
 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول تیرماه 

 

1 

 

 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
 فودپرس 1397تیر ماه  1جمعه 

 شرکت های نیشکر نمی گذارند آب به خرمشهر و آبادان برسد

ری شرکت های نیشکدبیر نظام صنفی کشاورزی خرمشهر گفت: در حالی که این روزها کشاورزان و نخلداران نیاز شدید به آب دارند، 

نجم عبیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر چه بر اساس مصوبه ستاد خشکسالی .نمی گذارند آبی به خرمشهر و آبادان برسد

استان خوزستان، سهم آب کشاورزی و نیشکر مشخص شده بود اما ظاهرا فقط شرکت های نیشکری حق استفاده از آب را دارند و 

 .ن و خرمشهر محروم از آب هستندکشاورزان آبادا

های پرآب نیشکر، ممنوعیت کشت و بی آبی را نمی پذیرند و وی گفت: ما قبال هم هشدار داده بودیم که کشاورزان با وجود کانال

ی اتاکید داشتیم ممنوعیت یا محدودیت کشت باید برای همه یکسان باشد. ما انتظار داریم سهم آبی که نیشکر برداشت می کند بر

عبیدزاده تاکید کرد: اکنون که با بحران شدید آب روبرو هستیم از خیر آب کشاورزی گذشتیم ولی .ما شفاف سازی و مدیریت شود

 .فقط شرکت های نیشکری بگذارند آب شرب به مردم خرمشهر و آبادان برسد چون وضعیت آب شرب این مناطق اصال مناسب نیست

ان و خرمشهر بسیار باالست و عمال باغات در حال نابودی هستند و باید منتظر خسارت سنگین وی گفت: هم اکنون شوری آب در آباد

 .باشیم. امسال افت محصول زیادی داریم و جهاد کشاورزی در حال برآورد خسارت است

آبی و شوری  سال احیا شده اند اکنون به دلیل بی ۲۵دبیر نظام صنفی کشاورزی خرمشهر گفت: برخی باغات خرمشهر که پس از 

 .باالی آب خشک شده اند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=0۵18c94c۲c۵7436c837aa 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰۵تاریخ: 

 دولتی را اعالم کنیدکنندگان ارز اسامی دریافت

 .تومانی شد 4۲00کنندگان دالر ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار انتشار اسامی دریافترئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه

 ای به رئیس کلمعادن و کشاورزی ایران در نامه ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان   به گزارش

اند، تومانی دریافت کرده 4۲00به منظور ایجاد شفافیت در بازار درخواست کرد تا فهرست واردکنندگانی که تاکنون ارز  بانک مرکزی

 .در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد

ای به رئیس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از تالش های ولی اهلل سیف و همکارانش در بانک مرکزی، غالمحسین شافعی در نامه

 .تومانی دریافت کردند 4۲00خواستار افشای اسامی افرادی شد که برای واردات، ارز 

ص که /3196/1/10ای به شماره ، طی نامهتبارشورای پول واعرئیس اتاق ایران پیرو مذاکره با رئیس کل بانک مرکزی در نشست 

تیرماه سال جاری برای بانک مرکزی ارسال شده، از وی درخواست کرد به منظور ایجاد شفافیت در بازار و کنترل نوسانات  ۲در تاریخ 

 .تیار اتاق ایران قرار گیردتومان اختصاص پیدا کرده، در اخ 4۲00قیمتی اخیر، فهرست کاملی از واردکنندگانی که به آنها ارز با نرخ 

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵77۲94/%D8%A7%D8%B3%D8 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰۶تاریخ: 

 شودبرای افزایش قیمت لبنیات پیش بینی نمیجدید لبنیات تا پایان هفته/ درصدی  اعالم نرخ

یک مقام مسئول گفت: بررسی قیمت لبنیات و شیر به کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور رفته است و تا پایان هفته قیمت این محصوالت 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات در گفت و گو با خبرنگار.اعالم خواهد شد

ه ب قیمت لبنیات و شیر، درباره آخرین وضعیت اعالم جدید نرخ لبنیات در بازار اظهار کرد: بررسی موضوع باشگاه خبرنگاران جوان

 .کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور رفته است که تا پایان هفته، قیمت این محصوالت اعالم می شود

جوابگوی هزینه تولیدکنندگان است، افزود: اگرچه رئیس جمهور  درصدی قیمت لبنیات 10افزایش  وی در پاسخ به این سوال که

زار داد، اما این نرخ به سبب نوسان شدید هزینه های تولید، قابل قبول درصدی قیمت لبنیات به ستاد تنظیم با 10تنها مجوز افزایش 

 که ددی و ماند منتظر باید اکنون هم و ندارد وجود بازار در لبنیات قیمت افزایش درصد  به گفته رجبی؛ امکان پیش بینی.نیست

افزایش  فروشندگان لبنیات در پاسخ به این سوال کهرئیس اتحادیه .کندمی اتخاذ باره این در تصمیماتی چه بازار، تنظیم ستاد

چه تاثیری در کاهش سرانه مصرف دارد، بیان کرد: اگرچه افزایش مجدد نرخ محصوالت لبنی تاثیر مستقیمی  مجدد قیمت لبنیات

ان و صنایع لبنی برای های تولید، دامداردرصدی مواد پتروشیمی و نهاده 60تا  50بر کاهش سرانه مصرف دارد، اما با وجود افزایش 

تامین هزینه های خود، چاره دیگری جز افزایش قیمت محصوالت خود ندارند، به همین خاطر تمامی عوامل تولید باید راهکار مناسبی 

 های هزینه کاهش در تواندمی لبنی محصوالت وی در پایان تصریح کرد: کلسیم موجود در.برای جبران کاهش مصرف به کار گیرند

 با دولت که رود می انتظار بنابراین ال دولت باشد؛ح کمک...و دندان پوسیدگی ، استخوان پوکی های بیماری از جلوگیری و درمان

 .کند جلوگیری لبنیات مصرف سرانه کاهش از بخش این به یارانه اختصاص

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵76897/%D8%A7%D8%B9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
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 انتصابات
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - 97/۰۴/۰۴ : تاریخ

 کنندفروشی میگزارش فارس از بازار عمده فروشانی که خرده 

های میدانی از بازار نشان تر کرد گزارشهای جانبی سفره خانوار را کوچکقیمت کاالهای اساسی افزایش زیادی نداشت/ فشار هزینه 

های جانبی از دهد، با وجود آن که قیمت کاالهای اساسی افزایش چندانی نداشته، اما قدرت خرید مردم به دلیل افزایش هزینهمی

  .اره بها، درمان و سایر نیازهای ضروری کاهش یافته و سفره خانوار آب رفته استجمله اج

فروشان کاالهای اساسی )مولوی( خالی از مشتری کند بازار عمده، تا چشم کار میفاطمه بیات - گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس

شان از حبوبات گرفته تا برنج، روغن و گوشت و مرغ هستند. مشغول قیمت گرفتن انواع مایحتاج زندگیاست. رهگذرانی که تنها 

کنی، نسبت به یکی دو ماه گذشته تفاوت چندانی نکرده است، اما کسی رغبت و قدرتی برای خرید های قیمت را که نگاه میبرچسب

 ندارد
https://www.farsnews.com/news/13970403000803/%D9%82 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – 1397تیر  ۰۲تاریخ: 

 درصد کاهش یافت+ جدول 3مرغ درصد افزایش و تخم ۷.۵جزئیات تغییر قیمت اقالم اساسی/ مرغ 

 .درصد کاهش یافت 3مرغ درصد افزایش و بهای تخم 7.۵درصد، گوشت مرغ  0.4خرداد  ۲۵لبنیات در هفته منتهی به بهای گروه 

اه را منتشر م 97خرداد ماه  ۲۵گروه کاالیی در هفته منتهی به  11تغییرات قیمت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش

 .شد

درصد نسبت به هفته قبل  ۲.6درصد و کره پاستوریزه  1.۲بهای پنیر غیرپاستوریزه معادل  لبنیاتدر هفته مورد گزارش در گروه 

 180هزار تا  1۲6ای درصد کاهش داشت و شانه 3افزایش یافت و قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 

 .رفتفروش می هزار ریال

 برنج و حبوب 

درصد و یک درصد کاهش یافت. در گروه  1.3در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 

 .درصد افزایش داشت 3.8درصد تا  0.3درصد کاهش داست، ولی قیمت سایر اقالم بین  0.3حبوب بهای عدس معادل 

 ی تازههاها و سبزیمیوه 

شد. سایر اقالم میوه و سبزی تازه که در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری سیب زرد و پرتقال درجه یک عرضه نمی

 .شده میبار عرضها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهفروشیتعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه

درصد،  19.۵های تازه بهای گیالس معادل کردند که در گروه میوههای سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه میفروشیمیوه

درصد افزایش یافت. در  ۲9.3درصد تا  1.4درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم بین  9درصد و هندوانه  19.6درصد، انگور  7.6هلو 

 4.1درصد تا  0.4درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم بین  0.4درصد و گوجه فرنگی  1.4ار معادل های تازه بهای خیگروه سبزی

 .درصد کاهش داشت

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد کاهش ولی بهای گوشت  1.1تازه گاو و گوساله معادل  قیمت گوشت .در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند ثابت بود

 .درصد افزایش یافت 7.۵مرغ 

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد و  4درصد، روغن نباتی جامد  0.4درصد، شکر  ۲.3درصد کاهش ولی بهای قند  0.۵در این هفته قیمت چای خارجی معادل 

 .درصد افزایش داشت 3.6روغن نباتی مایع 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰۵تاریخ: 

 ها شدآخرین تحوالت بازار میوه و سبزی/ انبه صدرنشین قیمت

 .درصدی قیمت انبه در بازار خبر داد ۲0های نوبرانه و افزایش رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش نرخ برخی میوه

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی اسداهلل کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار

هزار تومانی، نرخ  10طی روزهای اخیر اظهار کرد: قیمت آناناس در سطح شهر با کاهش  تحوالت بازار میوه درباره آخرین ،جوان

 .هزار رسیده است 1۲0تا  70هزار تومان به حدود  1۲0تا  80آن از کارتنی 

 انگور یاقوتیاشته است، افزود: هم اکنون هر کیلو هزار تومان در بازار کاهش د ۲وی با بیان اینکه نرخ انواع میوه های نوبرانه حداقل 

هزار،گیالس  ۲هزار تومان است که به نسبت هفته گذشته انگور یاقوتی  18هزار،گیالس  6تا  ۲هزار، زردآلو  9هزار، آلبالو  10تا  5

ار خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو در باز درصدی قیمت انبه 20افزایش کارگر از .هزار تومان نیز کاهش داشته است 3هزار و آلبالو  7

 .هزار تومان در میدان توزیع می شود ۲0تا  10درصدی نسبت به هفته اخیر  ۲0تا  10انبه با افزایش 

ی عرضه وانفرا به توجه با  به مغازه ها از دیگر تحوالت بازار میوه دانست و افزود: سیب گالب رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران ورود

هزار و  2 قیمت هر کیلو آلو سیاه :وی در ادامه گفت.مغازه ها ، قیمت آن تا حدودی در بازار متعادل شده استسیب گالب در 

هزار، شلیل  18تا  ۵هزار، سیب گالب  7تا  ۲هزار، زردآلو بادامی  ۵تا  ۲هزار، زردآلو شکر پاره  16تا  6هزار، توت فرنگی  6تا  ۵00

هزار  6تا  ۵هزار، موز  8تا  4هزار، هلو زعفرانی  4تا  ۵00هزار، هلو یک هزار و  6تا  ۵00ار و هزار،گوجه سبز یک هز 10تا  ۵شبرنگ 

هزار،  4تا  ۵00کارگر با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: همچنین هر کیلو خربزه با نرخ یک هزار و .تومان است ۲00و 

هزار و  3تا  ۲00و خیار رسمی یک هزار و  100هزار و  ۲، هندوانه یک هزار تا ۵00هزار و  3تا  ۵00طالبی شاه پسند یک هزار و 

 .در میدان مرکزی عرضه می شود ۵00

 7هزار تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو لیموترش ریز  1۲تا  7 نرخ هر کیلو لیمو ترش سنگیرئیس اتحادیه میوه و سبزی 

هزار،  18تا  8، برگ مو ۵00هزار و  3تا  ۵00، بادمجان گلخانه ای یک هزار و 400زار و ه ۲تا  600هزار، بادمجان دلمه ای  13تا 

 6تا  ۲، فلفل تند ریز 600تا یک هزار و  ۵00، سیب زمینی نو ۵00تا یک هزار و  700، پیاز شیری ۵00تا یک هزار و  600پیاز زرد 

 .تومان است ۵00هزار و  6تا  ۲گی ، فلفل دلمه رن۵00هزار و  3هزار، فلفل دلمه سبز یک هزار تا 

 ۲،کرفس یک هزار تا ۵00هزار و  ۲،کاهو پیچ ساالدی یک هزار تا 800تا یک هزار و  800وی ادامه داد: هر کیلو کاهو رسمی با نرخ 

هزار، لوبیا  11تا  ۵،گوجه زیتونی ۵00هزار و  ۲و  ۲00،گوجه فرنگی نو یک هزار و ۵00هزار و  4تا  ۲هزار،گوجه فرنگی گلخانه ای 

و  ۵00تا یک هزار و  800،کلم قرمز ۵00تا یک هزار و  700هزار،کلم سفید  3، نخود فرنگی یک هزار تا ۵00هزار و  4تا  ۲سبز 

 .تومان در میدان عرضه می شود ۵00هزا رو  ۲هویج یک هزار تا 

تومان  800تا یک هزار و  800 سبزی خوردن و 700تا یک هزار و  700به گفته کارگر؛ نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو،آش،قورمه( 

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به فراوانی میوه پیش بینی می شود که  قیمت میوهرئیس اتحادیه میوه و سبزی .است

در بازار داشته وی در پاسخ به این سوال که آیا سرمازدگی امسال تاثیری در عرضه و قیمت میوه ها .نوسان خاصی در بازار رخ ندهد

 .است یا خیر، تصریح کرد: تاکنون این مسئله مشکلی در عرضه و قیمت محصوالت ایجاد نکرده است

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵7681۵/%D8%A۲%D8%AE% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰۵تاریخ: 

درصد سهام شرکت خدمات حمایتی به اتحادیه تعاون  6۷.3آخرین عملکرد فعالیت سازمان تعاون روستایی/ واگذاری 

 روستایی

 .روز اخیر سازمان تعاون روستایی را ارائه داد 40شیرزاد در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از عملکرد 

 ازمانس مدیرعامل شیرزاد حسین به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های جیرفت، خوزستان و گلستان اشاره کرد در استان زمینیخرید سیب نحوه به کشاورزی جهاد وزیر با دیدار در روستایی تعاون

تیر ادامه دارد و این در حالی  10خرید این محصول از کشاورزان این سه استان شروع شده و تا  97اردیبهشت سال  10و گفت: از 

 ت میلیارد تومان است.زمینی بهاره خریداری شده و ارزش این میزان محصول بیش از هشهزار تن سیب ۲0است که تاکنون تقریباً 

 های ایجاد شدهزمینی طی یک ماه گذشته به دلیل افت حقیقی بازار از یک طرف، محدودیتوی افزود: با افزایش روند خرید سیب

کننده، از سوی دیگر عدم وجود ساختارهای فرآوری و تبدیل محصول موجب افزایش در صادرات این محصول از طریق کشورهای وارد

 های گلستان، خوزستان و جنوب کرمان )جیرفت و کهنوج( شد.ویژه در استانبهاره به سیب زمینی خریدمیزان 

صورت فله به وزیر جهاد کشاورزی خبرداد و گفت: فروش زعفران در سنوات گذشته عمدتاً به طرح جامع فروش زعفران شیرزاد از

ترین نرخ اقدام گرفت و تجار ایرانی بر اساس شرایط خاص بازار نسبت به عرضه عمده زعفران در بازار جمعی به پایینصورت می

وانی همراه بود. شیرزاد ادامه داد: در روش فعلی خرید زعفران که کردند، تا جایی که در سنوات قبل قیمت زعفران با نوسانات فرامی

دولت در قالب خرید حمایتی در سال قبل اقدام به آن کرده، کشاورزان نسبت به تحویل زعفران بر اساس نتایج آزمایشگاه و نظر خبره 

ت کامل از مداخله هدفمند دولت در جامعه کند و رضایمحلی اقدام و متخصص نیز اقدام به تحویل گرفتن زعفران از کشاورزان می

کاران وجود دارد.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین درباره خرید و فروش زعفران به مواردی همچون دهقانی زعفران

این محصول سازی و عدم عرضه زعفران در بازار مصرف برای تثبیت قیمت تنظیم بازار زعفران از طریق اجرای روند خرید، ذخیره

اسان و کارشن بورس کاالی کشاورزیاشاره کرد.وی درباره نحوه فروش زعفران به مواردی همانند برگزاری چندین جلسه با کارگزاران 

المللی(، فراهم کردن مقدمات الزم مربوطه جهت مهیا کردن زمینه فروش و عرضه زعفران در رینگ داخلی یا صادراتی )بورس بین

دار یا نقدی، کشف قیمت واقعی زعفران در بورس برای متقاضیان زعفران از طریق بورس کاال به صورت مدتجهت مشارکت کلیه 

خبر داد و بیان کرد:  خرید کلزا و گندم ها درحمایت از تولیدات داخلی و... اشاره کرد.این مقام مسئول در ادامه از مباشرت تعاونی

سازی و حمل محصوالت تضمینی و مباشرتی یی و کشاورزی مشارکت در خرید، ذخیرههای روستااز جمله وظایف ذاتی شبکه تعاونی

های تعاونی استانی است. شیرزاد اضافه کرد: در این زمینه با توجه به عاملیت شرکت بازرگانی دولتی ایران در امر از طریق اتحادیه

ر راستای تحقق اهداف وزارت جهاد کشاورزی و همچنین های روستایی دهای روغنی، شبکه تعاونیخرید گندم، کلزا و سایر دانه

های روستایی و کشاورزی در قالب عقد قرارداد مباشرت، به خرید و تحویل گندم و تسهیل عملیات خرید کلزا و گندم شبکه تعاونی

 80ینی گندم و بیش از درصد حجم خرید تضم ۵0-40طور متوسط ساالنه حدود کند که در این راستا بههای روغنی اقدام میدانه

گیرد.معاون وزیر جهاد در ادامه های روغنی از طریق این شبکه و زیر نظر مجموعه سازمان صورت میدرصد خرید کلزا و سایر دانه

قانون اساسی مبنی بر واگذاری عاملیت  44گزارش خود عنوان کرد: این سازمان در جهت انجام وظایف ذاتی خود در راستای اصل 

های روغنی به بخش تعاونی و خصوصی، آمادگی خود را اعالم کرده است. بدیهی است تحقق این اهداف دم، جو، ذرت و دانهخرید گن
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سازی محصوالت کشاورزی و سیلوهایی تحت اختیار غله ویژه ظرفیت انباری، ذخیرهمستلزم در اختیار داشتن ملزومات، تجهیزات و به

 که در این راستا پیشنهاد شده است فروش سیلوها با اولویت به شبکه واگذار شود.و شرکت بازرگانی دولتی ایران است 

 9۷هزار تن شیر خام در سال  61خریداری

هزار  ۲14شیرزاد در بخش دیگر گزارش خود به روند خرید توافقی و حمایتی دیگر محصوالت اشاره کرد و گفت: این سازمان تاکنون 

درصد مطالبات دامداران پرداخت  30خریداری کرده و تاکنون حدود  97هزار تن شیر خام در سال  61و  96در سال  شیرخامتن 

 شده و مابقی به زودی پس از ثبت در سامانه خرید و فروش محصوالت کشاورزی پرداخت خواهد شد.

تن از  ۵00بات آنان پرداخت شده و بالغ بر دو هزار و از کشاورزان خریداری و کل مطال خرماتن  600هزار و وی افزود: بالغ بر هشت

هزار تن گوجه فرنگی  17خرمای مذکور به فروش رسیده و مابقی در حال بازاریابی و فروش است. همچنین این سازمان بالغ بر 

 .فروش رسیده استفرنگی خریداری شده نیز بهخریداری کرده و کل مطالبات کشاورزان پرداخت شده و کل گوجه

ت: برداری خبر داد و گفهای بهرهها و نظامها، تشکلدر ادامه نشست شیرزادبا اشاره به اقدامات صورت گرفته در معاونت توسعه تعاونی

اران تشکیل بردکنندگان و بهرههای تعاونی محصولی در سراسر کشور با هدف ساماندهی تولیددر راستای تکمیل زنجیره تأمین، شرکت

های پایلوت برای اجرای برنامه مشترک و ساماندهی های روغنی برای تعیین استانز همکاری و تعامل سازنده با دفتر دانهشود. وی امی

نامه مشترکی نیز با معاونت های روستایی و کشاورزی خبر داد و عنوان کرد: تفاهمهای روغنی در قالب تشکلتولیدکنندگان دانه

 های هدف در حال انعقاد است.گیری از توان فنی، امکانات و منابع انسانی و توسعه بازارافزایی و بهرهزراعت با هدف هم

 نفعان مرتبط با گیاهان داروییکنندگان و ذیتهیه و تدوین برنامه ساماندهی تولید

نفعان کنندگان و ذیولیدرئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: تهیه و تدوین برنامه اجرایی ساماندهی ت

در  بختانههای تخصصی از اقدامات دیگر سازمان در فرآیند زنجیره تأمین است که خوشمرتبط با گیاهان دارویی در قالب تشکل

انداز سازمان در این حوزه تشکیل اتحادیه گیاهان دارویی است. رئیس سازمان مرکزی تعاون چندین استان شکل گرفته و چشم

های تعاونی با هماهنگی و همکاری معاونت باغبانی و همچنین کنندگان خرما در قالب شرکتیران افزود: ساماندهی تولیدروستایی ا

در قالب هفت شرکت تعاونی تخصصی از دیگر اقدامات در زمینه تکمیل زنجیره  برداران زعفرانبهرهکنندگان و سازماندهی تولید

بیعی با های منابع طکنندگان عضو تشکلبرداران و تولیدگاه ارزشیابی مشارکتی با حضور بهرهتأمین است.وی ادامه داد: برپایی کار

ها، مراتع و آبخیزداری در استان خراسان رضوی و تهیه و تدوین برنامه اجرای کارگاه تخصصی ویژه همکاری سازمان جنگل

هارمحال و بختیاری با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و سازی اعضاء در استان چکنندگان ماهیان سردآبی برای توانمندتولید

هاد هم به وزیر ج بخش کشاورزیترویج در دستور کار قرار گرفته است.شیرزاد در راستای اجرای رویکردهای برنامه ششم توسعه در 

عنوان دوره آموزشی عمومی  49۵برداری در سال جاری تعداد های بهرهها و نظامها، تشکلکشاورزی گفت: معاونت توسعه تعاونی

ها طی کند. این دورهعنوان دوره آموزشی برای پرسنل سازمان اجرا می 66ها و وتخصصی برای ارکان، کارکنان و اعضای شبکه تعاونی

در  نپردازند که پنج دوره آموزشی آداری تعاونیها میروز گذشته بازنگری شده و تماماً به امور تخصصی مالی، حقوقی و شرکت 30

 مندی کامل برگزار شده است.آغاز سال جاری با رضایت

 های روستایی و کشاورزیهای آموزشی تخصصی برای ارکان و اعضای تعاونیبرگزاری دوره

و  های روستاییشبکه تعاونی سازی کارکنان سازمان ومدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از اقدامات و توانمند

نامه با دفتر های مختلف گزارش داد. وی در ادامه افزود: مطابق تفاهمصورت مجزا دربخشمورد به 9ل جاری درقالب کشاورزی در سا

های های آموزشی تخصصی برای ارکان و اعضای تعاونیبرداران سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، اجرای دورهآموزش بهره
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ها هم های آموزشی در کلیه استاناندازی تیم تسهیلگری جهت اجرای دورهاجراست و راه استان در حال 10روستایی و کشاورزی در 

ها، سازی ارکان، کارکنان و اعضای تعاونیهای در دست اقدام است.شیرزاد از تشکیل کمیته تدوین سند جامع توانمنداز جمله برنامه

های بخش ها و برنامههای جامعه هدف جهت تحقق سیاستا و تواناییهبرداری برای افزایش دانش، مهارتهای بهرهها و نظامتشکل

کشاورزی هم خبرداد و افزود: برای افزایش سطح اطالعات کاربردی مخاطبان ارسال پیامک آموزشی برای ارکان، کارکنان و اعضای 

برد نهایی سازمان تعاون روستایی محدود شود.این مقام مسئول افزود: راهها و کارکنان سازمان نیز انجام میشبکه تعاونی و تشکل

هاست. همچنین در این جلسه رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی های اعتباری و انتظام بخشی به فعالیت آننمودن تدریجی واحد

ان زی نهال نشایران عالوه بر ارائه گزارشی از پیگیری و اقدامات انجام شده درباره حل مشکالت واحد اعتباری شرکت تعاونی کشاور

البرز، گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده در یک ماه اخیر برای ساماندهی واحدهای اعتباری از جمله ساماندهی کارگروه، انتصاب 

 مجری طرح، ابالغ دستورالعمل نظارتی، حذف واحدهای اعتباری غیر فعال و... ارائه داد.

 هاتعاونی زا درهای اشتغالتأکید بر تقویت و توسعه طرح

مطالبی را بیان  97های روستایی زنان در سالهای محوله در حوزه تعاونیها و برنامهشیرزاد همچنین در راستای اجرای مأموریت

ها، به اقدامات انجام شده در این خصوص اشاره کرد و گفت: زا در تعاونیهای اشتغالکرد. وی با تأکید بر موضوع تقویت و توسعه طرح

زایی در حوزه مربوطه تدوین و به سازمان های مرتبط با امنیت غذایی تاکنون هفت مورد طرح اشتغالرابطه جهت اخذ طرحدر این 

خواربار جهانی )فائو( ارائه و طی هفته گذشته دیداری سه ساعته با نماینده ایران در فائو برگزار شد که بسیار سازنده بود. همچنین 

های روستایی زنان تهیه، زا در تعاونیهای اشتغالمورد خالصه طرح 6تعداد  97سفارت ژاپن در سال در راستای تحکیم همکاری با 

 الملل وزارت متبوع ارسال شد.تدوین و جهت انجام اقدامات الزم به دفتر امور بین

تعاونی در حوزه زنان  330وجود تعداد  : باکرد اعالم زنان، روستایی هایتعاونی مرکزی اتحادیه اندازیراه ضرورت به اشاره با  شیرزاد

ریزی الزم جهت استقرار های فعال صورت گرفته است، برنامهها، طی جلساتی که با حضور استانهزار عضو این تعاونی 61روستایی و 

 شدن است.های روستایی زنان انجام شده و در حال نهاییاتحادیه مرکزی تعاونی

 یریپیگ نیز و ساالنه آموزشی تقویم ابالغ و تدوین همچنین خود سخنان پایان در  ستایی ایرانمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون رو

 انهمکار آموزش زمینه در بانوان امور کمیسیون با حوزه این هایهمکاری و هاتعاونی ایتوسعه هایطرح اجرای پیگیری الزم، اعتبارات

اونی های تعدر این رابطه با بیان جایگاه و نقش اعتبارات در توسعه فعالیت شرکت. وی برشمرد حوزه این هایفعالیت اهم از را شاغل

 روستایی زنان، اظهار کرد؛ سعی براین است جهت ارتقاء این جایگاه و جذب حداکثری اعتبارات اقدامات موثری صورت پذیرد.

