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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۷ : تاریخ

 یک میلیارد دالر برای اجرای سامانه نوین آبیاری در کشاورزی اختصاص یافت
های نوین آبیاری در اراضی میلیون دالر برای اجرای سامانه ۵۰معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: یک میلیارد و  

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، علیمراد اکبری  خبرگزاری فارسبه گزارش  .کشاورزی اختصاص یافت

میلیون دالر این  ۲۵۰های آبیاری نوین کشاورزی در اراک افزود: از طرحچهارشنبه در سفر به استان مرکزی در حاشیه بازدید 

های آبیاری نوین در اراضی به توسعه سامانه ۹۵میلیون دالر سال  ۵۰۰میلیون دالر سال گذشته و  ۳۰۰اعتبارات در سال جاری، 

می دولت( نیز امسال حدود یک هزار میلیارد وی ادامه داد: از محل اعتبارات داخلی )بودجه عمو.کشاورزی کشور اختصاص یافته است

میلیارد تومان به تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه های آبیاری نوین اختصاص یافت که حدود  ۲۸۰هزار و  ۲تومان، سال گذشته 

برای صرفه این اعتبارات  :معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد.میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است ۷۰۰

 .جویی و کاهش مصرف آب کشاورزی، سازگاری با کم آبی و خشکسالی به این حوزه اختصاص یافته است

 .هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سامانه آبیاری نوین با رویکرد آبیاری میکرو تجهیز شدند ۲۸۰اکبری ادامه داد: پارسال 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به  ۲۰۰ه به این بخش اختصاص یافته، بیش از وی پیش بینی کرد: امسال نیز با اعتباراتی ک

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: انتقال گیاهان آب بر به واحدهای گلخانه ای، .سامانه آبیاری نوین تجهیز می شوند

خاک برای باال بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک و  بهره گیری از مالچ در آبیاری ها برای کاهش تبخیر، استفاده از مواد عالی

اکبری گفت: ساالنه ظرفیت .کشاورزی حفاظتی از جمله برنامه های مدیریتی این وزارتخانه برای صرفه جویی در مصرف آب است

می در کاهش و هزار هکتار سامانه آبیاری تحت فشار در صورت تامین اعتبار در کشور وجود دارد که این مهم نقش مه ۴۰۰اجرای 

وی از پیشنهاد اختصاص یک در صد از اعتبارات اجرای سامانه آبیاری نوین به .صرفه جویی مصرف آب کشاورزی به همراه دارد

آموزش و ترویج این سامانه در بین کشاورزان خبر داد و ادامه داد: اکنون در طرح های بزرگ مشاور و پیمانکار به مدت یک سال در 

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: جمهوری اسالمی ایران .رای آموزش به بهره برداران حضور می یابدمحل اجرای طرح ب

هزار هکتار  ۵۰۰یکی از کشورهای پیشرو در حوزه اجرای سامانه آبیاری نوین و تحت فشار است و ساالنه تجهیزات مورد نیاز حدود 

اکبری افزود: صادرات خدمات مهندسی به کشورهای همجوار از جمله عراق .می شود اجرای سامانه آبیاری تحت فشار در کشور تولید

 .و افغانستان و سایر کشورها از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است

وی بیان کرد: اقدام های مناسبی در حوزه اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی استان مرکزی انجام شده است 

 .گذشته بیش از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به این سامانه تجهیز شده استو سال 

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های استان مرکزی در ایجاد این سامانه، امکان تخصیص 

 .اعتبارات به صورت نامحدود به این استان وجود دارد

کشاورزی استان مرکزی نیز در این آیین گفت: این استان در زمینه اجرای سامانه های آبیاری نوین در مزارع و رئیس سازمان جهاد 

 .های نوین آبیاری از جمله استان های پیشرو در کشور استتامین و تولید سازه

های آبیاری نوین وجود دارد که تاکنون هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی امکان ایجاد سامانه  ۱۶۰مجید آنجفی افزود: در 

 .هزار هکتار این اراضی تحت پوشش قرار گرفته است۶۱حدود 

درصد از هزینه های مورد نیاز اجرای سامانه آبیاری نوین توسط دولت به صورت یارانه ای پرداخت  ۸۵وی ادامه داد: در حال حاضر تا 

هکتار از اراضی کشاورزی استان سال گذشته تحت پوشش  ۵۰۰هزار و  ۶ود: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افز.می شود
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در .هکتار از اراضی استان اجرا شود ۵۰۰سامانه آبیاری نوین قرار گرفت و امسال نیز پیش بینی می شود این سامانه در هفت هزار و 

ری روستای مصلح آباد اراک، شرکت تولید کننده سفر یک روزه معاون وزیر جهاد کشاورزی به استان مرکزی از طرح ماشین های آبیا

 .سامانه آبیاری نوین تحت فشار شهرک حاجی آباد بازدید شد

 .هکتار وسعت نیز بازدید شد ۶۳در جریان سفر معاون وزیر جهاد کشاورزی از مرزعه تولید گل محمدی امر آباد شهرستان اراک با 

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۲۷۰۰۰۸۶۸/%DB%۸C%DA% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آب
 فارس - ۹۷/۰۲/۳۰ : تاریخ
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 تأمین آب کشاورزی با اصالح ساختار مدیریت آب 
شکل واحد درآمده و ذیل متولی تولید کشاورزی  منابع آب بخش کشاورزی، باید ساختار اجرایی مدیریت بهبرای اصالح نظام مدیریت 

  .گذاری نیاز دارد، در اختیار داشته باشدتعریف شود تا مدیر تولید کلیه ابزارها و اختیاراتی که برای ساماندهی و قاعده

با موضوع راهکارهایی برای بی اثر کردن تحریم ها و شامل « بن بست نیست»، پرونده خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

پیمان پولی »، «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها»و همچنین محورهای « های اقتصادیمواجهه فعاالنه با تحریم»بخش مقدمه با عنوان 

های بزرگ کشور با استفاده از سرمایه تأمین مالی پروژه»، «های اقتصادیفعال کردن لوکوموتیو پولی برایظرفیت پایه»، «دوجانبه

، «تامین آب کشاورزی با اصالح ساختار مدیریت آب»، «تولید غذا بدون آب»، «راهبرد اصلی اشتغال زایی پایدار»، «های خرد

سرخس با استفاده از مشارکت عمومی -اجرای کریدور چابهار»، «فارس اندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیجکارهایی برای راهراه»

است. این پرونده توسط پایگاه خبری تحلیلی « های سالمتپرونده الکترونیک سالمت، کلید کاهش هزینه»و نهایتا « ـ خصوصی

مواجهه فعاالنه با »پرونده با عنوان  روز چهارشنبه دو هفته قبل، مقدمه این .عیارآنالین تهیه شده است و به مرور منتشر خواهد شد

پیمان »، «بازار ارز: تهدیدها و راهکارها»و هفته گذشته هم قسمت های بعدی از این پرونده با عناوینی چون « تحریم های اقتصادی

غذا  تولید»و « رراهبرد اصلی اشتغال زایی پایدا»و « های اقتصادیپولی برای فعال کردن لوکوموتیوظرفیت پایه»، «پولی دوجانبه

 :آمده است« تامین آب کشاورزی با اصالح ساختار مدیریت آب»منتشر شد و در ادامه قسمت بعدی این پرونده با عنوان « بدون آب

 تامین آب کشاورزی با اصالح ساختار مدیریت آبمقدمه

امنیت »دهند. اداره کشور را تشکیل میهای ترین بخشترین و امنیتیاساسی «سالح»و « دارو»، «غذا»در همه کشورها، سه بخش 

یابیم با نگاهی به تاریخ درمی .یابدرو، بخش کشاورزی اهمیتی دوچندان میترین رکن برقراری امنیت ملی است و ازهمینمهم« غذایی

ها بهره مقاومت ملت زانو درآوردنعنوان کارآمدترین حربه برای بهکه کشورهای استعمارگر، همواره از ابزار تحریم مواد غذایی به

یکا جمهور آمرکند، جمله معروفی از هنری کیسینجر، مشاور عالی رئیسای که این ادعا را تائید میترین گزارهاند و شاید معروفبرده

 «.آوردها را به رفتار درمیها و کنترل جریان غذا، ملتکنترل جریان نفت، دولت»در ادوار مختلف است که: 

لش ترین آن، چاهایی پیش روی کشور است که مهمبی به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی، چالشمنظور دستیابه

جز در نواحی کوچکی در خطه شمال و شمال غرب، از بارندگی مناسبی در طول سال برخوردار نیست و نرخ آبی است. ایران بهکم

آبی بابت تحقق خودکفایی ایجاد کرده است. از رانی در باب تشدید کمدرصدی ناشی از اقلیم حاکم بر کشور موجب نگ ۷۰تبخیر 

و طرح نمودن « بحران آب»طلبان داخلی نیز با مستمسک قرار دادن این شرایط و با تأکید مداوم بر گزاره سویی، برخی فرصت

 .ز واردات هستنددنبال تخطئه آرمان خودکفایی و حصول منافع مادی بخشی ناشی ابه «آب مجازی»تعاریفی چون 

 تشریح وضع موجود

صورت دیم یا آیش مورداستفاده صورت فاریاب و مابقی بهمیلیون هکتار به 5میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، بیش از  ۸از مجموع 

ناخواسته  های آبی پس از پیروزی انقالب اسالمی و روی آوردنشود. از طرفی، با توجه به افراط در احداث سد و سازهواقع می

سرعت برداشت آب از  .های سطحی دچار اختالل شده استها از روانابهای زیرزمینی، تغذیه طبیعی آبخوانکشاورزان به منابع آب

 نامیده شدن بسیاری از« ممنوعه بحرانی»یا « ممنوعه»ها توسط کشاورزان افزایش یافته و این موجب افت سطح ایستابی و آبخوان

های است. همچنین یکی دیگر از شواهد وضعیت نامطلوب نظام مدیریت آب کشور، ناهماهنگی و رها بودن شبکه های کشور شدهدشت

یافته برای اصالح آن صورت انتقال و توزیع آب کشاورزی است که باعث شده تا اتالف باالی آن جدی گرفته نشود و اقدامی سازمان

 .نگیرد
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 های غیرمجاز و عجزرو نیز ایرادات حقوقی و کارشناسی فراوانی دارد که تعدد باالی چاهبرداران توسط نینظام تخصیص آب به بهره

کفایتی و ناتوانی این وزارتخانه در مدیریت منابع آب است. مسلماً ادامه روند کنونی در کشور وزارت نیرو در مدیریت آن شاهدی بر بی

 .ای نزدیک خواهد شدندهمحیطی جدی در آیهای اجتماعی و زیستمنجر به بروز چالش

 گیریگلوگاه تصمیم

گیری نظام کارآمد مدیریت آب در بخش کشاورزی مستلزم اصالحاتی در نظام مدیریت کنونی در ابعاد مختلف است و در شرایط شکل

تاری، . در بعد ساخهای مدیریتی بیش از هر چیز اولویت داردهای کشور، اصالح رویهآبی در دشتکنونی برای فائق آمدن بر مسئله کم

سیم ای نامتوازن تقگونهمدیریت آب کشاورزی گسسته بوده و وظایف و اختیارات مورد نیاز میان دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی به

رت ای است که دغدغه تأمین امنیت غذایی کشور را ندارد و شأن وزاگذاری در اختیار وزارتخانهابزارهای قانونی و قاعده .شده است

 .عنوان متولی تولید و تأمین امنیت غذایی به صرفاً یک مدیر مزرعه تنزل پیدا کرده استجهاد کشاورزی به

برای اصالح ساختار مدیریت آب کشاورزی الزم است تا مطابق با تجربیات کشورهای پهناور و دارای جمعیت باال، وظایف و اختیارات 

ن ازآن بایستی ذیل آصورت واحد تجمیع کرد و پسمتولی تولیدات کشاورزی است، بهمدیریت آب بخش کشاورزی را در ارگانی که 

برداران، بندی شود. در راستای اصالح نظام معیوب تخصیص آب به بهرههای آبخیز تقسیمارگان متولی، مدیریت آب بر اساس حوضه

ردد تا ضمن کاستن از گستره اقدامات اجرایی دولت، های کشور تدوین گشود تا الگوهای مدیریت مردمی و محلی در دشتتوصیه می

 .های سطحی و زیرزمینی هدایت کندبتواند دولت را در سطحی کالن و در جایگاهی نظارتی، به پایش دقیق منابع آب

. قوانین تفعلی مرتبط با مدیریت آب در کشور اس« اصالح قوانین»در بعد حقوقی و تقنینی؛ یکی از الزامات ساماندهی نظام تخصیص 

برداری از آب برای ای در مجاز یا غیرمجاز دانستن بهرهمنطق ضعیف و ناعادالنه« قانون توزیع عادالنه آب»الخصوص کنونی، علی

دارای اصالت و هویت فرض شده که « کاالی اقتصادی»عنوان یک بخش کشاورزی دارد و ریشه آن ازآنجا ناشی شده است که آب به

یانه های مخفگیرد تا هرچه بیشتر و حتی بعضاً از راهولت است. درنتیجه جامعه در تقابل منفی با دولت قرار میاختیار آن در دست د

برداران که نظارتی به نحوه مصرف بهرهبتواند این کاالی ارزشمند را تصاحب کند و در دیگر سو، دولت هم تمایل داشته باشد تا بدون آن

« منبع کمیاب اجتماعی»دارای تمکن مالی بیشتر مجوز مصرف دهد. این در حالی است که آب یک  داشته باشد، صرفاً به متقاضیان

کاال یا خدمت تولیدشده به ازای »های صنعتی و کشاورزی باید با آن تولید یا خدمتی به جامعه ارائه کرد و است که در همه بخش

 .ت بخشیده شودبایستی اصال« وری استفاده از آببهره»یا « مصرف هر واحد آب

منظور استفاده حداکثری از نزوالت جوی تا پیش از توجه به آبخیزداری، توسعه و احیای مراتع و گسترش کشت دیم در کشور به

کند. گفتنی است وقوع مکرر سیل و تبخیر شدن یکی دیگر از راهکارهایی است که کمبود فیزیکی آب در کشور را برطرف می

و وجود ظرفیت بالقوه بزرگی در آبخیزداری و کشاورزی « بحران آب»کشور نشان از باطل بودن ادعای  گرفتگی در نقاط مختلفآب

ترین آن، ناکافی بودن بودجه دولتی و مزیت دار نبودن اما عوامل مختلفی بر سر راه تحقق راهکار فوق وجود دارد که مهم .دیم است

داری و کشت دیم، اراضی ملی و های آبخیزداری، مرتعبرای انجام طرح شرایط برای ورود بخش خصوصی است. اغلب اراضی مستعد

تراشی وپا گیر حقوقی و مانعهای دستدلیل، بخشنامههای بیها به متقاضیان همراه با سختگیریمنابع طبیعی است که واگذاری آن

 .های مثمر استبرای متقاضی در انتخاب گونه

 لوازم اجرایی شدن تصمیم

صورت واحد درآمده و ذیل متولی تولید نظام مدیریت منابع آب کشور، ضرورت دارد تا ساختار اجرایی مدیریت به برای اصالح

گذاری بر تولید نیاز دارد، در اختیار داشته کشاورزی تعریف شود تا مدیر تولید کلیه ابزارها و اختیاراتی که برای ساماندهی و قاعده

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
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ختیارات مدیریت آب بخش کشاورزی از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود. همچنین باشد. بنابراین بایستی وظایف و ا

وخاک وزارت جهاد ها، مراتع و آبخیزداری از این سازمان منتزع و در معاونت آباز سازمان جنگل« مراتع و آبخیزداری»بخش 

 .کشاورزی ادغام شود

و  ایهای سازهها بایستی متناسب با بودجه بخشمات آبخیزداری و تغذیه آبخواناقدام بعدی آن است که تخصیص بودجه به اقدا

های دولتی الزم برابر کنونی افزایش یابد. عالوه بر بودجه ۱۰عرضه آب باشد. بنابراین الزم است تا بودجه آبخیزداری حداقل به میزان 

بردار و نحوه استفاده از منابع های مردمی بهرهمردم و ایجاد تشکلبرداری اراضی ملی به است تا قوانین مربوط به واگذاری حق بهره

 :طبیعی بازنگری و اصالح شود. ازجمله

 (مجلس شورای ملی ۲۵/۵/۱۳۴۶ها و مراتع )مصوب برداری از جنگلقانون حفاظت و بهره -

 (شورای انقالب ۲۵/۶/۱۳۵۸قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران )مصوب  -

 (۲۳/۴/۱۳۸۹وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی )مصوب، قانون افزایش بهره -

برداران بخش کشاورزی بازنگری شود. ازجمله: قانون توزیع فارغ از اصالح ساختار، ضروری است تا حقوق تخصیص آب بین بهره

 (۱۶/۱۲/۱۳۶۱مصوب )عادالنه آب 

 اثر عینی و ملموس بر کشور

میلیون نفر  ۲۵۰قیقات مؤسسه تحقیقات دیم وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت تولید غذای اساسی برای جمعیتی معادل با بنابر تح

سازی دلیل ممانعت از تبخیر آب باران و ذخیرههای آبخیزداری بههمچنین طرح .بدون فشار بر منابع آب در کشور وجود دارد

 ۱۱۰ای از کسری ساله، حجم عمده ۱۰ای تواند در دورهافزایند و تداوم این سیاست میها میها، بر بیالن آبخوانزیرسطحی رواناب

 .صورت تجمعی ایجاد شده است را جبران نمایددهه به ۵های زیرزمینی را که در طی میلیارد مترمکعبی ذخایر آب

www.farsnews.com/news/https://۱۳۹۷۰۲۲۹۰۰۰۸۹۴/%D۸%AA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 
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 97درصدی اعتبارات اجرای عملیات آبخیزداری در سال  30کاهش 

آبخوان داری در میلیون دالری مصوب شده برای اجرای عملیات آبخیزداری و  ۲۰۰درصدی اعتبار  ۳۰یک مقام مسئول از کاهش 

 .خبر داد ۹۷سال 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر حیدری پور معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها در گفت و گو با خبرنگار

اظهار کرد: با توجه  عملیات آبخیزداری و آبخوان داریدرباه آخرین وضعیت اعتبارات اجرای  ،اه خبرنگاران جواناقتصادی باشگ

میلیون دالر اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای  ۲۰۰به تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری، 

خبر داد و افزود: براساس احکام قانون  صندوق توسعه ملی درصدی اعتبارات ۳۰کاهش وی از .انجام این مهم به تصویب رسید

 قانونی شرایط براساس که یافت کاهش داری آبخوان و آبخیزداری حوزه به مربوط های پروژه اعتبارات از درصد ۳۰،  ۹۷بودجه سال 

 .کرد کاری توان نمی

در دستور کار است عمدتا در مناطق  ۹۷در سال  وزه آبخوان و آبخیزداریح حیدری پور ادامه داد: مجموعه پروژه هایی که در

بحرانی و مناطقی است که به لحاظ شاخصه های موثر وزن باالتری دارند، ضمن آنکه روش های جدیدی نیز در دستور کار داریم تا 

 .بیاوریمبتوانیم به صورت تلفیقی با همکاری ادارات کل استانی این پروژه ها را به اجرا در 

است، اظهار کرد: اجرای  کم آبیاین مقام مسئول با بیان اینکه کلیات اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری برای مقابله با 

عملیات آبخیزداری و آبخوان داری موجب شده است تا روان آب ها و آب های ناشی از نزوالت آسمانی به سفره های زیرزمینی تزریق 

 .است خشکسالیشود که این امر یکی از اهداف جدی سازمان جنگل ها در شرایط 

م تا در مناطق اعالم شده از جانب آب و فاضالب روستایی که دچار مشکل آب وی در پایان گفت: براساس قانون این آمادگی را داری

 .شرب هستند این عملیات را اجرا کنیم

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۰۷۰۲/%DA%A۹%D۸% 
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ابالغ مصوبه ساماندهی بازار ارز برای تخصیص یارانه مابه التفاوت نرخ ارز کاالهای اساسی و یارانه ای+ تصویر 
 مصوبه هیات وزیران

ساماندهی بازار ارز برای گمرک جمهوری اسالمی ایران طی بخشنامه ای مصوبه هیات وزیران در خصوص  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

  .تخصیص یارانه مابه التفاوت نرخ ارز جهت کاالهای اساسی و یارانه ای را به گمرکات سراسر کشور ابالغ کرد

، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسالمی ایران «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا 

 :را خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کشور به شرح زیر اعالم نموده است ۲۴/۲/۱۳۹۷مورخ  ۱۹۷۰۷۶/۹۷/۵۲بخشنامه شماره 

هیات وزیران  ۲/۲/۱۳۹۷ه مورخ  ۵۵۳۰۰/ت۸۹۸۷به پیوست تصویر نامه شماره  ۹/۲/۹۷مورخ  ۱۳۰۰۶۸/۹۷پیرو بخشنامه شماره 

میمه نامه ارسالی به ان گمرک می باشد ارسال که ض ۲۲/۱/۹۷ه مورخ  ۵۵۳۰۰/ت۴۳۵۳مصوبه شماره  ۱۵در خصوص اصالح بند 

می گردد. مقتضی است دستور فرمایید ضمن اصالح مورد اعالمی، با رعایت کامل مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره 

 .اقدام الزم معمول دارند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ba۸۴a۳a۷۷cb۰۴b۶۵۹۸۵۰c۸۶ 
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 اقتصاد کالن  
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۳۰یکشنبه , 

 تشدید نظارت بر بازار در ایام ماه مبارک رمضان

 .ماه مبارک رمضان نظارت خواهد کردسازمان ملی استاندارد ایران در طرح سراسری به برخی اقالم پرمصرف در 

به گزارش ایران اکونا به نقل از سازمان ملی استاندارد، روغن سرخ کردنی، روغن خوراکی مصرفی خانوار، زعفران، کشک مایع، شیر 

 پیاز و سیر سرخ ، کره، مارگارین )کره گیاهی(، پنیر تازه، شکر، چای معطر، چای سیاه، زولبیا و بامیه،(UHT)پاستوریزه، شیر فرادما

 .شده که مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند از جمله اقالم اجرای این طرح است

بر اساس این گزارش، ادارات کل استاندارد استانها در اجرای این طرح موظف شده اند تا با بازرسی ویژه و نمونه برداری، نسبت به 

 .داشته باشندفرآورده های اعالم شده نظارت و کنترل دقیق تری 

 .نتایج نمونه برداری و آزمون های به عمل آمده، بعد از ماه مبارک رمضان از طریق جراید اعالم عمومی خواهد شد

http://iranecona.com/۸۳۹۹۱/%D۸%AA%D۸%B۴%D۸% 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۹تاریخ: 

 تومان 7770نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/نرخ هر کیلو مرغ 

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

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

غداری نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مر  نرخ مرغ، از کاهش جزئی جوان

تومان  ۷۷۰هزار و  ۷و خرده فروشی  ۷۰هزار و  ۷،توزیع درب واحد های صنفی ۹۲۰هزار و  ۶هزار،مرغ آماده به طبخ درکشتارگاه  ۵

 .تومان است ۷۷۰هزار و  ۷و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۷۷۰هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی.است

هزار و  ۱۳، سینه بدون کتف ۵۰۰هزار و  ۱۲به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف  یوسف خانی با اشاره

 .تومان است ۵۰۰هزار و  15 فیله مرغو  ۵۰۰

خرداد  ۵در بازار دانست و گفت: البته از  کاهش قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی 

ماه به بعد، قیمت هر کیلو مرغ به سبب کمبود عرضه ناشی از کاهش جوجه ریزی و ضرر و زیان مرغداران حداقل هزار تومان افزایش 

 .خواهد یافت

 .کرد اعالم تومان ۵۰۰ و هزار ۸  را طبخ به آماده مرغ و ۵۰۰ و هزار ۵ را  زنده مرغ کیلو هر منطقی نرخ  وی در پایان حداقل

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۷۷۹۸/%D۹%۸۶%D۸%B۱%D۸%%-AE 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

 سیاه بهارِ دامی،عامل اصلی گرانی گوشت شد

 .دانندای برای این نوسان قیمت گوشت میفروشندگان، افزایش تقاضا در ماه رمضان و کمبود دام در سیاه بهار را بهانه

قیمت انواع گوشت دهد که ها نشان میبررسی ،باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصادی صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

هزار تومان رسیده  ۶۲با شیب صعودی در بازار روبرو شده به طوریکه قیمت هر کیلو ماهیچه گوسفندی و گوساله به باالی قرمز 

ر را بهانه ای برای این نوسان قیمت اعالم در سیاه بهاکمبود دام اگرچه بسیاری از فروشندگان افزایش تقاضا در ماه رمضان و .است

 .کنندکردند، اما بسیاری از مسئوالن این امر را تأیید نمی

هزار،سردست  ۵۹هزار،ران گوسفندی  ۵۲تا  50شقه گوسفندی آخرین بررسی از بازار پروتئینی ها نشان می دهد که هر کیلو 

هزار،مغز ران  ۵۰هزار،راسته گوسفندی  ۶۴تا  ۶۳گوسفندی هزار،ماهیچه  ۵۸،کف دست گوسفندی ۵۰۰هزار و  ۴۵گوسفندی 

وگو با خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت.هزارتومان است ۳۹هزار،سردست گوساله  ۴۵گوساله 

اظهار کرد: هم اکنون هر  بازار گوشتدرباه آخرین وضعیت   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

به گفته وی براساس شنیده ها دام .هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود ۵۱تا  ۵۰کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

را  نرخ گوشتملکی در پایان سخنان خود .نهایت این کمبود عامل اصلی گرانی استچندانی در میادین عرضه نمی شود که در

 .تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: براین اساس امکان پیش بینی قیمت گوشت گوسفندی در روزهای آتی وجود ندارد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۹۸۱۳/%D۸%B۳%DB%۸C 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۹ : تاریخ

 دهدوهوا گزارش میفارس از وضعیت آب
/ رشد ابرهای تندری و وزش تندباد موقت در برخی مناطق امروز و فردا در نیمه غربی کشور شاهد افزایش نسبی افزایش نسبی دما 

ای هدما هستیم، همچنین روز دوشنبه هفته جاری رشد ابرهای تندری و در بعدازظهر، رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد موقت در استان

  .شودبینی میآذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل پیش

های پیشیابی هواشناسی، امروز و فردا در شرق و جنوب شرق براساس تحلیل نقشه، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کشور، وزش باد، گاهی گردوخاک و در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات البرز شرقی و مرکزی، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، برخی 

 .ددهیش ابر، بارش پراکنده و گاهی رعدوبرق رخ میمناطق کرمان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل افزا

امروز و فردا در نیمه غربی کشور شاهد افزایش نسبی دما هستیم، همچنین روز دوشنبه به تدریج با نفوذ سامانه جدیدی به شمال 

ارتفاعات البرز مرکزی،  آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، های آذربایجان غربی،غرب و غرب کشور در برخی مناطق استان

 .شودبینی میاصفهان، استان مرکزی، شمال فارس و ارتفاعات زاگرس مرکزی ابرناکی، رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش

، ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز شنبه با گذر تدریجی سامانه بارشی از مناطق شمال غرب، غربهای دوشنبه و سهروز

 .شودمی نقاط برخی در موقت شدید باد وزش و رعدوبرق و رگبار و ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، سبب رشد ناپایداریمرکزی در 

های آذربایجان غربی، رشد ابرهای تندری و در بعد از ظهر و رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد موقت در استان ۹۷/۲/۳۱روز دوشنبه 

 .شودنی میبیآذربایجان شرقی و اردبیل پیش

 در تگرگ ریزش احتمال و موقت هایباد تند وزش رعدوبرق، و رگبار ،رشد ابرهای تندری در بعد از ظهر ۹۷/۳/۱شنبه روز سه

 از مناطقی و ، شمال زنجان و قزوینهای البرز و تهرانفاعات البرز در استانارت اردبیل، ،شرقی آذربایجان غربی، آذربایجان هایاستان

 .شودمی بینیپیش لرستان و کرمانشاه کردستان، مرکزی،  همدان، بختیاری، و چهارمحال هایاستان در مرکزی زاگرس

شود و روز دوشنبه آسمان تهران نیمه ابری، گاهی وزش باد با احتمال بینی میآسمان تهران فردا صاف در بعدازظهر افزایش ابر پیش

 .درجه است ۱۸و  ۲۷کمینه دما فردا در تهران بارش پراکنده خواهد بود، بیشینه و 

درجه باالی صفر و اردبیل  ۶ترین مرکز استان و شهرکرد و زنجان با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم ۴۱فردا اهواز با بیشینه دمای 

 .ترین مراکز استان خواهند بوددرجه باالی صفر خنک ۵با کمینه دمای 

متر ثبت شد. میزبان بارش در میلی 143.3ماه سال جاری اردیبهشت ۲۱تدای سال زراعی تا روز میانگین بارندگی کل کشور از اب

درصد کمتر از سال گذشته  ۲۸.۵متر بود، بنابراین بارش سال جاری تا تاریخ مذکور میلی ۲۰۰.۳سال گذشته در این بازه زمانی 

درصد کمتر از  ۳۱.۸متر بوده است که بارش سال جاری میلی ۲۱۰.۱میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور .است

بیشترین میزبان بارش در هفته سی و سوم سال زراعی متعلق به منطقه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری .سال بلندمدت است

 .مشاهده کنند اینجا از را توانند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزیکاربران همچنین می.متر بودمیلی۵۸.۶به میزان 

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۲۹۰۰۰۹۵۵/%D۸%A۷% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

 ای برای قاچاق میوه شدسرمازدگی اخیر بهانه

نائب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران گفت: سرمازدگی اخیر برای قاچاقچیان بهانه ای شد تا اقدام به توزیع میوه های قاچاق در 

 .بازار کنند

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  دلو نائب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفت و گو با خبرنگارمجتبی شا

به باغات اظهار کرد: تا اواسط خرداد نمی توان میزان  دیررس بهارهخسارت سرمازدگی درباره آخرین وضعیت  ،خبرنگاران جوان

 .خسارت و تولید نهایی میوه های سردرختی را اعالم کرد

تحت پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی هستند،افزود: با توجه به تاخیر  باغات میوهدرصد  ۲۵وی با اشاره به اینکه تنها 

صندوق بیمه در بخش باغبانی و زراعت، کشاورزان تمایل چندانی به بیمه باغات خود ندارند  پرداخت در غرامت ها و عملکرد ضعیف

 .که انتظار می رود اشکاالت بحث آیین نامه صندوق بیمه مرتفع گردد

ه ب به گفته شادلو دولت برای جبران خسارت زدگی باغات و استمرار امر تولید باید تمهیدات جدی به کار گیرد چرا که بی توجهی

 .خسارات جبران ناپذیری به بخش باغداری کشور وارد خواهد کرد کشاورزان

نائب رئیس اتحادیه باغداران ادامه داد: اگر کمترین بی توجهی در رسیدگی به باغات اتفاق بیفتد، این امر در آینده ای نه چندان دور 

 . ط باغداران به شمار می رودتهدید جدی برای کاهش تولید ، کیفیت محصول و حتی رهاسازی باغات توس

 تحت آنها که امر این  گرفتن نظر در بدون بالعوض کمک قالب در باید  به گفته وی دولت بخشی از هزینه های جاری باغات را

 .وشش صندوق بیمه هستند یا خیر، در اختیار کشاورزان قرار دهد تا همچنان شاهد بازار مملو از میوه های رنگارنگ ایرانی باشیمپ

شد،تصریح کرد: اگرچه در طول  توزیع میوه های رنگارنگ قاچاقشادلو در پاسخ به این سوال که سرمازدگی اخیر بهانه ای برای 

سال های مختلف به بهانه های متفاوت شاهد توزیع میوه های قاچاق در بازار بودیم، اما سرمازدگی اخیر برای قاچاقچیان بهانه ای 

نائب رئیس اتحادیه باغداران در پایان گفت: در .این موضوع جیب خود را از سود هنگفت واردات پر کنندشد تا با سو استفاده از 

صورت کمبود میوه های سردرختی، واردات میوه باید از مسیرهای قانونی و تحت نظارت های قرنطینه ای صورت گیرد چرا که قاچاق 

 .کشاورزی کشور وارد خواهد کردمیوه به سبب ورود آفات خسارت جبران ناپذیری به بخش 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۷۳۹۴/%D۸%B۳%D۸%B۱%D۹%۸۵% 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۷ : تاریخ

 مردم نگران اقالم مورد نیاز در ماه رمضان نباشند 
  .قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای تامین اقالم مورد نیاز ماه مبارک رمضان جای نگرانی نیست

 اعالم سیما یک شبکه ۲۱ خبری بخش استودیو در ، مهدی کاظم نژادخبرگزاری صدا و سیمابه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 شتگو برنج، همچون کاالهایی ایم،کرده ضیافت طرح اندازی راه به اقدام رمضان، مبارک ماه در کاالها تقاضای افزایش دلیل به: کرد

 .اندو خرما از محصوالتی هستند که در طرح ضیافت جای گرفته شکر و روغن مرغ، تخم قرمز،

توان به تولید کنندگان طیور قول داد، نگران این وی ادامه داد: برخی کاالها همچون مرغ با کاهش قیمت همراه خواهند بود که می

اهد کرد. از سوی دیگر به مصرف کنندگان کاهش نرخ نباشند، زیرا جهاد کشاورزی برای ذخیره سازی اقدام به خرید تولیداتشان خو

 .دهیم، اگر محصولی گران شد، توزیع آن محصول مثال مرغ را بیشتر خواهیم کردهم اطمینان می

هزار  ۱۲ای در مورد وضعیت بازار شکر و تخم مرغ هم شرایط را آرامش و پر ثبات عنوان کرد و گفت: قیمت تخم مرغ شانه کاظم نژاد

 .درصد کاهش قیمت خواهیم بود ۱۵تا  ۵اهد بود. در مورد سایر اقالم هم شاهد و ششصد تومان خو

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۲۷۰۰۰۲۰۱/%D۹%۸۵%D 
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 بازرا و قمیت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی در روزهای ابتدایی ماه رمضان

در روزهای اخیر همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، قیمت برخی اقالم به سبب افزایش نسبی تقاضا دستخوش تغییر و تحوالتی در 

