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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 فارس - ۹۷/۰۴/۰۹ : تاریخ

 ای دام در داخل ای/ تولید ذرت علوفهمحدودیت آبی مانع کشت ذرت دانه

م، ای داریدانههای مناسب در کشت ذرتمدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با آنکه تکنولوزی روش

  .شودمیلیون تن آن وارد می ۵میلیون تن از این محصول در داخل تولید و  ۱.۵اما به دلیل محدودیت آب، فقط 

، در پاسخ به اینکه با توجه به نیاز بخش تولیدی دام و طیور خبرگزاری فارسرزی وگو با خبرنگار کشاوفرامک عزیزکریمی در گفت

 ۱60یابد، گفت: شود و چرا میزان کشت این محصوالت افزایش نمیای در کشور کشت میای یا ذرت علوفهکشور چه میزان ذرت دانه

های آبی که در کشور داریم شود که با توجه به محدودیتای در کشور کشت میهکتار ذرت علوفه 220ای و هزار هکتار ذرت دانه

  .توانیم میزان سطح زیر کشت این محصوالت را افزایش دهیمنمی

 ۱۱.۵وری انواع ذرت در کشور مطلوب است، به طوری که وی به این نکته اشاره کرد که تکنیک کاشت و عملکرد و میزان بهره

میلیون تن ذرت  7ها ساالنه دهد، ولی برای مرغداریها را میریدامدا نیاز کفاف که شودمی تولید کشور در اییلیون تن ذرت علوفهم

ول دهیم این محصای باید در تابستان کشت شود و مصرف آبی باالیی دارد، ترجیح میای نیاز داریم، اما به دلیل آنکه ذرت دانهدانه

مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی و زارت جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: در کشورهایی مانند برزیل که ساالنه  .را وارد کنیم

با وجود آنکه زمانی  ای مقرون به صرفه است، اما این امر در کشور ما میسر نیست؛متر باران دارند، کشت ذرت دانهبیش از هزار میلی

کردیم، اما تن در هکتار تولید می 7.۵ای با عملکرد باالی زار هکتار از اراضی کشاورزی ذرت دانهه 3۵0تا  30های گذشته در تا سال

  .امروز با کاهش سطح بارندگی کشت این محصول نیز کاهش یافته است

ه کشت های فارس و خوزستان به دلیل کمبود آب هنوز اجازبه گفته این مسئول در معاونت زراعت جهاد کشاورزی اکنون استان

ای به عنوان یکی ، وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر برای افزایش تولید ذرت دانهخبرگزاری فارسبه گزارش . ذرت ندارند

 تکش و آبی کم به زگارسا و مناسب بذر ارقام از استفاده که گرفته رو پیش را راهکارهایی  های مهم تولید صنعتی طیوراز نهاده

 .نه در تالش است، تا پایان برنامه ششم توسعه، کل ذرت کشور به صورت نشایی کشت شودوزارتخا این و آنهاست ترین مهم از نشایی

 االنهس آبی، منابع کمبود و محصول این باالی آبی نیاز به توجه با ولی شود می مصرف کشور در ایدانه ذرت  میلیون تن 6.۵ساالنه 

د. با توجه به نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر روی نهاده های وارداتی شومی وارد مابقی و تولید کشور در ای دانه ذرت تن میلیون ۱.۵

 .یابدقیمت تمام شده تولید محصوالتی از جمله مرغ و تخم مرغ در داخل افزایش می

https://www.farsnews.com/news/۱397040900022۵/%D9%8۵%D8%AD%D8%AF% 
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 فارس - ۹۷/۰۴/۱۳ : تاریخ

 کند میلیون تن به تولید محصوالت کشاورزی اضافه می ۴.۲های فرعی آبیاری غرب کشور اجرای شبکه

های فرعی آبیاری تحت های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور گفت: تا شهریورماه اجرای شبکهمجری طرح شبکه

استان غربی کشور افزایش  6میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی در  4.2شود که با اجرای این طرح فشار در غرب کشور انجام می

ذهاب خبرگزاری فارس، سیدرحیم سجادی ظهر امروز پس از ی اعزامی به منطقه سرپلبه گزارش خبرنگار اقتصاد .خواهد یافت

های آبیاری و زهکشی که در استان کرمانشاه و در اراضی کشاورزی انجام شده، در نشستی خبری اظهار های شبکهبازدید از طرح

هزار هکتار در شش استان ایالم، کرمانشاه،  227 های صحیح آبیاری تحت فشار را در سطحوزارت جهاد کشاورزی اجرای شبکه :داشت

  .جویی آب تأثیر داشته استدرصد در میزان صرفه 40کردستان، اردبیل و آذربایجان انجام داده که 

هزار میلیارد تومان از محل  ۵وی به تأمین اعتبار برای اجرای این طرح مهم و حیاتی در بخش کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت:

توسعه ملی به پیشنهاد دولت و عنایت مقام معظم رهبری به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شده است که صندوق 

  .آغاز شده است 94بوده است اما در عمل، اجرای کار از ابتدای سال  93مصوبه آن مربوط به پنجم مرداد سال 

با پیمانکاران بخش خصوصی، مشاورین، مدیران طرح و تولیدکنندگان قرارداد  ۵۵0وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: تا امروز 

  .درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 74تجهیزات و ادوات مورد نیاز برای این طرح منعقد شده و تا خرداد امسال این پروژه 

استان ایجاد کرده است که  6هزار شغل مستقیم در  8سجادی این را هم گفت که اجرای این پروژه در شش استان کشور بیش از 

میلیارد  200هزار و  3باید تا پایان شهریور اجرای کار انجام شود و تا پایان اسفند، قراردادها با پیمانکاران به اتمام خواهد رسید و 

  .میلیارد تومانی تا پایان خردادماه تخصیص یافته است ۵تومان از اعتبار مصوب 

 ۵6گذاری کیلومتر تراشه و لوله 3۵4هزار و  7۵زهکشی غرب و شمال غرب کشور از حفر های فرعی آبیاری و مجری طرح شبکه

 6میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی در  4استان خبر داد و گفت: با اتمام این پروژه بیش از  6کیلومتر در اراضی  860هزار و 

  .استان غربی کشور افزایش خواهد یافت

ور های کشاورزی کشدر ادامه این نشست، خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه یکی از قطب

هزار هکتار اراضی آبی  240درصد آن یعنی مبلغی معادل  2۵هزار هکتار سطح اراضی کشاورزی دارد که از این میزان  946است که 

هزار هکتار در قالب شبکه های آبیاری توسط  73ین نکته اشاره کرد که طی سالهای گذشته تاکنون وی به ا .و بقیه اراضی دیم است

میلیون تومان کمک بالعوض دریافت کرده انجام شده و در قالب این طرح نیز  ۱0خود مردم و کمک دولت که به ازای هر هکتار 

هزار هکتار از اراضی  ۱2۵شود که در مجموع یاری نواری مهیا میهای نوین آبیاری به ویژه آبهکتار شیوه ۵00هزار و  ۵2تاکنون 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، اولویت تجهیز  .شودهای آبیاری نوین مجهز میکشاورزی استان کرمانشاه به سیستم

د و غباری که در این منطقه حادث اراضی کشاورزی را آبیاری طیف یا همان آبیاری نواری عنوان کرد و گفت: به دلیل پدیده گر

شهبازی به رشد میزان  .و شوی گرد و غبار هم باشدایم که عاملی برای شستشود، سیستم آبیاری بارانی را هم طراحی کردهمی

نه تن است که نمو 7۵وری در اراضی کشاورزی استان کرمانشاه هم اشاره کرد و گفت: متوسط عملکرد برداشت چغندر در هکتار بهره

تن در هکتار  8تن در هکتار چغندر برداشت کرده است همچنین میزان برداشت کلزا در استان کرمانشاه به  ۱82ما در این استان 

:وی از کاهش مصرف انواع کود و سموم شیمیایی در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت .برابر شده است 8توان گفت رسیده که می

سی سی در هکتار و نصف استاندارد جهانی است، اما همین رقم نیز در استان  ۵00موم در کشور اگرچه سرانه مصرف کود و س 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی  .ایمتن مصرف کود و سموم شیمیایی را کاهش داده 280شود و سال گذشته کرمانشاه کمتر مصرف می

ای های کشاورزی در استان کرمانشاه که به گونهآلوده بودن خاک استان کرمانشاه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد سالمت یا

http://awnrc.com/index.php
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ون اند و اکنهای سطحی در اراضی کشاورزی پاکسازی شدهدر دوران جنگ زیر آتش توپ و گلوله قرار داشته، گفت: تا حد امکان مین

به  .های کشاورزی استان کرمانشاه نداریمهای مین واقع هستند و باید گفت هیچ آلودگی در خاک بیشتر در حاشیه نوار مرزی، میدان

برای مهار آبهای مرزی غرب کشور تقدیم مقام معظم رهبری کرد،  92جمهور از سال گزارش خبرنگار فارس، طی طرحی که رئیس

ی های کشاورزطرحی اجرا شد تا بخشی از آب رودهای مرزی مهار شده و پس از مصرف در استان کردستان، آب مازاد روانه زمین

وری در اراضی کشاورزی این دو استان بسیار مؤثر شود در کاهش دما و افزایش بهرههای کرمانشاه و ایالم شود که گفته میاستان

  .است

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱300068۱/%D8%A7%D 
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 آب
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۱ : تاریخ

 زدایی استمقابله با پدیده بیابانی شدن وکم آبی پوشش گیاهی راهکار بیابان

روش شامل احیای پوشش گیاهی با کاشت مرتع و جنگل دست کاشت، پاشیدن مالچ بیولوژیک، پاشیدن  4برای مقابله با بیابان  

  .رسد پوشش گیاهی بهترین راهکار استسنگ ریزه یا ریگ در بیابان و روش پاشیدن مالچ نفتی ارائه شده که به نظر می

های مختلفی توسط مسئوالن، پژوهشگران و محققان بیان زدایی روشهای بیابانرحگروه اقتصادی، برای انجام ط-خبرگزای فارس

زدایی موفقیت های بیابانشود، اما اینکه واقعاً کدام یک از روشهایی ارائه میها نیز مزیتاست و برای هر یک از این روششده 

 .زدایی استبیابانهای اساسی حوزه حداکثری در احیای بیابان دارد، یکی از سؤال

زدایی را با یکدیگر مقایسه کرده و میزان موفقیت هریک های مختلف بیابانیابی به پاسخ روشن یادداشت حاضر، روشبه منظور دست

های روش شامل روش احیای پوشش گیاهی با کاشت مراتع و جنگل 4کند. برای مقابله با بیابان غالباً در احیای بیابان را بررسی می

 .ها و روش پاشیدن مالچ نفتی ارائه شده استدست کاشت، پاشیدن مالچ بیولوژیک، پاشیدن سنگ ریزه یا ریگ در بیابان

به منظور انتخاب بهترین راهکار و موفقیت حداکثری در کنترل بیابان، ضروری است راهکارهای فوق مورد ارزیابی قرار گیرند. برای 

توان میزان موفقیت هریک از این راهکارها را مشخص هایی وجود دارد که بر اساس آن میبان شاخصهای مقابله با بیاارزیابی راهکار

ها و ریزگردهای داخلی و خارجی، قابلیت بادشکنی، اصالح خاک، احیای اکوسیستم، ها شامل مهار حداکثری بیابانشاخص.کرد

بنابراین، تنها در صورت ارزیابی، انتخاب و اجرای  .زایی استاشتغالپایداری، جلوگیری از سیل، هزینه کم، ایجاد درآمد اقتصادی و 

ها را تبدیل به فرصتی برای ایجاد اشتغال کرد. در این راستا راهکارهای مقابله با بیابان توان تهدید بیابانبهترین راهکار است که می

 .گیردمورد ارزیابی قرار می

 روش احیای پوشش گیاهی-1 

ای خاک به مثابه پوست برای بدن انسان است. همه جانداران برای زنده ماندن دارای یک پوشش هستند. حیوانات، پوشش گیاهی بر

خاک بدون پوشش گیاهی زنده نخواهد  .ها دارای پوشش هستند. خاک نیز از این قاعده مستثنی نیستها و انسانپرندگان، ماهی

م ها شرایط را برای رشد گیاه فراهگیری میکروارگانیسملیت حیات داده و با شکلشود. پوشش گیاهی به خاک قابماند و تخریب می

 .ها و ریزگردهایی که امروزه شاهد آن هستیم به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی استکند. بیابانمی

یزگرد های داخلی ربر مهار کانونراهکار غلبه بر آن نیز تنها با احیای و توسعه پوشش گیاهی میسر است. احیای پوشش گیاهی عالوه 

تواند با کاشت درختان بادشکن جلوی ریزگردهای خارجی را نیز بگیرد. پوشش گیاهی با جذب و نفوذ آب سطحی به خاک باعث می

 . کنداصالح خاک شده و از جاری شدن آب و وقوع سیل جلوگیری می

کند. پوشش گیاهی با تعدیل دما و افزایش و اکوسیستم را احیا می جانوری را شکل داده -توسعه پوشش گیاهی چرخه زندگی گیاهی

تر از همه اینکه ایجاد پوشش گیاهی مثمر با کاشت ترکیبی درخت، درختچه و بوته رطوبت منطقه در بهبود اقلیم اثرگذار است و مهم

برداری اقتصادی از های ریزگرد امکان بهرهنمقاوم به شوری و خشکی بومی با کاربرد غذایی، دارویی، صنعتی و علوفه دام در کانو

 .کندگیاهان کشت شده را فراهم می

های کشاورزی آنها تبدیل به بیابان شده و کشاورزی و دامپروری شود مردمی که زمینبرداری اقتصادی از پوشش گیاهی سبب میبهره 

 .شود یجادا زاییاشتغال  خود را از دست دادند دوباره مشغول به کار شوند و

 نقش پوشش گیاهی در پایداری اکوسیستم

 .(2به منظور پایداری اکوسیستم ضروری است چرخه حیات بین گیاه، خاک و جانداران خاکزی شکل بگیرد )شکل 
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ها است. خاک زنده و فعال خاکی است که در این چرخه خاک بستری برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاهان و میکروارگانیسم

ها و کرم خاکی باشد. این حالت تنها زمانی ایجاد خواهد ها، ویروسها، قارچها شامل باکتریارای مقادیر مناسبی از میکروارگانیسمد

 شود؛ همچنین، اگرشد که خاک دارای پوشش گیاهی باشد. خاک اگر پوشش گیاهی نداشته باشد رطوبت آن به سرعت تبخیر می

شود اما وجود پوشش گیاهی سبب نفوذ آب به ل از بارندگی جاری شده و از دسترس خاک خارج میپوشش گیاهی نباشد آب حاص

 .کندهای خاک را فرآهم میخاک شده و رطوبت الزم برای فعالیت میکروارگانیسم

لخیزی خاک و ایجاد ( که نتیجه آن حاص2شود )شکل ای می هها و خاک در کنار هم، سبب ایجاد چرخوجود گیاه، میکروارگانیسم

ر دو مواد ها هشود. بر اساس این چرخه گیاه و میکروارگانیسمشرایط مناسب برای رشد گیاه است که به دنبال آن اکوسیستم احیا می