اندازی میز خدمت در رینگ داخلی ساختمان، ل: راهشام گذشته روز 40 در گرفته انجام اقدامات دیگر از گزارشی پایان در  شیرزاد

ها، اجرای ساختار جدید سازمان، احیاء و رسیدگی و توسعه رستوران، بازسازی و نامهاندازی و تشکیل اتاق فکر، تدوین نظامراه

 سازی نماز خانه و... هم به وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.مناسب

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵77106/%D8%A۲%D8%AE%D8 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6577106/%D8%A2%D8%AE%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول تیرماه 

 

15 

 برنامه و سیاست ها  
 فارس - 97/۰۴/۰3 : تاریخ

 هزارتن گوجه فرنگی توسط تعاون روستایی 1۷شود/ خرید سازمان تعاون روستایی واگذار نمی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی مذاکراتی که در سازمان خصوصی سازی انجام گرفت، مقدمات خروج سازمان مرکزی تعاون روستایی  

  .های قابل واگذاری فراهم شد و به زودی نام این سازمان از فهرست مذکور خارج خواهد شدایران از فهرست شرکت

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بازدید امروز محمود حجتی از سازمان مرکزی به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش 

 ۵۵0هزار هکتاری سیستان،  46تعاون روستایی ایرا،ن ضمن تاکید بر ضرورت تعیین مجری ساماندهی نظام بهره برداری طرحهای 

سازی انجام گرفت، مقدمات خروج سازمان زار هکتاری خوزستان و ایالم و آبهای مرزی گفت: طی مذاکراتی که در سازمان خصوصیه

 .مرکزی تعاون روستایی ایران از لیست شرکتهای قابل واگذاری فراهم شد و به زودی نام سازمان از فهرست مذکور خارج خواهد شد

نسبت به تسریع در پیگیری مشکالت مرتبط با واحد اعتباری شرکت تعاونی کشاورزی نهال نشان  وزیر جهاد کشاورزی در این نشست

گذاران میلیارد تومان خط اعتباری برای پرداخت سپرده سپرده 4۲البرز از طریق معاون نظارت بانک مرکزی به منظور تأمین حدود 

ها و اقدامات مان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز گزارشی از پیگیریدر این بازدید، مدیرعامل ساز.واحد اعتباری مذکور تآکید کرد

انجام شده در مورد حل مشکالت واحد اعتباری شرکت تعاونی کشاورزی نهال نشان البرز و همچنین مجموعه اقدامات انجام شده در 

ی طرح، ابالغ دستورالعمل نظارتی، حذف یک ماه اخیر برای ساماندهی واحدهای اعتباری از جمله ساماندهی کارگروه، انتصاب مجر

حسین شیرزاد گفت: راهبرد نهایی سازمان تعاون روستایی ، محدود کردن تدریجی واحد های .واحدهای اعتباری غیر فعال ارائه داد

ارش مبسوطی در این بازدید همچنین، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،گز.اعتباری و انتظام بخشی به فعالیت آنهاست

از حوزه بازرگانی به ویژه خریدهای تضمینی، توافقی و حمایتی محصوالت کشاورزی و اتخاذ ساز و کارهای بهینه در مورد موضوع 

هزار تن شیر  61هزار تن شیر و  ۲17هزار تن سیب زمینی و  19شیرزاد در ادامه از خرید .های کشور مطرح کردخرید شیر در استان

درصد مطالبات دامداران پرداخت شده و مابقی پس از ثبت در سامانه خرید و فروش محصوالت  30فت: تاکنون حدود خام خبر داد و گ

تن خرما از کشاورزان خریداری  8600نزدیک به  97و اوایل سال  96وی ادامه داد:اواخر سال .کشاورزی بزودی پرداخت خواهد شد

تن از خرمای مذکور به فروش رسیده و بقیه نیز در حال بازاریابی و فروش  ۲۵00و کل مطالبات آنان پرداخت شده است و بالغ بر 

و کل مطالبات کشاورزان نیز پرداخت شده  هزارتن گوجه فرنگی خریداری کرده 1۷این سازمان بالغ بر  :شیرزاد گفت.است

 .است، ضمن آن که کل گوجه فرنگی خریداری شده نیز به فروش رسیده است

دیدار، وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت استفاده از نیروهای جوان و تحصیلکرده در هیات مدیره شرکت های تعاونی در پایان این 

 .ها تاکید کردروستایی و تولید و همچنین استفاده از راهکارهای نوین و استفاده از نوآوری های ابتکار محور در شبکه تعاونی

https://www.farsnews.com/news/13970403001166/%D8%B3%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - 97/۰۴/۰۲ : تاریخ

 تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و لغو قانون تمرکز در راستای منافع ملی نیست 

ها موجب کندی عملکرد آنها اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( آمده است، تغییر ساختار وزارتخانهدر بیانیه انجمن علمی دانشجویی 

  .شود و ضربه بزرگی به منافع ملی خواهد زدمی

 علیه السالم( و جمعی از استاداندانشجویی اقتصاد دانشگاه امام صادق )-، انجمن علمیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ای صادر کردند و خواستار رد این الیحه ها )الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت( بیانیهاین دانشگاه درباره الیحه تفکیک وزارتخانه

 .توسط نمایندگان مجلس شدند

 :در متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است

 باسمه تعالی

 .«های کارشناسی بشدّت باید رعایت بشود، جنبهدر تنظیم و تصویب قانون»

 97خرداد  30بخشی از بیانات مقام معظم رهبری )مدظله( در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسالمی 

یحه الدانشجویی و جمعی از اساتید دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم در زمینه  -بیانیه انجمن علمی

 تفکیک وزارتخانه ها

در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی « اصالح بخشی از ساختار دولت»چندی است الیحه ای موسوم به 

احیاء دوباره وزارت بازرگانی و جدا کردن بخش صادرات و واردات محصوالت کشاورزی و محصوالت صنعتی از  .قرار گرفته است

د کشاورزی و صمت )صنعت، معدن و تجارت( و انتقال آن ها به وزارتخانه بازرگانی جزء مفاد این الیحه است که وزارتخانه های جها

 به مختلف های کمیسیون  می باشد.« قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»به معنای لغو 

 به  است قرار دولت، اصرار دلیل به اما ، اند کرده اعالم کشور مصالح با مخالف و مردود را الیحه این مجلس کارشناسی بدنه عنوان

زودی این الیحه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی مطرح شود و حتی دولت، تغییرات کابینه را منوط به تصویب این الیحه 

 رشناسی در راستای منافع ملی و مردود اعالمتوسط مجلس کرده است. قشر دانشگاهی متشکل از اساتید و دانشجویان نیز دالیلی کا

 :کردن این الیحه را متذکر می شوند

زنجیره تولید در وزارت صمت تجمیع شده است و این تجمیع زنجیره تولید صنعتی از معادن و مواد اولیه گرفته تا صادرات و -1

های و انشعاب های چند مدیریتی جلوگیری می واردات، در نهایت موجب اتخاذ تصمیم گیری های هم راستا شده و از سردرگمی 

کند. همین استدالل در مورد وزارت جهاد کشاورزی نیز صادق است. زنجیره تولید محصوالت کشاورزی، امکانات، ظرفیت ها، شرایط 

ربوط یم های ممکانی از نظر میزان کشت و کار کشاورزان، ریزش های جوی و حلقه فروش و بازاریابی می بایستی با تصم-خاص زمانی

به انجام صادرات و واردات محصوالت کشاورزی در ارتباط باشد، که این ارتباط از طریق سپردن اختیار صادرات و واردات به وزارت 

 .جهاد کشاورزی امکانپذیر است

 رشد جمله از کنونتا  (1391عالوه بر دلیل مزبور، عملکرد مثبت وزارت جهاد کشاورزی بعد از تصویب قانون تمرکز )اسفندماه -2

میلیارد دالری واردات غذای اساسی کشور در سال  ۵ر، کاهش کشو تجاری تراز بهبود شکر، و گندم خودکفایی توجه، قابل بخشی

 .و... در راستای منافع ملی بودن قانون تمرکز را از نظر تجربی به اثبات می رساند9۵

ریزی تولید برنامه»اقتصاد مقامتی به  10این الیحه با اسناد باالدستی و سیاست های کلی نظام مغایر است. به طور مثال در بند -3

های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل
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مسلم الیحه تفکیک این است که اختیاردار تولید و صادرات محصوالت کشاورزی و صنعتی از هم  اشاره شده است. قدر« منطقه

های جویی در هزینهصرفه»اقتصاد مقاومتی موضوع  16مستقل شده و کشور را به سمت واردات سوق می دهد. همچنین در بند 

های موازی و غیرضرور و هزینه ی دولت و حذف دستگاهسازی اندازهعمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی

 .هدفگذاری شده است که این الیحه قطعا در راستای چنین حرکتی نیست« های زاید 

در شرایط فعلی اقتصاد کشور که رکود تورمی چند سالی است بر اقتصاد سایه افکنده و نوسان های آنی نرخ ارز، ثبات مالی و -4

 یم داخته است و تصمیم گیری را دشوار کرده است، تغییر ساختار وزارتخانه ها موجب کندی عملکرد آنها اقتصادی را به خطر ان

ا، تقسیم وظایف، مشخص شدن کابینه جدید، و به طور کلی همراه کردن همه بخش ها با این اصالحات ه وزارتخانه تفکیک زیرا. شود

 لیم منافع راستای در تصمیم این اگر حتی که کند می بیان دلیل این. زد هدخوا ملی منافع به بزرگی زمانبر خواهد بود و ضربه 

در نظر گرفته نشده است. عالوه بر این، شرایط فعلی بین المللی مربوط  درست آن اتخاذ زمان -نیست اینگونه دادیم نشان که-باشد

به احتمال باالی بازگشت تحریم ها در آینده نزدیک، نیز عدم اتخاذ زمان مناسب تغییرات را موجه تر می کند. لذا انتظار می رود 

د گرفت، به نظرات کارشناسی و نخبگانی نمایندگان محترم مجلس طی هفته های اخیر که در مورد الیحه مذکور تصمیم خواهن

 .جامعه بیشتر توجه داشته و با رد الیحه فوق وظیفه خود در راستای حفظ منافع ملی را به نحو احسن انجام دهند

https://www.farsnews.com/news/1397040۲0003۲0/%D8%AA%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰3تاریخ: 

 تعاون روستایی از لیست شرکت های قابل واگذاری خارج می شود

 .حجتی از خروج سازمان تعاون روستایی از لیست شرکت های قابل واگذاری طی مذاکره با سازمان خصوصی سازی خبر داد

 جریان در کشاورزی جهاد وزیر حجتی محمود کشاورزی، جهاد وزارت از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گزارشبه 

هزار  46 طرحهای برداری بهره نظام ساماندهی مجری تعیین ضرورت بر تاکید ضمن ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان از بازدید

هزار هکتاری خوزستان و ایالم و آبهای مرزی اظهار کرد:طی مذاکراتی که در سازمان خصوصی سازی انجام  ۵۵0هکتاری سیستان، 

از لیست شرکتهای قابل واگذاری فراهم شد و به زودی نام سازمان  سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گرفت، مقدمات خروج

وزیر جهاد کشاورزی نسبت به تسریع در پیگیری مشکالت مرتبط با واحد اعتباری شرکت تعاونی .از فهرست مذکور خارج خواهد شد

د تومان خط اعتباری برای پرداخت میلیار 4۲کشاورزی نهال نشان البرز از طریق معاون نظارت بانک مرکزی به منظور تأمین حدود 

براساس این گزارش حسین شیرزاد، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی .سپرده سپرده گذاران واحد اعتباری مذکور تاکید کرد

ه شی بایران نیز در این بازدید، گفت: راهبرد نهایی سازمان تعاون روستایی، محدود کردن تدریجی واحد های اعتباری و انتظام بخ

هزار تن شیر خام خبر داد و گفت:تاکنون  61هزار تن شیر و  ۲17هزار تن سیب زمینی و  19وی در ادامه از خرید . فعالیت آنهاست

درصد مطالبات دامداران پرداخت شده و مابقی پس از ثبت در سامانه خرید و فروش محصوالت کشاورزی بزودی پرداخت  30حدود 

تن خرما از کشاورزان خریداری و کل مطالبات  8600نزدیک به  97و اوایل سال  96ادامه داد:اواخر سال این مقام مسئول .خواهد شد

 .تن از خرمای مذکور به فروش رسیده و بقیه نیز در حال بازاریابی و فروش است ۲۵00آنان پرداخت شده است و بالغ بر 

و گفت:کل مطالبات کشاورزان در این زمینه نیز پرداخت شده ،ضمن هزارتن گوجه فرنگی از کشاورزان خبر داد  17شیرزاد از خرید 

در پایان این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت استفاده از .آن که کل گوجه فرنگی خریداری شده نیز به فروش رسیده است

اده از راهکارهای نوین و استفاده نیروهای جوان و تحصیل کرده در هیات مدیره شرکت های تعاونی روستایی و تولید و همچنین استف

 از نوآوری های ابتکار محور در شبکه تعاونی ها تاکید کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵7488۵/%D8%AA%D8%B9%D8 
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 برنامه سیاست ها
 فودپرس 1397تیر ماه  5سه شنبه 

های غیر نفتی + جهانگیری ضوابط جدید ارزی را ابالغ کرد/ ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کاال

 جزئیات 

  .های غیر نفتی به چرخه اقتصادی کشور را ابالغ کردجمهور ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کاالمعاون اول رئیس

جمهور ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از مهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجریاست رسانیاطالع پایگاه به گزارش

 .های غیر نفتی به چرخه اقتصادی کشور را ابالغ کردصادرات کاال

رنگی که  والدی و فلزاتهای نفتی، پتروشیمی، محصوالت فبراساس این ابالغیه کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده

توانند ارز حاصل از صادرات خود را به توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم شده است، می 1397/3/13فهرست آنها در تاریخ 

 .( که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده است، اختصاص دهند3نرخ رسمی به واردات کاالهای گروه )

 :جهانگیری به شرح زیر استمتن کامل ابالغیه اسحاق 

 تعالیبسمه

 "با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت  -وزارت کشور -وزارت اطالعات -وزارت راه و شهرسازی -وزارت صنعت، معدن و تجارت -وزارت امور اقتصاد و دارایی

سازمان میراث  -و بودجه کشورسازمان برنامه  -وزارت نفت -وزارت جهاد کشاورزی -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -دادگستری

ستاد  -سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران -بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 صنعتی و ویژه اقتصادی -دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

و اصالحات بعدی آن، ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از  1397/1/۲۲هـ مورخ ۵۵300/ت 43۵3در اجرای تصویب نامه شماره 

 :شودصادرات کاالهای غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور به شرح زیر برای اجرا ابالغ می

ت آنها در فهرسهای نفتی، پتروشیمی، محصوالت فوالدی و فلزات رنگی که کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده -1

توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم شده است، می 1397/3/13تاریخ 

( که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده است، اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی 3واردات کاالهای گروه )

 .با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کاالها واگذار نمایند را در بازار بورس

های صادراتی آنها به موجب دستورالعملی است که نحوه فروش ارز حاصل از صادرات این قبیل از کاالها و واگذاری گواهی -تبصره

ارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان وقت توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وز

 .ابالغ خواهد شد 1397/4/6اداری 

رسد، مشمول ( می3های صادراتی این دسته از صادرکنندگان که به مصرف واردات کاالهای گروه )درآمد حاصل از فروش گواهی -2

 .باشدمعافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات می

صادراتی توسط واردکنندگان و صادرکنندگان در بازار بورس به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی های هزینه خرید و فروش گواهی -3

 .خواهد بود

 .ارز مورد نیاز کاالهای تولیدی صادراتی از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات همان کاالها تأمین خواهد شد -4

 .نعت، معدن و تجارت ابالغ خواهد شدتوسط وزارت ص 1397/4/۲0دستورالعمل اجرایی این بند تا  -تبصره

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=da6e376e78b84ae۲a4۲e 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - 1397تیر / /  ۰۴دوشنبه , 

 روستایی ایران منتفی شدواگذاری سازمان مرکزی تعاون 

وزیر جهاد کشاورزی از خروج سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از لیست شرکتهای قابل واگذاری با هماهنگی سازمان خصوصی 

سازی محمود حجتی در بازدید از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: طی مذاکراتی که در سازمان خصوصی.سازی خبر داد

، مقدمات خروج سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از لیست شرکتهای قابل واگذاری فراهم شد و به زودی نام سازمان انجام گرفت

 .از فهرست مذکور خارج خواهد شد

وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر ضرورت استفاده از نیروهای جوان و تحصیلکرده در هیات مدیره شرکت های تعاونی روستایی و 

 .ها تاکید کردچنین استفاده از راهکارهای نوین و استفاده از نوآوری های ابتکار محور در شبکه تعاونیتولید و هم

http://iranecona.com/849۲۲/%D9%88%D8%A7% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - 1397تیر / /  ۰3یکشنبه , 

 میلیارد تومان بابت سرمازدگی باغات و آنفلوانزای پرندگان خسارت داد ۷۵0دولت 

 ۲میلیارد تومان و آنفلوانزای پرندگان طی  600قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی گفت: سرمازدگی باغات طی یکسال 

 .تمام آنها از سوی دولت به باغداران و مرغداران پرداخت شده استمیلیارد تومان خسارت وارد کرد که  330سالل 

 امسال: گفت کشور، سطح در مرغداران و کشاورزان به خسارت پرداخت و بودجه اختصاص وضعیت آخرین مورد در نژادابراهیم حسن

 در آن تومان میلیارد ۵00 که است تومان میلیارد هزار حدود دامداران و کشاورزان به بیمه خسارت پرداخت برای دولت السهمحق

به صندوق  96میلیارد تومان دیگر از باقیمانده اعتبارات سال  ۲00وی همچنین از تخصیص  .ناد خزانه اختصاص یافته استاس قالب

 تهای سنگینی که امسال به دلیل سرمازدگی باغابیمه محصوالت کشاورزی طی فروردین ماه خبر داد و گفت: با توجه به خسارت

قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی بیشترین  .اتفاق افتاد، امیدواریم بتوانیم حق بیمه کشاورزان را به طور کامل بپردازیم

فروردین امسال بیشترین  ۲7و  ۲6زدگی باغات عنوان کرد و افزود: حجم پرداخت خسارت از طریق این صندوق را در بخش سرما

شته در تهران، قزوین، زنجان و شمال غرب کشور رخ داد که بسیار کم سابقه بود، چرا که درجه حجم سرمازدگی طی چند سال گذ

  .دیدگی به طور کامل استدرجه در برخی مناطق پایین آمد و در برخی باغات آسیب 7برودت هوا تا زیر 

گیرند و مه محصوالت کشاورزی قرار میهزار هکتار باغ در کل کشور تحت پوشش بی ۵00نژاد به این نکته هم اشاره کرد که حسن

وی همچنین در مورد آخرین  .میلیارد تومان برای سرمازدگی باغات خسارت پرداخت شده است 600،  9۵-96در سال زراعی 

های کشور طی چند ماه اخیر وارد کرده است، گفت: تمام خسارت مرغداران وضعیت خسارتی که آنفلوانزای حاد پرندگان به مرغداری

سازی به ه جز مواردی که پرونده آنها به صورت موردی تکمیل نشده است، پرداخت شده و تا این لحظه موردی از آلودگی و معدومب

میلیارد تومان طی دو  330قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی این را هم گفت:  .دلیل آنفلوآنزا دیگر گزارش نشده است

  .های کشور پرداخت شده استفلوآنزای حاد پرندگان به مرغداریسال اخیر بابت خسارت ناشی از آن

http://iranecona.com/84874/%D8%AF%D9%88%D9%84% 
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 برنج

 فارس - 97/۰۴/۰۵ : تاریخ

 هیات وزیران: کشت برنج به جز گیالن و مازندران محدود و ممنوع شود 

مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق مصوبه هیات وزیران در راستای صرفه جویی در 

  .شودمصرف آب، کشت برنج فقط در استانهای گیالن و مازندران حمایت و توصیه می

در مورد آخرین وضعیت الگوی سطح زیر کشت برنج در کشور  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی فرامک عزیزکریمی در گفت

ترس ل دسکند که به دلیل میزان باالی تبخیر آب و همچنین آب قابگفت: وزارت جهاد کشاورزی چند سالی است که مرتب اعالم می

  .تنها دو استان گیالن و مازندارن مساعد کشت برنج هستند

 کشت برنج به دلیل تبخیر باالی آب در اغلب استانها مقرون به صرفه نیست

تا یک هزار  800اندونزی، ژاپن و کرهکه بیشترین حجم کشت برنج دارند،ساالنه ین وی این را هم گفت که کشورهایی مانند فیلیپین،

شود و مشکلی برای تامین آب و کشت برنج خود ندارند، اما وقتی بارندگی دارند که عمالً کشت برنجشان دیم محسوب میمتر میلی

  توانیم برنج کشت کنیم؟متر تبخیر آب دارد، چگونه میمیلی ۲700ما در استانی مثل خوزستان که 

 عمصوبه هیئت دولت؛کشت برنج به جز گیالن و مازندران محدود یا ممنو

مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی به مصوبه چند ماه اخیر هیئت وزیران در راستای کم آبی و کشت 

 داد ایمصوبه آبیکم با سازگاری ملی کارگروه برگزاری از بعد وزیران هیئت 96 سال ماه اسفند 1۲  محصوالتی همچون برنج گفت:

 .دود یا ممنوع شودمح گیالن و مازندران استان دو جز به برنج کشت که بود این بندهایش از یکی که

هایی تشکیل شد تا برای مصرف بهینه آب با هماهنگی وزارت نیرو به ها به ریاست استانداران کارگروهدر همین راستا در همه استان

ر هر استان را اعالم کند و براساس آن تصمیم بگیرند که در ریزی کنند، تا وزارت نیرو توانایی تامین آب دعنوان دبیر کارگروه برنامه

  .کدام منطقه به چه محصوالتی آب بدهند

  باغات و محصوالت کم آب بر در اولویت تامین آب

عزیزکریمی اولویت وزارت جهاد کشاورزی برای کشت محصوالت و اختصاص آب را محصوالت دائمی مثل باغات اعالم کرد و گفت: 

ها برد تا دوباره به محصول برسیم، نیز یکی دیگر از اولویتای که اگر از بین بروند چند سال زمان میوالت چند سالههمچنین محص

  .بر استو همچنین محصوالت کم آب

های گیالن و مازندران کشت شده که هزار هکتار برنج اکنون در استان 440 :وی به میزان تولید برنج در کشور اشاره کرد و گفت

هزار هکتار کشت برنج  180تا  170ها چیزی حدود آالت مکانیزه انجام شده است و در بقیه استانهزار هکتار آن با ماشین 160

  .ایمداشته

 تن بذرگواهی شده برنج بین دو استان مازندران و گیالن 1700توزیع 

تر و با هم اشاره کرد که برای کشت ارقام مقاوم مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی به این نکته

ی ورایم که امیدواریم بهرهتن بذر گواهی شده انواع ارقام برنج را بین دو استان گیالن و مازندران توزیع کرده 1700تر برنج کیفیت

  .در هکتار را باال ببرد

هزار تن از کل نیاز برنج کشور باید از طریق  700تنها به گفته این مسئول در معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته 

  .هزار تن برنج وارد کردند ۲00ها به زور بیش از یک میلیون و شد که واردکنندهواردات تامین می

https://www.farsnews.com/news/1397040۵00037۵/%D9%87%DB%8C 
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 تامین منابع مالی

 فارس - 97/۰۴/۰3 : تاریخ

 میلیارد تومان بابت سرمازدگی باغات و آنفلوانزای پرندگان خسارت داد ۷۵0دولت 

 ۲میلیارد تومان و آنفلوانزای پرندگان طی  600قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی گفت: سرمازدگی باغات طی یکسال  

  .میلیارد تومان خسارت وارد کرد که تمام آنها از سوی دولت به باغداران و مرغداران پرداخت شده است 330سالل 

، در مورد آخرین وضعیت اختصاص بودجه و پرداخت خسارت به خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی نژاد در گفتابراهیم حسن

حدود هزار  السهم دولت برای پرداخت خسارت بیمه به کشاورزان و دامدارانکشاورزان و مرغداران در سطح کشور، گفت: امسال حق

  .میلیارد تومان آن در قالب اسناد خزانه اختصاص یافته است ۵00میلیارد تومان است که 

به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی طی فروردین  96میلیارد تومان دیگر از باقیمانده اعتبارات سال  ۲00وی همچنین از تخصیص 

 بیمه قح بتوانیم سال به دلیل سرمازدگی باغات اتفاق افتاد، امیدواریمهای سنگینی که امماه خبر داد و گفت: با توجه به خسارت

قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی بیشترین حجم پرداخت خسارت از طریق این  .بپردازیم کامل طور به را کشاورزان

جم سرمازدگی طی چند سال گذشته فروردین امسال بیشترین ح ۲7و  ۲6زدگی باغات عنوان کرد و افزود: صندوق را در بخش سرما

درجه در برخی مناطق  7در تهران، قزوین، زنجان و شمال غرب کشور رخ داد که بسیار کم سابقه بود، چرا که درجه برودت هوا تا زیر 

غ در کل هزار هکتار با ۵00نژاد به این نکته هم اشاره کرد که حسن .دیدگی به طور کامل استپایین آمد و در برخی باغات آسیب

میلیارد تومان برای سرمازدگی باغات  600،  9۵-96گیرند و در سال زراعی کشور تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی قرار می

های کشور طی وی همچنین در مورد آخرین وضعیت خسارتی که آنفلوانزای حاد پرندگان به مرغداری .خسارت پرداخت شده است

تمام خسارت مرغداران به جز مواردی که پرونده آنها به صورت موردی تکمیل نشده است،  :تچند ماه اخیر وارد کرده است، گف

قائم مقام صندوق بیمه  .سازی به دلیل آنفلوآنزا دیگر گزارش نشده استپرداخت شده و تا این لحظه موردی از آلودگی و معدوم

یر بابت خسارت ناشی از آنفلوآنزای حاد پرندگان به میلیارد تومان طی دو سال اخ 330محصوالت کشاورزی این را هم گفت: 

  .های کشور پرداخت شده استمرغداری

https://www.farsnews.com/news/13970403000141/%D8%AF% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰۲تاریخ: 

 میلیارد تومان فراتر رفت/ استمرار روند کاهش نرخ قارچ در بازار 11زیان پرورش دهندگان قارچ خوراکی از 

 .میلیارد تومانی پرورش دهندگان شد 11.۵های خوراکی ، منجر به زیان روزانه یک مقام مسئول گفت: نگرانی افراد از مصرف قارچ

گروه اقتصادی  کشاورزیصنعت،تجارت و  محمد حسن افشار، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار

توسط جوامع  مصرف قارچ های سمی با انتقاد از نرخ پایین قارچ در بازار اظهار کرد: در ماه های اخیر، ،باشگاه خبرنگاران جوان

رخی رسانه های گروهی، آثار منفی بر مصرف روستایی و گردشگری و وجود برخی مشکالت و بیماری ها و اطالع رسانی نادرست ب

 .قارچ های خوراکی به جا گذاشت

هیچ گونه ارتباطی با قارچ های سمی ندارد، اما اطالع رسانی نادرست موجب شد که بسیاری  قارچ های خوراکیوی افزود: مصرف 

ان ناشی از کاهش قیمت قارچ در بازار را به همراه از افراد از مصرف قارچ خودداری کنند که در نهایت این امر ضرر و زیان تولیدکنندگ

تومان اعالم کرد و گفت: قارچ های تولیدی  ۵00هزار و  7در بازار  قیمت منطقی فروش هر کیلو قارچافشار متوسط .داشت

هزار  ۲ان حداقل همچنان با نرخ های پایینی در بازار توزیع می شود، به طوریکه فروش هر کیلو قارچ با احتساب قیمت تمام شده زی

 .تومانی تولیدکنندگان را در بردارد 300و 

تن قارچ در کشور تولید می شود، افزود: نگرانی افراد از مصرف قارچ های خوراکی به سبب  ۵00این مقام مسئول با بیان اینکه روزانه 

میلیارد تومانی پرورش  11.۵روزانه اطالع رسانی نادرست رسانه ها ناشی از مسمومیت قارچ های سمی، افت شدید قیمت و زیان 

ها منجر به های خوراکی ناشی از اطالع رسانی نادرست برخی رسانهچقار مصرف از افراد نگرانی  دهندگان را به همراه داشته است.

