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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 - ۹۷/۰۳/۱۹ : تاریخ

میلیارد متر مکعب آب  ۷.۹میلیون هکتار زمین کشاورزی به آبیاری نوین تجهیز شد/صرفه جویی ساالنه ۱.۸

 کشاورزی

های نوین آبیاری در هزار هکتار سامانه ۷۹۵مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی از اجرای یک میلیون و  

  .میلیارد متر مکعب آب مصرفی بخش کشاورزی خبر داد ۷.۹کشور و صرفه جویی ساالنه 

تا  ۷۹، عباس زارع با بیان این که از ابتدای سال وزارت جهاد کشاورزینقل از پایگاه اطالع رسانی به  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شده است،  ۷۷۷هزار و  ۱۳های نوین آبیاری در سطح پروژه سامانه ۱۰۶۴پایان اردیبهشت ماه تعداد 

 .هکتار سیستم های نوین آبیاری نیز در حال اجرا است ۴۵۷هزار و  ۱۳۵خاطرنشان کرد: عالوه بر سطح اجرا شده در سال جاری،

هکتار از اراضی  ۲۷۱هزار و  ۷۹۵مشاور وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: از ابتدای اجرای طرح تا پایان اردیبهشت ماه، یک میلیون و 

 .های نوین آبیاری تجهیز شده استکشاورزی به سامانه

نه جاری،پتانسیل صرفه جویی ساال وی گفت: اجرای سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی از ابتدا تا پایان اردیبهشت ماه سال

درصد کاهش مصرف سم،  ۲۵درصد افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی و  ۳۰میلیارد متر مکعب آب مصرفی بخش کشاورزی،  ۷.۹

 .بذر و کود شیمیایی را دارد

arsnews.com/news/https://www.f۱۳۹۷۰۳۱۹۰۰۱۱۴۲/%DB%B۱%DB%B8%D۹% 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۱تاریخ: 

 میلیون دالر برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی به سیستان 350اختصاص 

هزار هکتاری انتقال آب کشاورزی ۴۶میلیون دالر برای تکمیل طرح ۳۵۰ماده واحده قانون بودجه امسال،  ۴هیئت وزیران طبق تبصره 

 وزیران، هیئت  ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .به اراضی سیستان اختصاص داد

 .کل کشور را به تصویب رساند ۱۳۹۷ماده واحده قانون بودجه سال ( ۴تبصره ) (هـ) بند اجرایی نامهآیین

به صورت تسهیالت با نرخ سود متعارف  صندوق توسعه ملیطبق این آیین نامه مبلغ سیصد و پنجاه میلیون دالر از محل منابع 

ی از طریق بانک کشاورز ۱۳۹۷نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال نظام

 .هزار هکتار اراضی سیستان اختصاص خواهد یافت( ۴۶برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح )

و به استناد  سازمان برنامه و بودجه کشور  ۱۳۹۶/۱۲/۲8مورخ ۱8۱۰۴۳8به پیشنهاد شماره  ۱۳۹۷/۳/۲هیات وزیران در جلسه

ماده واحده قانون بودجه سال ( ۴نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )ان، آیین اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایر

 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ۱۳۹۷

 کل کشور ۱۳۹۷ماده واحده قانون بودجه سال ( ۴نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )آیین

دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود ( ۳۵۰ر۰۰۰ر۰۰۰مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ) -۱ماده 

از طریق بانک  ۱۳۹۷نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال متعارف نظام

ربط تان در چارچوب موافقتنامه ذیهزار هکتار اراضی سیس( ۴۶با لوله در سطح ) انتقال آب کشاورزیکشاورزی برای تکمیل طرح 

با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و تضمین این سازمان به تأمین منابع الزم برای اتمام پروژه مربوط در حوزه وزارت جهادکشاورزی، 

 یابد.های جهاد کشاورزی و نیرو اختصاص میبه وزارتخانه

بینی و بازپرداخت پیش( ۱۴۰۳-۱۳۹8در لوایح بودجه سنواتی کل کشور )(۱اصل و سود تسهیالت دریافتی موضوع ماده ) -۲ماده 

با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی و حسب درخواست صندوق توسعه ملی از بانک  -۳خواهد شد.ماده 

کل کشور نزد  ۱۳۹۷ون بودجه سال ماده واحده قان( ۴مرکزی جمهوری اسالمی ایران، معادل کل مبلغ مذکور در بند )هـ( تبصره )

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مسدود خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت کار از دستگاه 

ان رای تسهیالت مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایاجرایی، نسبت به اعالم به صندوق توسعه ملی برای واریز مرحله ه

 اقدام می کند.

، نسبت به تبدیل ارز به ریال اقدام و معادل ریالی صندوق توسعه ملیبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پس از اعالم  -۴ماده 

 ربط در بانک کشاورزی واریز خواهد کرد.آن را به حساب ذی

 زمانی ماهانه های جهاد کشاورزی و نیرو و بانک عامل مکلفند در مقاطع وزارتخانه -۵ماده 

 نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.های عملکرد این آیینگزارش

اجرایی مربوط مکلف است در قالب سامانه الکترونیکی ایجاد شده توسط بانک کشاورزی،  به منظور کنترل حین اجرا، دستگاه -۶ماده 

 ن برنامه و بودجه کشور ارایه کند.های الزم را مطابق با چارچوب مورد نظر سازماگزارش
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کل کشور و سایر قوانین و  ۱3۹۷قانون بودجه سال ماده واحده ( ۴در اجرای این تصویب نامه رعایت بند )ز( تبصره ) -۷ماده 

 مقررات مربوط الزامی است.

نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان  صندوق توسعه ملی گزارش اجرای این تصویب -8ماده 

 برنامه و بودجه کشور ارسال می کند.

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۶۱۱۲۳/%D8%A۷%D8%AE%D8%AA%D8% 
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 آب 
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۲۱دو شنبه 

 میلیون دالر برای انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان 350اختصاص 

هیات وزیران، .میلیون دالر برای انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان در سال جاری تخصیص می یابد ۳۵۰با تصویب هیات وزیران، 

کل کشور را به تصویب رساند. طبق این آیین نامه مبلغ  1397( ماده واحده قانون بودجه سال ۴نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )آیین

نامه ( دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود متعارف نظام۳۵۰ر۰۰۰ر۰۰۰سیصد و پنجاه میلیون )

از طریق بانک کشاورزی برای تکمیل  ۱۳۹۷ارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال آن صندوق در چ

 ۲/۳/۱۳۹۷هیئت وزیران در جلسه .( هزار هکتار اراضی سیستان اختصاص خواهد یافت۴۶طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح )

سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  ۲8/۱۲/۱۳۹۶مورخ  1810438به پیشنهاد شماره 

کل کشور را به شرح زیر تصویب  ۱۳۹۷( ماده واحده قانون بودجه سال ۴تبصره ) (نامه اجرایی بند )هـجمهوری اسالمی ایران، آیین

 :کرد

 کل کشور ۱3۹۷ل ( ماده واحده قانون بودجه سا4نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )آیین

نامه ( دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود متعارف نظام۳۵۰ر۰۰۰ر۰۰۰مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ) -1ماده 

طرح انتقال از طریق بانک کشاورزی برای تکمیل  ۱۳۹۷آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 

ربط با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و تضمین ( هزار هکتار اراضی سیستان در چارچوب موافقتنامه ذی۴۶آب کشاورزی با لوله در سطح )

 .دیابصاص میهای جهادکشاورزی و نیرو اختاین سازمان به تأمین منابع الزم برای اتمام پروژه مربوط در حوزه وزارت جهادکشاورزی، به وزارتخانه

 .بینی و بازپرداخت خواهد شد( پیش۱۴۰۳-۱۳۹8(در لوایح بودجه سنواتی کل کشور )۱اصل و سود تسهیالت دریافتی موضوع ماده ) -۲ماده 

با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی و حسب درخواست صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی  -3ماده 

کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ۱۳۹۷( ماده واحده قانون بودجه سال ۴یران، معادل کل مبلغ مذکور در بند )هـ( تبصره )ا

مسدود خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت کار از دستگاه اجرایی، نسبت به اعالم به صندوق توسعه ملی 

 .نمایدای تسهیالت مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اقدام میز مرحلهبرای واری

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پس از اعالم صندوق توسعه ملی، نسبت به تبدیل ارز به ریال اقدام و معادل ریالی آن را به حساب  -۴ماده 

 .ربط در بانک کشاورزی واریز خواهد کردذی

نامه را به سازمان برنامه های عملکرد این آیینهای جهاد کشاورزی و نیرو و بانک عامل مکلفند در مقاطع زمانی ماهانه گزارشوزارتخانه  -5ماده 

 .و بودجه کشور ارایه نمایند

های ط بانک کشاورزی، گزارشاجرایی مربوط مکلف است در قالب سامانه الکترونیکی ایجاد شده توس به منظور کنترل حین اجرا، دستگاه -۶ماده 

 .الزم را مطابق با چارچوب مورد نظر سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید

کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط  ۱۳۹۷( ماده واحده قانون بودجه سال ۴تبصره ) (در اجرای این تصویب نامه رعایت بند )ز -۷ماده 

 .الزامی است

نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ملی گزارش اجرای این تصویبصندوق توسعه  -8ماده 

 .نمایدکشور ارسال می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵۰۰ad۱۱a۲d۰b۴۳۲۳b۵۷f 
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 آب
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۲۰یک شنبه 

 ترین شرکتهای آب معدنی در آستانه تعطیلی/منتظر لغو مجوز صادرات پریفیوم و پت هستیمیکی از بزرگ

ترین واحدهای تولیدکننده ما به دلیل عدم رسیدن مواد اولیه از های معدنی و آشامیدنی گفت: یکی از بزرگدبیرکل انجمن آب

 .هر در آستانه تعطیلی قرار داردماهش

وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص کمبود توزیع آب معدنی در استان تهران گفت: دو مشکل اعتصاب پیمان فروهر در گفت

 تدارها و کمبود مواد اولیه سبب شد که ما در روزهای گذشته تا حدودی شاهد عدم توزیع مناسب آب معدنی و سایر محصوالکامیون

 .معدنی باشیمتولید شده از مواد پریفیوم مانند صنایع لبنی، روغن و آبمیوه و آب

داران، مشکل انتقال مواد اولیه از ماهشهر و های معدنی و آشامیدنی تصریح کرد: در روزهای اعتصاب کامیوندبیرکل انجمن آب

 .ها نیز با مشکل مواجه شدل محصول نهایی از کارخانهپتروشیمی تندگویان به سایر نقاط کشور به وجود آمد و از طرف دیگر حم

وی تصریح کرد: این در حالی است که تا پیش از این ما در بحث تامین مواد اولیه مشکل داشتیم. قیمت پریفیوم در بازار آزاد نسبت 

خریدیم اما اکنون هزینه میدرصد افزایش داشت. ما سال گذشته در همین ماه این محصول را چهار هزار تومان  ۲۰۰به سال قبل 

 .هزار تومان شده است ۱۲آن 

وی با اشاره به علل به وجود آمدن این مشکالت گفت: متاسفانه در بورس خریداران کاذبی هستند که فقط به دلیل داشتن مجوزها 

رسانند و همین امر سبب شده فروش می کنند و آنها را در بازار آزاد یا بازار عراق بهو کدهای غیرواقعی اقدام به خرید مواد اولیه می

تا به تولیدکننده واقعی مواد اولیه نرسد. از طرف دیگر قرار بود که وزارت صنعت مجوز صادرات پریفیوم و پت را لغو کند تا بازار داخل 

 .تامین شود که این امر متاسفانه هنوز صورت نگرفته است

های تولیدکننده ما به دلیل عدم رسیدن مواد اولیه از ماهشهر در آستانه تعطیلی ترین واحداکنون یکی از بزرگوی تصریح کرد: هم

 .قرار دارد. این در حالی است که دیگر همکاران ما در بخش صنایع روغن، لبنی نیز از اوضاع خوبی برخوردار نیستند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a۱۲ae۴e8fbca۴۹۳f۹۹۳۶۷8c۳۷ 
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 آب  
 ایران اکونا - ۱۳۹۷خرداد / /  ۲۱دوشنبه , 

 میلیون دالر برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی به سیستان اختصاص یافت350

میلیون دالر ۳۵۰را به تصویب رساند و طبق آن ۹۷ماده واحده قانون بودجه سال (۴نامه اجرایی بند)هـ(تبصره)هیات وزیران آیین

 .هزار هکتاری انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان اختصاص داد۴۶برای تکمیل طرح

ماده واحده قانون بودجه ( ۴) تبصره( هـ) بند اجرایی نامهآیین وزیران، هیات  کشاورزی، جهاد وزارت از نقل به به گزارش ایران اکونا

دالر از محل منابع  (۳۵۰ر۰۰۰ر۰۰۰کل کشور را به تصویب رساند. طبق این آیین نامه مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ) ۱۳۹۷سال 

نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود متعارف نظام

هزار هکتار ( ۴۶از طریق بانک کشاورزی برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح ) ۱۳۹۷ودجه کشور در سال برنامه و ب

 .اراضی سیستان اختصاص خواهد یافت

سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل   ۱۳۹۶/۱۲/۲8مورخ ۱8۱۰۴۳8به پیشنهاد شماره  ۱۳۹۷/۳/۲هیئت وزیران در جلسه

 ۱۳۹۷ماده واحده قانون بودجه سال ( ۴نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیینیکصد 

 :کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد

 کل کشور ۱۳۹۷ماده واحده قانون بودجه سال ( ۴نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )آیین

دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود ( ۳۵۰ر۰۰۰ر۰۰۰مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ) -۱ماده 

از طریق بانک  ۱۳۹۷نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال متعارف نظام

ربط تار اراضی سیستان در چارچوب موافقتنامه ذیهزار هک (۴۶)کشاورزی برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح 

با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و تضمین این سازمان به تأمین منابع الزم برای اتمام پروژه مربوط در حوزه وزارت جهادکشاورزی، 

 .یابدهای جهاد کشاورزی و نیرو اختصاص میبه وزارتخانه

بینی و بازپرداخت پیش( ۱۴۰۳-۱۳۹8در لوایح بودجه سنواتی کل کشور )(۱وضوع ماده )اصل و سود تسهیالت دریافتی م -۲ماده 

 .خواهد شد

با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی و حسب درخواست صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی جمهوری  -۳ماده 

کل کشور نزد بانک مرکزی  ۱۳۹۷ماده واحده قانون بودجه سال ( ۴اسالمی ایران، معادل کل مبلغ مذکور در بند )هـ( تبصره )

جمهوری اسالمی ایران مسدود خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت کار از دستگاه اجرایی، 

ری اسالمی ایران اقدام ای تسهیالت مذکور از طریق بانک مرکزی جمهونسبت به اعالم به صندوق توسعه ملی برای واریز مرحله

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پس از اعالم صندوق توسعه ملی، نسبت به تبدیل ارز به ریال اقدام و معادل  -۴ماده .نمایدمی

ند های جهاد کشاورزی و نیرو و بانک عامل مکلفوزارتخانه -۵ماده .ربط در بانک کشاورزی واریز خواهد کردریالی آن را به حساب ذی

به منظور کنترل  -۶ماده .نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایندهای عملکرد این آییندر مقاطع زمانی ماهانهگزارش

های الزم را اجرایی مربوط مکلف است در قالب سامانه الکترونیکی ایجاد شده توسط بانک کشاورزی، گزارش حین اجرا، دستگاه

( ۴در اجرای این تصویب نامه رعایت بند )ز( تبصره ) -۷ماده .د نظر سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایدمطابق با چارچوب مور

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 سوم خرداد 

 

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

صندوق توسعه ملی گزارش  -8ماده .کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط الزامی است ۱۳۹۷ماده واحده قانون بودجه سال 

 .نمایده به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال مینامه را در مقاطع زمانی سه ماهاجرای این تصویب

http://iranecona.com/8۴۵۳۷/%DB%B۳%DB%B۵%DB%B۰%D۹%8۵%DB%8C 
 آّب

 ایران اکونا - ۱۳۹۷خرداد / /  ۲۱دوشنبه , 

 درصد مصرف صنایع 40های کشاورزی به شرب و کاهش تخصیص آب چاه

جدید برای تامین آب اصفهان، گفت: حدود  حلقه چاه ۷۰مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به حفر و تجهیز 

 .روند همچنان ادامه دارد ای نیز به بخش شرب اختصاص پیدا کرده و اینهای کشاورزی و اجارهلیتر در ثانیه آب چاه ۲۰۰

رود رسانی وزارت نیرو )پاون(،هاشم امینی با اعالم این خبر افزود: حوضه آبریز زایندهبه گزارش ایران اکونا به نقل از پایگاه اطالع

 خیرهها و خشکسالی در فالت مرکزی با افت محسوس منابع آبی مواجه شده است، به طوری که حجم ذامسال متاثر از کاهش بارش

گیری داشته و میزان آورد رودخانه نیز حدود مخزن سد زاینده رود نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت کاهش بسیار چشم

 .درصد سال گذشته بوده است ۳۰

ی اوی افزود: این روند باعث شده تا شرایط توزیع آب در حوضه زاینده رود در بخش شرب، کشاورزی و صنعت بر اساس مصوبات شور

های بخش کشاورزی باعث شده، تا آبی تغییراتی داشته باشد؛ به طوری که محدودیترود و کارگروه سازگاری با کمحوضه زاینده

 .امسال در شرق اصفهان کشت محصول نداشته باشیم

 آبی برای اصفهانمصوبات کارگروه سازگاری با کم*

درصدی مصرف آب را داشته باشند و در بخش شرب هم  ۴۰استان کاهش  امینی ادامه داد: در بخش صنعت نیز مقرر شده تا صنایع

 .درصدی در این بخش اعمال شود ۲۰آبی مقرر شده تا کاهش بر اساس مصوبات کارگروه سازگاری با کم

درصدی تحویل آب شرب شرایط بسیار سختی را برای  ۲۰مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خاطرنشان کرد: کاهش 

روستایی که حدود چهار میلیون جمعیت را تحت پوشش قرار داده است ایجاد کرده و باعث شده تا سناریوهای  ۳۰۰شهر و  ۵۶سامانه 

 .جدیدی را برای بخش شرب استان داشته باشیم

اقدامات مثمرثمری  دوی تاکید کرد: بدین منظور برای اینکه بتوانیم تابستان و بخشی از فصل پاییز را به شکل مناسبی طی کنیم بای

 حلقه چاه جدید ۷۰حفر و تجهیز *.روستای متاثر از کاهش منابع آبی رودخانه زاینده رود انجام بدهیم 300شهر و  ۵۶را در حوزه 

های مجموعه حلقه چاه در دستور کار فعالیت ۷۰امینی در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: در گام نخست اجرای حفر و تجهیز 

رغم اینکه هیچ گونه اعتباری هنوز به شرکت تخصیص پیدا نکرده است، ولی با این وجود ماه بهفته است که از اردیبهشتقرار گر

حلقه چاه  ۲۰ها نیز انجام شده است که نیمه نخست خردادماه حفاری بیش از حلقه چاه بسته شده و جانمایی آن ۷۰قرارداد تمامی 

 .نیز آغاز شده است

های این مجموعه دانست های شهرداری را یکی دیگر از برنامهآب و فاضالب استان اصفهان استفاده از ظرفیت چاهمدیرعامل شرکت 

اند انجام چاه که کیفی بوده و امکان فنی الزم را داشته ۴۷های شهرداری انجام شده و اتصاالت مربوط به و افزود: پایشی از تمامی چاه

 .ای نیز استفاده کنیمهای کشاورزی و اجارهتا از ظرفیت چاه شده است و از طرفی مقرر شده است

 ای به بخش شربهای کشاورزی و اجارهلیتر در ثانیه آب چاه ۲۰۰اختصاص *

لیتر در ثانیه دانست و افزود: یکی دیگر از تمهیدات آبفای اصفهان  ۲۰۰ای را بیش از های کشاورزی و اجارهوی میزان استفاده از چاه

 .درصد در کاهش مصرف آب اثرگذار باشد ۴۰تواند تا وزیع شیرآالت کاهنده مصرف بوده که میتهیه و ت

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/84537/%DB%B3%DB%B5%DB%B0%D9%85%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم خرداد 

 

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

امینی تاکید کرد: براین اساس مشترکانی که تمایل داشته باشند و براساس قانون متقاضی دریافت تجهیزات کاهنده مصرف باشند، 

های ها قرار داده و ما هم به صورت اقساط هزینهلوازم را در اختیار آن های مربوطهآبفا تماس گرفته تا اکیپ ۱۵۲۲توانند با سامانه می

 .کنیمها کسر میتجهیزات را از روی قبوض آن

های فرهنگی تهمیدات مناسبی در سطح استان اصفهان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر اینکه در حوزه

های شویم که مصارف ماهها متذکر میشود و به آنترکان پرمصرف هم قبوض متفاوتی ارائه میانجام شده است، بیان کرد: در مورد مش

 .ها خارج عرف بوده و باید نسبت به اصالح آن اقدام کنندپیش از آن

 متری شبکه توزیع شهر اصفهاناندازی سامانه تلهراه*

فشار شبکه هستیم، اضافه کرد: چندی پیش سامانه تله متری  وی با اشاره به اینکه برای مدیریت مصرف آب در تالش برای تعدیل

شبکه توزیع شهر اصفهان افتتاح شده است که یکی از اتفاقات خوب در استان و به خصوص در سامانه اصفهان بزرگ وجود سامانه 

 .تله متری و مدیریت فشار بوده است

ایم ولی درصد کاهش تحویل آب را داشته ۴۰فته اخیر ما حدود امینی یادآور شد: در برخی از روزها و ساعات شبانه روز چند ه

ایم بدون اینکه تنش اجتماعی به وجود بیاید شبکه را اداره کنیم و بتوانیم با وارد کردن منابع جدید، مدیریت فشار و توزیع توانسته

 .آب و همچنین با همکاری مشترکان و مردم شرایط فعلی را به شکل مناسب تری سپری کنیم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خاطر نشان کرد: اگر این شرایط ادامه دار باشد قدری وضعیت ما دشوار خواهد شد 

ولی با این وجود بنای ما بر این است که به سمت نوبت بندی و جیره بندی آب نرویم و از طریق کمک مردم و مشترکان، توزیع 

 .تری سپری کنیمآالت کاهنده مصرف بتوانیم تابستان را با شرایط مناسببهینه آب، تعدیل فشار و نصب شیر

http://iranecona.com/8۴۵۳۲/%D8%AA%D8%AE%D8%B۵%DB%8C% 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۷/۰۳/۲۱ : تاریخ

 درصدی تخم مرغ در یک سال + نمودار  55شیب هزینه معیشت مردم صعودی شد/ رشد 

دهد، به دلیل تحوالت قیمت ارز، نوسان اقتصادی و نگرانی از قلم کاالی عمده معیشت خانوار نشان می ۲۴ماه اخیر  ۱۲روند قیمتی 

  .کندها هر روز تغییر میها را دامن زده است و قیمتآینده به افزایش قیمت

قلم کاالی خوراکی مورد نیاز خانوار که سهم بیشتری از سبد کاالی  ۲۴بررسی قیمت  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .سی داشته استتغییر و افزایش محسو ۹۷تا اردبیهشت سال  ۹۶قلم کاال از اردیبهشت سال  ۱8دهد خانوار دارد، نشان می

 .قلم کاال نه تنها افزایشی نداشته، بلکه روند کاهشی به خود گرفته است ۶در این میان 

درصد بیشترین افزایش قیمت را در یک سال گذشته داشته است.  55.6در میان اقالم خوراکی، تخم مرغ ماشینی در یک سال با 

های بیشترین افزایش درصد در رتبه ۲۲درصد و گوشت گوسفند با  ۳۶.8درصد، موز  ۳۷.۲پس از آن برنج خارجی درجه یک با 

 .گیرندقیمت در یک سال اخیر قرار می

 
 ۱۳۹۷-ماخذ مرکز آمار ایران 
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دهد، در یک سال گذشته دچار شیب افزایش بیش اقالم خوراکی فوق که بخش اعظمی از قوت غالب و معیشت خانوار را تشکیل می

 .شودتحوالت بازار ارز ارزیابی میاز حد بوده که متاثر از 

شود. با این حال باید به وضوح مشاهده می ۹۷های منتهی به اردیبهشت سال در نمودار ذیل شیب صعودی قیمت گوشت در ماه

 .های جدید گوشت گوسفند و گوساله در خرداد ماه بود که قطعا بر تندی شیب افزایش قیمت خواهد افزودمنتظر قیمت

 
 ۱۳۹۷ -آمار ایران  ماخذ مرکز

ها از ماه منتهی به اردیبهشت دچار نوسان قیمتی شدیدی بود، به طوری که قیمت آن در برخی ماه ۱۲تخم مرغ ماشینی نیز در 

قیمت مرغ پیشی گرفت و همچنان سطح اختالف خود را حذف کرده است. با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار افزایش قیمت 

یور، زمزمه افزایش این دو قلم کاال را دامن زده است و احتماال در آینده نزدیک شاهد افزایش قیمت این محصوالت ها دامی و طنهاده

 .باشیم
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 ۱۳۹۷ -ماخذ مرکز آمار 

ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری قیمت برنج ایرانی شیب مالیمی داشته و روند ثبات خود را حفظ کرده است، اما برنج  ۱۲در 

 .شش ماه اخیر سیر صعودی این کاالی خارجی شروع شده و معلوم نیست تا کجا ادامه خواهد داشت خارجی در

 
 ۱۳۹۷ -ماخذ مرکز آمار 

های نظارتی و حمایت افزایش سبد کاالی معیشت مردم در حالی این روزها به لحظه و ساعت در حال تغییر است که سکوت سازمان

تومانی به دیگر  ۴۲۰۰تومانی برای کاالهای اساسی و ارز  ۳8۰۰ها با تخصیص ارز قیمتکننده و مسئوالن علی رغم وعده ثبات 
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برد و کاالهای وارداتی، نتوانسته توقعات را برآورده کند و بازار محصوالت غذایی از آشفتگی قیمت و نگرانی از وضعیت آینده رنج می

 .ها تاثیر زیادی داشته استهمین عامل در نوسان قیمت

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۳۱۹۰۰۰8۷۹/%D8%B۴%DB%8C% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۲۰یک شنبه 

 های سمیقارچ باورهای غلط برای تشخیص

مناسب  هایهای سمی را در کشور ما بارشیک عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور دلیل اصلی رشد گسترده قارچ

های سمی از طریق جوشاندن در شیر یا آب و های کوهی هشدار داد و گفت: تشخیص قارچبهاره دانست و نسبت به مصرف قارچ

 .ست که پایه علمی ندارندقاشق نقره باورهای غلطی ا

ها را راهی بیمارستان کرد و حتی متاسفانه باعث نفر از ایرانی ۶۰۰های سمی بیش از های گذشته قارچبه گزارش ایسنا، طی هفته

های سمی فروکش کرده باشد؛ اما خطری است که مردم بومی مناطق پربارش شاید خطر تلفات قارچ .مرگ تعدادی از هموطنان شد

معموال رشد  :های سمی تصریح کردهای بهاره در رشد گسترده قارچمحمدرضا آصف در مورد تاثیر بارش.کندشتر تهدید میرا بی

های خوب بهاره باعث رشد گسترده های کوهی در مناطق مختلف کشور به اندازه امسال نیست اما طی دو سه ماه گذشته بارشقارچ

 .محلی را دچار مشکل کرد های خوراکی و سمی کوهی شد و مردمقارچ

 های کوهیهای بهاره مهمترین عامل رشد قارچبارش

، های پرخطر شامل آذربایجان غربی، لرستانهای کوهی گفت: میزان بارش استانوی با تاکید بر تاثیر شرایط اقلیمی بر افزایش قارچ

ها از وده و همین شرایط ، مهمترین دلیل برای رشد قارچساله باالتر ب ۵۰ایالم و به ویژه کردستان و کرمانشاه نسبت به میانگین 

های کوهی وارد طبیعت شدند. های بومی برای چیدن قارچهای سمی بوده است. امسال هم مردم محلی با همان دانستهجمله قارچ

های سمی از تشخیص قارچتر بود و از آنجا که های بهاره بسیار وسیعهای سمی امسال به دلیل بارشغافل از اینکه رویش قارچ

 .های سمی داشتیمخوراکی کار آسانی نیست، تعداد بسیاری مسمومیت و مرگ و میر ناشی از قارچ

 پذیر نیستهای سمی امکانتشخیص قارچ
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های سمی این عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا مردم محلی قدرت تشخیص قارچ

هایی را که باعث مسمومیت شدند، رویت کردم و برای همین در پرونده اخیر تمامی قارچ :های کوهی دارند، تاکید کردقارچ را از

های سمی و وجود ندارد حتی برای من که اکثر قارچ های سمی برای مردم محلیکنم که نه تنها امکان تشخیص قارچتاکید می

های سمی هستم، تشخیص سال است که درگیر موضوع قارچ ۲۰ام و تعددی در این زمینه نوشتهام و مقاالت مخوراکی ایران را دیده

 .پذیر نیستهای سمی امکاندقیق قارچ

 دار استمسمومیت قارچی در ایران سابقه

هار کرد: و اظهای سمی داشتیم،پاسخ مثبت داد وی به این پرسش که آیا پیش از این هم تجربه چنین تلفاتی را به علت مصرف قارچ