شوند، توسط کنند. مواد آلی حاصل از گیاه، کود دامی و کود شیمیایی که به خاک تزریق میغذایی خود را از خاک دریافت می

 .شودها به مواد مغذی تجزیه میهای متابولیکی میکروارگانیسملیتفعا

شود. در این چرخه خاک عالوه بر نقش استقرار گیاه و حفاظت ها جذب و مصرف میمواد مغذی توسط گیاه و خود میکروارگانیسم

 .تها استوسط گیاه و میکروارگانیسم آل برای فرآیندهای متابولیکی و جذب و دفع موادها، محیطی ایده کننده میکروارگانیسم

ند که شوها طیف وسیعی از اثرات مستقیم روی گیاهان دارند و از طریق سه مکانیسم سبب افزایش رشد گیاه میمیکروارگانیسم

خاک و قابل تجزیه مواد آلی و معدنی  -3زا حفاظت گیاهان در برابر عوامل بیماری -2های هورمونی گیاه تأثیر بر فعالیت -1شامل 

ها در محل ریزوسفر ریشه است. در این محل مواد ترشح شده از جذب کردن آنها برای گیاه، است. ارتباط گیاهان با میکروارگانیسم

 .(Jacoby, R. et al, 2017)گردد ها مصرف و تجزیه میگیاه توسط میکروارگانیسم

شود. پوشش گیاهی عامل خاک، سبب پویایی و زنده بودن خاک میها در محیط همزیستی ایجاد شده بین گیاه و میکروارگانیسم

اصلی شکل گیری این چرخه است. پوشش گیاهی با حفظ رطوبت خاک زندگی میکروارگانیسمی را در خاک فعال کرده و خاک نرم 

بدون پوشش گیاهی،  شود. در خاکهای جنگلی و مراتع با پوشش گیاهی مشاهده میشود. مانند آنچه در خاکخیز میو حاصل

ک های خشدهد. ایجاد پوشش گیاهی در خاکگیرد و خاک قابلیت زنده بودن خود را از دست میزندگی میکروارگانیسمی شکل نمی

سال شرایط خاک را بهبود داده و با فعال کردن زندگی میکروارگانیسمی، خاک را زنده  2-4تواند طی مناطقی با بارندگی کم، می

های جانوری سبب احیای اکوسیستم شود؛ در حالی که سایر روش -گیری زندگی گیاهییت تولید به آن ببخشیده و با شکلکند و قابل

 .زدایی چنین قابلیتی برای احیاء اکوسیستم ندارندبیابان

 روش مالچ بیولوژیک-2

ند تواند شامل بقایای گیاهی، مواد معدنی، پسمامواد میمالچ بیولوژیک با توجه به مواد اولیه بکار رفته در تولید آن متفاوت است. این 

های تولید کننده مواد پلیمری باشد. مالچ بیولوژیک اگر از جنس بقایای گیاهی باشد روی خاک پوشش ایجاد کارخانجات و یا باکتری

ای سیمان بیولوژیکی که کربنات هتواند به اصالح خاک کمک کند. اما مالچکرده و با کاهش تبخیر و افزایش جذب آب باران می

 .توانند خاک را اصالح کندشود نمیآورند و باعث سیمانی شدن خاک میکلسیم خاک را به شکل کریستال در می

های زنی بذر و رشد اغلب گیاهان خواهد شد. مالچهم باعث کاهش قابلیت جوانه « ویناس»پسماند کارخانجات الکل سازی یا 

. کنندمی دتولی پلیمر هایی توسط هواپیما روی زمین پاشیده و های بیولوژیک است که در آن باکترییگری از مالچبیوپلیمری نوع د

 .رت کامل مشخص نشده استصو به هنوز بیابان مهار برای بیوپلیمری هایمالچ بخشی اثر

وش مالچ تواند کنترل کند و پایدار نیست. رخارجی را نمیبه طور کلی مالچ بیولوژیک قابلیت بادشکنی نداشته، ریزگردهایی با منشاء 

تواند از وقوع بیولوژیک به جز روش مبتنی بر بقایای گیاهی نیازمند هزینه زیاد بوده، تاثیر مثبتی بر احیاء اکوسیستم نداشته، نمی
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همچنین، در حال حاظر تولید مالچ بیولوژیک  زایی ایجاد نخواهد کرد. این روش نیازمند هزینه زیاد است.سیل جلوگیری کند و اشتغال

 .های بحرانی بیابانی در کشور امکان پذیر نیستبرای سطح وسیع دو میلیون هکتاری کانون

 روش پاشیدن ریگ یا سنگ ریزه-3

اط اک آن نقتواند مهار کند. در محلی که ریگ پاشیده شود خهای داخلی ریزگرد را بدون احیاء اکوسیستم میپاشیدن ریگ کانون

بدیل شود و مجدد تشود، اما وقتی خاک از جای دیگر به نقطه ریگ پاشی منتقل شود، رسوب کرده و با وزش باد بلند میتثبیت می

به ریزگرد خواهد شد. بنابرین، ریگ پاشی برای مهار ریزگردهای با منشاء خارجی و ریزگردهای ورودی از سایر نقاط کاربرد نخواهد 

روش قابلیت بادشکنی ندارد، با برهم زدن بافت و ساختمان خاک تاثیر منفی بر اصالح خاک خواهد داشت. اکوسیستم را داشت. این 

تواند شود. تنها نمیتواند احیاء کند. پایداری نداشته چون اگر خاک از جای دیگر منقل شود و رسوب کند ریزگرد مجدد ایجاد مینمی

د ولی درآمد باشکند. هزینه این روش کم میسطیح و فشرده کردن زمین خطر وقوع سیل را بیشتر میجلوی سیل را بگیرد، بلکه با ت

 .زایی ایجاد نخواهد کردو اشتغال

 روش مالچ نفتی-4

باشد که علی رقم کنترل ریزگردهای داخلی توجهی به های زودبازده میاستفاده از مالچ نفتی برای کنترل بیابان یکی از روش

ای زیست محیطی و احیاء اکوسیستم ندارد. استفاده از مالچ نفتی بادشکنی نداشته و تاثیری بر ریزگردهای با منشاء خارجی هشاخص

های خاک شده و قابلیت زند بودن خاک از نخواهد داشت. مواد نفتی وقتی روی خاک قرار گیرند باعث از بین رفتن میکروارگانیسم

تم دهد که نتیجه نهایی آن تخریب بیشتر اکوسیستخریب شده و قابلیت تولید گیاه را از دست می رود. تحت این شرایط خاکبین می

است. مالچ نقتی دائمی نبوده و پس از چند سال دوباره باید تکرار شود. این روش تاثیری بر کاهش وقوع سیل نخواهد داشت. بر 

میلیون تومان است در صورتی که احیای  20ار بیابان با روش مالچ نفتی زدایی کشور هزینه احیاء یک هکتاساس گفته مسئوالن بیابان

 .میلیون تومان هزینه خواهد داشت ۵بیابان با کاشت درخت و پوشش گیاهی هکتاری 

وسیستم تواند باعث احیاء اکعالوه بر هزینه چند برابری مالچ نفتی نسبت به پوشش گیاهی، مالچ نفتی باعث تخریب خاک شده و نمی

 های کشاورزیو پایداری طبیعت شود. همچنین، اجرای روش مالچ نفتی تأثیری بر افزایش سطح درآمد و معیشت مردمی که زمین

 .کندآنها تبدیل به بیابان و کانون ریزگرد شده نداشته و اشتغال ایجاد نمی

 جمع بندی

(. نتایج نشان داد برای انتخاب ۱یابی قرار گرفت )جدول های ذکرشده مورد ارزراهکارهای مختلف مقابله با بیابان بر اساس شاخص

ها شامل مهار حداکثری ریزگردهای داخلی و خارجی، قابلیت ای از شاخصبهترین روش مقابله با بیابان ضروری است که مجموعه

رار زایی مد نظر قاشتغال بادشکنی، اصالح خاک، احیاء اکوسیستم، پایداری، جلوگیری از سیل، هزینه کم، ایجاد درآمد اقتصادی و

ها های فوق همزمان در اجرای طرحهای مقابله با بیابان موفقیت حداکثری خواهند داشت که همه شاخصگیرد. و تنها زمانی طرح

های مورد مطالعه به ترتیب روش ایجاد پوشش گیاهی، روش مالچ بیولوژیک، روش پاشیدن ریگ و روش مالچ لحاظ شوند. بین روش

یشترین موفقیت در مهار بیابان و ریزگرد را دارند. وقتی بیابان مهار خواهد شد که اکوسیستم احیا شود و احیای اکوسیستم نفتی ب

های مالچ بیولوژیک، پاشیدن ریگ و مالچ نفتی قادر به تنها با احیای پوشش گیاهی و بهبود شرایط خاک امکان پذیر است. روش

 .احیای اکوسیستم نیستند

های مقابله با بیابان درآمد اقتصادی و اشتغال ایجاد کرد؛ لذا توان از طرحتنها با بکارگیری روش ایجاد پوشش گیاهی می همچنین،

 .گرددروش ایجاد پوشش گیاهی مثمر مقاوم به شوری و خشکی بومی به عنوان بهترین روش مقابله با بیابان معرفی می
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 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۰۸تاریخ: 

 افزایش بهره وری آب در کشاورزی محوری ترین برنامه وزرات جهاد کشاورزی است

منابع آب در کشور،محوری ترین برنامه وزرات جهاد کشاورزی افزایش بهره وری آب در کشاورزی مهرفرد گفت:با توجه به کمبود 

علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر کشاورزی ،انگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جو صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار . است

در امور بازرگانی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی با اشاره به تولید محصوالت غذایی در کشور 

گیاهان روغنی،  در کشور تولید شد .بسیاری از محصوالت مانند محصوالت کشاورزی میلیون تن ۱20اظهار کرد: در سال گذشته 

 و افزایش ضرورت به  قائم مقام وزیر کشاورزی با اشاره.گندم و چغندر به صورت فرآوری شده به دست مصرف کننده رسیده است

 تبرداش امکان سال از مقطعی در کشاورزی محصوالت از بسیاری:کرد تصریح  کشاورزی محصوالت داری نگه در تکنولوژی ارتقاء

 3۵0وی با اشاره به حضور .نیا، نگه داری و ماندگاری این محصوالت را افزایش دادد روز های تکنولوژی  از مندی بهره با باید و دارند

شرکت بین المللی در این نمایشگاه نشان از عالقه شرکت های خارجی برای  3۵0شرکت خارجی در این نمایشگاه تاکید کرد:حضور 

 .حضور در بازار ایران دارد و حامل پیامی روشن برای برخی از کشورهاست که سعی در تحریم ایران دارد

 .ر خواهد شدشرکت داخلی نیز در این نمایشگاه حضور دارند که باعث تبادل دانش و توسعه تجارت در کشو 800به گفته وی؛

مهرفرد با اشاره شرایط تولید در کشور بیان کرد:با توجه به چالش های اقتصادی اخیر ، تولید کنندگان انتظار دارند شرایط برای 

تامین مواد اولیه،تخصیص ارز و نقل و انتقال بین بانکی فراهم شود که با توجه به وعده های رئیس جمهور و معاون اول ،امیدواریم 

بیان کرد:مهمترین  وزرات جهاد کشاورزیوی با اشاره به مهمترین برنامه .ر ادامه برای فعالیت های تولیدی تسهیل شودشرایط د

 .است افزایش بهره وری آب در کشاورزیو محوری ترین برنامه وزرات جهاد کشاورزی با توجه به کمبود منابع آب در کشور، 

درصد افزایش یافته است و در تالشیم طی برنامه ای پنج  ۱0دمان آبیاری در کشور مهرفرد در پایان گفت:طی سال های گذشته ران

 وییج صرفه کشاورزی آب در تا  ش های نوین آبیاری تولید کنیمرو با  ها گلخانه ،در را کشور نیاز مورد  ساله سبزی و صیفی جات

 .بگیرد صورت مناسبی

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵80724/%D8%A7%D9%8۱%D8%B2% 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱۰یک شنبه 

 های دریافت کننده ارز را منتشر کرد+جدول بانک مرکزی فهرست شرکت

فروردین ماه سال جاری در راستای سیاست جدید ارزی اتخاذ شده به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی کشور،  2۱بانک مرکزی از 

 .به کاالهای ثبت سفارش شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخصیص داده و تامین کرده است

 با  و با هدف شفاف سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات و نیزبه گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، نظر به اهمیت موضوع 

 رخن به رسمی ارز مدت این طی که- افراد و ها شرکت تفکیک به را کاالها فهرست محترم، جمهوری رییس دستور و تاکید به توجه

 .منتشر می کند -اندتومان دریافت کرده 4200

وزارت صمت برای کاالهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ یادآوری می شود، این گزارش به درخواست 

 .بنابراین در برگیرنده تمام کاالهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست

 نهمچنین گفتنی است، بانک مرکزی عالوه بر تخصیص و تامین ارز کاالهای مندرج در جدول زیر، مقادیر قابل توجهی ارز به مسافرا

 .خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده که در اینجا به آنها اشاره نشده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d0be987ca380443aa93 
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 اقتصاد کالن
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۱۰یکشنبه , 

 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات جو۱۷۲تخصیص 

یورو ارز دولتی از طریق سامانه  ۵46هزار و  202میلیون و  ۱72فروردین ماه امسال در مجموع  22براساس اعالم بانک مرکزی، از 

 .شرکت تخصیص یافته است 6۱نیما و بانک مرکزی برای واردات جو به 

 6۱فروردین ماه تعداد  22امروز بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد که براساس این فهرست از تاریخ  

ز دولتی از طریق سامانه نیما و بانک مرکزی برای واردات جو دریافت کرده یورو ار ۵46هزار و  202میلیون و  ۱72شرکت در مجموع 

 926هزار و  32۵یورو ارز دولتی از طریق بانک مرکزی و یک میلیون و  620هزار و  876میلیون و  ۱70شرکت های مذکور   .اند

واردات جو در حالی است که بازار نهاده های تخصیص این میزان ارز دولتی برای .یورو از طریق سامانه نیما تخصیص ارز داشته اند

دامی طی ماه های اخیر شرایط مطلوبی نداشت و این کاالها در بازار از افزایش قیمت قابل توجهی برخوردار بود که همین مساله 

   .موجب اعتراض گسترده دامداران و مرغداران شده بود

http://iranecona.com/8۵0۵۵/%D8%AA%D8%AE%D8%B۵%DB% 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۲ : تاریخ

 تغییر در وجه تضمین بازار آتی زعفران بورس کاال 

تعیین وجه تضمین اضافی در قراردادهای آتی زعفران نگین از روز چهارشنبه این هفته خبر  مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کاال از

  .داده است

، مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کاال از تعیین وجه تضمین اضافی در قراردادهای آتی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

 .نگین از روز چهارشنبه این هفته خبر داده استزعفران 

ماده یک دستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی، مشتریان دارای موقعیت تعهدی باز در  44مطابق این اطالعیه، بر اساس بند 

هزار تومان به ازای  40غ مبل ۱397تیر ماه  ۱3قراردادهای آتی زعفران نگین موظف هستند، تا پایان جلسه معامالتی روز چهارشنبه 