 است، به افراد اینبه گفته وی؛ با وجود آنکه قارچ بهترین نوع پروتئین گیاهی .میلیارد تومانی پرورش دهندگان شد 11.۵زیان روزانه 

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان .دهیم که با خیال آسوده قارچ خوراکی را مصرف کننداطمینان خاطر را می

تصریح کرد: با توجه به نگرانی افراد نسبت به مصرف قارچ و قیمت پایین محصول در بازار، بسیاری از تولیدکنندگان به سبب اقساط 

کی و ضرر و زیان هنگفت قادر به تامین مواد اولیه کامپوست واحد های خود نیستند، که ادامه این روند تعطیلی بسیاری از معوق بان

 .واحدهای پرورش را به همراه خواهد داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵7306۵/%D8%B۲%DB%8C% 
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - 97/۰۴/۰1 : تاریخ

 میلیون تن مرغ/ خوراک دام باید در داخل تولید شود  2تولید ساالنه 

خود تولیدکنندگان مدیریت و وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: ذرت، کنجاله سویا و سایر خوراک مورد نیاز این صنعت باید توسط 

، محمود حجتی در نشست با وزارت جهاد کشاورزیرسانی  به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش  .تامین و تدارک شود

دام و طیور را فعالیتی اقتصادی و با ارزش افزوده باال عنوان کرد و با اشاره  مدیران تشکل ها و فعاالن صنعت طیور کشور، زیربخش

به این که تولیدات این زیر بخش از کاالهای اساسی مورد نیاز جامعه است، اظهار داشت: نقش و اهمیت گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر 

های کمبود برای مسئوالن و آحاد ین در شرایط و زمانو گوشت قرمز در اقتصاد ملی، امنیت غذایی و معیشت مردم بی بدیل است و ا

 .شودجامعه ملموس می

شود دو میلیون تن گوشت مرغ و یک میلیون تن تخم مرغ در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تولید وی ادامه داد: وقتی اعالم می

بعاد این ظرفیت مشخص نباشد، اما زمانی که این شود، شاید برای آحاد جامعه تمام ارسد و بخشی هم صادر میو به مصرف مردم می

شود )مانند شرایطی که در کسری تخم مرغ به دلیل درصدی به دلیل عواملی نظیر بیماری مواجه می 10تولید با یک کسری 

 .شودآنفلوآنزای پرندگان ایجاد شد( نقش و اهمیت تولیدات داخلی عیان و مشخص می

ها درصدی تخم مرغ از طریق واردات با اعمال حداکثر حمایت 10ای کشور برای تامین کسری هحجتی خاطرنشان کرد: همه ظرفیت

 .از واردات این محصول به عمل آمد، ولی باز نتوانست خالء تولید داخلی را جبران نماید

ق ای پرندگان، از طریوزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تجربه مدیریت در فرآیند تامین و عرضه کسری تخم مرغ ناشی از آنفلوآنز

واردات نشان داده گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز اگر در داخل تولید نشوند و تامین آنها به اتکای تولید داخلی نباشد، 

های دیگر باز بیشتر از قیمت داخلی به جامعه عرضه خواهد شد، بنابراین این محصوالت وارداتی با ارز یارانه ای و انواع حمایت

های بسیار باالیی در مدیریت، فناوری و صنعت دام و وی با بیان این که خوشبختانه ظرفیت.صوالت باید در داخل تولید شوندمح

های مورد مصرف و بازار این محصوالت طیور در کشور ایجاد شده است، گفت: برای رفع موانع پیش روی این صنعت باید تولید، نهاده

 .دیریت شودبه صورت هوشمند و دلسوزانه م

های این صنعت برای اعمال مدیریت در این حوزه حجتی با اشاره به این که وزارت جهاد کشاورزی حمایت الزم را از مدیران تشکل

ذرت، کنجاله سویا و سایر خوراک مورد نیاز این صنعت باید توسط خود تولیدکنندگان مدیریت  :آورد، تاکید کردبه عمل می

 .و تامین و تدارک شود

وی خاطرنشان ساخت: ذرت به عنوان کاالیی اساسی و واسطه ای در تولید مرغ و تخم مرغ به دلیل آب بر بودن، باید از طریق واردات 

تامین شود و این نهاده ضروری تولید باید با نگاه و رویکرد تجاری و اقتصادی منصفانه و فایده ملی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد 

وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت:مدیران و دستگاه .ر، بهترین گزینه، تامین و واردات آن توسط تشکل های تولید استو در این مسی

های تابعه وزارت جهاد کشاورزی باید همه پشتیبانی های فنی و مدیریتی را از صنعت طیور انجام دهند تا مشکالت پیش روی آنها 

مدیران تشکل ها و فعاالن صنعت طیور کشور در نشست با وزیر جهاد کشاورزی .شته باشندرفع شده و تولیدکنندگان دغدغه تولید ندا

که حدود سه ساعت به طول انجامید، مسائل و مشکالت پیش روی تولید را در یک فضای صمیمی و دوستانه با محمود حجتی مطرح 

کنندگان در مقایسه با دغدغه مصرف کنندگان، آسیب نارضایتی از عملکرد ستاد تنظیم بازار و بی توجهی به مشکالت تولید.کردند

استن های مرتبط با این صنعت و نیز کپذیری صنعت طیور، پایین بودن حاشیه سود فعالیت خالص تولید در مقایسه با سایر فعالیت
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یران تشکل ها از وزیر جهاد های دولتی در امور مربوط به بازار و بازرگانی این محصول از مهمترین خواسته های مداز مداخله دستگاه

 .کشاورزی بود که حجتی نیز برای تسریع و رفع مسائل مطرح شده، دستورات الزم را به مدیران این وزارتخانه ابالغ کرد

https://www.farsnews.com/news/13970401000۲۲4/%D8%AA%D9%88% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰1تاریخ: 

 میلیون تن مرغ 2ضرورت حمایت های فنی و مدیریتی از صنعت طیور/تولید ساالنه 

 فنی و مدیریتی از صنعت طیور تاکیدحجتی با اشاره به اهمیت تولید محصوالت پروتئینی در اقتصاد ملی ،بر ضرورت حمایت های 

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نشست  به نقل از پایگاه اطالع گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .کرد

را فعالیتی اقتصادی و با ارزش افزوده باال عنوان کرد و با اشاره  طیوردام و با مدیران تشکل ها و فعاالن صنعت طیور کشور، زیربخش 

نقش و اهمیت گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر  :به این که تولیدات این زیر بخش از کاالهای اساسی مورد نیاز جامعه است، اظهار داشت

های کمبود برای مسئوالن و آحاد رایط و زمانو گوشت قرمز در اقتصاد ملی، امنیت غذایی و معیشت مردم بی بدیل است و این در ش

در کشور توسط  تخم مرغو یک میلیون تن  گوشت مرغ شود دو میلیون تنوی ادامه داد: وقتی اعالم می.شودجامعه ملموس می

 ظرفیت شود، شاید برای آحاد جامعه تمام ابعاد اینرسد و بخشی هم صادر میتولیدکنندگان داخلی تولید و به مصرف مردم می

شود )مانند شرایطی که در درصدی به دلیل عواملی نظیر بیماری مواجه می 10مشخص نباشد، اما زمانی که این تولید با یک کسری 

حجتی خاطرنشان .شودکسری تخم مرغ به دلیل آنفلوآنزای پرندگان ایجاد شد( نقش و اهمیت تولیدات داخلی عیان و مشخص می

ها از واردات این درصدی تخم مرغ از طریق واردات با اعمال حداکثر حمایت 10رای تامین کسری های کشور بکرد: همه ظرفیت

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تجربه مدیریت در فرآیند .محصول به عمل آمد، ولی باز نتوانست خالء تولید داخلی را جبران نماید

، از طریق واردات نشان داده گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز آنفلوآنزای پرندگانتامین و عرضه کسری تخم مرغ ناشی از 

ر باز های دیگاگر در داخل تولید نشوند و تامین آنها به اتکای تولید داخلی نباشد، محصوالت وارداتی با ارز یارانه ای و انواع حمایت

وی با بیان این که خوشبختانه .در داخل تولید شوند بیشتر از قیمت داخلی به جامعه عرضه خواهد شد، بنابراین این محصوالت باید

های بسیار باالیی در مدیریت، فناوری و صنعت دام و طیور در کشور ایجاد شده است، گفت: برای رفع موانع پیش روی این ظرفیت

حجتی با اشاره به این .های مورد مصرف و بازار این محصوالت به صورت هوشمند و دلسوزانه مدیریت شودصنعت باید تولید، نهاده

آورد، های این صنعت برای اعمال مدیریت در این حوزه به عمل میحمایت الزم را از مدیران تشکل وزارت جهاد کشاورزیکه 

وی .تاکید کرد: ذرت، کنجاله سویا و سایر خوراک مورد نیاز این صنعت باید توسط خود تولیدکنندگان مدیریت و تامین و تدارک شود

ساخت: ذرت به عنوان کاالیی اساسی و واسطه ای در تولید مرغ و تخم مرغ به دلیل آب بر بودن، باید از طریق واردات  خاطرنشان

تامین شود و این نهاده ضروری تولید باید با نگاه و رویکرد تجاری و اقتصادی منصفانه و فایده ملی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد 

وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت:مدیران و دستگاه .ینه، تامین و واردات آن توسط تشکل های تولید استو در این مسیر، بهترین گز

های تابعه وزارت جهاد کشاورزی باید همه پشتیبانی های فنی و مدیریتی را از صنعت طیور انجام دهند تا مشکالت پیش روی آنها 

یران تشکل ها و فعاالن صنعت طیور کشور در نشست با وزیر جهاد کشاورزی مد.رفع شده و تولیدکنندگان دغدغه تولید نداشته باشند

که حدود سه ساعت به طول انجامید، مسائل و مشکالت پیش روی تولید را در یک فضای صمیمی و دوستانه با محمود حجتی مطرح 

ب قایسه با دغدغه مصرف کنندگان، آسینارضایتی از عملکرد ستاد تنظیم بازار و بی توجهی به مشکالت تولیدکنندگان در م.کردند

استن های مرتبط با این صنعت و نیز کپذیری صنعت طیور، پایین بودن حاشیه سود فعالیت خالص تولید در مقایسه با سایر فعالیت

از وزیر جهاد  های دولتی در امور مربوط به بازار و بازرگانی این محصول از مهمترین خواسته های مدیران تشکل هااز مداخله دستگاه

 .کشاورزی بود که حجتی نیز برای تسریع و رفع مسائل مطرح شده، دستورات الزم را به مدیران این وزارتخانه ابالغ کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵7۲701/%D8%B6%D8%B1%D9 
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 خرما
 فارس - 97/۰۴/۰7 : تاریخ

 ترین خرمای جهان است هزار اصله درخت به دنبال احیای با کیفیت ۷0عراق با کشت  :رویترز

درصد رسیده است. عراق  ۵های اخیر این رقم به آمد که به دلیل جنگدرصد خرمای با کیفیت جهان از عراق به دست می 7۵زمانی 

  .های گسترده از کشاورزان به دنبال احیای خرما در این کشور استبا حمایت

ای کند تا سهم خود را از خرمسترده تالش میهای گالملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز؛ عراق با طرحبه گزارش گروه اقتصاد بین

 .های گذشته را دوباره برگرداندهای به باد رفتهسالجهان باز یابد و گونه

های داخلی تعداد زیادی از درختان اصیل خرمای عراق از ها، زد و خوردها و جنگها، تنشهای گذشته به دلیل کشمکشدر سال

 .زد بود منجر شداین محصول که در دنیا زبان های بومیدست رفت و به نابودی گونه

 .کند تا این ظرفیت از دست رفته را احیا کندگذاری در داخل و همچنین اعمال سیاست اقتصادی تالش میعراق با سرمایه

اق به دست درصد خرمای جهان از عر ۵کرد اما در حال حاضر تنها درصد خرمای جهان را تولید می 7۵زمانی عراق سه چهارم معادل 

هزار درخت خرما است تا این محصول با ارزش را دوباره احیا کند.در این  70عراق با حمایت از کشاورزان به دنبال کاشت .آیدمی

هزار اصله درخت برای کشت  16میلیون دالر تنها به یک مسلمان شیعی برای کشت  8.43میلیارد دینار معادل  10میان این کشور 

  .است در کربال وام داده

کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد. این بزرگترین حمایت مالی از پروژه محصوالت کشاورزی از زمان حمله آمریکا به  90این شهر در 

 .است ۲003این کشور و سقوط صدام در سال 

  «.هزار اصله درخت بکاریم 70ما تصمیم داریم که بیش از » گوید:فیض عیسی ابومعالی مدیر این پروژه می

کلید خورده  ۲01۵های درختی از امارات متحده عربی وارد شدند. این پروژه که از سال برخی از این گونه» کند:وی اضافه می

 «.های از دست رفته خرمای عراق را احیا خواهد کردگونه

خرما از دیگر کشورها را عراق همواره به کیفیت خرمایش در جهان معروف بوده است، عراق برای حمایت از کشاورزانش، واردات 

 .ممنوع کرده است

https://www.farsnews.com/news/13970407000349/%D8%B9%D8%B1%D8% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - 97/۰۴/۰3 : تاریخ

 هزارتن گوجه فرنگی توسط تعاون روستایی 1۷شود/ خرید سازمان تعاون روستایی واگذار نمی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی مذاکراتی که در سازمان خصوصی سازی انجام گرفت، مقدمات خروج سازمان مرکزی تعاون روستایی  

  .سازمان از فهرست مذکور خارج خواهد شد های قابل واگذاری فراهم شد و به زودی نام اینایران از فهرست شرکت

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بازدید امروز محمود حجتی از سازمان مرکزی به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش 

 ۵۵0هزار هکتاری سیستان،  46تعاون روستایی ایرا،ن ضمن تاکید بر ضرورت تعیین مجری ساماندهی نظام بهره برداری طرحهای 

سازی انجام گرفت، مقدمات خروج سازمان راتی که در سازمان خصوصیهزار هکتاری خوزستان و ایالم و آبهای مرزی گفت: طی مذاک

 .مرکزی تعاون روستایی ایران از لیست شرکتهای قابل واگذاری فراهم شد و به زودی نام سازمان از فهرست مذکور خارج خواهد شد

وزیر جهاد کشاورزی در این نشست نسبت به تسریع در پیگیری مشکالت مرتبط با واحد اعتباری شرکت تعاونی کشاورزی نهال نشان 

گذاران میلیارد تومان خط اعتباری برای پرداخت سپرده سپرده 4۲البرز از طریق معاون نظارت بانک مرکزی به منظور تأمین حدود 

ها و اقدامات در این بازدید، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز گزارشی از پیگیری.دواحد اعتباری مذکور تآکید کر

انجام شده در مورد حل مشکالت واحد اعتباری شرکت تعاونی کشاورزی نهال نشان البرز و همچنین مجموعه اقدامات انجام شده در 

ساماندهی کارگروه، انتصاب مجری طرح، ابالغ دستورالعمل نظارتی، حذف  یک ماه اخیر برای ساماندهی واحدهای اعتباری از جمله

حسین شیرزاد گفت: راهبرد نهایی سازمان تعاون روستایی ، محدود کردن تدریجی واحد های .واحدهای اعتباری غیر فعال ارائه داد

مرکزی تعاون روستایی ایران،گزارش مبسوطی  در این بازدید همچنین، مدیرعامل سازمان.اعتباری و انتظام بخشی به فعالیت آنهاست

از حوزه بازرگانی به ویژه خریدهای تضمینی، توافقی و حمایتی محصوالت کشاورزی و اتخاذ ساز و کارهای بهینه در مورد موضوع 

هزار تن شیر  61هزار تن شیر و  ۲17هزار تن سیب زمینی و  19شیرزاد در ادامه از خرید .های کشور مطرح کردخرید شیر در استان

درصد مطالبات دامداران پرداخت شده و مابقی پس از ثبت در سامانه خرید و فروش محصوالت  30خام خبر داد و گفت: تاکنون حدود 

تن خرما از کشاورزان خریداری  8600نزدیک به  97و اوایل سال  96وی ادامه داد:اواخر سال .کشاورزی بزودی پرداخت خواهد شد

تن از خرمای مذکور به فروش رسیده و بقیه نیز در حال بازاریابی و فروش  ۲۵00نان پرداخت شده است و بالغ بر و کل مطالبات آ

و کل مطالبات کشاورزان نیز پرداخت شده  هزارتن گوجه فرنگی خریداری کرده 1۷این سازمان بالغ بر  :شیرزاد گفت.است

 .است، ضمن آن که کل گوجه فرنگی خریداری شده نیز به فروش رسیده است

در پایان این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت استفاده از نیروهای جوان و تحصیلکرده در هیات مدیره شرکت های تعاونی 

 .ها تاکید کردرهای نوین و استفاده از نوآوری های ابتکار محور در شبکه تعاونیروستایی و تولید و همچنین استفاده از راهکا

https://www.farsnews.com/news/13970403001166/%D8%B3%D8%A7% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰۶تاریخ: 

 درصد از مطالبات گندمکاران ۴۸هزارتن رسید/ پرداخت  ۷00میلیون و  3خرید تضمینی گندم به 

هزار میلیارد ریال از گندمکاران  44هزارتن گندم با ارزش بالغ بر  700میلیون و  3یک مقام مسئول گفت: براساس آخرین آمار حدود 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارل بازرگانی دولتی در گفتمومن نیافر، مدیرکل خرید داخ.خریداری شد

هزارتن  700میلیون و  3درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس آخرین آمار حدود  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .هزار میلیارد ریال از گندمکاران خریداری شد 44گندم با ارزش بالغ بر 

ین منابع مالی به صورت درصد مطالبات گندمکاران پرداخت و مابقی پس از تأم 48هزار میلیارد ریال معادل  ۲0به گفته وی؛ تاکنون 

ه نسبت به مدت مشاب خرید تضمینی گندمنیافر در پاسخ به این سوال که آیا میزان .روزانه و هفتگی به حساب آنها واریز خواهد شد

 سال قبل کاهش یافته است یا خیر، بیان کرد: با توجه به شرایط جوی متغیر، توقف برداشت روزانه در برخی استان ها ناشی از ریزش

این مقام مسئول خوزستان، گلستان، .باران و مه و تاخیر در برداشت گندم امکان مقایسه خرید تا پایان فصل برداشت وجود ندارد

 .فارس، کردستان و کرمانشاه را به ترتیب از استان های برتر تولیدکننده گندم برشمرد

شاورزان در تحویل گندم به سیلوها و افزایش رغبت آنها در وی در پاسخ به این سوال که شنیده های اخیر مبنی بر کاهش تمایل ک

و دامداران صحت دارد یا خیر،گفت: همه ساله بازرگانی دولتی براساس جدول پاکی و مشخصات خاص  مرغدارانعرضه گندم به 

، از شرایط خرید استکند و بدیهی است که کشاورزان برای گندم تولیدی که خارج اقدام به خرید تضمینی گندم از کشاورزان می

مدیرکل خرید داخلی بازرگانی دولتی ادامه داد: هم اکنون متوسط گندم تولیدی کشاورزان .آن را جهت سایر مصارف به فروش رسانند

تومان از آنها خریداری می شود که با توجه به قیمت سایر نهاده ها بعید است که قیمت خرید گندم مورد  3۲۵با نرخ یک هزار و 

وی با اشاره به اینکه کاهش عرضه گندم به سیلوها را نمی توان تایید و تکذیب کرد، بیان کرد: با .امداران و مرغداران باشدتوجه د

وجود آنکه متغییرهای مختلفی همچون شرایط جوی،کاهش تولید و میزان روزانه برداشت در ارائه گندم تولیدی به سیلوها تاثیرگذار 

 .ل برداشت نمی توان اظهار نظری راجع به این موضوع داشتاست؛ بنابراین تا پایان فص

در سامانه تصریح کرد: شش ماه قبل از فصل برداشت،  گندمکاراننیافر در پایان سخنان خود درباره آخرین وضعیت ثبت اطالعات 

شاورزانی که در سامانه پهنه حوزه فناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان اطالع رسانی کرده بود که تنها گندم ک

ثبت نام کنند، توسط سیلوها خرید تحویل گرفته می شود اما برخی از بهره برداران در سامانه ثبت نام نکردند و باور نداشتند که 

انه سامامسال گندم تولیدی تنها از این طریق خریداری خواهد شد، بنابراین پس از مراجعه به سیلوها و راهنمایی جهت ثبت نام در 

 .محصول آنها خریداری می شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵74837/%D8%AE%D8%B1% 
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 خدمات
 فارس - 97/۰۴/۰3 : تاریخ

 میلیارد تومان بابت سرمازدگی باغات و آنفلوانزای پرندگان خسارت داد ۷۵0دولت 

 ۲میلیارد تومان و آنفلوانزای پرندگان طی  600قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی گفت: سرمازدگی باغات طی یکسال  

  .غداران پرداخت شده استمیلیارد تومان خسارت وارد کرد که تمام آنها از سوی دولت به باغداران و مر 330سالل 

، در مورد آخرین وضعیت اختصاص بودجه و پرداخت خسارت به خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی نژاد در گفتابراهیم حسن

ه به کشاورزان و دامداران حدود هزار السهم دولت برای پرداخت خسارت بیمکشاورزان و مرغداران در سطح کشور، گفت: امسال حق

  .میلیارد تومان آن در قالب اسناد خزانه اختصاص یافته است ۵00میلیارد تومان است که 

به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی طی فروردین  96میلیارد تومان دیگر از باقیمانده اعتبارات سال  ۲00وی همچنین از تخصیص 

 بیمه قح بتوانیم های سنگینی که امسال به دلیل سرمازدگی باغات اتفاق افتاد، امیدواریمه خسارتماه خبر داد و گفت: با توجه ب

قائم مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی بیشترین حجم پرداخت خسارت از طریق این  .بپردازیم کامل طور به را کشاورزان

فروردین امسال بیشترین حجم سرمازدگی طی چند سال گذشته  ۲7و  ۲6زدگی باغات عنوان کرد و افزود: صندوق را در بخش سرما

درجه در برخی مناطق  7در تهران، قزوین، زنجان و شمال غرب کشور رخ داد که بسیار کم سابقه بود، چرا که درجه برودت هوا تا زیر 

هزار هکتار باغ در کل  ۵00کرد که نژاد به این نکته هم اشاره حسن .دیدگی به طور کامل استپایین آمد و در برخی باغات آسیب

میلیارد تومان برای سرمازدگی باغات  600،  9۵-96گیرند و در سال زراعی کشور تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی قرار می

های کشور طی وی همچنین در مورد آخرین وضعیت خسارتی که آنفلوانزای حاد پرندگان به مرغداری .خسارت پرداخت شده است

تمام خسارت مرغداران به جز مواردی که پرونده آنها به صورت موردی تکمیل نشده است،  :ه اخیر وارد کرده است، گفتچند ما

قائم مقام صندوق بیمه  .سازی به دلیل آنفلوآنزا دیگر گزارش نشده استپرداخت شده و تا این لحظه موردی از آلودگی و معدوم

لیارد تومان طی دو سال اخیر بابت خسارت ناشی از آنفلوآنزای حاد پرندگان به می 330محصوالت کشاورزی این را هم گفت: 

  .های کشور پرداخت شده استمرغداری

https://www.farsnews.com/news/13970403000141/%D8%AF% 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰۵تاریخ: 

درصد سهام شرکت خدمات حمایتی به اتحادیه تعاون  6۷.3آخرین عملکرد فعالیت سازمان تعاون روستایی/ واگذاری 

 روستایی

 .روز اخیر سازمان تعاون روستایی را ارائه داد 40شیرزاد در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از عملکرد 

 ازمانس مدیرعامل شیرزاد حسین به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های جیرفت، خوزستان و گلستان اشاره کرد در استان زمینیخرید سیب نحوه به کشاورزی جهاد وزیر با دیدار در روستایی تعاون

تیر ادامه دارد و این در حالی  10خرید این محصول از کشاورزان این سه استان شروع شده و تا  97اردیبهشت سال  10و گفت: از 

 ت میلیارد تومان است.زمینی بهاره خریداری شده و ارزش این میزان محصول بیش از هشهزار تن سیب ۲0است که تاکنون تقریباً 

 های ایجاد شدهزمینی طی یک ماه گذشته به دلیل افت حقیقی بازار از یک طرف، محدودیتوی افزود: با افزایش روند خرید سیب

کننده، از سوی دیگر عدم وجود ساختارهای فرآوری و تبدیل محصول موجب افزایش در صادرات این محصول از طریق کشورهای وارد

 های گلستان، خوزستان و جنوب کرمان )جیرفت و کهنوج( شد.ویژه در استانبهاره به سیب زمینی خریدمیزان 

صورت فله به وزیر جهاد کشاورزی خبرداد و گفت: فروش زعفران در سنوات گذشته عمدتاً به طرح جامع فروش زعفران شیرزاد از

ترین نرخ اقدام ه عرضه عمده زعفران در بازار جمعی به پایینگرفت و تجار ایرانی بر اساس شرایط خاص بازار نسبت بصورت می

کردند، تا جایی که در سنوات قبل قیمت زعفران با نوسانات فراوانی همراه بود. شیرزاد ادامه داد: در روش فعلی خرید زعفران که می

عفران بر اساس نتایج آزمایشگاه و نظر خبره دولت در قالب خرید حمایتی در سال قبل اقدام به آن کرده، کشاورزان نسبت به تحویل ز

کند و رضایت کامل از مداخله هدفمند دولت در جامعه محلی اقدام و متخصص نیز اقدام به تحویل گرفتن زعفران از کشاورزان می

مواردی همچون  کاران وجود دارد.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین درباره خرید و فروش زعفران بهدهقانی زعفران

سازی و عدم عرضه زعفران در بازار مصرف برای تثبیت قیمت این محصول تنظیم بازار زعفران از طریق اجرای روند خرید، ذخیره

اسان و کارشن بورس کاالی کشاورزیاشاره کرد.وی درباره نحوه فروش زعفران به مواردی همانند برگزاری چندین جلسه با کارگزاران 

المللی(، فراهم کردن مقدمات الزم هیا کردن زمینه فروش و عرضه زعفران در رینگ داخلی یا صادراتی )بورس بینمربوطه جهت م

دار یا نقدی، کشف قیمت واقعی زعفران در بورس برای جهت مشارکت کلیه متقاضیان زعفران از طریق بورس کاال به صورت مدت

 حمایت از تولیدات داخلی و... اشاره کرد.

های خبر داد و بیان کرد: از جمله وظایف ذاتی شبکه تعاونی خرید کلزا و گندم ها درام مسئول در ادامه از مباشرت تعاونیاین مق

های تعاونی استانی سازی و حمل محصوالت تضمینی و مباشرتی از طریق اتحادیهروستایی و کشاورزی مشارکت در خرید، ذخیره

های نه با توجه به عاملیت شرکت بازرگانی دولتی ایران در امر خرید گندم، کلزا و سایر دانهاست. شیرزاد اضافه کرد: در این زمی

های روستایی در راستای تحقق اهداف وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تسهیل عملیات خرید کلزا و گندم روغنی، شبکه تعاونی

ه در کند کهای روغنی اقدام می، به خرید و تحویل گندم و دانههای روستایی و کشاورزی در قالب عقد قرارداد مباشرتشبکه تعاونی

های درصد خرید کلزا و سایر دانه 80درصد حجم خرید تضمینی گندم و بیش از  ۵0-40طور متوسط ساالنه حدود این راستا به

زارش خود عنوان کرد: این سازمان گیرد.معاون وزیر جهاد در ادامه گروغنی از طریق این شبکه و زیر نظر مجموعه سازمان صورت می

های روغنی قانون اساسی مبنی بر واگذاری عاملیت خرید گندم، جو، ذرت و دانه 44در جهت انجام وظایف ذاتی خود در راستای اصل 

 به بخش تعاونی و خصوصی، آمادگی خود را اعالم کرده است. بدیهی است تحقق این اهداف مستلزم در اختیار داشتن ملزومات،
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سازی محصوالت کشاورزی و سیلوهایی تحت اختیار غله و شرکت بازرگانی دولتی ایران ویژه ظرفیت انباری، ذخیرهتجهیزات و به

 است که در این راستا پیشنهاد شده است فروش سیلوها با اولویت به شبکه واگذار شود.