ویژه در شمال غرب کشور داشتیم و بارندگی بهاره خوبی به 8۵دار است، به طوری که در سال مسمومیت قارچی در کشور ما سابقه

ها خیلی درگیر رسانه های سمی شد اما چون در آن سالهمین شرایط باعث افزایش مسمومیت و میزان مرگ و میر ناشی از قارچ

می های سای آن هم گسترده نبود واال در همان سال مرگ و میر و بستری شدن را بر اثر مصرف قارچزتاب رسانهاین قضیه نشدند با

های را نوشتم، تلفات ناشی از قارچ« های سمیقارچ»تجربه کردیم و اساسا انگیزه اینکه من کتاب  -البته در تعدادی کمتر از امسال -

 .بود 8۵سمی در سال 

 سمی در اروپا عادی استهای تلفات قارچ

ها یهای کوهی اظهار کرد: اروپایهای سمی وزارت بهداشت با اشاره به تاثیر شرایط اقلیمی بر رشد چشمگیر قارچمسئول تشخیص قارچ

های سمی را دارند و به دلیل شرایط مناسب بارندگی در کشورهای اروپایی و آمریکا هر سال مشکل مسمومیت ناشی از مصرف قارچ

های رسمی آمریکا معموال هر سال های سمی بسیار باال است. بر اساس گزارشزان مسمومیت و مرگ و میر ناشی از مصرف قارچمی

رسد و مسمومیت نفر در سال می 8۰۰۰نفر مسمومیت قارچ سمی دارند حتی در برخی کشورهای اروپایی این آمار به  ۶۰۰۰حدود 

طور عمومی در بهار یا پاییز پرباران امکان تکرار آصف با بیان اینکه به. عادی استنفر در سال برای این کشورها کامال ۳۰۰۰

های کوهی خودداری کنند چون امکان تشخیص طور مطلق از مصرف قارچهای قارچی وجود دارد، توصیه کرد که مردم بهمسمومیت

ی خود اعتماد نکنند چون بسیاری از خطاها در تشخیص هاوجه به دانستهکنم که مردم بومی به هیچوجود ندارد. همچین تاکید می

ود یا شافتد. برای مثال معتقدند اگر قارچ سمی را در شیر بجوشانند؛ مشکل رفع میها اتفاق میقارچ سمی بر اساس همین دانسته

ین اظهارات پایه علمی ندارند و که اها را در آب جوش بیندازند و بخار آن قاشق نقره را تغییر رنگ دهد سمی است. درحالیاگر قارچ

چینی اظهار کرد: معموال هر کیلو قارچ به وی همچنین با اشاره به ارتباط مسائل اقتصادی با رونق قارچ.عامل بروز اشتباهات هستند

تواند نزدیک به کیلو قارچ جمع کند، در یک ماه می ۵۰۰شود بنابراین اگر یک خانواده بتواند هزار تومان فروخته می ۷۰تا  ۶۰قیمت 

 .چینی تاثیر داردمیلیون تومان کسب درآمد کند. طبیعی است که برای مردم محلی مسائل اقتصادی در رونق قارچ ۳۰

 درمانی در فصول پاییز و بهار-باش مراکز بهداشتیضرورت آماده

بهداشتی و درمانی کشور در فصول  باش مراکزهای سمی وزارت بهداشت در پایان با تاکید بر ضرورت آمادهمسئول تشخیص قارچ

های پاییز و بهار امکان بروز مسمومیت قارچی های سمی گفت: از آنجا که در فصلپاییز و بهار برای مقابله با تلفات ناشی از قارچ

 بروز مشکل های کوهی خودداری کنند یا هنگامکنیم که از مصرف قارچوجود دارد، بهتر است؛ همان طور که به شهروندان توصیه می

تر به مراکز درمانی مراجعه کنند، برای کادر بهداشتی و درمانی مناطق پرخطر هم توصیه داریم که برای فصول بهار و هر چه سریع

 .پاییز آمادگی داشته باشند

ir/Post.aspx?Id=dhttp://www.foodpress.8۵c۷d۰8eba۱۴۱۳۹a۹۰b8۱۹۶fa8 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۷/۰۳/۱۸ : تاریخ

 گیرانه بر عرضه میوه قاچاقهای میوه فروش/ نظارت سختآوری وانتانتقاد از عدم جمع

بارهای میوه  ایم، اما هیچ برخوردی با وانترئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با آن که بارها با مسئوالن شهرداری جلسه داشته 

  .شودنمی کنند،فروش که به راحتی در سطح شهر محصول خود را عرضه می

های سطح شهر گفت: فروشیدر مورد عرضه میوه قاچاق در برخی میوه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی جواد کارگر در گفت

درصد  ۹۵توان ادعا کرد، در ای از سوی تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف در حال انجام است که تقریباً میگیرانههای سختنظارت

اند که در درصد اندک بین خودشان هماهنگ کرده ۵ی که همان شود، تا حدهای قاچاق عرضه نمیهای سطح شهر میوهفروشیمیوه

 .شودها عرضه نمیمیوه گونهبار تا میوه را ردوبدل کنند و عمالً در میدان اصلی اینهای میدان اصلی ترهحاشیه

فت: بارها و بارها با مناطق بارهای عرضه میوه در سطح شهر گوی با انتقاد از عملکرد شهرداری تهران در راستای عدم برخورد با وانت

فروشان برخورد شود؛ چراکه هم معلوم نیست چه محصولی با چه کیفیتی ایم، تا با این دستمختلف شهرداری جلساتی برگزار کرده

و بها، کارگر دارانی که هزینه اجارهکنند که با سالمت و امنیت غذایی مردم در ارتباط است و هم حق و حقوق مغازهرا عرضه می

ای دچار مشکالتی از جمله باقیمانده سموم و یا امثالهم باشد و کارگر گفت: اگر هر میوه.شودشوند، ضایع میمالیات را متقبل می

 ای برای اعطایگیرانهکه استانداردهای سختفروشان سطح شهر گرفت. درحالیتوان ردی از دستمردم آن را مصرف کنند، چگونه می

 .های سطح شهر داریمیفروشپروانه به میوه

اند و فروشی داریم که به خاطر مسائل بهداشتی هنوز مجوز نگرفتهپرونده درخواست میوه ۱۴۰۰رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: 

 بارنشانی مجهز کنند، اما از آن طرف شاهدیم که سازمان میادین میوه و ترهاز دوربین مداربسته گرفته تا شیشه میرال و کپسول آتش

ه کدهد، درحالیفروشان قرار میراحتی در اختیار میوهای را غرفه غرفه کرده و بهبدون رعایت هیچ یک از این استانداردها یک محوطه

 .سازمان میادین هم باید این استانداردها را رعایت کند
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۰تاریخ: 

 های نوبرانهآخرین تحوالت بازار میوه و صیفی در آستانه عید فطر/افت چشمگیر قیمت میوه

های بهاره وجود ندارد، بنابراین قیمت میوه در آستانه آنکه کمبودی در توزیع میوهرئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با توجه به 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراسداهلل کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت.عید فطر نوسانی نخواهد داشت

در بازار خبر داد و گفت: طبق روال همه ساله با کاهش  های نوبرانهافت چشمگیر میوهاز  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

م نوبرانه همچون زردآلو، هلو، روست، ضمن آنکه نرخ اقالها با روند نزولی در بازار روبهتقاضا برای خرید میوه در ماه رمضان، قیمت

وی افزود: با توجه به آنکه کمبودی در توزیع .درصدی به قیمت واقعی خود رسیده است ۵۰گوجه سبز، انگور و غیره با کاهش 

کارگر نرخ هر کیلو انگور .نوسان چندانی نخواهد داشت قیمت میوه در آستانه عید فطر های بهاره وجود ندارد، بنابراینمیوه

 ۱۷تا  ۴هزار، توت فرنگی  ۲۵تا  ۱۲هزار،گیالس  ۱۲تا  8قیمت هر کیلو آلبالو  :هزار تومان اعالم کرد و گفت ۱۱تا  ۵تی را یاقو

 ۴هزار، طالبی یک هزار تا  ۷تا  ۲هزار، هلو  ۷تا  ۲هزار، زردآلو شکم پاره  ۱۳تا  8هزار، زرد آلو  ۴تا  ۵۰۰هزار و هزار، خربزه یک

هزار، ملون یک  ۱۲تا  ۵هزار،گالبی جنگلی  ۱۰تا  ۵۰۰هزار،گوجه سبز یک هزار و  ۴تا  ۵۰۰ند یک هزار و هزار، طالبی شاه پس

تومانی نرخ هر  ۵۰۰رئیس اتحادیه میوه و سبزی از افزایش .تومان است ۲۰۰هزار و  ۲هزار تا هزار و هندوانه یک ۴تا  ۵۰۰هزار و 

تومان در میدان مرکزی میوه و تره  ۵۰۰هزار و  ۷تا  ۵۰۰هزار و  ۵هر کیلو موز با نرخ  در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون موز کیلو

 .شودبار عرضه می

 ۶ تا ۲ شمال تامسون ،پرتقال۵۰۰ و هزار ۳ تا ۲  رسمی پرتقال کیلو هر نرخ  وی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد:

 کیوی ،۵۰۰ و هزار ۴ تا ۵۰۰ و هزار یک قرمز لبنانی سیب هزار، ۶ تا ۵۰۰ و هزار یک زرد لبنانی سیب هزار، ۱8 تا ۱۰ انبه هزار،

 .تومان است ۵۰۰هزار و  ۲هزار و خیار گلخانه یک هزار تا  ۳تا  ۲۰۰ار رسمی یک هزار و خی هزار، ۶ تا ۵۰۰ و هزار یک

 هزار، ۱۶ تا ۱۰ سنگی لیموترش کیلو هر نرخ  هم اکنونهزار تومان اعالم کرد و گفت:  ۱۳تا  ۷کارگر نرخ هر کیلو لیموترش ریز 

 برگ مو، ۵۰۰هزار و  ۳تا  ۵۰۰ر، بادمجان گلخانه ای یک هزار و هزا ۲ تا 8۰۰ قلمی بادمجان ،۲۰۰ و هزار ۲ تا ۶۰۰ دلمه بادمجان

، سیر ۷۰۰تا یک هزار و  ۵۰۰و ، سیب زمینی ن8۰۰تا یک هزار و  ۷۰۰، پیاز شیری ۵۰۰تا یک هزار و  ۷۰۰هزار، پیاز زرد  ۱۶تا  6

هزار، فلفل دلمه سبز یک  ۷تا  ۲هزار، فلفل دلمه رنگی  ۶تا  ۲هزار، فلفل تند ریز  ۱۱تا  ۵هزار، سیر خشک  ۷تا  ۵۰۰هزار و  ۲تازه 
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هر کیلو کاهو پیچ  وی با اشاره به نرخ سایر انواع صیفی در میدان مرکزی میوه و تره بار اظهار کرد:.تومان است ۵۰۰هزار و  ۳هزار تا 

،کرفس یک ۲۰۰هزار و  ۲،کدو مسمایی یک هزار تا 8۰۰تا یک هزار و  8۰۰،کاهو رسمی ۲۰۰هزار و  ۲ساالدی با نرخ یک هزار تا 

 ۲،گوجه فرنگی گلخانه ۵۰۰تا یک هزار و  8۰۰،کلم قرمز ۵۰۰تا یک هزار و  ۷۰۰هزار،کلم سفید  ۶تا  ۲هزار،کلم بروکلی  ۲هزار تا 

 ۲هزار، هویج یک هزار تا  ۴تا  ۳هزار،نخودفرنگی  ۴تا  ۲،لوبیا سبز ۷۰۰هزار و  ۲تا  ۷۰۰یک هزار و  گوجه فرنگی نور، هزا ۴تا 

 .هزار تومان در میدان به فروش می رسد ۱۲تا  ۵و کنگر  ۳۰۰هزار و 

 .تومان اعالم کرد ۵۰۰هزار و  تا یک 8۰۰و سبزی جور)پلو، آش،قورمه(  ۲۰۰هزار و  ۲تا  8۰۰کارگر نرخ هر کیلو سبزی خوردن 

درصد سود در  ۳۵حداکثر با  اقالم میوه و صیفیرئیس اتحادیه میوه و سبزی دربخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه تمامی 

درصد  ۲۰تا  ۱۵مغازه ها عرضه می شود، تصریح کرد: البته برخی واحد های صنفی دارای پروانه به سبب رقابت و جذب مشتری 

 .برحسب فاکتور اخذ می کنند، ضمن آنکه روی محصوالتی همچون موز به سبب نبود ضایعات سودی در نظر نمی گیرندسود 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۶۰۰۱۱/%D8%A۲%D8%AE%D8%B۱%DB% 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۱ تاریخ:

 تومان رسید ۷600آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/نرخ هر کیلو مرغ به 

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

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

مرغ ، 900هزار و  ۴در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 300کاهش از  ،جوان

 .تومان است ۶۰۰هزار و  ۷و خرده فروشی  ۹۵۰هزار و  ۶، توزیع درب واحدهای صنفی 8۰۰هزار و  ۶آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است ۶۰۰هزار و  ۷و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۶۰۰هزار و  ۶به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

فیله  هزار و ۱۴هزار، سینه بدون کتف  ۱۳سایر مشتقات افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف خانی با اشاره به نرخ یوسف

بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش در روزهای آتی را پیش قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی .هزار تومان است 16 مرغ

قیمت انواع وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه .ر وجود داردتقاضا در آستانه عید فطر، احتمال نوسان جزئی قیمت در بازا

هزار، سالمون  ۴۳هزار، سرخو  ۶۰نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است، تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو راشگو جنوب  ماهی

هزار،  ۱۰هزار، آزاد دزفولی  ۱۹رشی هزار، سفید پرو ۲۴هزار، تیالپیا  ۲۲هزار، سنگسر شهری  ۲۹هزار، سنگسر طالیی  ۶۶نروژ 

 .هزار تومان است ۱۶هزار و کپور  ۱۳هزار،قزل آال  ۳۲هزار، هامور جنوب  ۲۵هزار، شیر نیزه ای  ۳۷حلوای سیاه 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۶۰8۳۲/%D8%A۲%D8%AE%D8C 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۱۹شنبه 

 ها در ماه رمضانرونق کسب و کار سبزی فروش

 های دستیای در ماه مبارک رمضان تا جایی رونق گرفته است که کاسبان این شغل چرخهای پاک شده و دستهفروش سبزی خوردن

 .افزایش داده اند خود را برای فروش بیشتر در سطح شهر

تا  ۵۰های کوچک های کیلویی و تقسیم آن به دستهبه گزارش میزان، چند سالی است که سبزی فروش ها، با پاک کردن سبزی

 .های خود ایجاد کرده اندگرمی، ارزش افزوده مناسبی برای فروش سبزی ۱۰۰

ای روبرو بوده به طوریکه تمایل مردم برای خرید استقبال ویژه های شاغل و خانه دار باتر کردن کار خانماین اقدام به دلیل راحت

 .گردنندهای سبزی فروش سطح شهر میسبزی خوردن کیلویی کمتر شده و اغلب به دنبال چرخ دستی

 ودشای دیده میشود و کمتر سفرههای ایرانی در افطار محسوب میدر ماه مبارک رمضان این خوراکی پر خاصیت مهمان ویژه سفره

 .که با سبزی زینت داده نشود

های های دوره گرد وسعت کار خود را بیشتر کنند و با افزایش چرخها باعث شده است که سبزی فروشبا این حال رونق فروش سبزی

 .دستی خود درآمد خوبی در این ماه کسب کنند

 سرمایه اندک به همراه درآمد باال

االیی نیاز ندارد به طوریکه با یک چرخ دستی یا فرغون ساده و پیدا کردن مکانی پر رفت این شغل کم دردسر برای شروع به سرمایه ب

 .کنندها افراد کار خود را شروع میو آمد و همچنین دسته کردن سبزی

های میوه و سبزی فروش را به همراه های دوره گرد تا حدی گسترش پیدا کردند که نارضایتی کاسبدر این میان سبزی فروش

ای را پیش گرفته اند یا با خرید یک چر های دستهشته است و این افراد برای حفظ منافع خود ترجیحا در کنار مغازه فروش سبزیدا

 .های خود را به دست افراد دیگر سپرده اندخ دستی یا فرغون فروش سبزی

 فروش سبزی خوردن در فضای مجازی

http://awnrc.com/index.php
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هم رسیده به طوریکه برخی از افراد با انجام کار دسته بندی سبزی ها و از طرفی فروش سبزی های دسته ای به فضای مجازی 

فروش آن به طور عمده کار را برای سبزی فروش ها راحت کرده و افراد با یک تماس تلفنی می توانند سبزی مورد نیاز خود برای 

 .فروش را تحویل بگیرند

کند در خصوص وضعیت کلی شغلش گفت: به طور کلی بساط می در همین راستا بکی از دست فروشان سبزی که در حوالی نارمک

فصل تابستان و ایام ما مبارک رمضان فروش بهتری نسبت به دیگر فصول سال داریم و از طرفی در ماه مبارک رمضان شاید سودمان 

 .های عادی هم برسدبرابر روز ۵یا  ۴به 

دسته  ۳۰۰های فروش روزانه خود را در ماه مبارک رمضان بیش از هاین فرد در خصوص میزان درآمدش حرفی نزد، اما تعداد دست

تومان  ۹۰۰توان درآمد روزانه این فرد را حدود تومان قیمت دارد و با حساب سرانگشتی می ۳۰۰به عبارتی هر بسته .اعالم کرد

 .ماندرد باقی میهزار تومان برای این ف ۶۰۰تا  ۵۰۰محاسبه کرد که با درنظر گرفتن هزینه خرید سبزی حدود 

این دستفروش با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان به دلیل استقبال مردم کار خود را گسترش داده است عنوان کرد: برای فروش 

 .بیشتر با تهیه فرغون دیگری به همراهی برادرم فروش خود را دو برابر کرده ام

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c۷۰8de۵۷۹۹8۷۴c۹f8d۳8۵f 

 
 بازار و قیمت ها

 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۲۰یک شنبه 

 بار تهران استانداردسازی شدمیدان میوه و تره ۱0۲

کل استاندارد استان تهران، تاکنون بار با ادارهنامه سازمان مدیریت میادین میوه و ترهمدیرکل استاندارد تهران گفت: در پی تفاهم

 .استمرکز استانداردسازی شده ۱۰۲

رمجموعه به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمودرضا طاهری در این خصوص گفت: کارشناسان استاندارد بصورت منظم از واحدهای زی

 .کنندبار بازدید و طبق استاندارد ملی مربوطه، شرایط بهداشتی عرضه مواد غذایی را بازرسی میسازمان مدیریت میادین میوه و تره

کل واحد موفق به دریافت نشان استاندارد از این اداره ۲۵وی با بیان اینکه استاندارد مربوطه تشویقی بوده، افزود: در سال گذشته، 

 .شدند

موردی/ نهایی( جهت کسب اطمینان از کیفیت  /مورد بازدید) اولیه ۱۷۰این مقام مسؤول در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، 

 .استشده و شرایط بهداشتی عرضه مواد غذایی انجام شدهخدمات ارایه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۴۲f8۰b۳۵۹e۶e۴e۴۰8d۳d88d۵ 
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 بازار و قیمت ها
 ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۷خرداد / /  ۲۱دوشنبه , 

 قیمت امروز انواع میوه

این نرخ ها به مدت یک هفته قیمت جدید انواع میوه و صیفی به نرخ عمده، در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران اعالم شد؛ رعایت 

 .توسط تمامی فروشندگان عمده الزامی است

 فتهه یک مدت به مرکز این فروشندگان تمامی بار در میدان مرکزی میوه و بار تهران کشف و رعایت آن برای قیمت انواع میوه و تره

   .شد الزامی جاری سال اردیبهشت ۳۰تا ۲۴زمانی فاصله در

 بارتره بار، اتحادیه بارفروشان، فروشندگان میوه ای که به این منظور توسط مسئوالن و کارشناسان بازرسی میدان میوه وترهدر نامه

 :مده استآ شده، تهیه کشاورزی جهاد وزارت  و

و به منزله خرید از  فروشی رصد و تعیین شده استهای عمده فروشی فوق به منظور نظارت و کنترل قیمت عمده و خردهقیمت»

بار تهران و اعمال نظر های مذکور بر اساس استعالم روزانه از بارفروشان متعدد میدان مرکزی میوه و ترهقیمت.تولیدکننده نیست

کارشناسان اتحادیه بارفروشان جهاد کشاورزی و اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران کشف شده و به تایید واحدهای بازرسی و 

های اعالم شده باید از سوی تمامی فروشندگان عمده )صاحبان نرخ.بار تهران رسیده استرت اصناف میدان مرکزی میوه و ترهنظا

به  دار )با درج قیمت واقعی(حجره و همکاران صنفی( رعایت و در فاکتور فروش نیز معتبر درج شود. فروشندگان باید فاکتور سربرگ

توانند برای دریافت نرخنامه با استعالم فروشان میبارفروشان و میوه.مضا به خریدار تحویل نمایندنام صاحب حجره پس از مهر و ا

 «.قیمت با اتحادیه متبوع خود ارتباط برقرار کنند. نرخ ممتاز مربوط به میوه ه و تره بار دست چین و لوکس است

http://iranecona.com/8۴۵۳۰/%D۹%8۲%DB%8C%D۹%8۵%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷خرداد / /  ۲۰یکشنبه , 

 بار تهرانمیدان میوه و تره ۱0۲استانداردسازی 

کل استاندارد استان تهران، تاکنون بار با ادارهنامه سازمان مدیریت میادین میوه و ترهمدیرکل استاندارد تهران گفت: در پی تفاهم

 .استمرکز استانداردسازی شده ۱۰۲

میادین میوه محمودرضا طاهری در این خصوص گفت: کارشناسان استاندارد بصورت منظم از واحدهای زیرمجموعه سازمان مدیریت 

 .کنندبار بازدید و طبق استاندارد ملی مربوطه، شرایط بهداشتی عرضه مواد غذایی را بازرسی میو تره

کل واحد موفق به دریافت نشان استاندارد از این اداره ۲۵وی با بیان اینکه استاندارد مربوطه تشویقی بوده، افزود: در سال گذشته، 

اولیه/ موردی/ نهایی( جهت کسب اطمینان از  )مورد بازدید ۱۷۰خاطرنشان کرد: در این راستا،  این مقام مسؤول در پایان.شدند

 .استشده و شرایط بهداشتی عرضه مواد غذایی انجام شدهکیفیت خدمات ارایه

http://iranecona.com/8۴۴۹۶/%D8%A۷%D8%B۳%D8%AA%D8%A۷ 
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 برنج
 فارس - ۹۷/۰۳/۲۱ : تاریخ

 ای هستیم/ محدودیتی برای واردات برنج از کشورهای مختلف نداریماروگوئه دنبال مشتری برای صادرات برنج

ای که در گمرک مانده، مشکلی از نظر باقی وارداتی اروگوئه معاون شرکت بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برنج 

  .مانده سموم ندارد و تنها اختالف در نوع استاندارد ایران و اروپا است، لذا دنبال مشتری برای صادرات مجدد برنج هستیم

، در مورد آخرین وضعیت واردات برنج از مبادی وارداتی خاطرنشان خبرگزاری فارسبرنگار کشاورزی وگو با خحسن حنان در گفت

 المللی، خرید برنج طبق استانداردهاکرد: اکنون هیچ محدودیتی برای واردات از کشورهای مورد تأیید نداریم و از طریق مناقصات بین

را  شود که کیفیت آنوی تصریح کرد: اکنون عالوه بر کشور هند، برنج اروگوئه، تایلند و آرژانتین هم وارد کشور می .شودیانجام م

  .کنند و در مقصد نیز سازمان غذا و دارو و استاندارد نیز باید آن را تأیید کنندالمللی در مبدأ تأیید میهای بازرسی بینشرکت

وگوئه که سال گذشته به دلیل آنچه که باال بودن باقی ماندن سم آرسنیک در آن عنوان شده و اجازه ترخیص وی در مورد بار برنج ار

المللی وجود دارد، چرا نظری است که بین استاندارد ما با استانداردهای بیناین موضوع اختالف اند، هم گفت:از گمرک به آن نداده

درنظر  ۱۲۰PPbشود اما در استاندارد ایران این رقم مجاز شمرده می PPb ۱۶۰-۱۵تا سقف مانده سموم که در استاندارد اروپا باقی

  .گرفته شده است، یعنی در اصل، برنج اروگوئه وارد شده مشکلی ندارد

 یحنان به این نکته اشاره کرد که مجوزهای الزم به صادرات این برنج به کشورهای دیگر اخذ شده است و به دنبال مقصد صادرات

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد انتقاد برخی واردکنندگان برنج نسبت به ورود  .ها هستیمبرای این برنج

شرکت بازرگانی دولتی و واردات موازی برنج هم این گونه توضیح داد: بازرگانی دولتی طبق تکالیفی که برای تأمین ذخایر راهبردی 

شود و تنها زمانی که برای تنظیم بازار و رفع کمبودها کند و وارد تجارت برنج نمیواردات برنج یا محصوالت دیگر میدارد، اقدام به 

  .شویم که این موضوع مانعی برای تاجران برنج نیستنیاز باشد، وارد بازار می

ttps://www.farsnews.com/news/h۱۳۹۷۰۳۲۱۰۰۰۲۲۱/%D8%AF%D۹% 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۳تاریخ: 

 شودچگونه پنبه طالی سفید زده شد؟/ وقتی پنبه به راحتی از مدار صادرات خارج می

توجهی مسئوالن به تولید این محصول مخالف سر سخت واردات بودیم اما رفته رفته بیبه سبب مازاد تولید پنبه  8۲تا اوایل سال 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .استراتژیک، افزایش واردات کشت پنبه را به کما برد

ای که تولید می کنند، نیست به بعد ناشی از وجود برخی مشکالت و معضالت به سفیدی پنبه 8۰روزگار پنبه کاران از دهه  ،جوان

پوشاک قاچاق و خارجی در مغازه های سطح کشور  ،کشاورزان و جوالنصنعت نساجی تباهی جز دستاوردی امر این نهایت در  که

به سبب مازاد تولید پنبه مخالف سر سخت واردات بودیم چرا که در آن زمان  8۲این درحالی است که تا اوایل سال .نداشته است

حصول تولید این معالوه بر تامین نیاز داخل در بازارهای هدف نیز حرفی برای گفتن داشتیم که رفته رفته بی توجهی مسئوالن به 

استراتژیک، افزایش واردات جهت تامین نیاز صنایع و نبود توان رقابتی در بازار و جایگزین شده محصوالت رقیب در داخل، کشت 

اگرچه هر از گاهی مسئوالن و کارشناسان انتقاداتی نسبت به واردات قانونی و غیر قانونی پوشاک خارجی مطرح .پنبه را به کما برد

مورد نیاز  تولید پنبه و تنها دلیل آن را زمین خوردن تولید پنبه می دانند و می گویند که با توجه به پتانسیل کشور درمی کنند 

صنایع، باید برنامه ریزی و مدیریت مناسبی جهت خودکفایی این طالی سفید به کار گرفته شود،اما این امر مستلزم رقابت پوشاک 

محصولی است که در راستای  ۹البته ناگفته نماند که پنبه جز .نق به صنعت نساجی کشور باز گرددداخلی با خارجی است تا مجددا رو

تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باید تولید آن به خودکفایی برسد، که به نظر می رسد مسئوالن برای تحقق این آرمان عالوه بر 

اورزان به عمل اورند تا آنها همانند گذشته به کشت این محصول بکارگیری عزم و اراده جدی باید حمایت های ویژه ای از کش

با وجود آنکه کشت پنبه در سال های اخیر به دلیل برخی مشکالت کاهش یافته و تاکنون وعده های دولت  .استراتژیک امیدوار شوند

ویم تا از دالیل این موضوع با خبر برای احیا و خودکفایی مجدد این محصول به جایی نرسیده است به سراغ مسئوالن ذی ربط می ر

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق توسعه کشت پنبه در گفت:شویم

هکتار است، اظهار کرد: اگرچه کشاورزان بعد از برداشت گندم هزار  ۷۰۵، ۹۷-۹۶اشاره به اینکه سطح زیر کشت پنبه در سال زراعی 

هزار هکتار سطح زیر کشت محصول  ۷۰۵هستند،اما وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرده که امسال از مجموع  کشت پنبهمشغول 
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اوایل بهار، اراضی پس از وی افزود: با توجه به نبود صرفه اقتصادی کشت پنبه در .هزارتن پنبه تصفیه شده تولید شود ۵۵حدود 

 .برداشت گندم، جو، کلزا، سیب زمینی و ... به کشت این محصول اختصاص می یابد

هزارتن نیاز کشور از  ۶۵هزار تن اعالم کرد و گفت: با توجه به احتساب تولید داخل،  ۱۲۰کاویانی پنبه مورد نیاز صنایع نساجی 

 .طریق واردات تامین می شود

 ۱۵هزارتن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی وارد شد، اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون  ۶۶بیان اینکه سال گذشته  این مقام مسئول با

هزارتن پنبه داخلی باقی مانده در انبارها انتظار می رود که صنایع نساجی تا  ۱۵هزار تن پنبه خارجی وارد شده است که با احتساب 

 .پنبه روبرو نشوندابتدای فصل برداشت با مشکل کمبود 

سنت افزایش یافت که براساس افزایش نرخ  ۲۲دالر و  ۲انی پنبه به جه نرخ امسال وی از افزایش نرخ جهانی پنبه خبر داد و گفت: 