 .هر قرارداد آتی را به عنوان وجه تضمین اضافی عالوه بر مقادیر فعلی وجوه تضمین در حساب عملیاتی خود تأمین نمایند

هزار تومان  90مبلغ وجه تضمین برابر با  97تیرماه  ۱3به گزارش فارس، به این ترتیب پس از پایان جلسه معامالتی روز چهار شنبه 

 .شودهزار تومان تعیین می ۱۵0هزار تومان وجه تضمین اضافی خواهد بود که در مجموع معادل  60تضمین اولیه به همراه مبلغ وجه 

 و گرم ۱00 معامالت آتی زعفران در بورس کاال از دوم خرداد ماه امسال در حالی راه اندازی شد که اندازه هر قرارداد زعفران معادل 

 .کرد خریداری آتی قرارداد یک توانمی زعفران گرم ۱0 قیمت با

ای بریده ممتاز گرم زعفران رشته ۱00قابل معامله خواهد بود. همچنین اندازه هر قرارداد  ۱397شهریورماه  20این سررسید تا تاریخ 

ویه سبت به قیمت تسنگین( به عنوان دارایی پایه و حد نوسان قیمت روزانه زعفران در این معامالت نیز مثبت و منفی سه درصد ن)

 .روز قبل خواهد بود

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱200029۵/%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۲ : تاریخ

 دهدفارس از وضعیت آب و هوا گزارش می

در سه روز آینده، در اغلب مناطق کشور  ترین شهردرجه داغ ۵0بارشی در اغلب نقاط کشور/ اهواز با گرمای افزایش دما و ادامه کم 

  .درجه باالی صفر گرمترین شهر کشور خواهد بود ۵0آسمان صاف و آفتابی است، همچنین روز آینده اهواز با بیشینه دمای 

دو روز آینده در مناطقی از  یابی هواشناسیهای پیش، براساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود بینی میهای سمنان و قم و شرق اصفهان وزش باد شدید پیشهای جنوبی البرز در استانشمال شرق، شرق، جنوب شرق و دامنه

نوب شرق کشور و جنوب استان سمنان در برخی ساعات با گرد و خاک همراه است و سبب کاهش کیفیت هوا و که در شرق و ج

  .کاهش دید افقی در مناطق مذکور خواهد شد

 .شودبینی میدر دو روز آینده در زابل طوفان شن و گرد و خاک در برخی ساعات پیش

  .فتابی خواهد بوددر سه روز آینده در اغلب مناطق کشور آسمان صاف و آ

خزر که با نفوذ جریانات شمالی کاهش دما را تجربه خواهند کرد، در سایر مناطق کشور افزایش دما  نشینانروز جمعه غیر از حاشیه

  .شودبینی میهای گلستان، گیالن و هرمزگان پیشافزایش محسوس دما امروز و فردا در استان .رخ خواهد داد

  .درجه خواهد بود 26و  37شود. بیشینه و کمینه هوا فردا در تهران بینی میینده صاف پیشآسمان تهران دو روز آ

 تریندرجه باالی صفر خنک ۱۱درجه باالی صفر گرمترین مرکز استان و شهر کرد با کمینه دمای  ۵0روز آینده اهواز با بیشینه دمای 

متر ثبت شد، میزان میلی ۱63.9تیرماه سال جاری  8سال زراعی تا روز میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای  .استان خواهند بود

  .کمتر از سال گذشته است 2۱.2متر بود، بنابراین تا این تاریخ بارش سال جاری میلی 208.۱بارش سال گذشته در این بازه زمانی 

درصد کمتر از سال بلندمدت  26.2سال جاری  متر بود که بارشمیلی 222.۱همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور 

  .متر بودمیلی ۱7.4دره در استان کردستان به میزان بیشترین میزان بارش در هفته چهلم سال زراعی متعلق دیوان .است

  .همچنین گرمترین منطقه کشور شوش در استان خوزستان بود

 . مشاهده کننداز اینجا هواشناسی کشاورزی را  توانند جزئیات دیگری از خبرنامه هفتگیکاربران همچنین می

news.com/news/https://www.fars۱39704۱2000902/%E2%80%8C%D8 
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 انتصابات
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرگزاری جوان – ۱۳۹۷تیر  ۰۹تاریخ: 

 تومان ۷۱00نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/قیمت هر کیلو مرغ 

 .ماهی نرخ جدید مرغ و تخم مرغ در بازار را اعالم کردرئیس اتحادیه پرنده و 

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

، مرغ آماده به طبخ در 700هزار و  4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغاز  ،جوان

 .تومان است ۱00هزار و  7و خرده فروشی  4۵0هزار و  6، توزیع درب واحد های صنفی 300هزار و  6کشتارگاه 

 .تومان است ۱00هزار و  7تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۱00هزار و  6 کمر نرخ هر کیلو ران مرغ بابه گفته وی 

فیله  هزار و ۱3هزار، سینه بدون کتف  ۱2یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

ای در روزه ثبات قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد عرضه در برابر کاهش تقاضا را دلیل اصلی .هزار تومان است 14 مرغ

وی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به کاهش حجم تولید پیش بینی می شود که روند افزایش .اخیر اعالم کرد

 .تومان افزایش یابد ۵00ر کیلو مرغ حداقل نرخ ه  هفته پایان تا و  قیمت مرغ از امشب آغاز

تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر  ۵00یوسف خانی در پایان سخنان خود از کاهش 

 در کمبود نبود و  هزار تومان است که قیمت آن به سبب بهبود عرضه ۱3و شانه ای  ۵00هزار و  6کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

 .است یافته کاهش داخل بازار

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵8۱636/%D9%86%D8%B۱%D8%%D-AE8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۱تاریخ: 

 تومان رسید ۷600بازار مرغ و ماهی/ قیمت مرغ به آخرین تحوالت 

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

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  رت و کشاورزیصنعت،تجا مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار

، مرغ آماده به طبخ در 900هزار و  4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده  تومانی نرخ مرغ 300افزایش از  ،جوان

 .تومان است 600هزار و  7و خرده فروشی  950هزار و  6، توزیع درب واحد های صنفی 800هزار و  6کشتارگاه 

 .تومان است 600هزار و  7بر با قیمت مرغ و ران مرغ بدون کمر برا 600هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمربه گفته وی 

 14 فیله مرغ هزار و ۱3هزار، سینه بدون کتف  ۱2یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف 

 .دانست در بازار قیمت مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی افزایش.هزار تومان است

هزار،کپور  4۵خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو شیر جنوب  بازار ماهیوی در بخش پایانی سخنان خود از آرامش حاکم بر 

 32هزار،هامور جنوب  2۵هزار، شیر نیزه ای  ۱0هزار،آزاد دزفولی  ۱9هزار،سفید پرورشی  24هزار،تیالپیا  ۱3هزار،قزل آال  ۱6

و  29هزار،سنگسر طالیی  43هزار،سرخو  62هزار،سالمون نروژ  37هزار،حلوای سیاه  60هزار،راشگو جنوب  ۵۵هزار،شوریده بندر 

 .هزار تومان است 22سنگسر شهری 

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵83938/%D8%A2%D8%AE%D8%B۱%D 
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 بازار و قیمت ها
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۱تاریخ: 

 دار شدآخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ ثبات نرخ میوه ادامه

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، همانند سایر صنوف رکود سنگینی بر بازار میوه حاکم 

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

در بازار خبر داد و گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، همانند سایر صنوف رکود  ثبات نرخ میوهاز  ،خبرنگاران جوان

به گفته وی، با توجه به تنوع و فراوانی میوه در فصل تابستان، قیمت تمامی اقالم نسبت به مدت .سنگینی بر بازار میوه حاکم است

هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو  ۱0تا  ۵ر یاقوتی را کارگر نرخ هر کیلو انگو.مشابه هفته گذشته تغییری نداشته است

هزار،  ۱6تا  6هزار، توت فرنگی  6تا  ۵00هزار و  2هزار، آلو سیاه  6تا  2هزار، آلو زرد  9تا  4هزار، آلبالو خارجی  8تا  4آلبالو رسمی 

 4هزار، هلو زعفرانی  6تا  ۵00هزار، گوجه سبز یک هزار و  ۱8تا  9هزار، گیالس  7تا  2هزار، زرد آلو بادامی  ۵تا  2زردآلو شکر پاره 

 .هزار تومان است ۱0تا  ۵هزار و شلیل شبرنگ  ۱8تا  ۵هزار، سیب گالب  8تا 

 2یک هزار تا  هندوانههزار،  4تا  ۵00هزار و ها در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو خربزه با نرخ یکوی با اشاره به نرخ سایر میوه

 .شودمی عرضه میدان در تومان ۵00 و هزار 3 تا ۵00 و هزار یک پسند شاه طالبی و  ۵00هزار و  3، طالبی یک هزار تا ۱00هزار و 

تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو  ۵00هزار و  3تا  200رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو خیار رسمی را یک هزار و 

ای یک هزار و ، بادمجان گلخانه400هزار و  2تا  600هزار، بادمجان دلمه ای  ۱2تا  7هزار، لیموترش سنگی  ۱3تا  7لیمو ترش ریز 

، سیب زمینی 700تا یک هزار و  700، پیاز شیری ۵00تا یک هزار و  600هزار، پیاز زرد  ۱8تا  8رگ مو ، ب۵00هزار و  3تا  ۵00

 2و گوجه فرنگی گلخانه  ۵00هزار و  2تا  200هزار، گوجه فرنگی نو یک هزار و  ۱۱تا  ۵، گوجه زیتونی 600تا یک هزار و  ۵00نو 

 تند فلفل هزار، ۱۱ تا ۵ خشک سیر هزار، 7 تا ۵00 و هزار 2 تازه سیر کیلو هر متقی  کارگر ادامه داد:.تومان است ۵00هزار و  4تا 

 2یک هزار تا  کاهو پیچ ساالدی، ۵00هزارو  3، فلفل دلمه سبز یک هزار تا 500هزار و  6تا  2، فلفل دلمه رنگی هزار 6 تا 2 ریز

، نخود فرنگی یک هزار تا ۵00هزار و  4تا  2هزار، لوبیا سبز  2، کرفس یک هزار تا 800تا یک هزار و  800،کاهو رسمی ۵00هزار و 

تا یک هزار و  700پلو،آش،قورمه( )نرخ هر کیلو سبزی جوربه گفته وی .تومان است ۵00هزار و  2هزار و هویج یک هزار تا  3

بینی کرد و وزهای آتی پیشرئیس اتحادیه میوه و سبزی بازار میوه در ر.تومان است 800تا یک هزار و  800و سبزی خوردن  ۵00

 .های گذشته، قیمت میوه در روزهای آتی نوسان چندانی نخواهد داشتافزود: با توجه به تنوع میوه در فصل تابستان و سال

یمت قوی در پایان سخنان خود با بیان اینکه اختالف میوه در مبدأ ناشی از عرضه و تقاضاست، تصریح کرد: این درحالی است که 

 3۵ها قانونمند می شود چرا که تمامی مغازه داران برحسب سند و فاکتور خود می توانند سود حداکثر د از خرید در مغازهبع میوه

درصدی اعمال کنند و در جریان بازرسی صنعت و معدن، اتحادیه و اصناف اگر هر یک از اعضا قیمت محصوالت خود را بیش از سود 

نفر  ۵00هزار و  3دهیم برخی ازمتخلفان آبروی جریمه و برخورد خواهد شد چرا که اجازه نمیقانونی برحسب فاکتور افزایش دهند، 

 .از اعضای اتحادیه را ببرند

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵82827/%D8%A2%D8%AE%D8%B۱ 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۰۹شنبه , 

 گروه مواد خوراکی/تعدیل نسبی قیمت میوه 6فروشی کاهش قیمت خُرده

بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به یک تیر ماه اعالم 

گزارش ایران اکونا به نقل از بانک مرکزی، در هفته منتهی به یکم تیر ماه نرخ  به.گروه کاهش یافته است 6کرد که طی آن قیمت 

درصد نسبت به هفته قبل از آن  0.۱درصد و روغن نباتی  ۱.6درصد، چای  0.3درصد، قند و شکر  ۱.2 برنج درصد،  0.۵لبنیات 

درصد  0.9درصد، گوشت قرمز  6.4های تازه درصد، سبزی ۱2.8های تازه درصد، میوه 0.4درصد، حبوب  ۵.۵افزایش و نرخ تخم مرغ 

 .درصد کاهش یافت 3.8و گوشت مرغ 

 لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و شیر پاستوریزه بدون تغییر بود. بهای ماست غیرپاستوریزه معادل 

درصد کاهش  ۵.۵درصد افزایش یافت. بهای تخم مرغ نیز معادل  2.8درصد تا  0.۱درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم بین  0.۱

 .رفتهزار ریال فروش می ۱80هزار تا  ۱26ای داشت و شانه

 برنج و حبوب

درصد کاهش  ۱.۱درصد افزایش ولی بهای برنج داخله درجه دو  ۱.4در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک معادل 

درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم بین  0.6درصد و لوبیا سفید  0.۱گروه حبوب قیمت عدس و لوبیا قرمز هر یک معادل یافت. در 

 .درصد کاهش داشت 0.8درصد تا  0.6

 های تازهها و سبزیمیوه

تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لوبیا سبز عرضه کمی داشت. سایر اقالم میوه و سبزی 

یوه های سطح شهر اقالم مفروشیشد. میوهبار عرضه میها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهفروشیدر مقایسه با سایر میوه

های تازه درصد کاهش یافت. در گروه سبزی 2۵.۱درصد تا  0.۱های تازه قیمت تمام اقالم بین کردند که در گروه میوهو سبزی تازه را عرضه می

 .درصد کاهش داشت ۱۱.7درصد تا  ۱.2درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم بین  9.6بهای لوبیا سبز معادل 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

 .درصد کاهش یافت 3.8درصد و گوشت مرغ  0.8درصد، گوشت تازه گاو و گوساله  0.9در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد کاهش  0.2درصد افزایش ولی بهای شکر  0.۱درصد و انواع روغن نباتی  ۱.6درصد، چای خارجی  0.8در این هفته قیمت قند معادل 

 داشت

 تغییرات یکساله

درصد، تخم مرغ  ۱۱.9ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل براساس اعالم بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به یکم تیر 

درصد، گوشت مرغ  20.6درصد، گوشت قرمز  7های تازه درصد، سبزی 38.۱های تازه درصد، میوه 0.۵درصد، حبوب  3.8درصد، برنج  ۵6.8

 است درصد کاهش یافته ۱.2د و شکر است. همچنین قیمت خُرده فروشی قن درصد رشد داشته 8.۱درصد و روغن نباتی  22.2درصد، چای  4.7

http://iranecona.com/8۵0۱3/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4- 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱۱دو شنبه 

 در سازمان مدیریت صنعتی راه اندازی شد "مرکز کاریابی و توسعه اشتغال دانش آموختگان کشور"

آموخته دانشگاهی است. سازمان مدیریت امروزه یکی از معضالت اساسی کشور باال بودن نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان دانش

دولت  اجتماعی این سازمان و در راستای پاسخگویی به دغدغه های صنعتی با درک اهمیت این مساله و ضرورت تحقق مسئولیت