 9۷هزار تن شیر خام در سال  61خریداری

هزار  ۲14به روند خرید توافقی و حمایتی دیگر محصوالت اشاره کرد و گفت: این سازمان تاکنون  شیرزاد در بخش دیگر گزارش خود

درصد مطالبات دامداران پرداخت  30خریداری کرده و تاکنون حدود  97هزار تن شیر خام در سال  61و  96در سال  شیرخامتن 

 کشاورزی پرداخت خواهد شد. شده و مابقی به زودی پس از ثبت در سامانه خرید و فروش محصوالت

تن از  ۵00از کشاورزان خریداری و کل مطالبات آنان پرداخت شده و بالغ بر دو هزار و  خرماتن  600هزار و وی افزود: بالغ بر هشت

 هزار تن گوجه فرنگی 17خرمای مذکور به فروش رسیده و مابقی در حال بازاریابی و فروش است. همچنین این سازمان بالغ بر 

 فروش رسیده است.فرنگی خریداری شده نیز بهخریداری کرده و کل مطالبات کشاورزان پرداخت شده و کل گوجه

ت: برداری خبر داد و گفهای بهرهها و نظامها، تشکلدر ادامه نشست شیرزادبا اشاره به اقدامات صورت گرفته در معاونت توسعه تعاونی

اران تشکیل بردکنندگان و بهرههای تعاونی محصولی در سراسر کشور با هدف ساماندهی تولیددر راستای تکمیل زنجیره تأمین، شرکت

های پایلوت برای اجرای برنامه مشترک و ساماندهی های روغنی برای تعیین استانشود. وی از همکاری و تعامل سازنده با دفتر دانهمی

نامه مشترکی نیز با معاونت یی و کشاورزی خبر داد و عنوان کرد: تفاهمهای روستاهای روغنی در قالب تشکلتولیدکنندگان دانه

 های هدف در حال انعقاد است.گیری از توان فنی، امکانات و منابع انسانی و توسعه بازارافزایی و بهرهزراعت با هدف هم

 نفعان مرتبط با گیاهان داروییکنندگان و ذیتهیه و تدوین برنامه ساماندهی تولید

نفعان کنندگان و ذیرئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: تهیه و تدوین برنامه اجرایی ساماندهی تولید

در  بختانههای تخصصی از اقدامات دیگر سازمان در فرآیند زنجیره تأمین است که خوشمرتبط با گیاهان دارویی در قالب تشکل

انداز سازمان در این حوزه تشکیل اتحادیه گیاهان دارویی است. رئیس سازمان مرکزی تعاون و چشمچندین استان شکل گرفته 

های تعاونی با هماهنگی و همکاری معاونت باغبانی و همچنین کنندگان خرما در قالب شرکتروستایی ایران افزود: ساماندهی تولید

لب هفت شرکت تعاونی تخصصی از دیگر اقدامات در زمینه تکمیل زنجیره در قا برداران زعفرانبهرهکنندگان و سازماندهی تولید

بیعی با های منابع طکنندگان عضو تشکلبرداران و تولیدتأمین است.وی ادامه داد: برپایی کارگاه ارزشیابی مشارکتی با حضور بهره

وین برنامه اجرای کارگاه تخصصی ویژه ها، مراتع و آبخیزداری در استان خراسان رضوی و تهیه و تدهمکاری سازمان جنگل

سازی اعضاء در استان چهارمحال و بختیاری با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و کنندگان ماهیان سردآبی برای توانمندتولید

 ترویج در دستور کار قرار گرفته است.

زیر جهاد کشاورزی گفت: معاونت توسعه هم به و بخش کشاورزیشیرزاد در راستای اجرای رویکردهای برنامه ششم توسعه در 

عنوان دوره آموزشی عمومی وتخصصی برای ارکان، کارکنان و  49۵برداری در سال جاری تعداد های بهرهها و نظامها، تشکلتعاونی

ازنگری شده و روز گذشته ب 30ها طی کند. این دورهعنوان دوره آموزشی برای پرسنل سازمان اجرا می 66ها و اعضای شبکه تعاونی

ی مندپردازند که پنج دوره آموزشی آن در آغاز سال جاری با رضایتداری تعاونیها میتماماً به امور تخصصی مالی، حقوقی و شرکت

 کامل برگزار شده است.

 های روستایی و کشاورزیهای آموزشی تخصصی برای ارکان و اعضای تعاونیبرگزاری دوره

و  های روستاییشبکه تعاونی سازی کارکنان سازمان ون روستایی ایران از اقدامات و توانمندمدیرعامل سازمان مرکزی تعاو

نامه با دفتر های مختلف گزارش داد. وی در ادامه افزود: مطابق تفاهمصورت مجزا دربخشمورد به 9کشاورزی در سال جاری درقالب 
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های های آموزشی تخصصی برای ارکان و اعضای تعاونیکشاورزی، اجرای دورهبرداران سازمان تحقیقات، آموزش وترویج آموزش بهره

ها هم های آموزشی در کلیه استاناندازی تیم تسهیلگری جهت اجرای دورهاستان در حال اجراست و راه 10روستایی و کشاورزی در 

ها، سازی ارکان، کارکنان و اعضای تعاونیتوانمندهای در دست اقدام است.شیرزاد از تشکیل کمیته تدوین سند جامع از جمله برنامه

های بخش ها و برنامههای جامعه هدف جهت تحقق سیاستها و تواناییبرداری برای افزایش دانش، مهارتهای بهرهها و نظامتشکل

رکان، کارکنان و اعضای کشاورزی هم خبرداد و افزود: برای افزایش سطح اطالعات کاربردی مخاطبان ارسال پیامک آموزشی برای ا

شود.این مقام مسئول افزود: راهبرد نهایی سازمان تعاون روستایی محدود ها و کارکنان سازمان نیز انجام میشبکه تعاونی و تشکل

هاست. همچنین در این جلسه رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی های اعتباری و انتظام بخشی به فعالیت آننمودن تدریجی واحد

ران عالوه بر ارائه گزارشی از پیگیری و اقدامات انجام شده درباره حل مشکالت واحد اعتباری شرکت تعاونی کشاورزی نهال نشان ای

البرز، گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده در یک ماه اخیر برای ساماندهی واحدهای اعتباری از جمله ساماندهی کارگروه، انتصاب 

 رالعمل نظارتی، حذف واحدهای اعتباری غیر فعال و... ارائه داد.مجری طرح، ابالغ دستو

 هازا در تعاونیهای اشتغالتأکید بر تقویت و توسعه طرح

مطالبی را بیان  97های روستایی زنان در سالهای محوله در حوزه تعاونیها و برنامهشیرزاد همچنین در راستای اجرای مأموریت

ها، به اقدامات انجام شده در این خصوص اشاره کرد و گفت: زا در تعاونیهای اشتغالتقویت و توسعه طرحکرد. وی با تأکید بر موضوع 

زایی در حوزه مربوطه تدوین و به سازمان های مرتبط با امنیت غذایی تاکنون هفت مورد طرح اشتغالدر این رابطه جهت اخذ طرح

داری سه ساعته با نماینده ایران در فائو برگزار شد که بسیار سازنده بود. همچنین خواربار جهانی )فائو( ارائه و طی هفته گذشته دی

های روستایی زنان تهیه، زا در تعاونیهای اشتغالمورد خالصه طرح 6تعداد  97در راستای تحکیم همکاری با سفارت ژاپن در سال 

 بوع ارسال شد.الملل وزارت متتدوین و جهت انجام اقدامات الزم به دفتر امور بین

تعاونی در حوزه زنان  330: با وجود تعداد کرد اعالم زنان، روستایی هایتعاونی مرکزی اتحادیه اندازیراه ضرورت به اشاره با  شیرزاد

 ریزی الزم جهت استقرارهای فعال صورت گرفته است، برنامهها، طی جلساتی که با حضور استانهزار عضو این تعاونی 61روستایی و 

 شدن است.های روستایی زنان انجام شده و در حال نهاییاتحادیه مرکزی تعاونی

 یریپیگ نیز و ساالنه آموزشی تقویم ابالغ و تدوین همچنین خود سخنان پایان در  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 انهمکار آموزش زمینه در بانوان امور کمیسیون با حوزه این هایهمکاری و هاتعاونی ایتوسعه هایطرح اجرای پیگیری الزم، اعتبارات

اونی های تع. وی در این رابطه با بیان جایگاه و نقش اعتبارات در توسعه فعالیت شرکتبرشمرد حوزه این هایفعالیت اهم از را شاغل

 ارات اقدامات موثری صورت پذیرد.روستایی زنان، اظهار کرد؛ سعی براین است جهت ارتقاء این جایگاه و جذب حداکثری اعتب

اندازی میز خدمت در رینگ داخلی ساختمان، شامل: راه گذشته روز 40 در گرفته انجام اقدامات دیگر از گزارشی پایان در  شیرزاد

ها، اجرای ساختار جدید سازمان، احیاء و رسیدگی و توسعه رستوران، بازسازی و نامهاندازی و تشکیل اتاق فکر، تدوین نظامراه

 سازی نماز خانه و... هم به وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.مناسب

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵77106/%D8%A۲%D8%AE%D8 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰3تاریخ: 

 !های روغنی کاهش یافتنفر است؟ / ضریب خودکفایی دانه 2چرا واردات ذرت و سویا در سیطره 

های احتمالی موضوع داغ خبر ها در خصوص ضررگاهی اوقات واردات و استفاده از محصوالت تراریخته به سبب برخی گمانه زنی

، گاهی اوقات واردات و استفاده گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.شودها میگزاری

موضوع داغ خبرگزاری ها می شود. با توجه به برخی گمانه زنی ها در خصوص ضررهای احتمالی، مردم در  محصوالت تراریختهاز 

با وجود آنکه بسیاری از کشورها تا رسیدن به یک نتیجه مطلوب، واردات و .خوب بودن و بد بودن مصرف این محصوالت شک دارند

 جوالن کشور در سویا و ذرت همچون تراریخته محصوالت واردات چنانهم اما اندکرده اعالم  را ممنوع کشت محصوالت تراریخته

 حصاریان صورت به تراریخته محصول دو این واردات  کشاورزی کمیسیون رئیس نائب گفته به که رسانده جایی به را کار و دهد می

 .است کرده فراهم ها رانت و فسادها برخی ایجاد برای را زمینه و شود می انجام نفر دو توسط

در سایه غفلت مسئوالن و فقدان نظارت  ذرت و سویا تراریختهالبته ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود، چراکه واردکنندگان 

سازمان حمایت این محصوالت را به قیمت محصوالت سالم در بازار عرضه می کنند و سودهای هنگفتی را به جیب می زنند و هر 

به توقف واردات این محصوالت تصمیماتی را اتخاذ کردند، این افراد به سبب نفوذ ، قدرت و البی زمانیکه نمایندگان مجلس نسبت 

 .نندکقوی اقدام به ارائه مقاالت سفارشی و گزارش های ساختگی در دانشگاه های کشور کردند تا ذهن تصمیم گیران را منحرف می

وضعیت انحصار واردات دو محصول تراریخته ذرت و سویا و عوارض این  براین اساس به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین

 صنعت،تجارتعباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار :امر در بازار با خبر شویم

مت سال محصوالت تراریختهردات دو محصول تراریخته ذرت و سویا اظهار کرد: با توجه به آنکه درباره آخرین وضعیت وا و کشاورزی

درصد ارزان تر است تا براساس آن  40تا  30مصرف کنندگان را تحت تاثیر خود قرار می دهد، قیمت آن نسبت به محصوالت سالم 

 .و غیر تراریخته داشته باشند افراد بتوانند تصمیم گیری های الزم درباره خرید محصول تراریخته

های روغنی به سبب فقدان نظارت پس از یک مقایسه قیمتی از محصوالت سالم و ناسالم، اقدام به واردات وی افزود: واردکنندگان دانه

 .دنو فروش آن به نرخ محصوالت سالم می کنند که با این وجود سودهای هنگفتی بدون هزینه به جیب می زن محصوالت تراریخته

پاپی زاده ادامه داد: براساس قانون مصوب مجلس باید محصوالت تراریخته از غیر تراریخته با یک سری عالئم و نشانه ها از یکدیگر 

 .متمایز شود تا مصرف کننده در بازار قدرت انتخاب داشته باشد

شرایطی که سازمان حمایت از تولیدکننده و  این مقام مسئول با انتقاد از نادیده گرفته شدن حقوق مصرف کنندگان بیان کرد: در

کنند و در مقابل پول محصول مصرف کننده در خواب به سر می برد ، واردکنندگان اقدام به واردات و توزیع محصوالت تراریخته می

 المتس بر تاثیری چه  آن مصرف که نیست معلوم تراریخته واردات امر به مسئوالن توجهی بی باوجود که  گیرندسالم را از افراد می

تراریخته وجود ندارد، بیان کرد: در خوشبینانه  واردات ذرت و سویاوی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان .بگذارد آتی های نسل

 میلیون تن انواع محصوالت تراریخته وارد کشور می شود که این امر یک فاجعه است ، چرا که معلوم 1۵تا  10ترین حالت، ساالنه 

به گفته پاپی زاده؛ دستگاه های نظارتی خودشان را به خواب زدند و برایشان مهم نیست .گذاردمی تاثیری چه افراد سالمت بر  نیست

واردات محصوالت  عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه از.که چه بالیی با مصرف محصوالت تراریخته بر نسل های آتی بیاید

ی هنگفت به جیب می زنند، تصریح کرد: بنده به عنوان یکی از مخالفین محصوالت تراریخته، بارها به تنها عده ای سودها تراریخته

کمیسیون کشاورزی پیشنهاد داده ام که واردات انواع محصوالت تراریخته به کشور ممنوع اعالم شود ، اما متاسفانه البی های قوی 
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ند و با ارائه مقاالت سفارشی و گزارش های ساختگی، اقدام به انحراف ذهنی محصوالت تراریخته با دانشگاه ها ارتباط برقرار کرد

دچار مشکل هستیم، درحالیکه طی بررسی های به عمل  دانه های روغنیوی ادامه داد: سالهاست که در بحث .تصمیم گیران کردند

میلیارد دالر ارز برای  1۵تا  14زاده؛ ساالنه به گفته پاپی .آمده امکان خودکفایی تولید در دوره کوتاه مدت به سهولت وجود دارد

خرید انواع مواد غذایی به ویژه روغن و کنجاله سویا از کشور خارج می شود، در حالیکه شرایط اقلیمی و ظرفیت موجود پاسخگوی 

خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی طی دو  کاهش خودکفایی دانه های روغنیعضو کمیسیون کشاورزی از .نیاز کشور است

برنامه ده ساله به دنبال افزایش ضریب خودکفایی دانه های روغنی بود که متاسفانه بعد از گذشت این دو برنامه نه تنها ضریب 

ب خودکفایی وی کاهش ضری. درصد تنزل یافت که این امر یک آسیب جدی به شمار می رود 6تا  ۵خودکفایی افزایش نیافت، بلکه 

 و تشویقی ابزارهای کشاورزی جهاد وزارت  دانه های روغنی ناشی از برنامه های غیرکاربردی وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود:

موضوع را پیش بینی نکرده بود و بدیهی است که این موضوع بعد از مدتی به سبب نبود زمینه های الزم  این تحقق برای الزم بودجه

پاپی زاده ادامه داد: دولت برای هیچ کدام از این برنامه های ده ساله افزایش ضریب .میدی در بین برنامه ریزان می شودمنجر به ناا

، بودجه مناسبی در نظر نگرفته بود، درنهایت این امر موجب شد برخی افراد به اشتباه تصور کنند که خودکفایی دانه های روغنی

وی با بیان اینکه البی واردکنندگان ذرت و کنجاله سویا به شدت قوی است، .ر ایران وجود نداردامکان خودکفایی دانه های روغنی د

افزود: با توجه به آنکه بازار دانه های روغنی، روغن خام، کنجاله سویا و روغن تصفیه شده به صورت انحصاری دست چند نفر است، 

رفت که البی های سنگین در حوزه روغن را کنترل کند، چرا که هم اکنون از وزارت جهاد کشاورزی با اجرای قانون تمرکز انتظار می

بودجه دانه  پاپی زاده با انتقاد از حذف ردیف.این افراد به سبب نفوذ و قدرت ، صدای بسیاری از تولیدکنندگان را خفه کرده اند

همواره باید زمینه الزم برای تحقق این  کند و بیان کرد: در شرایطی که دولت به خودکفایی دانه های روغنی فکر می های روغنی

اقدام به حذف دو ردیف مربوط به  97موضوع را فراهم کند، حال جای سوال است که چرا دولت در الیحه پیشنهادی بودجه سال 

 .دانه های روغنی کرد؟

که بی توجهی و نبود حمایت الزم  در دو سال اخیر می توان گفت کشت کلزاعضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: با وجود افزایش 

از این بخش به قیمت نابودی کشاورزان تمام می شود، چراکه برای رسیدن به خودکفایی باید بودجه، تسهیالت و ابزارهای تشویقی 

ارا بودن دبه این موضوع اختصاص یافته تا سطح تولید کلزا افزایش یابد، این در حالی است که واردکنندگان دانه های روغنی به سبب 

 .البی های سنگین، باعث ایجاد ناامیدی در مدیریت بخش کشاورزی شده اند

 آمار دقیقی از میزان واردات ذرت و سویا تراریخته نداریم

با انتقاد از واردات سویا و ذرت   و کشاورزیصنعت،تجارت  آزاد عمرانی، عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک در گفت و گو با خبرنگار

ه کنند کتولیدی دنیا غیرتراریخته است اما واردکنندگان اقدام به واردات ذرت تراریخته میذرت درصد  70اظهار کرد: با وجود آنکه 

 .این امر در مورد سویا نیز صادق است

دو نفر به صورت انحصاری انجام می شود، گفت : اخیرا اسامی وی در پاسخ به این سوال که آیا واردات محصوالت تراریخته توسط 

و انحصار در این بازار می کنند، منتشر شده است اما به سبب آنکه  ذرت و سویاافرادی که اقدام به واردات دو محصول تراریخته 

 .بنده به این موضوع ورود نکردم، نمی توانم اظهار نظری در این باره داشته باشم

کنند و از آنجا که اکثر ذرت، سویا، پنبه و کلزا می محصول تراریخته 4کشور دنیا اقدام به تولید  ۲6مه داد: هم اکنون عمرانی ادا

این محصوالت تولیدی وارد زنجیره مستقیم خوراک انسان می شود، جای سوال است که چرا با استفاده از تجربه سایر کشورها از 

 .کنیم؟نمی مصرف این محصوالت تراریخته امتناع
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این مقام مسئول با انتقاد از گرایش شدید به مصرف محصوالت تراریخته بیان کرد: باوجود آنکه کارگروه های متعدد با شرکت در 

ها رعایت مناظرات مختلف، نظر خود را درباره محصوالت تراریخته اعالم کرده اند، اما نمی دانم که به چه دلیل این سیاست گذاری

وی ادامه داد: در شرایطی که ایران بیشترین زیان از سیاست خصمانه .مچنان بدون ترمز به این سمت و سو می رویمنمی شود و ه

این کشور رعایت می شود، در  الگوی کشاورزیمورد محصوالت تراریخته،  در دلیل چه به که است سوال  بیند، جایآمریکا می

 عمرانی با بیان اینکه ماده اولیه.حالیکه این امر می تواند آسیب های متعددی به تنوع زیستی،کیفیت خاک و محیط زیست وارد کند

ی اآمریکایی است، افزود: اگرچه هیچ محصولی به طور مستقیم و غیر مستقیم از آمریکا وارد نمی شود، اما بذره بذر ذرت و سویا

وی .کنندتراریخته آمریکایی در کشورهای کانادا، برزیل و آرژانتین کشت می شود که واردکنندگان از این کشورها اقدام به واردات می

گیرد، بیان کرد: با توجه به آنکه در ایران با اشاره به اینکه ذرت و سویا در کشورهای دیگر به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می

 واردات وجود  صورت در تراریخته محصوالت علت چه به  صوالت به عنوان غذای انسان مصرف می شود، اما نمی دانم کهاین مح

مورد نیاز  ذرت و سویااین مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه .شود می وارد واردکنندگان سوی از تراریخته غیر سویا و ذرت

کشور از برزیل و آرژانتین تامین می شود، با ادامه تحریم ها واردات ذرت و سویا از این دو کشور غیرممکن است که در این صورت 

 اوکراین، از محصول دو این واردات صورت در چرا  برای تامین غذای خود باید امتیازاتی را به طرف های خارجی دهیم ، با این حال

تراریخته وجود  واردات ذرت و سویاعمرانی با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان .به سراغ آرژانتین و برزیل رفته ایم؟ قستانقزا روسیه،

میلیون تن سویا و کنجاله سویا وارد می شود که معلوم نیست  4تا  2.5میلیون تن ذرت و  6ندارد، بیان کرد: ساالنه رقمی بالغ بر 

عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک در پایان بیان کرد: وزارت بهداشت .یخته و مابقی غیر تراریخته استچند درصد این میزان ترار

واردکنندگان را ملزم کرده تا گواهی و اظهارات الزم نسبت به واردات محصوالت تراریخته و غیرتراریخته را ارائه دهند که در صورت 

 .ت تراریخته اعالم کرداجرای این قانون می توان آماری از واردات محصوال

 بازی با قیمت ها توسط واردکنندگات ذرت و سویا تراریخته

صنعت  :گفت  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار

به گفته وی؛ واردکنندگان ذرت و .در دو قلم ذرت و سویا به خارج وابسته است، چرا که مزیت تولید آن در کشور وجود ندارد طیور

 این هب خللی توانند می ها قیمت با کردن بازی و  سویا افراد با نفوذی هستند که با در دست گرفتن بازار و اعمال سلیقه ای خود

ابراهیمی در پاسخ به این سوال که چرا .ضوع به معنای ایجاد انحصار از سوی سیستم حاکمیتی نیستمو این اما کنند، وارد بخش

همانند بسیاری از کشورهای دنیا ممنوع اعالم نشده است، بیان کرد: در قانون برنامه ششم توسعه  واردات محصوالت تراریخته

ارد و تولید شود و از آنجا که ضرر و زیان این محصوالت کامال اثبات واردات محصوالت تراریخته با نظارت دستگاه های متولی باید و

عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تاکید کرد: وزارت .نشده است، نمی توان نسبت به آسیب و سالمت این محصوالت اظهار نظر کرد

ات محصوالت تراریخته داشته باشند تا ردوا جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و حفظ محیط زیست باید بررسی های الزم نسبت به 

 .مردم کشور ما نقش آزمایشی برای دیگر کشورها بازی نکنند
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 روغن
 فودپرس 1397تیر ماه  3یک شنبه 

 کیامستضعفان برای خودکفایی در تولید روغن خور برنامه بنیاد

استان کشور با تکنولوژی روز، کشور را از واردات این ماده  8هزار هکتار باغات زیتون در  ۵بنیاد مستضعفان در نظر دارد با احداث 

  .نیاز کندغذایی ارزشمند بی

 
: م کردباره اعالعامل شرکت کشت و صنعت شهید مطهری، در ایناهلل خدایی، مدیر به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فضل

های روغنی و خودکفایی برای رفع نیاز در راستای سیاست کالن بنیاد مستضعفان مبنی بر احداث باغات زیتون با هدف تولید دانه

مستعد کشور اقدام به انعقاد قرار  استان 8هکتار باغ زیتون در  ۵000، این شرکت برای احداث بخشی از روغن خوراکی مصرفی کشور

 ها سابقه پرورشوی بیان کرد: بنیاد مستضعفان با استفاده از مشاور اسپانیایی که سال.داد با مشاوران داخلی و خارجی کرده است

 شیوه دیم و آبیاریهای متفاوت را در کارنامه دارد قصد دارد با استفاده از آب سبز در استان گلستان و به های زیتون در اقلیمنهال

 .تکمیلی پروژه را اجرا کرد

ا گیرد تهای مرزی انجام میوی ادامه داد: همچنین بخشی از این باغات در استان کرمانشاه قرار دارد که آبیاری آنها با استفاده از آب

یی در این کاالی استراتژیک ها و خروج آنها از وسعت سرزمینی ایران جلوگیری شود و هم زمینه خودکفاهم از هدر رفت این آب

هزار هکتار باغات زیتون میان بنیاد مستضعفان، شرکت آب و خاک دلتا و هلدینگ  ۵وی یادآور شد: قرارداد احداث .فراهم آید

و  ن، تراکم باغ، احداث نهالستا، انتخاب ارقام مناسب، آب و خاکتکنولوژی زیتون اسپانیا منعقد شده و تاکنون مطالعات هواشناسی

  .بینی شده است، ایجاد سامانه آبیاری و جانمایی باغات انجام و طرح کارخانجات روغن زیتون و کنسرو پیشباغ مادری

شرکت تولید کننده روغن زیتون  19به گفته خدایی، شرکت اسپانیایی تجربه زیادی در پرورش اقالم مختلف نهال زیتون دارد و با 

 .اراستدر جهان همکاری تنگاتنگی را د

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=fd۲c8199e1864bdf8 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰1تاریخ: 

 اعالم شدنوسان نرخ ارز عاملی برای قاچاق طالی سرخ/ حداقل و حداکثر نرخ زعفران 

یک مقام مسئول گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، صادرات زعفران به صورت قاچاق و با استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف 

گروه اقتصادی  عت،تجارت و کشاورزیصن  غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار.انجام می شود

،از رکود حاکم بر بازار طالی سرخ خبر داد و گفت: با توجه به مسائل اقتصادی و کاهش تقاضا برای خرید، باشگاه خبرنگاران جوان

 ت طبق روال عادی انجام می شود، افزود: البته در شرایط کنونیوی با اشاره به اینکه صادرا.در رکود به سر می برد بازار زعفران

 7به صورت رسمی صورت نمی گیرد چرا که هیچ صادرکننده ای به خود جرات نمی دهد که زعفران را با دالر  صادرات زعفران

 استفاده و زعفران قاچاق  ین امرتومان به سیستم بانکی برگرداند، به همین خاطر ا ۲00هزار و  4هزار تومان خریداری کند و با ارز 

و  700میلیون و  3را  نرخ هر کیلو طالی سرخمیری حداقل .است داشته همراه به نیز را مصرف یکبار بازرگانی های کارت از

 .هزار تومان در بازار اعالم کرد ۵00میلیون و  6حداکثر 

توجه به نوسان نرخ ارز، نمی توان پیش بینی خاصی راجع به این مقام مسئول قیمت زعفران در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با 

 .قیمت زعفران در بازار داشت

کیلو و در  194تن و  1۲بنابر آمار گمرک در فروردین ماه امسال  :تصریح کرد صادرات طالی سرخوی درباره آخرین وضعیت 

سبت به مدت مشابه سال قبل به سبب نوسان نرخ ارز کیلو به بازارهای هدف صادر شد که این رقم ن 669تن و  25  اردیبهشت ماه

 .، مسائل سیاسی ، پیش بینی تجار و خرید زودتر از موعد ،حاکی از روند افزایشی دارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵66499/%D9%86%D9%88% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰7تاریخ: 

 کوبندثبات نسبی طالی سرخ در بازار/مسئوالن بر طبل گرانی زعفران می

 .هزار تومان است ۲00میلیون و  6و حداکثر  900میلیون و  4اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران یک مقام مسئول گفت: هم

از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارفتعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گ

در بازار خبر داد و گفت: دخالت سازمان تعاون روستایی در بازار با شعار حمایت از کشاورزان به نفع  نرخ طالی سرخ  ثبات نسبی

 .آنها نخواهد بود چرا که تولیدکنندگان در ابتدای فصل زعفران تولیدی خود را فروختند

اکنون که بحث عرضه زعفران در : همکاری را از پیش نخواهد برد، تصریح کرد بورس کاالوی با اشاره به اینکه عرضه زعفران در 

ای بورس کاال مطرح است، دیگر زعفرانی دست کشاورزان نیست که بتوانند در این بازار عرضه کنند و هر آنچه وجود دارد دست عده

هزار  ۲00 و میلیون 6 حداکثر و 900 و میلیون 4  حسینی، نرخ حداقل هر کیلو زعفران را.کننددالل است که ادعای کشاورزی می

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: محصوالت متنوعی نظیر زرشک، عناب و غیره که جنبه صادراتی دارد، .تومان در بازار اعالم کرد