 .بازار قرار گرفت

در روزهای اخیر همزمان با آغاز ماه مبارک ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 و ییرتغ دستخوش بازار در تقاضا نسبی افزایش سبب به همچون هندوانه، خیار و سبزی صیفی و  نرخ برخی اقالم میوهرمضان، 

هزار،گوجه  ۷در ماه رمضان حاکی از آن است که نرخ هر کیلو کیوی  بازار میوه و تره بارها از آخرین بررسی.گرفت قرار تحوالتی

هزار، سیب  ۱۳ ، آناناس500هزار و  ۳هزار، خیار  ۱۵هزار، توت فرنگی  ۱۴هزار، توت سفید  ۲۵هزار،گیالس  ۱۸هزار، زردآلو  ۱۲سبز

 ۳هزار، خربزه  ۲تا  ۸۰۰هزار، هندوانه هزار و  ۵، طالبی شاه پسند ۵۰۰هزار و  ۲، ملون ۵۰۰هزار و  ۶هزار، پرتقال  ۱۵هزار، هلو  ۷

یکی از فروشندگان میوه می گوید: با شروع ماه رمضان قیمت برخی اقالم همچون هندوانه، خیار و سبزی .تومان است ۵۰۰هزار و 

 .رو شدبانوساناتی روبه

 .وی افزایش تقاضا را دلیل اصلی روند صعودی قیمت در بازار اعالم کرد

یت بازار درباه آخرین وضع ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

 .روستمیوه و صیفی اظهار کرد: علی رغم سایر اقالم اساسی، بازار میوه در ماه رمضان با روند نزولی قیمت روبه

 .درصدی در بازار همراه است ۲۰به گفته وی، در روزهای ابتدایی ماه رمضان، نرخ سبزی ناشی از ازدیاد تقاضا با افزایش 

هزار،  ۱۳تا  ۴تومان اعالم کرد و افزود: اکنون نرخ هر کیلو توت سفید  ۵۰۰هزار و کهزار تا یکارگر نرخ هر کیلو خیار رسمی را یک

 ۵۰۰هزار و  ۵، موز ۵۰۰هزار و  ۲هزار تا هزار، طالبی یک ۲۲تا  ۷هزار، زردآلو  ۳تا  ۵۰۰هزار و هزار، خربزه یک ۲۲تا  ۸توت فرنگی 

 ۳تا  500هزار و ، لیموشیرین یک۲۰۰تا هزار و  ۴۰۰، هندوانه ۷۰۰ار و تا هز ۷۰۰هزار، ملون  ۹تا  ۲، گوجه سبز ۳۰۰هزار و  ۷تا 

 .تومان است ۵۰۰هزار و  ۴تا  ۵۰۰هزار و و سیب لبنانی قرمز یک ۵۰۰هزار و  ۵و  ۵۰۰هزار و هزار، سیب لبنانی زرد یک

هزار،  ۲تا  ۶۰۰زار، بادمجان دلمه ای ه ۱۶تا  ۱۰کارگر درباه آخرین وضعیت بازار صیفی جات بیان کرد: هر کیلو لیمو ترش سنگی 

، ۵۰۰هزار و تا یک ۶۰۰هزار، پیاز زرد  ۱۶تا  4 برگ مو، ۱۰۰هزار و تا یک ۵۰۰هزار، باقالی  ۳تا  ۵۰۰هزار و بادمجان گلخانه یک

 .شودهزار تومان در میدان عرضه می ۷تا  ۳هزار و سیر تازه  ۱۲تا  ۵، سیر خشک 800هزار و تا یک ۷۰۰پیاز شیری 

هزار هزار تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلوفلفل دلمه سبز یک ۷تا  ۲رئیس اتحادیه میوه وسبزی نرخ هر کیلو فلفل دلمه رنگی 

هزار،کلم سفید  ۶تا  ۲،کلم بروکلی ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۷۰۰،کرفس ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰هزار و ، کاهو رسمی یک۵۰۰هزار و  ۳تا 

هزار،  ۴تا  ۵۰۰هزار و  ۲، لوبیا سبز ۸۰۰هزار و  ۲هزار تا ، نخود فرنگی یک۶۰۰هزار و تا یک ۸۰۰، کلم قرمز۵۰۰هزار و تا یک ۴۰۰

 .تومان است ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰هزار و هزار و گوجه فرنگی گلخانه یک ۲تا  ۷۰۰،گوجه فرنگی نو ۵۰۰هزار وتا یک ۸۰۰هویج 

 .تومان است ۵۰۰هزار و تا یک ۸۰۰هزار و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  ۲تا  ۸۰۰به گفته وی، نرخ هر کیلو سبزی خوردن 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۷۴۹۷/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

تأثیری خروج آمریکا از برجام با اختصاص به موقع ارز به سکوت بر بازار اقالم اساسی حاکم است/بی رکود و

 کاالها

اکنون از رونق بازار اقالم اساسی خبری نیست و دولت برای کاالهایی که گشایش ارز عضو اتحادیه بنکداران موادغذایی گفت: هم

 .کند، مشکلی در تأمین و توزیع وجود نداردمی

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارقاسمعلی حسنی عضو اتحادیه بنکداران موادغذایی در گفت

حاکم است، اظهار کرد: هم اکنون از رونق بازار اقالم اساسی  بازار اقالم اساسیبا اشاره به اینکه رکود، سکوت و بالتکلیفی بر  ،جوان

 .کند، مشکلی در تأمین و توزیع وجود نداردخبری نیست و دولت برای کاالهایی که گشایش ارز می

در شرایط کنونی نوسان قیمت محصوالتی همچون حبوبات و قندوشکر  :ددر بازار خبر داد و افزو کاهش قیمت برنج خارجیوی از 

بر بازار  از برجام خروج آمریکاحسنی با اشاره به تأثیر .زندتوان اظهار کرد، چرا که این موضوع بر افزایش قیمت دامن میرا نمی

دهد، مشکلی در توزیع نخواهیم داشت، در غیر  اقالم اساسی، بیان کرد: اگر دولت بتواند به موقع به ارزهای درخواستی تجار پاسخ

 ۷۵۰۰تا  ۴۲۰۰عضو اتحادیه مواد غذایی اختالف فاحش ارز .صورت، قیمت اقالم دستخوش تغییر و تحوالتی قرار خواهند گرفتاین

ها و تنقالت ز نوشیدنیتومانی را منشاء اصلی فساد و رانت دانست و گفت: با توجه به آنکه دولت به بسیاری از کاالهای غیرضرور اعم ا

 ۲هایی در اختصاص ارز کاالهای درجه دهد، تقاضا داریم که در جهت کنترل نرخ ارز در بازار آزاد محدودیتخاص، ارز اختصاص می

 .درصد کاالهای ثبت سفارش شده در اولویت نیستند ۲۰به کار گیرد، چرا که بیش از  ۳و 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۰۶۷۹/%D۸%B۱%DA% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

 هااقالم اساسی ماه رمضان با چاشنی گرانی + جزییات قیمت

یابد که این امر در نوسان قیمت محصوالت تأثیر بسزایی اساسی افزایش میبا فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تقاضا برای خرید کاالهای 

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تقاضا  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.دارد

ن شود، که این امر در نوسارو مییابد و بازار این محصوالت با رفت و آمد بیشتری در بازار روبهبرای خرید کاالهای اساسی افزایش می

 .قیمت محصوالت تأثیر بسزایی دارد

 هک است آن از حاکی ماه این پرتقاضای محصوالت دیگر و  هگزارش میدانی از بازار برنج، گوشت، مرغ، روغن، قند و شکر، چای، میو

ازار با روند کاهشی در ب نرخ مرغ تنها و قیمت صعودی روند با دالالن سودجویی و  تقاضا افزایش سبب به اقالم این از برخی قیمت

یابیم که افزایش نرخ محصوالت میو با یک حساب و کتاب سرانگشتی در نرخ اقالم اساسی با توجه به نوسان .رو شده استروبه

گونه سنخیتی با درآمد خانوارها ندارد و از آنجا که روند صعودی قیمت، معادالت خانوارها برای خرید مایحتاج خود را بر هم هیچ

 .رسده گوش میهایی دارند، چرا که خبر افزایش ادامه دار برخی کاالها در بازار بریخته، بسیاری از آنها از آشفتگی بازار نگرانی

ها در ماه رمضان و اظهارنظر مسئوالن مبنی بر آرامش بازار، قیمت محصوالت پرتقاضا حال باید منتظر ماند و دید که با افزایش مهمانی

ن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاراوگو با خبرنگار رود؟محمدی یکی از فعاالن موادغذایی در شرق تهران در گفتبه کدام سمت و سو می

گوید: در روزهای اخیر، نرخ محصوالتی همچون روغن، برنج، قند و شکر، چای و ، درباره آخرین وضعیت بازار اقالم اساسی میجوان

عی های تولید را امری طبیهزینهرو شد که تولیدکنندگان این افزایش قیمت ناشی از باال رفتن حبوبات با نوساناتی در بازار روبه

د ها توان خرید ندارنبه گفته وی، به دلیل نوسانات نرخ اقالم اساسی در بازار بسیاری از خانوارها در مراجعه خود به فروشگاه.دانندمی

 .و این امر به شدت بر کسادی بازار دامن زده است

 هاسودجویی دالالن عامل اصلی گران فروشی گوشت در قصابی 

گران نتقاد از ، با اگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده در گفت

های ، عرضه گوشت با قیمتهای نهایی توزیعها، اظهار کرد: هم اکنون سودجویی دالالن و حلقهدر خرده فروشی فروشی گوشت

نفعان و متأسفانه برخی ذی های وارداتی،گوشتوی افزود: با توجه به کیفیت باالی .است داشته همراه به  هاگزاف را در قصابی

ها در بازار به راه انداختند تا بتوانند افزایش قیمت گوشت داخلی را کیفیتی این گوشتقصابان سر و صدای زیادی مبنی بر بی

 ۳۸پوریان از ثبات قیمت الشه داخلی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو الشه داخلی بره سبک با دنبه .پذیر کنندتوجیه

 .های گذشته تغییری نداشته استشود که این نرخ به نسبت هفتههزار تومان در عمده فروشی عرضه می ۳۵هزار و بره سنگین 

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده ادامه داد: قصابان انتظار دارند که دامداران بره تولید بهاره خود را در بازار عرضه کنند، در 

به سبب نبود وزن باال برای دامدار صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل آنها اظهاراتی مبنی بر کمبود دام  که فروش این برهحالی

 .هزار تومان در بازار اعالم کرد ۱۸تا  ۱۵وی، نرخ هر کیلو دام زنده را از .در میادین دارند

ن دام و گوشت ندارد، بیان کرد: طبق روال گذشته، قیمت ها ارتباطی به تأمیپوریان با اشاره به اینکه افزایش قیمت در خرده فروشی

دهد قیمت کاهش یابد و با نرخ های دلخواه اقدام های داللی اجازه نمیها همیشه باالست، چرا که سیستمگوشت در خرده فروشی

آستانه ماه رمضان واردات وی از افزایش واردات گوشت در بازار خبر داد و افزود: در .کنندبه فروش گوشت به مصرف کنندگان می

 .تن افزایش یافت ۱۰۰به  ۷۰روزانه گوشت به منظور پر کردن خالء بازار از 
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هزار  ۳۳تا  ۳۲هزار و گوشت منجمد برزیلی  ۳۰هزار، استرالیا  ۲۹این مقام مسئول نرخ مصوب هر کیلوگوشت گرم آسیای میانه را 

 دلیل به های اخیر از افزایش قیمت شقه گوسفندیگوسفندی که در هفتهعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت .تومان اعالم کرد

 نرخ اعالم و خبرنگاران با مصاحبه  روزهای اخیر از در بود، داده خبر رمضان ماه در تومان هزار ۵۰ از بیش به دام صادرات و کمبود

ها را در بازار رصد کنید و خبرنگاران جوان، گفت: قیمتوی در روزهای اخیر در مصاحبه تلفنی با خبرنگار باشگاه .کرد امتناع گوشت

یل دانند و به همین دلداران جستجو کنید، چرا که بسیاری از مسئوالن بنده را مقصر گرانی گوشت میدلیل گرانی قیمت را از مغازه

 .توانم قیمت ها را اعالم کنمنمی

 بازار مرغ در ماه رمضان تعریفی ندارد

رباه ، دگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در نجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتیمحمد یوسفی رئیس ا

هزار، مرغ آماده به  ۵اظهار کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  بازار مرغ در آستانه ماه رمضان،آخرین وضعیت 

های دامی در بازار، گفت: وی با انتقاد از افزایش نرخ نهاده.تومان است ۸۰۰هزار و  ۷و خرده فروشی  ۴۰۰هزار و  ۷طبخ در کشتارگاه 

فزایش یافت که در این صورت اگر قیمت مرغ در روزهای آتی به تومان در بازار ا ۱۰۰در روزهای اخیر، قیمت هر کیلو ذرت مجددا 

 .منظور خروج مرغداران از حاشیه زیاد افزایش نیابد، مطمئنا میزان جوجه ریزی کاهش خواهد یافت

 ۵۰۰ار و هز ۹و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها را  ۵۰۰هزار و  ۶یوسفی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده در آستانه ماه رمضان را 

 رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، تصریح کرد: همه ساله از چند روز مانده به ماه رمضان،.هزار تومان اعالم کرد ۱۰تا 

که امسال این امر تحقق نیافت به همین دلیل از شرکت پشتیبانی امور دام تقاضا در بازار افزایش می یافت، در حالی قیمت مرغ

 .رغ در بازار امتناع کنند، چرا که این امر زیان انباشته مرغدار را به همراه خواهد داشتکردیم که از عرضه م

 های شمالیثبات نرخ برنج ایرانی در استان

ی در بازار ، از ثبات نرخ برنج ایرانجوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  خبرنگار با وگوگفت در علی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج

 صلیا دلیل کافی نظارت نبود تنها و است نداشته تغییری فراوانی سبب به  در استان های شمالی قیمت برنج :خبر داد و گفت

هزار تومان  ۱۰در استان های شمالی را  نرخ هر کیلو برنج طارم درجه یک وی.به شمار می رود تهران بازار در برنج قیمت نوسان

درصد افزایش یافت که این امر هیچ گونه ارتباطی به  ۷تا  ۶اعالم کرد و افزود: قیمت برنج های پرمحصول در ایام قبل از عید تنها 

می شود که این امر به گفته اکبریان قیمت برنج در بازار تهران با نرخ های باالیی عرضه .نوسان مجدد برنج در ماه رمضان ندارد

ه بیان کرد: با توجه ب قیمت برنج در آستانه ماه رمضان، نایب رئیس انجمن برنج با اشاره به.اجحاف در حق مصرف کنندگان است

آنکه برنج به میزان کافی در کارخانه های شالی کوبی موجود است و هیچ گونه کمبودی در استان های شمالی وجود ندارد؛ بنابراین 

 .قیمت برنج در ماه رمضان منتفی استافزایش 

 درصد افزایش می یابد 20قیمت سبزی  

رباه آخرین ، دگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان تهران در گفت

 .بر خالف سایر اقالم اساسی در ماه رمضان کاهش می یابد قیمت میوه :سبزی در ماه رمضان، اظهار کردوضعیت بازار میوه و 

 .رو شودبه گفته وی، در چند روز ابتدایی ماه رمضان تنها ممکن است قیمت سبزی ناشی از افزایش تقاضا با نوساناتی در بازار روبه

تومان اعالم کرد و افزود: در روزهای نخست  ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰هزار و در مغازه های سطح شهر را یک نرخ هر کیلو سبزیکارگر 

 .درصد در بازار افزایش یابد ۲۰ماه رمضان به سبب ازدیاد تقاضا، پیش بینی می شود که نرخ هر کیلو سبزی
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درصدی نرخ زولبیا  ۱۵، از افزایش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در علی بهره مند رئیس اتحادیه قنادان

هزار  ۱۴و بامیه در ماه رمضان خبر داد و گفت: نرخ مصوب هر کیلو زولبیا و بامیه در ماه رمضان امسال برای واحد های درجه یک 

یا اتحادیه به شماره  ۱۲۴صورت تخلف واحدها می توانند شکایت خود را به سامانه به گفته وی، افراد در .تومان تصویب شد

 .مطرح کنند تا در اسرع وقت به شکایت انها رسیدگی شود ۶۶۹۴۴۴۹۹

 97ثبات نرخ آش وحلیم در ماه رمضان سال 

ان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگار خبرنگار با وگوگفت در حسین محمدی رئیس اتحادیه کباب، حلیم، آش و پزندگان غذاهای سنتی

خبر داد و گفت: با توجه به برگزاری جلسات مکرر اتحادیه با واحدهای  ۹۷در ماه رمضان سال  ثبات نرخ آش و حلیماز   ،جوان

 .صنفی، امسال هیچ گونه افزایش قیمتی در اقالم آش و حلیم نخواهیم داشت

به گفته وی، از افراد تقاضا داریم که آش و حلیم مصرفی خود را از واحدهای کبابی، دارای مجوز رسمی از اتحادیه و دارای نصب بنر 

 .های اطراف تهران، غیراستاندارد استهای صنعتی و گاوداریبا کدعامل خریداری کنند، چرا که تهیه این نوع خوراک از کارگاه

هزار تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو آش رشته ساده  ۱۵هزار تومان و با مخلفات را  ۱۴را م ساده نرخ هر کیلو حلیمحمدی 

هزار، همچنین هر پرس آش  ۱۵قلمکار با مخلفات هزار و آش شله ۱۴هزار، آش شله قلمکار ساده  ۱۵هزار، آش رشته با مخلفات  ۱۴

کباب، حلیم، آش و پرندگان غذاهای سنتی، از افراد خواست شکایت خود را در  رئیس اتحادیه.است تومان هزار ۸ معجون با حلیم  و

 .مطرح کنند 77633262ایام ماه رمضان از واحدهای صنفی مجاز با اتحادیه به شماره 

 درصدی محصوالت لبنی در ماه رمضان 15تا  10تخفیف 

با بیان اینکه کمبودی در   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی

گیرد و هیچ گونه افزایش های لبنی به وفور در اختیار خانوارها قرار میانواع فرآورده :محصوالت لبنی در ماه رمضان نداریم، اظهار کرد

 .ی نخواهیم داشتقیمت در حوزه محصوالت لبن

ای های زنجیرهدرصدی در فروشگاه ۱۵تا  ۱۰های لبنی محصوالت مختلف خود در ایام ماه رمضان با تخفیف به گفته وی، کارخانه

 .عرضه خواهند کرد

 هاقیمت متفاوت خرما از عمده تا خرده فروشی

ما ، از تولید مناسب خرگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در  محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرما

ر ماه د قیمت خرمادر سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به ذخایر مناسب خرما، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر تأمین ونوسان 

های شمال مت متفاوت خرما از عمده تا خرده فروشی، از میادین میوه و تره بار تا مغازهوی افزود: با توجه به قی.رمضان وجود ندارد

 .توان قیمت دقیقی برای خرما اعالم کردشهر تهران نمی

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۵۱۸۱/%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۹%۸۴% 
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 بازار و قیمت ها

 ایران اکونا – ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۲۹شنبه , 

 کندقیمت کاالهای اساسی در ماه رمضان تغییر نمی

ای در ای از عرضه کاالهای اساسی با نرخ ثابت و افزایش ساعت کار فروشگاه های زنجیرههای زنجیرهرییس اتحادیه کشوری فروشگاه

ای، امیر خسرو فخریان اظهار های زنجیرهگزارش ایران اکونا به نقل از روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاهبه .این ایام خبر داد

ای هم راستا با دیگر صنوف، توزیع اقالم اساسی جهت رفاه حال مردم در ایام ماه کرد: اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره

 عرضه مورد اقالم ای در ادامه تصریح کرد: در همین رابطه های زنجیرهدیه کشوری فروشگاهرییس اتحا.اندمبارک رمضان را آغاز کرده

 .شکر، روغن، خرما، پنیر و با اعمال تخفیفات ویژه توزیع می شود برنج، مرغ، تخم و مرغ قرمز، گوشت شامل

ای با افزایش ساعت کار خودآماده خدمت های زنجیرهوی در خصوص ساعت کار فروشگاه های زنجیره ای نیز اظهار داشت: فروشگاه

 کار تساع تغییر ای عرضه کننده مواد خوراکی و تغذیه نیز با های زنجیرهداران هستند. در همین راستا فروشگاهرسانی ویژه به روزه

  .کنندمی فعالیت رمضان مباک ماه ایام در  روز طول در بر بیرون و سرد صورت به غذا عرضه و شب نیمه تا مغرب اذان از بعد

ای عنوان های مختلف و اعطای جوایز به روزه داران و تخفیفات ویژه را از دیگر خدمات فروشگاه های زنجیرهفخریان تدارک جشنواره

الزم به ذکر است پیش تر شهرام میرآخورلو معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دربرنامه تیتر امشب شبکه .کرد

سیما گفته بود سیاست های تنظیم بازار بر اساس تجربه سال گذشته اقالم اساسی مانند گوشت قرمز، برنج، روغن، مرغ، قند و خبر 

  .شکر ذخیره سازی و قیمت آنها مشخص شده است و هیچ نگرانیبابت تامین اقالم اساسی وجود ندارد

 ۲۰هزارتن شکر، ۳۰هزارتن برنج،  ۳۰ماه رمضان گفته بود در ایامبنابراین گزارش سیف مدیر عامل بازرگانی دولتی نیز پیش تر 

 .هزارتن ماکارانی در فروشگاه های زنجیره ای عرضه خواهد شد ۲۰هزارتن روغن خام و 

http://iranecona.com/۸۳۹۶۲/%D۸%A۷%D۸%A۸%D۹%۸۷% 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۲۶چهارشنبه , 

 فراز و فرود قیمت کاالهای اساسی در آستانه ماه رمضان

اردیبهشت  ۲۱بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به 

درصد، تخم  ۱.۱بر همین اساس نرخ لبنیات .دهدگروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش نشان می ۹ماه اعالم کرد که طی آن قیمت 

درصد، چای  ۰.۲درصد، قند و شکر  ۰.۱های تازه درصد، سبزی ۱.۸های تازه درصد، میوه ۳درصد، حبوب  ۰.۱درصد، برنج  ۵.۲مرغ 

درصد کاهش یافت، قیمت گوشت قرمز نیز نسبت به هفته گذشته  ۲.۳درصد افزایش و گوشت مرغ  ۰.۱اتی درصد، روغن نب ۱.۹

 .ثابت ماند

 لبنیات و تخم مرغ

درصد و شیر  ۰.۳درصد کاهش ولی بهای پنیر غیرپاستوریزه  ۰.۳در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه معادل 

درصد  ۵.۲یش داشت. قیمت سایر اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل درصد افزا ۴.۸پاستوریزه 

 .رفتهزار ریال فروش می ۱۸۰هزار تا  ۱۲۶ای افزایش یافت و شانه

 برنج و حبوب

درصد افزایش داشت. در گروه  ۰.۲درصد و  ۰.۱در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 

 .درصد افزایش یافت ۶.۶درصد تا  ۰.۴درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم بین  ۱.۳حبوب بهای لوبیا چشم بلبلی معادل 

 های تازهها و سبزیمیوه

ی بزی تازه که تعداددر هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری نارنگی، خربزه و موز عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه و س

د. شبار عرضه میها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهفروشیاز آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه

، درصد ۳.۶های تازه بهای لیموشیرین معادل کردند که در گروه میوههای سطح شهر اقالم میوه و سـبزی تازه را عرضه میفروشیمیوه

های درصد افزایش داشت. در گروه سبزی ۷.۹درصد تا  ۰.۲درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم بین  ۰.۲درصد و کیوی  ۳.۹طالبی 

های برگی یک درصـد افزایش ولی قیمت درصد و سـبزی ۴.۴درصد، پیاز  ۵.۴درصد، بادنجان  ۳.۹فرنگی معادل تازه بهای گوجه

 .د کاهش یافتدرص ۵درصد تا  ۱.۷سایر اقالم بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد  ۲.۳درصد و گوشت مرغ  ۰.۲درصد افزایش ولی قیمت گوشت گوسفند  ۰.۶در هفته مورد گزارش بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل 

 .کاهش داشت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد افزایش یافت. قیمت روغن  ۰.۲درصد و روغن نباتی مایع  ۱.۹درصد، چای خارجی  ۰.۲درصد، شکر  ۰.۱در این هفته بهای قند معادل 

 .نباتی جامد ثابت بود

 تغییرات یکساله

درصد، تخم  ۷.۹اردیبهشت ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل  ۲۱براساس اعالم بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به 

اند. درصد رشد داشته ۲درصد و روغن نباتی  ۲۱.۲درصد، چای  ۱۹.۲رصد، گوشت مرغ د ۱۸درصد، گوشت قرمز  1.1درصد، برنج  ۷۳مرغ 

درصد کاهش  ۴.۳درصد و قند و شکر  ۱۱.۱درصد، سبزی های تازه  ۱۳.۵های تازه درصد، میوه ۲.۱همچنین قیمت خُرده فروشی گروه حبوب 

 اندیافته

http://iranecona.com/۸۳۹۰۱/%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۸%A 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 

 درصدی بخش کشاورزی در اشتغالزایی/مسئوالن از صادرات حمایت کنند 25سهم 

درصدی تولیدکنندگان کشاورزی و صنایع جانبی در اشتغالزایی ،حمایت از این بخش را یک  ۲۵به سهم یک مقام مسئول با اشاره 

 .ضرورت دانست

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار

درصد سهم  ۲۵نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه  بخش کشاورزی با اشاره به اینکه ،خبرنگاران جوان

مار و ارقام خوبی داریم؛ بنابراین حمایت از اشتغال در کشور مربوط به تولیدکنندگان کشاورزی و صنایع جانبی است و در صادرات آ

 ۱۲۷در کشور  تولید محصوالت کشاورزیوی با اشاره به اینکه مجموع .کشاورزان و بخش کشاورزی یک ضرورت به شمار می رود

حالیکه این درصد این میزان تولید تبدیل به ضایعات می شود در ۳۵تا  ۳۰میلیون تن بوده است، افزود: براساس آخرین آمار فائو، 

میلیون نفر است که در صورت صادرات خام و فرآوری شده این محصوالت در صنایع تبدیلی می  ۹تا  ۸میزان تامین کننده غذای 

 .توان ارزآوری مناسبی برای کشور داشت

 ۴۲۰۰کاال با دالر نورانی با اشاره به چالش های پیش روی صادرات بیان کرد: زمانی که دولت یک شبِ تصمیماتی مبنی بر واردات 

رئیس اتحادیه ملی .تومانی اتخاذ می کند،باید اذعان کرد که رویکرد دولت بیشتر حمایت از تولید کننده خارجی و واردات است

ت: از نظر داریم ،گف محصوالت کشاورزیمحصوالت کشاورزی با بیان اینکه صادرات مکمل تولید است و پتانسیل باالیی در تولید 

 .اردسازی در بسته بندی قابل رقابت هستیم؛بنابراین امضای پروتکل های دوجانبه امری ضروری به شمار می رودطعم و استاند

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۶۷۴۲/%D۸%B۳%D۹%۸۷%D 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۳۰یکشنبه , 

 تشدید نظارت بر بازار در ایام ماه مبارک رمضان

 .سازمان ملی استاندارد ایران در طرح سراسری به برخی اقالم پرمصرف در ماه مبارک رمضان نظارت خواهد کرد

روغن خوراکی مصرفی خانوار، زعفران، کشک مایع، شیر به گزارش ایران اکونا به نقل از سازمان ملی استاندارد، روغن سرخ کردنی، 

، کره، مارگارین )کره گیاهی(، پنیر تازه، شکر، چای معطر، چای سیاه، زولبیا و بامیه، پیاز و سیر سرخ (UHT)پاستوریزه، شیر فرادما

 .شده که مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند از جمله اقالم اجرای این طرح است

ن گزارش، ادارات کل استاندارد استانها در اجرای این طرح موظف شده اند تا با بازرسی ویژه و نمونه برداری، نسبت به بر اساس ای

 .فرآورده های اعالم شده نظارت و کنترل دقیق تری داشته باشند

 .ومی خواهد شدنتایج نمونه برداری و آزمون های به عمل آمده، بعد از ماه مبارک رمضان از طریق جراید اعالم عم

http://iranecona.com/۸۳۹۹۱/%D۸%AA%D۸%B۴%D۸% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/83991/%D8%AA%D8%B4%D8%25


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 برنامه و سیاست ها  
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۳۰یکشنبه , 

 خمینیمرکز آموزش امام امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان شیالت و

نامه همکاری مشترک بین سازمان شیالت ایران و مرکز آموزش امام خمینی )ره( وزارت جهادکشاورزی، امروز در سازمان تفاهم

 .شیالت ایران به امضای طرفین رسید

ای نهادهای های حرفهتوانمندینامه همکاری به منظور ارتقای به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، این تفاهم

های گیری بیشتر از توانمندیهای پژوهشی و آموزشی بخش شیالت کشور و فراهم شدن زمینه بهرهتاثیرگذار در توسعه فعالیت

آموزشی، فنی و پژوهشی موجود در مرکز آموزش عالی امام خمینی و سازمان شیالت ایران، با حضور حسن صالحی، معاون وزیر و 

های آموزشی و انجام فعالیت.سازمان شیالت ایران و عبداله مخبر دزفولی، رئیس مرکز آموزش امام خمینی)ره( امضا شدرئیس 

ای ههای آموزشی تخصصی و پروژههای آموزشی کاربردی، کارگاهها، دورهپژوهشی مشترک مرتبط با بخش شیالت، برگزاری همایش

های آموزشی و پژوهشی طرفین به منظور ها و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتبرنامهافزایی تحقیقاتی و همچنین همگرایی و هم

 .نامه استارتقای دانش و اطالعات محققان، اعضای هیات علمی و کارشناسان شیالتی از مفاد این تفاهم

cona.com/http://irane۸۳۹۸۶/%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%B۶%D۸%A۷% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۷تاریخ: 

 افزایش قیمت برنج ارتباطی به ماه رمضان ندارد

فزایش است ادبیر انجمن برنج گفت:طبق روال همه ساله،قیمت برنج بعد از فصل برداشت با منحنی کم شیبی تا مرداد سال بعد روبه 

 .و ارتباطی به ماه رمضان و محرم ندارد

، ،جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار با وگوگفت در زاده شایق دبیر انجمن برنججمیل علی

در سال زراعی جدید اظهار کرد: تا اواسط خرداد نمی توان اظهار نظری راجع به  تولید برنجدرباه تأثیر بارندگی های اخیر بر میزان 

 .ها بر میزان تولید داشتتأثیر بارندگی

ی صل برداشت با منحنی کم شیببعد از ف قیمت برنجوی با اشاره به نوسان جزئی قیمت برنج در بازار، افزود: طبق روال همه ساله، 

 .تا مرداد سال بعد همزمان با فصل برداشت روبه افزایش است و این موضوع ربطی به ماه رمضان،محرم و عید ندارد

 .تومان است ۵۰۰هزار و  ۱۰بدون ناخالصی در استان های شمالی  نرخ هر کیلو برنج درجه یک به گفته علی زاده هم اکنون

هزار تومان در خرده فروشی های استان تهران  ۱۶و  ۱۵با نرخ  توزیع برنجپاسخ به این سوال که دلیل دبیر انجمن برنج در 

چیست،گفت: عرضه برنج با نرخ های باال در مغازه ها ناشی از کمبود نظارت دستگاه های مسئول است درحالیکه با اعمال نظارت و 

 .بازار توزیع شود کنترل مسئوالن امر ،نباید برنج با چنین نرخ هایی در

 .هزار تومانی همراه با ناخالصی و خرده است در حالیکه در شمال هیچ گونه ناخالصی وجود ندارد ۱۶تا  ۱۵به گفته وی توزیع برنج 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۲۴۳۷۴/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲%D۸ 
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 پسته
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۷ : تاریخ

 یک میلیارد دالر برای اجرای سامانه نوین آبیاری در کشاورزی اختصاص یافت
های نوین آبیاری در اراضی میلیون دالر برای اجرای سامانه ۵۰معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: یک میلیارد و  

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، علیمراد اکبری  خبرگزاری فارسبه گزارش  .کشاورزی اختصاص یافت

میلیون دالر این  ۲۵۰های آبیاری نوین کشاورزی در اراک افزود: از طرحچهارشنبه در سفر به استان مرکزی در حاشیه بازدید 

های آبیاری نوین در اراضی به توسعه سامانه ۹۵میلیون دالر سال  ۵۰۰میلیون دالر سال گذشته و  ۳۰۰اعتبارات در سال جاری، 

می دولت( نیز امسال حدود یک هزار میلیارد وی ادامه داد: از محل اعتبارات داخلی )بودجه عمو.کشاورزی کشور اختصاص یافته است

میلیارد تومان به تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه های آبیاری نوین اختصاص یافت که حدود  ۲۸۰هزار و  ۲تومان، سال گذشته 

رای صرفه این اعتبارات ب :معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد.میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است ۷۰۰

 .جویی و کاهش مصرف آب کشاورزی، سازگاری با کم آبی و خشکسالی به این حوزه اختصاص یافته است

 .هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سامانه آبیاری نوین با رویکرد آبیاری میکرو تجهیز شدند ۲۸۰اکبری ادامه داد: پارسال 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به  ۲۰۰به این بخش اختصاص یافته، بیش از  وی پیش بینی کرد: امسال نیز با اعتباراتی که

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: انتقال گیاهان آب بر به واحدهای گلخانه ای، .سامانه آبیاری نوین تجهیز می شوند

خاک برای باال بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک و بهره گیری از مالچ در آبیاری ها برای کاهش تبخیر، استفاده از مواد عالی 

اکبری گفت: ساالنه ظرفیت .کشاورزی حفاظتی از جمله برنامه های مدیریتی این وزارتخانه برای صرفه جویی در مصرف آب است

ی در کاهش و هزار هکتار سامانه آبیاری تحت فشار در صورت تامین اعتبار در کشور وجود دارد که این مهم نقش مهم ۴۰۰اجرای 