 .جهانی پنبه، نرخ پنبه داخلی نیز افزایش خواهد یافت

ان کرد: نرخ خرید تضمینی وش پنبه همانند سال بی ۹۷-۹۶کاویانی با انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی وش پنبه در سال زراعی 

تومان است که این امر با واکنش کشاورزان روبرو شد، اما به سبب افزایش نرخ جهانی و به طبع آن  ۲۰۰هزار و  ۳زراعی گذشته 

مینی ید تضخرید پنبه به نرخ های باالتر توسط صنایع پیش بینی می شود که امسال نیازی به حضور تعاون روستایی برای خر

 .کند ترغیب کشت امر به را کشاورزان تواند می محصول نیست که این امر 

هزارتن پنبه در صنایع نساجی مورد استفاده  ۱۲۰مستلزم زمان است، افزود: سالیانه  خودکفایی پنبهوی با بیان اینکه دستیبابی به 

قرار می گیرد که ظرف مدت زمان دو تا سه سال امکان تولید این میزان پنبه در داخل وجود ندارد و به همین خاطر وزارت جهاد 

ر عامل صندوق توسعه کشت پنبه توزیع بذور مناسب و مدی.کشاورزی با برنامه ریزی مناسب باید به تدریج سطوح را افزایش دهد

وی در پاسخ .نهاده های ارزان قیمت و خرید محصول با قیمت مناسب را از جمله عوامل موثر در افزایش سطوح کشت پنبه دانست

خرید  ثبات نرخبه این سوال که ثبات نرخ خرید تضمینی وش پنبه می تواند بر کاهش تولید محصول اثر گذار باشد، بیان کرد: 

تضمینی نمی تواند بر کاهش تولی پنبه تاثیر گذار باشد چرا که پنبه مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی است که اگر قیمت آن از 

نرخ های جهانی باالتر رود، صنایع اقدام به واردات پنبه و نخ خارجی می کنند که به همین خاطر قیمت پنبه نمی تواند افزایش 

کاویانی ادامه داد: مسئوالن امر با به کارگیری برخی تمهیدات و اعطای یارانه به بخش تولید باید از ضرر و زیان .اشته باشدناگهانی د

این مقام مسئول با بیان اینکه قاچاق پوشاک ضربه مهلکی به صنایع نساجی و تولید پنبه وارد می کند، .کشاورزان جلوگیری کنند

زینه های تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل و ثبات نرخ خرید تضمینی وش پنبه،قاچاق پوشاک می افزود: با توجه به افزایش ه

تواند ضربه مهلکی به تولید پنبه وارد کند چرا که دولت در جهت حمایت از بخش ریسندگی، نرخ خرید تضمینی پنبه را در سال 

 .جاری افزایش نداد تا فشاری براین بخش وارد نشود

با توجه به بهره باالی بانکی، تولید برای صنعت نساجی صرفه اقتصادی ندارد که در نهایت این امر کاهش تولید پنبه و  به گفته وی

افزایش حجم قاچاق پوشاک را به همراه دارد که از مسئوالن انتظار می رود با اعطای تسهیالت ارزان قیمت و یارانه به بخش تولید 

 .نیز جلوگیری کند قاچاق پوشاکخ از عالوه بر کاهش واردات پنبه و ن

 محدودیت و داخل پنبه کمبود از ناشی درصدی ظرفیت صنایع را  ۳۰این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که تولیدکنندگان کاهش 

خی این امر صحت ندارد چرا که هیچ محدودیتی در واردات نیست و تنها صنایع نساجی به سبب وجود بر :دانند،گفت می واردات

 .مشکالت اقتصادی با حداقل ظرفیت خود کار می کنند
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در کشور  پنبه هزارتن ۳۵۰وی با بیان اینکه پتانسیل تولید پنبه داخل بیش از رقم کنونی نیست، افزود: در سال های نه چندان دور، 

تولید می شد که این میزان عالوه بر تامین نیاز داخل به بازارهای هدف نیز صادر می شد که درنهایت به سبب مقرون به صرفه نبودن 

کشت برای کشاورزان،گران بودن ماشین آالت برداشت و وجود مشکالت دیگر موجب شد که از صادرکننده به واردکننده تبدیل 

 سیاست، بکارگیری با شدنی است اما  خودکفایی پنبهوی ادامه داد: اگرچه . د به خودکفایی غیر ممکن نیستشویم،اما دستیابی مجد

 آباد اما دارد نیاز زمان روز دو ساختمان شدن خراب که چرا است ساله ده دوره یک حداقل مستلزم مدون مدیریت و ریزی برنامه

 .است بیشتری وقت مستلزم آن مجدد کردن

پایان سخنان خود با بیان اینکه در تمامی فصول امکان کشت پنبه وجود ندارد، تصریح کرد: همچنین در تمامی استان ها  کاویانی در

 .امکان کاشته پنبه وجود ندارد چرا که پنبه گیاهی است که نیازمند رطوبت و حرارت مناسب است

 ۱404 درصد افزایش یافت/خودکفایی مجدد تولید پنبه تا افق ۱0تولید پنبه 

بیان  با ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در ابراهیم هزار جریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی

درصدی نسبت به مدت مشابه  ۱۰با افزایش  تولید وش پنبهاینکه کشت پنبه به اتمام نرسیده است، گفت: براساس برنامه امسال 

 .هزارتن خواهد رسید ۲۰۰سال قبل به 

وی در پاسخ به این سوال که ثبات نرخ خرید تضمینی پنبه بر کاهش تولید اثر گذار خواهد بود، افزود: با توجه به آنکه نرخ خرید 

 .این موضوع نمی تواند بر تولید اثر گذار باشد تضمینی اکثر محصوالت کشاورزی نسبت به سال زراعی گذشته افزایشی نداشت،

چشمگیر نیست، گفت: رابطه قیمت جهانی با داخلی متاثر از نرخ دالر در ایران  پنبه جهانی  نرخ هزار جریبی با بیان اینکه نوسان

 .است که به سبب نوسان چشمگیر نرخ ارز، این امر ممکن است بر قیمت پنبه خارجی تاثیر گذار باشد

فته این مقام مسئول با توجه به اثر تناوب کشت پنبه بر زراعت های دیگر،باید سیاست های حمایتی از جمله افزایش نرخ خرید به گ

 .تضمینی، افزایش تعرفه واردات و حمایت های یارانه ای برای ترغیب کشاورزان به کشت این محصول استراتژیک به کار گرفته شود

درصد نیاز کشور است،اظهار کرد: هم اکنون مابقی نیاز صنایع نساجی از طریق  ۵۰داخلی جوابگوی وی با بیان اینکه تولید پنبه 

دیگر  ۱۴۰۴در وزارت جهاد پیش بینی شده که درافق  خوداتکایی پنبهواردات تامین می شود که براساس طرح افزایش ضریب 

نه ای بذر، کود، سم و ماشین آالت کشاورزی برداشت را از مجری طرح پنبه حمایت های یارا.نیازی به واردات پنبه نخواهیم داشت

 .جمله برنامه های وزارت جهاد در راستای خودکفایی پنبه اعالم کرد

وی در پاسخ به سوال دیگری که تولیدکنندگان نساجی کمبود پنبه داخل و محدودیت واردات را مقصر اصلی ظرفیت ناقص کارخانه 

این امر کذب است و تنها برخی افراد غیر کارشناس در این باره اظهار نظر می کنند چرا که هیچ  های تولید می دانند، بیان کرد:

ممانعتی در واردات به جز رعایت شرایط قرنطینه ای نیست،ضمن آنکه دولت برای حمایت از صنایع نساجی تعرفه واردات پنبه را به 

 .درصد کاهش داده است ۵

 بزرگ پوشاک تبدیل شد ترکیه با توسعه کشت پنبه به قطب

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی

زراعی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع  کشاورزیمحصوالت انتقاد از واردات باالی پنبه خارجی اظهار کرد: سالیانه مقادیر زیادی 

میلیارد دالر ارز برای واردات آن از کشور خارج می  ۱۵تا  ۱۲نساجی همچون نخ و پنبه وارد می شود که براساس آخرین برآوردها 

 وسانات بازار ارز را کنترلوی افزود: در شرایط کنونی که با بحران ارزی روبرو هستیم، جلوگیری از خروج ارز از کشور می تواند ن.شود

پاپی زاده با بیان اینکه در سال های گذشته یکی از تولیدکنندگان بزرگ پنبه در دنیا بودیم، گفت: همچنین کارخانه های بزرگ .کند
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نساجی در کشور مشغول فعالیت بودند که به سبب بی توجهی به صنعت وکشت پنبه، به تدریج منجر به ورشکستگی صنایع نساجی 

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: هم اکنون کشور ترکیه با توسعه کشت پنبه و راه اندازی صنایع نساجی .در نهایت واردات شدو 

و پایین دستی به قطب بزرگی برای تولید پوشاک در جنوب غرب آسیا تبدیل شده که امروزه بسیاری از برندهای معروف ترکیه در 

وی سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه کشاورزی و صنایع پایین دستی در ترکیه را .ندمغازه های سطح کشور جوالن می ده

 .نشان دهنده سردرگمی مسئوالن در سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه کشت پنبه و صنایع نساجی دانستند

رود با  است، بنابراین انتظار می پنبهتوسعه کشت پاپی زاده در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه مناطق مختلف کشور مستعد 

 .حمایت همه جانبه دولت از کشاورزان در آینده ای نه چندان دور به خودکفایی مجدد در زمینه کشت پنبه دست یابیم

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۶۲۱۴۲DA/%%8۶%DA%AF%D۹%88%D۹%8۶%D 

 

 

 

 

 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۱تاریخ: 

 میلیون دالر برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی به سیستان 350اختصاص 

آب کشاورزی هزار هکتاری انتقال ۴۶میلیون دالر برای تکمیل طرح ۳۵۰ماده واحده قانون بودجه امسال،  ۴هیئت وزیران طبق تبصره 

 وزیران، هیئت  ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .به اراضی سیستان اختصاص داد

 .تصویب رساندکل کشور را به  ۱۳۹۷ماده واحده قانون بودجه سال ( ۴تبصره ) (هـ) بند اجرایی نامهآیین

به صورت تسهیالت با نرخ سود متعارف  صندوق توسعه ملیطبق این آیین نامه مبلغ سیصد و پنجاه میلیون دالر از محل منابع 

از طریق بانک کشاورزی  ۱۳۹۷نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال نظام

 .هزار هکتار اراضی سیستان اختصاص خواهد یافت( ۴۶برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح )

و به استناد  سازمان برنامه و بودجه کشور  ۱۳۹۶/۱۲/۲8مورخ ۱8۱۰۴۳8به پیشنهاد شماره  ۱۳۹۷/۳/۲هیات وزیران در جلسه

ماده واحده قانون بودجه سال ( ۴نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )سی جمهوری اسالمی ایران، آیین اصل یکصد و سی و هشتم قانون اسا

 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ۳۹۷

 کل کشور ۱۳۹۷ماده واحده قانون بودجه سال ( ۴نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )آیین

محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود دالر از ( ۳۵۰ر۰۰۰ر۰۰۰مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ) -۱ماده 

از طریق بانک  ۱۳۹۷نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال متعارف نظام

ربط ارچوب موافقتنامه ذیهزار هکتار اراضی سیستان در چ( ۴۶با لوله در سطح ) انتقال آب کشاورزیکشاورزی برای تکمیل طرح 

با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و تضمین این سازمان به تأمین منابع الزم برای اتمام پروژه مربوط در حوزه وزارت جهادکشاورزی، 

 یابد.های جهاد کشاورزی و نیرو اختصاص میبه وزارتخانه

بینی و بازپرداخت پیش( ۱۴۰۳-۱۳۹8بودجه سنواتی کل کشور ) در لوایح(۱اصل و سود تسهیالت دریافتی موضوع ماده ) -۲ماده 

با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی و حسب درخواست صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی  -۳واهد شد.ماده 
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کل کشور نزد بانک  ۱۳۹۷سال ماده واحده قانون بودجه ( ۴جمهوری اسالمی ایران، معادل کل مبلغ مذکور در بند )هـ( تبصره )

مرکزی جمهوری اسالمی ایران مسدود خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت کار از دستگاه 

ای تسهیالت مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجرایی، نسبت به اعالم به صندوق توسعه ملی برای واریز مرحله ه

، نسبت به تبدیل ارز به ریال اقدام و صندوق توسعه ملیبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پس از اعالم  -۴می کند.ماده  اقدام

 ربط در بانک کشاورزی واریز خواهد کرد.معادل ریالی آن را به حساب ذی

 انههای جهاد کشاورزی و نیرو و بانک عامل مکلفند در مقاطع زمانی ماه وزارتخانه -۵ماده 

اجرایی  به منظور کنترل حین اجرا، دستگاه -۶نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.ماده های عملکرد این آیینگزارش

های الزم را مطابق با چارچوب مورد نظر مربوط مکلف است در قالب سامانه الکترونیکی ایجاد شده توسط بانک کشاورزی، گزارش

قانون بودجه سال ماده واحده ( ۴در اجرای این تصویب نامه رعایت بند )ز( تبصره ) -۷بودجه کشور ارایه کند.ماده سازمان برنامه و 

نامه را در  صندوق توسعه ملی گزارش اجرای این تصویب -8کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط الزامی است.ماده  ۱3۹۷

 و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می کند. مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت امور اقتصادی

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۶۱۱۲۳/%D8%A۷%D8%AE%D8%AA%D8% 
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 تخم مرغ  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۱تاریخ: 

 مرغ نیستمرغ در بازار/ خبری از مشوق صادراتی تخمتومانی قیمت هر کیلو تخم 500افت 

 ۵۰۰هزار و  ۵هزار به  ۶تومانی از  ۵۰۰مرغ درب مرغداری با افت یک مقام مسئول گفت: در یک هفته اخیر قیمت هر کیلو تخم

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارگذار در گفتپرورش دهندگان مرغ تخم فرزاد طالکش دبیرکل کانون.تومان رسید

داد و گفت: در یک هفته اخیر قیمت تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ در بازار خبر  ۵۰۰از کاهش  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان کاهش یافته است ۵۰۰هزار و  ۵هزار به  ۶هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری به سبب همخوانی میان تولید و مصرف از 

تخم یمت قبینی قیمت تخم مرغ در آینده، افزود: از ابتدای شهریور با افزایش تقاضا از سوی صنایع غذایی، امکان رسیدن وی با پیش

 خمت کیلو هر شده تمام کنونی قیمت که چرا  به نرخ قبلی در بازار وجود دارد و به هیچ عنوان این امر به معنای گرانی نیست مرغ

 .دن نرخ استش متعادل معنای به مرغدار برای متعارف سود احتساب با که بوده تومان ۳۰۰ و هزار ۶ مرغ

های حمل و نقل و خوراک با نوسان جزئی همراه شهریور قیمت تخم مرغ تحت تأثیر هزینهبه گفته طالکش در ایام باقی مانده تا 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: فروش هر شانه  ۱۶تا  ۱۵این مقام مسئول نرخ واقعی هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی ها .خواهد بود

شرایط بازار است که این امر اجحاف در حق تولیدکننده و مصرف  تخم مرغ باالتر از این رقم ناشی از سوء استفاده مغازه داران از

 .کننده است

 تن تخم مرغ در کشور 300هزار و  ۲تولید روزانه 

تن تخم مرغ در کشور تولید می  ۳۰۰هزار و  ۲، گفت: روزانه  تولید تخم مرغوی در بخش دیگر سخنان خود درباه آخرین وضعیت 

 .کشور است و هیچ گونه کمبود و مازادی نداریمشود که این میزان جوابگوی نیاز 

های اصلی تولیدکننده تخم مرغ همچون البرز و تهران به سبب معدوم سازی واحدها ناشی از طالکش ادامه داد: اگرچه استان

به سبب سرانه پایین کند، اما درصد ظرفیت خود کار می ۵۰آنفلوانزای حاد پرندگان در تعطیلی به سر می برند و استان قزوین تنها با 

گذار از کاهش سرانه مصرف تخم دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم.مصرف کمبودی در تولید و عرضه تخم مرغ وجود ندارد
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عدد رسید  ۱۵8عدد بود که این رقم سال گذشه به  ۱۹8به ازای هر نفر  ۹۵سال  سرانه مصرف تخم مرغ :مرغ خبر داد و گفت

عدد است که وزارت جهاد کشاورزی با برگزاری همایش ملی مصرف و انجام یک سری کارهای  ۲۵۰درحالیکه سرانه مطلوب تخم مرغ 

 .ترویجی از طریق ستاد در صددیم که سرانه مصرف تخم مرغ را افزایش دهیم

 ادرات تخم مرغ به بازارهای هدف وجود نداردامکان ص

افزود: با توجه به قیمت تمام شده باالی تولید، امکان  صادرات تخم مرغوی در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت 

 .صادرات تخم مرغ به بازارهای هدف وجود ندارد، ضمن آنکه تولید کنونی تنها جوابگوی نیاز داخل است

های بعد از انقالب به غیر از یک در طول سال :اینکه خبری از تخصیص مشوق صادراتی به تخم مرغ نیست، گفت طالکش با بیان

دوره، هیچ زمانی مشوق صادراتی به تخم مرغ اختصاص نیافته است در حالیکه کشورهای دارای سیاست مدون صادراتی، در مواقعی 

زارهای صادراتی اقدام به صادرات تخم مرغ و تامین نیاز کشور خود از طریق واردات که تولید آنها با مازاد روبرو نیست ،برای حفظ با

 .می کنند

 برنامه پیشگیری آنفلوانزای حاد پرندگان مورد مطلوب ما نیست

در کشور وجود  شیوع آنفلوانزای حاد پرندگانوی در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به این سوال که امسال باز هم احتمال 

ای در نظر گرفته شده است، اما این امر مورد مطلوب ما بیان کرد: اگرچه کما بیش برای شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان برنامه دارد،

نیست چرا که سازمان دامپزشکی تا کنون ریالی را برای پیشگیری از آنفلوانزا دریافت نکرده است و انتظار می رود دولت با به کارگیری 

چند روز آینده منابع الزم را در اختیار سازمان قرار دهد چرا که در شرایط کنونی واگذاری این منابع در اختیار تمهیدات الزم ظرف 

تواند چاره ساز پیشگیری از آنفلوانزا باشد و در مواقعی که دیگر همانند سه سال گذشته با بحران بیماری سازمان دامپزشکی می

 .شودکند و تنها به قیمت نابودی مرغداران تمام میا دوا نمیرو شدیم، اعطای این منابع دردی رروبه

ه رو شوند، تمامی واحدها ببه گفته طالکش تردیدی نیست که اگر امسال مرغداران با بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در واحدها روبه

 .های پی در پی سه سال گذشته، تعطیل خواهند شدناشی از زیان مرغداران سبب ورشکستگی

 های دامی در پنج ماه اخیردرصدی نرخ نهاده 35افزایش 

های دامی های اخیر در بازار گفت: در پنج ماه اخیر حداقل نرخ نهادهدر ماه های دامینرخ نهادهوی با انتقاد از افزایش سرسام آور 

های دامی در بازار یکی از معضالت نهادههای تولید و کمبود درصد افزایش یافت و بدیهی است که این امر به سبب نوسان هزینه 35

 .جدی پیش روی تولیدکنندگان به شمار می رود

گذار ادامه داد: قیمت تمام شده تولید در مقایسه با سال گذشته به سبب معدوم سازی دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

تومان نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  ۳۰۰هزار و  ۵درصد افزایش یافته است و از آنجا که دولت سال گذشته  ۴۰طیور حداقل 

 ۶۴۰۰تومانی را به ستاد تنظیم بازار داده ایم که تا کنون مصوبه ای مبنی بر اعالم نرخ  ۴۰۰هزار و  ۶اعالم کرد، امسال پیشنهاد نرخ 

تومانی  8۰۰کیلو تخم مرغ با زیان حداقل وی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه مرغداران در فروش هر .تومانی ابالغ نشده است

 12رو هستند، تصریح کرد: براین اساس مردم نباید انتظار داشته باشند که هر شانه تخم مرغ همانند سه سال گذشته به نرخ روبه

 .هزار تومان در بازار عرضه شود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۶۰۵۵8/%D8%A۷%D۹%8۱%D8%-AA۵۰۰ 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۷/۰۳/۲۰ : تاریخ

 بردار باغداری در کشورمیلیون بهره ۱.۷وجود 

برداری دارای فعالیت باغداری در سطح میلیون بهره ۱،۷، حدود ۱۳۹۶بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری در سال  

  .کشور وجود داشته است

میلیون  ۱،۷، حدود ۱۳۹۶آمارگیری در سال بر اساس نتایج حاصل از این طرح  به نقل از مرکز آمار ایران، خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .برداری دارای فعالیت باغداری در سطح کشور وجود داشته استبهره

هزار نمونه در سطح کل  ۱۱۶توسط مرکز آمار ایران انجام شد. این طرح با بیش از ۱۳۹۶طرح آمارگیری باغداری در تابستان سال 

نفر نیروی انسانی شامل مامور آمارگیر، بازبین، مسئول گروه و کارشناس مسئول  ۹88کشور به مرحله اجرا درآمد. در اجرای این طرح 

بردار دارای میلیون بهره ۱،۷، حدود ۱۳۹۶بر اساس نتایج حاصل از این طرح آمارگیری در سال  .اندبه طور مستقیم همکاری داشته

میلیون هکتار بوده  ۱،8۵، ۱۳۹۶های کشور در سال ستانمساحت اراضی باغ و قلم.فعالیت باغداری در سطح کشور وجود داشته است

هزار هکتار آن به صورت کاشت مخلوط )چند محصولی(  ۵۵۹میلیون هکتار آن به صورت کاشت ساده )تک محصولی( و  ۱.۳است که 

درصد افزایش  ۴.8معادل  ۱۳۹۵میلیون تن بوده که نسبت به سال  ۱۱،۶تولید کل محصوالت باغی حدود  ۱۳۹۶در سال .بوده است

 .است بوده خرما و پرتقال انگور، سیب، محصول ۴ به  درصد تولیدات محصوالت باغی کشور مربوط ۶۱داشته است. بیش از 

ه نتایج حاصل از مقایس. است بوده تن میلیون ۱،۷۶ و ۱،۲ ،۱.۷۵، ۲.۴تولید سیب، پرتقال، خرما و انگور به ترتیب  ۱۳۹۶در سال 

 ۱.۴ و ۱۲.۵ ، ۱۴.۴به ترتیب  ۱۳۹۵تولید محصوالت سیب، پرتقال و خرما نسبت به سال  ۱۳۹۶این طرح نشان می دهد در سال 

 .است یافته کاهش درصد ۵ حدود ۱۳۹۵ سال به نسبت ۱۳۹۶ سال در انگور محصول تولید و افزایش درصد

های استان کشور شامل استان ۱۱های کشور به ترتیب در و قلمستان درصد باغ ۵۰از  دهد بیشنتایج حاصل از این آمارگیری نشان می

کرمان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران، یزد، اصفهان، گیالن، سیستان و بلوچستان و قزوین واقع 

عاقباً در درگاه ملی آمار، به آدرس شود نتایج تفصیلی حاصل از این طرح آماری متیادآوری می.شده است

 .قرار خواهد گرفت www.amar.org.ir اینترنتی

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۳۲۰۰۰۰۳۳8/%D۹%88%D8% 
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 باغیتولیدات 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۶تاریخ: 

 مردم از مصرف قارچ های پرورشی هراسی نداشته باشند/تولید قارچ پرورشی جوابگوی نیاز کشور است

 .طهماسبی گفت: جای هیچ گونه نگرانی در مصرف قارچ های پرورشی وجود ندارد

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی ر گفت و گو با خبرنگارمحمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی د

مشکلی ندارد، اظهار کرد: طی یک ماه اخیر به دلیل برخی  مصرف قارچ های پرورشیبا اشاره به اینکه  ،باشگاه خبرنگاران جوان

اخبار منتشر شده در تعدادی از رسانه ها در مورد مسمومیت ناشی از مصرف قارچ، آسیب جدی به پرورش دهندگان قارچ وارد شده 

 .مشکلی ندارداست.این در حالیست که استفاده از قارچ های پرورشی به دلیل تولید در محیط کامال سالم هیچ گونه 

وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر قارچ به عنوان یکی از منابع مهم پروتئینی در سبد غذایی خانوار قرار گرفته است،افزود:طی 

موجود در طبیعت،بسیاری از  قارچ های وحشییک ماه اخیر با مسموم شدن و فوت تعدادی از هموطنانمان به دلیل استفاده از 

 .خرید و مصرف قارچ خوراکی اجتناب کرده اندخانوارها از 

طهماسبی با بیان اینکه قارچ های وحشی در محیط های طبیعی بر سه نوع خوراکی، دارویی و سمی هستند، گفت: با توجه به بارش 

اقدام به جمع آوری های اخیر،قارچ ها رویش خوبی در طبیعت داشتند از اینرو بسیاری از گردشگران و جوامع روستایی بدون آگاهی 

و فروش این قارچ ها در بازار کردند که درنهایت این امر منجر به مسمومیت و فوت تعدادی از افراد در کشور شد.مردم باید بدانند که 

 .تشخیص این سه نوع قارچ در طبیعت بسیار دشوار است

 در قارچ پرورش واحد ۱۱۰ از بیش  است، بیان کرد: در دنیا متداول مصرف قارچ های خوراکی این مقام مسئول با اشاره به اینکه

 وجود قارچ تامین در مشکلی کیلوگرم، ۱.۳ تا ۱.۲ مصرف سرانه به توجه با که کنند می تولید قارچ هزارتن ۱۵۰ حدود ساالنه کشور،

 .قارچ های بیابانی بروند از استفاده سوی و سمت به مردم که  ندارد

 توجه با که است کیلوگرم ۶ تا  ۵سرانه مصرف قارچ در بسیاری از کشورها :در کشور گفت مصرف قارچسرانه وی با انتقاد از کاهش 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش .است ضروری امری مصرف سرانه افزایش غذایی، ماده این مطلوبیت و نشینی شهر توسعه به

قارچ از نظر مواد غذایی و کیفیت در دنیاست، تصریح کرد:قارچ های  پایانی سخنان خود با بیان اینکه قارچ تولیدی در ایران،بهترین

 .تولیدی در ایران از بهترین نوع صدفی و دکمه ای هستند؛بنابراین در مصرف آنها جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۵۱۶۴۵/%D۹%8۵%D8%B۱%D8%AF 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۳تاریخ: 

 شودچگونه پنبه طالی سفید زده شد؟/ وقتی پنبه به راحتی از مدار صادرات خارج می

توجهی مسئوالن به تولید این محصول یم اما رفته رفته بیبه سبب مازاد تولید پنبه مخالف سر سخت واردات بود 8۲تا اوایل سال 

خبرنگاران گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .استراتژیک، افزایش واردات کشت پنبه را به کما برد

ای که تولید می کنند، نیست به بعد ناشی از وجود برخی مشکالت و معضالت به سفیدی پنبه 8۰روزگار پنبه کاران از دهه  ،جوان

،کشاورزان و جوالن پوشاک قاچاق و خارجی در مغازه های سطح کشور صنعت نساجی تباهی جز دستاوردی امر این نهایت در  که

به سبب مازاد تولید پنبه مخالف سر سخت واردات بودیم چرا که در آن زمان  8۲است که تا اوایل سال این درحالی .نداشته است

عالوه بر تامین نیاز داخل در بازارهای هدف نیز حرفی برای گفتن داشتیم که رفته رفته بی توجهی مسئوالن به تولید این محصول 

بود توان رقابتی در بازار و جایگزین شده محصوالت رقیب در داخل، کشت استراتژیک، افزایش واردات جهت تامین نیاز صنایع و ن

اگرچه هر از گاهی مسئوالن و کارشناسان انتقاداتی نسبت به واردات قانونی و غیر قانونی پوشاک خارجی مطرح .پنبه را به کما برد

مورد نیاز  تولید پنبه توجه به پتانسیل کشور در می کنند و تنها دلیل آن را زمین خوردن تولید پنبه می دانند و می گویند که با

صنایع، باید برنامه ریزی و مدیریت مناسبی جهت خودکفایی این طالی سفید به کار گرفته شود،اما این امر مستلزم رقابت پوشاک 

صولی است که در راستای مح ۹البته ناگفته نماند که پنبه جز .داخلی با خارجی است تا مجددا رونق به صنعت نساجی کشور باز گردد

تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باید تولید آن به خودکفایی برسد، که به نظر می رسد مسئوالن برای تحقق این آرمان عالوه بر 

بکارگیری عزم و اراده جدی باید حمایت های ویژه ای از کشاورزان به عمل اورند تا آنها همانند گذشته به کشت این محصول 

با وجود آنکه کشت پنبه در سال های اخیر به دلیل برخی مشکالت کاهش یافته و تاکنون وعده های دولت  .یک امیدوار شونداستراتژ

برای احیا و خودکفایی مجدد این محصول به جایی نرسیده است به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از دالیل این موضوع با خبر 

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار صندوق توسعه کشت پنبه در گفت محمد حسین کاویانی مدیر عامل:شویم

هزار هکتار است، اظهار کرد: اگرچه کشاورزان بعد از برداشت گندم  ۷۰۵، ۹۷-۹۶اشاره به اینکه سطح زیر کشت پنبه در سال زراعی 