شود؛ بنابراین سازمان تعاون روستایی در جهت حمایت از کشاورزان بهتر است اقدام به عرضه این محصوالت در در کشور تولید می

 زعفران وی با انتقاد از این مسئله که مسئوالن همواره بر طبل گرانی.و تنها بر عرضه زعفران تأکید نداشته باشدبورس کاال کند 

کوبند، بیان کرد: اگرچه شورای زعفران موافق ارزانی این محصول و ضرر و زیان کشاورزان نیست، اما درست نیست که همواره بر می

یفیت و عملکرد در واحد سطح،کاهش قیمت تمام شده و رقابت پذیری منطقی در دنیا می طبل گرانی بکوبیم چرا که با افزایش ک

حسینی با بیان اینکه ارتقای درآمد کشاورزان را نباید با افزایش قیمت جبران کرد، تصریح .توان قیمت پایین تر محصول را جبران کرد

ها، جایگاه ما در بازار های هدف را تصاحب کنند؛ بنابراین ن نابه سامانیکرد: با توجه به آنکه رقبا زعفران ایرانی درصددند با ادامه ای

آموزش صحیح به کشاورزان در افزایش تولید، کیفیت و درآمد کشاورزان تأثیر بسزایی دارد و نباید با نوسان قیمت زعفران بهانه ای 

ورهای دنیا قادر به تولید زعفران هستند که این امر درصد کش 9۵دست آنها داد تا به سرعت به کشت زعفران هجوم بیاورند چرا که 

ها و کشورها با نرخ های باالیی به فروش وی در پایان تصریح کرد: اگرچه زعفران در برخی قاره.خطر بزرگی برای ما به شمار می رود

 .ستتولیدی در داخل به آن کار اشتباهی ا می رسد اما مالک قرار دادن آن نرخ ها و رساندن زعفران 

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵730۲6/%D8%AB%D8 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰7تاریخ: 

 های مرزی نفر به بیماری تب کریمه کنگو مبتال شدند/ شیوع بیماری در شهرستان 33

نفر از آنها جان خود  3نفری که مبتال به بیماری تب کریمه کنگو شدند،متأسفانه  33یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمار از 

 .را از دست دادند

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار کریم امیری معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری دامی سازمان دامپزشکی در گفت

نفری که مبتال به  33اظهار کرد: براساس آخرین آمار از  تب کریمه کنگو، درباره آخرین وضعیت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .ای داشتندنفر از آنها جان خود را از دست دادند که هر سه مورد آنها بیماری زمینه 3این بیماری شدند، متأسفانه 

های در استان درصدی بیماری 60تا  ۵0به گفته وی، وضعیت شیوع تب کریمه کنگو نسبت به مدت مشابه سال قبل بیانگر کاهش 

براساس دستورالعمل های  :های مرزی خبر داد و گفتامیری از شیوع بیماری تب کریمه کنگو در شهرستان.مختلف کشور است

های بیشتری داشته باشیم چرا که آموزش رکن های مرزی باید مراقبت و آموزشوزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی در شهرستان

و پاکستان همیشه در  افغانستان این مقام مسئول ادامه داد: کشورهای همسایه از جمله.است میهای بوبیماری اصلی کنترل

در این زمینه ارائه نشده است که انتظار می رود در جاهایی که این بیماری   معرض این بیماری قرار دارند اما در برخی موارد گزارشی

وی تصریح کرد: از مردم تقاضا داریم ضمن رعایت .اشی آن محل اقدام شودپرؤیت شد بالفاصله نسبت به اقدامات پیشگیرانه و سم

در منازل خود به سبب شیوع بیماری در فصل گرما اجتناب کنند و همواره دامداران در  کشتار غیرمجاز داممسائل بهداشتی از 

 .ا در جریان قرار دهندهای خود کنند و بالفاصله سازمان دامپزشکی رپاشی اسطبلصورت رؤیت کَنه اقدام به سم

امیری در پایان سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا گزارشی از شیوع بیماری در استان تهران ارائه شده است، تصریح کرد: 

 .خوشبختانه تا کنون گزارشی از بیماری تب کریمه کنگو) سی سی اچ ( در استان تهران نشده است

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵76983/33%D-9%86%D9%81% 
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 سالمت
 فودپرس 1397تیر ماه  4دو شنبه 

 مواد غذایی ترشی که الغر کننده اندام هستند

 .مواد غذایی ترش یکی از فاکتورهای الغری به شمار می رود <غذا و تغذیه

مهم و قابل توجه در دنیای امروز موضوع تناسب اندام است که اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است.برای مردم مهم است که  موضوع

شود.محصوالتی هستند که با باورهای اشتباهی برای تناسب اندام استفاده چه موادی باعث چاقی و چه عواملی مانع از تناسب اندام می

محصوالت حاوی سرکه هم از جمله محصوالتی هستند که عموم مردم بر این باور هستند که باعث شوند. مواد غذایی ترش و می

 .شودتناسب اندام و چربی سوزی می

گرفته است.فلسفه ایجاد ترشی نوعی چاشنی رایج در مشرق زمین و قاره آسیا است که از زمان بسیار قدیم مورد استفاده قرار می

د وسایل سرمایشی.در قدیم که سردخانه و یخچال وجود نداشت، برای اینکه جلوی گندیدگی و فساد گردد به عدم وجوترشی بر می

 .ها استفاده کنندهای دیگر بتوانند از آنداشتند تا در فصلها را درون سرکه نگه میها و سبزیجات را بگیرند، آنمیوه

ی شوند، فرآیند گندیدگها در مواد خوراکی مید، مانع رشد باکتریکنپایینی که دارد و محیط اسیدی که فراهم می PH سرکه به دلیل

 .بردها را باال میکند و ماندگاری خوراکیها را متوقف میو پوسیدگی خوراکی

 .شودترشی برای کسانی که سوءهاضمه، ورم یا زخم در دستگاه گوارش دارند، توصیه نمی بنابراین مصرف

محققین ترشیجات به طورکلی دارای استیک اسید و فروکتوز که نوعی قند است هستند و همین  در طی آزمایشات انجام شده توسط

 .شودقند نه تنها باعث الغری نشده بلکه باعث چاقی هم می

 .شوددهد که ترشیجات بر پالسمای سلول هم تأثیر گذاشته و باعث افزایش وزن و چاقی میتحقیقات نشان می

 .های قلبی شودلبالو بدلیل دارا بودن مواد پلی فنولیک هم ممکن است باعث کاهش بیماریهرچند که میوه جاتی مثل آ

هفته نتایج نشان  18شود. طی آزمایشات انجام شده بر روی افراد در مدت های دیگری هم در مورد الغری دیده میبا این حال یافته

 .شودرژیم غذایی پرچرب مؤثر بوده و باعث کاهش چربی میشوند بر روی هایی که در ترشیجات استفاده میدهد که سرکهمی

ه هایی هستند کشود که لیموترش زردرنگ و لیموترش سبز رنگ جزو میوهبراساس تحقیقات انجام شده روی لیموترش گفته می

 .کالری دارد ۲0گرم لیموترش کمتر از  100های ترش حاوی کالری اندکی هستند. در واقع هر این میوه.شوندباعث الغری می

لیموترش فاقد چربی و کلسترول است و کربوهیدرات کمی نیز دارد. این مرکبات ترش حاوی اسکوربیک )ویتامین ث( بوده و به کبد 

توان یکی از مهمترین خواص آن دانست. در بدن همچنین ضداکسیدانی لیموترش را می.کننددرخنثی سازی سموم بدن کمک می

ناشی از سوخت و ساز وجود دارد که باقی ماندن این مواد اکسیدان در بدن، ممکن است در دراز مدت خاصیت هر فرد، مواد اکسیدان 

برد و بنابراین به نوعی به سوخت و ساز بهتر خاصیت ضداکسیدانی لیموترش، این مواد زائد را از بین می.زایی داشته باشیدسرطان

 بسیار موردتحقیقات این در. است سیب سرکه  شود در کاهش وزن تاثیر داردمیهمچنین یکی از موادی که ادعا .کندبدن کمک می

 یا سیب سرکه̨ فرد چاق اما سالم 17۵تنها مطالعه در مورد این ادعا بر روی مردم ژاپن انجام شد در این مطالعه، به .دارد وجود کمی

کردند وزن در پایان مطالعه، کسانی که سرکه استفاده میرژیم غذایی هر دو گروه مشابه بود .شد داده هفته 1۲ مدت به روز هر آب

ها تأثیر بگذارد و منجر های درگیر در شکستن چربیمحققان نشان دادند که سرکه ممکن است روی ژن.بیشتری از دست داده بودند

 .به کاهش وزن شود

میلی لیتر از عصاره پوست میوه انار  3ه میزان روز ب 3۵موش نر بالغ نژاد ویستار به مدت  ۲4همچنین در یک پژوهش تجربی تعداد 

 .)زنیکال( مقایسه شد ها داده شد و تأثیر آن با داروی الغر کنندهبه موش
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 .این عصاره همانند داروی زنیکال بر کاهش وزن مؤثر بوده هرچند برای تعمیم بر روی انسان باید تحقیقات بیشتری صورت پذیرد

بودن در دسترس و ارزان بودن نسبت به داروهای شیمیایی مصرف زیادی توسط مردم دارند ولی باید گیاهان دارویی به دلیل طبیعی 

همچنین خوردن موادی همچون زرشک در روند چاقی و الغری بی تأثیر است. .روز دریافتی وعوارض جانبی آنها هم توجه شود

های خون و احتماال ل کننده عمل کبد بوده و در تجزیه چربیاند که عصاره آبی میوه زرشک دانه دار کوهی فعامطالعات نشان داده

 .تعدیل سطح آنها در خون مؤثر است

های این مطالعه نشان داد که عصاره آبی میوه زرشک دانه دار کوهی می تواند در کاهش سطح کلسترول خون بیماران نقش یافته

 .به مطالعات بیشتر است های مربوطه، نیازالبته برای پی بردن به مکانیسم.داشته باشد

 .شودهای تحت آزمایش میدهد عصاره آبی ریشه ریواس موجب کاهش کلسترول در خرگوشهمچنین مطالهای دیگر نشان می

 .کنندهمچنین افراد با تصور اینکه محصوالت ترش مثل لواشک چربی سوز و باعث الغری هستند، در مصرف آن افراط می

شود؛ پس درصد است که این مقدار قند در لواشک چند برابر می 1۵تا  ۵ها ان قند موجود در میوهلواشک عصاره میوه است و میز

خورند تا الغر شوند اما باید توجه خیلی از افراد چاق، لواشک ترش می.تواند باشدبدیهی است که لواشک کالری زا و چاق کننده می

ضمن آنکه اسیدهای ترش افزودنی .کننده استخود میوه است و چاقکرد که لواشک چه ترش و چه شیرین، قندش چند برابر 

شود، همچون اسید سیتریک به این محصوالت، هیچگاه خاصیت الغرکنندگی ندارد و حتی به دلیل اینکه موجب ترشح اسید معده می

که  کنندیشتری مصرف میشود در نتیجه غذای بکند و باعث تشدید گرسنگی و افزایش اشتها میغذا را سریع هضم و جذب می

ها وجود دارد، اما در صنعت برای ها و سبزیشود، اسید سیتریک به طور طبیعی و به میزان کم در انواع میوهباعث اضافه وزن او می

ترین ضرر محصوالت حاوی این اسید آن است که در بزرگ.شودتشدید این طعم از اسید سیتریک مصنوعی و سنتز شده استفاده می

ه فرد شود در نتیجها به سطح مینای دندان تخریب و سبب پوسیدگی زود هنگام میر مکیدن، نگهداشتن و ساییدن این خوراکیاث

شدن و افزایش از طرفی شکر و نمکی که جهت تغییر طعم و مزه و ملس.شودکند که باعث اضافه وزن او میغذای بیشتری مصرف می

برخی افراد تصور می کنند این تنقالت .شود، برای مبتالیان به دیابت و فشار خون مضر استماندگاری به این محصوالت اضافه می

 .کنند. این باور کامالً غلط استترش کالری ندارند و به کاهش وزن و الغر شدن نیز کمک می

 .ددهنذب را نیز افزایش میزیرا همه این تنقالت ترش دارای کالری بوده و همچنین با تحریک ترشح اسید معده، فرآیند هضم و ج

تواند شود. در میان تنقالت ترش، قره قروت حاوی کلسیم است، اما نمیبنابراین مصرف بی رویه آنها موجب افزایش وزن و چاقی می

ان وکلسیم مورد نیاز بدن را از طریق شیر، ماست، دوغ کم نمک و پنیر تأمین می شود و قره قروت تنها به عن.جایگزین لبنیات شود

ترین نکاتی که در مورد قره قروت، لواشک و آلوچه باید مد نظر قرار داد این است یکی از مهم.شودیکی ازطعم دهندگان غذا تلقی می

 .که این تنقالت اغلب حاوی میزان زیادی نمک هستند بنابراین در مصرف آنها باید اعتدال را رعایت کرد

 .ودیت مصرف سدیم دارند مانند بیماران مبتال به پرفشاری خون حائز اهمیت استاین نکته به ویژه در مورد افرادی که محد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=dc0fcf8ff1۲84fa48f9c0b 
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 سالمت
 فودپرس 1397تیر ماه  3یک شنبه 

 پاالیشگاه بدن با دسری تابستانیشستشو 

یک محقق و پژوهشگر طب سنتی مصرف نوعی دسر را در شستشوی کلیه، مجاری ادراری و دفع سنگ کلیه و مثانه  <غذا و تغذیه

 .آهن، قند مانند گلوکز و فروکتوز، اسید فولیک، پتاسیم، فیبر، کلسیم، مس، منیزیم، منگنز و روی است.موثر دانست

خواص دسر خربزه و اینکه مصرف این دسر برای چه افرادی مفید است با حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی برای بررسی 

 .خوانیدوگو کردیم که در ادامه مشروح آن را میگفت

 ترین خواص دسر خربزهمهم

نقش موثری در هضم غذا و  ترین خواص دسر خربزه اظهار کرد: این دسرمهم درباره  حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی

 .کنددهد و به دفع سنگ کلیه و مثانه کمک شایانی میها و مجاری ادراری را شستشو میبرطرف شدن یبوست دارد؛ دسر خربزه کلیه

بخشد و وی درباره خواص دیگر دسر خربزه بیان کرد: این دسر به علت داشتن پتاسیم عملکرد سیستم قلبی و عروقی را بهبود می

 .دهدر خون را هم کاهش میفشا

این محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود: دسر خربزه تاثیر چشمگیری در طراوت و شادابی پوست دارد؛ این دسر به چاق شدن افراد 

 .شود بنابراین برای کودکان در حال رشد و سالمندان مفید استکند و موجب افزایش اشتها هم میالغر کمک می

ناسب بودن دسر خربزه برای مبتالیان به نقرس، روماتیسم، زنان باردار و شیرده گفت: این دسر موجب رفع عظمایی با اشاره به م

وی تاکید کرد: دسر خربزه برای افراد سیگاری و اشخاصی که .کندشود و از گرمازدگی افراد هم جلوگیری میعطش در تابستان می

شود؛ مبتالیان به دیابت و افراد چاق باید در مصرف این دسر سازی ریه هم میاند بسیار مفید است و باعث بازسیگار را ترک کرده

عظمایی با اشاره به نقش موثر دسر خربزه در افزایش قوای جنسی یادآور شد: قند موجود در این دسر، زود هضم است .احتیاط کنند

 .اند، بسیار مناسب استبنابراین برای افرادی که دچار افت قند خون شده

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=43eb1۲903۲ff4a6b9۵94۲ea 
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 سالمت
 فودپرس 1397تیر ماه  6چهار شنبه 

 مهار قندخون با این غذا

در کنترل قند خون و تنظیم انسولین  B 3 غذا را به علت داشتن ویتامین محقق و پژوهشگر طب سنتی مصرف نوعی <غذا و تغذیه

،  B1 ،B۲ ،B3 ،B۵ ،B6 ،B1۲ مانند B های، گروه ویتامین A  ،C  ،E هایشنیسل مرغ حاوی انواع ویتامین.در بدن موثر دانست

بررسی خواص شنیسل مرغ و اینکه مصرف  برای.پروتئین، اسیدآمینه تریپتوفان، کلسیم، فسفر، سلنیوم، گوگرد، روی و آهن است

وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را این غذا برای چه افرادی مفید است با حیدرعظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت

 .خوانیدمی

 ترین خواص شنیسل مرغمهم 

 B3 ین غذا به علت داشتن ویتامینا :ترین خواص شنیسل مرغ اظهار کردحیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی درباره مهم

 .کندشود؛ این ویتامین همچنین قند خون را کنترل و انسولین را در بدن تنظیم میمانع از ابتالی افراد به آلزایمر می

کند و به علت نداشتن چربی نقش موثری در وی درباره خواص دیگر شنیل مرغ بیان کرد: این غذا احساس سیری در افراد ایجاد می

 .دارد  غری و تناسب اندامال

ها و این محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود: شنیسل مرغ به علت داشتن کلسیم و فسفر تأثیر چشمگیری در استحکام استخوان

 .کندها دارد و از بروز پوکی استخوان در افراد جلوگیری میدندان

شنیسل مرغ، افسردگی را رفع و شادی و نشاط را در افراد ایجاد  موجود در B۵ عظمایی تأکید کرد: اسید آمینه تریپتوفان و ویتامین

 .نقش موثری در سالمتی سیستم قلبی و عروقی دارد B6 های مختلف به ویژه ویتامینکنند؛ این غذا به علت داشتن ویتامینمی

را تقویت و بدن را در برابر  ، و سلنیوم سیستم ایمنی بدن A  ،C  ،E هایوی تصریح کرد: شنیسل مرغ به علت داشتن ویتامین

 .کندها محافظت میهای مختلف به ویژه انواع سرطانبیماری

 .این محقق و پژوهشگر طب سنتی یادآور شد: شنیسل مرغ به علت وجود سلنیوم برای مبتالیان به آرتروز مفید است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=66f68178۲4bd4 
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 سالمت
 فودپرس 1397تیر ماه  1جمعه 

 کبد چرب؛ بیماری خاموش و خطرناک قرن را بهتر بشناسید

 .کبد چرب، بسیاری از بیماری ها و یا اختالالت تغذیه ای را به همراه دارد

قرنبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه کبد چرب؛ بیماری خاموش و خطرناک 

اندام مهمی در بدن است که بدون آن ادامه زندگی غیرممکن است؛ پانکراس)لوزالمعده( و کبد،  (علوم پزشکی شیراز، گفت:کبد)جگر

 .عهده دارند نقش مهمی در هضم و متابولیسم مواد غذایی بر

افزود: بیماری کبد چرب بر اثر تجمع مقدار زیادی چربی در سلول های کبدی ایجاد می شود که سبب بروز التهاب  "ه فریدمهدی"

 .کبد و در صورت درمان نشدن، به سمت آسیب غیرقابل برگشت سلول های کبدی پیش می رود

افزود: عوامل خطر ایجادکننده کبد چرب شامل  او با تقسیم بندی کبد چرب به دو دسته کبد چرب غیر الکلی و کبد چرب الکلی،

الکل، اختالالت چربی خون، چاقی، به ویژه چاقی شکمی، دیابت، جراحی بای پس معده، سوء تغذیه، کاهش وزن سریع، بیماری 

ن های صنعتی و دار، استروژ، مواد کورتون"آمیو دارون"و  "اسید والپروئیک"، "تتراسایکلین"ویلسون، مصرف بعضی از داروها مانند 

رونده این کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه با تاکید بر اینکه این بیماری سیر پیش.بعضی از داروهای کنترل سرطان است

دارد و در مراحل اولیه بدون عالمت است، گفت: کبد چرب ممکن است سال ها ادامه یابد تا منجر به ایجاد سیروز کبدی و در نهایت 

در ادامه توصیه های رژیمی برای درمان کبد چرب را شامل کاهش وزن، تامین پروتئین موردنیاز بدن افراد  "فرید".بد شودنارسایی ک

مبتال از منابع غذایی مانند غذاهای دریایی، گوشت لخم و بدون چربی، حبوبات و منابع گیاهی، رژیم محدود از غذاهای پُرچربی و 

ی مایع مانند روغن زیتون به جای کره و روغن حیوانی، دنبه و روغن جامد، استفاده از ماست و سرخ کردنی و استفاده از روغن ها

شیر کم چرب یا بدون چربی، جایگزینی سس مایونز با آبلیمو و آبغوره، مصرف زیاد میوه و سبزی در طول روز و کاهش مصرف 

 .فودها، عنوان کردغذاهای فرآوری شده مانند کیک، بیسکویت، آبمیوه های صنعتی و فست 

به ویژه غذاهای دریایی، پرهیز  "سلنیوم"مانند مرکبات و سبزی ها، استفاده از منابع غنی از C استفاده از منابع غذایی غنی از ویتامین

افی ک مانند موز، کشمش، آلو و بادام، نوشیدن آب "پتاسیم"از مصرف نیکوتین)دود و سیگار(، استفاده بیشتر از منابع غذایی دارای 

و پرهیز از مصرف مرغ، ماهی و گوشت خام  A در طول روز در فاصله های بین وعده های غذایی، پرهیز از مصرف مقدار زیاد ویتامین

دقیقه در روز، دیگر  60تا  30یا نیمه پخته به دلیل خطر شدید عفونت به باکتری ها و انگل ها و داشتن پیاده روی منظم به میزان 

 .ارشناس تغذیه برای پیشگیری از ابتال به کبد چرب بودتوصیه های این ک

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=64e3۵998cc4a41ffa90d 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - 97/۰۴/۰۴ : تاریخ

 میلیون قطعه بچه ماهی در کنار دریای خزر  3۵تکثیر /96هزار تن انواع آبزیان در سال  ۷00صید 

هزار تن افزایش داشته و 70نزدیک به  9۵نسبت به سال  96میزان صید در سال  :معاون صید و صیادی سازمان شیالت ایران گفت

  .هزار تن رسیده که بخشی از آن مربوط به افزایش صید در آبهای آزاد است 700به بیش از 

گفت:  96، در مورد آخرین وضعیت صید طبق آخرین آمار سال خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی شاپور کاکولکی در گفت

به بیش از  96هزار تن بود که این رقم در سال  63۵هند  های اقیانوسشمال، جنوب و آب هایآخرین آمار صید انواع آبزیان در آب

 .دهدهزار تنی را نشان می 6۵هزار تن رسیده که افزایش  700

های اقیانوس هند است، افزود: بیشترین صید ماهی مربوط به هزار تن از افزایش صید مربوط به صید از آب 3۵وی با اشاره به اینکه 

کاکولکی در پاسخ به این سؤال که برای بازسازی ذخایر صید به صورت طبیعی به .ماهی استتنماهی و شبهزی، تنماهیان سطح

پروری های شمال که خطر کاهش ذخایر را دارد، چه کارهایی انجام شده، گفت: عالوه بر تکثیر مولد توسط بخش آبزیویژه در آب

شود، طی یک سال اخیر منتهی به خرداد امسال با کمک صیادان محلی و استفاده از حاشیه که هر سال به طور ثابت انجام می

ها و دریا، استخرهایی در کنار دریا توسط صیادان محلی و حمایت شیالت ایجاد شده که با حفر چاه و بخشی از آب دریا رودخانه

ریزی کنند، به این استخرها هدایت کرده تا بتوانند تخممی ها کوچریزی از دریا به سمت رودخانهکوچ که برای تخمماهیان رود

هایی به سمت دریا، سعی های منتهی به دریا، بهسازی آنها و نصب دریچهوی خاطرنشان کرد: همچنین با مهار برخی رودخانه.کنند

ن قطعه بچه ماهی به طور طبیعی میلیو 3۵ها در رودخانه فراهم شود که در نهایت نزدیک به ریزی ماهیشده تا محیطی برای تخم

 .های شمال رهاسازی خواهد شدتکثیر و به آب

https://www.farsnews.com/news/13970404000۲93/%D8%B۵%DB%8C 
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 شیالت
 فودپرس 1397تیر ماه  6چهار شنبه 

 لغو ممنوعیت واردات تیالپیا

به مدت سه سال اعمال شود،گفت: در گروه بندی  97یک مقام مسئول با بیان اینکه قرار بود ممنوعیت واردات تیالپیا از اردیبهشت 

کثیر، ارسالن قاسمی، مدیرعامل اتحادیه ت.جدید، نام تیالپیا از فهرست کاالهایی که مشمول ممنوعیت هستند، خارج شده است

پرورش و صادرات آبزیان ایران با بیان اینکه پیش بینی می شود تولید قزل آال در کشور مشابه سال گذشته باشد، اظهارداشت: براساس 

 80هزارتن قزل آال در کشور تولید شده اما براساس آمار ما این عدد حدود  140تا  130آمار سازمان شیالت سال گذشته حدود 

گزارش مهر،وی با اشاره به مشکالتی که عرضه تیالپیا برای تولید قزل آال ایجاد کرده است، افزود: به دلیل اینکه  به.هزارتن بوده است

این فعال بخش .تیالپیا به صورت آماده مصرف وفرآوری شده در بازار عرضه می شد، رقیب بزرگی برای قزل آالی تولید داخل بود

ی ، تیالپیای وارداتی با قزل آالی تولید داخل قابل مقایسه نیست و در دنیا نیز تیالپیا، خصوصی تصریح کرد: ضمن اینکه از نظر کیف

قاسمی ادامه داد: در همین راستا، در بهمن ماه سال گذشته سازمان شیالت به دلیل فشارهایی که وارد .ماهی فقرا نامیده می شود

وی با بیان اینکه .درصد افزایش یافت ۵۵که تعرفه واردات آن به شد پیشنهاد کرد واردات این ماهی به کشور ممنوع شود ضمن این

به مدت سه سال اعمال شود، گفت: در گروه بندی جدیدی که از سوی دولت اعالم و  97قرار بود این ممنوعیت از اردیبهشت ماه 

می دهد مسئوالن مربوطه توجه قاسمی تصریح کرد: این نشان .قلم کاال ممنوع شده است، نام تیالپیا وجود ندارد 1139واردات 

کشور  ۵وی با تاکید بر اینکه ایران جزو .چندانی به تولید داخل ندارند و بیشتر در جهت حمایت از سیستم داللی قدم برمی دارند

بزرگ تولید کننده قزل آال در جهان بوده است، گفت: متاسفانه تولید و اشتغال کشور در جهت منافع عده ای خاص پایمال 

 .درصدی واردات، به تنهایی نمی تواند بر میزان واردات تیالپیا به کشور تاثیرگذار باشد ۵۵قاسمی تاکید کرد: اعمال تعرفه  .ودشمی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=caa7۲b۲ac7074397be843 
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 شیالت
 ایران اکونا - 1397تیر / /  ۰۶چهارشنبه , 

 ممنوعیت واردات تیالپیا منتفی شد

به مدت سه سال اعمال شود،گفت: در گروه بندی  97یک مقام مسئول با بیان اینکه قرار بود ممنوعیت واردات تیالپیا از اردیبهشت 

 .ممنوعیت هستند، خارج شده استجدید، نام تیالپیا از فهرست کاالهایی که مشمول 

ارسالن قاسمی، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با بیان اینکه پیش بینی می شود تولید قزل آال در کشور 

لید هزارتن قزل آال در کشور تو 140تا  130مشابه سال گذشته باشد، اظهارداشت: براساس آمار سازمان شیالت سال گذشته حدود 

وی با اشاره به مشکالتی که عرضه تیالپیا برای تولید قزل آال ایجاد .هزارتن بوده است 80شده اما براساس آمار ما این عدد حدود 

کرده است، افزود: به دلیل اینکه تیالپیا به صورت آماده مصرف وفرآوری شده در بازار عرضه می شد، رقیب بزرگی برای قزل آالی 

ن فعال بخش خصوصی تصریح کرد: ضمن اینکه از نظر کیفی ، تیالپیای وارداتی با قزل آالی تولید داخل قابل ای.تولید داخل بود

قاسمی ادامه داد: در همین راستا، در بهمن ماه سال گذشته سازمان .مقایسه نیست و در دنیا نیز تیالپیا، ماهی فقرا نامیده می شود