وی از پیشنهاد اختصاص یک در صد از اعتبارات اجرای سامانه آبیاری نوین به .صرفه جویی مصرف آب کشاورزی به همراه دارد

آموزش و ترویج این سامانه در بین کشاورزان خبر داد و ادامه داد: اکنون در طرح های بزرگ مشاور و پیمانکار به مدت یک سال در 

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: جمهوری اسالمی ایران .ای آموزش به بهره برداران حضور می یابدمحل اجرای طرح بر

هزار هکتار  ۵۰۰یکی از کشورهای پیشرو در حوزه اجرای سامانه آبیاری نوین و تحت فشار است و ساالنه تجهیزات مورد نیاز حدود 

اکبری افزود: صادرات خدمات مهندسی به کشورهای همجوار از جمله عراق .می شوداجرای سامانه آبیاری تحت فشار در کشور تولید 

 .و افغانستان و سایر کشورها از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است

وی بیان کرد: اقدام های مناسبی در حوزه اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی استان مرکزی انجام شده است 

 .ذشته بیش از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به این سامانه تجهیز شده استو سال گ

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های استان مرکزی در ایجاد این سامانه، امکان تخصیص 

 .اعتبارات به صورت نامحدود به این استان وجود دارد

شاورزی استان مرکزی نیز در این آیین گفت: این استان در زمینه اجرای سامانه های آبیاری نوین در مزارع و رئیس سازمان جهاد ک

 .های نوین آبیاری از جمله استان های پیشرو در کشور استتامین و تولید سازه

هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی امکان ایجاد سامانه های آبیاری نوین وجود دارد که تاکنون  ۱۶۰مجید آنجفی افزود: در 

 .هزار هکتار این اراضی تحت پوشش قرار گرفته است۶۱حدود 

نه ای پرداخت درصد از هزینه های مورد نیاز اجرای سامانه آبیاری نوین توسط دولت به صورت یارا ۸۵وی ادامه داد: در حال حاضر تا 

هکتار از اراضی کشاورزی استان سال گذشته تحت پوشش  ۵۰۰هزار و  ۶رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: .می شود
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در .هکتار از اراضی استان اجرا شود ۵۰۰سامانه آبیاری نوین قرار گرفت و امسال نیز پیش بینی می شود این سامانه در هفت هزار و 

معاون وزیر جهاد کشاورزی به استان مرکزی از طرح ماشین های آبیاری روستای مصلح آباد اراک، شرکت تولید کننده سفر یک روزه 

 .سامانه آبیاری نوین تحت فشار شهرک حاجی آباد بازدید شد

 .نیز بازدید شد هکتار وسعت ۶۳در جریان سفر معاون وزیر جهاد کشاورزی از مرزعه تولید گل محمدی امر آباد شهرستان اراک با 

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۲۷۰۰۰۸۶۸/%DB%۸C%DA% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۹تاریخ: 

 مرغ در راه است/کمبودی در تولید نداریمکاهش قیمت تخم

رمضان با روند نزولی همراه مرغ در فصل تابستان، قیمت آن از هفته دوم ماهیک مقام مسئول گفت:باتوجه به کاهش مصرف تخم

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخمگذار در گفت.خواهد شد

مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون به طور متوسط هر کیلو تومانی نرخ تخم ۲۰۰از کاهش  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .شودتومان درب مرغداری عرضه می ۱۰۰هزار و  ۶تخم مرغ با نرخ 

ن اها همچنان باالست، افزود: سال گذشته با تشکیل انجمن عمده فروشدر خرده فروشی مرغنرخ تخم وی در پاسخ به این سوال که

گونه که بعد از عمده فروشی هیچمرغ، سازوکار مناسبی برای اعالم قیمت و کنترل روند بازار عمده فروشی صورت گرفت، در حالیتخم

 .ها به شمار می رودکنترل و نظارتی بر بازار نیست و همین امر عامل اصلی نوسان قیمت درخرده فروشی

 این  :کند،افزود می نظارت مرغداری درب  سال گذشته به اشتباه قیمت تخم مرغ ۴۰طالکش با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار طی 

 وندر مرغ، تخم واردات وجود با کنونی شرایط در که چرا است نداشته بر در مثبتی نتیجه ها سال این طی امر این که است حالی در

االی تخم مرغ در خرده فروشی ها هستیم که این امر ب قیمت شاهد همچنان مرغداران، از محصول خرید پایین نرخ و تولید مناسب

 .ارتباطی به مرغدار و عمده فروش ندارد

های استان تهران، البرز و قم فعالیتی ندارند، اما این مقام مسئول درباه آخرین وضعیت تولید تخم مرغ، بیان کرد: اگرچه مرغداری

 .د و به این ترتیب هیچ گونه کمبودی نداریممابقی استان ها پرتولید و بیش از ظرفیت خود کار می کنن

های ها درگیر بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان هستند، افزود: با توجه به آنکه مرغداران استانوی با بیان اینکه به ندرت مرغداری

 .پرتراکم خالی هستند، به طور گسترده گزارش بیماری نداریم

با اشاره به اینکه مرغداران استان های تهران، البرز و قم به چرخه تولید بازنگشتند، دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخمگذار 

بیان کرد: با نوجه به آنکه تضمین کافی برای کاهش تراکم ویروس در کشور وجود ندارد، مرغداران نگران جوجه ریزی مجدد واحدهای 

 .زیان چند دوره بیماری توان تولید را ندارند و برخی از آنها به سبب کمبود نقدینگی ناشی از ضرر و خود هستند

درصد خسارت  ۴۰پرداخت شده است، اما این میزان تنها  مرغداراندرصد غرامت ناشی از معدوم سازی طیور به  ۸۰به گفته وی، 

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به کاهش مصرف تخم  بازار تخم مرغطالکش .دهدوارده به واحدها را پوشش می

 .شد خواهیم روروبه بازار در قیمت کاهش سپس و تولید مازاد با غذایی صنایع مرغ در فصل تابستان از سوی

 .وی از شیب نزول قیمت تخم مرغ از هفته دوم ماه رمضان تا اواخر مرداد در بازار خبر داد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۷۲۱۸/%DA%A۹%D 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۹ : تاریخ

 شودهزارتن قارچ در کشور تولید می ۱50ساالنه 
معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از مردم خواست قارچ خوراکی مورد نیاز خود را از فروشگاه ها و مراکز معتبر و در قالب  

  .بسته بندی های لیبل دار خریداری کنند

 ، وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ن تاکید بر سالم بودن قارچ های خوراکی واحدهای تولیدی مدیر کل امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی ضم

مجوزدار کشور اعالم کرد: مسمومیت های انسانی که اخیرا با مصرف قارچ در بعضی از استان های کشور رخ داده است، در نتیجه 

 .شودشت میهای جنگلی بردامصرف قارچ هایی است که به طور فصلی توسط برخی افراد بومی از منابع طبیعی و عرصه

غالمرضا تقوی افزود: تشخیص سمی یا غیر سمی بودن قارچ های خود رو در عرصه های منابع طبیعی کار مشکلی است و نیاز به 

آزمایشگاه دارد و از این رو توصیه می شود مصرف کنندگان از خرید قارچ های فله ای بی نام و نشان و از دست فروشان خودداری 

واحد تولید قارچ خوراکی دارای مجوز در کشور فعال و هزاران نفر در این عرصه مشغول کار هستند،  ۹۰۰که وی با بیان این .کنند

اظهار داشت:وقتی در کشور چنین ظرفیتی برای تولید سالم این ماده خوراکی وجود دارد، مصرف کنندگان نباید ریسک خرید قارچ 

 .را بپذیرند، زیرا احتمال سمی بودن آن باال استهای برداشت شده از عرصه های جنگلی و منابع طبیعی 

هزار تن تولید قارچ داریم و سرانه مصرف نیز یک کیلوگرم است و از این رو کمبودی در  ۱۵۰تقوی تصریح کرد: ساالنه در کشور 

 .زمینه تولید این محصول وجود ندارد

و گفت: برای جلوگیری از برداشت های غیرمجاز قارچ از  وی جمع آوری قارچ از عرصه های منابع طبیعی را اساسا نادرست دانست

در طرح توسعه اشتغال روستایی، تسهیالتی را برای تولید  -که معموال برای امرار معاش انجام می شود-عرصه های منابع طبیعی 

ایت شرایط و یا در قالب تشکل ها قارچ خوراکی در چارچوب تولیدات گلخانه ای و قارچ در نظر گرفته ایم و این افراد می توانند با رع

 .از این تسهیالت استفاده کنند

مدیر کل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی، شناسایی و آموزش واحد های تولیدی بدون مجوز را از دیگر 

 .اقدامات برای کاهش برداشت قارچ از عرصه های منابع طبیعی عنوان کرد

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۲۹۰۰۱۲۳۱/%D۸%B۳% 
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 تولیدات زراعی
 فارس - ۹۷/۰۲/۳۱ : تاریخ

 سال 5محصول اساسی کشاورزی طی  ۱0روند کاهش سطح کشت و تولید 
کاهش  ۹۵تا  ۹۱طبق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیرکشت برخی محصوالت استراتژیک از جمله گندم طی سالهای  

  .وری، میزان تولید برخی محصوالت از جمله گندم روند افزایشی داشته استاما با افزایش بهره یافته،

اقتصاد مقاومتی و تولید کاالهای اساسی در داخل کشور بررسی  در راستای سیاست ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

دهد که با آن که در برخی بر طبق آمارهای موجود وزارت جهاد کشاورزی نشان می ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۱های ساله از سال ۵روند 

ت وری در برخی محصوالایم، اما به دلیل افزایش بهرهزمینی شاهد کاهش سطح زیرکشت بودهپنبه و سیب محصوالت از جمله گندم،

 .از جمله گندم، میزان تولید به مراتب بیشتر شده است

هزار  ۵۹۲۹به  ۹۱هزار هکتار در سال  ۶۳۵۹دهد، میزان سطح زیرکشت گندم از ای نشان میهمان طور که نمودار و جدول مقایسه

دهد که به دلیل هزار هکتار کاهش سطح زیرکشت در محصول استراتژیک گندم را نشان می ۴۳۰رسیده که  ۹۵هکتار در سال 

هزار تن در  ۱۴۵۹۲به  ۹۱هزار تن در سال  ۸۸۱۶آبیاری نوین و اصالح نوع کود و سم مصرفی میزان تولید این محصول از  سیستم

 .دهدش تولید نشان میهزار تن افزای ۶رسیده که حدود  95سال 

هزار هکتار به میزان سطح زیر کشت آن افزوده شده، اما میزان تولید نسبت  ۱۳۶در مورد محصولی مانند جو نیز با وجود آنکه تنها 

 .درصد افزایش داشته است ۳۰ ۹۱به سال 

درصد کاهش داشته،  ۴۰بیش از  ۹۵سال تا  ۹۱بر با آنکه سطح زیر کشت آن از سال ای هم به عنوان محصولی آبدر مورد ذرت دانه

 .درصد کاهش یافته است ۲۵وری تنها اما تولید این محصول به دلیل افزایش بهره

تنها سطح زیرکشت محصوالتی  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۱سال  ۵شود که طی با بررسی کلی نمودارها و جدول میزان تولید این نتیجه حاصل می

 .کی افزایش داشته که به تبع آن تولید نیز افزایش یافته استهمچون جو، شلتوک برنج و چغندر قند اند

 ۵هزار هکتاری سطح زیر کشت این محصول طی  ۲۶البته این موضوع در مورد شلتوک برنج صادق نیست. چرا که با وجود افزایش 

م که این نشانگر آن است که ایهزار تن کاهش تولید در این محصول داشته ۴۳۹سال روند تولید آن رو به کاهش بوده به طوری که 

 .شودبازده به جز دو استان شمالی گیالن و گلستان کشت میبر و کمهای آباین محصول در استان

وزارت جهاد کشاورزی در مورد الگوی کشت برنج بارها تأکید کرده که به جز این دو استان نباید در استان دیگری این دو محصول 

 .باال و بازدهی کمی دارد کشت شود، چرا که میزان تبخیر

هزار هکتار کشت این محصول را در کشور  ۱۸۰بیش از  ۹۱زمینی که در سال همچنین در مورد محصوالت پر مصرفی همچون سیب

هزار تن یعنی به اندازه نیاز  ۵هزار تن به حدود  ۵۰۶۹هزار هکتاری سطح زیرکشت تولید این محصول از  ۲۲ایم، با کاهش داشته

 .ی مانده استکشور باق

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۳۰۰۰۰۸۱۳/%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۹% 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۷/۰۲/۳۱ : تاریخ

 کنیمخوراک صنعت طیور را وارد می درصد 90مرغ الین آرین؛ سرمایه ملی که در حال نابودی است/ 
  .های اروپایی آمریکایی قرار داردامنیت غذایی و زنجیره تامین صنعت مرغ کشور بر خالف سیاست اقتصاد مقاومتی در دست شرکت 

اردیبهشت  ۲۵شنبه شب سه «ایی در زنجیره تولید مرغضرورت خودکف»، برنامه هفته اخیر ثریا با موضوع خبرگزاری فارسبه گزارش 

فرد مدیر سابق مجتمع مرغ الین ایران، محمدمهدی خورشیدوند دامپزشک و با حضور محمدحسین انصاری ۱۳۹۷ماه سال 

 .به روی آنتن شبکه یک سیما رفت« های انگلیسیجوجه»محمدهادی اینانلو کارگردان مستند 

دکفایی های خوت احیای مجتمع مرغ الین آرین، تولید مرغ الین بومی ایرانی و بررسی مشکالت و ظرفیتدر ثریای این هفته به ضرور

 .های انگلیسی با امنیت غذایی مردم پرداخته شدصنعت مرغ کشور و چالش جوجه

های مختلف ایران در حوزهمقصودی پیرامون موضوع برنامه خاطرنشان کرد: اگر به این موضوع توجه شود، دست دشمن را در تحریم 

هاست. شاید موضوع برنامه برای اکثر مردم عجیب باشد که وقتی در کشور مرغداری کوتاه خواهد کرد که صنعت مرغ یکی از آن عرصه

 های آن باهای مرغداری صنعتی و تفاوتپیش از شروع گفتگو اینانلو در باره ویژگی.داریم، منظور از وابستگی در این صنعت چیست

 .مرغداری سنتی و مفهوم مرغ الین توضیحاتی را ارائه داد

 شودها میتر مرغاصالح نژاد موجب رشد سریع

کنند که دو برابر میانگین مصرف جهانی و چند برابر مصرف هزار تن گوشت مرغ مصرف می ۲۵۰میلیون و  ۲مردم ایران ساالنه 

 ۲۰۰میلیارد و  ۱کند. در کشور ما کیلوگرم مرغ مصرف می ۲۸در سال طور متوسط بسیاری از کشورهای دنیاست. هر ایرانی به

 .شودمیلیون قطعه جوجه یک روزه تولید می

کنند، در حالی که در مرغداری روز در حد عرضه به بازار مصرف رشد می ۴۵الی ۳۵ها ظرف این پژوهشگر افزود: با اصالح نژاد مرغ

 .رسند که قابل مصرف باشندرشدی میها پس از شش ماه یا یک سال به سنتی مرغ

 .کنندها ظرف این مدت کوتاه رشد میها مرغکنند با تزریق هورمونمقصودی افزود: اکثراً فکر می

رسد. البته به کیلوگرم می ۵الی  ۴روز به  ۵۶ایم که در اینانلو گفت: با اصالح نژاد در حال حاضر از جوجه یک روزه به مرغی رسیده

 .درصد کمتر از وزن گفته شده است ۳۰رسد کننده می، امعا و احشا، پا و تاج آنچه به دست مصرفخاطر حذف پر

ل افتد. نسدر مورد مفهوم مرغ الین توضیح داد: فرآیند اصالح نژاد در چهار نسل اتفاق می« های انگلیسیجوجه»کارگردان مستند 

 .ود نسل الین استشنژاد در آن انجام می ترین نسلی که اصالحاول و مهم

های منظور از نسل الین مرغ یا خروسی است که یک یا چند ویژگی خاص و برجسته در آن بروز و ظهور یافته است. یکی از مشخصه

 .اش به گوشت استهای گوشتی را ضریب تبدیل باالی آنهاست و منظور از ضریب تبدیل بازده مرغ در تبدیل غذای مصرفیمرغ

کنند تا نسلی را با های مثبت را در نژادهای مختلف مرغ پیدا و آنها را با هم تلفیق مید: در واقع ویژگیمقصودی یادآوری کر

مربوط  (B و A) داریم که دو الین (D و A ،B ،C) اینانلو توضیح داد: معموالً چهار الین.ها پرورش دهندای از این ویژگیمجموعه

خروس  A گذاری در دسته صفات مادری قرار دارند. سپس از الیندو الین دیگر مثالً تخمآوری و به صفات پدری هستند، مثالً گوشت

شوند. مرغ گرفته و با هم جفت می D خروس و از الین C شوند و به همین ترتیب از الینمرغ گرفته و با هم جفت می B و از الین

شوند که در نهایت مرغ انتخاب و با هم جفت می ۱۰۰خروس  ۱۵وی افزود: به ازای هر .دهنداینها نسل دوم یا اجداد را تشکیل می

به دست  ABCD آید که نسل سوم یا والدین هستند. از جفت کردن والدین جوجه یک روزهبه دست می AB و خروس CD مرغ
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 ترینح داده شده مهمهای برجسته چهار الین )نسل اول( است و در بین چهار نسل شرآید که این جوجه مد نظر ما و دارای ویژگیمی

 .نسل الین است

 هلندی ها با وجود گرفتن هزینه های گزاف به مابقی تعهداتشان عمل نکردند

، مرغ ۵۰فرد در آغاز صحبتش مختصری به تاریخچه ورود مرغ الین به ایران اشاره کرد و گفت: قبل از انقالب و اوایل دهه انصاری

هزار قطعه جوجه از  ۱۱ها های الین را آوردند و شدند. بعد هلندیده کدخدا نگهداری میالین وارد ایران شد که در حوالی قزوین 

هزار مترمربع فضای  ۱۵۰گذاری عظیم با هکتار و سرمایه ۱۱۳۰کنار با مساحت هلند خریداری و در منطقه وسیع و بکری در بابل

 .مرغداری و ساختمانی کار شروع شد

ها و شکست این بینی هلندیال مدیریتم در مجتمع مرغ الین آرین شاهد بودم که برخالف پیشوی در ادامه بیان کرد: در دو س

های الین حفظ شدند و از بین نرفتند.قرار بود پروژه در هند و جاهای دیگر با همت نسل فداکار آنجا با وجود مشکالت گوناگون مرغ

ها با وجود اینکه پول خوبی هم گرفته بودند وقتی رده شود که هلندیهزار قطعه جوجه دیگر به عنوان پشتیبان به فیروزکوه آو ۱۱

 .طور ناگهانی با همه تجهیزاتشان از ایران رفتنداند بهو موفق شده ها بر آمدهخوبی از پس نگهداری مرغها بهدیدند ایرانی

 .روندگیرند و میپولشان را می خورند و اینهاها شکست میشان این بود که ایرانیبینیمقصودی گفت: در واقع پیش

 ایران جزو شش کشور جهان دارنده مرغ الین است

 .کردمهای الینی که در جهان اسالم فقط ما آنها را داشتیم احساس غرور میفرد گفت: در دو سالی که آنجا بودم از وجود مرغانصاری

دو الین و بقیه مثل آلمان و انگلیس یک الین را دارند. ایران  در مجموع در دنیا شش کشور هشت الین را دارند که امریکا و فرانسه

 .هم یکی از آن شش کشور است و یک الین دارد

یرفتند ها نپذها با ایران بسته بودند از آنها خواسته شد به ما الین بدهند که هلندیوی گفت: ده سال پیش طبق قراردادی که هلندی

ها پذیرفتند به تواند مانند الین مثل خودش را تولید کند. هلندینمی GGP .اجداد( بدهندبین الین و ) GGP و قبول کردند به ما

 .ایها از بین ببریم، کامالً مشابه قضیه هستهدهند که ما الینمان را با نظارت هلندیمی GGP شرطی به ما

 میلیارد تومان اعتبار برای احیای مجتمع الین آرین 15

شود، خوردم توجهی به این ثروت بزرگ نمیمدیر مجتمع مرغ الین آرین بودم و افسوس می ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۰فرد گفت: از سال انصاری

 .اما در عین حال امام جمعه آن منطقه و امام جمعه بابل با تمام وجود حمایت کردند تا به آنجا رسیدگی شود

و نوسازی الزم دارد و اگر حمایت شود تولید آن قابل رقابت  میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی ۱۵وی مطرح کرد: مجتمع الین آرین 

آید، بلکه بحث به وجود آمدن فضای با کشورهای دیگر خواهد بود. االن بحث این نیست که چرا اجداد از جاهای دیگر و انگلیس می

 .خالی در این عرصه است

ر را در دست گرفتند.وی یکی از موانع عدم جذب مشتری را ای بازایابی حرفههای خارجی در ایران با بازاریابی و مشتریشرکت

توانست محصولش را کننده مجتمع مرغ الین آرین دانست و توضیح داد: چون آنجا یک مجموعه دولتی بود نمیبوروکراسی خسته

 .نسیه یا قسطی بفروشد

د: این شرکت در زمینه آموزش گوی سبقت را یت شرکت انگلیسی راس در ایران خاطرنشان کرموفق دالیل از یکی مورد در انصاری 

های آموزشی بین روستاییان آنها را جذب خود کرد. وی علت دیگر عدم اقبال از مجتمع مرغ الین آرین دیاز ما ربود و با توزیع سی

 .ها مطرح ساختهای مرغوب بین مشتریرا توزیع نامناسب جوجه

 مرغ الین آرین بود درصد بازار ایران در اختیار 85، 1385تا سال 
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درصدی مرغ الین آرین به زیر  ۸۵درصد بازار ایران در اختیار مرغ الین آرین بود. هم اکنون بازار  ۸۵، ۱۳۸۵مقصودی گفت: تا سال 

 .های اروپایی استدرصد رسیده و سر زنجیره صنعت مرغ کشور در اختیار شرکت ۱

     ین بومی ایرانی چیست؟وی پرسید: اهمیت داشتن گله مرغ و حتی رسیدن به ال

 روز و سالم ضروری استهای الین بهبرای خودکفایی و مقرون به صرفه بودن در تولید مرغ وجود گله

 .روز و سالم ضروری استهای الین بهخورشیدوند: برای خودکفایی و مقرون به صرفه بودن در تولید مرغ وجود گله

است که رها شده است و در حال حاضر الین آرین با مختصات موجود در صنعت طیور  مجتمع الین آرین یکی از اسناد افتخار ملی

ضامن امنیت زیستی است. بعد از جنگ تحمیلی الگوی مصرف تغییر کرد و با جهش چشمگیری مردم به سمت مصرف گوشت سفید 

 .و مرغ روی آوردند

م است اولین حلقه زنجیره تولید مرغ یعنی الین را خودمان در کننده داخلی الزوی تأکید کرد: برای پاسخ به تقاضای باالی مصرف

 .دست بگیریم

مقصودی در خصوص ظرفیت صادرات در صنعت مرغ افزود: یکی دو سال قبل در شرایط نوسان قیمت مرغ برای تهیه مستندی از 

کستگی بودند. در حالی که در فاصله دو های آنجا در حال ورشهای مرزی همسایه با عراق به آن مناطق رفتیم. اکثر مرغداریاستان

هزار تومان در حالی به فروش  ۱۸، ۱۷سه ساعته تا بغداد بازار عالی برای صادرات مرغ ایران وجود داشت و در آنجا مرغ کیلویی 

هایمان یم و مرغداریتوانستیم مرغمان را صادر کنراحتی میهزار تومان بود و ما به ۷، ۶رسید که همان موقع در ایران مرغ کیلویی می

 .را از ورشکستگی نجات دهیم

وی گفت: در کشورهای عراق و عمان قیمت مرغ بیش از دو برابر و حتی سه برابر ایران بود و فرصت صادراتی بسیار خوبی برای کشور 

 .گرم بود ۱۵۰۰گرم تا  ۱۱۰۰های عرضه شده بین ما وجود دارد. در این کشورها اندازه مرغ

 کنیمرصد مواد غذایی مورد نیاز طیور را وارد مید 90بیش از 

های الینی که گرم است. مرغ ۱۵۰۰الی  ۱۳۰۰المللی وزن مرغ اصطالحاً جوجه کبابی بین فرد گفت: در استانداردهای بینانصاری

 .رسدیبرای آرین آورده شده بود، از همین نوع جوجه کبابی بود. این نوع بسیار پرخور است و به سرعت به وزن م

های گوشت قرمز و سفید گفت: در دنیا این تفاوت دو و حداکثر سه برابر مدیر سابق مجتمع مرغ الین آرین در مورد تفاوت قیمت

 .رسداست، اما در ایران این تفاوت به نه الی ده برابر می

دهد، زیرا وقتی قیمت گوشت ت نشان میپذیری ما را در صادرافرد خاطرنشان کرد: این موضوع یکی از معایب ماست و آسیبانصاری

شود، چون همچنان به خاطر باال بودن قیمت اش افزایش یابد توجهی بدان نمیرود گوشت سفید هر چه هزینهقرمز خیلی باال می

تبدیل  پذیر بود و ضریبها باید رقابتگونه نیست و در قیمتدر صورتی که در بازار جهانی این .اش را داردگوشت قرمز مشتری

 .را طوری اصالح کنیم که مقرون به صرفه باشد (FCR) غذایی

های راس و کنیم که تحت تأثیر دالر است. از طرفی حضور جوجهدرصد مواد غذایی مورد نیاز طیور را وارد می ۹۰وی افزود: بیش از 

 .های آرین را در ایران بسیار کاهش داده استکاب با قیمت پایین بازار جوجه

 فرد: ایران رتبه ششم جهان را در تولید گوشت مرغ داردانصاری

زایی شرح داد: ایران رتبه ششم را در تولید عضو شورای نظام دامپزشکی کشور با اشاره به فرصت بسیار خوب صادرات و اشتغال

 .گوشت مرغ جهان دارد

 ۱۵۰۰تا  ۱۳۰۰شده در بازارهای جهانی بین آیا دلیل خاصی هست که وزن استاندارد مرغ عرضه »وی در پاسخ به این پرسش که 

آید. های تنفسی به سراغ طیور میروز بیماری، خصوصاً بیماری ۳۵گفت: دو علت عمده وجود دارد که یکی اینکه پس از  «گرم باشد؟
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گونه ان اینکنندگها وارد بدن مصرفبیوتیکشود که آنتیهای قوی مصرف میبیوتیکهای تنفسی طیور آنتیبرای مقابله با بیماری

 .شودها و ایجاد مقاومت دارویی در آنها میمرغ

 همه کارشناسان حوزه سالمت اذعان دارند مرغ سنگین برای سالمتی مضر است

های شود که به صرفه و قابل رقابت با مرغهای کم عرضه میدر ادامه مقصودی گفت: ویژگی مرغ الین آرین این است که در وزن

های خارجی توانند با مرغهای آرین میهایی با وزن استاندارد جهانی برود مرغانچه ذائقه بازار ایرانی به سمت مرغخارجی است. چن

 .گرم به باال رفته است ۱۸۰۰تر و های سنگینرقابت کنند، اما به هر دلیلی بازار ایران به سمت مرغ

سنگین برای سالمتی مناسب نیست. ذائقه ایرانی باید به سمت وی تأکید کرد: همه کارشناسان حوزه سالمت اذعان دارند مرغ 

ها از ابتدای آن در اختیار خود ماست و نیاز به واردات مرغ الین از فرانسه، انگلیس تر برود که زنجیره تولید این مرغهای سبکمرغ

 .و... نیست

در بازار مرغ سبک یا وجود ندارد یا خیلی کم هست تر علت اینکه مجری ثریا پرسید: با وجود تأکیدات مبنی بر خرید مرغ سبک

 چیست؟

خورشیدوند توضیح داد: در مورد محصوالت سالمت محور همواره از طرف سوداگران و سودجویان این حوزه این نگرانی وجود دارد 

گیرد درهای بسته انجام می های کالن کشور در پشتگیریدهند اطالعات دقیق به مردم برسد. خیلی از مسائل و تصمیمکه اجازه نمی

گیرند، در عین حال این نگرانی هست که مسائلی چون امنیت غذایی به کف جامعه بیاید و و مردم چندان در جریان امور قرار نمی

 .آن موقع مردم مطلع شوند

سهم بازار مرغ الین به زیر  وی در خصوص نژاد مرغ آرین مطرح کرد: این نژاد نرمال است و باید برای مردم رفع ابهام شود که چرا

های خارجی چه مسائلی را ها و سوپروایزرهای شرکتافتد و بازاریابیک درصد رسیده است. باید بررسی کرد دارد چه اتفاقی می

 .کنندمطرح می

 شوندهای خارجی از کانال تغییر ذائقه ایرانی وارد میخورشیدوند: شرکت

سازند مرغ الین آرین خوب وزن شوند و مطرح میرجی از کانال تغییر ذائقه ایرانی وارد میهای خااین پژوهشگر تصریح کرد: شرکت

 .رسدگیرد و به وزن باال نمینمی

روزگی ممکن است برخی نژادها بالقوه و ژنتیکی توانایی وزن گرفتن باال را داشته  ۴۵وی اشاره کرد: بر اساس ضریب تبدیل در 

 .گرم هم قید شده است ۲۸۰۰ای راس یا کاب و... رسیدن به وزن ههای مرغدر کاتالوگ .باشند

ین شود میانگهایی که در جیره غذایی و نور برای کاهش تلفات میاین پژوهشگر اظهار کرد: در ده روز اول پرورش مرغ به علت احتیاط

روزگی در حالی که  ۳۷الی  ۳۵سنین  گرم متغیر است. در ۲۴۰۰تا  ۲۲۰۰وزن در این مدت وزن قید شده در کاتالوگ نیست و بین 

 ۱۹۷۰و  1950های الین آرین به کنار مرغرسند، طبق تحقیق انجام شده در مجموعه بابلگرم می ۱۷۰۰های خارجی به وزن مرغ

 .رسندگرم می

نژادهای  مشابهشود وزن تبدیل شده به گوشت مد نظر است. ضریب تبدیل مرغ الین آرین از مورد وقتی صحبت از ضریب تبدیل می

 .گیردخارجی در زمان کوتاه پرورش پیشی می

رسد و قابل عرضه به بازار است کامالً توانایی گرم می ۱۵۰۰تا  ۱۴۰۰روزگی خود به وزن  ۳۵مقصودی اضافه کرد: نژاد آرین که در 

گویند پرورش آن به صرفه نیست و گویند مرغ خوبی نیست و مرغداران میهای خارجی را دارد. بعضی از دوستان میرقابت با مرغ

درصد بازار دست مرغ الین آرین بود و حاال این مرغ چه تغییری کرده است  ۸۵، ۱۳۸۵شود تا سال دهد. چه میخوب گوشت نمی

 .شودکه اقبال به آن کم است. باید به پشت پرده قضیه تأملی شود. در حال حاضر در حق مرغ الین آرین جفا می
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های دارای نقص ژنتیکی را برای اصالح ژنتیکی های پایین مرغح داد: در دو سالی که در مرغ الین آرین بودم در وزنفرد توضیانصاری

های شدند بسیار بهتر از طعم مرغروزگی کشته می ۳۵کردیم و چون سالم بودند قابل مصرف بودند و طعم اینها که زیر حذف می

 .واکسن کمتری مصرف کرده استروز  ۳۵غیر از آرین بود، زیرا مرغ زیر 

هاست وزارت جهاد گفتیم سالکنید. ما میشود چرا این ویژگی برجسته مرغ الین آرین را تبلیغ نمیوی افزود: به ما گفته می

ر د افتد.کند، اما در عمل اتفاق خاصی نمیهایی با اندازه استاندارد جهانی تأکید میکشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور روی مرغ

 .کنیمنتیجه ما هم به لحاظ اقتصادی و هم سالمتی در این قضیه ضرر می

 عدم حضور دکتر رضایی معاون امور دامی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ثریا

مقصودی گفت: ما از رضایی معاون امور دامی وزارت جهاد کشاورزی ـ که به تازگی منصوب شده است ـ برای شرکت در مستند 

کردیم و نیامد. همچنین برای حضور در برنامه زنده ثریا از ایشان دعوت کردیم که به بهانه سفر به سیستان و بلوچستان نیامد. دعوت 

 .به هر حال جایشان در این برنامه خالی است

د حجتی وزیر شود عملکرهای سیاسی و نقدهایی که به وزارت جهاد کشاورزی مینظر از بحثوی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه صرف

خواستیم برنامه عملیاتی وزارت جهاد ها قابل تقدیر است، اما در این زمینه میجهاد کشاورزی در حوزه اقتصاد مقاومتی و برخی حوزه

خورد و چنانچه این سرمایه استراتژیک ملی نابود شود، قطعاً کشاورزی را جویا شویم که چرا مجتمع مرغ الین آرین دارد خاک می

 .شودهای دشمن بیشتر مییمطمع تحر

نیان بهای گوناگون دانشفرد پرسید: چرا با وجود مراکز متعدد پژوهشی در وزارت جهاد کشاورزی و شرکتمجری برنامه ثریا از انصاری

 بیرون از وزارتخانه به سمت تولید مرغ الین بومی ایرانی با ضریب تبدیل و مزایای بهتر نرفتیم؟

 خواهدتر فناوری باالیی میآوری اطالعات و از همه مهمهای جمعالمللی، قابلیتایرانی نفوذ بینتولید مرغ الین بومی 

خواهد. مثالً شرکت راس ریزی وسیعی میتواند چندان مدعی باشد، زیرا برنامهفرد پاسخ داد: هیچ کشوری در این زمینه نمیانصاری

آوری کردند. یکی از نژادهایی که از ایران جمع ها را از سراسر جهان جمعژنانگلیسی، شرکت کاپ فرانسوی و شرکت های آمریکایی 

مه تر از هآوری اطالعات و مهمهای جمعالمللی، قابلیتکردند و بردند نژاد گردن لخت بود. تولید مرغ الین بومی ایرانی نفوذ بین

متوجه شدیم مهندسین، دکترها و دانشمندان ژنتیک بسیار  ها در مجتمع مرغ الین آرینخواهد.در بررسیتر فناوری باالیی میمهم