هزار هکتار سطح زیر کشت محصول  ۷۰۵هستند،اما وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرده که امسال از مجموع  پنبه کشتمشغول 

وی افزود: با توجه به نبود صرفه اقتصادی کشت پنبه در اوایل بهار، اراضی پس از .هزارتن پنبه تصفیه شده تولید شود ۵۵حدود 

 .کشت این محصول اختصاص می یابد برداشت گندم، جو، کلزا، سیب زمینی و ... به
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هزارتن نیاز کشور از  ۶۵هزار تن اعالم کرد و گفت: با توجه به احتساب تولید داخل،  ۱۲۰کاویانی پنبه مورد نیاز صنایع نساجی 

 .طریق واردات تامین می شود

 ۱۵شد، اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون هزارتن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی وارد  ۶۶این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته 

هزارتن پنبه داخلی باقی مانده در انبارها انتظار می رود که صنایع نساجی تا  ۱۵هزار تن پنبه خارجی وارد شده است که با احتساب 

 .ابتدای فصل برداشت با مشکل کمبود پنبه روبرو نشوند

سنت افزایش یافت که براساس افزایش نرخ  ۲۲دالر و  ۲انی پنبه به جه نرخ سالام وی از افزایش نرخ جهانی پنبه خبر داد و گفت: 

 .جهانی پنبه، نرخ پنبه داخلی نیز افزایش خواهد یافت

بیان کرد: نرخ خرید تضمینی وش پنبه همانند سال  ۹۷-۹۶کاویانی با انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی وش پنبه در سال زراعی 

تومان است که این امر با واکنش کشاورزان روبرو شد، اما به سبب افزایش نرخ جهانی و به طبع آن  ۲۰۰هزار و  ۳زراعی گذشته 

توسط صنایع پیش بینی می شود که امسال نیازی به حضور تعاون روستایی برای خرید تضمینی خرید پنبه به نرخ های باالتر 

 .کند ترغیب کشت امر به را کشاورزان تواند می محصول نیست که این امر 

د استفاده هزارتن پنبه در صنایع نساجی مور ۱۲۰مستلزم زمان است، افزود: سالیانه  خودکفایی پنبهوی با بیان اینکه دستیبابی به 

قرار می گیرد که ظرف مدت زمان دو تا سه سال امکان تولید این میزان پنبه در داخل وجود ندارد و به همین خاطر وزارت جهاد 

مدیر عامل صندوق توسعه کشت پنبه توزیع بذور مناسب و .کشاورزی با برنامه ریزی مناسب باید به تدریج سطوح را افزایش دهد

وی در پاسخ .و خرید محصول با قیمت مناسب را از جمله عوامل موثر در افزایش سطوح کشت پنبه دانست نهاده های ارزان قیمت

به این سوال که ثبات نرخ خرید تضمینی وش پنبه می تواند بر کاهش تولید محصول اثر گذار باشد، بیان کرد: ثبات نرخ خرید 

ا که پنبه مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی است که اگر قیمت آن از تضمینی نمی تواند بر کاهش تولی پنبه تاثیر گذار باشد چر

نرخ های جهانی باالتر رود، صنایع اقدام به واردات پنبه و نخ خارجی می کنند که به همین خاطر قیمت پنبه نمی تواند افزایش 

و اعطای یارانه به بخش تولید باید از ضرر و زیان  کاویانی ادامه داد: مسئوالن امر با به کارگیری برخی تمهیدات.ناگهانی داشته باشد

این مقام مسئول با بیان اینکه قاچاق پوشاک ضربه مهلکی به صنایع نساجی و تولید پنبه وارد می کند، .کشاورزان جلوگیری کنند

می  پنبه،قاچاق پوشاکافزود: با توجه به افزایش هزینه های تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل و ثبات نرخ خرید تضمینی وش 

تواند ضربه مهلکی به تولید پنبه وارد کند چرا که دولت در جهت حمایت از بخش ریسندگی، نرخ خرید تضمینی پنبه را در سال 

 .جاری افزایش نداد تا فشاری براین بخش وارد نشود

به و ارد که در نهایت این امر کاهش تولید پنبه گفته وی با توجه به بهره باالی بانکی، تولید برای صنعت نساجی صرفه اقتصادی ند

افزایش حجم قاچاق پوشاک را به همراه دارد که از مسئوالن انتظار می رود با اعطای تسهیالت ارزان قیمت و یارانه به بخش تولید 

 .نیز جلوگیری کند قاچاق پوشاکعالوه بر کاهش واردات پنبه و نخ از 

 محدودیت و داخل پنبه کمبود از ناشی درصدی ظرفیت صنایع را  ۳۰ل که تولیدکنندگان کاهش این مقام مسئول در پاسخ به این سوا

این امر صحت ندارد چرا که هیچ محدودیتی در واردات نیست و تنها صنایع نساجی به سبب وجود برخی  :دانند،گفت می واردات

 .مشکالت اقتصادی با حداقل ظرفیت خود کار می کنند

در کشور  پنبه هزارتن ۳۵۰پتانسیل تولید پنبه داخل بیش از رقم کنونی نیست، افزود: در سال های نه چندان دور، وی با بیان اینکه 

تولید می شد که این میزان عالوه بر تامین نیاز داخل به بازارهای هدف نیز صادر می شد که درنهایت به سبب مقرون به صرفه نبودن 

آالت برداشت و وجود مشکالت دیگر موجب شد که از صادرکننده به واردکننده تبدیل کشت برای کشاورزان،گران بودن ماشین 
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 سیاست، بکارگیری با شدنی است اما  خودکفایی پنبهوی ادامه داد: اگرچه . شویم،اما دستیابی مجدد به خودکفایی غیر ممکن نیست

 آباد اما دارد نیاز زمان روز دو ساختمان شدن خراب که چرا است ساله ده دوره یک حداقل مستلزم مدون مدیریت و ریزی برنامه

 .است بیشتری وقت مستلزم آن مجدد کردن

کاویانی در پایان سخنان خود با بیان اینکه در تمامی فصول امکان کشت پنبه وجود ندارد، تصریح کرد: همچنین در تمامی استان ها 

 .نیازمند رطوبت و حرارت مناسب استامکان کاشته پنبه وجود ندارد چرا که پنبه گیاهی است که 

 ۱404درصد افزایش یافت/خودکفایی مجدد تولید پنبه تا افق  ۱0تولید پنبه 

بیان  با ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در ابراهیم هزار جریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی

درصدی نسبت به مدت مشابه  ۱۰با افزایش  تولید وش پنبهاینکه کشت پنبه به اتمام نرسیده است، گفت: براساس برنامه امسال 

 .هزارتن خواهد رسید ۲۰۰سال قبل به 

خرید  به آنکه نرخ وی در پاسخ به این سوال که ثبات نرخ خرید تضمینی پنبه بر کاهش تولید اثر گذار خواهد بود، افزود: با توجه

 .تضمینی اکثر محصوالت کشاورزی نسبت به سال زراعی گذشته افزایشی نداشت، این موضوع نمی تواند بر تولید اثر گذار باشد

چشمگیر نیست، گفت: رابطه قیمت جهانی با داخلی متاثر از نرخ دالر در ایران  پنبه جهانی  نرخ هزار جریبی با بیان اینکه نوسان

 .سبب نوسان چشمگیر نرخ ارز، این امر ممکن است بر قیمت پنبه خارجی تاثیر گذار باشد است که به

به گفته این مقام مسئول با توجه به اثر تناوب کشت پنبه بر زراعت های دیگر،باید سیاست های حمایتی از جمله افزایش نرخ خرید 

 .ب کشاورزان به کشت این محصول استراتژیک به کار گرفته شودتضمینی، افزایش تعرفه واردات و حمایت های یارانه ای برای ترغی

درصد نیاز کشور است،اظهار کرد: هم اکنون مابقی نیاز صنایع نساجی از طریق  ۵۰وی با بیان اینکه تولید پنبه داخلی جوابگوی 

دیگر  ۱۴۰۴ده که درافق در وزارت جهاد پیش بینی ش خوداتکایی پنبهواردات تامین می شود که براساس طرح افزایش ضریب 

مجری طرح پنبه حمایت های یارانه ای بذر، کود، سم و ماشین آالت کشاورزی برداشت را از .نیازی به واردات پنبه نخواهیم داشت

 .جمله برنامه های وزارت جهاد در راستای خودکفایی پنبه اعالم کرد

داخل و محدودیت واردات را مقصر اصلی ظرفیت ناقص کارخانه  وی در پاسخ به سوال دیگری که تولیدکنندگان نساجی کمبود پنبه

های تولید می دانند، بیان کرد: این امر کذب است و تنها برخی افراد غیر کارشناس در این باره اظهار نظر می کنند چرا که هیچ 

ع نساجی تعرفه واردات پنبه را به ممانعتی در واردات به جز رعایت شرایط قرنطینه ای نیست،ضمن آنکه دولت برای حمایت از صنای

 .درصد کاهش داده است ۵

 ترکیه با توسعه کشت پنبه به قطب بزرگ پوشاک تبدیل شد

با  ،وانج گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران خبرنگار با وگوگفت در عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی

زراعی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع  محصوالت کشاورزیانتقاد از واردات باالی پنبه خارجی اظهار کرد: سالیانه مقادیر زیادی 

میلیارد دالر ارز برای واردات آن از کشور خارج می  ۱۵تا  ۱۲نساجی همچون نخ و پنبه وارد می شود که براساس آخرین برآوردها 

در شرایط کنونی که با بحران ارزی روبرو هستیم، جلوگیری از خروج ارز از کشور می تواند نوسانات بازار ارز را کنترل  وی افزود:.شود

پاپی زاده با بیان اینکه در سال های گذشته یکی از تولیدکنندگان بزرگ پنبه در دنیا بودیم، گفت: همچنین کارخانه های بزرگ .کند

بودند که به سبب بی توجهی به صنعت وکشت پنبه، به تدریج منجر به ورشکستگی صنایع نساجی نساجی در کشور مشغول فعالیت 

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: هم اکنون کشور ترکیه با توسعه کشت پنبه و راه اندازی صنایع نساجی .و در نهایت واردات شد

تبدیل شده که امروزه بسیاری از برندهای معروف ترکیه در  و پایین دستی به قطب بزرگی برای تولید پوشاک در جنوب غرب آسیا

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم خرداد 

 

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

وی سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه کشاورزی و صنایع پایین دستی در ترکیه را .مغازه های سطح کشور جوالن می دهند

 .دنشان دهنده سردرگمی مسئوالن در سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه کشت پنبه و صنایع نساجی دانستن

رود با  است، بنابراین انتظار می توسعه کشت پنبهپاپی زاده در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه مناطق مختلف کشور مستعد 

 .حمایت همه جانبه دولت از کشاورزان در آینده ای نه چندان دور به خودکفایی مجدد در زمینه کشت پنبه دست یابیم

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۶۲۱۴۲/%DA%8۶%DA%AF%D۹%88%D۹%8۶%D 

 

 

 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۷/۰۳/۲۰ : تاریخ

 کنند ریزی نمیها جوجههشدار نسبت به کاهش تولید مرغ در کشور/ مرغداری

وسط ریزی ترویه قیمت کنجاله سویا و ذرت، خطر کاهش جوجهدهندگان مرغ گوشتی گفت: به دلیل افزایش بیرئیس انجمن پرورش

  .هزار تومان وجود دارد و دولت باید فکری به حال تولید کند ۱۵ها و افزایش قیمت مرغ تا مرز مرغداری

خرین وضعیت رسیدگی به اعتراضات مرغداران اظهار آ در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمد یوسفی در گفت

داشت: با توجه به اعتراضاتی که صورت گرفته، مسئوالن قول داده بودند که بعد از تعطیالت به موضوع رسیدگی کنند تا مرغداران از 

 .ن لحظه هیچ گونه تصمیمی به ما اعالم نشده استاین وضعیت نجات پیدا کنند، اما تا ای

با  :تومان در هر کیلوگرم گران شده، با رد این موضوع تصریح کرد ۵۰۰ اخیر روز چند طی ظاهراً وی در پاسخ به اینکه قیمت مرغ

که در سازمان ، اما شاهدیم هزار تومان باشد ۱0تا  ۹500های جانبی، اکنون باید قیمت هر کیلوگرم مرغ توجه به هزینه

رسد و نباید اگر قیمت کمی افزایش تومان به فروش می ۶۵۰۰بار که مالک اصلی توزیع مرغ است، هر کیلوگرم مرغ میادین و تره

 .هزار تومان را باید گران شدن مرغ نامید۱۰ها قیمت باالی یافت آن را گران دانست، بلکه با این هزینه

های سربار و گفت: اگر مسئوالن فکری به حال وضعیت هزینه هزار تومان هشدار داد ۱5 افزایش قیمت مرغ تا مرز وی نسبت به

هزار  ۱۵ریزی امتناع خواهند کرد و با کمبود عرضه قیمت مرغ تا مرز تولیدکنندگان مرغ نکنند، به مرور تولیدکنندگان از جوجه

هایی مانند کنجاله سویا، ذرت و جوجه ین قیمت نهادهدهندگان مرغ گوشتی در مورد آخررئیس انجمن پرورش.تومان خواهد رفت

هزار تومان  3قیمت هر عدد جوجه یک روزه از روزه هم گفت: وضعیت در مورد جوجه یک روزه به جایی رسیده است که یک

ه آنکروزه به دلیل و روز گذشته یکی از تولیدکنندگان جوجه یک کندریزی نمیتومان رسیده، چرا که کسی جوجه 400به 

ها ارسال کند که تواند تولید خود را نگه دارد حاضر شد در ازای پرداخت هزینه حمل، جوجه را به طور رایگان به یکی از استاننمی

سال گذشته در همین زمان هر کیلوگرم  یوسفی همچنین در مورد قیمت کنجاله سویا و ذرت هم گفت:.این خود یک فاجعه است

تومان رسیده و هر کیلو کنجاله سویا هم سال  ۱۳۰۰شد، در حالی که اکنون به ننده تحویل داده میتومان به تولیدک 8۲۰ذرت 

وی در پاسخ به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام مگر برای تنظیم .رسدتومان به فروش می ۲۷۰۰تومان بود که اکنون  ۱۳۰۰گذشته 

این شرکت مقدار کمی از این دو نهاده را در بازار توزیع  که او در پاسخ گفت: کندبازار این دو نهاده را به نرخ مصوب دولتی توزیع نمی

 .کند که میزان آن این قدر نیست که بتواند قیمت را در بازار تنظیم کندمی

https://www.farsnews.com/news/۳۲۰۰۰۰8۲۹۱۳۹۷۰/%D۹%8۷%D8%B۴% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۵تاریخ: 

 میلیارد تومان سود به همراه دارد ۷۲5حمل و نقل مناسب طیور بیش از 

جوجه به صنعت میلیارد تومان سود ناشی از بهبود وزن  ۷۲۵دبیر انجمن جوجه یکروزه گفت: با حمل و نقل مناسب طیور بیش از 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی غالمعلی فارغی دبیر انجمن جوجه یکروزه در گفت و گو با خبرنگار.بازگردانده می شود

 مرغداران درآمد کاهش به توجه با: کرد ،اظهار مجهز های کامیون با جوجه نقل و حمل  وضعیت درباره آخرین،باشگاه خبرنگاران جوان

جه مناسب جو نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینه در گذاری سرمایه به تمایلی تولیدکنندگان اخیر، های ماه پی در پی های زیان و

ا خروج ب مرغداربه گفته وی مسئوالن امر و دولت با بکارگیری برخی تمهیدات باید شرایطی در بخش تولید ایجاد کنند تا . ندارند

وجه داخلی است، ج حمل های ماشین  فارغی با بیان اینکه.از زیان بتوانند در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل سرمایه گذاری کند

 و است شده وارد جوجه نقل و حمل مجهز کابین دستگاه ۱۰ ابتدا در منظور همین به که  است وارداتی آن های کابین البته  افزود:

ماشین های  خرید برای مرغداران تقاضای که دید و ماند منتظر باید مجهز های ماشین با طیور صنعت نقل و حمل توسعه برای

 تومان میلیارد ۷۰۰ معادل رقمی ساالنه اینکه به اشاره با  دبیر انجمن جوجه یکروزه.به کدام سمت و سو می رود حمل جوجه

جوجه، یک درصد  ۲۰۰وارد می شود، بیان کرد: ساالنه از تولید یک میلیارد و  صنعت طیور به نامناسب نقل و حمل از ناشی خسارت

به گفته وی با حمل و نقل مناسب طیور ضمن .هزارتن گوشت مرغ به سبب حمل و نقل نامناسب از بین می رود ۱۰آن معادل 

فارغی .به صنعت بازگردانده می شود بهبود وزن جوجهمیلیارد تومان سود ناشی از  ۷۲۵جلوگیری از تلفات یک درصدی، بیش از 

تصریح  ه است،در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان تلفات جوجه ناشی از حمل و نقل نامناسب به ثبت نرسید

کرد: البته میزان تلفات طیور به سبب نبود حمل و نقل مناسب باالست، چرا که در فصل تابستان به سبب جریان هوا درهای کامیون 

 .بازگذاشته می شود که درنهایت این امر به معنای خشک شدن جوجه است

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۵۱۷۶۱/%D8%AD%D۹%8۵%D۹%8۴%D-۹% 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۰تاریخ: 

 تومان از مطالبات چایکارانمیلیارد  ۱۷تن فراتر رفت/ پرداخت  66۷هزار و  4۱خرید برگ سبز چای از 

میلیارد تومان از چایکاران خریداری  ۱۰۰تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۶۶۷هزار و  ۴۱یک مقام مسئول گفت: تاکنون بیش از 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارگودرز خردادپور معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای در گفت.شد

تن برگ سبز  ۶۶۷هزار و  ۴۱خبر داد و گفت: تاکنون بیش از  برداشت چین دوم برگ سبز چای از آغاز ،باشگاه خبرنگاران جوان

میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به سبب سرمای  ۱۰۰غ بر چای با ارزش بال

 .درصد کاهش یافته است 8دیر رس بهاره 

 .درصد درجه دو است ۲۶.۲۱تن معادل  ۹۲۰هزار و  ۱۰درصد درجه یک و  ۷۳.۷۹تن معادل  ۷۴۷هزار و  ۳۰به گفته وی 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران  ۱۷افزود: تا به امروز بیش از  مطالبات چایکارانن وضعیت پرداخت خرداد پور درباه آخری

 .پرداخت و مابقی درآینده نزدیک به حساب تولیدکنندگان واریز خواهد شد

ظر شود که وضعیت تولید از نبینی میمعاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد بارندگی، پیش

درصدی میزان  8کمی و کیفی در چین دوم بهاره افزایش یابد، اما تا پایان دوره بهره برداری نمی توان اظهار نظری راجع به جبران 

 ۳۷۹زار و ه ۹وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه از میزان برگ سبز خریداری شده حدود .تولید تا پایان دوره بهره برداری داشت

استحصال شده است، تصریح کرد: با وجود کیفیت مناسب چای تولیدی، مشکلی در فروش نداریم به طوریکه اکثر  چای خشکتن 

 .چای تولیدی امسال به فروش رسیده است

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۵۹۵۵۶/%D8%AE%D8%B۱%DB%8C%D8%%-AF 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۲تاریخ: 

 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران 4۲درصد چای تولید بهاره به فروش رسید/پرداخت  90

درصد چای تولیدی کارخانه  ۹۰افزایش تقاضا برای خرید چای ایرانی،  رئیس سازمان چای گفت:به منظور حمایت از تولید داخل و

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار .ها به فروش رسیده است

خبر داد و گفت:در ابتدای سال، سرمای دیررس بهاره منجر  تولید برگ سبز چای درصدی ۱۰از کاهش  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 درصد ۱۰ قبل سال مشابه مدت به نسبت چای سبز برگ تولید  به خسارت بخشی از باغات در دشت ها شد که به همین خاطر

به گفته وی با وجود شرایط جوی مطلوب در فصل تابستان، امکان جبران کاهش تولید برگ سبز چای در چینِ . است یافته کاهش

تن  ۵۰۰هزار و  ۴۱روزبهان درباه آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای افزود: براساس آخرین آمار، .اول بهاره وجود دارد

 چای خشک تن ۵۰۰ و هزار ۹ حدود مقدار این از که  میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده ۱۰۰ارزش بالغ بر برگ سبز چای با 

استحصال شده است البته به سبب نبود همزمانی در رسیدن و آماده بودن برداشت برگ سبز، چای های تولیدی از کیفیت و عطر و 

مشکلی نداشتیم، افزود: با توجه به تاکید مقام  فروش چای بهارهان اینکه در رئیس سازمان چای با بی.طعم مناسبی برخوردارند

 تمامی تولیدی چای نسبی طور به  و برنامه های دولت دوازدهم حمایت از تولید داخلمعظم رهبری در ابتدای سال مبنی بر 

 سال دهمانن و برسد فروش به پاییز فصل پایان تا تولیدی چای مجموع که رود می انتظار همچنین. است رسیده فروش به ها کارخانه

 .نینجامد بطول ماه اسفند تا گذشته

 رقم پرداختی مطالبات چایکاران در این موقع از سال بی سابقه بوده است

گفت: روز گذشته با مساعدت سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و خزانه؛  مطالبات چایکارانروزبهان درباره آخرین وضعیت 

 ۴۲میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز شد که با احتساب پرداختی های اخیر، مجموع پرداخت مطالبات چایکاران به  ۲۲.۵

 . میلیارد تومان رسید که این رقم در این موقع از فصل برداشت کم سابقه است

 نشان امر این. بود برخوردار مساعدی وضعیت از سازی چای های کارخانه قدرالسهم بهای پرداخت  این مقام مسئول ادامه داد: امسال

داشته باشند، این امر در حمایت از کشاورزان  چای ایرانی به ای ویژه توجه حاکمیتی های دستگاه و کنندگان مصرف اگر که دهد می

کارخانه  ۲۵کارخانهِ چای سازی قدرالسهمِ مربوط به نیمه اول اردیبهشت، ۱۲۰به گفته وی تاکنون .تاثیر بسزایی خواهد داشت

 .واریز کردند سازمان چایکارخانه قدرالسهمِ هفته اول خرداد ماه خود را به حساب  ۵قدرالسهمِ نیمه دوم اردیبهشت و 

 ت به سال گذشتهضرورت توسعه شبکه آبیاری تحت فشار/افزایش کیفیت چای تولیدی نسب
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تولیدی را درجه یک و مابقی را درجه دو اعالم کرد و افزود: اگرچه این میزان از نظر درصدی  برگ سبز چای درصد ۷۵روزبهان 

مشابه سال زراعی گذشته است، اما به سبب دقت چایکاران در چیدن برگ سبز و خرید مسئوالن سازمان چای و کارخانه های چای 

 .یدی از کیفیت مناسب تری نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار استسازی، چای خشک تول

اثیر ت کیفیت چای تولیدی به گفته وی شرایط مساعد اقلیمی بعد از یخ زدگی و نبود گرمای شدید در چینِ اول بهاره در فرآیند

 .هاستدرصد چای تولیدی کارخانه  ۹۰بسزایی داشته است که مصداق بارز این امر، فروش بیش از 

درصد باغات  ۹۰وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه  چای خشکرئیس سازمان چای با بیان اینکه امکان پیش بینی دقیق تولید 

نزوالت جوی در میزان تولید بسیار تاثیر گذار است؛ بنابراین پیش بینی تولید تا حدودی دشوار است، اما در   ،چای دیم هستند

شود که تولید چای خشک نسبت به مدت مشابه سال قبل در صورت وقوع چند مرتبه بارندگی تفاوت معناداری مجموع پیش بینی می 

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ضرورت توسعه شبکه های آبیاری تحت فشار بیان کرد: با توجه به آنکه .نخواهد داشت

و شرایط مساعد اقلیمی دارد؛ بنابراین این امر مسئولیت سازمان را برای  میزان تولید برگ سبز چای تاثیر مستقیمی با میزان بارش

 میزان بتوانیم، ربط ذی های دستگاه سایر همکاری با رود می انتظار امسال که دهد می افزایش  توسعه شبکه آبیاری های تحت فشار

سیستم آبیاری هکتار از باغات چای به  ۳۰۰تنها  ۹۳روزبهان با بیان اینکه تا سال .دهیم توسعه را فشار تحت آبیاری های شبکه

هکتار ارتقا یافته است که در سال های آتی باید  8۰۰مجهز بودند،افزود: این درحالی است که هم اکنون این میزان به  تحت فشار

 .شبکه آبیاری تحت فشار توسعه یابد تا تنها نگاهمان به باران نباشد

 درصد افزایش یافت ۱0نرخ چای 

در کشور مصرف می شود، گفت: براساس  هزار تن چای 105این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه سالیانه 

هزارتن از واردات رسمی و مابقی از طریق قاچاق تامین می شود که  ۵۷تا  ۵۶هزارتن از این میزان از تولید داخل، ۳۰آخرین آمارها 

نتظار می رود امسال با برنامه ای که برای کوله بران و مرزنشینان اندیشیده شده است از میزان واردات غیر رسمی کاسته و به میزان ا

واردات رسمی افزوده شود چرا که تمامی مبادی غیر رسمی قابل کنترل نیست و به همین خاطر امکان به صفر رساندن قاچاق وجود 

در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو  نرخ چای خشک درصدی ۱۰سخنان خود از افزایش  وی در بخش پایانی.ندارد

 .هزار تومان است ۱۰هزار و چای درجه پایین  ۴۰تا  ۳8چای ممتاز بهاره با کیفیت 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۶۰۹۷۱/۹۰%D-8%AF%D8%B۱%D8%B۵%D8%%-AF 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۷/۰۳/۲۰ : تاریخ

 شودروزه تسویه می 40میلیون تن گندم / مطالبات گندم کاران  ۲.۷خرید تضمینی 

 ۵۳هزار تن گندم از کشاورزان تحویل گرفته شده که تاکنون  ۷۰۰میلیون و  ۲معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران، گفت: تا امروز  

  .شودکاران پرداخت میروز صددرصد پول گندم ۴۰درصد بهای گندم پرداخت شده و ظرف 

 ۲، در مورد آخرین وضعیت خرید گندم خاطرنشان کرد: تا امروز خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن حنان در گفت

  .ه استهزار تن آن در سامانه ثبت شد 570میلیون و  ۲هزار تن گندم از کشاورزان تحویل گرفته شده که اطالعات  ۷۰۰میلیون و 

میلیارد  ۶۳۱درصد بهای گندم به ارزش یک هزار و  ۵۳میلیارد تومان است که  ۳۴۰۰وی اضافه کرد: ارزش گندم تحویل گرفته شده 

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران درمورد منابع تامین پول گندم هم این گونه توضیح  .تومان پرداخت شده است

کاران ها و ردیف بودجه عمومی کشور برای پرداخت مطالبات گندمیارانه بع تسهیالت بانکی محل هدفمندیداد که امسال از منا

وی در پاسخ به اینکه آیا به دلیل کمبود بودجه احتمالی از روش اوراق بهادار و سلف موازی استفاده خواهید کرد،  .کنیماستفاده می

به گزارش خبرنگار فارس، طی دو سال گذشته شرکت بازرگانی دولتی به دلیل کمبود  .ای برای این موضوع نداریمگفت: فعال برنامه

را با  کارانکاران دست به دامان اوراق بهادار و سلف موازی شد و مطالبات گندمردیف بودجه و منابع برای پرداخت مطالبات گندم

  .ماهه پرداخت کرد ۴تاخیر 

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۳۲۰۰۰۰۷۱۵/%D8%AE%D8%B۱%DB%8C 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۰تاریخ: 

 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران ۱۷فراتر رفت/ پرداخت تن  66۷هزار و  4۱خرید برگ سبز چای از 

میلیارد تومان از چایکاران خریداری  ۱۰۰تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۶۶۷هزار و  ۴۱یک مقام مسئول گفت: تاکنون بیش از 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارگودرز خردادپور معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای در گفت.شد

تن برگ سبز  ۶۶۷هزار و  ۴۱خبر داد و گفت: تاکنون بیش از  برداشت چین دوم برگ سبز چای از آغاز ،باشگاه خبرنگاران جوان

میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به سبب سرمای  ۱۰۰غ بر چای با ارزش بال

 .درصد کاهش یافته است 8دیر رس بهاره 

 .درصد درجه دو است ۲۶.۲۱تن معادل  ۹۲۰هزار و  ۱۰درصد درجه یک و  ۷۳.۷۹تن معادل  ۷۴۷هزار و  ۳۰به گفته وی 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران  ۱۷افزود: تا به امروز بیش از  مطالبات چایکارانن وضعیت پرداخت خرداد پور درباه آخری

 .پرداخت و مابقی درآینده نزدیک به حساب تولیدکنندگان واریز خواهد شد

ظر شود که وضعیت تولید از نبینی میمعاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد بارندگی، پیش

درصدی میزان  8کمی و کیفی در چین دوم بهاره افزایش یابد، اما تا پایان دوره بهره برداری نمی توان اظهار نظری راجع به جبران 

 ۳۷۹زار و ه ۹وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه از میزان برگ سبز خریداری شده حدود .تولید تا پایان دوره بهره برداری داشت

استحصال شده است، تصریح کرد: با وجود کیفیت مناسب چای تولیدی، مشکلی در فروش نداریم به طوریکه اکثر  چای خشکتن 