 ۵۵اد کرد واردات این ماهی به کشور ممنوع شود ضمن اینکه تعرفه واردات آن به شیالت به دلیل فشارهایی که وارد شد پیشنه

به مدت سه سال اعمال شود، گفت: در گروه بندی  97وی با بیان اینکه قرار بود این ممنوعیت از اردیبهشت ماه .درصد افزایش یافت

قاسمی تصریح کرد: این نشان .ام تیالپیا وجود نداردقلم کاال ممنوع شده است، ن 1139جدیدی که از سوی دولت اعالم و واردات 

وی با .می دهد مسئوالن مربوطه توجه چندانی به تولید داخل ندارند و بیشتر در جهت حمایت از سیستم داللی قدم برمی دارند

اشتغال کشور در جهت  کشور بزرگ تولید کننده قزل آال در جهان بوده است، گفت: متاسفانه تولید و ۵تاکید بر اینکه ایران جزو 

درصدی واردات، به تنهایی نمی تواند بر میزان واردات  ۵۵قاسمی تاکید کرد: اعمال تعرفه  .شودمنافع عده ای خاص پایمال می

 .تیالپیا به کشور تاثیرگذار باشد

http://iranecona.com/84967/%D9%8۵%D9%8۵%D9%86%D9%8 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - 97/۰۴/۰۶ : تاریخ

 خواهد تورم را از جیب تولیدکننده کنترل کندقیمت شیر و محصوالت لبنی به ریاست جمهوری کشیده شد/ دولت می

تومان است، اما ستاد تنظیم بازار زیر بار این موضوع  17۵0رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: هزینه تمام شده هر لیتر شیر خام  

  .درصد را نداریم 10گوید اجازه افزایش بیش از رود و مینمی

، در مورد آخرین وضعیت تغییرات نرخ شیر خام گفت: قیمت شیر خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی احمد مقدسی در گفت

تومان از دامدار  1440مصوب شد که هر کیلوگرم شیر خام را  93سال پیش تاکنون تغییری نکرده است و با آن که در سال  4خام از 

ت این قیمت اجرایی شد، اما مشکل اینجاست کردند که در نهایتومان خریداری می 1۲۵0خریداری کنند، تا یک سال پیش همان 

کند، در صورتی که باید هر دو افزایش قیمت را در قالب یک که ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت شیر را جدای از لبنیات بررسی می

تی افزایش درصد قیمت تمام شده لبنیات متاثر از قیمت شیر است و وق 70وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت:  .بسته ببیند

  .کنند، باید متناسب با آن قیمت لبنیات را هم تعیین کنندقیمتی را برای شیر خام تعیین می

متناسب با آن اجازه  باید کردند، تعیین تومان 1440 را شیر قیمت پیش سال 4  رئیس انجمن صنفی گاوداران تصریح کرد: وقتی

درصد اجازه افزایش قیمت لبنیات صادر شد که همین امر سبب شد،  1۵تنها دادند، اما درصدی قیمت لبنیات را هم می ۲6افزایش 

گفتند، بیشتر از این قیمت توان تومان در هر لیتر خریداری کنند و می 1۲۵0تومان  1440تا کارخانجات لبنی نیز شیر را به جای 

درصد افزایش  10االها مطابق با نرخ تورم قیمت شیر تاکنون هر سال مانند سایر ک 93مقدسی با بیان اینکه اگر از سال  .خرید نداریم

 امخ شیر حوزه در را قیمت افزایش کمترین و نیفتاده اتفاق این اما: کرد تصریح بود، 93 سال رقم از باالتر درصد 40 یافته بود، اکنون

  .یم که باعث شده عرصه به صنعت دام کشور تنگ شوداداشته لبنیات و

گذارانی که قیمت شیر و لبنیات را در قالب کاالهای گروه یک و زیر نظر ستاد تنظیم بازار و به صورت دستوری سیاستوی با انتقاد از 

 جهانی قیمت افزایش و ارز  های خود را براساس نوسانات نرخهای خود و هزینهکنند، گفت: چگونه است که باید نهادهتعیین می

  .کند تعیین را لبنیات و شیر قیمت تقاضا و ضهعر دهند،نمی اجازه اما کنیم، پرداخت

 1۵90تومان باشد، اما ستاد تنظیم بازار  1750به گفته رئیس انجمن صنفی گاوداران طبق محاسبات ما باید قیمت هر لیتر شیر خام 

  .درصد را نداریم 10گوید، ما اجازه افزایش بیش از دهد و میتومان را پیشنهاد می

است تا جمهور خواستهجهاد کشاورزی برای ساماندهی اوضاع شیر اشاره کرده و گفت: خود آقای حجتی از رئیسوی به ورود وزیر 

جمهور در مورد وضعیت و منتظریم تا چند روز آینده رئیس اجازه افزایش قیمت شیر را بدهد و نظر کارشناسی خود را اعالم کرده

درصدی  ۲0جمهور افزایش رئیس انجمن صنفی گاوداران تصریح کرد: خود رئیس .قیمت شیر خام و لبنیات نظر خود را اعالم کند

ایم که هر روز باید به ستاد تنظیم بازار جواب بازی شدهشباند اما ظاهرا ما تبدیل به عروسک خیمههزینه حمل و نقل را تایید کرده

خواهد تورم را از جیب تولیدکننده کنترل دولت می پس بدهیم که چرا فالن محصول لبنی یا چرا قیمت شیر افزایش یافت و اگر

خواهد کاالی بخش خصوصی از جمله مقدسی به این نکته هم اشاره کرد که اگر دولت می .کند، این کار شرعا و قانونا درست نیست

 ارهایک این با که چرا هد،بد هم را بخش این زیان و ضرر باید کند، گذاریقیمت را لبنی هایمحصوالت لبنی از جمله شیر و فرآورده

  .افتدمی مخاطره به عده یک شغلی امنیت و مردم غذایی امنیت و رودمی بین از ملی تولید فقط دستوری

https://www.farsnews.com/news/13970406000۵۵3/%D9%8۲%DB%8 
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 و فرآورده ها شیر
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰3تاریخ: 

 تعیین تکلیف افزایش نرخ محصوالت لبنی به زمان دیگری موکول شد

یک مقام مسئول گفت: قرار بود هفته گذشته، نرخ خرید شیرخام و محصوالت لبنی تعیین تکلیف شود اما مجدد به زمان دیگری 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارگاوداران در گفتاحمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی .موکول شد

اظهار کرد: اگرچه قرار بود در  در بازار نرخ خرید شیرخام و لبنیات ، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف افزایشخبرنگاران جوان

جلسه ستاد تنظیم بازار در هفته گذشته نرخ خرید شیرخام و محصوالت لبنی تعیین و تکلیف شود، اما متاسفانه تاکنون ستاد تنظیم 

 .دهدب بازار نرخ های جدید را اعالم نکرده است، چرا که متناسب با افزایش قیمت شیر باید مجوز افزایش به صنایع لبنی را نیز

درصدی جوابگوی هزینه آنها نیست و از رئیس جمهور  10وی افزود: هم اکنون قیمت تمام شده دامدار به قدری باال رفته که افزایش 

 1۵تا  14و شیرخام  نرخ محصوالت لبنیدرصدی کرایه به کامیون دارها داد، حداقل  ۲0انتظار می رود همانگونه که اجازه افزایش 

 .بخشی از هزینه تولیدکنندگان جبران شود درصد گران کند تا

 .پس از بررسی مجدد اعالم شود محصوالت لبنیبه گفته مقدسی؛ در هفته آتی قرار است نرخ شیرخام و 

هیچ  90بیان کرد: با توجه به آنکه دولت از سال  نرخ جدید شیرخام رئیس انجمن صنفی گاوداران با انتقاد از تعلل در اعالم

یارانه ای به دامدار و کارخانه های لبنی نمی دهد، این سوال مطرح است که به چه دلیل نرخ محصوالت لبنی و شیر باید جز   گونه

تابع عرضه و تقاضاست و از آنجا که تمامی  نرخ محصوالت لبنیبه گفته وی؛ در تمامی کشورها .گروه یک کاالهای اساسی باشد؟

 .ی شود، شیرخام و محصوالت لبنی باید از گروه یک کاالهای اساسی خارج شودمواد اولیه با نرخ آزاد خریداری م

تومان است، در حالیکه طی  ۵63را یک هزار و قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: متوسط 

افزایش خرید  ایانی سخنان خود ازوی در بخش پ.کنندتومان محصول خود را عرضه می ۲63یکسال اخیر دامداران با زیان حداقل 

استان به منظور  17تومان از دامداران  440تن شیر با نرخ یک هزار و  1۲00از دامداران خبر داد و گفت: روزانه  حمایتی شیرخام

 .تنظیم بازار و کاهش ضرر و زیان آنها خریداری می شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵730۵۵/%D8%AA%D8%B9% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰۵تاریخ: 

 ضرورت افزایش نرخ خرید شیرخام/حذف مشوق صادراتی لبنیات شایعه ای بیش نیست

دامی،افزایش قیمت شیرخام از دامداران برای بقای این صنعت امری ضروری یک مقام مسئول گفت: با توجه به نوسان نرخ نهاده های 

وه اقتصادی باشگاه گر صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار.است

،نرخ 93از دامداران، اظهار کرد: با توجه به آنکه آخرین بار در سال  نرخ خرید شیرخامبا اشاره به ضرورت افزایش  ،خبرنگاران جوان

 تومان برای خرید هر کیلو شیرخام از دامدار اعالم شد، اما کارخانه های لبنی به بهانه های مختلف تا کنون از اجرای 1440مصوب 

وی افزود:طی چهار سال اخیر تمامی هزینه های تولید نظیر خوراک دام،نیروی انسانی، انرژی و... افزایش قابل .این نرخ امتناع کردند

توجهی داشته است که برای حفظ این صنعت باید تجدید نظری در نرخ کنونی خرید اجرا شود چرا که براساس قانون نظام جامع 

نمی دانیم علت اعالم  هزینه های تولیدبه گفته عزیزاللهی با وجود افزایش سرسام آور .یمت افزایش یابددامپروری همه ساله باید ق

 بر وضعیت کنونی خرید توافقی شیر خاماین مقام مسئول با اشاره به تاثیر .نشدن نرخ های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار چیست

 .از جمله اقدامات مهمی بود که توانست بر حفظ شرایط تولید اثر گذار باشدصنعت گفت: خرید توافقی شیر خام در سال های اخیر 

وی با بیان اینکه روزانه یک هزارتن شیرخام مازاد دامداران جمع آوری می شود، افزود: اگرچه این میزان نسبت به کل رقم تولید، 

بهبود وضعیت تولیدکنندگان و حفظ بقای شیرخام  را حل کند، اما تا حدودی بر دامدارانچشمگیر نیست و نمی تواند مشکل اصلی 

برابر حجم خرید توافقی است،بیان کرد:  ۲۵مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه ظرفیت تولید شیر کشور، .تاثیر گذار است

 . باشد داشته شیرخامبراین اساس انتظار می رود که دولت قیمت گذاری مناسبی برای محصوالت کشاورزی از جمله 

تومان اعالم کرده است، افزود: البته  640را یک هزار و  قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی

تومان از  ۵40میان انجمن صنایع لبنی و تشکل های دامداری توافقاتی صورت گرفته است تا هر کیلو شیرخام با نرخ یک هزار و 

 .ود که این امر می تواند مشکالت تولیدکنندگان را مرتفع بخشددامداران خریداری ش

تومان بوده  3۵0تا یک هزار و  300این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون متوسط نرخ خرید هر کیلو شیرخام از دامدار یک هزار و 

 .تومانی نرخ شیر خام با قیمت مصوب چهار سال گذشته است 100که این امر بیانگر فاصله 

 .را از دیگر مشکالت پیش روی آنها دانست مطالبات دامدارانی تاخیر دو الی سه ماهه در پرداخت و

عزیزاللهی در پاسخ به این سوال که خبرهایی از حذف مشوق صادراتی لبنیات مطرح است،بیان کرد: این امر واقعیت ندارد چرا که با 

مدیرعامل اتحادیه دامداران در پایان سخنان خود .خود پرداخت می شوددر جای  مشوق صادراتیتوجه به منابع و امکانات دولت، 

 می رصاد افغانستان و عراق به لبنی محصوالت عمده آنکه وجود با  تصریح کرد: صادرات محصوالت لبنیدرباره آخرین وضعیت 

یکه ترکیه ، است،درحال کرده دشوار صادرکنندگان برای را صادرات ایرانی،امر لبنیات برای عراق سنگین های تعرفه شود،اعمال

عربستان و امارات با تعرفه های پایینی محصوالت خود را به بازار عراق صادر می کنند و به همین خاطر موضوع از سوی وزارت امور 

 .بگیرد نظر در تعرفه ما برای کشورها سایر همانند  خارجه در حال پیگیری است تا عراق

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵73018/%D8%B6%D8%B1% 
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 شیر و فرآورده ها  
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰۶تاریخ: 

 شودجدید لبنیات تا پایان هفته/ درصدی برای افزایش قیمت لبنیات پیش بینی نمی اعالم نرخ

یک مقام مسئول گفت: بررسی قیمت لبنیات و شیر به کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور رفته است و تا پایان هفته قیمت این محصوالت 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات در گفت و گو با خبرنگار.اعالم خواهد شد

ه ب قیمت لبنیات و شیر، درباره آخرین وضعیت اعالم جدید نرخ لبنیات در بازار اظهار کرد: بررسی موضوع باشگاه خبرنگاران جوان

 .یمت این محصوالت اعالم می شودکارگروه ستاد تنظیم بازار کشور رفته است که تا پایان هفته، ق

جوابگوی هزینه تولیدکنندگان است، افزود: اگرچه رئیس جمهور  درصدی قیمت لبنیات 10افزایش  وی در پاسخ به این سوال که

ول بدرصدی قیمت لبنیات به ستاد تنظیم بازار داد، اما این نرخ به سبب نوسان شدید هزینه های تولید، قابل ق 10تنها مجوز افزایش 

 که ددی و ماند منتظر باید اکنون هم و ندارد وجود بازار در لبنیات قیمت افزایش درصد  به گفته رجبی؛ امکان پیش بینی.نیست

افزایش  رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات در پاسخ به این سوال که.کندمی اتخاذ باره این در تصمیماتی چه بازار، تنظیم ستاد

چه تاثیری در کاهش سرانه مصرف دارد، بیان کرد: اگرچه افزایش مجدد نرخ محصوالت لبنی تاثیر مستقیمی  مجدد قیمت لبنیات

های تولید، دامداران و صنایع لبنی برای درصدی مواد پتروشیمی و نهاده 60تا  50بر کاهش سرانه مصرف دارد، اما با وجود افزایش 

قیمت محصوالت خود ندارند، به همین خاطر تمامی عوامل تولید باید راهکار مناسبی تامین هزینه های خود، چاره دیگری جز افزایش 

 های هزینه کاهش در تواندمی لبنی محصوالت وی در پایان تصریح کرد: کلسیم موجود در.برای جبران کاهش مصرف به کار گیرند

 با دولت که رود می انتظار بنابراین ال دولت باشد؛ح کمک...و دندان پوسیدگی ، استخوان پوکی های بیماری از جلوگیری و درمان

 .کند جلوگیری لبنیات مصرف سرانه کاهش از بخش این به یارانه اختصاص

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵76897/%D8%A7%D8%B9 
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 فرآورده هاشیر و 
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰7تاریخ: 

 های لبنیات بدون هماهنگی افزایش قیمت داشتندکش و قوس دو وزارتخانه بر سر نرخ شیرخام/ تعدادی از کارخانه

درباره این با وجود افزایش هزینه تولید دامداران و اصرار وزارت جهاد بر افزایش قیمت شیرخام اما هنوز وزارت صمت تصمیمی 

، در شرایطی که قرار بود گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.موضوع نگرفته است

پس از بررسی قیمت تمام شده از سوی ستاد تنظیم بازار، تعیین تکلیف شود؛ برخی مسئوالن اعالم کردند که این نرخ  نرخ شیرخام

همچنان روی میز وزیر صنعت و معدن قرار دارد که دامداران به سبب افزایش هزینه های سرسام آور تولید در ماه های اخیر نسبت 

 .هستند مند گالیه وعموض این به  به تعلل آقای شریعت مداری

 این از مختلف های بهانه به لبنی های کارخانه اما برسد، تومان 1،440 کیلویی به 93 سال از  اگرچه قرار بود نرخ خرید شیرخام

سرباز زدند، این درحالی است که طی این سال ها، قیمت لبنیات چندین بار افزایش یافت و هم اکنون با وجود درخواست  موضوع

مکرر دامداران از ستاد تنظیم بازار مبنی بر بررسی قیمت تمام شده این موضوع راه به جایی نبرده، چراکه شنیده ها حاکی از آن 

ارت جهاد کشاورزی مورد تایید آقای وزیر نیست که بدین منظور رئیس اتحادیه دامداران است که نرخ جدید اعالمی از سوی وز

 4گوید اگر دولت برنامه ای برای افزایش قیمت شیرخام ندارد، تولیدکنندگان نیز در صورتیکه تمامی هزینه های تولید به نرخ می

حمایت و توزیع نهاده دولتی به شکل کنونی از سوی پشتیبانی سال پیش بازگردد ، عالقه ای به افزایش قیمت شیرخام ندارند اما 

ه کنیم ککند و با ادامه این روند پیشنهاد میامور دام تنها با اختالف جزئی نسبت به بازار آزاد دردی از تولیدکنندگان دوا نمی

 .دامداران، گاوها را به کشتارگاه ها ببرند

 قیمت شیرخام گران نشده است

 صنعت،تجارت و خبرنگار  وگو بایس سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و معاون وزیر صنعت در گفتمحمود نوابی رئ

خود را افزایش ندادند، از مردم تقاضا داریم که از  قیمت محصوالت لبنیاظهار کرد: با توجه به آنکه چند کارخانه لبنی   کشاورزی

 .این برندها اقدام به خرید مایحتاج خود کنند

تغییری نداشته و اسناد و  قیمت شیرخام وی با اشاره به اینکه قیمت شیرخام گران نشده است، افزود: تحقیقات نشان داده که

 .است گرفته قرار بازار تنظیم کارگروه اختیار در بیشتر بررسی برای تولید عوامل تمامی  مدارک

مجموع وظایف بازرگانی، تنظیم بازار، تجارت و  9۲البته ماجرا تنها به اینجا ختم نمی شود، چراکه با اجرای قانون انتزاع در اسفند 

 شیرخام نرخصنایع تبدیلی و تکمیلی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد ،اما با وجود این قانون جالب است که هنوز تصویب و ابالغ 

 .ستدر وزارت صنعت ا

ندارد و از طرفی این  قیمت شیر و لبنیاتدرصد اجازه افزایش  10با توجه به آنکه ستاد تنظیم بازار اعالم کرده بود که بیشتر از 

افزایش جوابگوی هزینه تولیدکنندگان نیست، به سراغ مسئوالن ذی ربط رفتیم تا از آخرین وضعیت صنعت دامداری و عواقب افزایش 

 .با خبر شویم نیافتن نرخ شیر خام

 وزیر جهاد خواستار بررسی قیمت شیر خام از رئیس جمهور شد

با انتقاد از سخنان رئیس سازمان   صنعت،تجارت و کشاورزی احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار

و افزایش سرسام آورهزینه  ثبات نرخ شیر خامایش نرخ شیرخام از دامداران اظهار کرد: با توجه به حمایت مبنی برعدم لزوم افز

 .سال اخیر باید گفت که معاون وزیر صنعت براساس چه منطقی این صحبت را مطرح کردند 4های تولید در 
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گوید نیازی به این د پرداخت کند که میرا از جیب خو افزایش نرخ شیرخاموی افزود: مگر قرار است که رئیس سازمان حمایت 

 .امر نیست؛ در حالیکه افزایش هزینه های تولید، صنعت دامداری کشور را نابود کرده است

 .درصد افزایش یابد 40سال اخیربه طور متوسط نرخ شیرخام باید  4به گفته مقدسی؛ با احتساب تورم 

ان حمایت باید خود را برای واردات ماست و پنیر آماده کنند، افزود: با توجه رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه رئیس سازم

کنند، چراکه  واردات محصوالت لبنیبه شرایط نامساعد دامداران، اگر نرخ شیرخام افزایش نیابد، وزارت صنعت باید اقدام به 

 .تولیدکنندگان با ادامه این شرایط دیگر قادر به ادامه تولید نخواهند بود

وی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت هر بطری شیر در اتحادیه اروپا معادل یک یورو است؛ بنابراین در صورت عدم افزایش نرخ شیرخام 

تومان در بازار عرضه می  ۲00هزار و  ۵و نابودی تولید داخل و اختصاص یورو دولتی به واردات، هر بطری شیر حداقل با نرخ باالی 

 .ت که قیمت هر بطری شیر داخلی باالی سه هزار تومان نیستشود و این درحالی اس

درصدی هزینه های تولید طی یکسال اخیر در بازار خبر داد و گفت: سال گذشته نرخ هر کیلو کنجاله سویا  ۲0مقدسی از افزایش 

هزار  ۲با افزایش قابل توجه  مینهاده های داتومان بود، در حالیکه امسال به ترتیب نرخ هر یک از این  6۲0و ذرت  600یک هزار و 

 .تومان به تولیدکنندگان عرضه می شود ۲00و یک هزار و  7۵0و 

درصدی تمامی عوامل تولید از جمله نهاده های دامی، حقوق و دستمزد  ۲0رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: با وجود افزایش 

 .قیمت شیرخام را مطرح کرده است و...،جای سوال است که رئیس سازمان حمایت بحث عدم افزایش

در واکنش به این موضوع نسبت  دامداران به گفته مقدسی؛ اگر سازمان حمایت برنامه ای برای افزایش قیمت لبنیات نداشته باشد،

 .به تحویل شیر خود به کارخانه ها اعتصاب خواهند کرد، ضمن آنکه گاوها را برای کشتار به کشتارگاه ها می فرستند

 بیش افزایش گویدمی بازار تنظیم ستاد رئیس  :افزود و کرد اعالم تومان 700 و هزار یک را خام شیر کیلو هر شده تمام متوی قی

 درصد 10 باالی افزایش تقاضای جمهور رئیس با مکاتباتی طی کشاورزی جهاد وزیر خاطر همین به ، نیست ما اختیار در درصد 10 از

 .درصد قیمت شیرخام باید افزایش یابد 18با وجود افزایش هزینه های تولید حداقل  که چرا کرد، را شیرخام نرخ

 افزایش نرخ شیرخام امری اجتناب ناپذیر است/ انتقاد مدیرعامل اتحادیه دامداران از بی توجهی وزیر صنعت به دامداران

با بیان اینکه افزایش قیمت شیرخام  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو باعلیرضا عزیزاللهی، مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت

سال اخیر دلیلی برای افزایش  4در  ثبات قیمت شیرخام امری اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: با توجه به نوسان هزینه های تولید و

 .بازار وجود ندارداز سوی ستاد تنظیم  نرخ شیرخامندادن 

زش دام ، با ریصنعت دامداریبه گفته وی؛ اگر قیمت شیرخام در بازار افزایش نیابد، بدیهی است که به سبب وضعیت بحرانی در 

 .روبرو خواهیم شد

 نرخ  بردنعزیزاللهی ادامه داد: با وجود افزایش سرسام آور نهاده های دامی، دلیل تعلل وزیر صنعت طی دو ماه اخیر مبنی بر باال

 .دانمرا نمی شیرخام

درصدی هزینه مسکن  300وی با اشاره به اینکه هزینه های خانوار به گوشت، مرغ، شیر ختم نمی شود، بیان کرد: با توجه به افزایش 

 .شود پرداخت تولیدکننده جیب از گوشت و شیر  و سایر هزینه های خانوار منطقی نیست که کنترل تورم محصوالتی همچون

مظلوم واقع شده است، تصریح کرد: با توجه به آنکه وزیر صنعت با قاطعیت تمام از  صنعت دامداریاین مقام مسئول با بیان اینکه 

کند، حال جای این سوال مطرح است که چرا توجهی به صنعت دامداری ندارد افزایش قیمت خودرو و تولیدکنندگان داخلی دفاع می

 .ن جزئی از تولیدکنندگان این کشور هستندکند که دامداراو فراموش می
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به گفته وی؛ اگرچه طبق قانون نظام دامپروری، تعیین قیمت و خرید تضمینی محصوالت بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما 

 .رود یکشور به شمار م صنعت دامپروری کند که این امر معضل بزرگی برایدر افزایش نرخ شیر خام وزارت صنعت نیز دخالت می

تومان اعالم کرد و افزود: هم اکنون هر کیلو  750وی قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام با احتساب حداقل سود دامدار یک هزار و 

 .تومان از دامداران خریداری می شود 3۵0تا یک هزار و  300شیر خام با نرخ یک هزار و 

ن صنایع لبنی به منظور رعایت حال مصرف کننده توافقاتی مبنی بر خرید عزیزاللهی در پایان تصریح کرد: اتحادیه دامداران با انجم

 .تن به اجرای این امر ندادند کارخانه های لبنیتومان از تولیدکننده داشتند که تاکنون هیچ یک از  1450هر کیلو شیر خام با نرخ 

 کنترل تورم نباید از جیب دامدار پرداخت شود

 صنایع انجمن آنکه وجود با  اظهار کرد: صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو بااران در گفتحسین نعمتی، رئیس اتحادیه دامد

 داشتند، اما متاسفانه این امر تا کنون صورت قیمت خرید شیرخام افزایش بر مبنی توافقاتی بار چندین دامداران اتحادیه با لبنی

روز اخیر، قیمت شیرخام  ۲0از سوی برخی برندهای معتبر در  قیمت محصوالت لبنیبه گفته وی؛ باوجود افزایش .نگرفته است

و گفت: تومان اعالم کرد  ۲00تا یک هزار و  100را یک هزار و  نرخ خرید هر کیلو شیرخامنعمتی متوسط .تغییری نداشته است

 .تومان است 640قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام یک هزار و 

رئیس اتحادیه دامداران با بیان اینکه تولیدکنندگان به دنبال گرانی قیمت شیرخام نیستند، تاکید کرد: اگر دولت نرخ نهاده های 

سال قبل بازگرداند، دامداران نه تنها عالقه ای به افزایش قیمت ندارند، بلکه حاضرند  4تولید، هزینه های سربار و دستمزد را به 

 .تومان کاهش دهند 100را  قیمت شیرخام

وی ادامه داد: گاو یک موجود زنده است که پس از مصرف خوراک قادر به تولید خواهد بود، پس چطور ممکن است در شرایط کنونی 

 .با وجود افزایش سرسام آور هزینه های تولید، قیمت شیرخام گران نشود؟

قادر به تامین هزینه های خوراک،  دامداران ان کرد: هم اکنوندر ورطه نابودی است، بی صنعت دامدارینعمتی با اشاره به اینکه 

کارگری و... نیستند و با این وجود جای سوال است که چرا رئیس سازمان حمایت اظهاراتی مبنی بر عدم افزایش قیمت شیرخام را 

طرح است که چرا مسئوالن سازمان به گفته وی؛ در شرایطی که دولت هیچ گونه حمایتی از دامدار ندارد، این سوال م.کندمطرح می

 .حمایت به دنبال رعایت حقوق مصرف کنندگان و کنترل تورم درصدد پرداخت سوبسید از جیب دامداران به مردم هستند؟

هزینه  و خرید علوفهگویند که دیگر پولی برای نعمتی ادامه داد: همه روزه تعداد زیادی از تولیدکنندگان با مراجعه به اتحادیه می

ارگر خود ندارند که با توجه به شرایط کنونی اتحادیه به دامداران پیشنهاد می دهد که گاوهای خود را برای کشتار به کشتارگاه ک

رئیس اتحادیه دامداران در پایان تصریح کرد: اگر دولت برنامه ای برای افزایش قیمت شیرخام ندارد، در صورت تمایل به ادامه .ببرند

حمایت و یارانه الزم به معنای واقعی به تولیدکنندگان ارائه دهد، چراکه در شرایط کنونی عرضه یارانه دولتی  روند صنعت دامداری،