 .خوبی داریم

وی گفت: به عنوان کسی که شش سال سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی بودم، اراده انجام کار هم در زمان حجتی و هم قبل از او 

 .رتخانه محدود و کم و توقعات از آن باالستوجود داشته است، اما باید از این وزارتخانه مظلوم حمایت شود. بودجه و امکانات این وزا

 فرد: باید پروژه تولید مرغ الین بومی ایرانی را یک پروژه ملی دیدانصاری

های وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه در اقتصاد مقاومتی کارنامه قابل قبولی دارد. باید از وی اشاره کرد: با وجود تمام محدودیت

 .و از سوی دیگر پروژه تولید مرغ الین بومی ایرانی را یک پروژه ملی دید این وزارتخانه دفاع کرد

طراری طور اضفرد ابراز کرد: موقعی که مدیر مجتمع مرغ الین آرین بودم با پشتیبانی وزارتخانه طرحی را ارائه کردیم که بهانصاری

ر صورت کمبود گازوئیل به مشکل برنخوریم. طرح در میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی بدهید یا حداقل گاز بدهید که د 15

 .کمیسیون تلفیق مجلس هم تصویب شد، اما درکی که از ضرورت انجام و پیگیری این کار در سطوح باالتر باید باشد نیست

در صنعت مرغ  بندی شده برای رفع وابستگیمقصودی هدف از دعوت از معاون وزارت جهاد کشاورزی را ارائه برنامه عملیاتی و زمان

 .کشور از انگلیس، فرانسه و... مطرح ساخت
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هایی نظیر فصل پرورش، ضریب تبدیل و... اشاره و اظهار کرد: یکی از خورشیدوند به ده چالش اساسی در صنعت طیور در زمینه

من کنند. ضیافت میبیوتیک و دارو را درهای سنگین است که دوزهای باالی آنتیترین مشکالت پیش روی صنعت طیور مرغمهم

 .توانند تأثیراتی مشابه هورمون رشد بر طیور بگذارندها میبیوتیکاینکه این آنتی

هایی که به آنها داده بیوتیکشود، اما آنتیمقصودی مؤکداً گفت: در واقع مستقیماً موادی تحت عنوان هورمون به طیور داده نمی

 .گذارندشود تأثیرات هورمونی بر آنها میمی

خصوص کودکان و سالمندان موجب در گوشت مرغ ماناست و مصرف آن در افراد مختلف، به بیوتیکخورشیدوند خاطرنشان کرد: آنتی

 .شودایجاد مقاومت دارویی می

 مردم سراغ مصرف مرغ های سبک تر بروند

ردم، د که با تغییر ذائقه و الگوی مصرف ماندرکار بودنخورشیدوند گفت: کسانی در به دست گرفتن سر زنجیره تولید مرغ ایران دست

تر کهای سبشان را تغییر بدهند و سراغ مصرف مرغرسانی دقیق ذائقهمرغ الین آرین را کنار زدند. مردم باید با آگاهی حاصل از اطالع

و عرضه به کشورهای منطقه ها با هدف تولید مرغ الین در ایران امریکایی ۱۳۵۵، ۱۳۵۴های این دامپزشک بیان کرد: در سال.بروند

دی العاده ارزشمند از نظر اقتصانظیر ترکیه، عربستان و... نژادی را وارد ایران کردند. همزمان با انقالب برای اینکه یک گله الین فوق

 .به دست ما نیفتد اکثرشان را کشتند و خوردند

رآباد کرج بردند، اما نتوانستند آنها را نگه دارند و در آن مقطع که فرد افزود: تعداد کمی از آنها را که باقی مانده بود به حیدانصاری

 .ها در این حوزه در ایران حضور داشتند در آن مجموعه هیچ کارشناس ایرانی نداشتیمامریکایی

 صنعت مرغ؛ به نام تولید به کام واردات

گیری کشورهای اروپایی آمدند ابتدا با نیت شکلهای اجداد از هایی که برای واردات جوجهمقصودی خاطرنشان ساخت: مجموعه

طور موقت زنجیره تولید را راه شود ما باید بهزنجیره تولید داخلی وارد این عرصه شدند، اما واردات جذابیتی دارد که فراموش می

 .های باالیی را کامل کنیم و به دست خودمان بگیریمبیندازیم. بعد باید الیه

ان پیگیر هستند، اما هنوز عملیاتی نشده است و واقعیت رو به نابودی نهادن مرغ الین آرین است در حالی که وی افزود: البته دوست

درصد بازار در اختیار مرغ الین خارجی است. امیدواریم در سال حمایت از تولید ایرانی زنجیره تولید مرغ کشور کامالً  ۹۹بیش از 

 .اهده چند مستند مشتاق استفاده از تولید ایرانی هستندایرانی شود. مردم هم با قدری آگاهی و مش

 های خارجیکیفیت باالتر مرغ الین در مقایسه با نمونه

های مشابه خارجی است. تر از نمونهخورشیدوند به چند شاخصه مرغ الین آرین اشاره کرد و گفت: این مرغ در برابر بیماری مقاوم

 .بیشتر و بهتر از مرغ الین خارجی استعرض سینه و کیفیت گوشت مرغ الین آرین 

وی در خصوص عدم پیگیری جدی در تولید مرغ الین بومی ایرانی شرح داد: باید دقت کنیم ما داریم مرغ الین و سر زنجیره تولید 

 .مزیرا آن را داشتیفروختند، تر از سایر کشورها به ما میگیریم. یک زمانی مرغ اجداد را با قیمتی پایینمرغ کشور را از چه کجا می

کردند، اما این خطر وجود دارد که چنانچه گله مرغ الین آرین نابود شود مقصودی اضافه کرد: چون آن را داشتیم ما را تحریم نمی

 .شوندهایشان علیه ایران مصرتر میآنها بر تحریم

تومان است یک  ۶۰۰، ۵۰۰مرغ هر عدد تومان در حالی که تخم ۳۰۰، ۲۰۰چیوایی تکمیل کرد: فروش جوجه خارجی هر قطعه 

درصد بازار مرغ الین ایران را در  ۱۰۰خواهد استراتژی اقتصادی برای گرفتن سهم کمتر از یک درصد مرغ الین آرین است و می
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لی ین خیاختیار خودش بگیرد. در این صورت با ایجاد انحصار تحریم و هر فشار و تهدیدی برای او آسان خواهد بود. الزم است مسئول

 .جدی به این قضیه بپردازند

شان را مقصودی گفت: اینکه سر زنجیره تولید مرغ دست دشمنانمان باشد، قطعاً به نفع و صالح ما نیست و دشمنان بارها دشمنی

در کشور ها یقین حاصل کنند مرغ الین آرین خورشیدوند تأکید کرد: سود جذاب در واردات تا زمانی است که خارجی.اندثابت کرده

 .های بسیار باال مرغ را وارد کنیماز بین رفته است و پس از آن باید با قیمت

های مشابه مرغ در بازارهای عمان و عراق را در ایران خواهید فرد در تکمیل گفته خورشیدوند یادآور شد: در این صورت قیمتانصاری

 .ی عربی شاهد چنین وضعیتی خواهیم بودخورشیدوند افزود: البته با قدرت خریدی کمتر از کشورها.دید

های گفت: پس از پخش مستند مرغداران زیادی تماس« های انگلیسیجوجه»مقصودی در خصوص استقبال مرغداران از مستند 

 نتواهای یک روزه الین آرین را تهیه کنیم. چنانچه رسانه ملی همین روند را ادامه دهد امسال میمکرری گرفتند که چگونه جوجه

 .کارهای جدی برای احیای مرغ الین آرین انجام داد

ای جایگاه پنجم و پزشکی رتبه چهارم دنیا را داریم چرا در صنعت دام بویژه مرغ الین مشکالتمان در صنعت فضایی رتبه ششم، هسته

 شود؟حل نمی

جوجه آرین ناراحت نیستند، بلکه در این مسیر  کنند نه فقط از فروشفرد اظهار کرد: جاهایی مثل کوثر که اجداد را وارد میانصاری

کنند. در مدت مسئولیتم در مجتمع مرغ الین آرین از سوی کوثر پیشنهاد انجام تحقیقات مشترک با ما داده شد تا مشکالت کمک می

 .الین آرین حل شوند

ن را مرکزی علمی ـ تحقیقاتی جدا از وی اذعان کرد: در حال حاضر مشکل اصلی نجات دادن مجتمع مرغ الین آرین است و باید آ

مرغ  های مشابههای پرورش، ژنتیک و تغذیه فعالیت کنیم. در صورت از بین رفتن مرغ الین آرین قیمتمرغداری ببینیم و در حوزه

 .در بازارهای عمان و عراق را در ایران خواهید دید

تمع مرغ الین آرین رسیدگی نشده است که متأسفانه صفات قدری به مجبه :عضو شورای نظام دامپزشکی کشور ابراز تأسف کرد

شوند. برای مردم همواره این پرسش وجود دارد که مایی که در صنعت فضایی رتبه ششم، مادری و پدری دارند با هم مخلوط می

 .شودل نمیای جایگاه پنجم و پزشکی رتبه چهارم دنیا را داریم چرا در صنایع خودرو و مرغ الین مشکالتمان حهسته

نیروی  ۶۰طور خودمختار ـ البته سرزنش هم شدم ـ مدیر سابق مجتمع مرغ الین آرین افزود: در مدت مسئولیتم در مجتمع به

های مجتمع هستند. در صورتی که باید بیشتر از اینها نیروی متخصص در تحصیلکرده را جذب کردم که در حال حاضر آنها سرمایه

 .از نظر نیروی متخصص و کارشناس در کشور کم نداریمآنجا فعالیت کنند و ما 

بنیان وارد این عرصه شوند و کمک کنند و وزارت جهاد کشاورزی پیگیر وصل کردن های دانشمقصودی مطرح کرد: امیدوارم شرکت

 .گذاری در این زمینه شودآنها به مجتمع و سرمایه

های عملیاتی توسط آنها در صنعت مبارک رمضان با حضور مسئوالن و ارائه برنامه وی در پایان برنامه ابراز امیدواری کرد: بعد از ماه

 .های برنامه ثریا در این زمینه شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بودمرغ و پیگیری

https://www.farsnews.com/news/۹۷۰۲۳۱۰۰۱۰۸۴۱۳/%D۹%۸۵%D۸%B۱%D 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

 نژادهای مولد دام سبک، گامی برای خودکفایی گوشت قرمز

بحث آب و با معرفی این نژادها به جامعه روستایی و عشایری به دنبال  یک مقام مسئول گفت: با توجه به فقر مرتع و مدیریت

 .خودکفایی گوشت قرمز هستیم

گذاری مجتبی نوروزی مدیرعامل گروه سرمایه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

کشاورزی که در شهرستان ورامین برگزار شد، از افتتاح به سازمان اقتصادی کوثر در آیین افتتاح دو پروژه مهم کشاورزی کوثر وابسته

هزار رأسی دام سبک مولد با اشتغال مستقیم  ۳در کشور خبر داد و گفت: پروژه مزرعه  پرورش دام مولد ژنتیکیبزرگترین مرکز 

های پر تولید از سراسر دنیا جمع شدند که این دام افزود: برای افتتاح این پروژه داموی .نفر افتتاح شد ۱۵۰نفر و غیر مستقیم  ۶۰

ها متفاوت با نژاد داخل هستند و در نهایت با کارهای ژنتیکی که روی این دام ها انجام می شود، تولید آنها نسبت به شرایط جغرافیایی 

لیتر در روز  ۸و  ۴لیتر و در شکم های بعدی  ۳ام های مولد در شکم اول نوروزی ادامه داد: این د.در هر منطقه بومی سازی می شود

نژاد دامی در کشور خبر داد و افزود: این دام ها در مقوله دوقلوزایی و سه قلوزایی با  ۵این مقام مسئول از واردات .شیر می دهند

کیلو علوفه و کنسانتره داده می  ۸وشت قرمز حداقل نژادهای بومی متفاوت هستند، چرا که به دام های بومی برای تولید یک کیلو گ

کیلو علوفه مصرف می شود که این امر بیانگر ضریب تبدیل دوبرابری  ۴که این دام ها برای تولید یک کیلو گوشت حداکثر شد در حالی

ه روستایی و عشایری در صدد وی تصریح کرد: با توجه به فقر مرتع و مدیریت بحث آب با معرفی این نژادها به جامع.این دام هاست

 .خودکفایی گوشت قرمز هستیم

همچنین حجت االسالم و المسلمین محمدعلی شهیدی محالتی نماینده ولی فقیه و معاون رئیس جمهور، اظهار کرد: اگرچه سازمان 

خاص کنونی، توسعه این  وی افزود: با توجه به شرایط.اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید است اما در صدد خدمت به مردم است

به گفته شهیدی در این دو پروژه مهم کشاورزی اکثرا از مهندسان ایثارگر .پروژه ها خدمت به انقالب، اسالم و نظام به شمار می رود

 .استفاده کردیم و این امر کار بسیار ارزشمندی است که سازمان اقتصادی کوثر در صدد حل مشکالت ایثار گران انجام داده است

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۴۰۳۵/%D۹%۸۶%DA%۹۸%D۸%A۷%D۸%AF 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

 مناسب امری مهم در کاهش تلفات جوجهایران جز کشورهای پیشرو در بخش طیور/حمل و نقل 

میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود که با این وجود جز هفتمین  ۲.۲مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: ساالنه بیش از 

 .کشور تولیدکننده در دنیا هستیم

،حسن رکنی مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزیصنعت،تجارت   به گزارش خبرنگار

همایش بین المللی مدیریت معرفی خودرو حمل و نقل جوجه با اشاره به اینکه ایران جز کشورهای پیشرو در بخش طیور در دنیا به 

میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود که با این وجود جز هفتمین کشور  ۲.۲اظهار کرد: ساالنه بیش از شمار می رود، 

 .تولیدکننده در دنیا هستیم

کیلو بوده که این  ۱۴کیلو اعالم کرد و افزود: این درحالی است که متوسط سرانه دنیا  ۲۸در کشور  سرانه گوشت مرغوی متوسط 

 .برابری تولید و مصرف در دنیاست ۲ امر بیانگر افزایش

دخیل است،بیان کرد: در تولید گوشت مرغ بحث های بهداشتی در  تولید گوشت مرغرکنی با اشاره به اینکه عوامل موثری در 

جوجه کشی و حمل و نقل باید رعایت شود که متاسفانه در برخی مواقع به سبب برخی مشکالت در حمل و نقل شاهد تلفات جوجه 

میلیون جوجه  ۳۸و  جوجه گوشتی یک روزهمیلیون  ۲۶۸مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سال گذشته یک میلیارد و .یمهست

وی با اشاره به اینکه شرایط حمل و نقل جوجه بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: البته در . یک روزه تخم گذار در کشور تولید شد

با مینی بوس،وانت، کامیون و اتومبیل هستیم که به سبب طوالنی بودن مسیرهای حمل  زهحمل جوجه یک روبرخی مواقع شاهد 

 .و نقل تلفاتی رخ می دهد

 وزن: کرد اظهار شود، می تولید کشور در گوشتی جوجه میلیون ۲۵۰ و میلیارد یک از  این مقام مسئول با بیان اینکه ساالنه بیش از

 در خصوصی بخش ورود برای خاطر همین به که یابد می کاهش هزارتن ۱۳۰ حدود نادرست نقل و حمل اثر در تولیدی های جوجه

 بخش و است برخوردار ای ویژه اهمیت از باال منافع سبب امربه این.  ایم داده انجام اقداماتی  مجهز خودورهای با طیور حمل زمینه

 .آورد خواهد عمل به را آنها از الزم های حمایت باشد الزم که جایی درهر دولتی

در فصل گرما معضل بزرگی است،گفت: در شرایط کنونی پیوند میان شرکت خودرو سازی داخلی  تلفات جوجهرکنی با بیان اینکه 

 .و تولیدکنندگان جوجه یک روزه در زمینه حمل مناسب صنعت طیور را به فال نیک می گیریم

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۴۹۵۰/%D۸%A۷%DB%۸C%D۸% 
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 چای  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۹تاریخ: 

 هزارتن فراتر رفت 38خرید تضمینی برگ سبز چای از 

میلیون تومان از چایکاران  ۴۰۰میلیارد و  ۹۵تن برگ سبز چای با ارزش بیش از  ۸۵۷و هزار  ۳۸رئیس سازمان چای گفت: تاکنون 

 .خریداری شد

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفت

 ۹۵تن برگ سبز چای با ارزش بیش از  ۸۵۷هزار و  ۳۸اظهار کرد: تاکنون  خرید تضمینی برگ سبز چای، درباه آخرین وضعیت

 .است درصد کاهش داشته ۲میلیون تومان از چایکاران خریداری شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۴۰۰میلیارد و 

 .است دو درجه تن ۸۵۷ و هزار ۸ و یک درجه  هزارتن برگ سبز خریداری شده ۳۰به گفته وی،  

کارخانه چای سازی مشغول خرید برگ سبز هستند، بیان کرد: تا به امروز از مجموع برگ  ۸۲روزبهان با اشاره به اینکه هم اکنون 

 .استحصال شد چای خشکتن  743هزار و  ۸سبز خریداری شده 

نابراین تا دارد؛ ب تولید برگ سبز چایرئیس سازمان چای در پایان گفت: با توجه به آنکه شرایط اقلیمی تأثیر بسزایی در میزان 

 .پایان فصل برداشت نمی توان آمار دقیقی از میزان تولید اعالم کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۷۷۴۷/%D۸%AE%D۸%B۱% 
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 چای
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۹ : تاریخ

 میلیارد تومان به کشاورزان ۴.5میلیارد تومان برگ سبز چای در چین اول بهاره/ پرداخت  95خرید تضمینی 
میلیارد تومان از  ۹۵هزار تن برگ سبز به ارزش  ۳۸رئیس سازمان چای گفت: با وجود این که در برداشت اول برگ سبز چای  

  .استچایکاران خریداری شد، اما برداشت برگ سبز نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش داشته

در مورد آخرین برداشت برگ سبز چای از باغات شمال کشور  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمدولی روزبهان در گفت

بینی ایم که پیشهزار تن برگ سبز برداشت کرده 38چین اول بهاره برگ سبز چای تمام شده و حدود  :اظهار داشت

 .تن چای خشک تولید شود ۷۵۰۰از این مقدار حدود  شود،می

اشاره به اینکه امسال به دلیل نداشتن تراکم برداشت برگ سبز چای کیفیت چای تولیدی بهتر خواهد بود، خاطرنشان کرد: به  وی با

آغاز کردند که  تر شد و کارخانجات هم زودتر از موعد سال قبل کار خود رادلیل سرمای ابتدای سال دوره برداشت برگ سبز طوالنی

 ۳تن برگ تحویل کارخانجات شود، این رقم تا  ۳۵۰۰ت کارخانجات باال برود و به جای آنکه روزانه همین مسئله سبب شد، تا ظرفی

 .هزار تن رسید

 میلیارد تومان مطالبات چایکاران پرداخت شد 4.5

ردادی میلیارد تومان برگ سبز خریداری شده که با توجه به قرا ۹۵رئیس سازمان چای در مورد ارزش برگ سبز خریداری شده گفت:

میلیارد تومان به حساب  ۴.۵شود و تا کنون روز پس از برداشت و تحویل برگ محاسبات آن آغاز می ۳۰که با کارخانجات داریم 

 .کاران واریز شده استچای

، خاطرنشان کرد: هر کیلوگرم برگ درجه سبز درجه یک ۹۷درصدی قیمت برگ سبز چای در سال  ۴روزبهان با اشاره به افزایش 

 .ریال خریداری شده است ۲۸۳هزار و  ۱۵ریال و برگ درجه دو  ۲۹۲هزار و  ۲۷ چای

 درصدی برداشت برگ سبز چای ۲کاهش 

ایم و احتمال آنکه درصد کاهش برداشت داشته ۲بینی ما این است که تا کنون پیش وی در مورد آخرین وضعیت برداشت هم گفت:

 .اهش برداشت در چین بعدی بیشتر شود وجود داردزدگی برخی باغات این میزان کبا توجه به یخ

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۲۹۰۰۰۳۸۶/%D۸%AE%D۸% 
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 چای  
 ایران اکونااردیبهشت / /  ۲۹شنبه , 

 میلیارد تومان برگ سبز چای در چین اول بهاره 95خرید تضمینی 

میلیارد تومان از  ۹۵هزار تن برگ سبز به ارزش  ۳۸رئیس سازمان چای گفت: با وجود این که در برداشت اول برگ سبز چای 

 .استچایکاران خریداری شد، اما برداشت برگ سبز نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش داشته

چین اول بهاره برگ سبز چای تمام  :ان در مورد آخرین برداشت برگ سبز چای از باغات شمال کشور اظهار داشتمحمدولی روزبه

 .تن چای خشک تولید شود ۷۵۰۰شود، از این مقدار حدود بینی میایم که پیشهزار تن برگ سبز برداشت کرده ۳۸شده و حدود 

برداشت برگ سبز چای کیفیت چای تولیدی بهتر خواهد بود، خاطرنشان کرد: به  وی با اشاره به اینکه امسال به دلیل نداشتن تراکم

آغاز کردند که  تر شد و کارخانجات هم زودتر از موعد سال قبل کار خود رادلیل سرمای ابتدای سال دوره برداشت برگ سبز طوالنی

 ۳تن برگ تحویل کارخانجات شود، این رقم تا  ۳۵۰۰ همین مسئله سبب شد، تا ظرفیت کارخانجات باال برود و به جای آنکه روزانه

 میلیارد تومان مطالبات چایکاران پرداخت شد 4.5.هزار تن رسید

میلیارد تومان برگ سبز خریداری شده که با توجه به قراردادی  ۹۵رئیس سازمان چای در مورد ارزش برگ سبز خریداری شده گفت:

میلیارد تومان به حساب  ۴.۵شود و تا کنون داشت و تحویل برگ محاسبات آن آغاز میروز پس از بر 30که با کارخانجات داریم 

، خاطرنشان کرد: هر کیلوگرم ۹۷درصدی قیمت برگ سبز چای در سال  ۴روزبهان با اشاره به افزایش .کاران واریز شده استچای

 .ریال خریداری شده است ۲۸۳هزار و  ۱۵ریال و برگ درجه دو  ۲۹۲هزار و  ۲۷برگ درجه سبز درجه یک چای 

 درصدی برداشت برگ سبز چای ۲کاهش 

ایم و احتمال آنکه درصد کاهش برداشت داشته 2بینی ما این است که تا کنون پیش وی در مورد آخرین وضعیت برداشت هم گفت:

 .زدگی برخی باغات این میزان کاهش برداشت در چین بعدی بیشتر شود وجود داردبا توجه به یخ

http://iranecona.com/۸۳۹۵۹/%D۸%AE%D۸%B۱%DB% 
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 حبوبات
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 خاک
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 خرما
 فارس - ۹۷/۰۲/۳۰ : تاریخ

 بورس کاالخرید توافقی خرما برای نخستین بار/ عرضه خرما در 
سازی و عرضه خرما آغاز مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان خرید، ذخیره 

حسین شیرزاد در مورد به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی،  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .شده است

کنندگان نهایی در دستورکار دارد. از سازی و عرضه خرما را به مصرفخرید توافقی خرما گفت: سازمان تعاون روستایی خرید، ذخیره

های کرمان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان خریداری شده که تن خرما از استان ۵۰۰هزار و  ۸فروردین ماه امسال تاکنون  ۳۰

 .کنندگان نهایی عرضه کنیمهای بخش کشاورزی آن را به مصرفهای تعاونی روستایی و تشکلنظر داریم توسط شرکتدر 

 :وی با اشاره به اینکه سازمان تعاون روستایی پس از هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تصمیم به این کار گرفته است، خاطرنشان کرد

هزار  ۶۱مضان اقدام به عرضه خرما از طریق تابلوی بورس کاالی کشاورزی به قیمت هر کیلو برای ایجاد تعادل در بازار ماه مبارک ر

 .ایمریال نموده ۷۵۰و 

توانند خرمای مورد نیاز خود را از طریق بورس کاال و یا اتحادیه تعاونی روستایی شیرزاد افزود: همه متقاضیان در سراسر کشور می

  .های روستایی و کشاورزی تهیه کنندنیها و یا شرکت بازرگانی تعاواستان

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۳۰۰۰۰۱۲۷/%D۸% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
https://www.farsnews.com/news/13970230000127/%D8%25


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۹ : تاریخ

 میلیارد تومان به کشاورزان ۴.5میلیارد تومان برگ سبز چای در چین اول بهاره/ پرداخت  95خرید تضمینی 
میلیارد تومان از  ۹۵هزار تن برگ سبز به ارزش  ۳۸رئیس سازمان چای گفت: با وجود این که در برداشت اول برگ سبز چای  

  .استل دو درصد کاهش داشتهچایکاران خریداری شد، اما برداشت برگ سبز نسبت به مدت مشابه سال قب

در مورد آخرین برداشت برگ سبز چای از باغات شمال کشور  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمدولی روزبهان در گفت

بینی ایم که پیششت کردههزار تن برگ سبز بردا 38چین اول بهاره برگ سبز چای تمام شده و حدود  :اظهار داشت

وی با اشاره به اینکه امسال به دلیل نداشتن تراکم برداشت برگ سبز .تن چای خشک تولید شود ۷۵۰۰از این مقدار حدود  شود،می

د و تر شچای کیفیت چای تولیدی بهتر خواهد بود، خاطرنشان کرد: به دلیل سرمای ابتدای سال دوره برداشت برگ سبز طوالنی

آغاز کردند که همین مسئله سبب شد، تا ظرفیت کارخانجات باال برود و به جای  کارخانجات هم زودتر از موعد سال قبل کار خود را

 .هزار تن رسید ۳تن برگ تحویل کارخانجات شود، این رقم تا  ۳۵۰۰آنکه روزانه 

 میلیارد تومان مطالبات چایکاران پرداخت شد 4.5

میلیارد تومان برگ سبز خریداری شده که با توجه به قراردادی  ۹۵رد ارزش برگ سبز خریداری شده گفت:رئیس سازمان چای در مو

میلیارد تومان به حساب  ۴.۵شود و تا کنون روز پس از برداشت و تحویل برگ محاسبات آن آغاز می ۳۰که با کارخانجات داریم 

 .کاران واریز شده استچای

، خاطرنشان کرد: هر کیلوگرم برگ درجه سبز درجه یک ۹۷درصدی قیمت برگ سبز چای در سال  ۴ش روزبهان با اشاره به افزای

 .ریال خریداری شده است ۲۸۳هزار و  ۱۵ریال و برگ درجه دو  ۲۹۲هزار و  ۲۷چای 

 درصدی برداشت برگ سبز چای ۲کاهش 

ایم و احتمال آنکه درصد کاهش برداشت داشته ۲ون بینی ما این است که تا کنپیش وی در مورد آخرین وضعیت برداشت هم گفت:

 .زدگی برخی باغات این میزان کاهش برداشت در چین بعدی بیشتر شود وجود داردبا توجه به یخ

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۲۹۰۰۰۳۸۶/%D۸%%DAE۸% 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۹ : تاریخ

 میلیارد تومان به گندمکاران  7۱9میلیون تن گندم به نرخ تضمینی خریداری شد/ پرداخت  ۱.5

استان شده  ۱۴هزار تن گندم تحویل مراکز بازرگانی دولتی در  ۵۲۳معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا امروز یک میلیون و 

  .میلیارد تومان یعنی معادل نصف ارزش گندم دریافتی از طریق بانک کشاروزی پرداخت شده است ۷۱۰و حدود 

تا  ، در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان گفت:خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن حنان در گفت

هزار تن در سامانه  ۳۴۸هزار تن گندم تحویل مراکز بازرگانی دولتی شده که از این میزان یک میلیون و  ۵۲۳به امروز یک میلیون و 

میلیارد تومان  ۷۱۹میلیارد تومان است که از این رقم چیزی حدود  ۱۷۸۸شده خرید ثبت شده است که ارزش میزان گندم ثبت

 .شده از طریق بانک کشاورزی به کشاورزان پرداخت شده استبتیعنی نصف گندم خریداری و ث

استان تاکنون خرید تضمینی گندم انجام  ۱۴شده را در استان خوزستان عنوان کرد و گفت: در وی بیشترین حجم گندم خریداری

 .هزار تن بوده است ۵۰شده که بیشترین آن مربوط به استان خوزستان با یک میلیون و 

تن دانه کلزا تا امروز تحویل مراکز ما شده  ۲۰۰هزار و  ۷۶نی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: همچنین معاون بازرگا

میلیارد تومان است که تا االن  ۱۹۴تن آن در سامانه ثبت شده است که ارزش آن رقمی حدود  ۶۳۴هزار و  ۷۰که از این میزان 

تا دو ماه آینده مطالبات به حنان در مورد پرداخت باقی مطالبات هم گفت:.پرداخت شده استمیلیارد تومان آن به کلزاکاران  ۶۸.۵

هزار تن برنج از  ۳۰اکنون وی همچنین در مورد تنظیم و توزیع اقالم اساسی برای ماه مبارک رمضان هم گفت: هم.روز خواهد شد

 .درصد آن به فروش رسیده است ۲۰ای در چرخه توزیع است که تا امروز های زنجیرهطریق فروشگاه

هزار تن شکر هم خبر داد و گفت: شکر و روغن را  ۲۰هزار تن روغن و  20این مسئول در شرکت بازرگانی دولتی همچنین از توزیع 

 ۱۰و  هبندی کرددهیم، تا آن را فرآوری و بستهکنیم، بلکه مواد خام را به چند برند مشخص و کارخانجات میمستقیم وارد بازار نمی

ایم قرار است هایی که با اصناف داشتهبه گفته حنان همچنین طبق رایزنی.درصد، زیر قیمت به خریدار نهایی عرضه کنند ۱۵تا 

 .هایی در ماه مبارک رمضان برگزار شود و اقالمی مانند خرما و زولبیا یا امثالهم با تخفیف ویژه و زیر قیمت بازار عرضه شودجشنواره

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۲۹۰۰۰۴۵۰/%DB%B۱% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۹تاریخ: 

 هزارتن فراتر رفت 38خرید تضمینی برگ سبز چای از 

میلیون تومان از چایکاران  ۴۰۰میلیارد و  ۹۵تن برگ سبز چای با ارزش بیش از  ۸۵۷هزار و  ۳۸رئیس سازمان چای گفت: تاکنون 

 .خریداری شد

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفت

 ۹۵تن برگ سبز چای با ارزش بیش از  ۸۵۷هزار و  ۳۸اظهار کرد: تاکنون  خرید تضمینی برگ سبز چای، درباه آخرین وضعیت

 .درصد کاهش داشته است ۲به مدت مشابه سال قبل  میلیون تومان از چایکاران خریداری شد که این میزان نسبت ۴۰۰میلیارد و 

 .است دو درجه تن ۸۵۷ و هزار ۸ و یک درجه  هزارتن برگ سبز خریداری شده ۳۰به گفته وی،  

کارخانه چای سازی مشغول خرید برگ سبز هستند، بیان کرد: تا به امروز از مجموع برگ  ۸۲روزبهان با اشاره به اینکه هم اکنون 

 .استحصال شد چای خشکتن  743هزار و  ۸سبز خریداری شده 

نابراین تا دارد؛ ب رگ سبز چایتولید برئیس سازمان چای در پایان گفت: با توجه به آنکه شرایط اقلیمی تأثیر بسزایی در میزان 

 .پایان فصل برداشت نمی توان آمار دقیقی از میزان تولید اعالم کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۷۷۴۷/%D۸%AE%D۸%B۱% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/6537747/%D8%AE%D8%B1%25


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 هزارتن فراتر رفت 500خرید تضمینی گندم از یک میلیون و 

تنها  که شد خرید مراکز تحویل گندم هزارتن ۵۰۰ و میلیون یک از بیش  رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران گفت:تا به امروز

 .مبلغ ناچیزی از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفتعلیقلی 

 گندم هزارتن ۵۰۰ و میلیون یک از بیش  اظهار کرد: تا به امروز خرید تضمینی گندم،درباره آخرین وضعیت  ،خبرنگاران جوان

 .است شده پرداخت گندمکاران مطالبات از ناچیزی مبلغ تنها که شد خرید مراکز تحویل

میلیون تن خواهد رسید و به این ترتیب تولید افزایش  ۱۰.۵درصدی به  ۱۰به گفته وی، امسال میزان خرید تضمینی گندم با افزایش 

گفت: با توجه به آنکه مسئوالن دولتی به سبب تسریع در  مطالبات گندمکاران،ایمانی با انتقاد از تأخیر در پرداخت .خواهد یافت

پرداخت بهای گندمکاران، از افزایش نرخ خرید تضمینی امتناع کردند، اما با گذشت بیش از یک ماه از فصل خرید، پرداخت چندانی 

یاد توانمند سازی ادامه داد: با وجود کاهش میزان بارندگی استفاده از ماشین آالت، بذر، کود مناسب و رئیس بن.صورت نگرفته است

بیان  گندمکاران وی با اشاره به دغدغه های پیش روی.به همراه دارد خودکفایی گندمتالش کشاورزان تأثیر بسزایی در استمرار 

سریع در پرداخت مطالبات از دغدغه های پیش روی کشاورزان به شمار می با توجه به آنکه افزایش نرخ خرید تضمینی و ت :کرد

رود؛بنابراین با وجود پیگیری های صورت گرفته انتظار می رود که دولت نسبت به اصالح نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 

رئیس بنیاد توانمند سازی .میدوار شونداقدام کند تا با وجود شرایط سخت تولید، کشاورزان به آینده کشت و کار محصول ا ۹۶-۹۷

گندمکاران در پایان تصریح کرد: هم اکنون خرید تضمینی گندم از استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر،خوزستان و فارس در 

 اکزحال انجام است که به مرور سایر استان های معتدل و در شهریور مناطق سردسیر وارد پروسه برداشت و تحویل محصول به مر

 .خرید خواهند شد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۸۶۹۱/%D۸%AE%D۸%B۱%DB 
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 خرید تضمینی
 ایران اکونااردیبهشت / /  ۲۹شنبه , 

 میلیارد تومان برگ سبز چای در چین اول بهاره 95خرید تضمینی 

میلیارد تومان از  ۹۵هزار تن برگ سبز به ارزش  ۳۸رئیس سازمان چای گفت: با وجود این که در برداشت اول برگ سبز چای 