 .نموده است "آموختگان کشورمرکز کاریابی و توسعه اشتغال دانش"اقدام به ایجاد 

 آموختگانمدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی هدف از راه اندازی این مرکز را یاری رساندن به دولت برای حل مشکل بیکاری دانش

 های وابسته به مدیریت ایجادموختگان دانشگاهی در رشتهآدانست و گفت: این مرکز در راستای کمک به کاهش نرخ بیکاری دانش

  .های شغلی مورد نیاز و استخدام فارغ التحصیالن دانشگاهی به شمار می رودشده است و به عنوان اهرمی برای توسعه مهارت

الزم برای انجام وظایف محوله های آموختگان دانشگاهی از مهارتابوالفضل کیانی بختیاری در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که دانش

های اقتصادی تمایلی به جذب آنها نداشته باشند، ها و بنگاهدر فضای کسب و کار برخوردار نیستند، همین امر موجب شده که شرکت

ی مدیریت هاهر یک از مشاغل موجود در حوزه های الزم به تفکیکای با هدف ارتقاء مهارتهای آموزشی حرفهاز این رو، طراحی دوره

به مخاطبین  "های آمادگی استخدامدوره"ها تحت عنوان به گفته، کیانی بختیاری ، این دوره .را در دستور کار سازمان قرار دادیم

 و هادانشگاه صنعتی، مدیریت سازمان از  آموختگانی تشکیل می دهند کهارائه می شود و مراجعه کنندگان این دوره ها را دانش

 نوانع به استخدام درصدد و اند کرده تحصیل مدیریت به وابسته هایرشته در عمدتا و التحصیل فارغ کشور عالی آموزش موسسات

هزار نفر مدیر صنعتی در  ۵وی در ادامه اظهار نمود: با توجه به عضویت بیش از  .های اقتصادی هستندها و بنگاهرکتش در کارشناس

با تعداد زیادی از بنگاه های بزرگ کشور که به مدد جمع آوری اطالعات در مرکز  خانه مدیران، همچنین تعامل عمیق سازمان

های وابسته به این سازمان، به وجود آمده است، سازمان مدیریت صنعتی و مرکز تعالی شرکت (IMI-100)های برتر بندی شرکترتبه

 .تخدام هستند را ایجاد خواهد کردهایی که متقاضی اساز این فرصت استفاده کرده و بانک اطالعاتی از شرکت

الذکر، شرکای تجاری و موسسات کاریابی، های فوقمدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی ادامه داد: عالوه بر این، تعامل با مدیران شرکت

های اند را در شرکتاین مرکز را گذرانده "استخدام آمادگی"های متقاضیانی که دوره« امکان برگزاری دوره های کارآموزی و استخدام»

 "آمادگی استخدام"های آموزشی کیانی بختیاری با اشاره به اینکه افراد حائز شرایط جویای کار که دوره .مذکور به وجود خواهد آورد

شوند، گفت: در این  ها جهت استخدام معرفی میای را طی می کنند، توسط این مرکز به شرکتو فرآیند تشخیص صالحیت حرفه

د، مرکز تا سه ماه پس از شروع اشتغال فرد معرفی شده به شرکت ارتباط خود را با شرکت حفظ می کند تا بازخورد الزم را از فراین

های مناسب آموزشی گفتنی است؛ کمک به توسعه ظرفیت مدیریت در کشور، افزایش برنامه .شرکت و فرد معرفی شده دریافت کند

های مدیریت از جمله اهداف اصلی سازمان ها از طریق مشاوره و تحقیق در مقولهی اجرایی طرحهاو کمک به مدیران برای رفع کمبود

مدیریت صنعتی به شمار می رود که ایجاد این مرکز، می تواند تکمیل کننده اهداف سازمان در راستای بکارگیری دانش فارغ 

  .التحصیالن دانشگاهی در بنگاه های اقتصادی باشد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=bd9c۱d077be۵47dead0 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=bd9c1d077be547dead0


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

21 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱۰یک شنبه 

 ماه کاهش یافت ۲ماه به  6فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از 

اول رییس جمهور در ابالغیه ای به دستگاه های اجرایی در خصوص مصوبه دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مدت معاون 

 .زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان کاال را از شش ماه به دوماه تغییر داد

 :این ابالغیه به شرح ذیل است به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، متن کامل

 بسمه تعالی

 با صلوات بر محمد و آل محمد

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

بانک مرکزی جمهوری  -و بودجه کشور سازمان برنامه-وزارت جهاد کشاورزی -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -وزارت دادگستری

ستاد مرکزی  -سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران -سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -اسالمی ایران

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

ت /8987و اصالح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره  22/۱/۱397ه مورخ ۵۵300ت /43۵2ه شماره تصویب نام( ۱۵در اجرای بند )

 :تصویب نامه یاد شده به شرح زیرابالغ می شود( ۱4تصمیم کارگروه موضوع بند ) 2/2/۱397ه مورخ ۵۵300

اصالح « دوماه»به عبارت « شش ماه» بند مذکور عبارت( ۱و تبصره ) 2/2/۱397مورخ  8739/۵۵300دستورالعمل شماره ( ۱در بند )

 .می شود

پیش از این در بند یک این دستورالعمل آمده بود: به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور،  الزم به ذکر است؛

ت خود را )بر اساس ارز حاصل از صادرا./.( 9۵صادر کنندگان کاال مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی )

بند مذکور هم آمده است: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات (۱)کاال( استفاده نمایند. در تبصره  EXW یا FCA یا FOB ارزش

 .بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجات تعیین خواهد شد

ماه از تاریخ  2ادرکنندگان کاال مکلفند ظرف مدت گفتنی است از این پس و با صدور ابالغیه جدید معاون اول رییس جمهور، ص

 .ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند( %9۵صدور پروانه صادراتی گمرکی )

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c302b4۵72b4747e088e۱60 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا – ۱۳۹۷تیر / /  ۱۳چهارشنبه , 

 کشاورزی محور توسعه گلستان نیست/ نبود امنیت مالی برای سرمایه گذار

درصد اقتصاد گلستان به کشاورزی وابسته است اما این بخش محور توسعه استان نیست و مدیران و تصمیم گیران،  70بیش از 

 .کنندکشاورزی معیشتی را چالش اصلی برای عبور از کشاورزی سنتی استان اعالم می

ن و پیشرو در حرکت است اما به به گفته مدیران و تصمیم گیران در حوزه جهادکشاورزی گلستان، استان به سمت کشاورزی مدر

 .توان از آن به حرکت الک پشتی تعبیر کردگفته کارشناسان این حرکت کند بوده و می

درصد اقتصاد گلستان به طور مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزی وابسته و این استان از داشتن صنایع بزرگ  70هم اکنون بیش از 

 .تواند یکی از محورهای اصلی توسعه استان باشدمیمحروم است؛ لذا عبور از کشاورزی سنتی 

ها، های ارائه شده کشاورزی نوین یا صنعتی بر چهار اصل تولید بذر مناسب کمی و کیفی، استفاده اصولی از آفت کُشبر اساس تعریف

 .تغذیه گیاهی مناسب و میکانیزاسیون کشاورزی استوار است

لمی و اصولی و همگام با ترویج و آموزش است اما به گفته کارشناسان، گلستان برای عبور به تعبیر دیگر کشاورزی مدرن، کشاورزی ع

تجهیز و نوسازی ماشین )از کشاورزی سنتی از سه مولفه اصلی کشاورزی نوین غفلت کرده و فقط به بخشی از مکانیزاسیون کشاورزی 

استان و کشاورزان پیشرو  کشاورز خانه اعضای گلستان، استان جهادکشاورزی مدیران حضور با خبرگزاری.آالت و ادوات( توجه دارد

های های پیش رو عبور از کشاورزی سنتی و رسیدن به کشاورزی مدرن را برگزار کرد و در این میزگرد چالشنشست تخصصی چالش

ر پاسخ به این سوال که ابتدا رئیس اداره مکانیزاسیون جهادکشاورزی گلستان د.اصلی این حوزه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

هایی را برداشته و چه مسیری را برای حرکت در این حوزه ترسیم کرده است، سیمایی گلستان برای عبور از کشاورزی سنتی چه گام

از مکانیزاسیون استان ارائه و اظهار کرد: در پنج سال گذشته شاهد تغییرات کیفی در حوزه مکانیزاسیون گلستان هستیم و کل 

 .هزار دستگاه رسیده است 2۱7به  ۱39۱هزار دستگاه در پایان سال  ۱43آالت و ادوات کشاورزی استان از ماشین 

 درصد رشد داشتیم ۱4ساالنه 

درصد رشد داشته است، افزود: بر مبنای  ۱4که افزایش ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی ساالنه عیدی محمد فاروقی با بیان این

ن های نوین در دستور کار قرار دادیم و ضریب مکانیزاسیوه رشد و توسعه مکانیزاسیون را با نگاه به فناوریتکلیف برنامه پنجم توسع

 .درصد رساندیم ۱.6به  9۱درصد در پایان سال  ۱.09استان را از 

، برنامه عمل کرده استهای کشاورزی فراتر از که آمار گویای این مطلب است که گلستان در حوزه افزایش ماشینوی با اشاره به این

گفت: گلستان با مشارکت خوب بهره برداران به لحاظ تعداد کمباین رتبه دوم، تراکتور رتبه پنجم، سمپال رتبه نخست، کارنده رتبه 

 .های صدر جدولی ارتقاء پیدا کرده استهای وسط جدولی به استانسوم کشور را داراست و در سایر ادوات در پنج سال اخیر از استان

ازد و سکار ماشین آالت و تجهیزات را میشود؛ صنعتماشین آالت و ادوات کشاورزی تولید داخل بر اساس نیاز کشاورز تولید نمی 

کند و کشاورز مجبور به خرید آن استوی اضافه کرد: هم اکنون گلستان در خرید اداوات و ماشین آالت کشاورزی، خاک ویترین می

 .ات خوبی داشته و تنها در ناوگان برداشت )کمباین و حمل محصوالت کشاورزی( مشکل داریمها توفیقورزها و کارنده

فاروقی تصریح کرد: گلستان به رغم داشتن ناوگان فرسوده برداشت، رتبه پنجم کشور را کسب کرده و ضایعات آن در این حوزه حدود 

 .درصد، پایین تر است ۵.7درصد است که از میانگین کشوری  4.۵
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های آموزشی و بازآموزی معاینه فنی و ... برای کشاورزان و رانندگان خبر داد و خاطرنشان کرد: وضعیت از برگزاری دوره وی

مکانیزاسیون استان به سمت بهبود کمی و کیفی در حرکت است و در نوسازی و بهسازی ماشین آالت و تجهیزات در مسیر توسعه 

 .ایمقرار گرفته

 خوردهای کشاورزان خاک میماشین آالت در انبار

های ای دارد و استفاده از علوم ریاضی، آمار شیمیایی، اکولوژیک و حتی دستیابی به سامانهمکانیزاسیون کشاورزی مفهوم گسترده

 .توان این اصل را در خرید ماشین آالت و ادوات کشاورزی خالصه کردشود و نمینوین آبیاری و ... را شامل می

اروقی معتقد است وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی گلستان به سمت بهبود کمی و کیفی در حرکت است و در مسیر با این وجود ف

توسعه قرار گرفته است اما سوال اساسی اینجاست آیا این ابزار و تجهیزات از کارآیی الزم برخوردار است و پاسخگوی نیاز کشاورزان 

عان داشت که گلستان از کشاورزی سنتی عبور کرده و در مسیر کشاورزی مدرن و نوین شود با اتکاء به آن اذگلستانی هست. آیا می

 .در حرکت است

چه توسط رییس اداره مکانیزاسیون بیان شد آمار و اطالعات این سوال را دبیر خانه کشاورز استان گلستان پاسخ داد و گفت: آن

 .از کارآمدی این ابزار صحبتی نشدموجودی ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی در استان است اما 

 تولیدات داخل جوابگوی نیاز کشاورزان نیست

های سال کشاورزان محکوم هستند تراکتور ساخت داخل را خریداری کنند؛ هرچند بهتر از شخم با اسب علی قلی ایمانی افزود: سال

 گلستان دیگر سنتی نیست و از ماشین آالت و ابزار بهتوانیم بگوییم کشاورزی و گاو است اما جوابگوی نیاز کشاورزان نیست و نمی

 .کنیمروز استفاده می

که تولید ماشین آالت کشاورزی کشور در انحصار یک یا چند شرکت است، ادامه داد: ماشین آالت و ادوات کشاورزی وی با بیان این

بور کند و کشاورز مجسازد و ویترین میهیزات را میکار ماشین آالت و تجشود؛ صنعتتولید داخل بر اساس نیاز کشاورز تولید نمی

 .که این تجهیزات در یک زمین پاسخگوست و در زمین دیگر کارآیی نداردبه خرید آن است حال آن

که صنعت ما باید در خدمت کشاورزی باشد و ماشین آالت و تجهیزات بر اساس نیاز رییس بنیاد گندمکاران کشور با تأکید بر این

گویند بقایای کشاورزی )گندم، کلزا و ...( ولید شود، اظهار کرد: چند سالی است همه )مدیر و کارشناس و دادستان و ... ( میزراعت ت

را پس از برداشت آتش نزنید؛ اما هیچ کس به این سوال پاسخ نداده اگر آتش نزنیم چگونه کشت دوم انجام دهیم؟ با بقایای جمع 

 هم کاربرد ندارد چه کنیم؟ آوری شده که برای خوراک دام

وی اضافه کرد: آیا برای کشاورز با پنج هکتار زمین توجیه اقتصادی دارد که یک میلیارد تومان برای خرید تراکتور، کارنده و سایر 

 ادوات هزینه کند؟

اس ر شد: ابزار و ادوات باید بر اسخورد پُر است، متذککه انبار کشاورزان گلستانی از ادوات و تجهیزاتی که خاک میایمانی با بیان این

 .نیاز کشاورزان منطقه، طراحی و ساخته شود

 نگاه به کشاورزی باید تغییر کند

که برای عبور از کشاورزی سنتی باید نگاه به کشاورزی تغییر کند، گفت: هم اکنون دو نگاه به کشاورزی وجود وی با تاکید بر این

 های دشمن با چنگاقتصاد مقاومتی است که کشاورزان در کنار امنیت غذایی، در مقابل تکانههای گذاریدارد؛ نگاه نخست سیاست

 .و دندان باید تالش کنند، استقالل کشور حفظ شود
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امکانات و تجهیزات به روز در بازار موجود است اما جیب کشاورز خالی است و توان خرید آن را ندارد؛ ارقام داخلی و خارجی بذر هم 

شود وی افزود: بر مبنای نگاه دوم کشاورزی محور توسعه نیست و سهم رد اما اطالعات علمی وارد عرصه زراعت استان نمیوجود دا

درصد  ۱7درصد درآمد ناخالص ملی و  ۱0آید؛ کشاورزی آن از اشتغال کم و ناچیز است و هرساله درآمد ناخالص ملی آن پایین می

 .سرمایه گذاری در این بخش کارآمدی الزم را ندارد اشتغال را به خود اختصاص داده است و

به گفته ایمانی هم اکنون این دو نگاه به کشاورزی در کنار هم قرار دارد و همین امر باعث شده فراز و فرود بخش کشاورزی زیاد 