جوابگوی نیاز تولیدکنندگان نیست، ضمن آنکه پشتیبانی امور دام محصول خراب شده و مانده در  پشتیبانی امور داماز سوی 

 .کندکند که این امر کمکی به حال تولید نمیبازار آزاد به دامداران عرضه میانبارهای خود را تنها با اختالف جزئی نسبت به 

 مردم از کارخانه های گران فروش لبنیات خرید نکنند

صنعت،تجارت و  وگو با خبرنگارمحمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن تجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان در گفت

های لبنیات قیمت در رابطه با مشکالت کارخانه های تولید لبنیات، اظهار کرد: در چند هفته گذشته سه واحد از کارخانه کشاورزی

زدها، افزایش دستمهای دولت هماهنگ نبوده و به دالیل مختلفی همچون های لبنیاتی با برنامهخود را باال نبردند اما برخی از کارخانه

 .قیمت تولیدات خود را افزایش دادند
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ن اند، خرید کنند تا به ایش ندادهافزای را خود قیمت که هاییکارخانه از  کنند سعی  وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، مردم باید

ترین محصوالت لبنی شناخته ر مصرفاین مقام مسئول ادامه داد: شیر، ماست و پنیر جزء گروه الف و پ.شکل از حقوق خود دفاع کنند

های وی یادآور شد: کارخانه.شوند و هر گونه افزایش قیمتی در این محصوالت باید از کانال کارگروه تنظیم بازار صورت بگیردمی

اکنون  وها و برخی موارد دیگر گران شده اما بر اساس تحقیقات ما شیرخام هیچ تغییر قیمتی نداشته گویند دستمزدلبنیاتی می

های اولیه لبنیات به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده و تا پایان این هفته آنها درباره تغییر قیمت گزارش جامعی از همه تغییرات نهاده

فروش خرید نکنند. ما نمی   های گراننوابی پیشنهاد داد: بهترین کار این است که مردم از کارخانه.گیری خواهند کردلبنیات تصمیم

هم صادر شده  ها پرونده تشکیل شده و احکام آنانیم کارخانه لبنیات را به جرم گران فروشی تعطیل کنیم ولی برای این کارخانهتو

های لبنیات، تاثیری بر بازار نداشته، زیرا اجرای احکام با معاون وزیر صنعت افزود: تعیین حکم دادگاه برای متخلفان کارخانه . است

های داخلی از فرمایشات رهبری در خصوص حمایت از کاالی نوابی در پایان یادآور شد: برخی از کارخانه .است سرعت صورت نگرفته

 .کنندایرانی سوء استفاده کرده و قوانین را به درستی رعایت نمی
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا – 1397تیر / /  ۰۲شنبه , 

 آغاز توزیع شیر در مدارس از نیمه دوم مهرماه

 .با تصمیم کارگروه تنظیم بازار، توزیع شیر مدارس در سال تحصیلی جدید آغاز خواهد شد

به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت صنعت ، با تصمیم اعضای این کارگروه در نشست چهار ساعته دیروز، مقرر شد توزیع شیر 

شیوه نامه اجرایی این تصمیم حداکثر ظرف یک ماه آتی، در قالب طرحی توسط .مهر ماه امسال اجرایی شود 1۵مدارس حداکثر از 

در این نشست همچنین مقرر شد .آموزش و پرورش برای تصمیم گیری به کارگروه ارایه خواهد شد سازمان برنامه و بودجه و وزارت

های تولید در قیمت تمام شده شیرخام و صنایع لبنی در به منظور حمایت از دامداران و صنایع لبنی ، عوامل موثر در برآورد هزینه

عالوه بر این به منظور ایجاد تسهیل در فرآیند کاالرسانی .ار اعالم شودکمیته تخصصی مربوطه بررسی و نتیجه به کارگروه تنظیم باز

سازی سیستم حمل و نقل کاال از جمله هماهنگی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای تامین تمهیدات الزم جهت روان

ظیم بازار صبح دیروز با مسؤولیت حسن اولین نشست ستاد تن.اقالم مورد نیاز ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور پیش بینی شد

بر اساس حکم محمد .یونس سینکی در ساختمان معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد

ی و معاون امور اقتصاد»، مسؤولیت دبیری کارگروه تنظیم بازار به حسن یونس سینکی «وزیر صنعت، معدن و تجارت»شریعتمداری

همچنین ساختار تصمیم گیری برای کارگروه تنظیم بازار با شکل گیری کمیته های .تفویض شده است« انی این وزارتخانهبازرگ

 . تخصصی ذیربط و با مسؤولیت دستگاه های متولی و عضویت اعضای مرتبط تدوین شد

.com/http://iranecona84809/%D8%A۲%D8%BA%D8% 
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - 1397تیر / /  ۰۲شنبه , 

 های لبنی تا هفته آیندهافزایش قیمت فرآورده

 .دادهای لبنی در هفته آینده خبر معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش منطقی قیمت خرید شیر و فرآورده

مرتضی رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در اولین جشنواره تولید شیر شهرستان نظرآباد، اظهار کرد: اقدامات خوبی در حوزه تولید 

وی در ادامه با اشاره به بهبود وضعیت بازار داخلی محصوالت .شده است، در این حوزه مهم به مرحله صادرات رسیده ایمشیر انجام

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی .ها باید در نهادینه شدن مصرف شیر به کمک ما بیایندرسانه کشاورزی و لبنی، گفت:

 .سازی اهمیت مصرف شیر در جامعه، گفت: در تولید محصوالتی از قبیل جو، سویا و ذرت محدودیتی وجود نداردبا تأکید بر لزوم آگاه

کند تا از نوسانات قیمت جلوگیری شود، گفت: مجموعه صندوق حمایت از ولت تالش میرضایی در بخش دیگری با اشاره به اینکه د

ریزی شود، های کشاورزی برنامهوی بابیان اینکه باید برای تأمین نهاده.پروران کمک شوداندازی و از این طریق به دامدام باید راه

 ید اقدامات الزمبا هانهاده این تولید برای کشاورزان هستند، برخوردار باالیی اهمیت از هادام های کشاورزی برای تغذیه گفت: نهاده

ترین صنایع کشور است اشاره معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به صنعت گاو شیری که یکی از بزرگ.را انجام دهند

 آینده هفته در لبنی هایفراورده و شیر خرید رضایی از افزایش منطقی قیمت .کرد و گفت: باید نقاط قوت در این صنعت تقویت شود

ها وی بابیان اینکه قیمت نهاده.شودد و خاطرنشان کرد: این موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح و تا هفته آینده اعالم میدا خبر

 .تومانی را دارد 800هزار و  3های کنجاله سویا با ارز طور کامل آمادگی تأمین سفارشدر حال حاضر حبابی است، گفت: دولت به

حقق که این مهم مهای صنفی، گفت: درصورتیها و انجمنها توسط تشکلمعاون وزیر کشاورزی همچنین با تأکید بر لزوم تأمین نهاده

 .ها را تحت تأثیر قرار خواهد دادپرورینشود نوسانات قیمت ارز فعالیت دام

http://iranecona.com/84811/%D8%A7%D9%81%D8%B۲% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰۲تاریخ: 

 قلم کاالی ممنوعه وارداتی+ جدول 1339فهرست 

 قلم کاالیی که به دلیل داشتن تولید مشابه داخل ثبت سفارش آنها ممنوع است، منتشر شد 1339فهرست 

ای به سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه ، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

 .قلم کاال ممنوع شد 1339فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعالم کرد ثبت سفارش ستاد 

ها، میوه، مواد متشکل از بر این اساس بسیاری از کاالهای مصرفی و خوراکی که مشابه تولید داخل دارند برخی مواد معدنی، سنگ

 .شودچرم، مصنوعات چوبی، و خودرو در این اقالم مشاهده می

شود که دیگر ثبت سفارش نخواهد شد و ارز به آنها تعلق های گروه چهارم کاالی وارداتی محسوب میجزء تعرفه اقالم منتشر شده،

 .گروه کاالیی برای دریافت ارز دولتی تعیین شده بودند 3گیرد، پیش از این نمی

 .مشاهده کنید اینجاقلم کاالی ممنوعه وارداتی را  1339  لیست کامل

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵73916/%D9%81%D9%87%D 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰۴تاریخ: 

 هزار تومانی نرخ گوشت در بازار ۵واردات دام زنده به جایی نرسید/کاهش 

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده گفت:اگرچه قرار بود در هفته های اخیر نخستین محموله های دام زنده وارد کشور شود، اما 

 .صورت الشه درآمدندبه دلیل وجود برخی مشکالت ،در کشتارگاه های مبادی مرزی به 

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

،اظهار کرد: اگرچه قرار بود در هفته های اخیر نخستین محموله های دام  واردات دام زنده، درباره آخرین وضعیت خبرنگاران جوان

هزار راس بود،وارد کشور شود اما به دلیل وجود برخی مشکالت ،در کشتارگاه های مبادی مرزی این دام ها به  6زنده که حدود 

تا حدودی بر کاهش قیمت گوشت داخلی و  ثبات قیمت گوشت های وارداتیه و به گفته وی توزیع گسترد.صورت الشه درآمدند

 .تنظیم بازار اثر گذار بود

پوریان ادامه داد: پیش از این گوشت وارداتی در مراکز بسته بندی و فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شد که بااصالح شبکه توزیع، 

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده با اشاره به اینکه هر کیلو دام زنده با .دبه تازگی گوشت گرم در قصابی ها نیز عرضه می شو

 43داخلی در بخش خرده فروشی  شقه گوسفندیهزار تومان در بازار توزیع می شود،بیان کرد: همچنین هر کیلو  17تا  16نرخ 

تن الشه گرم  1۵0وی از واردات روزانه .افته استهزار تومان کاهش ی ۵تا  4هزار تومان عرضه می شود که به نسبت هفته های اخیر 

خبر داد و گفت: با توجه به واردات مناسب در تمامی سطوح و کاهش قیمت گوشت در بازار انتظار می رود که صادرات دام مجددا 

 .آزاد شود تا پرواربندها بتوانند دام های سنگین خود را به بازارهای هدف صادر کنند

 در هفته های اخیر ممنوعیت صادرات دامرد: با وجود آنکه بخش پرواربندی سنگین متاثر از واردات است ، وی در پایان تصریح ک

 .آسیب جدی به این بخش وارد کرده است

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵74431/%D9%88%D8%A7%D8 
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 صنایع غذایی
 فارس - 97/۰۴/۰3 : تاریخ

 کندجوهر قند هم به معضل تولید نان اضافه شد/ کسی بر سالمت نان نظارت نمی

ایم استفاده از خمیر مایه برای تولید نان سالم هزینه چندانی ندارد اما دبیر سندیکای خمیر مایه ایران گفت: با آنکه بارها گفته 

  .شودمتأسفانه شاهدیم که عالوه بر جوش شیرین دو یا سه سالی است که جوهر قند هم برای نرم و سفید شدن نان مصرف می

خبرگزاری فارس، محمود گیاهی در نشستی خبری با اشاره به ضرورت اهمیت تولید نان سالم در کشور، به گزارش خبرنگار اقتصادی 

 170شود به طوری که سرانه مصرف نان در ایران گفت: نان به عنوان یکی از غذاهای اصلی در سفره خانوار در ایران شناخته می

های پایین جامعه روزانه شویم. به ویژه آنکه اقشار کم درآمد و دهککننده نان محسوب میکشور اول مصرف ۵کیلوگرم است و جزو 

وی با اشاره به اینکه عوامل متعددی در کیفیت نان تأثیر دارد خاطرنشان کرد: عالوه بر کیفیت آرد .کنندسه وعده نان مصرف می

ی ها براین روزها شاهدیم که برخی از نانواییتجهیزات پخت، مهارت نانوا و فرآوری صحیح خمیر در این زمینه بسیار مؤثر است اما ا

هایی از جمله نان لواش که مصرف زیادی هم دهی و سهولت کارشان از نمک زیاد، جوش شیرین و جوهر قند برای تهیه نانسرعت

د، ر مایه انجام شودبیر سندیکای خمیر مایه ایران با اشاره به اینکه فرآوری صحیح خمیر باید به وسیله خمی.کننددارد استفاده می

های موجود در ها و در دسترس قرار گرفتن ریزمغذیهای مخمر منجر به شکسته شدن مولکولتصریح کرد: در طول این مدت آنزیم

دهی شیرین برای سرعتشود ما بالعکس استفاده از جوهر قند که برای سفید شدن و نرم شدن خمیر و همچنین جوشآرد گندم می

شود که امالحی از جمله منیزیم، کلسیم و آهن نه تنها جذب بدن نشود بلکه در شود باعث میر آمدن استفاده میدر تهیه نان و و

 .شودهای گوارشی میمدت موجب ریزش مو، کوتاه قدی و انواع بیماریطوالنی

ها را در و حتی انواع ویتامینسازی آرد با آهن، روی گیاهی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که زمانی وزارت بهداشت طرح غنی

هایی که وزارت شیرین و جوهر قند تأثیری بر روی این مواد دارد، گفت: تمام هزینهدستور کار قرار داده بود و آیا استفاده از جوش

د اجازه رود چرا که تمام این موادهد با استفاده از جوش شیرین و جوهر قند به هدر میسازی آرد انجام میبهداشت برای غنی

وی به افرادی که سالمت و امنیت غذایی برایشان بسیار اهمیت دارد توصیه کرد تا مصرف نان .دهدجذب هیچ ماده معدنی را نمی

نامه یا استانداردی برای نحوه پخت و های صنعتی را در دستور غذایی خانواده قرار دهند، افزود: متأسفانه هیچ آیینسنگک و نان

دبیر سندیکای خمیر مایه ایران در .شودتر آنکه نظارتی هم بر کیفیت تهیه خمیر نمیها ابالغ نشده و جالبییتهیه نان در نانوا

یست، ها نکار رئیس اتحادیه نانوایان که گفته بود خمیر مایه به اندازه کافی در دسترس برای نانواییهای زراعتواکنش به صحبت

ها از هزار تن خمیر مایه نیاز داریم و این در صورتی است که همه نانوایی 40ور ما ساالنه های موجود در کشگفت: طبق آمار نانوایی

ها امکان تهیه هزار تن درخواست مشتری وجود دارد در حالی که در تمام استان ۲0خمیر مایه استفاده کنند اما شاهدیم که تنها 

ایم ه به کشورهایی همچون عراق، افغانستان و پاکستان صادر کردههزار تن خمیر مای 1۲خمیر مایه وجود دارد و حتی سال گذشته 

گیاهی همچنین به قشر فرهیخته و دانشگاهی هم انتقاد کرده و گفت: متأسفانه قشر .که خود گواهی بر کیفیت محصول است

شود اشکالی ندارد ولی کسی  گویند اگر از جوهر قند به میزان اندک در تولید نان استفادهدانشگاهی ما در مقاالت علمی خود می

کیفیت زرد که مضر شود که نان بینیست که مسئول کنترل میزان استفاده از این محصول در خمیر نان باشد و نتیجه آن می

به گزارش فارس، طی یک دهه .شود که امیدواریم مسئوالن نسبت به این موضوع فکری بکنندسالمت مردم هم است عرضه می

ها داشته است اما متأسفانه همچنان های زیادی برای کنترل استفاده نکردن از جوش شیرین در نانواییاخیر وزارت بهداشت تالش

کنند که این روزها جوهر قند هم به این آوری نان استفاده میشیرین برای سرعت در عملهای کشور از جوشنیمی از نانوایی

های صنعتی را به دلیل روش صحیح پخت و استفاده از خمیر مایه توصیه اضافه شده است. متخصصان تغذیه استفاده از نان معضل

http://awnrc.com/index.php
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دهند تا همچنان نان سنتی را تهیه کنند که با مشکالت این ها ترجیح میکنند اما به دلیل قیمت باالی این نوع نان خانوادهمی

 .های دستوری نان نظارت دارد تا کیفیت آنیشتر بر قیمتچنینی مواجه است و ظاهراً دولت ب

https://www.farsnews.com/news/13970403000687/%D8%AC%D9%88% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970403000687/%D8%AC%D9%88%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول تیرماه 

 

76 

 صنایع غذایی
 فارس - 97/۰۴/۰3 : تاریخ

 کیل مصرف انواع آرد مشخص شد + سند

ای به گمرکات ضریب استحصال آرد نول و ستاره از محل گندم خوارکی ورود موقت شده مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه 

مرکات ای به گشامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه، علی اکبر خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .را ابالغ کرد

 .ضریب استحصال آردنول و ستاره از محل گندم خوارکی ورود موقت شده را ابالغ کرد

( در خصوص تعیین ضریب استحصال 4)ردیف  08/01/97مورخ  978/ 7160در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 

مدیر کل  ۲8/03/96مورخ  60/ 79674گندم خوراکی ورود موقت شده ، به پیوست تصویر نامه شماره از محل  آردنول و ستاره

آرد استحصالی از گندم شامل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعالم کیل مصرف انواع 

 . ارسال می گردد آردهای : کامل ، سنگک، لواش ، تافتون و بربری

دستور فرمایید در موارد آتی در مورد آردهای مذکور مطابق جدول ذیل نامه یاد شده با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه اقدام 

های به عمل آمده در صادرات قبلی انجام شده مشاهده می گردد، نوع آرد توسط اظهار الزم مبذول دارند. همچنین با توجه به بررسی

اظهار نامه توسط گمرک صادراتی مورد پذیرش قرار گرفته و در برخی موارد نیز سقف مجاز به صادرات  کننده مشخص نشده لیکن

کنترل نشده و مازاد صادرات از محل پروانه ورود موقت انجام شده است که این امر مشکالتی را در تسویه پروانه های ورود موقت 

( آن در گمرکات ورود موقت کننده و صادراتی 3در االشاره به خصوص بند )ایجاد می نماید، لذا مجددا بر رعایت مفاد بخشنامه ص

 .تاکید می گردد

https://www.farsnews.com/news/13970403000600/%DA%A9%DB%8C 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1397تیر ماه  4دو شنبه 

 آغاز نمونه برداری آبلیمو از کارخانجات سراسر کشور/ استاندارد جدید آبلیمو از مردادماه اجرایی می شود

  .نمونه برداری از آبلیموهای سراسر کشو آغاز شد -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 قفو خبر اعالم ضمن ایران آبلیموی کنندگان تولید صنفی انجمن مدیره هیات رئیس مجید حجتی -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 تاریخ از دش مقرر استاندارد ملی سازمان و دارو و غذا سازمان انجام گرفته میان انجمن تولیدکندگان آبلیمو با توافق به توجه با :افزود

 .شود برداری نمونه  کشور سراسر های واحد کلیه از جاری سال خردادماه 30

تجدید نظر ششم  117جدید  استاندارد 1397/0۵/01 تاریخ از آبلیمو اعالم کرد: 117همچنین در خصوص استاندارد جدید وی 

  .اجرایی خواهد شد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵94f0ec1fc3944e8bf0 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1397تیر ماه  3ک شنبه ی

 استاندارد نان اجرایی نمی شود/جوهر قند هم به معضل تولید نان اضافه شد

یماریها است بها یکی از عوامل بروز بسیاری از عضو سندیکای تولید خمیرمایه ایران با بیان اینکه عدم استفاده از خمیرمایه در نانوایی

بر بودن استفاده از خمیرمایه در پخت نان سبب شده تا نانوایان از جوش شیرین برای پخت نان استفاده کنند. بوی و گفت: زمان

 .ترشیدگی نان هم از جوش شیرین است

 التمشک اینکه بیان با خبرنگاران، جمع در خمیرمایه تولید سندیکای احسان اژدری مدیرعامل خمیرمایه رضوی وعضو هیات مدیره 

های صنعتی از خمیرمایه استفاده میشود اما در نانوایی هاینان در: افزود است، مسطح هاینان از استفاده از ناشی سوءهاضمه و گوارشی

 .های نان صنعتی تعطیل شوندسنتی کمتر مورد استقال است، نمیتوان عنوان کرد که نانوایی

هزار نفر در نانوایی های کشور مشغول کار ۲80هزار نانوایی در کشور وجود دارد و در حدود 70حدود او ادامه داد: در حال حاضر در 

عضو سندیکای تولید خمیر مایه با بیان اینکه دستمزد نانواییها افزایش پیدا نکرده است، گفت: این مسأله و همچنین عدم .هستند

 .آموزش مناسب سبب پایین بودن کیفیت نان شده است

 ندهی تولید نان در کشورساما

مجید پارسایی دبیر سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه، با بیان اینکه بازار مصرف برای خمیرمایه ایرانی در جهان وجود دارد، گفت: 

 .دغدغه حال حاضر ما استفاده از خمیرمایه در پخت نان و سالمتی مصرف کنندگان است

هزار تن 4۵تا40کنند، افزود: در حال حاضر نیاز کشور های کشور از خمیر مایه استفاده میییاو با بیان اینکه کمتر از نیمی از نانوا

 اندازه هب مایه خمیر بود گفته که نانوایان کار رئیس اتحادیههای زراعتدبیر سندیکای خمیر مایه ایران در واکنش به صحبت.است

 و داریم نیاز مایه خمیر تن هزار 40 ساالنه ما کشور در موجود هاینانوایی آمار طبق: گفت نیست، هانانوایی برای دسترس در کافی

هزار تن درخواست مشتری وجود دارد در  ۲0ها از خمیر مایه استفاده کنند اما شاهدیم که تنها همه نانوایی که است صورتی در این

هزار تن خمیر مایه به کشورهایی همچون عراق،  1۲شته ها امکان تهیه خمیر مایه وجود دارد و حتی سال گذحالی که در تمام استان

  .ایم که خود گواهی بر کیفیت محصول استافغانستان و پاکستان صادر کرده

 استاندارد نان اجرایی نمی شود

ف ذدر ادامه این نشست، محمود گیاهی عضو دیگر سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران با بیان اینکه حذف یارانه نان سبب ح

او با بیان اینکه وزارت بهداشت و سازمان .شد خواهد هم نان کیفیت افزایش سبب همچنین مسأله این: افزود شود، جوش شیرین می

وی .سازی در این بخش بسیار مهم است و مردم باید خواستار نان سالم باشندغذا و دارو متولی کیفیت نان هستند، گفت: بحث فرهنگ

گیاهی با بیان اینکه میزان .ها خواهد شدها اختصاص داده میشود سبب کاهش کیفیت آنآنکاالهایی که یارانه به ادامه داد: مصرف 

کیلوگرم است، افزود: این عدد واقعی نیست و بیشتر از نیاز ه دلیل قیمت پایین مصرف 170سرانه مصرف نان هر فرد طی یک سال 

 .باید رقابتی شود، گفت: باید به نان به عنوان یک کاالی اقتصادی نگاه شودگیاهی با بیان اینکه بحث تولید نان .میشود

 .او افزود: متاسفانه استاندارد نان در کشور اجرا نمی شود

 عالوه که مشاهدی متأسفانه اما ندارد چندانی هزینه سالم نان تولید برای مایه خمیر از استفاده ایمگفته بارها آنکه با وی تصریح کرد:

  .شودمی مصرف نان شدن سفید و نرم برای هم قند جوهر که است سالی سه یا دو شیرین شجو بر

  http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵dcf04e16e434۵b0 
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 گندم
 فودپرس 1397تیر ماه  1جمعه 

 پیش بینی افزایش قیمت گندم در پی افت شدید تولید چین

 و آب شرایط یابد، کاهش درصد ۲0 تا میالدی جاری سال در چین گندم تولید گردد می بینی پیش -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .کاهد می محصول این تولید میزان از کشور این گندم کشت مناطق از بسیاری در نامناسب هوایی

 ولیدت بزرگترین عنوان به چین، گندم واردات میزان گردد می سبب وضعیت این ،«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .یابد افزایش جهان در محصول این کننده مصرف و کننده

 .فشار صعودی بر نرخ جهانی گندم استپیامد این وضعیت 

 .درصد بر قیمت جهانی گندم افزوده شده است 1۵این در حالی است که از ماه آوریل تاکنون 

یادآور می شود قیمت گندم در فصل جاری رشد سریع داشته است. در ایالت شاندونگ چین بر قیمت گندم طی دو هفته پنج درصد 

 .دالر( به فروش رفت 369.19معادل )یوان  ۲39افزوده شده است و هر تن گندم 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d۵148۲9۲6e۲14۲۲c8b1c91f0۲۵۲6 
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰۲تاریخ: 

 درصد ارزان شد/فاصله زیاد قیمت مرغ با نرخ واقعی ۵قیمت ذرت 

تومان به مرغداران عرضه  ۲00هزار و درصدی به نرخ یک ۵عضو اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: هم اکنون هر کیلو ذرت با کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراتحادیه مرغداران گوشتی در گفتعظیم حجت عضو .شودمی

 800هزار و  4در مرغداری  نرخ هر کیلو مرغ زندهدرباره آخرین وضعیت نرخ مرغ در بازار اظهار کرد: هم اکنون  ،خبرنگاران جوان

هزار و  ۲تومان در نوسان است که با قیمت واقعی خود  700هزار و  6تا  500هزار و  6ها از و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی

د: بازار نداشته است، افزو وی با اشاره به اینکه خرید مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام تأثیری بر روند.تومان اختالف دارد 500

نرخ خرید مرغ توسط پشتیبانی امور دام مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی نیست، به همین دلیل این امر بر تعادل بازار و کاهش 

های به گفته حجت نرخ واقعی هر کیلو مرغ در خرده فروشی با احتساب نوسان هزینه.تأثیر چندانی نداشته است مرغدارانزیان 

این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه وزارت جهادکشاورزی نرخ کارشناسی هر کیلو مرغ برای مصرف .تومان است ۵00هزار و  9ید تول

تواند از وزارت جهاد تبعیتی داشته باشد چرا که ستاد تومان اعالم کرده است، اما پشتیبانی امور دام نمی ۵00هزار و  9کننده را 

 .دهد انجام هاقیمت در بازنگری  رودکند و انتظار میرا اعالم می تنظیم بازار، نرخ مصوب مرغ

های رغم کاهش قیمت مرغ در بازار، نرخ نهادهبیان کرد: علی های دامینهاده عضو اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت

 .هاده در بازار مدیریت شدرو بود که خوشبختانه با ورود پشتیبانی امور دام،کمبود ندامی با نوساناتی روبه

هزار  ۲و کنجاله سویا  ۲00هزار و هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک :در بازار خبر داد و گفت قیمت ذرت درصدی ۵وی از کاهش 

 .شود که با استمرار توزیع احتمال کاهش نرخ کنجاله سویا در بازار وجود داردتومان به مرغداران توزیع می 600و 

ن با اشاره به ضرورت مدیریت عرضه و تقاضا در بازار تصریح کرد: برای حفظ روند منطقی تولید، قیمت تمام شده در حجت در پایا

 .فروش مرغ باید لحاظ شود و در غیر این صورت امکان ادامه تولید برای مرغداران وجود ندارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵7300۵/%D9%8۲%DB%8C%D9 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰3تاریخ: 

 تومان رسید ۷300آخرین تحوالت بازار مرغ و تخم مرغ/ قیمت مرغ به 

 .کردرئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ، انواع مشتقات و تخم مرغ در بازار را اعالم 

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

،مرغ آماده 700هزار و  4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 100کاهش از  ،جوان

 .تومان است 300هزار و  7و خرده فروشی  6۵0هزار و  6، توزیع درب واحد های صنفی ۵00هزار و  6به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 300هزار و  7دون کمر برابر با قیمت مرغ و ران مرغ ب 300هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 15 فیله مرغ و 14هزار، سینه بدون کتف  13خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف

ارد،گفت: با توجه به ازدیاد تولید و در بازار ادامه د نرخ مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با بیان اینکه روند کاهشی.هزار تومان است

 امر این که روبروست بازار در تومانی 100 افت با  افزایش عرضه در برابر کاهش تقاضا، روزانه به طور متوسط قیمت هر کیلو مرغ

وی با اشاره به اینکه امکان پیش بینی بازار مرغ در روزهای آتی وجود ندارد،بیان کرد: با توجه .دارد همراه به را مرغدار انباشت زیان

و کاهش تقاضا در بازار پیش بینی می شود که اتفاق خاصی تا پایان هفته در بازار  مرغدارانبه وضعیت کنونی اعالم بار از طرف 