 .استچایکاران خریداری شد، اما برداشت برگ سبز نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش داشته

چین اول بهاره برگ سبز چای تمام  :روزبهان در مورد آخرین برداشت برگ سبز چای از باغات شمال کشور اظهار داشتمحمدولی 

 .تن چای خشک تولید شود ۷۵۰۰شود، از این مقدار حدود بینی میایم که پیشهزار تن برگ سبز برداشت کرده ۳۸شده و حدود 

تراکم برداشت برگ سبز چای کیفیت چای تولیدی بهتر خواهد بود، خاطرنشان کرد: به وی با اشاره به اینکه امسال به دلیل نداشتن 

آغاز کردند که  تر شد و کارخانجات هم زودتر از موعد سال قبل کار خود رادلیل سرمای ابتدای سال دوره برداشت برگ سبز طوالنی

 ۳تن برگ تحویل کارخانجات شود، این رقم تا  ۳۵۰۰وزانه همین مسئله سبب شد، تا ظرفیت کارخانجات باال برود و به جای آنکه ر

 میلیارد تومان مطالبات چایکاران پرداخت شد 4.5.هزار تن رسید

میلیارد تومان برگ سبز خریداری شده که با توجه به قراردادی  ۹۵رئیس سازمان چای در مورد ارزش برگ سبز خریداری شده گفت:

میلیارد تومان به حساب  ۴.۵شود و تا کنون از برداشت و تحویل برگ محاسبات آن آغاز میروز پس  30که با کارخانجات داریم 

، خاطرنشان کرد: هر کیلوگرم ۹۷درصدی قیمت برگ سبز چای در سال  ۴روزبهان با اشاره به افزایش .کاران واریز شده استچای

 .ریال خریداری شده است ۲۸۳ار و هز ۱۵ریال و برگ درجه دو  ۲۹۲هزار و  ۲۷برگ درجه سبز درجه یک چای 

 درصدی برداشت برگ سبز چای ۲کاهش 

ایم و احتمال آنکه درصد کاهش برداشت داشته 2بینی ما این است که تا کنون پیش وی در مورد آخرین وضعیت برداشت هم گفت:

 .اردزدگی برخی باغات این میزان کاهش برداشت در چین بعدی بیشتر شود وجود دبا توجه به یخ

http://iranecona.com/۸۳۹۵۹/%D۸%AE%D۸%B۱%DB% 
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 خدمات
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۲۷پنج شنبه 

 .منتشر شد ۱39۶گزارش متوسط قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی زمستان 

و قیمت  ۶۶۵۰، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۱۳۹۶به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، در بخش سبزیجات در سه ماهه چهارم سال 

 ۶۸۵۸درصد افزایش داشته و متوسط قیمت اسفناج  ۳۵.۹و  ۲۲.۸ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۹۳۵۳پیاز 

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال  ۶۷۶۳دهد و نیز متوسط قیمت بادمجان می درصد کاهش نشان ۲.۱ریال بوده که معادل 

 .درصد کاهش یافته است ۲۰.۷قبل 

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۱۸۰۵۷ای ، متوسط قیمت ذرت دانه۱۳۹۶در بخش غالت در سه ماهه چهارم سال 

ریال  ۲۹۸۵۶، متوسط قیمت پنبه ۱۳۹۶فی در سه ماهه چهارم سال در بخش محصوالت لی.معادل یک درصد کاهش داشته است

 .درصد کاهش داشته است ۲.۹بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال  ۹۹۰۱، متوسط قیمت خیار ۱۳۹۶در بخش محصوالت جالیزی در سه ماهه چهارم سال 

 ۶۶۵۰، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۱۳۹۶در بخش سبزیجات در سه ماهه چهارم سال .دهدمیدرصد کاهش نشان  ۱۰.۵قبل معادل

درصد افزایش داشته و متوسط قیمت  ۳۵.۹و  ۲۲.۸ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۹۳۵۳و قیمت پیاز 

ریال بوده که نسبت به فصل  ۶۷۶۳ت بادمجان دهد و نیز متوسط قیمدرصد کاهش نشان می ۲.۱ریال بوده که معادل  ۶۸۵۸اسفناج 

، متوسط قیمت یونجه ۱۳۹۶ای در سه ماهه چهارم سال در بخش محصوالت علوفه.درصد کاهش یافته است ۲۰.۷مشابه سال قبل 

 .درصد کاهش داشته است ۸،۱ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۶۶۹۷

 ۹۴،۹ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۱۱۴۲۴، متوسط قیمت پرتقال ۱۳۹۶در بخش مرکبات در سه ماهه چهارم سال 

 .دهددرصد افزایش نشان می ۱۲۵.۷ریال بوده که معادل  ۱۸۳۵۸درصد افزایش داشته است، و متوسط قیمت نارنج 

ریال و یک  ۱۶۶۵۵۴، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۱۳۹۶در بخش دامداری سنتی در سه ماهه چهارم سال 

 .درصد افزایش داشته است ۱۳.۳و  ۱۷،۸ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۱۴۲۰۸۲کیلوگرم گاو پرواری زنده 

ریال بوده که  ۴۲۴۴۴، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۱۳۹۶های دامی سنتی در سه ماهه چهارم سال در بخش فراورده

ریال بوده که معادل  ۱۲۱۵۷ت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو درصد نسب ۱،۸معادل 

، هزینه شخم زمین زراعی آبی ۱۳۹۶در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه ماهه چهارم سال .درصد افزایش داشته است ۶.۱

ریال بوده  ۹۶۷۶۵۲زایش و هزینة شخم زمین زراعی دیم درصد اف ۷۱،۷ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۲۴۸۳۴۸۵

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال  ۶۷۸۵۱۵درصد افزایش یافته است. بعالوه، هزینه دیسک زمین زراعی آبی  ۹.۷که معادل 

  .استدرصد افزایش داشته  ۲.۹ریال بوده که معادل  ۴۴۲۶۹۰درصد کاهش و هزینة دیسک زمین زراعی دیم  ۳۴.۶قبل 

ریال و هزینه کارگر میوه چین  ۴۵۴۴۸۵، هزینه کارگر میوه چین مرد ۱۳۹۶در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه چهارم سال 

درصد کاهش داشته است. همچنین، هزینه کارگر  ۰.۱۵و  ۰،۰۲ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  ۳۸۰۵۷۸زن 

و  ۳۵.۳ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۳۵۰۴۳۹ینه کارگر تنک کار زن ریال و هز ۶۱۶۵۷۸تنک کار مرد 

 .درصد افزایش نشان می دهد ۳۱.۲

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d۵۸۰۱۸۶a۷۲d۳۴۶۴۳۸cf۲۲e۳be۸۰eb 
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 خشکسالی
 فارس - ۹۷/۰۲/۳۱ : تاریخ

 هشدار نسبت به کاهش جمعیت زنبور عسل در پی خشکسالی 
های اخیر، کاهش یافته و بارها موضوع را به مقامات رئیس اتحادیه زنبورداران ایران گفت: جمعیت زنبور عسل با توجه به خشکسالی

  .ایم، اما جوابی دریافت نشدگزارش داده

گیر تعداد کندوهای زنبور عسل طی ، در مورد رشد چشمخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی عفت رئیسی سرحدی در گفت

در کشور میلیون کندوی فعال  ۷.۵هزار بود، اما اکنون  ۶۰۰سال پیش تعداد کندوهای زنبور عسل  ۴۰سال اخیر خاطرنشان کرد:  ۴۰

داریم که نقش به سزایی در ایجاد اشتغال، کسب و کار و همچنین تولید عسل در راستای اقتصاد مقاومتی داشته است و در تولید 

  .عسل بعد از چین رتبه سوم جهان داریم

 سعه صنعت زنبور عسلزایی را از جمله توحفظ اکوسیستم، کمک به تنوع زیستی و جلوگیری از بیابان زراعی،به وی توسعه باغی،

رو شده بودند به طوری که از دی های پیشعنوان کرد و افزود: زنبورها بیش از آنکه سازمان هواشناسی اعالم کند، متوجه خشکسالی

دانستند، صحرایی وجود ندارد که زنبورها بخواهند از آن تغذیه کنند. موضوع ریزی نکردند چون میماه سال گذشته زنبورها تخم

کاهش جمعیت زنبورها را به مقامات گزارش دادیم و هشدار دادیم که اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است مجبور به واردات زنبور خطر 

وی افزود:  .، خروج ارز از کشور و ورود آفات ناشی از زنبورهای وارداتی بشویم، اما تاکنون پاسخی به درخواست ما داده نشده است

ند و گیری کهای اداری انداخت تا فالن وزارتخانه یا سازمان برنامه و بودجه آن را تصمیموان در بروکراسیتاین گونه مشکالت را نمی

  .این مسائل چیزی جز دلسرد کردن تولید کننده در پی ندارد

 برداشت عسل از کندوها یک سوم نرم جهانی شده است

کیلوگرم  ۲۵تا  ۲۲یزان برداشت عسل با وجود آنکه در دنیا از هر کندو بین رئیس اتحادیه زنبورداران ایران به این نکته اشاره کرد که م

 .کیلوگرم است ۱۰تا  ۷است، اما این رقم در ایران یک سوم نرم جهانی است و بین 

 بهره برای زنبوردارانجای خالی یارانه گرده افشانی یا وام بی

در افزایش تولید سایر محصوالت کشاورزی نقش موثری دارد، خاطرنشان  رئیسی سرحدی با بیان اینکه زنبور عسل عالوه بر تولید عسل

افشانی زنبور عسل است، اما این مسئله خورند، یک قاشق آن ناشی از گردهقاشق غذایی که مردم در دنیا می ۳گوید از فائو می :کرد

لی که در همین کشورهای همجوار مثل افغانستان، کند، در حاکنند که زنبور فقط عسل تولید میدر کشور ما مغفول مانده و فکر می

  .دهندافشانی یارانه یا وام با بهره صفر درصد میزنبورداران بابت گردهعراق و ترکیه به 

ایم، دهندگان زنبور عسل نداشتهای کشور هیچ ردیف بودجه برای پرورشهای توسعهوی با اظهار تاسف از اینکه تاکنون در برنامه

هزار نفر اشتغال مستقیم و یک میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده که  ۳۰۰هزار پرروش دهنده زنبور عسل،  ۸۰ تصریح کرد:

  .شود این قشر را به حال خود رها کردهیچ گونه واردات و ارزبری ندارد و مگر می

 سموم پرخطر بالی جان زنبورها

های پرخطر در برخی مزارع و تاثیر منفی آن بر زنبور عسل کشاز سموم و آفت رئیس اتحادیه زنبورداران ایران همچنین به استفاده

 هایکشایم که واردات سموم و آفتکرد و گفت: جمعیت زنبورها به این دلیل هم در حال کاهش است و بارها درخواست کرده هم اشاره

  .پرخطر متوقف شود و از نوع کم خطر آن استفاده شود

https://www.farsnews.com/printable.php?nn=۱۳۹۷۰۲۳۱۰۰۰۴۹۱ 
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 دانه های روغنی
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 روغن
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۲6چهار شنبه 

 حذف روغن های ترانس تا پنج سال آینده

 .طرحی را برای حذف کامل روغن های ترانس تا پنج سال آینده در سراسر دنیا آغاز کرده استسازمان جهانی بهداشت 

کرد  های تولید کننده تعیین شرکت تمام برای را مهلتی پیش سال سه نیز آمریکا غذای و دارو بر نظارت اداره به گزارش شبکه خبر،

 .تا روغن های ترانس را کامل از چرخه تولید خود حذف کنند

زشکان می گویند: یک سوم مرگ و میر در سراسر جهان، مستقیم یا غیر مستقیم با بیماری های قلبی و عروقی و سکته مغزی پ

 .مرتبط است که استفاده از روغن های ترانس با افزایش کلسترول خون عامل ایجاد این بیماری ها است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵cb۲۳a۷۴ebec۴۶۰۲a۰۴۳۹۷۱ 
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 زعفران
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۸ : تاریخ

 خرید توافقی زعفران و عرضه در بورس جلوی زیاده خواهی دالالن را گرفت
خواستند زعفران را به بهای اندک از کشاورز بخرند اما با خرید توافقی و عرضه در عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دالالن می 

  .بورس شفاف سازی قیمت اتفاق افتاد

گالیه صادرکنندگان مبنی بر ورود سازمان تعاون روستایی  درمورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی زاده در گفتعباس پاپی

به خرید توافقی زعفران و افزایش قیمت این محصول در بازار گفت: این صادرکنندگان تا پیش از اجرای این طرح زعفران را به هر 

یی توان خرید همه محصول را کردند که سازمان تعاون روستاخریدند و فکر میخواست از کشاورز بیچاره میقیمتی که دلشان می

خواهند هر محصولی را به بهای ناچیز از کشاورز خریداری وی اضافه کرد: وقتی سازمان تعاون روستایی دید دالالن می.ندارد

 کهاین نه کند؛ عرضه بازار در را آن مرور به تا کندمی خریداری را آن کشاورز حقوق از حمایت و رقابت ایجاد برای و کرده ورود  کنند،

 .قیمتی که دلش بخواهد محصول را از کشاورز بخرد هر به دالل یک

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به خرید زعفران از کشاورزان گفت: با اجرای این طرح برخی دالالن لج کردند و گفتند ما 

را در نهایت با قیمت اندکی خواهیم خرید در حالی  خریم، تعاون روستایی هم توان خرید زیاد ندارد و در نتیجه زعفرانزعفران را نمی

 .توانند زعفران را از بورس تهیه کنندکه سازوکار فروش زعفران در بورس مشخص شد و اکنون به هر میزانی که بخواهند می

ت: بورس بازار است، گفزاده در پاسخ به اینکه صادرکنندگان معتقدند قیمت عرضه شده در بورس بسیار باالتر از قیمت موجود در پاپی

ند توانپا نمیدهد و کشاورزان خردهمحل کشف قیمت براساس عدالت است چرا که میزان عرضه و تقاضات قیمت عادالنه را شکل می

کنند قیمت زعفران در بورس باال رفته است وی خطاب به آنهایی که عنوان می.یک کیلوگرم زعفرانشان را در بورس عرضه کنند

کنید این قیمت باال است آنقدر نخرید و بگذارید برخی افراد این محصول را گران بخرند و ارزان بفروشند اما من کر میاگر ف :گفت

به گزارش خبرنگار فارس، طی یک سال اخیر سازمان تعاون روستایی برای .گری هستندمعتقدم که تاجران افراد عاقل و محاسبه

ها از طریق بورس کاال آغاز شد که انتقاد ورزان را آغاز کرد و پس از مدتی عرضه این زعفراننخستین بار خرید توافقی زعفران از کشا

 .کنندگان زعفران و صادرکنندگان را برانگیختبرخی عرضه

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۵۵/%D۸%AE% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

 تومان در هر گرم است ۶500قیمت زعفران نگین در بازار داخلی 

های اخیر با افزایش یک میلیون تومانی در هر کیلو رئیس شورای ملی زعفران گفت: قیمت زعفران در یک ماه گذشته نسبت به ماه

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراحتشام رئیس شورای ملی زعفران در گفت محسن.مواجه شده است

کرد و گفت: یکی از دالیل افزایش قیمت این است که در  با اشاره به روند قیمت زعفران در یک ماه گذشته اشاره ،خبرنگاران جوان

شوند، با دور شدن از فصل برداشت با کاهش عرضه و افزایش تقاضا مواجه که سالی یکبار برداشت می زعفرانمحصوالتی مانند 

 .شودشویم و این موضوع موجب افزایش قیمت میمی

محصول کشاورزان را با هدف کمک به آنها خریداری کرده، ولی هنوز به صورت وی ادامه داد: از سوی دیگر سازمان تعاونی روستایی 

 .گسترده در بازار عرضه نکرده است

احتشام تصریح کرد: بنابراین اگر سازمان تعاونی روستایی زعفران خریداری شده را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد هم به ثبات 

 .کند که این موضوع به نفع کشاورزان و صادرکنندگان استانی زعفران کمک میهای جهقیمت و هم به حفظ و نگهداری بازار

به گفته وی، چون تولید بیش از نیاز بازار است به همین دلیل سازمان تعاونی روستایی وارد خرید توافقی زعفران شده که این موضوع 

های پیدا نکرده است بنابراین باید در راستای گسترش بازارهای زعفران توسعه به معنای آن است که متناسب با افزایش تولید، بازار

رئیس شورای ملی زعفران در پاسخ به این سوال که روند قیمت زعفران تا پایان سال چطور خواهد بود، تصریح .هدف حرکت کنیم

یمتی عرضه کند افزایش ق کرد: روند قیمت این محصول قابل پیش بینی نیست به طوری که اگر سازمان تعاونی روستایی زعفران را

نخواهیم داشت ضمن اینکه اگر در فصل برداشت محصول که اواخر مهر ماه است، مزارع زعفران گل دهی خوبی داشته باشند، به طور 

زعفران با افت قیمت مواجه  :توان گفتشویم، اما اگر به دلیل خشکسالی این اتفاق رخ ندهد نمیقطع، با کاهش قیمت مواجه می

احتشام در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه هم اکنون، قیمت زعفران نگین چند است، گفت: قیمت هر گرم زعفران .دشومی

 .رسدتومان به فروش می ۶۵۰۰تومان است که زعفران نگین نیز با قیمت  ۶۵۰۰تا  ۴۵۰۰های مختلف از بسته به گرید

گذاری شود یا به صورت ارزی، افزود: قیمت صادراتی ایران باید با ریال قیمترئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه قیمت زعفران 

 .زعفران صادراتی ایران باید به صورت ارزی باشد، اما مشروط بر اینکه با ارز واقعی بازار داد و ستد شود

وع توافقی تعیین شود، زیرا این موض احتشام درپایان یادآورشد: بنابراین قیمت زعفران صادراتی ایران باید به صورت عرضه و تقاضا و

 .شودبه نفع کشاورزان و صادرکنندگان بوده و باعث رشد صادرات می

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۴۷۳۱/%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵ 
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 زیتون
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۲۹شنبه 

 !هرگز در هنگام سحر این نوشیدنی را نخورید

 !اگر حفظ سالمتی بدنتان برایتان مهم است هرگز در هنگام سحر این نوشیدنی را نخورید

ری احساس تشنگی و در ایام ماه مبارک رمضان رعایت نکات تغذیه ای بسیار ضروری می باشد تا در طول روز و در هنگام روزه دا 

گرسنگی نکنید. یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد این است بدانید کدام نوشیدنی ها در ماه رمضان را در کدام وعده ی غذایی 

بخورید و از کدام نوشیدنی استفاده نکنید. در ادامه ی این مقاله لیستی از توشیدنی ها فراهم کرده ایم که هرگز در هنگام سحر این 

 !نوشیدنی را نخورید

محمد علی انوشه متخصص تغذیه درباره نوشیدنی ها در ماه رمضان گفت: بهترین نوشیدنی ها در ایام ماه رمضان ، نوشیدنی های 

  .طبیعی است که فاقد مواد نگهدارنده هستند

نیم ساعت قبل از غدا میل  وی اذعان داشت: در هنگام سحر نوشیدن شربت هایی از قبیل : شربت عسل،خاکشیر و سکنجبین را

 .کندکنند. همچنین نوشیدن گالب و آبلیمو به همراه شربت ها تا درصد قابل توجهی تشنگی را کنترل می

شود زیرا موجب وارد کردن ضرر هایی به دستگاه گوارشی می شود.و همچنین وی افزود: استفاده از یخ در نوشیدنی ها توصیه نمی

ت دارا بودن کافئین و خاصیت ادرار آوری در هنگام سحر توصیه نمی شود زیرا مقادیر زیادی از آب بدن را چای، قهوه و کاکائو به عل

وی با اشاره به اینکه ممکن در فصل گرما مقادیر زیادی از آب بدن را از دست بدهیم پیشنهاد کرد: بهتر است از .از بین می برد

زیرا خاصیت نگهداری آب را در خود دارند و از ایجاد تشنگی جلوگیری می کنند. خاکشیر و تخم شربتی به هنگام سحر استفاده شود 

دربین عرقیات سنتی، فقط کاسنی خاصیت خنک کنندگی بدن را دارد، از این رو پیشنهاد می شود نوشیدنی های مخصوص ماه 

 .رمضان مانند خاکشیر را با کمی کاسنی و گالب مخلوط و سپس استفاده کرد

افزود: به هنگام افطار بهتر است از چای کم رنگ و یا آب ولرم استفاده شود.و از مصرف نوشیدنی ها یبسیار سرد به  وی در ادامه

وی در پایان افزود: از نوشیدن آب میوه ها و شربت های بسیار شیرین خوداری کنند زیرا باعث .هنگام افطار حتما خودداری شود

 .صیه می شود نونشیدنی ها را با شیرینی متعادل میل کنندایجاد تشنگی در طول روز خواهد شد و تو

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۹c۰۷b۳bfbf۷۶۴۵a۱aba۱ 
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 سیب زمینی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 شیالت
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۳۰یکشنبه , 

 خمینیامضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان شیالت و مرکز آموزش امام

نامه همکاری مشترک بین سازمان شیالت ایران و مرکز آموزش امام خمینی )ره( وزارت جهادکشاورزی، امروز در سازمان تفاهم

 .شیالت ایران به امضای طرفین رسید

ای نهادهای های حرفهنامه همکاری به منظور ارتقای توانمندیکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، این تفاهمبه گزارش ایران ا

های گیری بیشتر از توانمندیهای پژوهشی و آموزشی بخش شیالت کشور و فراهم شدن زمینه بهرهتاثیرگذار در توسعه فعالیت

لی امام خمینی و سازمان شیالت ایران، با حضور حسن صالحی، معاون وزیر و آموزشی، فنی و پژوهشی موجود در مرکز آموزش عا

 .رئیس سازمان شیالت ایران و عبداله مخبر دزفولی، رئیس مرکز آموزش امام خمینی)ره( امضا شد

 هایکارگاههای آموزشی کاربردی، ها، دورههای آموزشی و پژوهشی مشترک مرتبط با بخش شیالت، برگزاری همایشانجام فعالیت

شی های آموزها و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتافزایی برنامههای تحقیقاتی و همچنین همگرایی و همآموزشی تخصصی و پروژه

 .ستنامه او پژوهشی طرفین به منظور ارتقای دانش و اطالعات محققان، اعضای هیات علمی و کارشناسان شیالتی از مفاد این تفاهم

http://iranecona.com/۸۳۹۸۶/%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%B۶%D۸%A۷% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۹تاریخ: 

 سنتی نیست/ ارگانیک بودن لبنیات سنتی واقعیت نداردکیفیت لبنیات پاستوریزه قابل قیاس با 

محبی گفت:لبنیات پاستوریزه بعلت برخورداری از اطالعات مربوط به شرایط و تاریخ تولید و مصرف قطعا نسبت به لبنیات فاقد 

 .شناسنامه کیفیت باالتری دارد

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران در گفت و گو با خبرنگار

غذیه ه از تاظهار کرد: نگرانی مردم در زمینه استفاد لبنیات سنتی و شیوع تب مالت با اشاره به نگرانی های مردم در استفاده از

سالم به معنای اهمیت مردم به سالمتشان است که با ارج نهادن به کار سازمان هایی که امرنظارت و کنترل بر بازار را عهده دارند، 

به ترتیب برعهده سازمان فرآورده های لبنی  و  به گفته وی نظارت بر محصوالت دامی.می توان این نگرانی را به حداقل رساند

گوی این دو سازمان خریداری کنند، باید راجع به سالمت لو با را خود نیاز مورد محصوالت افراد اگر است بهداشت وزارت  دامپزشکی و

محبی با اشاره به سردرگمی افراد بر استفاده از لبنیات سنتی بیان کرد: با توجه به آنکه .محصول کمترین نگرانی را داشته باشند

د ندارد وسودجویان زیادی در این بازار رفت و آمد دارند ،انتظار می رود که از عرضه این وجو لبنیات سنتینظارت دقیقی بر 

محصوالت جلوگیری شود چرا که این محصوالت بدون هیچ استاندارد و مدرکی در بازار توزیع می شوند و همواره برخی افراد تصوراتی 

رئیس جامعه دامپزشکان ادامه داد: در برخی مواقع لبنیات سنتی .ندارد مبنی بر ارگانیک بودن آنها دارند در حالیکه این امر واقعیت

عرضه شده به افراد بهداشتی نیست،متاسفانه برخی سودجویان ارگانیک بودن آن را ابراز می کنند در حالیکه این امر وجود خارجی 

 لبنیاتبدون شناسنامه افزود: با توجه به آنکه روی  وی با انتقاد از مصرف لبنیات.ندارد و افراد باید نسبت به این مسئله آگاه باشند

اطالعات مربوط به زمان، شرایط و تاریخ تولید و مصرف درج شده وقطعا از کیفیت باالتری نسبت به لبنیاتی که در یک  پاستوریزه

اب مصرف لبنیات سنتی اجتنکیسه نایلونی فاقد شناسنامه و تاریخ مصرف توزیع می شوند برخوردارند،انتظار می رود که افراد از 

محبی در پاسخ به این سوال که فروشندگان لبنیات سنتی معتقدند که تخلف در لبنیات پاستوریزه وجود دارد، بیان کرد: اگرچه .کنند

تخلف در همه جا ممکن است وجود داشته باشد اما به اعتقاد بنده در لبنیات صنعتی به سبب برند و شناسنامه محصول کمتر است 

 .را که به سهولت متخلفان شناسایی می شوندچ

در لبنیات سنتی مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: کارخانه  شیرهای برگشتی کارخانه ها این مقام مسئول با بیان اینکه

حصول و م های لبنی سعی می کنند شیری با کیفیت باال خریداری کنند که البته این موضوع در برندهای مختلف بسته به قیمت

ارزشی که صاحبان صنایع برای برند خود قائل هستند، متفاوت است، اما به هر حال متخلفان در همه جا حضور دارند و تنها افراد 

صحت ندارد، گفت: اطالق کلمه سنتی بارزترین  ارگانیک تولید لبنیات وی با اشاره به اینکه.باید جانب احتیاط را به خرج بدهند

تخلف و خود محل اشکال است چرا که لبنیات سنتی از ریشه و تاریخ می آید و به عبارتی وانمود می کند چیزی را که وجود خارجی 

 .ندارد

s/https://www.yjc.ir/fa/new۶۵۳۰۷۱۱/%DA%A۹%DB%۸C% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 

 درصدی بخش کشاورزی در اشتغالزایی/مسئوالن از صادرات حمایت کنند 25سهم 

بخش را یک درصدی تولیدکنندگان کشاورزی و صنایع جانبی در اشتغالزایی ،حمایت از این  ۲۵یک مقام مسئول با اشاره به سهم 

 .ضرورت دانست

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار

درصد سهم  ۲۵نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه  بخش کشاورزی ینکهبا اشاره به ا ،خبرنگاران جوان

اشتغال در کشور مربوط به تولیدکنندگان کشاورزی و صنایع جانبی است و در صادرات آمار و ارقام خوبی داریم؛ بنابراین حمایت از 

 ۱۲۷در کشور  تولید محصوالت کشاورزیاشاره به اینکه مجموع  وی با.کشاورزان و بخش کشاورزی یک ضرورت به شمار می رود

درصد این میزان تولید تبدیل به ضایعات می شود درحالیکه این  ۳۵تا  ۳۰میلیون تن بوده است، افزود: براساس آخرین آمار فائو، 

محصوالت در صنایع تبدیلی می  میلیون نفر است که در صورت صادرات خام و فرآوری شده این ۹تا  ۸میزان تامین کننده غذای 

 .توان ارزآوری مناسبی برای کشور داشت

 ۴۲۰۰نورانی با اشاره به چالش های پیش روی صادرات بیان کرد: زمانی که دولت یک شبِ تصمیماتی مبنی بر واردات کاال با دالر 

رئیس اتحادیه ملی .خارجی و واردات است تومانی اتخاذ می کند،باید اذعان کرد که رویکرد دولت بیشتر حمایت از تولید کننده

ت: از نظر داریم ،گف محصوالت کشاورزیمحصوالت کشاورزی با بیان اینکه صادرات مکمل تولید است و پتانسیل باالیی در تولید 

 .طعم و استانداردسازی در بسته بندی قابل رقابت هستیم؛بنابراین امضای پروتکل های دوجانبه امری ضروری به شمار می رود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۱۶۷۴۲/%D۸%B۳%D۹%۸۷%D 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۸تاریخ: 

 ضعف در بسته بندی عامل کاهش صادرات میوه

 .گیردهای حمل و نقل، صادرات میوه به ندرت صورت میصابری گفت: به دلیل نبود بسته بندی مناسب و هزینه

با اشاره  ؛صنعت،تجارت وکشاورزی باشگاه خبرنگاران جوانحسین صابری رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در گفت و گو با خبرنگار 

 است به لحاظ تامین میوه مشکلی به تولید میوه در کشور اظهار کرد: با وجود خسارتی که سرما به باغداران دماوند و شهریار وارد کرده

 .نداریم چراکه محصول سایر باغداران کشور کمبود موجود در بازار را جبران می کند

های رئیس اتحادیه بارفروشان تهران تصریح کرد:مجوز واردات میوه تنها به موز، آناناس، انبه و نارگیل اختصاص دارد و سایر میوه

 .شودر سطح شهر توزیع میاستوایی به صورت محدود قاچاق و د

های حمل و نقل، های همسایه ابراز کرد: به دلیل نبود بسته بندی مناسب و هزینهمیوه به کشور صادراتوی با اشاره به ضعف 

 .گیردصادرات میوه به ندرت صورت می

 و کشاورزان میان "خرها سلف"وان ها در افزایش قیمت محصوالت، بیان کرد:گروهی به عنصابری با اشاره به حضور دالالن و واسطه

ر د وهمی قیمت  افزایش باعث خریداران به باالتر رقم با آن فروش و کشاورزان از میوه ارزان خرید با که اند گرفته قرار میوه خریدارن

 .شوند که باید اقداماتی برای حذف این گروه از چرخه فروش محصوالت کشاورزی صورت بگیردکشور می

ابراز کرد:افزایش قیمت موز در چند وقت اخیر  های وارداتیافزایش قیمت میوهرئیس اتحادیه بارفروشان تهران در تشریح دالیل 

 .های وارداتی بوده استبه دلیل افزایش قیمت جهانی آن، باالرفتن نرخ ارز و افزایش تعرفه

 مضانر مبارک ماه  در زمینه تامین میوه و سیفی جات مورد نیاز صابری در پایان گفت: با توجه به حجم باالی تولید میوه مشکلی

 .ندارد وجود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۵۳۸۲/%D۸%B۶%D۸%B۹%D۹%۸۱%D- 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۳۰یکشنبه , 

 آغاز صادرات سیر به روسیه/پرداخت مطالبات کشاورزان تا پایان هفته

کاران و دامداران بابت شیر خام، کاران، صیفیکاران، خرماکاران، پنبهمدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت: تمام مطالبات زعفران

 .تا پایان هفته جاری پرداخت می شود

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در راستای  :ارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد اعالم کردوز از نقل به ایران اکونا به گزارش

های وزارت جهاد کشاورزی از طریق خرید تضمینی های حمایتی دولت تدبیر و امید و همچنین اجرایی کردن اهداف و برنامهسیاست

ری پرداخت حداکث ریزی و پیگیری مجدانه موفق شد تا نسبت بهو حمایتی محصوالت کشاورزی از دامداران و کشاورزان، ضمن برنامه

 .اقدام و مطالبات جاری را تسویه کند ۱۳۹۶مطالبات کشاورزان و دامداران در سال 

جانبه سازمان برنامه و بودجه کشور، های همههای وزیر جهاد کشاورزی و کمکروز گذشته با حمایت ۱۰وی با بیان این که، طی 

ارسازی و جهت پرداخت در وجه تولید کنندگان بخش کشاورزی به میلیارد تومان ک ۱۶۵بانک مرکزی و بانک کشاورزی، مبلغ 

گرایانه از جانبه و تمامهای همهها ارسال شده است، اظهار داشت: سازمان مرکزی تعاون روستایی، خود را مکلف به حمایتاستان

 .داندجامعه کشاورزی کشور می

 صادرات سیر ایران به روسیه آغاز شد

ز سخنان خود گفت: در راستای حمایت از کشاورزان و توجه به اهمیت صادرات محصوالت کشاورزی مازاد شیرزاد در بخش دیگری ا

 .بر مصرف کشاورزان، از طریق این استان با جذب مشارکت بخش خصوصی صادرات محصول سیر به کشور روسیه آغاز شده است

همت تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی برای اولین بار  وی اظهار داشت: با تدبیر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و با

 .صادرات محصول سیر، به میزان قابل توجهی از این استان به مقصد کشور روسیه آغاز شد

تن از استان های کرمان، زنجان و پارس آباد مغان اردبیل توسط استان آذربایجان  ۸۰۰شیرزاد افزود:از زمان برداشت سیر، مقدار 

خریداری شده و جهت مصرف در بازار های داخلی و همچنین صادرات به کشور روسیه در مجتمع انبارهای سرد سازمان تعاون شرقی 

 .در حومه تبریز آماده سازی و بسته بندی می شود« ایلخچی»روستایی واقع در 

مع انبارهای سرد تعاون روستایی واقع در شیرزاد تصریح کرد : با آغاز صادرات محصول سیر از آذربایجان شرقی به کشور روسیه مجت

 .نفر به صورت مستقیم و ده ها نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی شده است ۱۳۰در حومه تبریز حداقل برای « ایلخچی»

ود با تن بوده و همچنان ادامه دارد که امید می ر ۴۱این مقام مسئول خاطر نشان کرد: میزان صادرات سیر به کشور روسیه حدود 

پایان فصل تولید سیر در کشور قزاقستان به عنوان کشور صادر کننده سیر به کشور روسیه امکان صادرات برای سیر از استان 

 .آذربایجان شرقی به روسیه بیشتر فراهم گردد

می  رز آوریوی گفت: کشور روسیه با جمعیت باال فرصت مناسبی برای صادرات محصوالت کشاورزی کشورمان می باشد که ضمن ا