 .شویمباشد؛ یک روز در تولید گندم خودکفا شده و روز دیگر به وارد کننده بزرگ گندم تبدیل می

ها در این حوزه هستیم و باید اسناد باالدستی تکلیف را مشخص کند که متذکر شد: برای عبور از این مرحله نیازمند تغییر نکاهوی 

 .به طور دقیق از کشاورزی چه انتظاری دارد و باید کدام نیاز را مرتفع کند

 ه کشاورزی و مشخص بودن برنامه این حوزه بر اساسدبیرخانه کشاورز استان برای عبور از سنتی کشاورزی گلستان بر تغییر نگاه ب

اسناد باالدستی تاکید دارد اما مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان گلستان معتقد است گلستان به سمت کشاورزی مدرن حرکت 

 .کرده اما همچنان با چالش کشاورزی معیشی و دیرپذیر بودن کشاورزان مواجه است

 از کشاورزی معیشتی عبور کنیم

محمدرضا عباسی اظهار کرد: هم اکنون انواع تجهیزات و ماشین آالت با قیمت و کیفیت مختلف در بازار وجود دارد اما توان مالی 

های دولت کاهش یافته؛ کشاورزی معیشتی است و در حوزه مکانیزاسیون سهامی زراعی ندار یم و در کشاورزان پایین آمده و حمایت

 .پیشرفت کشاورزی استان ساز و کار فراهم کنیم توانیم برایاین شرایط نمی

ایم و های متفاوت را وارد استان کردهها و کارندهوی افزود: هم اکنون توان علمی و نیروی متخصص داریم، ابزار و ادوات، سم پاش

 .ت هم تغییر کندهای کشپاشی با پهباد در گلستان را آزمایش کردیم اما برای عبور از کشاورزی سنتی باید روشحتی سم

ایم، ادامه داد: مشکل اصلی برای عبور که به سمت کشاورزی مدرن حرکت کردهمدیر زراعت جهادکشاورزی گلستان با اشاره به این

 .از کشاورز سنتی را باید در عبور از کشاورزی معیشتی گلستانی جستجو کرد

اما جیب کشاورز خالی است و توان خرید آن را ندارد؛ با توجه به  وی اضافه کرد: امکانات و تجهیزات به روز در بازار موجود است

شود و بخش های انجام شده ارقام داخلی و خارجی بذر هم وجود دارد اما اطالعات علمی موجود وارد عرصه زراعت نمیریزیبرنامه

 .قابل توجهی از کشاورزان استان دیرپذیر هستند

مرکز توزیع  3۵0کارشناس پهنه در استان فعال هستند و  ۵00خت و بیان کرد: هم اکنون عباسی به توضیح بیشتر این موضوع پردا

های کارشناسی ای از کشاورزان توصیهکنند اما هنوز هم عدهتعاونی تولید در استان فعالیت می ۵0سم فروشی و  420سموم مجاز، 

کنند در این شرایط هم جیب کشاورز خالی پایین تر تهیه می ها را از مراکز غیرمجاز با قیمترا جدی نگرفته و یا سموم و نهاده

شود و شاهد کاهش عملکرد تولید هستیم وهم ورود سموم غیرمجاز به زنجیره غذایی، سالمت جامعه را با خطر مواجه کرده و می

 .یابدسرطان افزایش می

 ای برای کشاورز گلستانی تعریف نشدهچشم انداز توسعه

های روغنی بر خالف مدیر زراعت جهادکشاورزی گلستان در این میزگرد و کشاورز نمونه ملی در تولید دانه کشاورز پیشرو حاضر

ای این بخش دانست و گفت: چشم انداز توسعه چالش جدی عبور از کشاورزی سنتی گلستان را در مشخص نبودن چشم انداز توسعه

شود بود امنیت کافی در این حوزه هر روز تعداد کشاورزان استان کاسته میکشاورزی برای کشاورز گلستانی تعریف نشده و به دلیل ن

 .و نسل جدید رغبتی به فعالیت در حوزه کشاورزی ندارند
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فریدون فدایی افزود: کشاورزان فعال هم اگر رغبتی به سرمایه گذاری در این بخش داشته باشند احتمال سرقت تجهیزات و ادوات 

 .پذیر نیستری نوین وجود دارد و گذاشتن نگهبان بر سر هر لوله امکانکشاورزی به ویژه در آبیا

دهد گوییم به داد ماهم برسید؛ پیشنهاد میوی ادامه داد: ادوات و تجهیزات کشاورزی ما بارها به سرقت رفته است و به دادستان می

ه گویند کدهد. میزی اجازه دیوارکشی به ما نمیگوییم مطابق قانون موجود، جهادکشاوردور زمین کشاورزی خود دیوار بکشید؛ می

فنس بکشید اما واقعا توان مالی چنین کاری برای همه کشاورزان استان وجود ندارند و اگر هم وجود داشته باشد تمام وقت باید 

 .ها را ندزدندنگهبانی حضور داشته باشد و مواظبت کند فنس

ی دولتی به حداقل ممکن رسیده و حمایت در پرداخت تسهیالت خالصه شده و توان هاهای اخیر حمایتفدایی اضافه کرد: در سال

وی تصریح کرد: اگر قرار است گلستان در مسیر کشاورزی مدرن قرار گیرد باید .خرید کشاورزان استان هم به حداقل رسیده است

و  های کاشت، داشتهای دولتی، شرکت تعاونیمایتای را برای کشاورزان ترسیم کنیم و در کنار حابتدا برنامه و چشم انداز توسعه

گیرد، از دوش کشاورز برداشت فعال شوند تا بار خرید تجهیزات و ادواتی که فقط در یک مقطع زمانی کوتاه مورد استفاده قرار می

 .ها فراهم شودبرداشته و امنیت شغلی و کاری کشاورزان در همه زمینه

http://iranecona.com/8۵۱78/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B۱ 
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 برنج
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۳تاریخ: 

 زند/شوک جدید به بازار برنج در راه استهای اخیر درجا میمیزان تولید برنج در سال

سال اخیر  8با وجود افزایش هزینه های حقوق و دستمزد،آموزش و تحقیقات و مروج ،میزان تولید برنج در یک مقام مسئول گفت: 

 .درجا می زند

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارجمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت

در سال جاری ،اظهار کرد: اگرچه بارش های بهاره برای کشت برنج بسیار مناسب بود اما سطح  تولید برنجدرباره آخرین وضعیت 

 .اطق ساحلی از سال های قبل تا حدودی کاهش یافته استکشت برنج در استان های مازندران و گیالن به دلیل خشکسالی برخی من

استان اجرا نشده است،افزود:  ۱4در  ممنوعیت کشت برنجوی با انتقاد از این موضوع که بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر 

 .می شود علی رغم آنکه در شرایط کنونی استان اصفهان از کم آبی رنج می برد،اماکشت برنج در این استان انجام

علی زاده شایق ادامه داد: شرایط مساعد اقلیمی در بهار نشان می دهد که نگرانی برای تولید برنج امسال نداریم و همانند سال گذشته 

 نیاز  تا یک میلیون تن برنج ،مابقی 800هزارتن تولید خواهیم داشت اما با احتساب سرانه مصرف  200میلیون و  2تا  ۱۵0میلیون و  2

در سال گذشته بیان کرد: با توجه به آنکه  واردات بی رویه برنجاین مقام مسئول با انتقاد از .شود جبران واردات طریق از باید کشور

مسئولیت تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی است، از این رو انتظار می رود وزارتخانه با اعمال نظارت کافی اجازه ندهد که میزان 

 .میلیون تن تخطی کند درحالیکه بنده شک دارم که وزارت جهاد بتواند به درستی به این وظیفه اش عمل کندواردات از سقف یک 

هزارتن برنج از طریق مبادی رسمی وارد شد،بیان کرد: با  2۵0وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال گذشته یک میلیون و 

سمی به سبب نبود نظارت کافی می توان گفت که وزارت جهاد در امر تنظیم وجود نداشتن آمار شش ماهه دوم و کانال های غیر ر

 .بازار به درستی به وظیفه اش عمل نکرده است

 ثبات تولید برنج در چند سال اخیر جای سوال است؟

اظهار کرد: وزارت سال گذشته مغفول مانده است،  8دبیر انجمن برنج در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه ثبات میزان تولید در 

 افزایش وجود با که  هزارتن اعالم کره است 200میلیون و  2 تولید برنج را جهاد کشاورزی در چند سال اخیر به طور متوسط میزان

سال گذشته درجا  8یقات و مروج این امر جای سوال است که چرا تولید برنج در تحق و ها،آموزش نهاده دستمزد، و ،حقوق ها هزینه

هزارتن اعالم می شود،این  200میلیون و  2تا  ۱۵0میلیون و  2به گفته وی با توجه به آنکه طی این سال ها میزان تولید .می زند

امر جای سوال دارد که این افزایش هزینه ها کجا می رود و اگر نمی تواند میزان تولید برنج را افزایش دهد نیازی به این همه هزینه 

 یدتول  به تنهایی می توانند این میزان برنج را بدون اختصاص هزینه ای کشاورزان که چرا  نیستدر بخش آموزش و تحقیقات 

یمت برنج قدبیر انجمن برنج درباره تاثیر آشفته بازار ارز بر بازار برنج بیان کرد: نوسان نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر افزایش .کنند

 .است شده داخل تولید از حمایت به نجرم  داشته است و این امر به طور غیر مستقیم خارجی

وی در بخش پایانی سخنان خود درباره آخرین وضعیت قیمت برنج ایرانی در بازار تصریح کرد:قیمت برنج ایرانی با افزایش عرضه از 

 .زار وارد شودشهریور تا تیرماه سال آینده کاهش می یابد و بدیهی است که از اواخر تیر با ورود برنج های نو شوک جدیدی به با

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵8۱674/%D9%8۵%DB%8C%D8%B2 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۰ : تاریخ

 شرکت دولتی برای واردات گرفتند+جدول  ۲دهد مقدار ارزی که فارس خبر می

خورد که برای واردات کاالهای اساسی و شرکت دولتی به چشم می 2در فهرست منتشرشده از دریافت کنندگان ارز دولتی، نام 

  .اندتومانی دریافت کرده 4200ضروری ارز 

رز کنندگان اشده از سوی بانک مرکزی که دریافت، بر اساس جزئیات فهرست اعالمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

دهد، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تومانی دولتی برای واردات کاال منتشر شده، نشان می 4200

 .دین تاکنون برای واردات برخی اقالم اساسی و مورد نیاز ضروری ارز دولتی دریافت کرده استفرور 2۱از تاریخ 

 ارز دولتی ـ یورو کاال

 128،887،000 برنج

 23،298،000 روغن خام آفتاب گردان

 21،150،000 روغن خام سویا

 173،335،000 جمع

پشتیبانی امور دام کشور زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به چشم به گزارش فارس، همچنین در این فهرست نام شرکت سهامی 

 .خورد که توانسته برای تأمین کاالهای موردنیاز خود ارز دولتی دریافت کندمی

 ارز دولتی ـ یورو کاال

 13،530،000 جو

 68،744،500 ذرت خوراک دام

 36،234،000 کنجاله سویا

 7،577،211 زدهگوشت گوساله یخ

 126،085،711 جمع

 .یورو برای واردات کاال دریافت کردند 7۱۱هزار و  420میلیون و  299در مجموع این دو شرکت بالغ 

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱00007۵4/%D9%8۵%D9%82%D8% 
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 تامین منابع مالی  
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۲ : تاریخ

 ای ای به واردات کود معنا ندارد/ تهیه مواد اولیه با ارز آزاد؛ واردات با ارز یارانهاختصاص ارز یارانه

شود همه نوع کود کشاورزی با کیفیت مطلوب در داخل تولید می :عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی گفت

  .کنندرا با ارز آزاد تهیه می دهد، اما تولیدکنندگان مواد اولیهای به واردات کود میچه معنا دارد که دولت ارز یارانهو 

ای برای واردات یارانهبا انتقاد از رویه دولت نسبت به اختصاص ارز  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محسن سیروس در گفت

ای بدهند، کودهای ساخته شده، تصریح کرد: به جای آنکه به مواد اولیه برای تولید داخل کود و برای حمایت از تولید ارز یارانه

 .کنندشود، را وارد میای گرفته و مشابه کودی که در داخل هم تولید میواردکنندگان کود به راحتی ارز یارانه

شود که قیمت محصول وارداتی از قیمت تولید داخل ای به واردات کود سبب میدر حالی است که اختصاص ارز یارانه وی افزود: این

تر بوده و در نهایت بازار را از آن خود کند. مضاف بر آنکه بسیاری از تولیدکنندگان کود داخلی طی چند سال گذشته به دلیل پایین

 .اند که تبعات آن از بین رفتن مشاغل و ایجاد بیکاری هم استهم نداشت، ورشکست شده رویه که شاید لزومیهمین واردات بی

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی گفت: اکنون تولیدکنندگان باید مواد اولیه خود را برمبنای ارز بازار آزاد 

ای ای داشته باشد، ارز یارانهاردکننده به راحتی بدون آنکه دغدغهتهیه کنند که قطعاً در قیمت تمام شده آنها مؤثر در حالی که و

ای میلیون یورو ارز یارانه ۱3در شرایط تنگنای ارزی کشور  شناسم کهفقط یک شرکت را می گیرد وتومانی را می 4200

 .برای واردات کود گرفته است

کنندگان کود در کشور و انتقاد به اختصاص ارز ای به رئیس جمهور برای بررسی وضعیت تولیداز ارسال نامه سیروس

خواهیم که اختصاص ارز به واردات کود را قطع کند، چرا که وقتی انواع و گفت: از دولت می ای برای واردات کود خبر دادیارانه

  .پل استشود، دلیلی برای واردات آن نیست که نمونه آن کود سوپرفسفات تریکود در کشور با کیفیت مناسب تولید می

ها به عنوان یکی از تولیدکنندگان کود اجحاف کرده و کود وی ادامه داد: کار به جایی رسیده است که خود دولت هم از پتروشیمی

ها هم به این مسأله معترض کند که حتی پتروشیمیکند و در شبکه خودش توزیع میاوره را نصف قیمت رسمی آنها خریداری می

 .شودنهایت به ضرر تولید داخل تمام میهستند و این رویه در 

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱2000474/%D8%A7%D8%AE% 
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 تامین منابع مالی
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۳تاریخ: 

 اردار و خشکباز باغات تحت پوشش بیمه هستند/ کاهش یک میلیونی تولیدات محصوالت هسته نیم میلیون هکتار

هزار هکتار باغات بارور در کشور تنها کمتر از نیم میلیون هکتار از آنها تحت پوشش  400میلیون و  2طهماسبی گفت: از مجموع 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارورزی در گفتمحمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشا.بیمه هستند

در سال جاری اظهار کرد: با توجه به افزایش درجه  تولید محصوالت باغی درباره آخرین وضعیت ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 اشین  ها همچون کرمان موجب شد که گل انگیزی درختان پستهحرارت و هوای متغیر و ناپایدار در اسفند ماه گذشته در برخی استان

 پسته باغات به خسارت مانتو میلیارد هزار 2 برآوردها آخرین براساس طوریکه به شود آسیب دچار نیاز مورد سرمای تأمین عدم از