 .چای تولیدی امسال به فروش رسیده است

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۵۹۵۵۶/%D8%AE%D8%B۱%DB%8C%D8%%-AF 
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 خرید تضمینی 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۰تاریخ: 

 هزارتن رسید ۷00میلیون و  ۲خرید تضمینی گندم به 

هزارتن با  ۵۷۶میلیون و  ۲که از این میزان هزارتن گندم تحویل مراکز خرید شد  ۷۰۰میلیون و  ۲یک مقام مسئول گفت: تاکنون 

 .میلیارد تومان در سامانه ثبت شده است ۴۲۰هزار و  ۳ارزش ریالی 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حسن حنان معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی در گفت

هزارتن گندم تحویل مراکز خرید شده است  ۷۰۰میلیون و  ۲اظهار کرد: تاکنون  خرید تضمینی گندمدرباره آخرین وضعیت  ،جوان

 ۳۲۷میلیون و  ۲ارد تومان در سامانه ثبت و اطالعات میلی ۴۲۰هزار و  ۳هزارتن با ارزش ریالی  ۵۷۶میلیون و  ۲که از این میزان 

 .شد واریز گندمکاران حساب به میزان این از درصد ۵۳ مطالبات که است شده بانکی سامانه وارد  هزارتن

رتر ب هایاستان از  هزارتن ۳۰۷هزار تن و فارس با  ۶۳۵هزارتن، گلستان با  ۱۳۲وی گفت: استان خوزستان با تولید یک میلیون و 

 ۵۰۰میلیون و  ۱۰حنان با بیان اینکه تا پایان فصل برداشت میزان خرید تضمینی گندم به  .روندبه شمار می تولیدکننده گندم

 ها ارشب و فصلی جاییجابه دلیل به سال مشابه مدت به نسبت خرید میزان  هزارتن خواهد رسید، افزود: هم اکنون به طور میانگین

 .است که این امر هیچ ارتباطی به کاهش تولید ندارد ترعقب درصد ۱۲ تا ۱۰

هزارتن خواهد رسید، بیان کرد: تا کنون  ۵۰۰به  خرید دانه های روغنیمعاون داخلی بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه مجموع 

میلیارد تومان در سامانه ثبت و  ۵8۷هزارتن از این میزان با ارزش بالغ بر  ۲۱۴هزارتن کلزا تحویل مراکز خرید شده است که  ۲۱۷

 شده بانکی سامانه وارد شاناطالعات که کلزاکاران مطالبات  درصد ۶۰به گفته وی .هزارتن وارد سامانه بانکی شده است ۲۰۵اطالعات 

هزارتن از استان های برتر تولیدکننده  ۲۲هزارتن و فارس با  ۳۰هزارتن،خوزستان  ۱۰۵حنان گلستان با .است شده واریز حسابشان به

رد، ااین مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه در زمینه خرید تضمینی گندم و کلزا مشکلی وجود ند.کلزا بر شمرد

تصریح کرد: امسال براساس اطالعات پهنه خرید تضمینی از کشاورزان صورت می گیرد که این اقدام در شفاف سازی خرید و کوتاهی 

 .دست واسطه گران تاثیر بسزایی دارد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۵۹۷۶۷/%D8%AE%D8%B۱%DB%8C%D8 
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 خشکسالی
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۲۱دو شنبه 

 میلیون دالر برای انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان 350اختصاص 

 .میلیون دالر برای انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان در سال جاری تخصیص می یابد ۳۵۰با تصویب هیات وزیران، 

کل کشور را به تصویب رساند. طبق این  1397( ماده واحده قانون بودجه سال ۴نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )هیات وزیران، آیین

( دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود ۳۵۰ر۰۰۰ر۰۰۰آیین نامه مبلغ سیصد و پنجاه میلیون )

از طریق بانک  ۱۳۹۷ارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال نامه آن صندوق در چمتعارف نظام

 .( هزار هکتار اراضی سیستان اختصاص خواهد یافت۴۶کشاورزی برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح )

سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد  ۲8/۱۲/۱۳۹۶مورخ  1810438به پیشنهاد شماره  ۲/۳/۱۳۹۷هیئت وزیران در جلسه 

( ماده واحده قانون بودجه سال ۴تبصره ) (نامه اجرایی بند )هـاصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین

 :کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد ۱۳۹۷

 کل کشور ۱3۹۷سال ( ماده واحده قانون بودجه 4نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )آیین

( دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود ۳۵۰ر۰۰۰ر۰۰۰مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ) -1ماده 

از طریق بانک  ۱۳۹۷نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال متعارف نظام

ربط با ( هزار هکتار اراضی سیستان در چارچوب موافقتنامه ذی۴۶ل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح )کشاورزی برای تکمی

نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و تضمین این سازمان به تأمین منابع الزم برای اتمام پروژه مربوط در حوزه وزارت جهادکشاورزی، 

 .یابدختصاص میهای جهادکشاورزی و نیرو ابه وزارتخانه

بینی و بازپرداخت ( پیش۱۴۰۳-۱۳۹8(در لوایح بودجه سنواتی کل کشور )۱اصل و سود تسهیالت دریافتی موضوع ماده ) -۲ماده 

 .خواهد شد

با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی و حسب درخواست صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی جمهوری  -3ماده 

کل کشور نزد بانک مرکزی  ۱۳۹۷( ماده واحده قانون بودجه سال ۴ایران، معادل کل مبلغ مذکور در بند )هـ( تبصره ) اسالمی

جمهوری اسالمی ایران مسدود خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت کار از دستگاه اجرایی، 

ای تسهیالت مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اقدام ریز مرحلهنسبت به اعالم به صندوق توسعه ملی برای وا

 .نمایدمی

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پس از اعالم صندوق توسعه ملی، نسبت به تبدیل ارز به ریال اقدام و معادل ریالی آن  -۴ماده 

 .ربط در بانک کشاورزی واریز خواهد کردرا به حساب ذی
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نامه را به های عملکرد این آیینهای جهاد کشاورزی و نیرو و بانک عامل مکلفند در مقاطع زمانی ماهانه گزارشوزارتخانه  -5ماده 

 .سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند

 وسط بانک کشاورزی،اجرایی مربوط مکلف است در قالب سامانه الکترونیکی ایجاد شده ت به منظور کنترل حین اجرا، دستگاه -۶ماده 

 .های الزم را مطابق با چارچوب مورد نظر سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایدگزارش

کل کشور و سایر قوانین و مقررات  ۱۳۹۷( ماده واحده قانون بودجه سال ۴تبصره ) (در اجرای این تصویب نامه رعایت بند )ز -۷ماده 

 .مربوط الزامی است

نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ه ملی گزارش اجرای این تصویبصندوق توسع -8ماده 

 .نمایدبرنامه و بودجه کشور ارسال می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵۰۰ad۱۱a۲d۰b۴۳۲۳b۵۷f 
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 خشکسالی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷خرداد / /  ۲۱دوشنبه , 

 میلیون دالر برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی به سیستان اختصاص یافت350

میلیون دالر ۳۵۰را به تصویب رساند و طبق آن ۹۷ماده واحده قانون بودجه سال (۴نامه اجرایی بند)هـ(تبصره)هیات وزیران آیین

 .هزار هکتاری انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان اختصاص داد۴۶برای تکمیل طرح

ماده واحده قانون بودجه ( ۴) تبصره( هـ) بند اجرایی نامهآیین وزیران، هیات  کشاورزی، جهاد وزارت از نقل به به گزارش ایران اکونا

دالر از محل منابع  (۳۵۰ر۰۰۰ر۰۰۰را به تصویب رساند. طبق این آیین نامه مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ) کل کشور ۱۳۹۷سال 

نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود متعارف نظام

هزار هکتار ( ۴۶از طریق بانک کشاورزی برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح ) ۱۳۹۷برنامه و بودجه کشور در سال 

 .اراضی سیستان اختصاص خواهد یافت

سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل   ۱۳۹۶/۱۲/۲8مورخ ۱8۱۰۴۳8به پیشنهاد شماره  ۱۳۹۷/۳/۲هیئت وزیران در جلسه

 ۱۳۹۷ماده واحده قانون بودجه سال ( ۴نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )سی جمهوری اسالمی ایران، آیینیکصد و سی و هشتم قانون اسا

 :کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد

 کل کشور ۱۳۹۷ماده واحده قانون بودجه سال ( ۴نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )آیین

محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود دالر از ( ۳۵۰ر۰۰۰ر۰۰۰مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ) -۱ماده 

از طریق بانک  ۱۳۹۷نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال متعارف نظام

ربط ارچوب موافقتنامه ذیهزار هکتار اراضی سیستان در چ (۴۶)کشاورزی برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح 

با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و تضمین این سازمان به تأمین منابع الزم برای اتمام پروژه مربوط در حوزه وزارت جهادکشاورزی، 

 .یابدهای جهاد کشاورزی و نیرو اختصاص میبه وزارتخانه

بینی و بازپرداخت پیش( ۱۴۰۳-۱۳۹8بودجه سنواتی کل کشور ) در لوایح(۱اصل و سود تسهیالت دریافتی موضوع ماده ) -۲ماده 

 .خواهد شد

با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی و حسب درخواست صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی جمهوری  -۳ماده 

کل کشور نزد بانک مرکزی  ۱۳۹۷ه سال ماده واحده قانون بودج( ۴اسالمی ایران، معادل کل مبلغ مذکور در بند )هـ( تبصره )

جمهوری اسالمی ایران مسدود خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت کار از دستگاه اجرایی، 

 ای تسهیالت مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اقدامنسبت به اعالم به صندوق توسعه ملی برای واریز مرحله

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پس از اعالم صندوق توسعه ملی، نسبت به تبدیل ارز به ریال اقدام و معادل  -۴ماده .نمایدمی

های جهاد کشاورزی و نیرو و بانک عامل مکلفند وزارتخانه -۵ماده .ربط در بانک کشاورزی واریز خواهد کردریالی آن را به حساب ذی
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به منظور کنترل  -۶ماده .نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایندهای عملکرد این آیینانهگزارشدر مقاطع زمانی ماه

های الزم را اجرایی مربوط مکلف است در قالب سامانه الکترونیکی ایجاد شده توسط بانک کشاورزی، گزارش حین اجرا، دستگاه

( ۴در اجرای این تصویب نامه رعایت بند )ز( تبصره ) -۷ماده .بودجه کشور ارایه نماید مطابق با چارچوب مورد نظر سازمان برنامه و

صندوق توسعه ملی گزارش  -8ماده .کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط الزامی است ۱۳۹۷ماده واحده قانون بودجه سال 

 .نمایداقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال مینامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت امور اجرای این تصویب

http://iranecona.com/8۴۵۳۷/%DB%B۳%DB%B۵%DB%B۰%D۹%8۵%DB%8C 
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 زعفران
 فارس - ۹۷/۰۳/۱۸ : تاریخ

 خریدندهزار تومان زیر قیمت واقعی می 600دالالن زعفران را کیلویی 

خریدند هزار تومان زیر قیمت واقعی از کشاورزان می ۶۰۰معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی دالالن زعفران را تا کیلویی  

  .ای که قانون داده، خرید توافقی حمایتی را آغاز کردکه وزارتخانه وارد عمل شد و طبق اجازه

در مورد تاریخچه کشت زعفران در کشور خاطرنشان کرد:  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمدعلی طهماسبی در گفت

ها به از چند هزار سال پیش به دلیل شرایط خاص اقلیمی، ارتفاع و جدا افتادگی یک قسمت در یک قاره باعث شده که بعضی گونه

جمله گیاه کروکوم یا همان زعفران است که از الوند نشأت گرفته که امروز در منطقه صورت انحصاری در کشور ما رشد کند؛ از آن 

فرد است و در زمانی که گیاهان وی به خواص زعفران اشاره کرد و گفت: این گیاه منحصربه.شودخراسان به صورت گسترده کشت می

کند؛ مضاف بر اینکه خواص دارویی فراوان دارد که رف نمیدیگر در اوج نیاز آبی قرار دارند، گیاه زعفران در خواب است و آبی مص

هزار هکتار زیر  ۱۱۰زایی باالی زعفران اشاره کرد و گفت: ساالنه معاون وزیر کشاورزی به اشتغال.یکی از آنها ضدافسردگی است

کیلوگرم در هکتار  ۴۱تا  ۴بین  شود و متوسط برداشتهزار هکتار به آن اضافه می ۴تا  ۳رود که هر سال رقمی به کشت زعفران می

 .است

طهماسبی قاچاق پیاز زعفران را یکی از مشکالت پیش روی این محصول عنوان کرد و گفت: با تصویب قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی 

ا مرزبانی ب های خراسان،جرائم سنگینی برای قاچاق ذخایر ژنتیکی کشور در نظر گرفته شده است و در کنار آن جهاد کشاورزی استان

 .های الزم را ارائه کرده تا به سرعت پیاز زعفران را شناسایی و از قاچاق آن جلوگیری کنندهماهنگ کرده و حتی آموزش

را هم  کند اما ایناکنون برخی کشورها از جمله چین پیاز زعفران را در محیط گلخانه و با تراکم باال کشت میبه گفته طهماسبی هم

آب و هوا در میزان عملکرد و کیفیت زعفران بسیار مؤثر است. مثالً در جایی که یخبندان زیاد اتفاق بیفتد پیاز  باید گفت که نوع

 .رودرود یا هنگام برداشت زعفران اگر باران ببارد، کیفیت این محصول از بین میزعفران از بین می

کنند، اما برای جلوگیری از انتقال آفت و بیماری پیاز میهای کشور زعفران را کشت وی تصریح کرد: در حال حاضر اغلب استان

زعفران از یک استان به استان دیگر باید با مجوز سازمان حفظ نباتات انتقال داده شود تا ضدعفونی شده و بیماری و باکتری خاصی 

ره کرد و گفت: برخی از توسط بخش خصوصی اشاایجاد زنجیره زعفران معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی به .منتقل نشود

 .سزایی در ایجاد برند، کیفیت و حفظ بازار دارداند که نقش بهها امر تولید، فرآوری و صادرات را در یک زنجیره آغاز کردهشرکت

طهماسبی در مورد ورود سازمان تعاون روستایی در خرید توافقی زعفران و اعتراض برخی صادرکنندگان نسبت به دپو شدن این 

عرضه زعفران در طول سال فقط در مدت زمان کوتاهی  :ل در سازمان تعاون روستایی و عرضه آن از طریق بورس هم گفتمحصو

شود تا جایی که برخی دالالن شود که عرضه زیاد در این دو ماه سبب کاهش غیرواقعی قیمت میآن هم به مدت دو ماه انجام می

ای که قانون خریدند که وزارتخانه وارد عمل شد و طبق اجازهیمت واقعی از کشاورزان میهزار تومان زیر ق ۶۰۰زعفران را تا کیلویی 

http://awnrc.com/index.php
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http://www.farsnews.com/
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های بسیار محقق شد؛ چراکه سبب به گفته معاون حجتی عرضه زعفران در بورس با پیگیری.داده، خرید توافقی حمایتی را آغاز کرد

 .کندهای رسیدن به کاالی مطلوب ساده میشود و کانالشفافیت قیمت می

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۳۱۳۰۰۰۴۳8/%D8%AF%D۹%8۴%D8 

 

 

 زیتون
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۶تاریخ: 

 برابری سرانه مصرف روغن زیتون ۲افزایش 

گرم افزایش پیدا کرده گفت: مصرف  ۲۵۰سال گذشته سرانه مصرف روغن زیتون در کشور به  8جاللت با بیان اینکه طی حدود 

نادر جاللت عضو  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .روغن زیتون در پیشگیری از انواع بیماری ها بسیار موثر است

سال  ۹طی حدود  روغن زیتونگرمی  ۱۳۰رادیو اقتصاد گفت: سرانه مصرف « روی خط اقتصاد»شورای ملی زیتون کشور در برنامه 

 .گرم رسیده است ۲۵۰گذشته در ایران امروز به رقم 

هش می دهد، ادامه داد: روغن زیتون وی با بیان اینکه افزایش قیمت روغن زیتون مصرف این کاالی ارزشمند را به شدت در جامعه کا

عضو شورای ملی زیتون ایران با بیان .اکسیر سالمتی است و مصرف این محصول در پیشگیری از انواع بیماری ها بسیار موثر است

د شاینکه روغن زیتون کاالی لوکس و تجملی نیست، افزود: برنامه ریزی و سیاست گذاری ها در سطح کالن کشور باید به نحوی با

جاللت با تاکید بر اینکه افزایش سرانه مصرف روغن زیتون .که مصرف این کاال در جامعه هر روز نسبت به گذشته افزایش داشته باشد

وی .در ارتقای اقتصاد سالمت خانواده بسیار تاثیرگذار است افزود: باید به بحث فرهنگ سازی و آموزش در جامعه توجهی ویژه شود

 .کارخانه روغن کشی در کشور خبرداد و گفت: این واحدها دو تا سه ماه در طول سال بیشتر فعالیت ندارند ۳8در ادامه از وجود 

میلیون هکتار بیان و اظهار کرد: ساالنه از این  ۱۱این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود سطح زیر کشت زیتون دنیا را 

 .هزار تن زیتون کنسروی تولید می شود ۶۰۰میلیون و  هزار تن روغن زیتون و دو ۳۰۰باغات سه میلیون و 

هزار تن روغن و  ۴تا  ۳هزار هکتار اعالم کرد و گفت: ساالنه از این باغات،  ۱۰۳جاللت همچنین سطح زیرکشت زیتون در ایران را 

 .هزار تن کنسرو زیتون تولید و به بازار مصرف عرضه می شود که بین این دو هیچ گونه تعادل و همخوانی وجود ندارد ۷۰

وی یادآور شد: در حال حاضر میزان تولید زیتون کنسروی در کشور بیش از روغن زیتون است از این رو ضرورت دارد با توجه به 

 .برنامه ریزی ها و حمایت بیشتر به سمت تولید این کاالی سودمند معطوف شودنقش آفرینی روغن زیتون در سالمت جامعه 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۵۶۲۴۰/%D8%A۷%D۹%8۱%D8%B۲%D8%A۷ 
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 سالمت
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۷خرداد  ۱۶تاریخ: 

 شوندکیفیت از چرخه مصرف حذف میهای بیبیماری تب برفکی در کشور به کنترل درآمد/ واکسن

 .یک مقام مسئول گفت:هم اکنون بیماری تب برفکی در حالت کنترل شده است اما این امر به معنای نبود کانون تب برفکی نیست

ارت صنعت،تجی دامی سازمان دامپزشکی در گفت و گو با خبرنگار داریوش جهان پیما مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری ها

دان معنا ن امر بدر کشور خبر داد و گفت: البته ای کنترل بیماری تب برفکیاز  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

نیست که کانون تب برفکی در کشور به طور کامل از بین رفته است چرا که با تمهیدات و دستورالعمل های الزم تنها توانسته ایم از 

در خصوص تامین واکسن  سازمان دامپزشکیوی با اشاره به اینکه .اپیدمی شدن کانون های بیماری در کشور جلوگیری کنیم

گرفته است، افزود: براین اساس تولید از انحصار یک نفر به چند تولیدکننده و واردات از انحصار یک نفر به چند سیاست خوبی پیش 

جهان پیما ادامه داد: با توجه به .مورد نیاز مشکلی نداشته باشیم تولید واکسن واردکننده توسعه پیدا کرده است تا در تامین و

وزارت صنایع ترخیص واکسن از گمرکات کشور با تاخیر چند ماهه روبروست در حالیکه در تغییرات سیاست بانک مرکزی، گمرک و 

 دامدارانوی گفت:با وجود آنکه از وجود واکسن مورد نیاز .دستورالعمل های قبلی،ترخیص بالفاصله زیر بال هواپیما صورت می گرفت

 .واردات،دامدار با کمبود واکسن روبروست در کشور خبر می دهیم؛ اما به سبب قوانین دست و پاگیر و تاخیر در

از چرخه مصرف خبر داد و گفت: واکسن های تب برفکی دارای کیفیت نامناسب  حذف واکسن های بی کیفیتاین مقام مسئول از 

است از چرخه مصرف حذف می شوند و هم اکنون این اطمینان خاطر را به دامداران و مردم می دهیم که سازمان دامپزشکی هوشیار 

 .و با قاطعیت تمام مسائل را پیگیری می کند تا با وجود تمامی کمبودها، مشکل جدی در بحث بیماری تب برفکی نداشته باشیم

میلیون راس  ۵۵میلیون دوز واکسن تب برفکی در کشور مورد نیاز است، افزود: با توجه به آنکه  ۲۶جهان پیما با بیان اینکه ساالنه 

راس دام سنگین در کشور موجود است؛ بنابراین براساس استناد و فرمول های خاص تبدیل دوز گاوی و  میلیون ۴.۵دام سبک و 

گوسفندی به اندازه نیاز در کشور واکسن تولید نمی شود و این درحالی است که طی یک برنامه استراتژیک سعی کردیم میزان تولید 

ای آن نیست که واکسن های بی کیفیت و خارج از استاندارهای الزم به دامداران واکسن در کشور را افزایش دهیم، البته این امر به معن

د و تولی واکسن های وارداتیمدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری دامی سازمان در پایان تصریح کرد: تمامی .توزیع می شود

ای الزم برخوردارند و هر آنچه که کیفیت الزم داخل که توسط سازمان دامپزشکی مجوز مصرف داده می شود، از کیفیت و استانداره

 .ندارد به سبب حفظ سالمت مردم و منافع صنعت از چرخه مصرف حذف می شود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۵۱۷۱۲/%D8%A8%DB%8C%D۹%8۵%D 

 

 
 

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/6551712/%D8%A8%DB%8C%D9%85%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم خرداد 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۱۹شنبه 

 کنداین کوکو پوکی استخوان را از شما دور می

 .کندمحقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: مصرف نوعی کوکو از ابتالی سالمندان به پوکی استخوان جلوگیری می

،  B۱  ،B۲  ،B۳  ،B۵  ،B۶ مانند B های، گروه ویتامین A  ،D  ،E  ،K هایبه گزارش شفا آنالین، کوکوی مرغ حاوی انواع ویتامین

B۱۲  پروتئین، سلنیوم، فسفر، اسید آمینه تریپتوفان، زینک، سدیم، پتاسیم، کربوهیدرات، آهن، منیزیم و فوالت ۳، اسید چرب امگا ،

 طببرای بررسی خواص کوکوی مرغ و اینکه مصرف این غذا برای چه افرادی مفید است با حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر .است

 .خوانیدمی را آن مشروح ادامه در  وگو کردیم؛گفت (Traditional medicine)سنتی

 ترین خواص کوکوی مرغمهم

این کوکو به علت داشتن فسفر، کلسیم،  :ترین خواص کوکوی مرغ اظهار کردحیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی درباره مهم

به ویژه در سالمندان  (Osteoporosis)شود و از پوکی استخوانها میها و دنداناستخوانموجب استحکام  .D منیزیم و ویتامین

 .کندجلوگیری می

توانند این کوکو را جایگزین گوشت وی درباره خواص دیگر کوکوی مرغ بیان کرد: مبتالیان به غلظت خون و اسید اوریک باال می

ی مرغ نقش موثری در ساخت هورمون سروتونین دارد؛ این هورمون به همراه قرمز کنند؛ اسید آمینه تریپتوفان موجود در کوکو

 .بردرا از بین می (Depression)کند و استرس و افسردگیشادی و نشاط را در افراد ایجاد می B۵ ویتامین

یر چشمگیری در تقویت ها و امالح معدنی باالیی که دارد تاثکوکوی مرغ به علت ویتامین :این محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود

 .قوای جنسی و افزایش قدرت باروری در مردان دارد؛ سلنیوم موجود در این کوکو برای مبتالیان به آرتروز مفید است

نیاسین( است؛ این ویتامین خاصیت ضد سرطانی دارد، به کنترل قند خون ) B۳ عظمایی تاکید کرد: کوکوی مرغ سرشار از ویتامین

 .داردمصون نگه می (Alzheimer)کند و افراد مسن را از ابتال به آلزایمرون انسولین کمک شایانی میو فعالیت بهتر هورم

و آهن برای مبتالیان به کم خونی و زنان باردار بسیار مناسب است؛ این  B۱۲ وی یادآور شد: کوکوی مرغ به علت داشتن ویتامین

 .در بدن دارد (HDL) لب و عروق و افزایش چربی مفیدکوکو نقش موثری در تقویت بینایی و حافظه، سالمتی ق

 (نفر 6مواد الزم برای تهیه کوکوی مرغ )پنج تا 

 گرم ۵۰۰                                          سینه مرغ محلی

 عدد ۲                                                  زمینیسیب

 عدد متوسط ۲                                                             هویج

 تا سه قاشق غذاخوری ۲                                                زرشک پلویی

 الزم مقدار به                                                  روغن کنجد

 الزم مقدار به                  نمک، فلفل، زردچوبه و زعفران
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 عدد یک                                       ای سبزفلفل دلمه

 عدد پنج                                           مرغ محلیتخم

 عدد یک                                                              پیاز

 طرز تهیه کوکوی مرغ

 .ریش کنیدآن را ریشنخست سینه مرغ را بپزید و پس از سرد شدن 

 .ای و هویج را به قطعات خیلی کوچک خُرد کنیدزمینی، فلفل دلمهپیاز، سیب

پز ای و هویج را به پیاز تفت داده شده اضافه و صبر کنید تا نیمزمینی، فلفل دلمهپیاز را با روغن کنجد کمی تفت دهید سپس سیب

 .شوند

 .ریش شده بیفزاییدزرشک را به مرغ ریش

 .د تفت داده شده را به مخلوط زرشک و مرغ اضافه کنیدموا

 .جات را هم به مواد بیفزاییدادویه

 .مواد را به خوبی با هم مخلوط کنید

 .ها را هم در ظرفی جداگانه بشکنید، خوب هم بزنید و به مواد اضافه کنیدمرغتخم

 .شوند پخته خوبی به مواد تا کنید صبر و بریزید  آنیک قابلمه را بردارید، داخل آن کمی روغن ریخته سپس مواد را داخل 

 .پس از هفت تا هشت دقیقه کوکو را پشت و رو کنید تا طرف دیگر آن هم بپزد

توانید در فر هم بپزید برای این منظور نخست باید سینی فر را با کمی روغن چرب کنید سپس مواد را داخل سینی کوکو را می

 .دقیقه بپزند ۱۰گراد به مدت درجه سانتی ۱۷۵ای بریزید و صبر کنید تا در دم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵۶d۵۵۷۹ac۰۲f۴۹dc 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۱۸جمعه 

 تابستانیمعرفی نوشیدنی چربی سوز 

د به پیشگیری توانهای چیا و لیموترش نیاز دارید. مصرف این نوشیدنی میبرای تهیه این نوشیدنی تابستانی مفید به دانه <غذا و تغذیه

 .سوزی و پاکسازی بدن از سموم و مواد زائد کمک کنداز سرماخوردگی در تابستان، چربی

ها استفاده کرده است. تفاوت بین داروهای منبع اصلی برای درمان بسیاری از بیماری انسان در طول تاریخ همواره از طبیعت به عنوان 

 به کمک برای توانیدمی طبیعی نوشیدنی یک از راستا، همین در. رسانندنمی آسیبی  رایج و داروهای طبیعی این است که آنها به ما

 .کنید استفاده سالمت مشکالت از بسیاری درمان

ی، تواند به پیشگیری از سرماخوردگهای چیا و لیمو ترش نیاز دارید. مصرف این نوشیدنی مینوشیدنی مفید به دانهبرای تهیه این 

 .ندکنسوزی و پاکسازی بدن از سموم و مواد زائد کمک کند. بر همین اساس افراد بسیاری این نوشیدنی را هر روز مصرف میچربی

 نوشیدنی لیمو و چیا

 .های طبیعی قدرتمند خود به همراه خواهند داشتانگیز را به واسطه ویژگیای شگفتین نوشیدنی، نتیجهمواد تشکیل دهنده ا

 :مواد تشکیل دهنده

 های چیایک قاشق غذاخوری از دانه

 آب یک لیموی تازه

 یک یا یک و نیم لیوان آب

 یک قاشق غذاخوری عسل

 :روش تهیه

گیرد که از ها را فرا میای اطراف دانهآب خیس کنید. پس از یک ساعت، پوششی ژلههای چیا را به مدت یک ساعت در ابتدا، دانه

ها را با استفاده از یک صافی جدا کرده و به آب و آب لیمو ترش اضافه کنید که مقدار سپس، دانه .شودمحتوای فیبر آنها ناشی می

 .توانید مقداری عسل نیز به آن اضافه کنیدین نوشیدنی میای بهتر و افزایش فواید اآنها در باال ذکر شد. برای ایجاد مزه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۲۲b۴۴f8a۵۶۰e۴۴۳d8e۳۱ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۱۷پنج شنبه 

 هایی بخوریم؟چه خوراکیهنگام بیماری ها 

هنگام بیماری ممکن است فرد اشتهای خود را از دست بدهد اما تغذیه مناسب و نوشیدن مایعات به اندازه کافی به ویژه مواقعی که 

 .بیمار احساس بهتری دارد بسیار مهم است

رد مبتال تواند به فبه طوری که مثال غذایی که میتوانند با انواع مختلف بیماری مقابله کنند به گزارش ایسنا، انواع مختلف غذاها می