 .تواند زمینه اشتغال در بخش کشاورزی را فراهم آورد

http://iranecona.com/۸۴۰۰۴/%D۸%A۲%D۸%BA%D۸%A۷%D۸%B۲ 
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 صنایع غذایی
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 عسل
 فارس - ۹۷/۰۲/۳۱ : تاریخ

 هشدار نسبت به کاهش جمعیت زنبور عسل در پی خشکسالی 
های اخیر، کاهش یافته و بارها موضوع را به مقامات رئیس اتحادیه زنبورداران ایران گفت: جمعیت زنبور عسل با توجه به خشکسالی

  .ایم، اما جوابی دریافت نشدگزارش داده

گیر تعداد کندوهای زنبور عسل طی ، در مورد رشد چشمخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی عفت رئیسی سرحدی در گفت

میلیون کندوی فعال در کشور  ۷.۵هزار بود، اما اکنون  ۶۰۰سال پیش تعداد کندوهای زنبور عسل  ۴۰سال اخیر خاطرنشان کرد:  ۴۰

ب و کار و همچنین تولید عسل در راستای اقتصاد مقاومتی داشته است و در تولید داریم که نقش به سزایی در ایجاد اشتغال، کس

  .عسل بعد از چین رتبه سوم جهان داریم

زایی را از جمله توسعه صنعت زنبور عسل حفظ اکوسیستم، کمک به تنوع زیستی و جلوگیری از بیابان زراعی،به وی توسعه باغی،

رو شده بودند به طوری که از دی های پیشاز آنکه سازمان هواشناسی اعالم کند، متوجه خشکسالی عنوان کرد و افزود: زنبورها بیش

دانستند، صحرایی وجود ندارد که زنبورها بخواهند از آن تغذیه کنند. موضوع ریزی نکردند چون میماه سال گذشته زنبورها تخم

ار دادیم که اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است مجبور به واردات زنبور خطر کاهش جمعیت زنبورها را به مقامات گزارش دادیم و هشد

وی افزود:  .، خروج ارز از کشور و ورود آفات ناشی از زنبورهای وارداتی بشویم، اما تاکنون پاسخی به درخواست ما داده نشده است

ند و گیری که یا سازمان برنامه و بودجه آن را تصمیمهای اداری انداخت تا فالن وزارتخانتوان در بروکراسیاین گونه مشکالت را نمی

  .این مسائل چیزی جز دلسرد کردن تولید کننده در پی ندارد

 برداشت عسل از کندوها یک سوم نرم جهانی شده است

کیلوگرم  ۲۵تا  ۲۲بین رئیس اتحادیه زنبورداران ایران به این نکته اشاره کرد که میزان برداشت عسل با وجود آنکه در دنیا از هر کندو 

 .کیلوگرم است ۱۰تا  ۷است، اما این رقم در ایران یک سوم نرم جهانی است و بین 

 بهره برای زنبوردارانجای خالی یارانه گرده افشانی یا وام بی

ارد، خاطرنشان درئیسی سرحدی با بیان اینکه زنبور عسل عالوه بر تولید عسل در افزایش تولید سایر محصوالت کشاورزی نقش موثری 

افشانی زنبور عسل است، اما این مسئله خورند، یک قاشق آن ناشی از گردهقاشق غذایی که مردم در دنیا می ۳گوید از فائو می :کرد

کند، در حالی که در همین کشورهای همجوار مثل افغانستان، کنند که زنبور فقط عسل تولید میدر کشور ما مغفول مانده و فکر می

  .دهندافشانی یارانه یا وام با بهره صفر درصد میزنبورداران بابت گردهو ترکیه به  عراق

ایم، دهندگان زنبور عسل نداشتهای کشور هیچ ردیف بودجه برای پرورشهای توسعهوی با اظهار تاسف از اینکه تاکنون در برنامه

غال مستقیم و یک میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده که هزار نفر اشت ۳۰۰هزار پرروش دهنده زنبور عسل،  ۸۰تصریح کرد: 

  .شود این قشر را به حال خود رها کردهیچ گونه واردات و ارزبری ندارد و مگر می

 سموم پرخطر بالی جان زنبورها

ر منفی آن بر زنبور عسل های پرخطر در برخی مزارع و تاثیکشرئیس اتحادیه زنبورداران ایران همچنین به استفاده از سموم و آفت

 هایکشایم که واردات سموم و آفتکرد و گفت: جمعیت زنبورها به این دلیل هم در حال کاهش است و بارها درخواست کرده هم اشاره

  .پرخطر متوقف شود و از نوع کم خطر آن استفاده شود

https://www.farsnews.com/printable.php?nn=۱۳۹۷۰۲۳۱۰۰۰۴۹۱ 
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 عسل
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۹ : تاریخ

 شودهمزمان با دنیا روز جهانی زنبور عسل برای نخستین بار در ایران هم برگزار می
رسانی در مورد اهمیت زنبور عسل و صنعت زنبورداری، نخستین جشن روز جهانی زنبور عسل در ایران همزمان با جهان با هدف اطالع 

ایران، عفت رئیسی به نقل از روابط عمومی اتحادیه مرکزی زنبورداران  خبرگزاری فارسبه گزارش  .شودفردا در تهران برگزار می

سرحدی مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران کشور با اعالم این خبر گفت: پس از تصویب پیشنهاد رسمی کشور اسلونی در مجمع 

بخشی از اهمیت رویدادهای متنوعی برای آگاهی ماه می، ۲۰اردیبهشت مصادف با  ۳۰عمومی سازمان ملل متحد، فردا یکشنبه 

  .شودافشانی زنبور عسل در توسعه پایدار کشاورزی و تأمین غذا برگزار میز صنعت زنبورداری، تأثیرات مهم گردهزنبورعسل، حمایت ا

رئیسی با اشاره به اهمیت تصویب این پیشنهاد به اتفاق آرای مجمع عمومی سازمان ملل خاطرنشان کرد: این موضوع به همراهی 

افشانی و تأمین غذای بشریت به اهمیت زنبور و نقش محسوس و کلیدی آن در گرده المللی نشان از آگاهی نسبتویژه جامعه بین

  .است

مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران ایران اظهار امیدواری کرد، تا این موضوع سرآغاز حمایت از روند دشوار محافظت زنبورها و 

وری در تولید های توسعه و افزایش بهرهفارس، یکی از مکانیسمبه گزارش  .افشانی آنها در راستای توسعه بخش کشاورزی باشدگرده

و  رویه از سموم مختلفمحصوالت کشاورزی، فعالیت زنبورها در مزارع کشاورزی است که طی چند سال گذشته به دلیل استفاده بی

  .محدود شدن صنعت زنبورداری تا حدی کاهش یافته است

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۲۹۰۰۰۷۶۷/%D۸%B۱% 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 در دنیا را داراست برگزاری روز جهانی زنبور عسل در تهران/ایران رتبه سوم جهانی زنبورداری

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران از برگزاری نخستین جشن روز جهانی زنبور عسل با هدف آگاهی رسانی اهمیت زنبور عسل در کشور 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران کشور در گفت.خبر داد

با هدف آگاهی رسانی  روز جهانی زنبور عسل جشن نخستین ۲۰۱۸ می ۲۰  اظهار کرد: امروز ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

افزود: با توجه به اهمیت زنبور عسل در حمایت از صنعت وی .شودمی برگزار کشور در  اهمیت زنبور عسل و صنعت زنبورداری

رئیسی سرحدی ادامه .شودزنبورداری و تأثیرات مهم گرده افشانی در توسعه پایدار کشاورزی و تأمین غذا روز جهانی عسل برگزار می

 ای برای تغذیههه زمانی شهد و گردهداد: هم اکنون زنبورداران برای تأمین خوراک زنبور، نیاز به نقدینگی دارند چرا که در این بر

 های الزم از این صنعترود، حمایتدر طبیعت نیست و به سبب نقش پر اهمیت زنبورداری در امنیت غذایی انتظار می زنبور عسل

ت، ا را داراسمدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران تأکید کرد: با توجه به آنکه ایران رتبه سوم جهانی زنبورداری در دنی.صورت گیرد

میت این صنعت اه پر نقش سبب به که جهانی در تولید عسل به ایران اختصاص دارد ۱۲اما به دلیل شرایط نامساعد اقلیمی، رتبه 

 .های ویژه ای از زنبورداران به عمل آیدرود حمایتدر بیابان زدایی، امنیت غذایی و گرده افشانی انتظار می

هزار تُن اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش تکثیر ملکه  ۸۱را  عسلسال گذشته وی در پایان سخنان خود تولید 

 .امکان پیش بینی تولید در سال جاری وجود ندارد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۸۷۷۴/%D۸%A۸%D۸%B۱%DA%AF 
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 عسل
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۳۱دوشنبه , 

 های سمی هشدار دادمعاون وزیر کشاورزی درباره تولید عسل

رسانی الزم به زنبورداران صورت گیرد، زیرا این شود باید اطالعپاشی انجام میهایی که سممعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در باغ

 .شودبه مردن تمام زنبورها و تولید عسل سمی میامر منجر 

رضایی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در همایش روز جهانی زنبور عسل، اظهار کرد: صرف نظر از اهمیت تولید خود عسل، 

 .های آن شامل گرده، موم و غیره بسیار مورد اهمیت است و کاربردهای متعددی داردتولید فراورده

 .شودافشانی گیاهان میافشانی زنبور عسل معنی ندارد زیرا این موجود باعث ایجاد تنوع ژنتیکی و گردهحیات بدون گردهوی افزود: 

 های ابتداییمعاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که کشور ما در زمینه پرورش و تولید محصوالت زنبور عسل جزو رتبه

کشور  ۵تا  ۴های عسل جزء کشور ابتدایی دنیا و در زمینه تعداد کلونی ۵در زمینه تولید عسل جزء آید گفت: در دنیا به حساب می

 .آیداول دنیا هستیم که این امر افتخاری برای کشورمان به حساب می

ا وجود سل برضایی با بیان این که برگزاری روز جهانی زنبور عسل در ایران پاسداشت زحمات این بخش است، تصریح کرد: زنبور ع

کند و محصوالت ای است و برای تولید خود صرف هزینه کمی دارد اما ارزش افزوده باالیی ایجاد میاین که موجود بسیار کم نهاده

 .رسدهای باالیی به فروش میان از جمله ژل رویال با قیمت

 لزوم برندسازی و مشخص شدن عسل طبیعی وی گفت: بزرگترین حرکتی که در بخش تولیدات زنبور عسل در کشور باید ایجاد شود

 .های ذوب شده استنباتاز عسل نیمه طبیعی، ساختگی، تقلبی یا آب

 نبات برای مردم فراهم نیستامکان تشخیص عسل طبیعی از آب *

نوز مصرف رسد ههای باالیی در کشور به فروش میمعاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در حالی که عسل با قیمت

غیرطبیعی و ساختگی؛ بنابراین برندسازی  کنند یا عسلتوانند به درستی تشخیص دهند که عسل طبیعی را خریداری میکنندگان نمی

 .و استانداردسازی تولیدات این محصول باید در دستور کار قرار گیرد هرچند که در این ارتباط کارهایی انجام شده است

 های سمیرزی درباره تولید عسلهشدار معاون وزیر کشاو *

درصد در عملکرد تولید کلزا تاثیرگذار است گفت: وقتی در باغی در محدوده  ۳۰رضایی با بیان این که گرده افشانی زنبور عسل تا 

ید عسل انجام شود تا منجر به مرگ تمام زنبورهای زنبورداران و تول رسانیشود باید اطالعپاشی انجام میپرورش زنبور عسل سم

 .وی گفت: امیدواریم که تولیدات بخش زنبور عسل تا پایان سال به یک اداره کل در وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شود.سمی نشود

http://iranecona.com/۸۴۰۳۷/%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۸%A۷%D۹% 
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گندم
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۹ : تاریخ

 میلیارد تومان به گندمکاران  7۱9میلیون تن گندم به نرخ تضمینی خریداری شد/ پرداخت  ۱.5

استان شده  ۱۴هزار تن گندم تحویل مراکز بازرگانی دولتی در  ۵۲۳معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا امروز یک میلیون و 

  .میلیارد تومان یعنی معادل نصف ارزش گندم دریافتی از طریق بانک کشاروزی پرداخت شده است ۷۱۰و حدود 

تا  خرین وضعیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان گفت:، در مورد آخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن حنان در گفت

هزار تن در سامانه  ۳۴۸هزار تن گندم تحویل مراکز بازرگانی دولتی شده که از این میزان یک میلیون و  ۵۲۳به امروز یک میلیون و 

میلیارد تومان  ۷۱۹ود میلیارد تومان است که از این رقم چیزی حد ۱۷۸۸شده خرید ثبت شده است که ارزش میزان گندم ثبت

 .شده از طریق بانک کشاورزی به کشاورزان پرداخت شده استیعنی نصف گندم خریداری و ثبت

استان تاکنون خرید تضمینی گندم انجام  ۱۴شده را در استان خوزستان عنوان کرد و گفت: در وی بیشترین حجم گندم خریداری

 .هزار تن بوده است ۵۰یک میلیون و  شده که بیشترین آن مربوط به استان خوزستان با

تن دانه کلزا تا امروز تحویل مراکز ما شده  ۲۰۰هزار و  ۷۶معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: همچنین 

که تا االن میلیارد تومان است  ۱۹۴تن آن در سامانه ثبت شده است که ارزش آن رقمی حدود  ۶۳۴هزار و  ۷۰که از این میزان 

تا دو ماه آینده مطالبات به حنان در مورد پرداخت باقی مطالبات هم گفت:.میلیارد تومان آن به کلزاکاران پرداخت شده است ۶۸.۵

هزار تن برنج از  ۳۰اکنون وی همچنین در مورد تنظیم و توزیع اقالم اساسی برای ماه مبارک رمضان هم گفت: هم.روز خواهد شد

 .درصد آن به فروش رسیده است ۲۰ای در چرخه توزیع است که تا امروز های زنجیرهطریق فروشگاه

هزار تن شکر هم خبر داد و گفت: شکر و روغن را  ۲۰هزار تن روغن و  20این مسئول در شرکت بازرگانی دولتی همچنین از توزیع 

 ۱۰بندی کرده و دهیم، تا آن را فرآوری و بستهانجات میکنیم، بلکه مواد خام را به چند برند مشخص و کارخمستقیم وارد بازار نمی

ایم قرار است هایی که با اصناف داشتهبه گفته حنان همچنین طبق رایزنی.درصد، زیر قیمت به خریدار نهایی عرضه کنند ۱۵تا 

 .یف ویژه و زیر قیمت بازار عرضه شودهایی در ماه مبارک رمضان برگزار شود و اقالمی مانند خرما و زولبیا یا امثالهم با تخفجشنواره

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۲۹۰۰۰۴۵۰/%DB%B۱% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۵تاریخ: 

 شودکشاورزان خریداری میمیلیون تن گندم امسال از  ۱0.5

 .میلیون تن گندم و رشد دو برابری تولید کلزا در سال جاری خبر داد ۱۰.۵وزیر جهاد کشاورزی از خرید 

علیرغم کم آبی و محدودیت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی گفت:  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های اقلیمی، با اتخاذ سیاست ها، برنامه ریزی ها و اقدامات فنی مناسب وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تامین و بکارگیری نهاده 

های باکیفیت از جمله بذرهای پرمحصول، زودرس و مقاوم به تنش های خشکی و آفات،کشاورزان توانسته اند به تدریج خود را با 

 .افزایش یافته است تولید محصوالت کشاورزی ایط اقلیمی سازگار کنند و با بهره گیری آنان از ابزار و دانش روز،شر

پیش بینی کرد، تولید کلزا در سال جاری  واردات روغن وی با اشاره به برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش وابستگی کشور به

 .هزارتن افزایش یابد ۳۸۰تا  ۳۷۰ه با رشد دو برابری نسبت به سال گذشته ب

سه برابر رشد داشته است، به بومی سازی تولید بذر و ادوات کاشت  ۹۵نیز تولید کلزا نسبت به سال  ۹۶حجتی با بیان اینکه در سال 

 .ید می شودنیز در کشور تول گندمکلزا در کشور اشاره کرد و افزود: با همکاری موسسات بین المللی، بذرهای پربازده و مقاوم 

میلیون تن گندم امسال از کشاورزان  ۱۰.۵وزیر جهاد کشاورزی گفت: علیرغم شرایط کم آبی کشور در سال گذشته، براساس برآوردها، 

حجتی همچنین از تالش کشاورزان .میلیون تن بیش از میزان خرید سال گذشته خواهد بود ۱.۵خریداری می شود که این میزان 

 .با شرایط اقلیمی و همچنین حمایت های دولت از بخش کشاورزی قدردانی کرددر سازگار کردن خود 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۴۲۰۷/%DB%B۱%DB%B۰%DB%B۵ 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 ایران اکونا - ۱۳۹۷اردیبهشت / /  ۳۱دوشنبه , 

 هزار تومانی بی اعتناست؟ 900های چرا سازمان حمایت به فروش غیرقانونی گوشت

های هزار تومان، اما دستگاه ۹۰۰تا  ۷۰۰ماه از اعالم تخلف فروش گوشت قرمز الکچری به قیمت هرکیلوگرم  ۵با وجود گذشت 

 .دهداند و یک سایت در فضای مجازی با ادعای مجوز از سازمان حمایت به کار خود ادامه مینظارتی در این ارتباط سکوت کرده

هایی زیادی را هزار تومان واکنش ۹۰۰های الکچری با قیمت پاییز سال گذشته بود که خبر خبرگزاری مبنی بر فروش گوشت

 .ماه از این اتفاق هنوز خبری از برخورد سازمان های ذیربط با این کار غیرقانونی مشاهده نمی شود ۵خت اما با وجود گذشت برانگی

هزار تومان به فروش گذاشته شده یا قیمت یک کیلوگرم گوشت  ۷۲۰تنها در یک نمونه در این سایت، یک دست دل و جگر به قیمت 

دامپزشکی: گوشت الکچری مجوز .هزار تومان است ۸۴۰هزار تومان تا  ۸۰۰لوگرم گوشت راسته هزار تومان و یک کی ۷۲۰چرخ کرده 

: داشت راظها دامپزشکی ندارد، تعزیرات برخورد کندبنابر این گزارش اصغر برایی نژاد مدیرکل دامپزشکی استان تهران روز گذشته

است و در صورتی که سایت اینترنتی  اند جی صادر نکردهجیبرند  با الکچری گوشت فروش برای بهداشتی مجوز دامپزشکی سازمان

مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت: هیچ نوع گوشت الکچری از ما .یا هر فروشگاه دیگری ادعایی در این ارتباط دارد،کذب است

د رائه شود تا با آنها برخورمجوزی نگرفته است و در صورتی که چنین ادعایی درباره دریافت مجوز بهداشتی دامپزشکی مطرح است ا

فروشی و موارد مربوط به قیمت کاالها در سطح شهر نظارت وی یاد آور شد که سازمان تعزیرات حکومتی درباره گران.صورت گیرد

 یری اینپیگ و داشتند ما از الکچری اصطالح به قرمز گوشت فروش درباره را سواالتی سازمان این نیز  گذشته  هایماه دارد؛ در 

های خام بنابراین گزارش علی رغم اعالم مدیرکل دامپزشکی استان تهران مبنی بر اینکه مجوز عرضه اینترنتی فرآورده.موضوع است

های های الکچری با قیمتدامی توسط این اداره کل صادر نشده است، اما، کماکان سایت مذکور در حال فعالیت و فروش گوشت

 کشاورزی: گوشت فانتزی نباید به این قیمت به فروش برسد، دستگاه های نظارتی رسیدگی کنند وزارت جهاد.نامتعارف ادمه دارد

 رتباطا این در گذشته سال نیز کشاورزی جهاد وزارت دامی تولیدات بهبود و دام نژاد اصالح مرکز وقت رئیس علی اکبر مالصالحی  

محصول بسیار محدود، برای مصارف خاص و به عنوان گوشت فانتزی است که البته  این عرضه و تولید: بود کرد اعالم و داشته واکنش

های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف وی تاکید کرد: دستگاه.نباید به این قیمت عرضه شود

 !چری از سازمان حمایت مجوز داشتبازرسی اصناف: گوشت الک.به بررسی، رسیدگی و نظارت بر این گونه موارد هستند

بنابراین گزارش، حسین درودیان مسئول بازرسی اتاق اصناف در آذر ماه سال گذشته اظهارات قابل توجهی را داشته و این طور اعالم 

ضه به عرکرده است: شرکت تولید کننده این گوشت با استفاده از نامه ای از سوی سازمان حمایت و امضا رئیس این سازمان اقدام 

وی با اشاره به اینکه به دلیل وجود نامه از سوی سازمان حمایت ما اجازه ورود به این موضوع را نداریم گفته  .این گوشت کرده است

مسئول بازرسی اتاق اصناف .بود: درصورت شکایت مردم از این شرکت، سازمان حمایت ورود کرده و این مسئله را بررسی خواهد کرد

نکه در نامه مذکور قیمتی برای این گوشت تعیین نشده اشاره داشت که طبق توافق انجام شده این شرکت می تواند با اشاره به ای

بیشتر بخوانید: .هزار تومان رقم قابل قبولی نیست ۹۰۰قیمت این گوشت خاص را بیشتر از قیمت عرف به فروش برساند که البته 

 !مایتسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: سکوتهزار تومانی با مجوز سازمان ح ۹۰۰فروش گوشت 

کنندگان و تولیدکنندگان شد اما مسئوالن این پیگیر فروش گوشت الکچری با قیمتهای کاذب از مسئوالن سازمان حمایت از مصرف

 .نیستند  ارتباط گویی در این پاسخ سازمان هنوز حاضر به 

http://iranecona.com/۸۴۰۳۸/%DA%۸۶%D۸%B۱%D۸%A۷ 
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 گوشت قرمز 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۳۱تاریخ: 

 سیاه بهارِ دامی،عامل اصلی گرانی گوشت شد

 .دانندای برای این نوسان قیمت گوشت میبهار را بهانهفروشندگان، افزایش تقاضا در ماه رمضان و کمبود دام در سیاه 

قیمت انواع گوشت دهد که ها نشان میبررسی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

هزار تومان رسیده  ۶۲با شیب صعودی در بازار روبرو شده به طوریکه قیمت هر کیلو ماهیچه گوسفندی و گوساله به باالی قرمز 

 .است

در سیاه بهار را بهانه ای برای این نوسان قیمت اعالم کردند، کمبود دام اگرچه بسیاری از فروشندگان افزایش تقاضا در ماه رمضان و 

 .کننداما بسیاری از مسئوالن این امر را تأیید نمی

هزار،سردست  ۵۹هزار،ران گوسفندی  ۵۲تا  50شقه گوسفندی آخرین بررسی از بازار پروتئینی ها نشان می دهد که هر کیلو 

ران  هزار،مغز ۵۰هزار،راسته گوسفندی  ۶۴تا  ۶۳هزار،ماهیچه گوسفندی  ۵۸،کف دست گوسفندی ۵۰۰هزار و  ۴۵گوسفندی 

وگو با خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت.هزارتومان است ۳۹هزار،سردست گوساله  ۴۵گوساله 

اظهار کرد: هم اکنون هر  بازار گوشتدرباه آخرین وضعیت   ،ران جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگا صنعت،تجارت و کشاورزی

به گفته وی براساس شنیده ها دام .هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود ۵۱تا  ۵۰کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

را  نرخ گوشتان سخنان خود ملکی در پای.چندانی در میادین عرضه نمی شود که درنهایت این کمبود عامل اصلی گرانی است

 .تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: براین اساس امکان پیش بینی قیمت گوشت گوسفندی در روزهای آتی وجود ندارد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۹۸۱۳/%D۸%B۳%DB%۸C 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

 آید؟بازی گرانی گوشت در آستانه ماه رمضان/چرا قیمت گوشت قرمز پایین نمی

ای برخوردار است، اما در روزهای اخیر با توجه به آنکه در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، تنظیم بازار گوشت قرمز از اهمیت ویژه 

 .رو شده استدلیل کمبود دام زنده با نوساناتی روبهقیمت آن به 

به عنوان یکی از  بازار گوشت قرمزتنظیم  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .رو شدکاالهای اصلی سبد مصرفی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما در روزهای اخیر با نوساناتی در بازار روبه

هزار تومان فراتر رفته است که با  ۵۰ها از در مغازه نرخ گوشت گوسفندیهای اخیر ای که مسئوالن دادند طی هفتهرغم وعدهعلی

 .هایی مبنی بر آشفتگی مجدد بازار گوشت میان خانوارها به وجود آمده استتقاضا در روزهای آتی نگرانی وجود افزایش

هزار، گوشت  ۶۳هزار، سردست و ماهیچه گوسفندی  ۵۳ها حاکی از آن است که هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه آخرین بررسی

 .هزار تومان است 50تا  ۴۸هزار و مخلوط  ۴۷گوساله 

رایط رو شده است و شگوید: قیمت دام زنده به دلیل کمبود با نوساناتی در میادین روبهاز فعاالن بازار گوشت در شرق تهران می یکی

ها ای است که در برخی مواقع، دامی برای کشتار وجود ندارد و در نهایت این موضوع تأثیر مستقیمی بر نرخ گوشت در قصابیبه گونه

بینی قیمت گوشت در روزهای آتی وجود ندارد و تنها از مسئوالن با توجه به کمبود دام در میادین امکان پیش وی افزود:.داشته است

 .رو نشویمامر تقاضا داریم که جلوی صادرات دام را بگیرند تا با کاهش روز افزون عرضه در میادین میوه و تره بار روبه

که چرا مسئوالن با وجود اظهاراتی مبنی بر واردات گسترده گوشت گرم، توان حال جای این سوال در بین افکار عمومی مطرح است 

 کنترل قیمت در بازار داخل را ندارند؟

اشاره به دالیل نوسان با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان وگو با خبرنگارعلیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت

 .رو شدبه سبب کمبود گوشت در بازار با نوساناتی روبه قیمت دام زنده قیمت گوشت در بازار، اظهار کرد: در روزهای اخیر

 یرساختز نبود سبب به تولید پرواربندی سیستم آنکه به توجه با  وی با اشاره به تاثیر محدودیت عرضه در قیمت دام زنده، افزود:

دامدار ندارد و درنهایت قیمت دام به  برای اقتصادی صرفه است،بنابراین بر هزینه ذرت و سویا کنجاله واردات باالی حجم و الزم های

 .دلیل کمبود عرضه در مواقعی همچون فصل بهار دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار می گیرد

سبب واردات باالی کنجاله سویا و ذرت هزینه بر است، به همین دلیل های الزم، سیستم متمرکز گوشت به به سبب فقدان زیرساخت

نرخ دام در سیستم پرواربندی تولید صرفه اقتصادی برای دامدار ندارد و با وجود محدودیت در عرصه های مقطعی، قیمت دام ناشی 

 .از کمبود عرضه دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار می گیرد

به اینکه قیمت گوشت قرمز تابع عرضه و تقاضاست، بیان کرد: با توجه به آنکه عرضه گوشت در مقاطعی از سال عزیزاللهی با اشاره 

یابد؛ بدیهی است های مرتعی و امتناع دامداران برای افزایش وزن بیشتر دام کاهش میهمچون بهار به سبب وضعیت مناسب عرصه

 .رو شودکه قیمت با روند صعودی در بازار روبه

های تولید دام به طور دایم در حال افزایش است؛ بنابراین تولیدکننده دیرعامل اتحادیه دامداران ادامه داد: با توجه به آنکه هزینهم

 .رودآید، چرا که با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمت به طور خودکار باال میکاری از دستش بر نمی

کاهش تولید به طور دایم در بازار جلوگیری کنند و از طرفی مسئوالن تنظیم بازار،  اند که ازبه گفته وی، دامداران تنها موظف

پشتیبانی امور دام و سازمان حمایت به عنوان متولیان امر باید اقدام به خرید و ذخیره سازی به موقع و عرضه محصول در بازار کنند 

 .رو نشویمها در بازار روبهتا با افزایش سرسام آور قیمت
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هزار تومان  ۲۳هزار تومان در بازار اعالم کرد و گفت: در برخی مواقع فروش دام با نرخ  ۱۸تا  ۱۷زاللهی نرخ هر کیلو دام زنده را عزی

 .کنمبه اتحادیه گزارش شده است که بنده این نرخ را تأیید می

گفت: با توجه به کاهش عرضه دام، بدیهی است که نوسان  قیمت گوشت در آستانه ماه رمضان، مدیرعامل اتحادیه دامداران درباه

قیمت گوشت در ماه رمضان در بازار ادامه یابد، البته مدیرعامل پشتیبانی امور دام اعالم کرده است که ذخایر به اندازه کافی در 

 .گونه نگرانی مبنی بر افزایش قیمت گوشت در بازار نیستها موجود است و جای هیچسردخانه

شد، بیان کرد: این در حالی است که هم با اشاره به اینکه در گذشته کمبود گوشت داخلی با گوشت منجمد وارداتی جبران میوی 

 .اکنون با واردات گوشت گرم، تقاضایی برای گوشت منجمد برزیلی در بازار وجود ندارد

ی امور دام وجود داشته باشد، بازار گوشت مدیریت خواهد عزیزاللهی ادامه داد: اگر گوشت به اندازه کافی در سردخانه های پشتیبان

 .صورت با افزایش مصرف در ماه رمضان و کاهش عرضه، قیمت دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار می گیردشد و در غیر این

 درصد گران شد 10قیمت دام زنده 

درصدی قیمت  ۱۰از افزایش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگارحسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران در گفت

درصدی قیمت به جیب دامدار نرفته  ۱۰دام زنده در بازار خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده های دامی، این نوسان 

 .هزار تومان اعالم کرد ۲۱تا  ۲۰هزار تومان و دام سبک را  ۱۵تا  ۱۴وی نرخ هر کیلو دام سنگین را .است

هزار تومان اعالم کرد و گفت: فروش با نرخ های باالتر  ۳۵تا  ۳۰های حمل و نقل نعمتی نرخ واقعی هر کیلو الشه با احتساب هزینه

 .در مغازه ها را مسئوالن تنظیم بازار باید جوابگو باشند

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۰۸۳۱/%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۲%D 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

 درصد گران شد 20گروه کاالیی/مرغ یکساله  9فروشی افزایش قیمت خرده

 .دهدگروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش نشان می ۹اردیبهشت ماه، قیمت  ۲۱در گزارش بانک مرکزی در مورد هفته منتهی به 

ت در هفته منتهی به بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیا  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 

درصد، گوشت  ۱۸درصد، گوشت قرمز  ۱.۱درصد، برنج  ۷۳درصد، تخم مرغ  ۷.۹اردیبهشت ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل  ۲۱

درصد،  ۲.۱اند. همچنین قیمت خُرده فروشی گروه حبوب درصد رشد داشته ۲درصد و روغن نباتی  ۲۱.۲درصد، چای  ۱۹.۲مرغ 

 .انددرصد کاهش یافته ۴.۳درصد و قند و شکر  ۱۱.۱رصد، سبزی های تازه د ۱۳.۵های تازه میوه

های درصد، سبزی ۱.۸های تازه درصد، میوه ۳درصد، حبوب  ۰.۱درصد، برنج  ۵.۲درصد، تخم مرغ  ۱.۱بر همین اساس نرخ لبنیات 

درصد کاهش یافت،  ۲.۳درصد افزایش و گوشت مرغ  ۰.۱درصد، روغن نباتی  ۱.۹درصد، چای  ۰.۲درصد، قند و شکر  ۰.۱تازه 

 .قیمت گوشت قرمز نیز نسبت به هفته گذشته ثابت ماند

 لبنیات و تخم مرغ

درصد و شیر  ۰.۳درصد کاهش ولی بهای پنیر غیرپاستوریزه  ۰.۳در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه معادل 

درصد  ۵.۲. قیمت سایر اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل درصد افزایش داشت ۴.۸پاستوریزه 

 .رفتهزار ریال فروش می ۱۸۰هزار تا  ۱۲۶ای افزایش یافت و شانه

 برنج و حبوب

افزایش داشت. در گروه درصد  ۰.۲درصد و  ۰.۱در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 

 .درصد افزایش یافت ۶.۶درصد تا  ۰.۴درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم بین  ۱.۳حبوب بهای لوبیا چشم بلبلی معادل 

 های تازهها و سبزیمیوه

دادی ه که تعدر هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری نارنگی، خربزه و موز عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه و سبزی تاز

د. شبار عرضه میها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهفروشیاز آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه

درصد،  ۳.۶های تازه بهای لیموشیرین معادل کردند که در گروه میوههای سطح شهر اقالم میوه و سـبزی تازه را عرضه میفروشیمیوه

های درصد افزایش داشت. در گروه سبزی ۷.۹درصد تا  ۰.۲درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم بین  ۰.۲درصد و کیوی  ۳.۹ طالبی

های برگی یک درصـد افزایش ولی قیمت درصد و سـبزی ۴.۴درصد، پیاز  ۵.۴درصد، بادنجان  ۳.۹فرنگی معادل تازه بهای گوجه

 .درصد کاهش یافت ۵درصد تا  ۱.۷سایر اقالم بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد و گوشت مرغ  ۰.۲درصد افزایش ولی قیمت گوشت گوسفند  ۰.۶در هفته مورد گزارش بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل 

 .درصد کاهش داشت ۲.۳

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد افزایش یافت.  ۰.۲درصد و روغن نباتی مایع  ۱.۹درصد، چای خارجی  ۰.۲درصد، شکر  ۰.۱در این هفته بهای قند معادل 

 .قیمت روغن نباتی جامد ثابت بود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۴۶۷۱/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲ 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

 تومان 7800قیمت مرغ در آستانه ماه رمضان کاهش یافت/ نرخ هر کیلو مرغ 

 .های گذشته، قیمت مرغ در روزهای اخیر به شدت کاهش یافترئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: امسال برخالف سال

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیگو با خبرنگار وخانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف

تومان، مرغ آماده به  100هزار و  ۵در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  نرخ مرغاز کاهش  ،جوان

 .تومان است ۸۰۰هزار و  ۷و خرده فروشی  ۲۰۰هزار و  ۷تومان، توزیع درب واحد های صنفی  ۵۰هزار و  ۷کشتارگاه طبخ در 