 رد میوه حتی و برگ گل، تشکیل و گیاهی شیره فعالیت وجود  با ماه فروردین در بهاره دیررس سرمای  وی افزود:.شد وارد کرمان

 های زنجان، قزوین، اردبیل و تهران در منطقه دماوند و فیروزکوه دچارختان موجب شد که باغات سیب، گردو و انگور استاندر برخی

هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: با توجه  8طهماسبی مجموع خسارت سرمازدگی دیررس بهاره بالغ بر .سرمازدگی شدید شوند

 .به آنکه بخش قابل توجهی از باغات تحت پوشش بیمه نیستند، سرمازدگی اخیر مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد

درصد باغات کل کشور تحت پوشش بیمه هستند، بیان کرد: از مجموع  30تا  20به اینکه تنها معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره 

 این و هستند بیمه پوشش تحت آنها  هزار هکتار باغات بارور موجود در کشور تنها کمتر از نیم میلیون هکتار 400میلیون و  2

 هدیدت را کشت محیط که تگرگ و طوفان گرما، سرما، خشکی، هایتنش از ناشی ناپایدار اقلیمی شرایط وجود با که است درحالی

 .نسبت به بیمه باغات خود اقدام کنند باغداران تمامی رودمی انتظار کند،می

 پرداخت کشاورزان  درصد توسط 30توسط دولت و  بیمه محصوالت کشاورزیدرصد حق  70وی ادامه داد: با توجه به آنکه 

 اقدام ودخ باغات بیمه به نسبت که افرادی و است محیطی های تنش برای ریسک و حمایتی بیمه کشاورزی، بیمه بنابراین شود،می

به گفته این مقام مسئول، خوشبختانه با تبصره ای که راجع به صندوق .کنند می دریافت غرامت بیمه های گزینه برحسب کردند،

 .ارات بیمه محصوالت کشاورزی تخصیص یابددرصد اعتب ۱00بیمه در مجلس به تصویب رسید، قرار شد تا 

وی با بیان اینکه اعتبارات صندوق بیمه جوابگوی نیاز کشور نیست، اظهار کرد: با توجه به اعتبار حدود یک هزار میلیارد تومانی 

 نیاز جوابگوی میزان این که گفت توان می مختلف های بخش و  میلیارد تومان سرمازدگی ۱۱صندوق بیمه و خسارت باالی 

نیست و به همین دلیل با تشکیل کارگروه مدیریت بحران در رابطه با بخش های تخصصی کشاورزی در استانداری های  کشاورزان

 .مختلف با امحال وام ها و ارائه تسهیالت ارزان قیمت درصدد حمایت از تولیدکنندگان هستیم

ندوق صبه بیمه باغات خود ندارند، افزود: با توجه به کمبود اعتبار این مقام مسئول با بیان اینکه کشاورزان تمایل چندانی نسبت 

و خسارت های وارده به بخش کشاورزی ناشی از سرمازدگی و سایر تنش های محیطی، پرداخت غرامت  بیمه محصوالت کشاورزی

امی کشاورزان بیمه ریسک را انجام ها با تاخیر انجام می شود چرا که این دو مقوله همانند فیل و فنجان است که انتظار می رود تم

 .دهند تا در صورت پوشش همگانی بیمه محصوالت بتوانیم حمایت بهتری از تولیدکنندگان داشته باشیم

 در تولید محصوالت باغی کمبودی نداریم

تولید  جود مازادطهماسبی با اشاره به اینکه اکثر میوه های تولیدی مناطق سرد و معتدل دچار آسیب شدند، افزود: البته با و

در مناطق سرد و معتدل نگرانی مبنی بر کمبود میوه نداریم، ضمن آنکه تولید در مناطق گرمسیری به ویژه مرکبات  محصوالت باغی

 .از شرایط متعادلی برخوردار است
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فناوری سامانه های ضد وی با اشاره به راهکارهای کاهش سرمازدگی و تنش های محیطی در باغات بیان کرد: از طریق تکنولوژی و 

آالت ضد سرمازدگی و استفاده از ارقام جدید و اصالح شده و همچنین مدیریت به دنبال کاهش خسارت سرمازدگی و تگرگ، ماشین

تنش های محیطی در باغات هستیم که بدین منظور افراد با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی استان ها می توانند ادوات و تجهیزات 

به گفته معاون امور باغبانی با وجود تنوع باالی اقلیمی و کشت محصوالت هسته دار، دانه دار و انگور در .یاز استفاده کنندمورد ن

هکتار گلخانه در کشور موجود است، گفت: با توجه  ۵00هزا رو  ۱3وی با بیان اینکه حدود .مناطق مختلف کمبودی نخواهیم داشت

هزارتن  300میلیون و  2در محیط های گلخانه ای صورت می گیرد؛ بنابراین تولید حدود  یفیتولیدات سبزی و صبه آنکه عمده 

 .محصول در این محیط های گلخانه ای به هیچ عنوان دچار آسیب قرار نمی گیرند

سته دار هپیش بینی می شود که تولید محصوالت دانه دار،  سرمازدگی دیررس بهارهطهماسبی در پایان تصریح کرد: با توجه به 

 .و خشکبار نظیر پسته و گردو نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون تن کاهش یابد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵8269۱/%D9%86%DB%8C%D9%8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۰ : تاریخ

 شودبانک اطالعات جامع خاک کشور تدوین می

شناسی و جلوگیری از مطالعات موازی و تکراری نمایندگان مجلس امروز در جلسه علنی خود برای کنترل کیفیت مطالعات خاک 

  .شناسی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به ایجاد بانک ملی اطالعات خاک کشور کردندخاک

، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسالمی و در جریان ادامه بررسی الیحه خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

 لوگیریشناسی و جاین الیحه مقرر کردند، به منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک 7، نمایندگان با تصویب ماده «حفاظت از خاک»

 شناسی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به انجام موارد زیر شود؛از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک

 شناسی و تناسب اراضی و ابالغ آنالف( تهیه دستورالعمل مطالعات خاک»

 ب( ایجاد بانک ملی اطالعات خاک کشور

ه شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینمحیطی و زمینتشناسی، زیسبندی خاک کشور از نظر کانیهای پهنهپ( تهیه نقشه

ناسی و شزایی خاک و تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمیناز خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری

 .شناسی و اکتشافات معدنیزیست، وزارت بهداشت، نیرو، صنعت و سازمان زمینشیمیایی زمین کشور با همکاری سازمان محیط

قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شدند، مطابق دستورالعمل ابالغی  ۵های اجرایی موضوع ماده طبق تبصره یک این ماده، دستگاه

شناسی و تناسب اراضی را جهت تائید به وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک

شاورزی های کشناسی و تناسب اراضی برای کاربریهمچنین طبق تبصره دو مقرر شد نظارت و تائید کیفیت مطالعات خاک.نندارائه ک

 .و منابع طبیعی با هدف غنای بانک اطالعات خاک کشور به عهده وزارت است

های مختلف توسط اشخاص ربریشناسی و تناسب اراضی برای کاعالوه بر این، طبق تبصره سه مقرر شد هرگونه مطالعات خاک

 .«حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تائید وزارت جهاد کشاورزی باشد

همچنین با مصوبه مجلس، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد ظرف مدت یک ماه از زمان وصول استعالم، نسبت به ارائه پاسخ اقدام 

 .شوداسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقی میکند و عدم پ

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱00004۱7/%D8%A8%D8% 
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 تخم مرغ
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۲تاریخ: 

 تومان 5۴00نرخ هر کیلو تخم مرغ صادرات تخم مرغ به افغانستان آغاز شد/ 

 .مرغ به صورت محدود در دو هفته اخیر به افغانستان خبر دادگذار از صادرات تخمدبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارگذار در گفتفرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ این محصول به طور میانگین درب  مرغنرخ تخم تومانی 400از کاهش  ،خبرنگاران جوان

ها از علل اصلی کاهش مصرف اینکه افزایش دمای هوا و تعطیلی مدارس و دانشگاهوی با اشاره به .تومان است 400هزار و  ۵مرغداری 

 .کاهش قیمت تمام شده و توجیه پذیری صادرات را به همراه داشته است  روند، افزود: همخوانی عرضه و تقاضامرغ به شمار میتخم

درصد  80ش داشته است، اظهار کرد: با توجه به آنکه درصد افزای 32ماهه اخیر 6های دامی در طالکش با بیان اینکه قیمت نهاده

تومانی  3800تومانی با ارز  4200التفاوت دالر رفت که مابهها است؛ بنابراین از دولت انتظار میمرغ سهم نهادهقیمت تمام شده تخم

 .را به تولیدکنندگان پرداخت کند تا قیمت تولید کاهش یابد

 محدود صورت به مرغتخم صادرات اخیر هفته دو در اگرچه  ، بیان کرد: مرغصادرات تخم عیتاین مقام مسئول درباره آخرین وض

وی با بیان اینکه مشکلی از لحاظ ممنوعیت بهداشتی برای صادرات .نیست توجهی قابل رقم صادرات عدد اما شد، آغاز افغانستان به

ز سوی ا یارانه صادراتیر رقابت با دیگر کشورها و عدم پرداخت نداریم، گفت: این درحالی است که به سبب بحث قیمت، ناتوانی د

مرغ سایز ریز به سبب درخواست تجار به افغانستان دولت امکان صادرات به عراق وجود ندارد و طی دو هفته اخیر تنها مقداری تخم

ابتدای سال هیچ گونه ممنوعیت دولتی و گذار ادامه داد: با وجود آنکه از دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم.صادر شده است

مرغ ایرانی نداشتیم، اما به سبب نبود رقابت قیمتی امکان صادرات به بازارهای هدف ممنوعیت از سوی کشورها برای واردات تخم

گونه مشکلی یچهزارتن اعالم کرد و افزود: در شرایط کنونی ه 40تا  30مرغ را طالکش حداکثر مازاد روزانه تولید تخم.وجود نداشت

 .مرغ نداریم و با وجود مازاد در صورت مزیت قیمتی امکان توسعه صادرات به بازارهای هدف وجود داردبرای تولید تخم

بینی مرغ به بازارهای هدف صادر شد، گفت: برای سال جاری پیشهزارتن تخم ۱0وی در پایان با بیان اینکه سال گذشته کمتر از 

 .ات به رقم سال گذشته نرسدشود که میزان صادرمی

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵8۵26۱/%D8%B۵%D8%A7%D 
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 تولیدات باغی
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۲ : تاریخ

 سوم خرمای تولیدیشوری و کم آبی رمق نخلداران خوزستان را گرفت/ هشدار نسبت به نابودی یک 

هایی که در های خرما در خوزستان و بوشهر تأثیر گذاشته و اکثر نخلشدت روی نخلرئیس انجمن ملی خرما گفت: شوری آب به 

خبرگزاری وگو با خبرنگار کشاورزی محسن رشید فرخی در گفت .های شور قرار دارند، در معرض خشک شدن هستندمجاورت آب

هزار تن خرما برداشت  ۱80، در مورد آخرین وضعیت برداشت خرما در کشور خاطر نشان کرد: سال گذشته یک میلیون و فارس

های استان کشور خرماخیز هستند، اضافه کرد: استان 6وی با بیان اینکه .ها وضعیت برداشت خوبی داریمکردیم و در برخی استان

، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس و خوزستان خرماخیز هستند، اما متأسفانه امسال به دلیل کم آبی و شور شدن کرمان، هرمزگان

های خرما هایی از اهواز و همچنین بوشهر نگران آن هستیم که نخلآب در خوزستان، به ویژه در شهرهای آبادان، خرمشهر و قسمت

های خرما تأثیر گذاشته و شدت روی نخلشوری آب به :یشتر این موضوع گفترئیس انجمن ملی خرما در توضیح ب.خشک شوند

 .های شور قرار دارند، قریب به اتفاق در معرض خشک شدن هستندهایی که در مجاورت آبنخل

 .شود که در معرض نابودی قرار داردسوم خرمای تولیدی در کشور در همین مناطق تولید میبه گفته رشید فرخی حداقل یک

کن آب و آبیاری نوین عنوان های شیرینها را استفاده از دستگاهمدت برای جلوگیری از خشک شدن نخلستانوی تنها راهکار کوتاه

شود که بخش زیادی از تولید را در داخل به گزارش فارس، ایران پس از مصر دومین تولیدکننده خرما در جهان محسوب می.کرد

 .کنده بازارهای صادراتی میمصرف کرده و بخشی را هم روان

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱2000۱40/%D8%B4%D9%88%D 
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 تولیدات باغی
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱۳چهار شنبه 

 !خربزه درمانی

  .خربزه میوه ای شیرین، لذیذ و گواراست که انواع گوناگونی دارد و بهترین آن خربزه خراسان است <تغذیهغذا و 

شود که البته این دو نوع کم آب تر از خربزه هستند. عالمت خوب خانواده خربزه عالوه بر خربزه شامل انواع گرمک و طالبی نیز می

 .انتهای آن را وقتی کمی فشار دهید مختصری فرو رودآن است که سنگین و نسبتا سفت باشد و قسمت 

 میوه خربزه

 :گرم خربزه ۱00مواد موجود در 

 فیبر یک گرم

 گرممیلی ۱2کلسیم 

 گرممیلی ۱7فسفر 

 گرممیلی 238  پتاسیم

 واحد A ۱2۵0 ساز ویتامینپیش

 کیلو کالری 3۱انرژی 

 گرممیلی C   37 ویتامین

 گرم  8کربوهیدرات 

 درمانیخواص 

 .است، از این رو درترمیم و تجدید سلول های بدن نقش دارد Aدارای ویتامین

 .با داشتن خاصیت ادرارآور بودن در بیماری های سنگ کلیه و مثانه مفید است

 .و سلولز است Cو A ،Dسرشار از ویتامین های

 .می شودتجویز  (Constipation)به علت دارا بودن خاصیت ملیّن، برای معالجه یبوست

 .اگر گوشت خربزه را له کنید و به صورت مرهم روی سوختگی های سطحی پوست بدن بگذارید، آن را معالجه خواهد کرد

 .تخم خربزه برای سرفه حاد، درد سینه و حلق و تب های شدید مفید است

 .باعث افزایش شیر در زنان شیرده می شود

 .مغز تخم خربزه ی بو داده طبیعت گرم دارد

 .تخم خربزه ی بو داده دارای خاصیت ادرار آور و افزایش دهنده میل جنسی است مغز

 .مفید است (Anemia)برای اشخاص مبتال به سل ریوی و کم خونی

 .خربزه، رنگ چهره را روشن می کند و بیماری استسقاء ) احساس تشنگی دائمی ( را درمان می نماید

 .ی نمایدبه هضم غذا کمک می کند و رودل را برطرف م

 .گرم دم کرده ی پوست خشک شده ی خربزه، سنگ مثانه را دفع می کند 8خوردن 

به  یی نقشغذا ماده این مصرف و است موثر بسیار عروقی –میزان پتاسیم موجود در خربزه، برای بیماران مبتال به بیماری قلبی 

 .های قلبی و عروقی داردسزایی در پیشگیری از بیماری

http://awnrc.com/index.php
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جلوگیری از  های چشمی،موجود در خربزه، این میوه در پیشگیری از بیماری A ساز ویتامینمقدار قابل توجه پیشبا توجه به 