 .به گلودرد کمک کند ممکن است برای فردی که حالت تهوع دارد مناسب نباشد

 :آوری شده که به شرح زیر استهای مفید و مضر برای آنها جمعهای شایع و خوراکیدر این مقاله فهرستی از بیماری

  "سرماخوردگی و آنفلوآنزا"

تواند به کاهش خلط و التهاب و های زیر میخوراکی .ی، سرفه و گلودرد از عالئم شایع سرماخوردگی و آنفلوآنزا هستندگرفتگی بین

 :نیز به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کنند

 مفید بوده وها های گیاهی: دریافت مایعات کافی به هنگام سرماخوردگی و آنفلوآنزا اهمیت بسیاری دارد. نوشیدن این چایچای (۱

 .ها را از مخاط تجمع یافته پاک کندتواند سینوسبخور دادن با این گیاهان می

کند چرا که طبق تحقیقات زردچوبه اضافه کردن مقداری زردچوبه به یک فنجان آب داغ و نوشیدن آن به کاهش گلودرد کمک می

 .خواص ضد التهابی و ضد عفونی کنندگی دارد

. ها داشته که در تهییج سیستم ایمنی موثر استها، فالونوئیدها و کاتچینیاهی طبیعی همچون پلی فنولبرگ چای نیز ترکیبات گ

 .کندآنفلوآنزا محافظت می به ویژه کاتچین از بدن در برابر انواع خاصی از ویروس

ها ونته در برطرف شدن این عفتواند به دلیل نوعی عفونت باکتریایی باشد. عسل یک ضد میکروب قوی است کعسل: گلودرد می (۲

دهد عسل موثرتر از داروهای سرفه همچون دیفن هیدرامین و سالبوتامول عمل کرده و نتایجی مشابه تحقیقات نشان می.موثر است

 ۱۲ های کودکان استفاده کرد. هر چند نباید عسل را به کودکان کمتر ازتوان از عسل برای درمان سرفهبا دکسترومتورفان دارد. می

 C ها: مرکباتی همچون پرتقال، لیمو و گریپ فروت حاوی مقادیر باالیی از فالونوئیدها و ویتامینمرکبات و انواع توت (۳.ماه داد

وئیدی دهد فالونشود. برخی مطالعات نشان میهستند که باعث کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی و در نتیجه مبارزه با تب می

های که دلیل اکثر سرماخوردگی "راینو ویروسی"های تواند به درمان عفونتشود که میها نیز یافت میانواع توتبه نام کوئرستین در 

 .تواند به تسکین گلودرد منجر شوندهای یخ زده و برفکی نیز میرایج است، کمک کند. آبمیوه

 :های زیر اجتناب کنیدو آنفلوآنزا از خوراکی در مواقع سرماخوردگی -

 .تواند به انسداد سینوس منجر شوددهد مصرف لبنیات باعث افزایش تولید و تجمع ماده مخاطی شده که میخی شواهد نشان میبر
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چای و  های کافئین دار مانندتواند به کمبود آب بدن و در نتیجه تغلیظ خلط شود اما با این وجود برخی از نوشیدنیکافئین نیز می

کم آبی  تواند بهشوند. اما الکل میی تقویت کننده ایمنی هستند که در تسکین بیماری مفید واقع میهاقهوه حاوی آنتی اکسیدان

 .کندبدن و در نتیجه پاسخ التهابی منجر شود که عالئم سرماخوردگی و آنفلوآنزا را تشدید می

  "تهوع، استفراغ و اسهال"

کند. این عمل به فرد کمک خوردن غذاهایی است که معده را تصفیه میبه هنگام داشتن یک یا تعدادی از این عالئم بهترین روش 

 .کند تا اشتهای خود را دوباره بدست آوردمی

تواند به کاهش اثرات حالت تهوع و استفراغ کمک کند. با اضافه کردن یک تا دو دهد زنجبیل میزنجبیل: تحقیقات نشان می (۱

توانید چای زنجبیل درست کنید. پنج دقیقه قبل از آن زنجبیل را خیسانده داغ می قاشق چایخوری زنجبیل تازه به یک فنجان آب

 .و آن را با عسل کمی شیرین کنید

این رژیم غذایی  .غذاهای شامل موز، برنج، پوره سیب و نان تست برای معده بسیار مالیم هستند :(BRAT) "برات"رژیم غذایی  (۲

 .شودکه به بهبود اسهال و کاهش مشکالت سیستم گوارش منجر میغنی از نشاسته بوده و فیبر کمی دارد 

توان کراکرها، بلغو جو دوسر، هندوانه و سیب زمینی آبپز را نام برد. همچنین فرد بیمار در چند ساعت های مالیم میاز دیگر خوراکی

عموما پس  .ا آب گوشت را امتحان کنداول باید به آرامی مقدار کمی آب مزه مزه کرده و سپس مایعات دیگری همچون آب سیب ی

 .گرددساعت رژیم غذایی به حالت عادی باز می ۴8از 

ها در آب نارگیل وجود دارد که به ترکیباتی به نام تانن .شودهای معده، التهاب در این عضو ایجاد میآب نارگیل: هنگام ناراحتی (۳

م و پتاسیم موجود در آن به آبرسانی سریع به بدن پس از اسهال و کند. همچنین مقادیر باالی سدیکاهش این التهاب کمک می

تواند به هنگام ورزش نوشیدنی سالم و بدون شکر مناسبی باشد که به بدن آبرسانی کند. همچنین این نوشیدنی میاستفراغ کمک می

 .کندمی

 :ها از مصرف مواد غذایی زیر باید اجتناب کرددر این نوع بیماری -

تواند باعث تحریک معده و تشدید حالت تهوع شود. ب حاوی مقادیر زیادی روغن هستند که هضم آن دشوار بوده و میغذاهای چر

تواند باعث ایجاد درد و ناراحتی شود. کافئین نیز به عنوان یک محرک عضالنی عمل کپسایسین موجود در فلفل چیلی )تند( نیز می

شود. هم چنین محصوالت لبنی حاوی قندی به نام الکتوز است که پس از روده می کرده و باعث گرفتگی معده و افزایش حرکات

 .توانند اثری ملین داشته باشندهای مصنوعی نیز میشود. شیرین کنندهاسهال، هضم آن دشوار بوده و باعث نفخ و تهوع می

  "یبوست"

دارد. فیبر محلول رطوبت مدفوع را حفظ کرده و دفع آن را کلید رفع یبوست، مصرف زیاد فیبر است. فیبر انواع محلول و نامحلول 

کند. فیبر نامحلول نیز حجم مدفوع را افزایش داده و به پاکسازی روده های روده کمک میکند. همچنین به تغذیه باکتریتر میراحت

 .کندکمک می

شود به همین دلیل فرد باید مصرف خود را به میتوجه داشته باشید که خوردن فیبر زیاد در رژیم غذایی باعث ایجاد گاز اضافی 

کند بنابراین همراه با مصرف آن مقدار زیادی تدریج افزایش دهد تا از نفخ جلوگیری کند. فیبر محلول نیز مقدار زیادی آب جذب می

 .آب بنوشید

درصد از میزان توصیه  ۱۶ر، تقریبا یک فنجان بلغور جو دوسر همراه با آب حاوی حدود چهار گرم فیب :سبوس و بلغور جو دوسر (۱

شده مصرفی روزانه بزرگساالن است. در حالیکه بلغور جو دوسر فقط ریشه جو است اما سبوس آن حاوی پوسته فیبری بوده و در هر 
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گرم فیبر داشته و برای هضم بهتر است. مصرف آب کافی به هنگام مصرف جو دوسر مهم است و همچنین خوردن  ۵.۷فنجان 

 .تواند به کاهش یبوست کمک کندها میاتی از میوهترکیب

های خشکی مانند زردآلو، انجیر و آلو معموال مقادیر بیشتری ها منبع خوبی از فیبر هستند اما میوههای خشک: تمام میوهمیوه (۲

کند. آلو و رکات آن را تقویت میها حاوی نوعی ملین طبیعی به نام سوربیتول هستند که با آبرسانی به روده حفیبر دارند. این میوه

های مفید روده مانند الکتوباکیلوس و بیفید و باکتریوم را توانند مقادیر باکتریها هستند که میزردآلو همچنین حاوی پلی فنول

 .کنندها به تحریک روده کمک میافزایش دهند. این باکتری

از  کند. همچنین منبع غنیاز فیبر محلول، حرکات منظم روده را تقویت می بذر کتان: بذر کتان به دلیل دارا بودن میزان باالیی (۳

باعث کاهش التهابات روده که پس از یبوست طوالنی مدت رخ  ۳دهد امگا است. تحقیقات نشان می ۳اسیدهای چرب ضروری امگا 

ه استفاده کرد تا بدن قادر به جذب مواد مغذی شود. پوسته بیرونی این بذر قابل هضم نبوده و باید از بذرهای بدون پوستدهد، میمی

 .آن باشد

 :نیز از برخی غذاها باید اجتناب کرد در این بیماری -

از غذاهای فرآوری شده که میزان زیادی چربی و نمک داشته و فیبر کمی دارند، اجتناب کنید چون هضم چربی سخت بوده و نمک 

ت فرآوری شده مانند نان سفید و برنج سفید که پوسته و ریشه آنها جدا شده همچنین غال .دهدسطح رطوبت مدفوع را کاهش می

 .توانند باعث کمبود آب بدن و تشدید یبوست شوندو فیبر کمی دارند نیز در تشدید یبوست موثرند. کافئین و الکل نیز هر دو می

مار از برخی عالئم بیماری کمک کند. اما مهم است که تواند به رهایی فرد بیبه گزارش مدیکال نیوز تودی، تغییرات رژیم غذایی می

گیری تواند در پیشبه یاد داشته باشید پیشگیری بهتر از درمان است. دریافت آب کافی و خوردن رژیم غذایی سرشار از مواد مغذی می

 .های فوق موثر باشداز بسیاری از بیماری
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۲۱دو شنبه 

 بهترین نوشیدنی ها برای کاهش سرعت پیری

ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن است مصرف آب میوه های تازه بهترین گام برای تامین  <غذا و تغذیه

 .ضمن این که اثرات قابل توجه ضد پیری نیز دارد

نوع آب میوه یا سبزی به شما برای کاهش سرعت پیری و  ۶برای جلوگیری از روند پیری هیچ گام قطعی وجود ندارد ولی نوشیدن 

 .حفظ سالمت کلی پیشنهاد شده است

حاوی بیشترین میزان آنتی اکسیدانی به نام لیکوپن است. رنگدانه کاروتنوئید و مواد شیمیایی گیاهی موجود در  :رنگیآب گوجه ف

این نوشیدنی منجر به مبارزه با اثرات رادیکال های آزاد می رود. رادیکال های آزاد از عوامل اصلی آسیب به سلول ها و افزایش سرعت 

 .پیری هستند

کلم غنی از ویتامین کا هستند؛ یک ماده مغذی مفید برای جلوگیری از بیماری های قلبی و پوکی  برگ های :آب کلم

آب کلم همچنین حاوی مواد معدنی از جمله منگنز، مس، کلسیم، آهن و منیزیم به همراه ویتامین  .(Osteoporosis)استخوان

 .است، ویتامین ای، فیبر و اسیدهای چرب غیر اشباع ۲، ب 1، ب ۶های ب 

پوست و دانه های انگور برای سالها در محصوالت زیبایی ضد پیری استفاده شده است. انگور حاوی رسوراترول است؛ آنتی  :آب انگور

 .اکسیدانی که به مبارزه با نشانه های پیری می رود

این که راه مفیدی برای بد یا همان ال دی ال کمک می کند ضمن  (Cholesterol)این نوشیدنی به کاهش کلسترول :آب انار

 .مبارزه با چین و چروک های صورت است. نوشیدن آب انار یک راه سالم برای حفظ سالمت مثانه و کلیه ها نیز هست

هندوانه غنی از ویتامین آ برای  .نوشیدن آب هندوانه یک راه عالی برای تامین آب بدن و حفظ سالمت پوست است :آب هندوانه

 .نگه داشتن پوست و مبارزه با خشکی و چین و چروک پوست استبازسازی پوست، مرطوب 

آنتی اکسیدان های موجود در کیوی از قبیل ویتامین ث و ویتامین ای، برای کاهش آسیب های پوستی ناشی از رادیکال  :آب کیوی

ه روتئین بافت همبند است کهای آزاد بسیار مفید است. ویتامین ث موجود در کیوی به تولید کالژن کمک می کند؛ کالژن نوعی پ

سبب استحکام پوست انسان می شود. با افزایش سن تولید کالژن کاهش یافته و خاصیت ارتجاعی پوست از دست می رود. مواد 

تحریک کننده کالژن مانند عصاره کیوی به محصوالت مراقبت از پوست اضافه می شوند تا با استحکام بخشیدن به بافت پوست، 

 .های پیری پوست را به تعویق بیندازند ظواهر و نشانه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۴cd۶۹۶۱fb۵۱c۴۵۴۶8f 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۶تاریخ: 

 درصدی واردات موز نسبت به سال گذشته 33کاهش 

 ۴۰لحاظ وزنی بر اساس آمارهای گمرک، در دو ماهه منتهی به اردیبهشت سال جاری،واردات موز نسبت به مدت مشابه سال قبل به 

 .درصد کاهش داشته است ۳۳هزار تن یعنی 

هزار  8۷،بر اساس آمارهای گمرک، در دو ماهه منتهی به اردیبهشت سال جاری، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش  

هزار تن، به لحاظ وزنی  ۱۲8میلیون دالر به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با واردات  8۵به ارزش  موز تن

  .رقم خورده است واردات درصد کاهش ۳۳هزار تن یعنی  ۴۰

   

 
  

 
درصدی رو به رو شده است.  ۳۲درصد و به لحاظ وزنی با کاهش  ۱۳گفتنی است، طی این مدت واردات موز به لحاظ ارزش با کاهش 

توان در ازای صادرات سیب از تخفیف حقوق ورودی باشد که با مصوبه چندی قبل هیئت دولت میدرصد می ۱۵حقوق ورودی موز 

 .موز نیز استفاده کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۵۶۰۱۹/%DA%A۹%D8%A۷%D۹%8۷%D8% 
 صادرات و واردات
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۰تاریخ: 

 رساندهزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی در بازار/ تداوم توقف صادرات دام زنده، بازار گوشت را به ثبات می 4کاهش 

هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی ناشی از توقف صادرات دام زنده در دو هفته اخیر  ۴رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش 

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

هزار به  ۴۷خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  بازار گوشتاز رکود حاکم بر  ،خبرنگاران جوان

هزار تومانی  ۴های اخیر را دلیل اصلی کاهش وی توقف صادرات دام در هفته.شودهزار تومان به مشتری عرضه می ۵۱مغازه دار و 

رود که طرح توقف صادرات دام زنده ادامه انتظار می  نرخ گوشت در بازار اعالم کرد و افزود: تا رسیدن نرخ گوشت به ثبات در بازار

شود که به نسبت دو هزار تومان توزیع می ۲۱تا  ۲۰با نرخ  دام زنده به گفته ملکی با توجه به فراوانی دام در میادین، هر کیلو.یابد

بینی کرد و رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت گوشت در بازار را پیش.کیلو دو هزار تومان کاهش یافته است هفته اخیر هر

 شود که اتفاق خاصی در بازار رخبینی میهای وارداتی با نرخ مصوب پیشبا توجه به توقف صادرات دام و توزیع مناسب گوشت :گفت

یمت قشود، با تداوم جلوگیری از صادرات دام، بینی میهش مصرف در فصل گرما پیشوی در پایان تصریح کرد: با توجه به کا.ندهد

 .رو شوددر بازار داخل با روند نزولی روبه گوشت

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۵8۶۵۴/%DA%A۹%D8%A۷%D۹% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۲تاریخ: 

 تومان 500هزار و  ۲۱تر ثبات قیمت شیرینی در بازار/نرخ مصوب هر کیلو شیرینی

 .های تولید، قیمت شیرینی در آستانه عید فطر تغییری نخواهد داشتیک مقام مسئول گفت: با وجود افزایش هزینه

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی صنف قنادان استان تهران در گفت و گو با خبرنگارعلی بهره مند، رئیس اتحادیه 

درصدی هزینه های  ۲۰اظهار کرد: با وجود افزایش  بازار شیرینی در آستانه عید فطر درباره آخرین وضعیت،خبرنگاران جوان

 .تولید، قیمت شیرینی در آستانه عید فطر هیچ گونه نوسانی نخواهد داشت و همکاران مجاز به افزایش قیمت نیستند

 .رددادر بازار وجود  افزایش قیمت شیرینی به گفته وی؛ بعد از پایان عید فطر به سبب باال بودن هزینه های تولید، احتمال

 ۱۷، گل محمدی ۵۰۰هزار و  21 قیمت مصوب هر کیلو شیرینی تر :بهره مند نرخ مصوب انواع شیرینی را اعالم کرد و گفت

 .هزار تومان است ۱۳هزار و کیک یزدی  ۱8، شیرینی زبان، پاپیون و برنجی ۵۰۰هزار و 

 بسته به کیفیت و متریال مصرفی رقابتی ینی و کیکانواع شیر رئیس اتحادیه صنف قنادان استان تهران ادامه داد: قیمت سایر

وی در پایان سخنان خود ضمن تاکید خرید افراد از واحد های قنادی مجاز تصریح کرد: افراد در صورت هرگونه تخلف می .است

 .گی شودتماس بگیرند و شکایات خود را اعالم کنند تا در اسرع وقت به آن رسید 66944499توانند با اتحادیه به شماره 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۶۲۴۴8/%D8%AB%D8%A8%D8%A۷%D8 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۱۸جمعه 

 سندتحت نظارت تعزیرات حکومتی قرار گرفت+  PET فروش بطری

فروشی این محصول، تحت نظارت سازمانهای حمایت فروش بطری مصرفی صنایع مواد غذایی، برای جلوگیری از گران <صنایع غذایی

  .کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی قرار گرفتمصرف

رد و برخی دیگر از صنایع موبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت ظروف بطری پلی اتیلن که در صنایع غذایی 

 مواد ینا گرانی و  های گذشته شاهد افزایش و کمبود بوده است و گالیه های تولیدکنندگان از کمبوداستفاده قرار میگیرد در هفته

 .داندمی امر این را خود اخیر قیمت افزایش دلیل معدنیآب صنایع اتحادیه که طوری به  داشت همراه به را تولید اولیه

 و معدن صنعت، هایسازمان روسای به اینامه طی مشکالت این پیرو  کنندگان و تولیدکنندگانسازمان حمایت مصرف 

 .یرندبگ قرار قانونی پیگرد مورد فروشیگران و تخلف صورت در بطری و پریفرم تولیدکننده واحدهای: کرد اعالم  هااستان  تجارت

کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال ارت بر کاالهای سرمایه و خدمات سازمان حمایت مصرفبنا براین گزارش، وحید منایی معاون نظ

های ای به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت چند استان اظهار داشت: حسب اخبار و اطالعت واصله برای از شرکتنامه

ضوابط و مقررات جاری اقدام به فروش محصوالت برخالف  (کننده سهمیه پلی اتلین از بورس کاال ) باألخص گرید بطریدریافت

 .نمایندهایی باالتر در بازار آزاد میشده به قیمتپتروشیمی خریداری

لذا با توجه به کاربرد این محصول برای واحدهای صنعتی مقرر فرمایید ضمن تذکر کتبی به واحدهایی تولیدکننده پریفرم و بطری 

جابجایی و انتقال مواد مذکور، اقدامات نظارتی آن استان در خصوص جلوگیری از هرگونه در خصوص جلوگیری ازهرگونه فروش 

گذاری و توزیع کاال با هماهنگی فروشی برخالف ضوابط عمومی قیمتجایی و انتقال مواد مذکور خارج از شبکه و گرانفروش و جابه

  .ه به اداره نظارت کاالهای غیرفلزی این معاونت منعکس گردداداره کل تعزیرات حکومتی استان پیگیری قانونی صورت گیرد و نتیج

: دکردن اعالم تجارت و معدن صنعت، وزیر به ای نامه در پیش چندی  گفتنی است جمعی از تشکلهای صنایع غذایی و آشامیدنی

 .ه استن صنایع غذایی و آشامیدنی را بحرانی کردتولیدکنندگا وضعیت بطری اولیه مواد عرضه کاهش و گرانی

 و معدنی های آب انجمن ایران، نباتی روغن صنایع صنفی انجمن ایران، لبنی صنایع انجمن امضای با که  متن کامل این نامه 

نوشابه  ران و انجمن صنفیای آبمیوه و کنسانتره صادرکنندگان و تولید صنایع انجمن ایران، ماءالشعیر و مالت انجمن ایران، آشامیدنی

 :است زیر شرح به شده ارسال تجارت و  معدن صنعت، وزیر شریعتمداری محمد  به های گازدار خطاب

  جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری

  وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت

 با سالم وادب

در عرصه  ضمن قدردانی از تالش حضرتعالی و سایر همکاران محترم در آن وزارت خانه که در جهت حمایت از فعاالن حاضر  احتراماً

های صنعت، معدن و تجارت کشور انجام می گیرد به استحضار میرساند متاسفانه طی ماه های اخیر همزمان با افزایش نرخ ارز در 

در صنایع نوشیدنی و آشامیدنی حاکم شده است که موجب تعطیلی برخی از  PET کشور شرایطی در تامین مواد اولیه تولید بطری

ت تداوم آن شاهد تعطیلی قریب الوقوع همه واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در صنایعی همچون لبنی کارخانجات شده و در صور

 . بود خواهیم کشور در.......  و بهداشتی ، میوه آب و نوشابه الشعیر، ماء آب، بندی بسته  ، روغن ،

یاز واحدهای تولیدی در کشور توسط شرکت مورد ن ( PET ) همانگونه که مستحضرید بخش قابل توجهی از مواد اولیه تولید بطری

پتروشیمی شهید تندگویان تولید و عرضه می گردد که متاسفانه محصوالت آن شرکت نه تنها طی چند ماه اخیر همزمان با افزایش 
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ادیر ر از مقنرخ ارز در کشور مشمول افزایش شدید قیمت گردید بلکه مقدار عرضه در هفته های اخیر نیز در مقایسه با تقاضای بازا

بسیار کمی برخوردار بوده است به گونه ای که هم اکنون تهیه مواد اولیه مذکور در بازار آزاد نیز برای تولید کنندگان با قیمت های 

ریال به ازاء هر کیلو نزدیک شده است و این در  ۱۰۰۰۰۰سرسام آور نیز میسر نمیباشد ، طی روزهای اخیر قیمت مواد اولیه به مرز 

 !!! ریال به ازاء هر کیلو بوده است  ۳8۰۰۰ -۴۱۰۰۰حدودا  ۹۶است که قیمت مواد در ماه مشابه در سال  حالی

متذکر می گردد اگرچه بر اساس گزارشات دپارتمان بازرگانی شرکت پتروشیمی تندگویان بخشی از کمبود عرضه ناشی از بروز نقص 

 یهاول شکل) پریفرم صادرات  یل مهم دیگری در بروز این بحران از جملهفنی در راکتور خط تولید آن مجتمع بوده است لکن دال

 به واقعی غیر جوازهای دارندگان قالب در کاذب و متخلف گروههای حضور همچنین و همسایه کشورهای به اولیه مواد و(  بطری

با عنایت به توضیح فوق و با توجه به بحران شدید حاکم بر واحدهای تولیدی  .ی نقش می نمایندایفا کاال بورس در مواد خریدار عنوان

در کشور و توقف و تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی و احتمال تعطیلی قریب الوقوع همه آنها از حضور محترمتان درخواست 

ی اولیه تولید بطری از کشور و همچنین ردیاب میگردد با صدور دستور فوری و مقتضی نسبت به ممنوعیت صادرات انواع پریفرم و مواد

و شناسایی شرکتهای غیر مجاز خریدار در بورس، از تعطیلی قریب الوقوع همه صنایع فوق الذکر به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه 

ی ز سوی پتروشیمپیشگیری نمائید، همچنین از حضور محترمتان درخواست می گردد چنانچه امکان تامین نیاز واحدهای تولیدی ا

شهید تندگویان وجود ندارد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا آن وزارت خانه محترم راساً و با هدف حمایت از واحدهای تولیدی در کشور 

نسبت به واردات مواد اولیه تولید بطری اقدام نماید، بدیهی است که اجابت این درخواست کمترین مساعدت و حمایتی است که 

نام گذاری شده است از تولیدات داخلی و ایرانی داشته باشید ،  "حمایت از کاالی ایرانی  "انید در سالی که سال حضرتعالی می تو

تردید نفرمائید تداوم روند فعلی که با افزایش شدید قیمتها نیز همراه شده است نتیجه ای جز تعطیلی واحدهای تولیدی در سطح 

  .کشور نخواهد داشت 

  ایرانانجمن صنایع لبنی 

    انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران

  انجمن مالت و ماءالشعیر ایران

  انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران 

 انجمن صنفی نوشابه های گازدار 

 انجمن آب های معدنی و آشامیدنی ایران 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۳۳۲c۲b۵۹e۷۶۷۴۶e۲8۳۵۱۰۹abb 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۲۰یک شنبه 

 قیمت فروش گندم نانوایی ها و صنف و صنعت اعالم شد+سند

در خصوص قیمت فروش گندم نانوایی ها و صنف و صنعت  معاون اول رییس جمهور مصوبه هیات وزیران -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

هـ مورخ ۵۵۴۳۶ت/32066 : شماره مصوبه جمهور رییس اول معاون ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا  .را ابالغ کرد

 : را خطاب به هیات وزیران به شرح زیر اعالم نموده است ۱۹/۳/۱۳۹۷

به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و  ۹/۳/۱۳۹۷هیئت وزیران در جلسه 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳۶سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده )

 : کرد تصویب -۱۳۹۳ مصوب –( ۲)

 : به شرح زیر اصالح و تبصره آن حذف می شود 8/۲/۱۳۹۷هـ مورخ ۵۵۲۹۵/ت۱۱۷۳۹( تصویب نامه شماره ۵بند )

  هـ۵۱۲۵۲/ت۹۷۴۷۷( تصویب نامه شماره ۳قیمت فروش گندم موضوع بند ) -5

( ریال و برای سایر ۶.۶۵۰کماکان برای نانوایی های یارانه ای به ازای هر کیلو گرم شش هزار و ششصد و پنجاه ) ۲۶/8/۱۳۹۳مورخ

 .ریال )قیمت پایه عرضه در بورس کاال( تعیین می گردد (9.000)متقاضیان از قرار هر کیلو گرم نه هزار 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۴۴۷۹۳e۷e۶bed۴۰c۰be۲8f۵a۵۹eaa 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۲۰یک شنبه 

 اولین پروانه کاربرد نشان حالل در محصوالت کشاورزی صادر شد

مدیرکل استاندارد استان خوزستان گفت: اولین پروانه کاربرد نشان حالل در محصوالت کشاورزی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی 

رضا دهدشتی زاده اظهار کرد: در راستای تالش برای اجرای احکام نورانی اسالم در زمینه تامین غذای حالل و .استان صادر شداین 

نیز ارتقای سطح اطمینان شهروندان از مصرف مواد غذایی حالل در جامعه اسالمی، اداره کل استاندارد خوزستان با همکاری حوزه 

جهاد کشاورزی استان برای اولین بار در سطح کشور موفق به صدور پروانه کاربرد نشان حالل برای نمایندگی ولی فقیه در سازمان 

دهدشتی زاده گفت: این پروانه برای فرآورده خرمای کبکاب شرکت گنتار و کبکاب بهبهان با نام تجارتی .محصوالت کشاورزی شد

امضای مشترک نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و رئیس  وی افزود: پروانه کاربرد نشان حالل با.داردان صادر شده است

   .است استانداردی فنی و شرعی بعد دو در تولیدی واحد ارزیابی و بررسی بیانگر که شود سازمان ملی استاندارد صادر می

رد دالر درآمد تجارت حالل در میلیا 500مدیرکل استاندارد استان خوزستان بیان کرد: در حال حاضر ساالنه بیش از دو هزار و 

 ناچیز اربسی تجارت این از ایران سهم حالل، نشان تائیدیه  کشورهای اسالمی است اما متاسفانه به دلیل مشکالتی از جمله نداشتن

 .گوی سبقت را در صنایع غذایی حالل از ما ربوده اند اسالمی کشورهای سایر خاطر این به و است بوده

 موجب به و استاندارد نظام توسعه و تقویت قانون ابالغ و تصویب با اخیراً اینکه به توجه با: کرد تاکید زاده دهدشتی به گزارش مهر،

اعطای نشان حالل در کشور شناخته  و صدور رسمی مرجع تنها عنوان به ایران استاندارد ملی سازمان قانون، این ۷ ماده ۲ تبصره

شده است، جای امیدواری است که تعیین متولی مشخص برای این موضوع به رشد و توسعه اخذ این نشان در واحدهای تولیدی و 

رت اخدماتی که به نوعی درگیر تعیین و تائید حلیت مواد یا فرآیندها می باشند کمک کند که قطعاً منجر به توسعه و رونق بیشتر تج

 .مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در سطح کشورهای منطقه و مصرف کنندگان مسلمان خواهد شد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۷۷f۴۶۳۷۲۰da۵۴۴f۹b۵bba۳d۳۳b 
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 غذاییصنایع 
 ایران اکونا - ۱۳۹۷خرداد / /  ۲۰یکشنبه , 