 .است تومان ۸۰۰ و هزار ۷  و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۸۰۰هزار و  ۶به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر

فیله و  ۵۰۰هزار و  ۱۳، سینه بدون کتف ۵۰۰هزار و  ۱۲ود: نرخ هر کیلو سینه با کتف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزیوسف

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش شدید تقاضا در برابر ازدیاد عرضه را دلیل اصلی روند نزولی قیمت .هزار تومان است 15 مرغ

یافت، با کمال تعجب بعد از افزایش می ماه رمضانقیمت مرغ در آستانه های گذشته که دانست و گفت: امسال برخالف سال

وی با اشاره به تبعات کاهش قیمت مرغ در آستانه ماه رمضان در .چندین سال در روزهای اخیر نرخ مرغ به شدت کاهش یافته است

 در که کردند امتناع ودخ واحدهای ریزیجوجه از تولیدکنندگان  های اخیر،با توجه به زیان انباشت مرغداران در ماه :بازار، گفت

 .هزار تومان افزایش خواهد یافت ۹خرداد به بعد با کاهش زمینه مرغ در بازار قیمت به مرز  ۱۰ از نهایت

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۵۰۹۱/%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵ 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 فارس - ۹۷/۰۲/۳۱ : تاریخ

 استانداران در ترویج فرهنگ /9۶میلیارد تومان زکات در سال  370جمع آوری 
 ۳۷۰زکات تالش کنند نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورای عالی زکات کشور اعالم کرد: سال گذشته مبلغ 

  .میلیارد تومان زکات در سراسر کشور جمع آوری شده است

، سی و یکمین جلسه شورای عالی زکات با حضور وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

، قائم مقام وزیر (جهاد کشاورزی و رئیس شورای عالی زکات کشور، رئیس کمیته امداد امام خمینی )هنماینده ولی فقیه در وزارت 

 .کشور و اعضای شورا در وزارت کشور برگزار شد

میلیارد تومان زکات در سراسر کشور جمع  ۳۷۰رئیس شورای عالی زکات کشور در این جلسه با اشاره به این که سال گذشته مبلغ 

 .های این بخش امکان افزایش میزان زکات جمع آوری شده در سال جاری وجود داردست، گفت: با توجه به ظرفیتآوری شده ا

آیت اهلل سیدرضا تقوی از استانداران خواست در ترویج فرهنگ زکات بیش از پیش تالش کنند و در برگزاری برنامه های شورای 

 .زکات در استانها اهتمام ورزند

 .قدامات استان های فارس و گلستان در ترویج فرهنگ زکات تقدیر شددر این جلسه از ا

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۳۱۰۰۰۲۲۶/%D۸%AC%D۹ 
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 متفرقه
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۳۰تاریخ: 

 .یابددهمین نمایشگاه ضیافت رمضان ویژه توزیع کاالهای اساسی از فردا در پارک ارم تهران گشایش می

 ویژه توزیع کاالهای اساسی از فردا با حضور دهمین نمایشگاه ضیافت رمضان ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانه گزارش 

 .یابدمقامات اتاق اصناف ایران و مسئوالن بازرگانی و استانداری استان تهران در پارک ارم گشایش می

در این نمایشگاه بیش از صد غرفه انواع محصوالت غذایی، برنج دولتی، گوشت قرمز، مرغ، قند و شکر، حبوبات و خرما را عرضه و با 

در این نمایشگاه که با هدف تامین و عرضه مایحتاج شهروندان با قیمت مناسب .دهندقیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار می

برای ماه مبارک رمضان برگزار شده است، قیمت محصوالت عرضه شده با تخفیف ویژه و با نرخ دولتی و زیر نظر ستاد تنظیم بازار 

 .شودیتعیین م وزارت جهاد کشاورزیوزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد پشتیبانی دام 

در پارک ارم، پارکینگ  ۲۴تا  ۱۷خرداد هر روز از ساعت  ۱۱دهمین نمایشگاه ضیافت رمضان ویژه توزیع کاالهای اساسی از فردا تا 

 .مندان است، جنب شهر بازی آماده بازدید عالقه ۴شماره 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۹۳۳۱/%DA%AF%D۸% 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۲۷پنج شنبه 

 بر در ماه رمضانها و شرایط ارائه غذاهای بیرونساعت کاری رستوران

بر و ارائه خدمات در سالن واحد غذاهای بیرونها برای ارائه سرویس ساعت کار رستورانرئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف

ها در ساعات روز به تعداد محدود، غذای سرد برای صنفی عنوان کرد و گفت: طبق هماهنگی صورت گرفته، فقط فست فودی

 .کنندبر آماده و ارائه میهای بیرونسفارش

بل بر، یک ساعت قها برای ارائه غذاهای بیرونکار رستوران های گذشته ساعتاصغر میرابراهیمی اظهار کرد: بنا بر روند سالسید علی

 .دقیقه قبل از اذان صبح است ۳۰از اذان مغرب و برای ارائه خدمات در سالن واحد صنفی حین افطار آغاز می شود و تا 

شده  که در این زمینه اعالم شده استاو افزود: این ساعت کار واحدهای صنفی با هماهنگی اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی تعیین

 .بر آماده و ارائه کنندهای بیرونها در ساعات روز به تعداد محدود غذای سرد برای سفارشفقط فست فودی

های این اتحادیه شده توسط زیرمجموعه گذاری غذاهای ارائهسرویس در رابطه با قیمترئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف

برای  گذاری مصوب و یکساندلیل تنوع غذایی، کیفیت مواد اولیه و کیفیت متفاوت واحدهای صنفی امکان، قیمتخاطرنشان کرد: به 

 .ها وجود نداردتمام غذاها و رستوران

شده برای صاحب رستوران  درصد بیشتر از قیمت تمام ۲۰شده در واحدهای صنفی  وی تصریح کرد: قیمت منطقی غذاهای ارائه

درصدی مواجه  ۲۰تا  ۱۰روز گذشته قیمت مواد اولیه همچون برنج و روغن با رشد  ۴۵تا  ۳۰می تأکید کرد: طی میرابراهی.است

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه مسئوالن صنفی .اندشده که در این ایام واحدهای صنفی در زمینه تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو شده

کنند شواهد در بازار نشان از آن دارد که قیمت انواع محصوالت مصرفی افزایش یافته و در رد میاتاق اصناف ایران احتکار در بازار را 

 .ای به عرضه این محصوالت ندارندچنان عالقهاین افزایش قیمت با وجود آنکه محصول در سطح شهر وجود دارد اما صاحبان کاال آن

معدنی، آب کرد؛ بنا بر مشاهدات خبرنگار ایسنا، طی چند روز گذشته آب توان به مواد خوراکی و بهداشتی اشارهاز این موارد می

 .کننده روبرو شده استآشامیدنی، روغن، رب و برنج با افزایش قیمت از سوی واحدهای تولیدکننده و عرضه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۹۳۰۵۴dda۷a۱a۴bb۱b۰۷b۲ 
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 مرکبات
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۲/۲۶ : تاریخ

 کنیم/ بخش بزرگی از کود وارداتی با تولید داخل جایگزین شده است های صهیونیستی وارد نمیبذری از شرکت
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می گوید: کیفیت بذر و کودهای توزیعی از طریق این شرکت در حد مطلوب و مطابق مدیرعامل 

  .ایمبا استانداردهاست و در مورد سم هم چند سالی است که کار را به بخش خصوصی سپرده

، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بازوهای اجرایی وزارت کشارزی سابق و جهاد بیاتفاطمه ـ گروه اقتصادی ـ  خبرگزاری فارس

های های دیگر وظیفهو در ابتدا کار خود را با تولید و توزیع سم آغاز کرده و در برهه ۱۳۰۹کشاورزی امروزی است. این شرکت از سال 

 مورد در زیادی هایحدیث و حرف. دارد کارگزاری ۳۴۰۰در  را های کشاورزیتدارک و توزیع انواع نهاده دیگری از جمله تامین،

موضوعی که حمید رسولی مدیر عامل این  دارد، وجود چینی کیفیت بی سم و بذر تهیه و شرکت این بدنه در بذر خرید مافیای

شود. بذر وارداتی هم از درصد بذر مورد نیاز را از طریق تولید داخل تامین می ۹۹شرکت تمام آن را رد کرد. او گفت هم اکنون 

 .هایی همچون مونسانتوی صهیونیستی نیستشود و خبری از واردات شرکتهای مود تایید وزارت جهاد وارد میشرکت

ای تمام قد از عملکرد شرکت خدمات اش به گونهساله در این شرکت دارد در یک ساعت و نیم مصاحبه ۱۱ای مدیر که تجربه آق

حمایتی دفاع کرد گویی تا به حال هیچ مشکلی در این شرکت اتفاق نیفتاده است. در مورد واردات سموم کم اثر چینی و هندی هم 

 .بخش زیادی از کار را به دست بخش خصوصی داده انداین توضیح را داد که چند سالی است 

وظیفه ذاتی شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی تأمین بذر، کود و سم مورد نیاز کشاورزان است که بخشی از  :فارس

شود. در بخش واردات همیشه این سوال مطرح بوده است که کود محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تأمین می

 کنید؟شود. شما این را تایید میاختیار کشاورزان گذاشته نمی با کیفیت در

هزار تن انواع کودهای  ۳۰۵میلیون و  ۲، در مورد تأمین سه گروه کودهای پتاسه، فسفاته و ازته برنامه ما تأمین ۹۶در سال  :رسولی

هزار تن کودهای پتاس ابالغ شد که تهیه  ۲۸۰هزار تن کودهای فسفاته و  ۵۲۵میلیون تن آن کودهای ازته،  ۱.۵کشاورزی بود که 

درصد از این برنامه را محقق کردیم در صورتی که  ۱۰۰های مالی که داشتیم به همت همکارانمان کنیم و علیرغم تمام محدودیت

 .درصد بوده است۸۰تا  ۷۰سال اخیر میانگین اجرایی شدن برنامه تامین و تدارک بین  ۱۰طی 

ر ای نیفتاده است، البته این بدان معنا نبود که ما مشکلی دتنشی در بحث تولید و توزیع کودهای یارانه ترینکوچکخوشبختانه امسال

اعالم  القولها هم حضور داشتند همگی متفقاین زمینه نداشتیم در جلسه پایان سال گذشته که تمام مدیران جهاد کشاورزی استان

 .ز آغاز فصل کشت کودهای ما کامالً تأمین شده استتنها سالی بوده است که قبل ا ۹۶کردند که سال 

های در برنامه تأمین مورد توجه قرار گرفته است. ما در سال ۹۶دومین مطلبی که باید به آن اشاره کنم تنوع کودی بوده که در سال 

 شان به دالیلی بیش ازبدلیلیدرصد کودهایمان ازته و کود اوره بوده و کودهای فسفاته و پتاسه را علیرغم نقش ب ۹۰قبل بیش از 

درصد رساندیم و کودهای فسفاته و پتاسه نزدیک  ۶۵تامین کودهای ازته را به  ۹۶توانستیم تأمین کنیم. ولی در سال درصد نمی ۵۰

است درصد مصرف شد. رئیس جهاد کشاورزی استان خوزستان هم اعالم کرد که اولین سالی بوده  ۱۲و  ۲۳به میزان استاندارد یعنی 

ه ما مان استفاده کنیم کمند بودیم از این کود استراتژیک در مزارع گندمکه توانستیم به گندم کود پتاسه بدهیم و همیشه عالقه

 .هزار تن از این کود را نیز در انبارهایمان ذخیره کردیم ۱۵تا  ۱۰عالوه بر تأمین نیاز کشاورزان 

ین شود که پروتئفیت گندم هم مؤثر باشد چون همواره این بحث مطرح میکنم استفاده از این کود در کیفکر می فارس:

 .گندم داخلی پایین است
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 ۱۲۰نقاط کشور بیش از کنم یعنی در ابتدای کشت بهاره، در اقصیبسیار موثر است. همین االن که دارم با شما صحبت می :رسولی

هزار تن آن مصرف شده است. آنچه که باید بگویم این است که  ۳۰هزار تن کود پتاسه ذخیره شده است. که طی مدت اخیر حدود 

 .تنوع کود و تأمین به موقع آن به نحو خوبی رقم خورد

هایی هم در مورد پایین بودن کیفیت کود داخلی مطرح است لطفا در این مورد کیفیت کود چطور؟ چون حرف :فارس

 .هم توضیح بدهید

کنم که خط قرمز ما کیفیت است و با توجه به نظام کنترل کیفی حاکم بر بر اً تأکید میام و امروز هم مجددقبال گفته :رسولی

کیفیت توزیع کنیم. چند سال قبل توسط انجمن واردکنندگان کود به کشور اعالم شد کودهایی شرکت خدمات ممکن نیست کود بی

 ...کیفیتی استکه در بندرعباس و بند امام وارد شده کودهای بی

 ...گویندمی هم االن البته :فارس

های کود وارد و تخلیه بار شده بود اما یک کیلوگرم از آن خوشبختانه این موضوع زمانی مطرح شد که کشتی این محموله :رسولی

د، من نیهای باالتر تأکید داشتند این کودها را ما نیاز داریم و سریع آن را ترخیص کهم از بندر خارج نشده بود. علیرغم آنکه از رده

 .با مسئولیت خودم از توزیع آنها خودداری کردم

 کیفیت بود؟حاال واقعا بی :فارس

های نظارتی در کشور مانند مؤسسه تحقیقات خاک و کنید مگر اینکه تمام بخشای نوشتم که این کود را توزیع نمینامه :رسولی

برداری کند آزمایش کنند و بعد از اینکه همه خیالشان راحت ونهآب و حتی شوخی کردم که حتی شهرداری تهران هم باید بیاید و نم

برداری کردند که نتایج آن هم موجود است. البته این اکیپ نظارتی مختلف تعریف شدند و کودها را نمونه ۴شد این کود توزیع شود. 

فیت کیهای اروپایی حتی اگر بخواهیم کود کمگیرانه کشورهای کود از کشور آلمان وارد شده بود و با آن استانداردهای سختمحموله

سال است در تولید کود اروپا و جهان مشهور  ۵۰کنند. ما از دو شرکت مشهور آلمانی و هلندیکه بیش از از آنها بخریم این کار را نمی

از چین هستند، این موضوعات  آقایان به دلیل آنکه خودشان هم واردکننده این نوع کود هستند این محموله را خریداری کرده بودیم و

 .را مطرح کردند

اید بسیار باکیفیت است و پس از رئیس مؤسسه تحقیقات آب و خاک پس از انجام آزمایشات اعالم کرد که این باری که شما آورده

یک  عنوان های خصوصی مانند انجمن تولیدکنندگان کود آزمایش شد و مؤسسه استاندارد کشور هم بهآن هم این کود توسط بخش

 .رفرنس روی آن آزمایش انجام داد و حتی گمرک این کود را آزمایش کردند که بال استثناء این آزمایشات باالترین تأییدیه را دادند

 این موضوع مربوط به چند وقت پیش است؟ :فارس

 .یک سال و اندی پیش :رسولی

کنید اول اینکه چند درصد از سهم بازار خوب وارد میگویید که شما کود حاال من یک سؤال دارم، خب شما می :فارس

 در دست شماست و چند درصد بخش خصوصی؟

بانک اطالعات مستندی در مورد عملکرد بخش خصوصی وجود ندارد. برخالف عملکرد ما چه در حوزه واردات چه در حوزه  :رسولی

این است که شرکت خدمات حمایتی در حوزه کودهای  خرید داخلی و تحویلی از پتروشیمی تا گرم آن مشخص است ولی تصور من

ها و کودهای زیستی یا کودهای فسفاته و پتاسه سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارد و در مورد سایر کودها از جمله ریز مغذیازته ،

 کودهای تدارک و تامین اجازه فقط و شده تعریف و مشخص ما کارهای دستور  شود. چرا کهعالی توسط بخش خصوصی تأمین می

ست که کشور دچار کمبود و مشکل است وفق برنامه ا داده تشخیص وزارتخانه که هاییحوزه در حقیقت در یعنی. داریم را ابالغی
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هزار تن آن  ۴۵۰تأمین شده  ۹۶هزار تن کودی که در سال  ۳۵۰شویم. عرض کنم از دو میلیون و ابالغی وارد آن حوزه کاری می

درصد کود تأمین و تدارک شده توسط ما کامال از محل تولیدکنندگان  80وارداتی است و مابقی تولید داخلی است یعنی بیش از 

 .اتی استدرصد وارد ۲۰داخلی است و کمتر از 

های ما روند واردات کود هم سال به سال سیر نزولی دارد و به سمت خودکفایی در حرکت هستیم و با ریزیخوشبختانه طبق برنامه

هایی هایی که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تولیدکنندگان داخلی داشته و با ترغیب و تشویقحمایت

اند و اکنون این گذاری کردهها در حوزه کودهای وارداتی به ویژه فسفاته و پتاسه سرمایهسیاری از شرکتایم بکه انجام داده

های به نتیجه رسیده است. روزی که کار را در شرکت خدمات حمایتی شروع کردیم کود پتاسه ما صد درصد وارداتی گذاریسرمایه

هزار تنی در سمنان هستیم که به زودی وارد  ۱۰۰ن در داخل کشور شاهد ظرفیت هزار ت ۴۰بود. در حالی که امروز عالوه بر تولید 

اند. یا کود فسفاته که صد درصد وارداتی بوده ولی هم تولیدکننده بزرگ کود پتاسه وارد مدار تولید شده ۵شود و یا مدار تولید می

شود به زودی وارد مدار تولید می TSP هزار تن 100اد با اکنون شاهد ده ها تولید کننده داخلی هستیم از جمله واحد تولیدی بهاب

 .ایمهای حمایتی با آنها قرارداد بستهو در راستای سیاست

می در جراید عمو  مرحله مناقصه داخلی برای خرید کود برگزار کردیم و دو مرحله هم فراخوان دادیم حتی فراخوان ۱۲سال گذشته 

 .ه کود فسفاته و پتاسه است تولید آن را خریداری کنیممنتشر کردیم که اگر کسی تولیدکنند

 مابقی و ایدکرده حمایت داخل تولید از اندخواهید بگویید تا جایی که خودشان ظرفیت و توانایی داشتهیعنی می :فارس

 اید؟کرده وارد کمبود و اجبار سر از را

ای که برگزار کردیم هیچ ایم و آخرین مناقصهزمینه منعقد کردهقرارداد داخلی در همین  ۴۱غیر از این نبوده است. ما  :رسولی

 .ها شعار نیست و یک اتفاق عملیاتی که در شرکت خدمات حمایتی رقم خورده استشرکت یا فردی مراجعه نکرد. این

 توزیع هایی که شمارسیم به موضوع سم، کشاورزان همیشه گالیه دارند که سمحاال از این موضوع بگذریم می :فارس

پاشی کنند که چینی یا هندی است و مجبورند به جای یک یا دو بار چندین مرتبه سم اثر است که عموماًکنید کممی

ممکن است باقیمانده سموم را بر روی محصول باال ببرد. اما خودشان وقتی از بازار قاچاق سم مرغوب آلمانی تهیه 

برد. با یک مرتبه استفاده اثربخشی بسیار باالتری دارد و آفت را از بین میکنند با وجود آنکه قیمت باالتر است اما می

 دفروشننمی ما به و هستیم تحریم گفتیممی زمانی  کنید؟ یکمشکل ما کجاست که مدام از چین و هند سم وارد می

 است؟ مشکلی چنین هم االن واقعا آیا

که سیاست آزادسازی سم اتفاق افتاد، شرکت خدمات حمایتی به مرور وظیفه  ۱۳۸۶و اوایل سال  ۱۳۸۵های در اواخر سال :رسولی

های اخیر شرکت خدمات حمایتی سهمی از بازار سم را در اختیار تأمین سم کشاورزان را برعهده بخش خصوصی گذاشت. در سال

شما شاهد این هستید که شرکت خدمات حمایتی  80ر شده است. در اوایل دهه ندارد و کار به طور کامل به بخش خصوصی واگذا

نیم کدرصد بازار سم کشور را در اختیار داشت ولی امروز سهم ما در این بازار صفر است و سمی تولید، وارد یا توزیع نمی ۶۰بیش از 

ی دو نوع سم می پردازد و با کیفیت بسیار باال مثالً روغن ای که داریم کارخانه آبیک قزوین است که صرفا به تولید یکو تنها مجموعه

 آن هک حالی در است پارافین اشپایه که کنیممی تولید  شود(، راروغنی که به درختان برای حفظ در برابر حشرات مالیده می)وُلک 

شود. در حالی که ما با شرکت ایرانول یا  تفادهاس مرغوب پارافین از که شودمی توجه این به کمتر شودمی توزیع بازار در که چیزی

کنیم و به شکلی با کیفیت مناسب این نوع سم را در اختیار کشاورز مان را تأمین مینفت و گاز پارسیان طی یک قراردادی مواد اولیه

 .دهیمقرار می
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 کنید؟یهایتان توزیع نمخواهید بگویید شما هیچ سمی در بازار از طریق نمایندگییعنی می :فارس

 .کنیمخیر، فقط مقادیری بذر و کود توزیع می :رسولی

ه در اثری کیعنی مسئول نظارت بر کیفیت سموم موجود در بازار سازمان حفظ نباتات است که باید بر سموم کم :فارس

 شود نظارت کند؟بازار توزیع و فروخته می

 ترینکنم چین و هند بزرگشود را به عنوان فرد مطلع عرض میوارد میدقیقاً. حاال اینکه چرا از کشورهای چین و هند سم  :رسولی

تولیدکنندگان سم و مواد تکنیکال در دنیا هستند. بسیاری از کشورهای اروپایی هم مواد اولیه تولید سموم خود را از این دو کشور 

شویم باید به دنبال جنس باکیفیت ن کشورها میهاست یعنی زمانی برای خرید وارد بازار ایکنند. آنچه مسلم است نظارتتهیه می

 .باشیم

 .تر باشدتر که قیمت آن پایینخواهم نه جنس ارزانیعنی تاجر ما باید بگوید جنس باکیفیت می :فارس

شود که کیفیت سموم پایین است ناشی از آن است که بازرگان یا همین طور است. آن چیزی که گاهی عنوان می :رسولی

تر هستند؛ البته سازمان حفظ نباتات اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده است و ه سموم به دنبال جنس ارزاندهندسفارش

 .تدارک و توزیع سموم در کشور به عمل آورده است نظارت های موثری بر فرایند تامین،

ندارید، خب پس چرا سم با کیفیت کند و شما هم نظارتی گوییم بخش خصوصی این سموم را وارد میحاال می :فارس

های شما وجود ندارد؟ چرا کشاورز باید سم باکیفیت را قاچاقی تهیه کند؟ های رسمی حتی فروشگاهباالتری در فروشگاه

 .این سوال مطرح است

تری یپاسخ کارشناس کنم این سوال را با فعاالن بخش سم در میان بگذارید تابه منظور توجه ابعاد به این مهم پیشنهاد می :رسولی

 .دریافت کنید

ه تر استفاددهیم حق انتخاب هم بدهیم که اگر در توانایی کشاورز است سم مرغوبما باید منهای آموزشی که می :فارس

 .کند، ولی این حق انتخاب ظاهراً وجود ندارد

 .انجمن واردکنندگان سموم کشور مطرح کنیدپیشنهاد من این است که در این ارتباط هم با سازمان حفظ نباتات و هم با  :رسولی

دهند این های دولتی که خرید خارجی انجام میکنم، اما همواره در بخشببخشید که این موضوع را مطرح می :فارس

گیرد های خوبی که از طرف خارجی میذهنیت وجود دارد که فردی که مسئول خرید خارجی است به دلیل پورسانت

کیفیت را با قیمت گزاف دهد و ممکن است جنس کمتی خرید کند که پورسانت بهتری به او میممکن است از هر شرک

پرسم در هر سطحی که در نظر بگیرید چه مدیریت چه مسئول خرید از این موضوع وارد کشور کند. به صراحت می

 اید؟ا نداشتهکنید در این چند سال اخیر اصالً چنین مسائلی را در شرکت شمدانید فکر میمبری می

شود و این کنم، ما به عنوان تأمین کننده خریدهایمان در قالب مناقصه انجام میمطلقاً. این را به ضرس قاطع عرض می :رسولی

خواهم از فالن شخص خریداری کنم. از این خبرها نیست و ارزیابی طور نیست که شخصی با هر مسئولیتی بگوید کود یا بذر را می

ت شود بر کیفیت محصول به شدت نظارافتد و قراردادهایی که پس از برگزاری مناقصه منعقد میر این حوزه اتفاق میبسیار دقیقی د

بندی مشکل داشته باشد، خدمات حمایتی وارد نشده که حتی در یک آیتم غیر مؤثر مانند دانه شود. تا االن کودی توسط شرکتمی

های در بازرسی مبدا آن را تأیید کرده بود به دلیل یک اختالف جزئی در اندازه دانه کشتی آخری که برگشت دادیم علیرغم اینکه
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 هایاید ولی من به شدت از عملکرد همکارانم در این شرکت در بخشها را شنیدهکود آن را برگشت دادیم. شما فقط حرف و حدیث

 .کنممختلف دفاع می

گر کشاورزان هستیم و از طرفی به شما دسترسی داریم که و مطالبهشما به ما حق بدهید ما زبان گویای مردم  :فارس

 .سازی شودباید این مسائل را از زبان آنها بپرسیم تا شفاف

اد هایی که مکرراً به ما انتقاین خیلی خوب است ولی اگر حتی یک کیلوگرم کود غیراستاندارد توسط همین آقایان و بخش :رسولی

نشستند؟ یکی از همین افرادی که در مناقصه ما برنده نشده بود، از محموله کنید که ساکت میمی دارند در دسترس داشتند فکر

 .بود شده تأیید آنها همه کیفیت و بود کرده آزمایش را همه بود کرده تهیه مختلف نمونه ۷۰  وارداتی ما حدود

غیرکیفی در بازار که مؤسسه تحقیقات خاک و آب مسئول بررسی مثالً زمانی به وزیر گزارشی داده شده بود در مورد قیود کودهای 

انبار  ۱۰۲برداری کردند. هر انبار ما در کشور بدون اطالع ما به یکباره وارد شده و نمونه ۱۰۲برداری از این کودها شدند. از و نمونه

 .به طور صد درصد تأیید شد در حالی که نتایج کیفیت سایر بخش ها هم موجود است

رسیم سر بحث بذر. در بخش واردات بذر همیشه این سوال مطرح بوده است چرا از کشورهایی مانند حاال می :رسفا

های بسیاری است که مالکیت ها حرف و حدیثهای مشتقه از مونسانتو پشت سر این شرکتفرانسه یا شرکت

م این توانیً نمیح است اینکه آیا ما واقعاکنند؟ سوال دیگری که مطرصهیونیستی دارند و یا بذر تراریخته تولید می

های دیگری برای تأمین بذر جایگزین کنیم؟ به خاطر دارم در مصاحبه سال گذشته با ها را با شرکتکشورها و شرکت

آقای سیف )مدیرعامل سابق شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی(، ایشان تطبیق آب و هوا را دلیل تهیه بذر از برخی 

کنند بذرهایی که از شرکت شما تهیه گیرند و عنوان میکردند، اما کشاورزان زیادی با ما تماس میمی کشورها عنوان

کنند کیفیت الزم را ندارد ولی در مقابل اگر خودشان به صورت مسافری بذری را از کشوری مانند روسیه سفارش می

بذرهای توزیعی پایین است و چرا از کشورهای خاص وارد فیت کی چرا داده و تهیه کنند به مراتب بازدهی باالتری دارد.

 کنید؟می

های روغنی بوده است. در حوزه گندم و جو هزار تن بذر تأمین و توزیع کردیم که بذور گندم، جو و دانه ۸۰ما سال قبل  :رسولی

ور تولیدی داخل کشورمان خوب بذ (درصد بذور داخلی است و یک گرم هم وارداتی نیست )علیرغم تقاضاهایی که وجود داشت۱۰۰

تن تولید داخل  ۲۰۰روغنی، تن بذر دانه ۴۰۰های روغنی هم در سال قبل از مجموعه حدود دانه و کارا و باکیفیت است. در حوزه

بوده است. بخش اعظمی از بذر وارداتی ما از شرکت اورالیس فرانسه است و حتی یک گرم بذر هم از شرکت مونسانتو در سال قبل 

آبی هستند و وزارت متبوع هم به دنبال ایم که دارای ویژگی های قابل توجه بوده و مقاوم به کمما ارقامی را وارد کرده .وارد نکردیم

 .آن است که این ارقام را نیز بومی نماید تا در سنوات آینده حتی همین ارقام هم وارد نشود

هوگان ا مستند است که کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا آقای فیلچند نکته در این زمینه وجود دارد، این دقیق :فارس

 خواهید بذر درجه یک و خوب و مرغوب از اتحادیه اروپا به شما فروخته شود باید به کنوانسیونعنوان کرد که اگر می

UPOV ت و بذر وری باال نیسهشود چندان با تکنولوژی باال و یا بهربپیوندید. یعنی بذرهایی که اکنون به ایران وارد می

وری آن خوب است اما در کنیم بهرهدهند که یک کشت میو غیره به بعد را می F1 ،F2 دهند و به ما بذروالد به ما نمی

کند.یا بذرهای هیبرید گندم که دیگر الین نری و مادری نداشته باشیم. آیا های بعدی بازدهی به شدت افت میکشت

 دهند؟های اروپایی بذر مرغوب والد را به ما نمیاین حقیقت دارد که کشور
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لکه دهیم بکنم که بذر وارداتی نداریم، کار کارشناسی بذور را ما انجام نمیاشاره کردید به بذر گندم و جو. باز تأکید می :رسولی

که در این ایام از بذور برندهای کنم به دلیل شناختی دهد، ولی از کار کارشناسی آنها دفاع میوزارت متبوع این کار را انجام می

کیلوگرم بذر با فالن مشخصات از فالن شرکت بخرید چرا که روی آن  ۱۰۰شود که مرغوب دارم. در مورد خرید مثال به ما اعالم می

 .وری آن سه برابر شد، بذور آن را ما وارد کردیمتحقیق شده است. مثال بر اساس نتایج تولید کلزا که سال قبل بهره

 .یعنی سطح کشت همان میزان بود اما بازدهی سه برابر شد :رسفا

دهم بروید مزارع کشت والد را دهند درست نیست .ما بذر والد وارد کردیم و اکنون آدرس میبله. اینکه به ما بذر والد نمی :رسولی

کنون آن ایم و اها را گرفتهکردیم. پایهببینید و با کشاورزان صحبت کنید. چرا که در این طرح از کشاورزان بخش خصوصی استفاده 

کارگاه  ۲۵شود خیلی درست نیست. همچنین برای انتقال تکنولوژی از دو سال قبل کنیم. این مطالبی که عنوان میرا کشت می

ون خود ناسترالیایی برای انتقال تکنولوژی که اکآموزشی برگزار کردیم با حضور کارشناسان خارجی فرانسوی، آلمانی، سوئیسی،

 .کشاورزان ما مروج تولید و فرآوری بذر به ویژه بذور دانه های روغنی هستند

 توانیم بگوییم که در تأمین بذر والد یا واردات آن مشکلی نداریم؟پس ما اکنون می :فارس

ها قرارداد دارد و آن شرکت دهد و با جاهای مختلفببینید وزارتخانه تمام تالش خود را برای تامین بذر با کیفیت انجام می :رسولی

های دیگری با ما قرارداد نبندند، نکته این است مثال االن در حوزه خودروسازی خیلی تالش شد که با فروشند. شاید شرکتبه ما می

ی کار شرکتمند نیستیم که با هر برندهای آلمانی هم همکاری شود اما این اتفاق عملیاتی نشد. البته که ما خودمان هم چندان عالقه

یا شورولت کار کنیم. االن خوشبختانه بخش اعظمی بذر در داخل تولید  GM کنیم. همانطور که االن مایل نیستیم با خودروسازی

یونیون و اورالیس ، ساتنNPZ کابااس، هایوال، هایشرکت با بذر حوزه در توافقاتی دنیا  مندی از تکنولوژی روزشود و برای بهرهمی

آفتابگران الکومکای روسیه انجام شده است. قراردادهای خوب و مناسبی است که نقطه نظرات وزارت جهاد کشاورزی  بذرفرانسه و 

 .کندرا تأمین می

های جدید گیاهی(، برای پیوستن به معاهده حمایت از ارقام و گونه) UPOV رسیم به بحث کنوانسیونحاال می:فارس

یون کشاورزی مجلس مصوب شد که مراحل بعدی را طی کند اما فعال به دالیلی این معاهده خیلی با عجله در کمیس

مان به برخی بذرها که توسط شود اگر ما عضو این کنوانسیون شویم دسترسیجلوی آن گرفته شده است. گفته می

ای و وردهای سلیقهشود بهتر خواهد بود اما از آن طرف این را هم داریم که بنا به دلیل برخهای مادر تولید میشرکت

کنیم  ها و مزایای آن استفادهای ممکن است اگر به این کنوانسیون بپیوندیم خیلی نتوانیم از ظرفیتهای ادارهبروکراسی

گویند فالن مزرعه فالن بذر ما را بدون پرداخت حق ها میو فقط موانع آن برایمان باقی بماند که مثال نمایندگان شرکت

ا شان ررایت باید غرامت بدهد و تازه اول ماجراست یا ممکن است تکنولوژیده و بدون رعایت کپیو حقوق استفاده کر

ها همه وجود دارد که به نظر من نابجا هم نیست. به ما ندهند و ما فقط وابسته و واردکننده بذر آنها شویم.این نگرانی

چه هست  UPOVنظرتان راجع به پیوستن به  کشاورزی حمایتی  خود شخص شما به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات

 .تان را هم بگوییدو دالیل

ها و وظایف شرکت خدمات کشاورزی مربوط کنید در حوزه کار کارشناسی است و به حوزه مسئولیتسوالی که شما می :رسولی

 .نیست
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دارد که ندانید که این معاهده کنید. امکان ندانید، شما یک شرکت مادر هستید که بذر وارد میفارس: باالخره شما می

 .ممکن است چقدر دست و پای شما را ببندد یا برای شما مزیت ایجاد کند

کنیم و در حوزه کارشناسی و اینکه عضو یک ما به عنوان یک شرکت اجرایی منویات وزارت جهاد کشاورزی را عملیاتی می :رسولی