 .طراوات و شادابی پوست نقش مهمی داردهای عفونی، بیماری

و شستشوی مثانه و به دلیل دارا بودن پتاسیم بسیار مدر بوده لذا باعث دفع مواد زاید و سموم موجود در خون شده و به فعالیت 

 .کندها کمک کرده و از احتباس ادرار ممانعت میکلیه

 .رددگبه واسطه آب زیاد، مواد قندی را فورا جذب خون کرده به همین سبب باعث باال رفتن قند خون و رفع خستگی و گرمازدگی می

یاد کرده بدین لحاظ در کودکان موجب افزایش هایی وجود دارد که سرعت هضم غذا را زدر میان مواد قندی و معدنی خربزه آنزیم

منجر  حالیهای دستگاه گوارش و در نهایت رفع سستی و بیهای بدن و در سالمندان به فعالیت سلولاشتها و فعالیت و رشد سلول

گوارش است لذا هایی که دارد یک محرک قوی شیمیایی برای دستگاه به دلیل مواد فیبری و به خاطر وجود طعم و اسانس.شودمی

همچنین این میوه  .شود، بواسیر بسیار توصیه می(Rheumatism)بسیار ملین بوده و مصرف آن برای مبتالیان به نقرس، روماتیسم

 .ها داردهای موجود در رودهتاثیر خاصی در تخلیه میکروب و عفونت

 مصرف خربزه در بارداری و شیردهی

 .ین خواهد شدمصرف درهنگام بارداری باعث زیبایی جن

مصرف در دوران شیردهی، باعث افزایش حجم شیر مادر میشود لذا مصرف آن در شیردهی مفید است ولی مادران شیرده در مصرف 

 .آن افراط نکنند

 :نکات مهم در مصرف خربزه

اد شوینده تمیز کنید. به برای پیشگیری از بیماری های روده ای توصیه می شود هندوانه،خربزه و طالبی را قبل از چاقو زدن با مو

علت استفاده از کودهای حیوانی در مزارع صیفی جات، سطح خارجی محصول به دست آمده به انواع میکروب های بیماری زا، آلوده 

 .است و در صورت مصرف بدون شستشو احتمال ابتالی فرد به اسهال عفونی وجود دارد

ا غذا یا بعد از غذا به عنوان دسر می خورند، بهتر است با فاصله زیادی قبل از غذا برعکس آنچه که در ایران مرسوم است و خربزه را ب

 .آن را خورد و در میان دو وعده غذایی مصرف شود

 .خوردن خربزه به همراه عسل خطرناک و مرگ آور است

 د.بین می بررا از شجاعت  وید افزامی ن نساس را در اتر، شیرینه و سیده رخربزف ست که برخالاترشی ه مزوی حال کاه خربز

 آورد.می اه به همرل و ورم روده را سهاا اغذاز قبل مصرف خربزه 

 .کننده بوده و از این رو افراد دارای اضافه وزن در مصرف آن احتیاط کنندخربزه چون دارای قند است بسیار چاق

 مضرات مصرف خربزه

 .ممکن است تولید اسهال کند و خلط را افزایش دهد خوردن خربزه کال در کسانی که معده ای ضعیف دارند

گرم کربوهیدرات دارد که بیشترین نوع قند موجود در آن از نوع گلوکز و فروتوز است، بنابراین مصرف بیش  8هر یکصد گرم خربزه، 

 .شودتوصیه نمی (Diabetes)از حد آن برای بیماران دیابتی 

 .بسیار مضر است و باعث تب های صفراوی می شوداین میوه برای سینه درد و سرماخوردگی 

 .زیاد خوردن آن هم تولید گرمی می کند

 د.می شوه و روده معدد درد در یجاو اسبب نفخ ه، خربزردن خوده روی در یاز

 افزایش میل جنسی با خربزه

http://awnrc.com/index.php
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رم ف غذا خورد، گفت: خربزه به دلیل طبع گکه نباید خربزه را ناشتا یا بالفاصله بعد از صریک متخصص فیزیولوژی با اشاره به این

گیری نطفه نقش موثری داشته باشد و سبب تواند در افزایش مایعات جنسی و کمک به شکلخود، ارزش غذایی باالیی دارد، می

 .شودفزونی میل جنسی نیز می

رفع می کند اما انواعی از آن که شیرینی  دکتر سید مهدی میرغضنفری افزود: خربزه به دلیل مزاج گرم و تری که دارد سردی مزاج را

شوند و دهند باعث رقیق شدن مایعات بدن میبا رطوبتی که به بدن میبخشند و کمتری دارند، بیشتر از اینکه گرم باشند رطوبت

 .کنندهمچنین یه پاکسازی سیستم ادراری از طریق ازدیاد ادرار کمک می

ها خاصیت های سفید نزدیک به پوست خربزه استفاده شود چون این قسمتاز قسمتاو با توصیه بر این که بهتر است گاهی 

جالدهندگی و پاک کنندگی بیشتری دارند، تصریح کرد: خربزه هر چه شیرین تر باشد گرمی و خواص بیشتری دارد که البته افراط 

 .در مصرف آن بخصوص برای گرم مزاجان می تواند عوارضی ایجاد کند

ضنفری، خربزه نارس )کالک( مخصوصا انواع بزرگتر و سفت تر آن به دلیل مشکالت هضم با مزاج بشر ناسازگار است و به گفته میرغ

شود. همچنین خربزه را نباید ناشتا یا بالفاصله پس از صرف غذا خورد و بهترین زمان مصرف خربزه سبب نفخ و مولد درد شکم می

 .هاستاز دیدگاه طب سنتی، بین وعده

که مزاج گرم و خشک دارند تا حدودی تولید صفرا می کند و کسانی که دچار التهاب در مخاط فزود: خربزه بخصوص در افرادی او ا

هستند باید موقتا از مصرف خربزه اجتناب کنند. همچنین برخی افراد که با مصرف خربزه دچار سوزش  (دهان )آفت( یا روده )کولیت

ی توانند همزمان با آن سکنجبین ملس یا سرکه یا قدری از خنکی ها مصرف کنند تا این عارضه شوند مدهان یا حلق و حنجره می

 .رخ ندهد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=98f9308e4b474۵78bd6602cee 
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 زراعی تولیدات
 فارس - ۹۷/۰۴/۰۹ : تاریخ

 ای دام در داخل ای/ تولید ذرت علوفهمحدودیت آبی مانع کشت ذرت دانه

م، ای داریدانههای مناسب در کشت ذرتمدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با آنکه تکنولوزی روش

  .شودمیلیون تن آن وارد می ۵این محصول در داخل تولید و میلیون تن از  ۱.۵اما به دلیل محدودیت آب، فقط 

، در پاسخ به اینکه با توجه به نیاز بخش تولیدی دام و طیور خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی فرامک عزیزکریمی در گفت

 ۱60یابد، گفت: شود و چرا میزان کشت این محصوالت افزایش نمیکشور کشت میای در ای یا ذرت علوفهکشور چه میزان ذرت دانه

های آبی که در کشور داریم شود که با توجه به محدودیتای در کشور کشت میهکتار ذرت علوفه 220ای و هزار هکتار ذرت دانه

  .توانیم میزان سطح زیر کشت این محصوالت را افزایش دهیمنمی

 ۱۱.۵وری انواع ذرت در کشور مطلوب است، به طوری که اشاره کرد که تکنیک کاشت و عملکرد و میزان بهره وی به این نکته

میلیون تن ذرت  7ها ساالنه دهد، ولی برای مرغداریها را میریدامدا نیاز کفاف که شودمی تولید کشور در ایمیلیون تن ذرت علوفه

ول دهیم این محصای باید در تابستان کشت شود و مصرف آبی باالیی دارد، ترجیح میذرت دانهای نیاز داریم، اما به دلیل آنکه دانه

مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی و زارت جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: در کشورهایی مانند برزیل که ساالنه  .را وارد کنیم

با وجود آنکه زمانی  به صرفه است، اما این امر در کشور ما میسر نیست؛ای مقرون متر باران دارند، کشت ذرت دانهبیش از هزار میلی

کردیم، اما تن در هکتار تولید می 7.۵ای با عملکرد باالی هزار هکتار از اراضی کشاورزی ذرت دانه 3۵0تا  30های گذشته در تا سال

  .امروز با کاهش سطح بارندگی کشت این محصول نیز کاهش یافته است

های فارس و خوزستان به دلیل کمبود آب هنوز اجازه کشت ه این مسئول در معاونت زراعت جهاد کشاورزی اکنون استانبه گفت

ی ای به عنوان یک، وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر برای افزایش تولید ذرت دانهخبرگزاری فارسبه گزارش . ذرت ندارند

 تکش و آبی کم به سازگار و مناسب بذر ارقام از استفاده که گرفته رو پیش را راهکارهایی  های مهم تولید صنعتی طیوراز نهاده

 .نه در تالش است، تا پایان برنامه ششم توسعه، کل ذرت کشور به صورت نشایی کشت شودوزارتخا این و آنهاست ترین مهم از نشایی

 االنهس آبی، منابع کمبود و محصول این باالی آبی نیاز به توجه با ولی شود می مصرف کشور در ایدانه ذرت  میلیون تن 6.۵ساالنه 

د. با توجه به نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر روی نهاده های وارداتی شومی وارد مابقی و تولید کشور در ای دانه ذرت تن میلیون ۱.۵

 .یابدجمله مرغ و تخم مرغ در داخل افزایش میقیمت تمام شده تولید محصوالتی از 

https://www.farsnews.com/news/۱397040900022۵/%D9%8۵%D8%AD%D8%AF% 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۱ : تاریخ

 خواندتولید با هم نمی ترازویوقتی دو کفه 

شود خطر ورشکستگی درصد قیمت داده نمی ۱0تولید/ اجازه افزایش بیش از  درصدی هزینه ۵0داران با افزایش بالتکلیفی مرغ 

 گذاری دستوری دولت که اجازه افزایش قیمتتولیدکنندگان مرغ این روزها جدی است، چرا که دو کفه تراوزی هزینه تولید و قیمت

  .خوانی ندارددهد، هممرغ در بازار را نمی

 اریگذقیمت  گروه اقتصادی، فاطمه بیات، تجربه اقتصادهای موفق دنیا نشان داده که هیچ گاه تنظیم بازار با - خبرگزاری فارس

 رانت دارند، قیمت ارزان منابع به دسترسی که خاص ایعده برای سیاست این و است آور فساد بلکه شود، نمی حل تنها نه دستوری

گذاری دستوری بدون توجه به نرخ تورم ساالنه از سوی دیگر و این های سربار تولید از یک سو، قیمتافزایش هزینه.کندمی ایجاد

یفیت تولید کاسته یا منجر به ورشکستگی روزها هم نوسان غیرمتعارف نرخ ارز از سوی دیگر همه و همه دست به دست هم داده تا از ک

مرغ و نان و روغن به عنوان کاالهای اساسی که های آن تعیین قیمت دستوری شیر و لبنیات، مرغ، تخمهای تولیدی شود. نمونهبنگاه

  .بیشترین نقش را در سفره خانوار دارند

های وارداتی نیز سبب شد تا عرصه بر تولیدکنندگان مت نهادهخواهی برخی واردکنندگان انحصاری در تعیین قیدر کنار این ، زیاده

طیور تنگ شود، تا جایی که بسیاری از مرغداران دست به دامن حجتی وزیر جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار شدند و در نهایت 

درصد  ۱0ران اجازه افزایش بیش از موضوع به دفتر رئیس جمهور کشیده شد، چرا که ستاد تنظیم بازار در نهایت اعالم کرد که مرغدا

درصد افزایش  ۵0تولیدشان نسبت به مدت مشابه سال گذشته  قیمت را ندارند و این در حالی است که مرغداران معتقدند هزینه

 .یافته است

در این مورد اظهار  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی دهندگان مرغ گوشتی در گفتمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش

تومان در مدت مشابه  ۱3۵0درصد افزایش قیمت هم راضی نیستند، چون قیمت کنجاله سویا از  ۱0داشت: تولیدکنندگان مرغ به 

عنوان یکی تومان رسیده است. اگر چه قیمت جوجه یک روزه به  ۱3۵0تومان به  7۵0تومان و قیمت ذرت از  2900سال قبل به 

تومان نزول کرده، اما در نهایت باید گفت که قیمت تمام شده  600تا  400تومان به رقمی بین  2800های اصلی از دیگر از نهاده

وی در پاسخ به اینکه مگر شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار نهاده کنجاله سویا و .درصد افزایش داشته است 60مرغداران 

دهد، گفت: اگر این شرکت همه نیازهای بازار را تأمین مرغ قرار نمیبا نرخ دولتی در اختیار تولیدکنندگان مرغ و تخمای ذرت دانه

کند، ترین نسبت به بازار عرضه میهای پایینکرد، دیگر بازار دوم معنی نداشت و این شرکت اگر چه کنجاله سویا و ذرت را با قیمتمی

دهندگان مرغ گوشتی در مورد آخرین رئیس انجمن پرورش .کندو تنها درصد کمی از نیاز بازار را تأمین میاما این میزان کافی نیست 

وضعیت پیگیری دستور ستاد تنظیم بازار و افزایش قیمت مرغ گفت: نامه از ستاد تنظیم بازار به دفتر آقای رئیس جمهور رفته و 

شود درصد افزایش حل نمی ۱0د اضافه شود، اما مسأله اینجاست که مشکل ما با درص ۱0اند که قیمت مرغ ظاهرا ایشان دستور داده

 .هایی همچون کنجاله سویا و ذرت را بدهدو چه کسی باید هزینه افزایش قیمت نهاده

  .تومان رسیده است 7۵00به گفته یوسفی، هم اکنون قیمت مرغ تازه در میدان بهمن به 

خواهیم و چه نخواهیم واردکننده علوفه دامی و طیور هستیم و فعالً تولید گوشت مرغ در کشور وی همچنین این را هم گفت که چه ب

  .توانیم به واردات فکر کنیمشود و هرگز نمیخود یک مزیت محسوب می

ندگان دکنها در حالی است که حجتی در اوایل امسال پس از آنکه نرخ ارز سیر صعودی گرفت به تولیبه گزارش فارس، تمام این حرف

ای ها و کاالهای اساسی از جمله کنجاله و ذرت ارز یارانههای تولید، نهادهدام و طیور وعده داد که برای جلوگیری از افزایش هزینه
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های تلخ گذشته متأسفانه برخی از واردکنندگان بزرگ انحصاری کنجاله سویا که طبق فهرست بانک مرکزی گیرند، اما طبق تجربهمی

ویند گاند، اما تولیدکنندگان میای برای واردات کنجاله سویا دریافت کردهمیلیون یورو ارز یارانه ۱۵0شرکت آنها اعالم شده تا نیز نام 

 .فروشمگفت قیمت دالر باال رفته و کنجاله نمیای را در جیب خود گذاشته بود، میهمین فرد خاص در همان زمانی که ارز مبادله

هایی ای در واردات نهادهمجلس حجتی وزیر جهاد کشاورزی را برای طرح سؤال مبنی بر اینکه چرا ارز یارانه دیروز نیز نمایندگان