 300هزار و  8و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها  ۲00هزار و  ۵نده خانی حداقل نرخ واقعی هر کیلو مرغ زیوسف.مرغ رخ ندهد

تومانی روبرو  700تا  ۵00تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که هم اکنون مرغداران در فروش هر کیلو مرغ زنده با زیان 

از ثبات نسبی در بازار برخوردار  مت تخم مرغقیرئیس اتحادیه پرنده و ماهی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه .هستند

هزار تومان است که در هفته های اخیر به  14هزار تومان و شانه ای  7است، تصریح کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ 

 .سبب همخوانی عرضه و تقاضا مشکلی در این بازار وجود نداشته است

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵74۵40/%D8%A۲%D8%AE%D8 
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 گوشت مرغ
 ایران اکونا - 1397تیر / /  ۰۲شنبه , 

 واردات مرغ جایگزین تولید داخل خواهد شد

اند. خطر تعطیلی و مسئوالن خود را به خواب زده هایی از مشکالت تولید در بخش دام و طیور منتشر شد، اما ظاهرابا آن که گزارش

 .نیاز به واردات مرغ در چند ماه آینده جدی است، اما تا این لحظه هیچ راهکار عملی از سوی دولتمردان ارائه نشده است

گر خبر از تجمع رسد. روز دییک روز خبر از هجوم مرغداران و دامداران برای خرید گندم داخلی به جای کنجاله سویا و ذرت می 

های یکروزه با آب و گاز فرمالین به گوش سازی جوجهمرغداران به دلیل عدم حمایت از تولید داخل و حاال نیز خبر تلخ معدوم

رسد؛ چراکه تولیدکنندگان این پرنده حتی توان پرداخت هزینه حمل و نقل برای فروش رایگان را هم ندارند و مشتری برای می

ماجرا از آنجا آغاز شد که از ابتدای امسال با افزایش قیمت ارز، دولت و وزیر جهاد .ید مرغ بسیار کم شده استریزی و تولجوجه

د شده این محصول را نخواهخاطر دادند که اجازه تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمامکشاورزی به تولیدکنندگان دام و طیور اطمینان

اتفاقی .دهدای نهاده با قیمت ثابت در اختیار تولیدکنندگان قرار میالتفاوت ارز مبادلهتومان مابه 400ای و اختصاص داد و با ارز یارانه

روزها آه از نهاد تولیدکننده دام و طیور بلند شده است و در نهایت به دلیل افزایش قیمت که در عمل به شکل دیگری شد و این

داران برای خرید گندم تولید داخل به محمد یوسفی در مورد هجوم مرغ.انددهکنجاله سویا و ذرت میزان تولید خود را کاهش دا

دهد که قاعدتا هر سال گندمی که در سیلو افت زیادی کرده، به مرغداران فروخته تومان این گونه توضیح می 1۲00قیمت کیلویی 

قیمت کنجاله سویا و ذرت طبق یکسری محاسبات  شود و نباید گندم خوراک انسانی سالم را خریداری کرد، اما به دلیل افزایشمی

 9تا  8.۵کند: اکنون هر کیلو ذرت با پروتئین بین وی اضافه می .اند که به خرید گندم روی بیاورندظاهرا مرغداران مجبور شده

تئین بیشتر با تومان که این میزان پرو 1۲00، حدود 11تومان است، در صورتی که هر کیلوگرم گندم با پروتئین  1800،حدود 

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی به این نکته  .جویی اقتصادی برای تولیدکننده داردکاهش مصرف کنجاله سویا صرفه

ذار گکند که البته گندم برای واحدهای تولید مرغ گوشتی و جوجه یکروزه مناسب نیست و بیشتر واحدهای مرغ تخمهم اشاره می

  .ه مجبورند برای زرده تخم مرغ از رنگدانه استفاده کنندکنند کآن را مصرف می

وگو با خبرنگار کشاورزی در مورد غالمعلی فاروقی رئیس هیأت مدیره انجمن ملی طیور و دبیر انجمن جوجه یک روزه در گفت

ن بسیار پایین آمده است ها و کاهش قدرت خرید مرغداراگوید: قیمت جوجه یک روزه به دلیل افزایش قیمت نهادهوضعیت تولید می

ریزی دارند که این در نهایت مشکالت زیادی را طی چند ماه آینده در حوزه تولید مرغ ایجاد و مرغداران توان کمتری برای جوجه

توانند جوجه خود را بفروشند، مجبورند آن را معدوم کنند، کند: در نهایت واحدهای تولید مرغ مادر که نمیوی تصریح می.کندمی

البته مرغداران گوشتی هم این مشکل را دارند و در نهایت از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک هزار میلیارد تومان مرغداران در بخش 

همه اینها در حالی است که طی دو سال گذشته در فصل پاییز و زمستان، مرغداران  .اندمرغ گوشتی و مرغ مادر ضرر متحمل شده

های خود به دلیل شیوع آنفلوآنزا پرندگان سازی مرغداریتولید را ادامه دهند و هنوز کمر آنها از فشار معدوماند راحتی نتوانستهبه

شوند، نتیجه چیزی جز کوچک ها متحمل میکند که با ضرر و زیانی که مرغداریفاروقی به این نکته اشاره می.راست نشده است

کند: افزایش قیمت وی اضافه می.آن هم در سال حمایت از تولید داخلی نیستشدن بدنه این صنعت و از بین رفتن تولید ملی 

 ۲0ای سبب شده تا مرغداران گوشتی بین اثر بودن ارز یارانهها و اصالح نشدن آن، پایین نگه داشتن دستوری قیمت مرغ و بینهاده

نظمی در را مرغداران بدهند و تمام اینها نتیجه بیکننده درصد ضرر کنند و چرا باید هزینه ارزان خوردن مرغ برای مصرف ۲۵تا 

ای به واردات را جز هدر دادن ارز ندانست و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به اختصاص ارز یارانه.ریزی استبرنامه

ای خاص از آن فقط عده ای نداشته وسال هیچ وقت پرداخت یارانه به واردکننده برای تولید و مصرف نتیجه 40گوید: طی می

http://awnrc.com/index.php
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هزار میلیارد تومان رایانه ارز  3التفاوت ارز بر سر سفره مردم بنشیند، اند و اگر دولت واقعاً مصمم است که این مابهسوءاستفاده کرده

نوان ع های ملی ـ تخصصی طیور، دام و عشایر پرداخت کنند که تبدیل به سرمایه و نقدینگی برای تولیدکنندگان بهرا به صندوق

 .ها نظارت کندتواند بر این صندوقیک پول پایدار در صندوق بماند و با رانت از بین نرود، مضاف بر آنکه دولت هم می

http://iranecona.com/84833/%D9%88%D8%A7%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1397تیر  ۰3تاریخ: 

 طبیعی منبع خلق ثروت شده است و فروش ثروت گریواسطه

های طبیعی منبع و فروش ثروت گریمنشا و موتور اصلی خلق ثروت نیست، به جای آن واسطههاست نوآوری شافعی گفت: سال

، جلسه امروز هیئت ه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگا صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .اصلی خلق ثروت شده است

کشورمان در محل اتاق بازرگانی ایران در تهران آغاز  وزیر امور خارجهبا حضور محمدجواد ظریف  اتاق بازرگانی ایراننمایندگان 

دادن به رویکرد مناسب وزارت امور خارجه و اهمیت   :در این نشست غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد.شد

های بخش خصوصی ستودنی است اگرچه تأثیر اقتصادی ما از این بابت دیپلماسی اقتصادی و پیوند مناسب آن برای تسهیل شرکت

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اقتصاد ما از گذشته دچار مشکالت .توان بررسی کرددر حد انتظار نبوده که این موضوع را می

ها آزمون و خطا و کسب نتایج نامطلوب همچنان صاحب حضور و وجود این مشکالت ساختاری در کشور ز دههاساسی بوده که پس ا

 .بندی کردتوان آنها را در چند حوزه تقسیمهستیم اگر بخواهیم به اختصار این مشکالت ساختاری را اشاره کنیم می

کالت فراوانی را به وجود آورده است، تصریح کرد: عدم توجه واقعی ها، مشگیریشافعی با بیان اینکه حذف فعاالن اقتصادی در تصمیم

ها در اقتصاد گیریخصوصی، نخبگان واقعی و مستعد از تصمیم های مولد و تولیدی کشور، حذف نمایندگان بخشو عملی به بخش

اندن بخش خصوصی واقعی در گیری در حوزه مسائل اقتصاد کشور، به حاشیه رکشور، عدم تمرکز و وجود مراکز متعدد تصمیم

ای بر قاعده نانوشته، تکیه بر دالالن در مقابل تولیدکنندگان از جمله های اقتصادی و عدم توجه کافی دولت به این بخش، تکیهفعالیت

ه ب تکیوی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پیش از انقالب اذعان کرد: در دوران پیش از انقال.مشکالت اساسی اقتصاد کشور است

وری پایین و به لحاظ فناوری راکد و فقدان سیاست فناوری مناسب توسط دولت از جمله اشتباهات در این دوران بر صنایع با بهره

های کوتاه همین اشتباهات ساختاری به همراه حذف نخبگان و نمایندگان بخش خصوصی بود که پس از دوران انقالب به جز دوران

آورد که با گیری در حوزه مسائل اقتصادی شرایطی را پدید میی اقتصادی و وجود مراکز متعدد تصمیمهاگیریاز حوزه تصمیم

 .کشدبست میثباتی و تنش سیاسی وضعیت اقتصادی کشور را به بنای ایجاد بیجرقه

ه موتور اصلی خلق ثروت نیست، بهاست که در ایران نوآوری و خالقیت در اقتصاد منشا و رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: سال

 .های طبیعی منبع اصلی خلق ثروت شده استهای مالی و فروش ثروتگریجای آن واسطه

ها در سیاست کشور شد ثباتیها و بیتنش های بی وقفه وزارت خارجه شرایطی را پدید آورد که منجر به کاهششافعی گفت: تالش

های بیشتر را از سر کشور دور کرد و موجب بازگشست یک ثبات نسبی در و افزایش تنش اقدام مهم و تأثیرگذاری که سایه خطرات

های اساسی و ساختاری است که وی ادامه داد: البته باید اذعان داشت که اقتصاد ما دچار نارسایی.ساختار سیاست خارجه کشور شد

 ها را عیان تر و آشکارتر به نمایشاین مشکالت و نارساییهای سیاسی و ایجاد سایه تحریم بر کشور طی چند سال اخیر ایجاد تنش

رهبر معظم انقالب بارها این موضوع را مطرح  :رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری بیان کرد.گذاشت

ست نشد در مشکالت اقتصادیبرجام اند که مسائل اقتصادی کشور را نباید به مردم و امثال آن گره بزنیم دیدید که با وجود کرده

توان توان نتیجه گرفت بدون توجه به حل مشکالت ساختاری در حل اقتصاد نمیبنابراین اقتصاد به عوامل دیگری نیاز دارد بنابراین می

 .ها و برجام اقتصاد کشور را سامان بخشیدصرفا با حل مشکالت و تحریم

http://awnrc.com/index.php
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ای طراحی و مورد بحث قرار گیرد که علت تمام مشکالت در داخل کشور نباید به گونه شافعی ادامه داد: مسائل و مشکالت اقتصادی

های سال از شروع تحریم 1۲رسد متأسفانه باید گفت که با گذشت ها اقتصاد کشور به پایان میها بوده است و با رفع تحریمتحریم

 .اد کشور اندیشیده نشده استای برای حل مشکالت ساختاری در حوزه اقتصای اقدامات سازندههسته

وی با اشاره به کم کاری اقتصادی در کشور بیان کرد: پس از توافق صورت گرفته با کشورهای عضو پنج به عالوه یک فرصت داشتیم 

دست به یکسری از اصالحات ساختاری و اساسی برای  اقتصاد مقاومتیها با تکیه بر فرمان تا با اتخاذ یکسری تصمیمات و سیاست

ه های افزایش فشار بر اقتصاد کشور را در عرصآوری اقتصادی را باال برده و هم راهتقویت اقتصاد خود بزنیم تا از این طریق بتوانیم تاب

ازنده تیم مذاکرات را به حداکثر های سالمللی کاهش دهیم و هم نتیجه تالشالمللی و در صورت بدعهدی و نقض تعهدات بینبین

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت اقتصاد در اقتدار سیاسی کشورها تصریح کرد: امروزه بحث امنیت و اقتدار .برسانیم

با توان  کیسیاسی کشورها در دنیا صرفا به توان نظامی و تسلیحاتی آنها گره نخورده است این موضوع در دنیای امروز ارتباط نزدی

 گذاردشافعی ادامه داد: در کشور ما این که حوزه سیاسی به شدت در حوزه اقتصادی تأثیر می.دارد  اقتصادی و تولیدی و صادراتی آنها

واقعیت است اما آنچه در این میان مهم است نه اصل تأثیرگذاری بلکه نوع این تأثیرگذاری بر جذب سرمایه بدون حضور در جریان 

وی گفت: هر چند شکی وجود ندارد که موقعیت .پویای جهانی شدن و با هر عقیده که نسبت به آن داشته باشیم است گسترده و

رود اما این شرط کافی نیست شرط کافی های مستقیم خارجی به شمار میآرام و ثبات سیاسی پیش شرط الزم برای جذب سرمایه

گذاری کند و ثانیا بتواند روابطی را برقرار کند که در چارچوب سبی در سرمایهآن است که ثبات سیاسی بتواند اوال ایجاد مزیت ن

 .دار بوده و با آن هم گرایی داشته باشدجهانی شدن اقتصاد معنی

خروج ترامپ از برجام یک بزنگاه تاریخی بسیار مهم و حساس  :رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به خروج آمریکا از برجام بیان کرد

تواند ضمانت مهمی برای پیشرفت اقتصادی پیش روی دولتمردان قرار داده است که اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع اقتصادی می و

گیران تصمیمات سخت اما اثر گذار که منافع بلند مدت و مهم مردم کشور را تعیین ها است که تصمیمشافعی ادامه داد: سال.باشد

وضعیت  اندگیری و ارائه راهکار کردهتر اقدام به تصمیمت و صرفا با نگاه کوتاه مدت تصمیمات آسانکنند به تعویق انداخته اسمی

سوزی را ندارد و باید تصمیمات سخت اما اثربخش را بگیرد باید قبول کند که در شرایط خطیر کشور دیگر مجال است مجال فرصت

 .غیرعادی کشور نمی توان با تصمیمات عادی مدیریت کرد

های کشور در جهت تقویت وهم افزایی و وی ادامه داد: نظام تصمیم گیری اقتصاد ما نیازمند اصالح است و باید به همراه سایر بخش

افزایش اقتدار حرکت کند راه حل برگشت به آرامش حفظ امنیت از طریق افزایش توان اقتصادی کشور است با تصمیمات منفصل 

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: توقع به جا این است که در .رو شدد با مشکالت فعلی روبهشومقطعی و کوتاه مدت دیگر نمی

ها و مشکالت خارجی کشور شرایطی را برای تسهیل فعالیت فعاالن اقتصادی در این حوزه بوجود شرایط پیش رو در مقابل تحریم

ترین کاری است که باید انجام شود و ما مسرانه خواستاریم ها ابتدایییمآورد رفع مشکالت داخلی و فراهم نمودن شرایط مقابله با تحر

شافعی با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی مبنی بر .های اقتصادی در سرلوحه کار قرار گیردکه تسهیل در مقابل تحریم در فعالیت

شد که برای جلوگیری از تصمیمات منفصل و  تشکیل کارگروه اقتصادی اظهار کرد: سال گذشته پیشنهادی در اتاق ایران مطرح

ای با مشارکت نخبگان دانشگاهی بخش خصوصی و حاکمیتی شکل بگیرد تا بتواند ها باید نهاد فراقوهگیریموازی و تمرکز در تصمیم

خارج  ران را از وضعیت فعلیروی منافع بلند مدت کشور به ارائه شیوه مؤثر بپردازد و اقتصاد ایهای دیگر صرفا با دنبالهجدا از دیدگاه

شود باید بخش خصوصی به همراهی وی افزود: امروز وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی و مشارکت تمام ملت در ساخت کشور می.کند

 .دولت بشتابد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵74۵۲4/%D9%88%D8%A7%D8 
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 نهاده
 فارس - 97/۰۴/۰۶ : تاریخ

 های شمالیهزارتن کود شیمیایی برای کشاورزان استان 12۴تحویل 

تن انواع کود شیمیایی در سه ماهه اول سال جاری برای  47۵هزار و  1۲4مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم کرد:  

  .مصرف کشاورزان استان های شمالی گلستان،گیالن و مازندران تامین و تحویل شده است

،حمید رسولی در مورد مطالبی مبنی بر کمبود کود وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن انواع کود شیمیایی  17هزار و  107در سه ماهه ابتدایی امسال شیمیایی در استان های شمالی کشور گفت: مطابق برنامه ابالغی، 

ازته،فسفاته و پتاسه برای استان های گلستان،گیالن و مازندران سهمیه تعیین شده که میزان انواع کودهای تحویلی به این استان ها 

 .درصد برنامه ابالغی بوده است 116تن و در مجموع معادل  47۵هزار و  124

تن کود  7۲1هزار و  ۲۲تن کود فسفاته و  717هزار و  ۲1تن کود ازته، 37هزار و  80داد:در سه ماهه اول سال جاری، وی ادامه

درصد برنامه  143پتاسه برای مصرف در بخش کشاورزی استان های شمالی تامین و تحویل شده که در استان مازندران معادل 

 .درصد برنامه بوده است 98غ شده و در گیالن معادل درصد برنامه ابال 107ابالغی،در گلستان معادل 

های پتروشیمی داخلی در مورد کودهای ازته )اوره( که از محل شرکت :مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطرنشان کرد

تلف برای مدتی با و نقل، حمل و بارگیری کود اوره از مبادی به استان های مخشود،به علت مسایل اخیر در حوزه حمل تأمین می

مشکالتی همراه بود که هم اکنون تأمین و حمل کود اوره به اقصی نقاط کشور از جمله استان های شمالی به شکل مناسبی در 

 .باشدجریان می

ع ، عملکرد تأمین و تدارک انوا1396درصد از یارانه مصوب سال  ۲۵ای و تخصیص کمتر از رسولی با اشاره به محدودیت های یارانه

 363برای استان های گلستان،گیالن و مازندران را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت:براساس برنامه، 1396کودهای شیمیایی در سال 

هزار و  38۲سهمیه تعیین شده بود که  96تن انواع کود ازته،فسفاته و پتاسه برای استان های شمالی یاد شده در سال  1۲9هزار و 

 .درصد برنامه ابالغی تامین و به کشاورزان تحویل شده است 106میایی و در مجموع معادل تن انواع کود شی ۲۵۲

تن کود پتاسه برای  84۲هزار و  94تن کود فسفاته و  ۲89هزار و  64تن کود ازته، 1۲1هزار و  ۲۲4،معادل 96وی افزود:در سال 

درصد برنامه  109ویل شده که در استان مازندران معادل مصرف در کشاورزان استان های گلستان،گیالن و مازندران تامین و تح

 .درصد برنامه ابالغی بوده است 94.۲درصد برنامه و در گیالن معادل  114ابالغی،در گلستان معادل 

https://www.farsnews.com/news/3970406001۲۲41/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D 
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 نهاه
 ایران اکونا - 1397تیر / /  ۰۲شنبه , 

 راه اندازی صندوق تخصصی نهال و اندام تکثیری

 .ریال میلیون تومان راه اندازی شد 64صندوق تخصصی نهال و اندام تکثیری با سرمایه اولیه یک میلیارد و 

که با هدف کمک و پشتیبانی از  است محصولی تخصصی صندوق نهمین این  کشاورزی، جهاد وزارت از نقل به به گزارش ایران اکونا

 .درصد است 49تامین و توزیع نهاده و تامین نقدینگی تشکیل می شود و سهم دولت در آن 

مجمع عمومی موسس در این زمینه مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی امروز چهارشنبه در نشست 

صندوق حمایت از توسعه نهال و اندام های تکثیری در بخش کشاورزی گفت: تشکیل صندوق نهال و اندام های تکثیری یکی از اقدام 

 .های اساسی و سنگ بنای احداث باغ و تولیدات است

از طریق این صندوق انجام می دهیم و شکراله حاجی وند افزود: ما هر سیاست و حمایتی را در حوزه نهال و اندام های تکثیری  

 .امیدوارم این صندوق به گونه ای هدایت شود که سیاست های وزارتخانه در حوزه باغبانی محقق شود

وی در عین حال برقراری ارتباطات بین المللی و خارجی برای دسترسی به نهال ها و ارقام جدید و مقاوم در برابر تنش های محیطی، 

قام و پایه ها و توسعه ژرم پالس های امیدبخش و ممتاز داخلی را از جمله مهمترین کارهایی دانست که باید توسط به روز رسانی ار

حاجی وند تصریح کرد: افراد زیادی از تشکیل این صندوق حمایت کردند و امیدواریم در آینده و در مراحل .این صندوق انجام شود

در این نشست، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق .این صندوق ملحق شوند بعد، تولید کنندگان و تشکل های دیگری به

میلیون تومان از سرمایه صندوق نهال و اندام های تکثیری متعلق  ۵40حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز گفت: 

 .به سهامداران و اعضای این صندوق است

سهامدار شامل تولید کنندگان نهال و تشکل های حقوقی  36حاضر این صندوق با عضویت  علیرضا اشرفی با بیان این که در حال

آغاز به کار می کند، اذعان داشت: تامین و توزیع نهاده و بحث های حمایتی و هدایتی در حوزه نهال از جمله کارهایی است که در 

 .قالب صندوق تخصصی نهال و اندام های تکثیری انجام می شود

اشرفی تصریح کرد: تمام نهال .ه داد: صندوق های تخصصی می توانند در زمینه صادرات، واردات و بیمه نیز ورود پیدا کندوی ادام

درصدی بر اساس میزان سرمایه سهامداران پرداخت  4های مثمر و بارور زیر پوشش این صندوق قرار می گیرد و تسهیالت با نرخ 

هال و اندام های تکثیری، استفاده از ظرفیت های بانک ها بر اساس ظرفیت اساسنامه آن وی گفت: یکی از وظایف صندوق ن.می شود

 .این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که سرمایه صندوق با مشارکت سایر تولید کنندگان نهال در استان ها افزایش یابد.است

://iranecona.com/http84818/%D8%B1%D8%A7%D 
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 گزارشات جهانی
 فارس - 97/۰۴/۰3 : تاریخ

 برابر شد  3های قطب جنوب سرعت ذوب شدن یخ

برابر  3هوایی های قطب جنوب به دلیل تغییرات آب و بر اساس مطالعات دانشمندان ناسا و آژانس فضایی اروپا سرعت ذوب شدن یخ

الملل خبرگزاری فارس، جدیدترین مطالعات متخصصان و به گزارش اقتصاد بین .شده و این هشدار جدی به ساکنان کره زمین است

های قطب جنوب به مرز هشدار تاکنون ذوب شدن یخ 199۲دهد از سال المللی ناسا و آژانس فضایی اروپا نشان میکارشناسان بین

بر اساس مطالعات دانشمندان، .است شده آب جنوب قطب در تنها یخ تن تریلیون سه  ها سه برابر شده وذوب یخرسیده است، سرعت 

شود به حدی آب های قطب جنوب که شاخصی برای تغییرات آب و هوایی هم محسوب میسال گذشته روند آب شدن یخ ۲۵طی 

ها باعث شده تا آب مطالعات ژورنال نیچر، این میزان آب شدن یخ بر اساس.متر در آب فرو برده است 4شده که منطقه تگزاس را 

تا  ۲01۲میلیارد تن در سال و از سال  84قطب جنوب  ۲011تا  199۲متر باال رود. از سال میلی 7.6های جهان حدود اقیانوس

  .میلیارد تن در سال رسیده است ۲41به بیش از  ۲017

کنم باید نسبت به این مسأله نگران باشیم اما نباید امید خود را از دست بدهیم. این فکر می من»یک استاد دانشگاه کالیفرنیا گفت: 

بر اساس این گزارش، در بخش غربی «.افتدتر از آنچه که ما انتظار داریم، اتفاق میاتفاقات وجود دارد و متأسفانه این اتفاقات سریع

مطالعات هر چند  .افتاد و ساختار یخ این منطقه در حال فروپاشی استمیها بسیار بیشتر اتفاق قطب جنوب پدیده آب شدن یخ

ه شود. مأموریت آنها این است کام میانج کنندمی فعالیت اروپا فضایی آژانس سال یکبار توسط تیمی از دانشمندانی که در ناسا و

  .کنند معطوف باشد، زاآسیب بسیار تواندمی که هایخ شدن آب پدیده  نگاه جهانی را به

تا  10اند. این تیم با استفاده از کارشناسان در اقصی نقاط جهان هم این اقدام دانشمندان ناسا و آژانس فضایی اروپا را تمجید کرده

  .کنندسازی کامپیوتری اقدام به این مطالعات میروش و همچنین اقدامات هوایی و شبیه ۲4ماهواره و نیز  1۵

متر سطح دریاها را افزایش دهد که این به دلیل آب شدن سانتی 16که قطب جنوب به تنهایی تا پایان امسال این امکان وجود دارد 

 .ها اتفاق خواهد افتادها و همچنین گرم شدن آبیخ

های اخیر در بخش غربی قطب جنوب درصد آب شدن 70شود. بیش از ها میهای گرم باعث آب شدن یخدر قطب جنوب اکثراً آب

  .اق افتاده استاتف

https://www.farsnews.com/news/13970403000470/%D8%B3% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970403000470/%D8%B3%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول تیرماه 

 

98 

 گزارشات جهانی  
 فارس - 97/۰۴/۰7 : تاریخ

 ترین خرمای جهان است هزار اصله درخت به دنبال احیای با کیفیت ۷0عراق با کشت  :رویترز

درصد رسیده است. عراق  ۵های اخیر این رقم به آمد که به دلیل جنگدرصد خرمای با کیفیت جهان از عراق به دست می 7۵زمانی 

  .های گسترده از کشاورزان به دنبال احیای خرما در این کشور استبا حمایت

ای کند تا سهم خود را از خرمهای گسترده تالش میالملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز؛ عراق با طرحوه اقتصاد بینبه گزارش گر

 .های گذشته را دوباره برگرداندهای به باد رفتهسالجهان باز یابد و گونه

زیادی از درختان اصیل خرمای عراق از  های داخلی تعدادها، زد و خوردها و جنگها، تنشهای گذشته به دلیل کشمکشدر سال

 .زد بود منجر شدهای بومی این محصول که در دنیا زباندست رفت و به نابودی گونه

 .کند تا این ظرفیت از دست رفته را احیا کندگذاری در داخل و همچنین اعمال سیاست اقتصادی تالش میعراق با سرمایه

درصد خرمای جهان از عراق به دست  ۵کرد اما در حال حاضر تنها مای جهان را تولید میدرصد خر 7۵زمانی عراق سه چهارم معادل 

هزار درخت خرما است تا این محصول با ارزش را دوباره احیا کند.در این  70عراق با حمایت از کشاورزان به دنبال کاشت .آیدمی

هزار اصله درخت برای کشت  16یک مسلمان شیعی برای کشت  میلیون دالر تنها به 8.43میلیارد دینار معادل  10میان این کشور 

کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد. این بزرگترین حمایت مالی از پروژه محصوالت کشاورزی  90این شهر در  .در کربال وام داده است

 .است ۲003از زمان حمله آمریکا به این کشور و سقوط صدام در سال 

  «.هزار اصله درخت بکاریم 70ما تصمیم داریم که بیش از » گوید:پروژه می فیض عیسی ابومعالی مدیر این

کلید خورده  ۲01۵های درختی از امارات متحده عربی وارد شدند. این پروژه که از سال برخی از این گونه» کند:وی اضافه می

رمایش در جهان معروف بوده است، عراق برای عراق همواره به کیفیت خ«.های از دست رفته خرمای عراق را احیا خواهد کردگونه

 .حمایت از کشاورزانش، واردات خرما از دیگر کشورها را ممنوع کرده است

https://www.farsnews.com/news/13970407000349/%D8%B9%D8%B1%D8% 
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