های تخصصی این کنیم. در این باره در حوزهن کنیم یا نکنیم ما نقشی ایفا نمیکنوانسیون باشیم یا نباشیم، اینکه فالن بذر را تأمی

 .مساله کنترل و عملیاتی می شود

 .من نظر شخص خودتان را پرسیدم :فارس

 .کنماین حوزه کارشناسی بنده هم نیست چون من کار بازرگانی می :رسولی

شود که شما هیچ ارش واردات و تأمین بذر است مگر میای هستید که کنفرمایید، شما مدیرعامل یک مؤسسه :فارس

دتان کنید آیا شما خونظری راجع به این کنوانسیون نداشته باشید، شما خودتان االن دارید بذر جو و گندم را مدیریت می

ال ح نمی دانید که اگر عضو این کنوانسیون شویم برای تولید بذرهای والدی که حداقل در شرکت زیرمجموعه شما در

 آید یا نه؟انجام است مشکلی پیش می

ن ای به ایاین موضوع در وزارتخانه در حال کارشناسی است. شما اساسنامه شرکت ما را ببینید و ببینید کجای آن اشاره :رسولی

 .شودهای تخصصی مربوطه بررسی میمسئله شده. طبعا نکات مثبت و منفی این مساله در بخش

 .که عضو هیأت مدیره این شرکت هستید و خودتان باید در این حوزه بذر کارشناس باشید سال است 11شما  فارس:

 .کنممن در حوزه بازرگانی بذر فعالیت می :رسولی

پرسم شما اکنون یک بذر تأیید شده قدم اول بازرگانی شناخت بذر است. اصال من سوالم را به گونه دیگری می :فارس

 فروشند؟از یک شرکت اروپایی بخرید آیا به راحتی به شما میخواهید هیبرید مرغوب را می

های همکاری های الزم انجام شده است و پروتکلمواردی که توسط وزارتخانه تا االن به ما داده شده، قبل از آن رایزنی :رسولی

 .شتیممنعقد شده بعد به ما گفته شده که محصول را خرید کنید و ما هم برای تدارک بذور مشکلی ندا

 دهد؟یعنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هیچ رایزنی انجام نمی :فارس

 .خیر. ما فقط اجرا کننده هستیم :رسولی

کردم ایشان لیستی ولی بنده با آقای سیف مدیرعامل سابق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که مصاحبه می :فارس

ایم یا از این شرکت خرید ها وارد مذاکره شدهاین شرکت ها را به من نشان دادند و عنوان کردند که ما بااز شرکت

 .کنیم یا امثالهممی

 .شودمجری پروژه ایشان است. در عین حال فرآیند کار به ترتیبی که عرض کردم از سوی وزارتخانه ابالغ می :رسولی

کشور توزیع کود و بذر را  هایی که در سطحرسیم به موضوع نمایندگیکنیم و میحاال از این موضوع عبور می :فارس

لبی های تقبندیآیند در بستهها میاید که بعضی شرکتای که خودتان هم قبال به آن اشاره کردهدهند ، نکتهانجام می

ای مثل کد رهگیری یا هولوگرام یا هر چیزی شبیه به آن فروشند، شما مگر شیوهبا نام شما بذر و کود تقلبی می

 .ید که هر کس به شما اجازه ندهید کیسه شما را چاپ کند یا هر چیزی در آن بریزد و بفروشدتوانید تعبیه کننمی

ها تا ترین آن نظام کنترل کیفی و سیستم توزیع هوشمند است که تمام ورود و خروجتمهیدات قابل توجهی شده است. مهم :رسولی

شود چه در شور در مجموع شرکت خدمات حمایت توزیع میشود. تمام کودهایی که در کمرحله مصرف کشاورزان در آن ثبت می
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های روستایی در کنار مزرعه و کشاورز امر توزیع را بر عهده دارند. کارگزاری که عمدتا در بخش ۳۵۰۰شعبات و چه در نمایندگی و 

رود کند که کود کجا میردیابی میم سیست و شودمی سیستم وارد این شودمی خارج بنادر یا پتروشیمی از  هاای که محمولهاز لحظه

کنند هم مشخصاتشان در سیستم ثبت کیسه خریداری می ۱۰۰رسد و حتی کشاورزانی که یک تا تا زمانی که دست کارگزار می

شده و قابل اعتماد است. ها و خدمات شناختهنظام، نظامی مشخص و قابل رصد است. آن چه مسلم است اینکه برند شرکت .شودمی

افتد ها ما اتفاق میگیرند و این مواردی که اشاره کردید به ندرت در کارگزاریها ما در طول ماه مورد بازدید قرار میکارگزاری تمام

های رسمی ما است. االن در اطراف قزوین یکی دو ماه گذشته یک سوله متروکه اطراف شهر که کودهای و بیشتر در خارج از نمایندگی

 .با آنها برخورد شد و افراد در بازداشت هستند .کردیم پلمب را کردندمی عرضه  هایی با برندهای دولتیو در کیسهغیر کیفی را تولید 

 اید؟فارس: چند کارگزاری یا چند فروشگاه متخلف در این زمینه داشته

ای قم، اصفهان، قزوین یا تبریز هاستان های متخلف در اطرافدر سال گذشته در کل کشور چه در کارگزاری و چه کارخانه :رسولی

 .ایمها است و همه را به مراجع قضایی معرفی کردهمورد آن مربوط به کارگزاری ۱۰مورد ثبت شده که  ۳۰بیش از 

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۱۶۰۰۰۶۸۱/%D۸%A۸%D۸%B۰%D 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۷/۰۲/۳۰ : تاریخ

 صالح شده به بخش خصوصی واگذار شددانش فنی ارقام ا ۴در راستای انتقال دانش فنی به عرصه کشاورزی 
بذر از اول انقالب به کشاورزان مراسم امضای قراردادهای انتقال دانش فنی تولید بذرهای اصالح شده جدید زراعی به  ۲۲۰معرفی  

  .اردیبهشت سال جاری در مزرعه تحقیقات غالت موسسه تحقیقات اصالح بذر در کرج برگزار شد ۳۰بخش خصوصی یکشنبه 

تولید بذرهای اصالح شده ، مراسم امضای قراردادهای انتقال دانش فنی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

جدید زراعی به بخش خصوصی با حضور سورنا ستاری معاون علمی فناوری ریاست جمهوری، محمد علی نجفی استاندار البرز، اسکندر 

زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مجید موسوی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان البرز و 

اردیبهشت سال جاری در مزرعه تحقیقات غالت موسسه تحقیقات اصالح بذر در کرج  ۳۰ونان و مدیران استانی یکشنبه جمعی از معا

گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال در افتتاحیه مراسم واگذاری تعدادی از دستاوردهای .برگزار شد

ورزی در حضور معاون علمی فناوری ریاست جمهوری در مزرعه تحقیقات غالت این تحقیقاتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشا

 .موسسه،به توضیح چگونگی تولید ارقام جدید زراعی در فرآیندهای به نژادی پرداخت

 ۲۲۰به بعد، بیان داشت از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون  ۱۳۰۹وی با ذکر تاریخچه تحوالت ساختاری موسسه اصالح بذر از سال 

 های گذشته شتابرقم زراعی و باغی توسط محققان این موسسه به کشاورزان معرفی شده است و فرآیند معرفی ارقام جدید در سال

رسیده و  ۹۵رقم در سال  ۱۵دهم در سال به  ۱.۶های گذشته از بیشتری گرفته ؛ به طوری که میانگین تعداد معرفی رقم در دهه

 .رقم جدید زراعی به ثبت رسیده است ۱۹با معرفی  باالترین رکورد در سال گذشته

دانش فنی تحقیقات  ۲۴۰معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان این مطلب که این سازمان تاکنون 

بخش خصوصی و در  های به نژادی وزارت جهاد کشاورزی ،کشاورزی خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است ، به تشریح برنامه

 .های بین المللی پرداختهمکاری با پروژه

رقم جدید زراعی را از دستاورد مهم پژوهشی این سازمان در ارتباط با جامعه کشاورزان  1۶معرفی ساالنه اسکندر زند، 

های تحقیقاتی سازمان با در اختیار داشتن بهترین ذخایر ژنتیکی و افزود: هم اکنون برنامه های به نژادی غالت در موسسه برشمرد

 .پروژه تحقیقاتی در حال اجرا است ۲۴۰الین و در قالب  ۲۷۰۰المللی دنیا بر روی از مراکز تحقیقاتی ملی و بین

وی در زمینه افزایش تعامل با بخش خصوصی از ورود شرکت های دانش بنیان به عرصه تحقیقات تولید ارقام اصالح شده جدید 

رقم جدید زراعی را از دستاوردهای مهم این سازمان در حمایت  ۲۸زراعی، برای اولین بار در دولت یازدهم خبر داد و به ثمر رسیدن 

 .شاورزی دانستهای دانش بنیان بخش کاز شرکت

های زراعی گندم بنیان در همکاری المللی در زمینه ارتقای بهره وری نظاممعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به انعقاد پروژه مهم بین

الین گندم زمستانه و بهاره در زمینه زراعت  ۱۸۵۰با موسسه تحقیقات بین المللی سیمیت خاطر نشان ساخت: برای اجرای این پروژه 

های ژنتیکی دنیا گردآوری شده است، تا با غنی سازی ژرم پالسم تولید ارقام با عملکرد باال همراه با به دیم و آبی از مجموع خزانه

 .گزینی صفات زراعی شتاب بیشتری به خود گیرد

شان سوب می شود خاطر نوی با تاکید بر این مطلب که ایران در زمینه تحقیقات تولید بذر گندم جزو کشورهای پیشرفته دنیا مح

ساخت:در پروسه تولید بذر به طور کامل خودکفا هستیم و امیدواریم با اجرای پروژه های به نژادی غالت در تامین امنیت غذایی 

 .بیش از پیش بدرخشیم
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 لبرز ، در توجه بهدکتر زند در بخش دیگری از سخنان خود استان البرز را قطب علم و فناوری دانست و ضمن قدردانی از استاندار ا

بخش کشاورزی، رشد علم و فناوری به ویژه در ارتباط با موسسه های تحقیقاتی تابعه سازمان که در این استان مستقر هستند را 

 .خواستار شد

ک ی استاندار کرج با بیان این مطلب که کشاورزی برای استان البرز از حیث داشتن اراضی مستعد کشاورزی و وجود کشاورزان پیشرو

 .فرصت تلقی می شود، از رویکرد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در توسعه کشاورزی دانش بنیان تشکر کرد

موسسه تحقیقات کشاورزی در استان را از دیگر فرصت های استان البرز نام برد ویادآور شد  ۱۰محمد علی نجفی استقرار بیش از 

هت بهینه سازی مصرف آب و استفاده از پساب های صنعتی در کشاورزی اجرا شود استقبال استانداری البرز از تحقیقاتی که در ج

 .می کند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور پس از بازدید از مزرعه تحقیقات غالت موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال در مراسم 

 .و به ایراد سخنرانی پرداخت واگذاری دستاوردهای تحقیقاتی سازمان به بخش خصوصی حضور یافت

سورنا ستاری، رویکرد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی را در تجاری سازی تحقیقات مرز علم تحسین برانگیز خواند و بیان 

 و داشت: واگذاری دانش فنی تحقیقات کشاورزی در بهره مند ساختن جامعه از نتایج تحقیقات کشاورزی، شیوه فوق العاده ای است

 .الزم می دانم در این زمینه از تالش های دکتر زند در زمینه تدوین ضوابط و تسهیل امور تجاری سازی تحقیقات تشکر کنم

ستاری با تاکید بر استمرار حمایت های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی خاطر 

بر به پایان رساندن پروژه های قبلی، پروژه های جدیدی را در همکاری با این سازمان آغاز کنیم و نشان ساخت: آمادگی داریم عالوه 

اعتقاد داریم رسالت تحقیقات در بخش کشاورزی تزریق تکنولوژی به زندگی روزمره مردم است که امروز در این مراسم شاهد نمونه 

 .ای از تحقق این مهم هستیم

و موقت دانش فنی تولید و تکثیر بذر گندم دوروم رقم انش فنی با عنوان قرارداد واگذاری انحصاری د ۴انتقال در ادامه مراسم 

دهدشت از سوی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، واگذاری موقت دانش فنی تولید و تکثیر بذر پنبه رقم حکمت از سوی 

بی رقم بهاران، واگذاری انحصاری و موقت دانش فنی تولید و تکثیر موسسه تحقیقات پنبه کشور، واگذاری امتیاز تولید بذر گندم نان آ

بذر گندم نان رقم ریژاو با حضور روسای موسسه های تحقیقاتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و نمایندگانی از بخش 

 .خصوصی به امضا رسید

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۳۰۰۰۱۰۳۰/%DB%B۴ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970230001030/%DB%B4


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۲/۳۰ : تاریخ

 درصدی روغن نباتی 20کمبودی در عرضه کاالی اساسی نداریم/ تخفیف 
میدانی خبرنگار فارس از  در حالی که به گفته معاون شرکت بازرگانی دولتی، کمبودی در عرضه کاالی اساسی نیست، طبق گزارش 

  .شوددرصدی عرضه می ۵درصدی و شکر با تخفیف ۲۰تا  ۱۰ای روغن نباتی با تخفیف های زنجیرهفروشگاه

در مورد آخرین وضعیت توزیع کاالهای اساسی در ماه مبارک رمضان  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن حنان در گفت

های مصرف در چرخه توزیع قرار دارد که ای و تعاونیهای زنجیرههزار تن برنج از طریق شبکه فروشگاه ۳۰هم اکنون  :اظهار داشت

 .درصد آن فروش رفته است ۲۰

شود، البته شکر هزار تن شکر هم با نرخ مصوب به مرور و در ماه مبارک توزیع می ۲۰هزار تن روغن و  ۲۰اضافه کرد: همچنین  وی

کرده  بندیدهیم، تا آن را فرآوری و بستهکنیم، بلکه مواد خام را به چند برند و کارخانه مشخص میو روغن را مستقیم وارد بازار نمی

 .ر قیمت به خریدار نهایی عرضه کننددرصد زی ۱۵تا  ۱۰و 

هایی در ماه مبارک رمضان برگزار شود و اقالمی مانند ایم، قرار است جشنوارهکه با اصناف داشته به گفته حنان، همچنین طبق رایزنی

 .خرما و زولبیا یا امثالهم با تخفیف ویژه و زیر قیمت بازار عرضه شود

ر چه یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی دو هفته پیش در جمع خبرنگاران از طبق گزارش میدانی خبرنگار فارس، اگ

 .های زنجیره ای توزیع می شودهای مصوب دولتی خبرداده بود، اما این برنج تنها در برخی فروشگاههزار تن برنج با نرخ ۶۰توزیع 

تومان و برنج تایلندی هر کیلوگرم  2800جه دو هندی تومان،برنج در ۵۵۰۰هندی درجه یک  ۱۱۲۱هم اکنون هر کیلوگرم برنج 

های تومان در فروشگاه ۳۴۰۰درصدی به نرخ  ۵گرمی شکر هم با تخفیف  ۹۰۰هر بسته .ها عرضه می شودتومان در فروشگاه ۳۹۰۰

شود مختلف عرضه میهای درصدی در برند ۲۰تا  ۱۰روغن هم با تخفیف .شودها عرضه میهزار تومان در سوپرمارکت ۴ای و زنجیره

 .رسدتومان به فروش می ۲۲۵۰۰کیلوگرمی  ۴.۵تومان و هر حلب روغن جامد  ۴۳۵۰گرمی روغن مایع  ۸۱۰که هر بطری روغن 

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۲۲۹۰۰۰۴۹۰/%DA%A۹%D۹%۸۵%D۸% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۶تاریخ: 

 میلیارد تومانی حمل و نقل نامناسب در صنعت طیور 700خسارت 

صنعت میلیارد تومان خسارت ناشی از حمل و نقل نامناسب به  ۷۰۰مدیرعامل انجمن جوجه یک روزه گفت: ساالنه رقمی معادل 

غالمعلی فارغی مدیرعامل  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.طیور وارد می شود

با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان تلفات حمل  صنعت طیور دیریت حمل و نقل درانجمن جوجه یک روزه در همایش بین المللی م

و نقل نامناسب جوجه ثبت نشده است، اظهار کرد: اصل موضوع برآن است که میزان ضایعات و تلفات ناشی از حمل و نقل طیور 

 معنای به امر این  جریان هوا باز می گذارندرا به سبب   باالست چرا که برای حمل و نقل طیور در فصل تابستان درهای کامیون

 .است یکنواختی از جوجه شدن خارج و جوجه شدن خشک

 تنادرس پرورش بر مبنی اظهاراتی افراد برخی پرورش، در جوجه متفاوت های وزن و  وی افزود:با توجه به شرایط نامساعد حمل و نقل

 .ندارد صحت امر این حالیکه در کنند می ایران در جوجه

میلیارد تومان ناشی  ۷۶۰، رقمی معادل حمل و نقل جوجه با کامیون های مجهز و فارغی ادامه داد: با معرفی خودروهای مناسب 

 .از کاهش ضایعات در صنعت باقی می ماند

طیور وارد میلیارد تومان خسارت ناشی از حمل و نقل نامناسب به صنعت  ۷۰۰این مقام مسئول با بیان اینکه ساالنه رقمی معادل 

به سبب حمل و نقل  گوشت مرغهزارتن  ۱۰جوجه، یک درصد آن معادل  ۲۰۰ساالنه از تولید یک میلیارد و  :می شود،بیان کرد

هزارتن گوشت مرغ را  ۸تا  ۷دهم درصد وزن مابقی جوجه ها ،رقمی معادل  ۲نامناسب از بین می رود، ضمن آنکه با کاهش حدود 

سال اخیر تصریح کرد: هم اکنون  ۴۰پایان سخنان خود با انتقاد از شرایط نامساعد حمل جوجه طی وی در .نیز از دست می دهیم

سال درصدد تغییر است که انتظار می رود در حمل و نقل جوجه با کامیون های مجهز مقاومتی  ۴۰بخش خصوصی بعد از گذشت 

 .ایجاد نشود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۴۹۷۵/%D۸%AE%D۸%B۳%D۸%A۷ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۹تاریخ: 

 زنگ خطر نابودی صنعت گوشت و شیر کشور به صدا درآمد

هزینه های تولید و نوسان نرخ نهاده های دامی، زنگ خطر نابودی صنعت رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به افزایش 

 .گوشت و شیر کشور به صدا درآمده است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار

در بازار اظهار کرد:کمبود نظارت دستگاه های مسئول بر اقدامات تجار و اختصاص  نوسان نرخ نهاده های دامیبا انتقاد از  ،جوان

 .رود می شمار به گرانی اصلی علل از دامی های نهاده واردات به  نیافتن ارز مبادله ای

تومان و  ۱۵۰ار و هز ۲ از ترتیب به نباید  و ذرت نرخ هر کیلو کنجاله سویا تومانی به واردات، ۳۸۰۰به گفته وی با اختصاص ارز 

 .تومان عرضه می شود 180و ذرت هزار و  ۶۰۰هزار و  ۲هزار تومان باالتر برود در حالیکه هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ 

،ذرت دانه ای و کنجاله سویا را با  نهاده های دامی مقدسی ادامه داد:مقرر شده است شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار

 .نرخی کمتر از نرخ بازار در اختیار دامداران قرار دهد

 افزایش هزینه های تولید، زنگبیان کرد:با توجه به  نرخ خرید شیر خام رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به ضرورت افزایش

 یم که هر چه سریع تردار تقاضا بازار تنظیم ستاد از خاطر همین به  خطر نابودی صنعت گوشت و شیر کشور به صدا درآمده است

 .موضوع افزایش قیمت شیر خام و لبنیات را بررسی کند

تومان اعالم  ۵۵۰با ارز مبادله ای نهاده ها را هزار و   ریوی با بیان اینکه سازمان حمایت، قیمت خرید هر کیلو شیر خام درب دامدا

بنابراین اگر اجازه افزایش قیمت به دامداران داده نشود، ظرف چند ماه آینده شاهد واردات شیر،ماست و پنیر  :کرده است، گفت

 .خواهیم بود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۷۲۷۳/%D۸%B۲%D۹%۸۶%DA% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۹تاریخ: 

معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از مردم خواست قارچ خوراکی مورد نیاز خود را از فروشگاه ها و 

 .بسته بندی های لیبل دار خریداری کنند مراکز معتبر و در قالب

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل امور گلخانه ها،  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

واحدهای تولیدی مجوزدار کشور اعالم  قارچ های خوراکی بودن سالم بر تاکید ضمن  گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی

کرد: مسمومیت های انسانی که اخیرا با مصرف قارچ در بعضی از استان های کشور رخ داده است، در نتیجه مصرف قارچ هایی است 

 .دکه به طور فصلی توسط برخی افراد بومی از منابع طبیعی و عرصه های جنگلی برداشت می شو

غالمرضا تقوی افزود: تشخیص سمی یا غیر سمی بودن قارچ های خود رو در عرصه های منابع طبیعی کار مشکلی است و نیاز به 

آزمایشگاه دارد و از این رو توصیه می شود مصرف کنندگان از خرید قارچ های فله ای بی نام و نشان و از دست فروشان خودداری 

احد تولید قارچ خوراکی دارای مجوز در کشور فعال و هزاران نفر در این عرصه مشغول کار هستند، و ۹۰۰وی با بیان این که .کنند

اظهار داشت:وقتی در کشور چنین ظرفیتی برای تولید سالم این ماده خوراکی وجود دارد، مصرف کنندگان نباید ریسک خرید قارچ 

 .ند، زیرا احتمال سمی بودن آن باال استهای برداشت شده از عرصه های جنگلی و منابع طبیعی را بپذیر

داریم و سرانه مصرف نیز یک کیلوگرم است و از این رو کمبودی در  تولید قارچ هزار تن ۱۵۰تقوی تصریح کرد: ساالنه در کشور 

برای جلوگیری  :وی جمع آوری قارچ از عرصه های منابع طبیعی را اساسا نادرست دانست و گفت.زمینه تولید این محصول وجود ندارد

در طرح توسعه اشتغال  -که معموال برای امرار معاش انجام می شود-از برداشت های غیرمجاز قارچ از عرصه های منابع طبیعی 

روستایی، تسهیالتی را برای تولید قارچ خوراکی در چارچوب تولیدات گلخانه ای و قارچ در نظر گرفته ایم و این افراد می توانند با 

 .ط و یا در قالب تشکل ها از این تسهیالت استفاده کنندرعایت شرای

مدیر کل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی، شناسایی و آموزش واحد های تولیدی بدون مجوز را از دیگر 

 .اقدامات برای کاهش برداشت قارچ از عرصه های منابع طبیعی عنوان کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۳۸۲۸۴/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۳۰یک شنبه 

 درصدی روغن نباتی 20کمبودی در عرضه کاالی اساسی نداریم/ تخفیف 

میدانی خبرنگار فارس از  در حالی که به گفته معاون شرکت بازرگانی دولتی، کمبودی در عرضه کاالی اساسی نیست، طبق گزارش

 .شوددرصدی عرضه می ۵درصدی و شکر با تخفیف ۲۰تا  ۱۰ای روغن نباتی با تخفیف های زنجیرهفروشگاه

فارس در مورد آخرین وضعیت توزیع کاالهای اساسی در ماه مبارک رمضان وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری حسن حنان در گفت

های مصرف در چرخه توزیع قرار دارد که ای و تعاونیهای زنجیرههزار تن برنج از طریق شبکه فروشگاه ۳۰اظهار داشت: هم اکنون 

 .درصد آن فروش رفته است ۲۰

شود، البته شکر شکر هم با نرخ مصوب به مرور و در ماه مبارک توزیع می هزار تن ۲۰هزار تن روغن و  ۲۰وی اضافه کرد: همچنین 

کرده  بندیدهیم، تا آن را فرآوری و بستهکنیم، بلکه مواد خام را به چند برند و کارخانه مشخص میو روغن را مستقیم وارد بازار نمی

ایم، قرار است که با اصناف داشته همچنین طبق رایزنیبه گفته حنان، .درصد زیر قیمت به خریدار نهایی عرضه کنند ۱۵تا  ۱۰و 

 .هایی در ماه مبارک رمضان برگزار شود و اقالمی مانند خرما و زولبیا یا امثالهم با تخفیف ویژه و زیر قیمت بازار عرضه شودجشنواره

فته پیش در جمع خبرنگاران از طبق گزارش میدانی خبرنگار فارس، اگر چه یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی دو ه

 .های زنجیره ای توزیع می شودهای مصوب دولتی خبرداده بود، اما این برنج تنها در برخی فروشگاههزار تن برنج با نرخ ۶۰توزیع 

تومان و برنج تایلندی هر کیلوگرم  2800تومان،برنج درجه دو هندی  ۵۵۰۰هندی درجه یک  ۱۱۲۱هم اکنون هر کیلوگرم برنج 

های تومان در فروشگاه ۳۴۰۰درصدی به نرخ  ۵گرمی شکر هم با تخفیف  ۹۰۰هر بسته .ها عرضه می شودتومان در فروشگاه ۳۹۰۰

شود های مختلف عرضه میدرصدی در برند ۲۰تا  ۱۰روغن هم با تخفیف .شودها عرضه میهزار تومان در سوپرمارکت ۴ای و زنجیره

 .رسدتومان به فروش می ۲۲۵۰۰کیلوگرمی  ۴.۵تومان و هر حلب روغن جامد  ۴۳۵۰مایع گرمی روغن  ۸۱۰که هر بطری روغن 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۷f۶۰c۷۴۴۲bf۹۴c۲۱۸a۹c 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۲۹شنبه 

 آغاز پایش سبد غذایی خانوارهای ایرانی

های غذایی این مرکز در سال جاری، گفت: بررسی سبد ای و صنایع غذایی کشور ضمن تشریح برنامهرییس انستیتو تحقیقات تغذیه

 .شودآغاز شده و در سراسر کشور انجام می ۹۷غذایی خانوارهای ایرانی در سال 

ای کشور در راستای ارتقاء سالمت غذایی در کشور و کاهش ترین اقدامات انستیتو تحقیقات تغذیهدکتر هدایت حسینی درباره مهم

های وزارت بهداشت در حوزه سالمت عوامل خطر، گفت: انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور به عنوان یکی از زیرمجموعه

د سال اخیر ورود پیدا کرده و در حال حاضر حدود شش برنامه ملی را در حوزه سالمت غذا تدوین طور بسیار جدی در چنغذا، به

ای در مواد غذایی صنعتی و صنفی های ما در سال جدید بحث پایش عوامل خطر تغذیهترین برنامهوی افزود: یکی از مهم.کرده است

ج ریسک فاکتور و عامل خطر شامل نمک، شکر، چربی و اسیدهای چرب ای، پناست. بر این اساس در برنامه پایش عوامل خطر تغذیه

ترانس و اشباع را در مواد غذایی صنعتی و صنفی در سراسر کشور مورد ارزیابی قرار داده و این اطالعات را به سازمان غذا و دارو و 

 .ها مورد استفاده قرار گیردگذاریکنیم تا در سیاستوزارت بهداشت ارسال می

 دار و شیرکاکائودرصدی شکر در شیرهای طعم 3 کاهش

حسینی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از استانداردهای مواد غذایی در حال تغییر است، افزود: به عنوان مثال با همکاری 

ن اقدامات میزان دار و شیرکاکائوها انجام دادیم که با ایگذاران حوزه غذا اقدامی در راستای کاهش شکر در شیرهای طعمسیاست

 .رسددرصد به شش درصد می ۹تا  ۸شکر در این محصوالت به میزان قابل توجهی کاهش یافت و از حدود 

 بررسی سبد غذایی ایرانیان

وی با بیان اینکه به طور همزمان اسیدهای چرب ترانس و اشباع را هم طی این برنامه پایش کردیم، گفت: برنامه دیگری که در 

ای تدوین شده، بسیار مهم است و امسال در حال انجام آن هستیم، تعیین سبد غذایی مردم ایران است. قات تغذیهانستیتو تحقی

د، از اهداف کننتعیین مواد غذایی مردم از نظر کمی و پاسخ به اینکه آیا مردم به اندازه کافی پروتئین، انرژی، ویتامین و... دریافت می

آغاز شده و در  ۹۷حوزه سالمت است. بر این اساس بررسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی در سال  این برنامه و از مسائل مهم در

ای و صنایع غذایی کشور افزود: بررسی سبد غذایی ایرانیان آمار، اطالعات و رییس انستیتو تحقیقات تغذیه.شودکشور انجام می

کند تا بدانیم ت و صادرات مواد غذایی و سالمت و بهداشت تامین میگذاران حوزه اقتصاد، کشاورزی، وارداشواهدی را برای سیاست

 ای و سالمتها بیشتر جنبه تغذیههای ایرانی چه کمبودها یا پُربودهایی در حوزه مواد غذایی دارند. هرچند که این پایشکه خانواده

های این اطالعات با حضور در خانه .شودمحسوب میای دارد، اما جزو آمارها و اطالعات ارزشمند ما در حوزه وزارت بهداشت تغذیه

ها انجام خواهد شد. شوند و در تمام کشور و سراسر استانآوری میمردم و مصاحبه با خانم خانواده که مسوول تهیه غذا است، جمع

رای گیرد و نتایج آن بمیها در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور مورد بررسی قرار سپس آمار و اطالعات این بررسی

 .شودگذاران استفاده میسیاست

حسینی با اشاره به برنامه کاهش نمک در نان، گفت: خوشبختانه برنامه کاهش نمک در نان به شکل خوبی اتفاق افتاده است. در واقع 

ی پیش رفته است. البته نتایج رسد این کار از نظر ضوابط و مقررات به خوبدرصد است که به نظر می ۱.۸میزان نمک مجاز نان 

ها همچنان باالتر از میزان مجاز است. بنابراین هنوز باید توجه بیشتری به دهد که میزان نمک در برخی نانهای ما نشان میپایش

 .کنترل کیفیت نان داشته باشیم

 سه منبع دریافت نمک ایرانیان
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درصد  ۹۰تا  ۸۵البته باید توجه کرد که تقریبا  :ر حد مجاز است، افزودهای صنعتی دوی با بیان اینکه معموال میزان نمک در نان

ترین منبع دریافت نمک ما ایرانیان بعد از دهد که هنوز مهمهای سنتی و صنفی هستند و این نشان میهای مصرفی کشور، ناننان

ترین ماده دریافت نمک در رتبه اول عنوان مهم گیرد، نان است. بنابراین بعد از نمک سر سفره، نان بهنمکی که سر سفره قرار می

ترین منابع دریافت نمک از طریق مواد غذایی قرار دارد. رتبه دوم و سوم دریافت نمک نیز در کشور به ترتیب پنیر و دوغ است که مهم

 .شوندمحسوب می

 چه نانی بخوریم؟

زمینه برخی اظهارنظرها مبنی بر استفاده بیشتر از نان صنعتی،  ای و صنایع غذایی کشور در ادامه دررییس انستیتو تحقیقات تغذیه

گفت: درباره استفاده بیشتر از نان صنعتی یا سنتی تاکیدی وجود ندارد، بلکه تاکید ما استفاده از نان سالم است. باید توجه کرد که 

و حتی زیر یک درصد است، از مواد اولیه مرغوب شان بسیار کم طوریکه میزان نمکهای سنتی ما بسیار سالم هستند؛ بهبرخی از نان

اند و فرایند تخمیر آنها به درستی انجام شده است. بنابراین تاکید ما بر مصرف نان سالم است حال چه در صنعت تولید تهیه شده

 .شود چه در صنف

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b۴۰۲b۱۷۸a۶۸۰۴۴dd۹e۹f۵۳ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b402b178a68044dd9e9f53


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 نهاده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


    
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 نوغان
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۳۰یک شنبه 

 افزایش قیمت گندم و ذرت در بورس شیکاگو

 .یافت افزایش مه ۱۸ مورخ جمعه روز پایان در گندم فروش پیش نرخ -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 که تانزمس فصل بارندگی کمبود شرایط در زمستان قرمز نرم گندم قراردادی نرخ ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

کار کشت این محصول را به  افزوده شد اما بارندگیهای فصل بهار در ایالت میدوست درصد ۳ گردید محصول این به خسارت موجب

درصد افزایش مواجه شد زیرا چین اقدامات دامپینگ علیه واردات ذرت خوشه ای  ۱.۶نرخ پیش فروش ذرت با .تاخیر انداخته است

سنت افزایش به  ۱۵نرخ پیش فروش گندم قرمز زمستانه با .از آمریکا را تعدیل کرد و به نوعی از مواضع قبلی خود عقب نشینی کرد

دالر رسید به این ترتیب نرخ گندم در بورس شیکاگو برای چهارمین روز متوالی ترقی کرد. نرخ پیش فروش  ۵.۱۲-۵.۱۲۵بوشل هر 

هر بوشل ذرت در بورس مذکور برای .دالر رسید ۹.۹۵-۹.۹۵۲۵سنت افزایش به هر بوشل  ۰.۲۵سویا برای تحویل در ژوئیه نیز با 

 .دالر مبادله شد ۴.۰۲هر بوشل  سنت ترقی کرد و ۶.۷۵تحویل در ژوئیه 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۷۲d۴cba۱۰۸۶a۴f۹bac۹c۷ab 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹۷اردیبهشت ماه  ۲۹شنبه 

 افزایش نرخ سویای هندچشم انداز 

 .شد مواجه جهش با پوششی کمبودهای علت به ژوئن ماه در تحویل برای هند در سویا نرخ  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 واردات رب گمرکی حقوق افزایش در هند دولت اقدام به توجه با تقاضا رشد انداز چشم ،«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

آفتابگردان و روغن کلزا، زمینه را برای تقویت نرخ سویا فراهم می سازد. شرکت های تولید کننده کنجاله سویا نیز  روغن سویا، روغن

 .در افزایش بهای آن نقش داشته اند

 .تن تنزل یافته است ۴۵۲۰۹صادرات کنجاله سویا در آغاز سال مالی جاری کاهش یافته است ومیزان صادرات کنجاله سویای هند به 

 .اما با فرا رسیدن فصل باران های موسمی ممکن است از قیمت سویا در هند کاسته شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۸ea۰۳۸۳۴d۲۸b۴۶ef۸ 
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