 صدور اولین پروانه کاربرد نشان حالل در محصوالت کشاورزی

مدیرکل استاندارد استان خوزستان گفت: اولین پروانه کاربرد نشان حالل در محصوالت کشاورزی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی 

 .این استان صادر شد

کرد: در راستای تالش برای اجرای احکام نورانی اسالم در زمینه تامین غذای حالل و نیز ارتقای سطح  رضا دهدشتی زاده اظهار

اطمینان شهروندان از مصرف مواد غذایی حالل در جامعه اسالمی، اداره کل استاندارد خوزستان با همکاری حوزه نمایندگی ولی فقیه 

ر سطح کشور موفق به صدور پروانه کاربرد نشان حالل برای محصوالت کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان برای اولین بار د

 .دهدشتی زاده گفت: این پروانه برای فرآورده خرمای کبکاب شرکت گنتار و کبکاب بهبهان با نام تجارتی داردان صادر شده است.شد

زارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملی استاندارد وی افزود: پروانه کاربرد نشان حالل با امضای مشترک نماینده ولی فقیه در و

مدیرکل استاندارد استان     .شود که بیانگر بررسی و ارزیابی واحد تولیدی در دو بعد شرعی و فنی استانداردی استصادر می

ی اسالمی است اما میلیارد دالر درآمد تجارت حالل در کشورها ۵۰۰خوزستان بیان کرد: در حال حاضر ساالنه بیش از دو هزار و 

 خاطر ینا به و است بوده ناچیز بسیار تجارت این از ایران سهم حالل، نشان تائیدیه متاسفانه به دلیل مشکالتی از جمله نداشتن 

 .اند ربوده ما از حالل غذایی صنایع در را سبقت گوی اسالمی کشورهای سایر

 ۷ماده  ۲دهدشتی زاده تاکید کرد: با توجه به اینکه اخیراً با تصویب و ابالغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و به موجب تبصره 

این قانون، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی صدور و اعطای نشان حالل در کشور شناخته شده است، جای 

ین متولی مشخص برای این موضوع به رشد و توسعه اخذ این نشان در واحدهای تولیدی و خدماتی که به امیدواری است که تعی

نوعی درگیر تعیین و تائید حلیت مواد یا فرآیندها می باشند کمک کند که قطعاً منجر به توسعه و رونق بیشتر تجارت مواد غذایی، 

 .دگان مسلمان خواهد شدآرایشی و بهداشتی در سطح کشورهای منطقه و مصرف کنن

http://iranecona.com/8۴۴۷۴/%D8%B۵%D8%AF%D 
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 علوفه
 ایران اکونا - ۱۳۹۷خرداد / /  ۲۱دوشنبه , 

 شودیونجه ایرانی هم قاچاق می

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران با اشاره به قاچاق یونجه به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: این در حالی است 

 .تن آب نیاز دارد ۲۰۰که در شرایط کم آبی کشور تولید هرتن یونجه خشک به 

مسبوق به سابقه است، افزود: دستگاه های نظارتی سید احمد مقدسی در مصاحبه با رادیو ضمن اشاره به اینکه موضوع مزبور در کشور 

 .و کنترلی باید جلوی خروج یونجه از مرزها را سد کنند

 .تن آب مورد نیاز است ۲۰۰وی در ادامه با بیان اینکه یونجه گیاهی پر آب بر است، اظهارداشت: برای تولید هرتن یونجه خشک به 

ران به دلیل مواجه با بحث کم آبی از سه تا چهار سال گذشته یونجه را از کشورهای رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: ای

وی همچنین با بیان اینکه صادرات یونجه ممنوع است، افزود: این غذای مهم دامی زمانی از کشور خارج .جنوب اروپا وارد می کند

 .دشدید مواجه هستندمی شود که دامداران در تامین علوفه مورد نیاز جهت تعلیف دام با کمبو

مقدسی تصریح کرد: قاچاق یونجه موجب افزایش قیمت علوفه دامی و در نتیجه رشد نرخ محصوالت لبنی و پروتئینی در جامعه 

وی گفت: هرساله یونجه تولید داخل به سبب قیمت مناسب و فروش خوب بصورت قاچاق از جنوب کشور روانه بازارهای .خواهد شد

 .ارس می شودممالک حاشیه خلیج ف

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ضمن اشاره به اینکه نقش و اهمیت گیاهان علوفه ای باالخص یونجه در تعلیف دام و در 

نتیجه تامین پروتئین حیوانی بر کسی پوشیده نیست، یادآورشد: در حال حاضر استان های همدان، قم، اصفهان و خوزستان از جمله 

 .د یونجه در کشور هستندمراکز عمده تولی

http://iranecona.com/84529/%DB%8C%D9%88%D9%86 
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷خرداد / /  ۱۹شنبه , 

 ماه رشد گیاهان منتشر شد 5نمودار 

رشد و نمو گیاهان که در تصمیم گیری های زراعی کشاورزان تاثیر گذار است، توسط مراکز تحقیقات ماهه درجه روزهای  ۵نمودار 

 .هواشناسی کشاورزی منتشر شد

میزان یا نرخ رشد بسیاری از موجودات زنده در وحله اول توسط درجه حرارت کنترل می شود. فرآیند رشد از یک دمای حداقل 

درجه حرارت افزایش می یابد تا آنجاییکه به بیشینه میزان خود می رسد، به دمایی که بیشینه  میزان نمو با افزایش.شروع می شود

 .یابد می کاهش دوباره رشد نرخ یا میزان بهینه با افزایش دما به بیش از دمای .بهینه میگویند رشد در آن به وقوع می پیوندد دمای 

 قل،حدا تنها دمای  نه تفاوت این با کند می تبعیت خاصی الگوی از دما، به زنده موجودات اکثر رشد مختلف مراحل واکنش واقع در

 دنب داخل در که هایی واکنش و مراحل برای دماها این بلکه است متفاوت دیگر زنده موجود به زنده موجود یک از بیشینه و بهینه

فوق زمانی که دما کنترل کننده میزان یا نرخ رشد  بنابراین براساس مطالب.بود خواهد متفاوت نیز افتند می اتفاق زنده موجود یک

 GDD یک موجود زنده یا یک فرآیند است میزان یا نرخ نمو آن موجود زنده یا فرآیند توسط یک سیستم درجه روز رشد یا همان

 .شودمشخص می  (Heat Units)یا واحدهای گرمایی Growth degree day یا

 قرمز خطوط با شده، محاسبه  ۱۳۹۷ خرداد ۱8 لغایت فروردین ۱ از  از که کشاورزی واشناسیه تحقیقات مراکز در نمودارهای رشد 

 حالت و دوره این روزهای درجه مقایسه با توانند می مقایسه شده است و کشاورزان  ( 1380-1395 ) مدت بلند حالت با و رنگ

 .است آمده مطلب ذیل در.نمایند اقدام خود زراعی گیرهای تصمیم به نسبت مدت بلند

http://iranecona.com/8۴۴۳۶/%D۹%8۶%D۹%8۵%D۹%88%D8%AF%D8%A۷%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/84436/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم خرداد 

 

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

 گل و گیاهان  صنعتی 

 ایران اکونا – ۱۳۹۷خرداد / /  ۲۲سه شنبه , 

 !سال ۱4تکمیل پایانه صادرات گل و گیاه بعد از 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است،گفت:مصرف سرانه 8۵سال  ۱۴یک مقام مسئول با بیان اینکه پایانه صادرات گل و گیاه بعد از 

 .شاخه بریده است ۱۵۰شاخه گل بریده و در دنیا بیش از  ۱8گل در ایران 

خردادماه روز ملی گل و  ۲۵ اینکه بیان با گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزیغالمرضا تقوی، مدیرکل دفتر امور 

گیاه است، اظهارداشت: به درخواست اتحادیه و نیز دفتر گل و گیاه وزارت جهاد کشاورزی نام گذاری این روز به دفتر شورای عالی 

 .این روز در تقویم بودیمشاهد ثبت  8۴ سال در و انقالب فرهنگی پیشنهاد داده شد 

با استدالل اینکه ضرورتی وجود نداردچنین روزی به صورت رسمی در تقویم باشد، آن را  8۹سال بعد و در سال  ۵وی با بیان اینکه 

 .ما به جد درحال پیگیری هستیم تا مجددا این روز به تقویم بازگردد :حذف کردند، اضافه کرد

خرداد را به صورت  ۲۵شاورزی با اشاره به اینکه فعاالن و عالقمندان به این حوزه همچنان روز این مقام مسئول در وزارت جهاد ک

 .غیررسمی گرامی میدارند، گفت: گرامی داشت این روز نقش مهمی در رونق بخشیدن به اقتصاد و بازار گل و گیاه کشور دارد

 .ت داریم در این تصمیم خود در این زمینه تجدید نظر کندتقوی تصریح کرد: بنابراین از شورای عالی انقالب فرهنگی درخواس

وی تاکید کرد: روز ملی گل و گیاه عالوه بر اینکه بر سالمت روانی جامعه تاثیرگذار است، در مباحث اقتصادی و اشتغال زایی نیز 

 .موثر خواهد بود و ما می توانیم جان تازه ای به حوزه گل و گیاه کشور ببخشیم

 کتار گل و گیاه زینتی در کشورهزار ه ۷کشت 

هزار هکتار کشت گل و گیاه زینتی )هم در  ۷این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه درحال حاضر بیش از 

 .میلیارد شاخه و گلدان است ۴گلخانه و هم در فضای باز( در کشور داریم، اظهارداشت: میزان تولید ما نیز بیش از 

 .برابر این میزان نیز، اشتغال غیرمستقیم در این حوزه وجود دارد ۳هزار نفر در این حوزه، گفت:  ۳۰شاره به اشتغال بیش از تقوی با ا

وی با بیان اینکه حوزه گل و گیاه کمک زیادی به بحث اشتغال زایی در کشور می کند، افزود: در سالیان اخیر بخش زیادی از تحصیل 

 .جوانان به این حوزه ورود کرده اند که جای خوشحالی داردکردگان حوزه کشاورزی و 

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به استانهای عمده تولیدکننده گل و گیاه کشور، گفت: استان تهران با تولید یک 

میلیون  ۳۹۰ستان مازندران با تولید میلیون شاخه و گلدان و ا ۴۷۰میلیون شاخه و گلدان، استان مرکزی با تولید  ۳۷۴میلیارد و 

 .شاخه و گلدان رتبه های اول تا سوم را در این زمینه دارند

تقوی درباره اینکه ایران از لحاظ تولید و صادرات گل و گیاه درجهان در چه وضعیتی قرار دارد؟، گفت: رتبه مشخصی که به لحاظ 

 ۲۵تا  ۲۰آنچه که برخی محققان اعالم کرده اند ایران از نظر تولید در رتبه  رسمی اعالم شود، در این زمینه وجود ندارد اما براساس

است که  ۱۰۰جهان قرار دارد اما در زمینه صادرات رتبه کشور ما باالی  ۲۰تا  ۱۷جهان و براساس اعالم برخی منابع دیگر در رتبه 

 .البته باید تقویت شود

شاخه بریده است و  ۱۵۰اخه گل بریده است، ادامه داد: این عدد در دنیا بیش از ش ۱8وی با بیان اینکه مصرف سرانه گل در ایران 

 .فاصله مذکور نشان می دهد باید بیشتر به صادرات توجه کنیم

 درصد تولیدات قابلیت صادرات دارد ۶۰دالیل ضعف صادرات گل و گیاه در ایران/ 

http://awnrc.com/index.php
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ضعیف است؟، تصریح کرد: روابط و مناسبات با کشورها در این زمینه تقوی درباره اینکه چرا صادرات گل و گیاهان زینتی از کشور 

موثر است، به عنوان مثال ممکن است با توجه به نیازهایی که کشورهای هدف دارند ما نتوانیم محصول مورد نیازشان را تامین کنیم 

 .تمایلی به تهیه آن از کشور ما نداشته باشند یا اینکه آنها کاالی مورد نیاز خود را از کشور دیگری با شرایط بهتر تامین کنند و

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه فراهم بودن زیرساخت های سخت افزاری در این زمینه بسیار مهم است، 

 .افزود: برای انجام صادرات مناسب، خطوط هوایی و ریلی مناسب نیاز است

شود به اختالف ذائقه و سلیقه بین آنچه که در داخل مصرف می شود و آنچه که برای صادرات به تقوی گفت: بخشی نیز مربوطه می 

درصد تولیدات کشور قابلیت صادرات به خارج از کشور را دارند، اضافه کرد: اگر  ۶۰وی با بیان اینکه به طور کلی .خارج نیاز است

و صادرکنندگان فراهم کنند اتفاقات خوبی در این حوزه رخ می  بخش خصوصی و بخش دولتی فضای روانی را برای تولیدکنندگان

تقوی اظهارامیدواری کرد: با توجه به اینکه پایانه گل و گیاه کشور بعد از ماه مبارک رمضان افتتاح خواهد شد و یکی از زیرساخت .دهد

 .درات در حوزه گل و گیاه اتفاق بیفتددرصد نسبت به سال گذشته رشد صا ۱۵تا  ۱۰های مورد نیاز صادرات فراهم می شود بین 

زده  8۳میلیون دالر در این حوزه صادرات داشتیم، گفت: کلنگ پایانه مذکور از سال  ۲۴ این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته 

مینه این ز سال آماده افتتاح است، البته این تعلل بیشتر مربوط به بخش خصوصی بوده که مشکالتی در ۱۴شده و بعد از حدود 

 .داشتند و در طول زمان رفع و تسهیالت بانکی مورد نیاز سامانه تامین شد

 !درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 8۵سال  ۱۴پایانه صادرات گل و گیاه بعد از 

 8۵تا  8۰ریبا تقتقوی با اشاره به اینکه دولت از صندوق توسعه ملی تسهیالت مناسبی را برای تکمیل این پایانه اختصاص داد، افزود: 

درصد دیگر نیز به مرور تکمیل و آماده خواهد شد؛ اما هم اکنون پایانه برای کار  ۱۵الی  ۱۰درصد از پروژه پیشرفت فیزیکی داشته و 

 .آماده است

 .درصد باقی مانده مربوط به بخش فرعی کار است ۱۵وی تصریح کرد: 

 .اسالمشهر استان تهران واقع شده استبه گفته تقوی پایانه مذکور در احمد آباد مستوفی 

http://iranecona.com/8۴۵8۴/%D8%AA%DA%A۹%D۹%8۵%DB%8C 
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 گندم
 فارس - ۹۷/۰۳/۲۰ : تاریخ

 ریال تعیین شد ۹000ریال و سایر متقاضیان  6650ای های یارانهقیمت فروش گندم برای نانوایی

  .ها و سایر متقاضیان براساس مصوبه هیات وزیران تعیین شدقیمت فروش گندم به نانوایی 

 . ن تعیین شدهای و سایر متقاضیان براساس مصوبه هیات وزیرا، قیمت فروش گندم به نانواییخبرگزاری فارسبه گزارش 

معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی صنعت، های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی،براساس این بخشنامه به وزارتخانه

 .از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد

شرح زیر اصالح و تبصره آن به  ۹۷اردیبهشت  8هـ مورخ ۵۵۲۹۵/ت ۱۱۷۳۹نامه شماره تصویب ۵در این مصوبه آمده است، بند 

  .شودحذف می

ای به های یارانهکماکان برای نانوایی ۹۳آبان  ۲۶هـ مورخ ۵۱۲۵۲ت /97477نامه شماره تصویب ۳قیمت فروش گندم موضوع بند 

  .شودال( تعیین میهزار ریال )قیمت پایه عرضه در بورس کا ۹ریال و برای سایر متقاضیان از قرار هر کیلوگرم  ۶۶۵۰ازای هر کیلوگرم 

https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۳۲۰۰۰۰8۲۰/%D۹%8۲%DB%8C% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۰تاریخ: 

 هزارتن رسید ۷00میلیون و  ۲خرید تضمینی گندم به 

هزارتن با  ۵۷۶میلیون و  ۲هزارتن گندم تحویل مراکز خرید شد که از این میزان  ۷۰۰میلیون و  ۲یک مقام مسئول گفت: تاکنون 

 .میلیارد تومان در سامانه ثبت شده است ۴۲۰هزار و  ۳ارزش ریالی 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حسن حنان معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی در گفت

هزارتن گندم تحویل مراکز خرید شده است  ۷۰۰میلیون و  ۲اظهار کرد: تاکنون  خرید تضمینی گندمدرباره آخرین وضعیت  ،جوان

 ۳۲۷میلیون و  ۲میلیارد تومان در سامانه ثبت و اطالعات  ۴۲۰هزار و  ۳هزارتن با ارزش ریالی  ۵۷۶میلیون و  ۲که از این میزان 

 .شد واریز گندمکاران حساب هب میزان این از درصد ۵۳ مطالبات که است شده بانکی سامانه وارد  هزارتن

رتر ب هایاستان از  هزارتن ۳۰۷هزار تن و فارس با  ۶۳۵هزارتن، گلستان با  ۱۳۲وی گفت: استان خوزستان با تولید یک میلیون و 

 ۵۰۰میلیون و  ۱۰حنان با بیان اینکه تا پایان فصل برداشت میزان خرید تضمینی گندم به  .روندبه شمار می تولیدکننده گندم

 ها ارشب و فصلی جاییجابه دلیل به سال مشابه مدت به نسبت خرید میزان  هزارتن خواهد رسید، افزود: هم اکنون به طور میانگین

 .است که این امر هیچ ارتباطی به کاهش تولید ندارد ترعقب درصد ۱۲ تا ۱۰

هزارتن خواهد رسید، بیان کرد: تا کنون  ۵۰۰به  روغنیخرید دانه های معاون داخلی بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه مجموع 

میلیارد تومان در سامانه ثبت و  ۵8۷هزارتن از این میزان با ارزش بالغ بر  ۲۱۴هزارتن کلزا تحویل مراکز خرید شده است که  ۲۱۷

 شده بانکی سامانه وارد العاتشاناط که کلزاکاران مطالبات  درصد ۶۰به گفته وی .هزارتن وارد سامانه بانکی شده است ۲۰۵اطالعات 

هزارتن از استان های برتر تولیدکننده  ۲۲هزارتن و فارس با  ۳۰هزارتن،خوزستان  ۱۰۵حنان گلستان با .است شده واریز حسابشان به

د ندارد، واین مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه در زمینه خرید تضمینی گندم و کلزا مشکلی وج.کلزا بر شمرد

تصریح کرد: امسال براساس اطالعات پهنه خرید تضمینی از کشاورزان صورت می گیرد که این اقدام در شفاف سازی خرید و کوتاهی 

 .دست واسطه گران تاثیر بسزایی دارد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۵۹۷۶۷/%D8%AE%D8%B۱%DB%8C%D8 
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 گندم
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۱۹شنبه 

 گرانی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران از بالتکلیفی واردات گندم از روسیه

گذشته اعالم شد. عراق در سال یک میلیون تن خبر واردات گندم از روسیه به منظور افزایش صادرات آرد به عراق در بهمن ماه سال 

هزار تن گندم  ۱۰۰آرد وارد می کند اما سهم ایران از صادرات آرد به عراق بسیار ناچیز است. بر این اساس قرار بود ایران در هر ماه 

 آرد به کشورهایی مثل عراقاز روسیه وارد کرده و به تولیدکنندگان آرد در بخش خصوصی تحویل دهد تا ایران بتواند توان صادرات 

و افغانستان را تقویت کند اما با گذشت نزدیک به سه ماه هنوز خبری از عملیاتی شدن این قرارداد نیست. گویا نوسانات ارزی یکی 

 .از مهم ترین دالیل به تعویق افتادن بستن و اجرای این قرارداد است

، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران گفت: در بسیاری کاوه زرگران

هزار و  ۴وز معلوم نیست کاالهای ورود موقت ارز از زمینه های فعالیت اقتصادی بالتکلیفیم و دولت شفاف سازی نکرده است. هن

تومانی تعلق می گیرد یا خیر و از سوی دیگر تکلیف قیمت ارزی که صادرکننده به کشور باز می گرداند مشخص نیست. در  200

   .ندبازار آزاد هم نرخ مشخصی وجود ندارد. با توجه به این وضعیت کارخانجات تقریبا از این تصمیم صرفه نظر می کن

 .نیست مشخص بازار شرایط فعال. شد منجر تولیدی واحدهای بالتکلیفی به دولت ارزی بخشنامه  زرگران گفت:

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره که روابط مالی بین ایران و روسیه تا چه اندازه می تواند به تسهیل این روند کمک کند 

روسیه عموما از طریق میربیزبیزنس بانک انجام می شود که مربوط به بانک ملی جمهوری اسالمی گفت: تراکنش های بانکی ما با 

است. بانک هایی که مالکیت غیرروسی دارند تمایلی به کار کردن با طرف ایرانی ندارند. مبادله با روبل قفل نیست و کار انجام می 

 .نقل وانتقال کنونی پول بین دو کشور وجود نداردشود اما چابکی که برای تجارت با روسیه نیاز داریم، در 

 
اعالم کرد که میزان صادرات  ۲۰۱8روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصوالت کشاورزی است. مرکز صادرات روسیه در سال 

ان است. مصر میلیارد دالر بیشتر شده است. روسیه اولین صادرکنندگان گندم جه ۱۹درصد یعنی  ۲۵محصوالت غذایی این کشور 

و چین از بزرگترین مشتریان گندم روسیه اند. بلومبرگ سال گذشته در خبری اعالم کرد که روسیه به بیش از نیمی از کشورهای 

 .جهان گندم صادر می کند

t.aspx?Id=http://www.foodpress.ir/Pos۷cdcee8۳۶۳88۴۷۳ebfb۰e۹8۵f۷e 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۰تاریخ: 

 رساندهزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی در بازار/ تداوم توقف صادرات دام زنده، بازار گوشت را به ثبات می 4کاهش 

هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی ناشی از توقف صادرات دام زنده در دو هفته اخیر  ۴گوسفندی از کاهش رئیس اتحادیه گوشت 

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

هزار به  ۴۷خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  بازار گوشتاز رکود حاکم بر  ،خبرنگاران جوان

هزار تومانی  ۴کاهش های اخیر را دلیل اصلی وی توقف صادرات دام در هفته.شودهزار تومان به مشتری عرضه می ۵۱مغازه دار و 

رود که طرح توقف صادرات دام زنده ادامه انتظار می  نرخ گوشت در بازار اعالم کرد و افزود: تا رسیدن نرخ گوشت به ثبات در بازار

سبت دو شود که به نهزار تومان توزیع می ۲۱تا  ۲۰با نرخ  دام زنده به گفته ملکی با توجه به فراوانی دام در میادین، هر کیلو.یابد

بینی کرد و رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت گوشت در بازار را پیش.هفته اخیر هر کیلو دو هزار تومان کاهش یافته است

 شود که اتفاق خاصی در بازار رخبینی میهای وارداتی با نرخ مصوب پیشبا توجه به توقف صادرات دام و توزیع مناسب گوشت :گفت

یمت قشود، با تداوم جلوگیری از صادرات دام، بینی میکرد: با توجه به کاهش مصرف در فصل گرما پیش وی در پایان تصریح.ندهد

 .رو شوددر بازار داخل با روند نزولی روبه گوشت

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۵8۶۵۴/%DA%A۹%D8%A۷%D۹% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۲۰تاریخ: 

 تومان/ مرغداران با زیان فاحشی روبرو هستند ۹۸00نرخ واقعی هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها 

خرده فروشی ها و مرغ آماده به طبخ در  500هزار و  ۶رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

صنعت،تجارت  محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار.تومان اعالم کرد 8۰۰هزار و  ۹را 

در بازار، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو  نوسان نرخ نهاده های دامیبا انتقاد از  ،نگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خبر و کشاورزی

هزار تومان به مرغداران تحویل داده می شود که این نرخ در یک هفته اخیر با افزایش  ۳و کنجاله سویا  ۳۵۰ذرت با نرخ یک هزار و 

 .تومانی روبرو شده است ۱۰۰

تومان در بازار اعالم کرد و افزود: این  8۰۰هزار و  ۹و مرغ آماده به طبخ را  ۵۰۰هزار و  ۶را  مرغ زندهنرخ واقعی هر کیلو وی 

 ۶تا  ۴۰۰هزار و  ۶،غرفه های میادین میوه و تره بار ۴۰۰هزار و  ۴درحالی است که امروز نرخ فروش مدت دار هر کیلو مرغ زنده 

به گفته یوسفی تولید به حدی باالست که امکان رسیدن مرغ به نرخ .تومان است ۵۰۰هزار و  7تا  ۷و خرده فروشی  ۶۰۰هزار و 

 ۷با نرخ  مرغداران واقعی در بازار وجود ندارد و به همین خاطر شرکت پشتیبانی امور دام از هفته اخیر اقدام به خرید مرغ تولیدی

هزار تن اعالم کرد و افزود: با  ۳۰اد ماهانه تولید مرغ را وی حداقل ماز.تومان از مرغداران کرده است ۶۰۰هزار و  ۷تا  ۵۰۰هزار و 

هزار تومانی روبرو هستند؛ بنابراین افزایش قیمت نهاده ها و نرخ پایین مرغ  ۲توجه به آنکه مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان 

فزایش ا که سوال این به پاسخ در  غ گوشتیرئیس انجمن پرورش دهندگان مر.در بازار بر زیان بیش از پیش مرغداران دامن زده است

قیمت نهاده ها در میزان جوجه ریزی چه تاثیری داشته است، بیان کرد: کاهش قیمت جوجه فرصتی برای مرغداران گوشتی فراهم 

هد یافت کرده است تا اقدام به جوجه ریزی کنند، اما در آینده ای نه چندان دور تولید جوجه به سبب افت شدید قیمت کاهش خوا

در آینده را پیش بینی  قیمت مرغوی در بخش پایانی سخنان خود .که درنهایت این امر در کاهش عرضه مرغ نیز تاثیر گذار است

کرد و گفت: با توجه به کاهش تولید جوجه،قیمت مرغ از ماه های تیر و مرداد با روند افزایشی در بازار روبرو خواهد شد و با وجود 

 .فطر تاثیری در نوسان قیمت نخواهد داشت مازاد تولید، عید

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۵۹8۷۹/%D۹%8۶%D8%B۱%D8% 
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 گوشت مرغ
 ایران اکونا - ۱۳۹۷خرداد / /  ۲۲سه شنبه , 

 تومانی مرغ شدند ۸500مرغداران خواستار فروش 

عضو اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی از کاهش جوجه ریزی به دلیل تحمیل قیمتهای نامناسب نسبت به هزینه تولید و 

 .ادامه ضرر و زیان تولیدکنندگان مرغ خبر داد

تومانی مرغ شدندعضو اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی از کاهش جوجه ریزی به دلیل  8۵۰۰مرغداران خواستار فروش 

اقتصادی  ۰8:۱۴ - ۱۳۹۷خرداد  ۲۲.تحمیل قیمتهای نامناسب نسبت به هزینه تولید و ادامه ضرر و زیان تولیدکنندگان مرغ خبر داد

مانی مرغ شدندعطااهلل حسن زاده در گفتگو با رادیو اقتصاد با تو 8۵۰۰مرغداران خواستار فروش  صنعت و تجارت کشاورزی نظرات

 ها، مرغداری به نهاده رسیدن دیر و ارز نوسانات اشاره به افزایش هزینه های تولید مرغ گوشتی افزود: افزایش قیمت جهانی نهاده ها،

 .است شده تمام قیمت تومانی ۱۰۰۰ افزایش دلیل

حمایت امور پشتیبانی دام این صنعت هنوز با مشکل مواجه است گفت: متعادل نبودن وضعیت عرضه وی با اشاره به اینکه علی رغم 

 تولید سوی از ریزی جوجه کاهش سبب روند این که است کرده جبران قابل غیر را مرغداران زیان وتقاضا، پایین بودن قیمتها،

میلیون قطعه جوجه ادامه  110تا  ۱۰۵عضو اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی با اشاره به تولید .شد خواهد کنندگان

درصد از حجم کلی تولید جوجه یک روزه کم شود تا بازار عرضه  ۷تا  ۵داد: ما با افزایش تولید جوجه یک روزه مواجه هستیم که باید 

ولیدمرغ گوشتی به اندازه نیاز بازار انجام خواهد شد گفت: هم اکنون قیمت تمام شده حسن زاده با بیان اینکه ت.وتقاضا متعادل شود

 .تومان باشد 8۵۰۰تومان است که قیمت متعادل برای فروش این محصول بدون درنظر گرفتن سود مرغدار باید  ۵۵۰۰تولید مرغ 

ان گفت: ما تالش کردیم که ستاد تنظیم بازار قدرت وی با اشاره به محدودیت سازمان پشتیبانی امور دام برای حمایت از مرغدار

 .سازمان پشتیبانی امور دام را برای حمایت بهتر از مرغداران افزایش دهد

میلیون تن اعالم کرد و ادامه داد: مصرف کشور  ۳عضو اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی ظرفیت تولید مرغ را در کشور 

توجه به برهم خوردن بازار به دلیل اختالف تولید باید کارشناسان به این بخش ورود کنند که عالوه تن است که با  ۲۰۰میلیون و ۲

 .بر آن نیز دولت باید ردیف اعتباری برای مرغداران در نظر بگیرد

کالت ه دلیل مشمجید موافق غدیری رییس هیئت مدیره صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان نیز با اشاره به تنش ایجاد شده در دنیا ب

ایجاد شده بین دو کشور آمریکا و چین به عنوان برترین تولید کننده ومصرف کننده خوراک دام گفت: این تنش سبب افزایش قیمت 

 .جهانی نهاده های دامی شده است

د اما افزایش بسیار زیاد تومانی وارد می شون۳8۰۰کنجاله سویا ادامه داد: این نهاده ها با ارز تومانی  ۲۵۰۰وی با اشاره به قیمت 

 .قیمت جهانی نهاده ها درهرصورت افزایش هزینه تمام شده را به دنبال داشته است

غدیری با بیان اینکه تا چند روز آینده تنش ها کاهش خواهد یافت اما قیمت نهاده ها تغییر چندانی ندارد گفت: آسان سازی تخصیص 

ثبت سفارش و کاهش تعرفه کنجاله سویا دو برای راحتتر شدن در تبار در این بخش ارز به نهاده های دامی، تسریع در گشایش اع

ماه رمضان هیئت مدیره صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان گفت: پس از رئیس.پیشنهاد ما به دولت برای کمک به مرغداران است

 .تصمیمات جدی درخصوص رفع مشکالت مرغ داران گرفته خواهد شد

http://iranecona.com/8۴۵۶۳/%D۹%8۵%D8%B۱%D8%BA%D8%AF%D8%A۷ 
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 گوشت مرغ
 ایران اکونا - ۱۳۹۷خرداد / /  ۱۹شنبه , 

 قیمت مرغ دوباره باالتر از نرخ مصوب پرید

 .تومان رسید که باال تر از نرخ مصوب است 8۲۰۰قیمت مرغ که در روزهای گذشته کاهش یافته بود امروز به 

 و بازار در تومان 8۰۰ و هزار ۷ تا تومان ۱۰۰ و هزار ۷  را مرغ  کیلوگرم هر کف و سقف قیمت در حالیکه ستاد تنظیم بازار اخیرا  

تومان  8۰۰۰و ماهی  پرنده فروشندگان اتحادیه توسط گرم، مرغ کیلوگرم هر امروز نرخ بود، کرده تعیین فروشی خرده مصرف برای

 .تومان، اعالم شد ۷۶۰۰و قیمت خرده فروشی مرغ شمال 

 تومان گران تر نخرید ۷8۰۰بیشتر بخوانید: مرغ را از 

 مرغ عمده قیمت و تومان ۷۳۵۰ محصول این  پخش قیمت تومان، ۷۲۰۰نیز تهران کشتارگاههای از بنابراین گزارش نرخ استعالمی 

در اطالعیه اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی به اعضای خود، درباره تعیین قیمت .تومان، است ۶8۰۰ بهمن میدان در شمال کشتار

درصد  ۱۰اب توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتسهای اعالمی فوق نرخ استعالمی بوده و آنها میمرغ آمده است که قیمت

 . سود اقدام به فروش نمایند

http://iranecona.com/8۴۴۳۱/%D۹%8۲%DB%8C%D۹%8۵%D8%A 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۱۹شنبه 

 سودآورترین انواع آجیل کدامند؟

میلیون دالر انواع خشکبار صادر شده که این  ۷۱۹ماهه سال گذشته گویای آن است که در این مدت یک میلیارد و  ۱۲آمارهای  

 .رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل آن هفت درصد کاهش داشته است

 ۱.8توان یکی از اقالم مهم صادرات غیرنفتی دانست که اهمیتی قابل توجه دارد. با این وجود سال گذشته از نظر وزنی خشکبار را می

شود که با ایم. برای سال جاری نیز اینگونه گفته میدرصد و از نظر ارزش هفت درصد کاهش صادرات در این بخش را شاهد بوده

 .ایم بخش قابل توجهی از محصوالت این بخش زیان دیده استاوایل بهار امسال شاهد آن بوده توجه به گرمای زودرسی که

های گذشته پسته و مغز پسته بیشترین ارزآوری را برای کشور داشته است. بدین ترتیب اما در میان اقالم مختلف خشکبار مانند سال

توان میلیون دالر درآمد ارزی برای کشور ایجاد شده و در نهایت می ۱۴۷هزار تن پسته و مغز پسته یک میلیارد و  ۱۲۶با صادرات 

 .درصد از صادرات خشکبار سال قبل به این محصول مربوط بوده است ۶۶.۷گفت 

درصد نسبت به مدت مشابه آن در سال قبلش کاهش  8و  ۹با این وجود صادرات پسته در سال گذشته از نظر ارزش و وزن به ترتیب 

میلیون دالر ارزآوری داشته است. صادرات این محصول  ۲۵۰هزار تنی،  ۲۴۶خرما دیگر محصولی است که با صادرات .تپیدا کرده اس

 .درصد افزایش داشته است ۱8و از نظر وزن  ۱۹نسبت به یکسال قبل آن از نظر ارزش 

صادرالت این محصول کاهش قابل  میلیون دالر بوده است، اما ۱۵۱هزار تن کشمش نیز صادر شده که ارزش آن  ۹۴سال گذشته 

 .درصد نسبت به سال قبل آن کمتر شده است ۳۰درصد و از نظر وزن  ۴۶توجهی داشته و از نظر ارزش 

درصد بیش از سال قبل  ۱۱۳میلیون دالر ارزآوری داشته و صادرات آن بیشترین رشد را داشته و  ۷۷انجیر دیگر محصولی است که 

توان گفت قیمت درصد افزایش داشته و به عبارتی می ۱۹ه صادرات این محصول از نظر وزنی تنها کنکته جالب این.آن شده است

 .انجیر ایرانی در بازارهای صادراتی پنج برابر شده است

 ۲۵میلیون دالر درآمدزایی داشته و صادرات آن نسبت به سال قبلش از نظر ارزشی  ۴۳تن حدود  ۴8۰۰بادام نیز با صادراتی در حد 

 .صد و از نظر وزنی یک درصد بیشتر شده استدر

میلیون دالر داشته است. صادرات این محصول نیز  ۲۱تن و به ارزشی حدود  ۲۷۰۰گردو دیگر محصولی است که صادراتی در حد 

 .درصد افزایش یافته است ۴۱و از نظر وزنی  ۹۷رشد خوبی داشته و از نظر ارزش 

صادرات این کاال از نظر ارزش هشت  .میلیون دالر صادر شده است ۱.۱تن و با ارزش  ۴۰۰ان برگه زردآلو نیز در سال گذشته به میز

 .و از نظر وزنی شش درصد افزایش داشته است

و از نظر وزنی  ۱۱میلیون دالر درآمد ارزی ایجاد کرده است هرچند که از نظر ارزش  ۱.۹تن بیش از  ۳۰۰زرشک با صادراتی در حد 

 .ت داشته استهفت درصد افت صادرا

تن محصول صادر شده است که از نظر  ۹8۰۰ها اند و در این بخشمیلیون دالر صادرات داشته ۲۷سایر انواع خشکبار نیز در مجموع 

هزار تن خشکبار صادر شده است که این رقم  ۴۹۵در مجموع سال گذشته .درصد کاهش یافته است ۲۴و از نظر وزنی  ۱۰ارزش 

 .درصد کمتر شده است ۱.8نسبت به مدت مشابه آن در یکسال قبل 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۶۹۳e۷b۷8۰dc۹۴۶۱ebabaf۲ 
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 مرکبات
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۳/۲۰ : تاریخ

 میلیون تن سبزی و صیفی در سال زراعی جاری ۲5معاونت امور زراعت خبرداد پیش بینی تولید 

میلیون تن سبزی و  ۲۵بینی تولید ای و جالیزی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از پیشمدیرکل دفتر محصوالت علوفه 

، مدیرکل دفتر جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت  خبرگزاری فارسبه گزارش  .صیفی در سال زراعی جاری خبرداد

ای و جالیزی معاونت امور زراعت اظهار داشت: بر اساس برآوردی که از نیاز صادراتی، صنایع فرآوری و تازه خوری محصوالت علوفه

تان، بهار، تابستان و پاییز مشخص و به تفکیک به استان های داشتیم، سطوح زیر کشت محصوالت سبزی و صیفی در فصول زمس

حسین اصغری، رعایت برنامه های ابالغی کشت محصوالت سبزی و صیفی توسط کشاورزان را کلید موفقیت .کشور ابالغ شده است

ین سطوح ابالغی را در استان وی افزود: اگر کشاورزان، ا.در امر تولید و جلوگیری از ضرر و زیان در حوزه عرضه و فروش عنوان کرد

اصغری گفت: در سال زراعی جاری در قالب .ها رعایت نکنند، دچار مازاد تولید می شویم و ضرر آن نیز متوجه خود آنها خواهد شد

 ۱۳هزار تن و برای تولید بهاره در سطح  ۲۰۷هکتار با پیش بینی تولید  ۶۷۳۰طرح استمرار، برنامه کشت سیب زمینی در سطح 

هکتار با  ۶۰۰هزار و  ۱۰وی کشت پیاز برای تولید زمستانه در سطح .هزار تن اعالم شد ۳۹۰هکتار با پیش بینی تولید  ۷۰۰ر و هزا

هزار  ۴۷8هکتار و با پیش بینی تولید  ۹۰۰هزار و  ۱۲هزار تن و کشت این محصول برای تولید بهاره در سطح  ۳۶۴پیش بینی تولید 

مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور .بالغی این دفتر به استان های کشور نام بردتن را از دیگر برنامه های ا

هکتار با پیش بینی تولید یک میلیون  ۲۹۰هزار و  ۳۲زراعت اذعان داشت: برای تولید گوجه فرنگی پاییزه و زمستانه نیز برنامه کشت 

هکتار با پیش بینی تولید یک میلیون  ۲۰۰هزار و  ۲۹هزار تن و برای تولید بهاره که اکنون در حال عرضه به بازار است، کشت  ۳۰۰و 

وی خاطر نشان کرد که طرح استمرار زمستانه و بهاره در استان های جنوب .ایمهزار تن را به استان های کشور ابالغ کرده ۱۰۰و 

ن و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، هرمزگان، جنوب کرمان، بوشهر و ایالم که شرایط تولید در فصول کشور مانند خوزستان، سیستا

 .سرد را دارند اجرا می شود

استان کشور در تولید محصوالت تابستانه و پاییزه مشارکت دارند، تصریح کرد: برای تولید تابستانه  ۲۵اصغری با بیان این که حدود 

هکتار با  ۳۵۰هزار و  ۱۰۳هزار تن و برای تولید پاییزه کشت  8۱۴هکتار با پیش بینی تولید  ۳۰۰هزار و  ۲۰سیب زمینی کشت 

وی در عین حال سطح ابالغیه برای تولید تابستانه پیاز در استان .ریزی شده استهزار تن برنامه ۵۹۰میلیون و  ۳پیش بینی تولید 

هکتار با پیش  ۴۴۰هزار و  ۲۳ر تن و برای تولید پاییزه، سطح کشت این محصول را هزا ۲۰۹هکتار با پیش بینی تولید  ۵۲۷۵ها را 

 .هزار تن را عنوان کرد ۱۲۰بینی تولید یک میلیون و 

استان کشور با پیش بینی  ۲۷هکتار در  ۱۴۵هزار و  ۶۹اصغری افزود: سطح ابالغیه برای تولید تابستانه و پاییزه گوجه فرنگی، کشت 

های نوین آبیاری به ویژه تیپ، نظارت بر کودهای تولید وی با اذعان به این که با توسعه سیستم.هزار تن است ۳۱۰و  میلیون ۳تولید 

و توزیع کودهای با کیفیت و استفاده از ارقام متنوع و پر پتانسیل سبزی و صیفی میانگین عملکرد تولید در واحد سطح افزایش یافته 

 .لید همزمان با افزایش عملکرد تولید، سطوح زیر کشت کاهش می یابداست، گفت: به منظور پایداری تو

 ۲۹.8را  ۹۰-۹۱مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت، میانگین عملکرد تولید سیب زمینی در سال زراعی 

 ۳۴به حدود  ۹۵-۹۶برآورد ما در سال تن و بر اساس  ۳۱.۴حدود  ۹۴-۹۵تن در هکتار عنوان کرد و گفت: این عدد در سال زراعی 

 ۳۶، ۹۰-۹۱میانگین عملکرد تولید پیاز در سال زراعی  :وی در مورد افزایش عملکرد پیاز نیز اظهار داشت.تن در هکتار رسیده است

نیز بر اساس برآورد استان ها این عدد  ۹۵-۹۶تن در هکتار رسیده و در سال  ۳8.۵به  ۹۵-۹۶تن در هکتار بوده و این عدد در سال 

وری آب در تولید محصوالت سبزی و صیفی در فضای باز و توسعه اصغری ارتقای بهره.تن در هکتار افزایش یافته است ۴۲به 
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حوزه وی گفت: بسیاری از تنش ها در .ساختارهایی برای بازار این محصوالت را از برنامه های این دفتر در سال جاری عنوان کرد

سبزی و صیفی به علت نبود مشتری نیست بلکه مربوط به ساختار بازار است و از این رو تشکیل زنجیره تولید از ابتدا تا انتهای کار 

 .های ما استگیرییعنی عرضه و صادرات از مهمترین پی

/www.farsnews.com/news/https:/۱۳۹۷۰۳۲۰۰۰۱۳۱۹/%D۹%BE%DB%8C 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷خرداد  ۱۶تاریخ: 

 های خشک وارداتی چیزی جز نشاسته و شکر نیستها/ رئیس اتحادیه: میوهردپای خشکبار وارداتی در ویترین مغازه

 .به رغم ممنوعیت واردات اقالم خشکبار، به تازگی سر و کله میوه های خشک وارداتی با قیمت های گزاف در مغازه ها پیدا شده است

به سبب دارا بودن  صنعت خشکبار ایران، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

محصوالتی نظیر پسته،گردو، فندق و بادام جز تولیدکنندگان برتر در بازار های جهانی به شمار می رود به همین خاطر واردات انواع 

  .اقالم آجیل و خشکبار به سبب این موضوع ممنوع اعالم شده است

قلم گرمسیری  ۴به جز  واردات انواع میوه و محصوالت باغیکه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی بارها اعالم کرده اند که با این 

 لهک و سر تازگی به و هستیم وارداتی خشکبار و آجیل اقالم انواع عرضه شاهد سالهاست اما  آناناس،انبه،موز و نارگیل ممنوع است

 بوجود  ای گزاف در مغازه ها پیدا شده است. این امر نگرانی هایی برای تولیدکنندگان داخلیه قیمت با وارداتی خشک های میوه

 .نداریم واردات به باغی،نیازی محصوالت تولید در کشور باالی پتانسیل و اقلیمی شرایط وجود با که چرا است آورده

به وفور پیدا می شود و روز به روز سهمشان در این بازار  بازار آجیل و خشکبار ایرانبا توجه به آنکه میوه های خشک وارداتی در 

 رو به افزایش است،مشخص نیست که این میوه های خشک وارداتی ممنوع الورود است یا قانونی؟

 ممنوعیت واردات البته ناگفته نماند که مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی می گوید با توجه به

مئنا میوه های خشک وارداتی موجود در بازار از طریق قاچاق وارد شده است و در مقابل رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار ،مطخشکبار

می گوید که با توسعه صنایع تبدیلی و کارگاه های میوه خشک می توان از واردات میوه های رنگارنگ وارداتی در بازار آجیل و 

 برخی ویترین در وارداتی خشک  حاکی از آن است که میوه های بازار آجیل و خشکبار آخرین بررسی ها از.خشکبار جلوگیری کرد

 مشابه دوبرابر به آن قیمت موارد برخی در که  است عرضه حال در گزاف های قیمت با داخلی خشک های میوه کنار در ها مغازه

 .مواد افزودنی،نشاسته و شکر نیستند اسانس، جز چیزی وارداتی خشک های ،میوه مسئوالن گفته طبق.  رسد می داخلی

توزیع میوه با انتقاد از ، صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت و گو با خبرنگار

 .در مغازه ها ،اظهار کرد: با توجه به تنوع باالی میوه در کشور،نیازی به واردات میوه های خشک خارجی نیست وارداتی های خشک

ی طبیع میوه های خشک داخلیبه گفته وی میوه های خشک وارداتی چیزی جز نشاسته،شکر و مواد افزودنی نیست درحالیکه 

میوه های خشک وارداتی را توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی دانست و افزود:  ارزانی ممقانی یکی از راه های نجات کشور از عرضه.است

با توجه به آنکه روستاها، فاصله زیادی با سردخانه های نگه داری میوه دارند، انتظار می رود که با اخذ تسهیالت مناسب به منظور 

ردات که ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می کند، جلوگیری ایجاد کارگاه های میوه خشک عالوه بر دستیابی به ارزش افزوده باال از وا

از رتبه خوبی در تولید برخوردار است درحالیکه  اقالم خشکباربه گفته وی ایران جز معدود کشورهایی بوده که در تمامی .کنیم

، باال نیست ای خشک وارداتیحجم میوه هرئیس اتحادیه آجیل وخشکبار با بیان اینکه .حرفی برای گفتن در بازارهای هدف نداریم

تصریح کرد: با حمایت و فرهنگ سازی از میوه های خشک داخلی،امکان جلوگیری از میوه های وارداتی دارای مواد افزودنی در کشور 

 .وجود دارد چرا که خشکبار ایران در دنیا به سبب طعم و مزه منحصر به فردش، بی نظیر است

 نداریم خشکبار  نیازی به واردات
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صنعت،تجارت و  شکراله حاجی وند مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

وارد کشور ،مطمئنا میوه های خشک از طریق مبادی غیر رسمی و قاچاق واردات خشکبار ممنوعیت،گفت: با توجه به   کشاورزی

 .در دنیا رتبه دار است؛بنابراین نیازی به واردات نداریم تولید محصوالت خشکباروی گفت:با توجه به آنکه ایران در .می شود

محصول اصلی خشکبار در کشور به شمار می رود، افزود: ایران در تولید این  ۴حاجی وند با بیان اینکه گردو،فندق، پسته و بادام جز 

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد .ی، رتبه اول تا چهارم جهانی را به خود اختصاص داده استمحصول اساس ۴

رتبه سوم جهانی را داراست، بیان کرد: همچنین از نظر تولید فندوق مقام چهارم،به  تولید گردو کشاورزی با اشاره به اینکه ایران در

 .زمینه تولید بادام نیز مقام چهارم جهانی را به خود اختصاص داده است لحاظ تولید پسته رتبه اول و دوم و در

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۵۳۶۷۵/%D8%B۱%D8%AF%D۹%BE 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹۷خرداد ماه  ۱۹شنبه 

 گوشت سالم بدون نیاز به حیوان راهی بازار می شود

یادین های بنتواند به زودی به بازار عرضه شود؛ گوشتی که مربوط به هیچ حیوانی نیست و از سلولمی "تمیز"گوشت به اصطالح 

 .نگرندبه چنین گوشتی به دیده تردید می کنندگان اماپرورش یافته است. مصرف

رو در ماه کنند. پل شاپیبر روی پروژه تولید گوشت مصنوعی کار می "سیلیکون ولی"فرانسیسکو و چندین شرکت مستقر در سان

در یک  و ؛ گوشتی که به گفته او، مربوط به حیوان نیست"گوشت تمیز"کتابی منتشر کرد به نام ( ۲۰۱8ژانویه سال جاری میالدی )

 ."تفاوتی با گوشت حیوانی ندارد"شود و بیو راکتور یا راکتور زیستی تولید می

 مصرف چه مقدار گوشت سالم است؟

لول بنیادین ها سگفته است که این گوشت تولید شده در راکتور زیستی از میلیون "سیبیبی"شاپیرو در مصاحبه با شبکه خبری 

 .گاو، خوک یا مرغ گرفته شده است

این گوشت جایگزینی برای گوشت کنونی نیست. این گوشت واقعی است با این تفاوت که برای تهیه »شاپیرو در این باره گفته است: 

 «.آن احتیاج به پرورش حیوانات و کشتار آنان نیست

 کنندگاننگرانی مصرف

 پاسخ کامال روشن است. به چند پاسخ توجه کنید:کنندگان پرسیده شود که آیا موافق گوشت مصنوعی هستند یا نه، اما اگر از مصرف

 «.خواهم غذاهای مصنوعی بخورمکنم این کار اشتباه است. من نمیفکر می»، «انگیز استاین اقدام به نظر من نفرت»

 خاطرمحیط زیست از کباب کوبیده بگذرید؟چقدر حاضرید به

 در "میت ممفیس" شرکت مدیر والتی، آما. دارند متفاوتی برداشت رهبا این در محققان از بسیاری اما به گزارش دویچه وله فارسی

نون مصرف هایی است که اکتر از گوشتگوشت تولید شده در راکتور زیستی بسیار سالم که است نظر این بر آمریکا، ولی سیلیکون

ممفیس "داران شرکت رد برانسون سهامگذار مایکروسافت، و همچنین شرکت بریتانیایی ریچاافرادی چون بیل گیتس، بنیان.شوندمی

 .هستند "میت

درصد از گوشت مصرفی کنونی ۹۰"آورد که والتی بر این نظر است که گوشت مصرفی مردم در حال حاضر ناسالم است و دلیل می

 ."های متفاوتی هستندما، چه گوشت گاو باشد چه گوشت خوک یا طیور، آلوده به باکتری

ا برای زدایی دارد، تگوید که نگهداری انبوه حیوانات نیاز به جنگلکند. او میدیگر نیز در همین رابطه اشاره میای والتی اما به نکته

های جدیدی که به دست آمده، مزارعی را بوجود آورد. همچنین نگهداری انبوه تهیه مواد غذایی حیوانات خانگی بتوان در مکان

 .های فراوان استیوتیکحیوانات نیازمند مصرف آب زیاد و آنتی ب

فرانسیسکوی آمریکا با نظر بسیاری که بر کنار نهادن گوشت از جیره غذایی و جایگزین در سان "جاست"جاش تتریک، رئیس شرکت 

یار خورند بسامروز شمار افرادی که گوشت می»گوید: کند و در این باره میورزند مخالفت میکردن آن با محصوالت گیاهی تاکید می

 «.شتر از گذشته شده و گوشت بخشی از هویت و فرهنگ انسانی ما شده استبی

. او بر شماردفرانسیسکو به شغل آشپزی مشغول است، رمزهای موفقیت گوشت مصنوعی را برمیعلی بوذری که شیمیدان و در سان

 .دن گوشت بامزه و با بدن سازگار باشتوانند به سرعت به آن عادت کنند، اگر ایکنندگان چنین گوشتی میاین نظر است که مصرف

 آشنایی بیشتر با گوشت تمیز
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ها و مخاطرات وینستون چرچیل نخست وزیر اسبق بریتانیا در مجموعه مقاالتی تحت عنوان ایده ۱۹۳۲جالب است بدانید در سال 

 ینا بتوانیم باید و کنیم گذر ینهس و ران بین انتخاب  سال بعد، باید از پوچی پرورش یک مرغ کامل و روتین ۵۰عنوان کرد که 

ند رسنظر میها هنوز هم علمی ـ تخیلی بهش دهیم. گرچه این ایدهپرور قبول مورد استاندارد یک با و جداگانه صورت به را هاقسمت

د.پس بر آن انهای بلندی را در راه تولید گوشت آزمایشگاهی یا همان گوشت سالم پیمودههای اخیر چندین شرکت گاماما در سال

مصرف  (FAO) طبق محاسبات سازمان محاسبه و مدیریت غذایی ایالت متحده آمریکا.شدیم تا در این شماره به این مساله بپردازیم

 .درصد افزایش می یابد ۷۳، ۲۰۵۰جهانی گوشت تا 

توسعه )جهان سوم( انجام گرفته چنین افزایش مصرف گوشت در کشورهای درحال بینی با توجه به روند رشد جمعیت و هماین پیش

های کند. طبق سیستم کنونی پرورش احشام در سالهای زراعی را مصرف میدرصد زمین۷۰درحال حاضر بخش احشام حدود .است

آتی و با افزایش مقدار مصرف، زمین کافی برای پرورش وجود نخواهد داشت و گوشت به کاالیی بسیار کم با قیمتی گزاف و الکچری 

تواند جایگزینی برای گیاهان یا حذف کلی پروتئین گوشتی از رژیم غذایی بشر باشد.با توجه به حل آشکار میراه.خواهد شد تبدیل

 از یزیاد تعداد دلیل همین به. است انسان آشپزی عرف از بخشی چنینهم و کرده مصرف را گوشت خلقت پیدایش از بشر  اینکه

 از تنها بدن ضروری های اسیدآمینه از برخی طرفی از و ندارند دوست را گیاهی هایرژیم و داشته اشتیاق گوشت مصرف به مردم

 .شت تامین می شوندگو مصرف طریق

اند. به همین دلیل چالش جایگزینی گوشت کماکان پابرجاست و بنابراین غذاهای گیاهی در جایگزینی گوشت واقعی شکست خورده

 .غذایی را حفظ کنددهد رژیمحل کمبود پروتئین در آینده می باشد که به بشر اجازه میباید بر آن غلبه کرد. گوشت سالم راه 

 ای آزمایشگاهی، گوشت هاینام با چنینهم و است شده پرورده آزمایشگاه در حیوانات  گوشت سالم، گوشتی است که به جای بدن

حمایت از حیوانات و محیط زیست  (clean meat)تمیز گوشت از استفاده مزایای دیگر از. شودمی شناخته شیشه در گوشت

 .همچنین حفظ بهداشت می باشد

 های اریبیم انتقال به  و رفته باال  به طوری که برای تولید گوشت نه تنها هیچ حیوانی کشته نمی شود بلکه ذخیره آب و مراتع

بدون ضرر از بدن حیوانات جدا شده است و  (biapsy) فرآیند یک در بنیادی هایسلول.  کنیم می غلبه دام و انسان بین مشترک

 .در شیشه کشت شده تا به فیبر ماهیچه تبدیل شده است.و با این تکنولوژی با محیط زیست بسیار دوستانه تر برخورد می شود

 :قسمت تمرکز داشت ۳پروژه بر  

 بیولوژی سلول های بنیادی .1

 مهندسی بافت .2

 محیط کشت .3

یط آزمایشگاهی ابتدا بدون صدمه به حیوان سلول را از بافت مورد نظر خارج و در شرایط کنترل شده ای برای کشت گوشت در شرا

تکثیر و رشد پیدا می کند که به لحاظ زیستی هیچ تفاوتی با گوشت دام ندارد چرا که مهندسان بافت با الهام از تکنیک های مهندسی 

 رشد روند ات کنند می حرکت پریودیک صورت به که  پذیر)کالژن یا سلولز (نساجی داربست های رشته ای سه بعدی زیست تخریب 

 بیه سازی شود و توده گوشت تراکم و انسجامی شبیه بافت گوشت دام پیدا کندش حیوانات بدن در ماهیچه

ولی فرآیند کلی یکسان است ابتدا محققان سلول آغازگر)سلول های  .هر شرکت تکنیک خاص خود را برای تولید گوشت سالم دارد

وارد  کنند. و آن راضرر از بدن حیوان خارج میمایوبالست و مایوسیت (را طی یک فرآیند بی-سلول های بنیادی بالغ-بنیادی رویان

ترل یژه بافت ماهیچه ای در نیامده اند کنکنند. سلول بنیادی به سرعت تقسیم می شود ولی چون هنوز به فرم وساز( میشیشه )شبیه

و سوق دادن آنها به سمت تشکیل بافت ماهیچه ای یک چالش بزرگ است اما سلول های بالغ ماهیچه ای کامال فرم بافت ماهیچه 
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 تفادهاس ستیمایوبال های سلول از چالش این از گذر برای.میگیرد صورت کندی به درآنها تقسیم و  ای را دارا هستند اما سرعت رشد

 پیدا دام تباف مشابه بعدی سه شکل بافت، مهندسان وسیله به شده تهیه پذیر تخریب زیست سلولی داربست روی بر که شود می

پس از ایزوله کردن سلول دلخواه چالش بعدی محققان ایجاد شرایط زیست محیطی مناسب برای رشد و تکثیر سلول ها .کند می

مناسب می باشد وتنها  pH محیطی مغذی و مناسب به لحاظ فاکتورهای ضروری رشد سلول با (FBS)است سرم جنینی گاوی 

مشکل استفاده از آن گران قیمت بودن و وابسته شدن تولید تکنولوژیک گوشت به دام واقعی می باشد. امروزه دانشمندان در تالش 

ی را با جدا کردن یک سلول بنیادی از کتف یک گاو و محققان همبرگر .هستند تا محیط کشت مناسب از منابع گیاهی تهیه کنند

 .باریکه یک همبرگر تولید کردند ۲۰۰۰۰های مخصوص و به هم پیوند دادن هایی از ماهیچه در فالسکتبدیل به باریکه

محقق  نچنیهمبرگر آزمایگشاهی توسط یک سرآشپز در کره سرخ شد و توسط یک نویسنده غذایی به نام جاش شوالد تست شد. هم

دانستم در این گوشت چربی وجود ندارد پس فکر کردن که آبدار نباشد ولی غذایی هانی راتزلر هم آن را تست کرد و گفت: می

هرحال در مزه تشابه زیادی با گوشت واقعی وجود دارد. و چاش نوالد افزود: بسیار به گوشت شبیه بود ولی به آن اندازه آبدار نبود به

 .عالی بوداما نرم بودن آن 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8a۴۱۲۴ac۴e۳۷۴۷8۶a۷c۹e۶ 
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