همچون دان مرغ مؤثر نبوده و برخی افراد خاص انحصار آن را در دست دارند، فراخواندند و از پاسخ آقای وزیر قانع نشده و به او کارت 

ها را از جیبشان بپردازند حالی است که در نهایت این مردم هستند که باید هزینه افزایش قیمت ها درتمام این حرف .زرد نشان دادند

ی موثر زایها را کوچکتر کنند و در کنار آن بخش تولید که هم در اشتغالو به ناچار مجبورند برای تأمین مایحتاج زندگی خود سفره

 .شود، چیزی جز ورشکستگی در سایه نبود حمایت عایدش نشوداز کشور می است و هم مانع خروج ارز برای واردات کاالهای اساسی

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱۱000364/%D8%A8%D9%8 
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 چای
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۰ : تاریخ

 درصدی تولید برگ سبز چای در کشور  ۱0هزار تن برگ سبز چای/ افزایش  66.5خرید تضمینی 

درصد کاهش برداشت داشتیم،  6رئیس سازمان چای کشور گفت: با آنکه در ابتدای برداشت برگ سبز چای به دلیل سرمازدگی بهاره 

  .درصد رشد کرده است 6داشت دوم های مناسب بهار امسال این فاصله جبران شده و اکنون در براما به دلیل بارندگی

، در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی ساز در گفتحبیب جهان

تن برگ سبز چای به  418هزار و  66مسال خاطرنشان کرد: چین دوم برگ سبز چای آغاز شده و در مجموع تاکنون از ابتدای ا 97

 .کاران خریداری شده استصورت تضمینی از چای

میلیارد تومان از بهای برگ  83درصد آن برگ درجه دو است که تاکنون  46درصد از این برگ سبز چای درجه یک و  ۵4وی افزود: 

کاری که برگ سبز چای را تحویل داده حساب آن را تسویه یخردادماه هر چا ۱۵توان گفت که تا ایم و میسبز چای را پرداخت کرده

رئیس سازمان چای در مورد افزایش یا کاهش تولید برگ سبز چای با توجه به کاهش بارندگی در پایان سال گذشته و .ایمکرده

شتیم، اما به دلیل درصد کاهش برداشت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دا ۱0در چین اول  همچنین سرمازدگی بهاره گفت:

درصد از میزان برداشت مدت مشابه سال قبل هم  6ها در بهار، این فاصله جبران شده و تاکنون در برداشت دوم بهبود وضعیت بارش

 .جلوتر هستیم

ریال و درجه دو  27292گ سبز درجه یک برای بر 97، نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای در سال خبرگزاری فارسبه گزارش 

گوید باید مطابق با نرخ تورم بر خالف قانون خرید تضمینی که می 96ریال از سوی دولت اعالم شده است که نسبت به سال  ۱۵283

سازی  هایی که در راستای به سازی و جوانطی چند سال اخیر به دلیل حمایت.درصد افزایش یافت 4ها افزایش یابد تنها قیمت

باغات چای انجام شده تولید برگ سبز چای در کشور افزایش یافته و به دلیل ارتقای فرآوری این محصول در کارخانجات برگ سبز 

هزار  ۵۵هزار هکتار باغ چای دارد و بیش از  2۵گیالن و مازندران حدود .شودچای بخشی از بازار از محل تولید داخل تامین می

 .شوددرصد چای کشور در گیالن تولید می 90.چایکارند استان 2خانوار در این 

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱00002۱۵/%D8%AE%D8 
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 چای
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۰۹تاریخ: 

 درصد افزایش یافت 6از مطالبات چایکاران / تولید برگ سبز چای میلیارد تومان  8۱.5پرداخت 

 .میلیارد تومان به حساب تولیدکنندگان واریز شده است 8۱.۵میلیارد تومان بهای برگ سبز چای،  ۱30جهان ساز گفت: از مجموع 

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار

با  برگ سبز چای هزارتن ۵9درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای ،اظهار کرد: براساس آخرین آمار تا روز گذشته، 

 . میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد ۱30ارزش بالغ بر 

 و  تا نیمه خرداد به طور کامل پرداخت مطالبات چایکاران  :گفت و داد خبر چایکاران مطالبات  میلیارد تومان 8۱.۵وی از پرداخت 

 .مابقی نیز پس از دریافت قدرالسهم کارخانه ها و دولت به حساب چایکاران واریز خواهد شد

 .است دو درجه درصد 42 و یک درجه شده خریداری سبز برگ درصد ۵8  به گفته جهان ساز

هستند،افزود: تاکنون از مجموع  خرید تضمینی برگ سبز چایکارخانه چای سازی مشغول  ۱40این مقام مسئول با بیان اینکه 

درصدی تولید برگ سبز چای نسبت  6وی از افزایش .هزارتن چای خشک استحصال شده است ۱3بهای برگ سبز خریداری شده 

به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اگرچه سرمازدگی دیررس بهاره تا حدودی بر کاهش عملکرد چین اول برگ سبز چای موثر 

رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه امکان پیش بینی .توجه به بهبود شرایط اقلیمی این کاهش تولید به مرور جبران شدبود اما با 

 و نگیال های  به صورت دیم در ارتفاعات و اراضی شیب دار استان کشت چای دقیق تولید وجود ندارد،بیان کرد: با توجه به آنکه

دت متاثر از شرایط اقلیمی است و همواره تا پایان فصل برداشت نمی توان پیش ش به تولید زانمی شود؛بنابراین می انجام مازندران

 .بینی دقیقی از تولید برگ سبز چای داشت

 مردم نسبت به برند چای در سال حمایت از تولید داخل حساس باشند

کیلوگرم اعالم کرد و افزود: طی سال های اخیر به طور متوسط  1.4در کشور را  مصرف چایوی در بخش دیگر سخنان خود سرانه 

هزارتن چای خشک در کشور تولید و مابقی نیاز کشور به صورت رسمی و غیر رسمی وارد شده است،ضمن آنکه  25تا  20ساالنه 

 .شود می صادر هدف بازارهای به نیز ایرانی چای هزارتن ۱3 تا ۱2 حدود  همه ساله

 تصریح کرد:در حمایت از تولید داخل ر بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سالاین مقام مسئول د

شود که نسبت به نام تجاری محصوالت حساس باشند و هر  می توصیه دولتی های نهاده و  مردمبه  کاالی ایرانیسال حمایت از 

نشان تجاری را انتخاب نکنند . سعی کنند از چای ارگانیک ایرانی با عطر و طعم طبیعی که فاقد اسانس است و قیمت آن ارزانتر از 

 .مشابه خارجی است، استفاده کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵78237/%D9%BE%D8%B۱%D8%AF%D8% 
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 حبوبات
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۱ : تاریخ

 نیازی به واردات حبوبات نداریم/واردات عدس کانادا و نخود روس برای سودجویی 

وزارت جهاد کشاورزی گفت: امکان تولید حبوبات مصرفی در داخل کشور وجود دارد و مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی 

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی فرامک عزیز کریمی در گفت .به دنبال تغییر زمان کشت حبوبات از بهار به پاییز هستیم

لید حبوبات از جمله عدس در کشور چگونه است و چه میزان نیاز به واردات داریم، گفت: در برخی در پاسخ به اینکه وضعیت تو

وی به این نکته  .شودهزار تن نخود در کشور تولید و مصرف می 280حبوبات از جمله نخود نیازی به واردات نداریم و ساالنه بیش از 

ان کردستان، لرستهای اردیبل،ق شمال غرب و غرب کشور از جمله استاناشاره کرد که بیشترین حجم تراکم کشت حبوبات در مناط

  .شودشود که عمدتا هم نخود و عدس به صورت دیم در این مناطق کشت میو کرمانشاه انجام می

 نیازی به واردات نخود و عدس نداریم

دارند، گفت: مثال  در داخل تمایل به واردات موازیوی با اظهار تاسف از برخی واردکنندگان که با وجود تولید محصولی مانند نخود 

کنند تر است و برخی واردکنندگان برای سودشان آن را وارد میشود که قیمت آن پاییندر کشوری مانند روسیه نوعی نخود تولید می

  .کنندنادایی وارد میکه در مورد عدس هم وضعیت به همین شکل است و با وجود آنکه نیازی به واردات نداریم، برخی عدس کا

 تغییر زمان کشت حبوبات از بهاره به پاییزه

مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی به تدوین برنامه جامعی برای تولید حبوبات در کشور اشاره کرد 

بتوانیم  اند کهو ارقام مناسبی را شناسایی کردهاند جواری با کشور ترکیه رفتهاکنون اکیپی از کارشناسان ما با توجه به هم :و گفت

شود حبوبات را در فصل پاییز و زمستان را هم کشت کنیم، چرا که بسیاری از حبوبات در کشور ما در فصل فروردین ماه کشت می

ت: از طرف دیگر باید عزیزکریمی این را هم گف .دهیمکه عمال بارندگی پاییز و زمستان را برای دو محصول نخود و عدس از دست می

هزار هکتار برای  40از بذری استفاده کنیم که در کشت پاییزه بتوانند سرمای زمستان را تحمل کنند و به صورت پایلوت حدود 

 .شوددومین سال متوالی نخود پاییزه کشت کردیم که دو ماه دیگر برداشت آن شروع می

 کاری ایکاردااستان با هم 4گندم و جو در کشت آزمایشی حبوبات،

خبر داد و  (ایکاردا) المللی تحقیقات کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشکهای مشترکی با مرکز بینوی همچنین از انجام پروژه

لرستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و کردستان اختصاص  استان 4گفت: این پروژه مشترک به کشت دیم عدس، نخود، گندم و جو در 

 .ها تعمیم دهیمنتیجه نهایی آن را مشخص کرده و آن را به سایر بخشدارد تا بتوانیم 

 صادرات دیگر مقرون به صرفه نیست

ت ایم، اما اکنون واقعیاین مسئول در معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: تا چند سال گذشته صادرکننده حبوبات بوده

کیلوگرم  600که برای صادرات مقرون به صرفه نیست و اگر عملکرد ما در هکتار از این است که قیمت تمام شده ما باال است تا حدی 

کیلوگرم نخود و عدس برداشت  ۵00وی گفت: هم اکنون ما در هر هکتار  .به یک تن برسد، قیمت تمام شده ما کاهش خواهد یافت

های میدانی هم اکنون لوبیا ش فارس، طی بررسیبه گزار .کنیم، در حالی که این رقم در ترکیه بیش از یک تن در هکتار استمی

روز گذشته هم طبق فهرستی که بانک مرکزی منتشر  2شود. طی عدس کانادایی و نخود روس در بازار به وفور یافت میچیتی چینی،

در داخل کشور فراهم اند، در حالی که امکان تولید این محصوالت ای گرفتههای زیادی برای واردات حبوبات ارز یارانهکرد، شرکت

 .یافتاست و بهتر بود، به جای اختصاص یارانه به واردات این یارانه به بهبود وضعیت تولید داخل اختصاص می

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱۱000۵03/%D9%86%DB% 
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 خرما
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۲ : تاریخ

 شوری و کم آبی رمق نخلداران خوزستان را گرفت/ هشدار نسبت به نابودی یک سوم خرمای تولیدی

هایی که در های خرما در خوزستان و بوشهر تأثیر گذاشته و اکثر نخلشدت روی نخلرئیس انجمن ملی خرما گفت: شوری آب به 

ری خبرگزاوگو با خبرنگار کشاورزی محسن رشید فرخی در گفت .های شور قرار دارند، در معرض خشک شدن هستندمجاورت آب

هزار تن خرما برداشت  ۱80، در مورد آخرین وضعیت برداشت خرما در کشور خاطر نشان کرد: سال گذشته یک میلیون و فارس

های استان کشور خرماخیز هستند، اضافه کرد: استان 6وی با بیان اینکه .ها وضعیت برداشت خوبی داریمکردیم و در برخی استان

ان، بوشهر، فارس و خوزستان خرماخیز هستند، اما متأسفانه امسال به دلیل کم آبی و شور شدن کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچست

های خرما هایی از اهواز و همچنین بوشهر نگران آن هستیم که نخلآب در خوزستان، به ویژه در شهرهای آبادان، خرمشهر و قسمت

های خرما تأثیر گذاشته و شدت روی نخلشوری آب به :ترئیس انجمن ملی خرما در توضیح بیشتر این موضوع گف.خشک شوند

 .های شور قرار دارند، قریب به اتفاق در معرض خشک شدن هستندهایی که در مجاورت آبنخل

 .شود که در معرض نابودی قرار داردسوم خرمای تولیدی در کشور در همین مناطق تولید میبه گفته رشید فرخی حداقل یک

کن آب و آبیاری نوین عنوان های شیرینها را استفاده از دستگاهمدت برای جلوگیری از خشک شدن نخلستانکوتاهوی تنها راهکار 

شود که بخش زیادی از تولید را در داخل به گزارش فارس، ایران پس از مصر دومین تولیدکننده خرما در جهان محسوب می.کرد

 .کندتی میمصرف کرده و بخشی را هم روانه بازارهای صادرا

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱2000۱40/%D8%B4%D9%88%D 
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 خرید تضمینی/خدمات
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۰تاریخ: 

 خریداری شدهزارتن گندم از کشاورزان  ۱00میلیون و  4

میلیارد تومان از کشاورزان خریداری  432هزار و  ۵هزارتن گندم با ارزش بالغ بر  ۱00میلیون و  4یک مقام مسئول گفت:تاکنون 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار.شده است

هزارتن گندم  ۱00میلیون و  4اظهار کرد: تاکنون  خرید تضمینی گندمدرباره آخرین وضعیت  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است432هزار و  ۵با ارزش بالغ بر 

به حسابشان واریز شد ،ضمن آنکه مجموع مطالبات   مطالبات گندمکاراندرصد  ۵0خرداد،  26وی افزود: بنابر آمار تا تاریخ 

 .اردیبهشت به طور کامل تسویه حساب شده است ۱۵گندمکاران از ابتدای خرید تا 

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بخشی از این کاهش میزان ناشی از نگه داری  خرید گندماسفندیاری پور از کاهش 

 .گندم نزد کشاورزان به سبب افزایش قیمت و بخش دیگر فروش به خارج از سیستم دولتی است

 .ستان،گلستان و فارس را از استان های برتر تولیدکننده گندم برشمرداین مقام مسئول خوز

استان وارد چرخه  26مجری طرح گندم با بیان اینکه برداشت در مناطق گرم و خشک جنوب به پایان رسیده است، افزود: تاکنون 

 .برداشت شده اند و در روزهای آتی استان های باقی مانده به این چرخه افزوده خواهند شد

هزارتن فراتر خواهد رفت،بیان کرد: همچنین پیش  300میلیون و  ۱3تا  200میلیون و  ۱3از مرز  تولید گندموی با اشاره به اینکه 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امسال کیفیت .میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود ۱0بینی می شود که امسال حدود 

 به توجه با  به گفته وی.نترل آفت سن،آموزش کشاورزان و اصالح جدول پاکی خرید، بسیار مناسب استگندم تولیدی ناشی از ک

 .داشت نخواهیم واردات به نیازی شود، می تولید گندم کافی میزان به امسال آنکه

کشاورزان توزیع شده است، تن بذر برای کشت سال آینده، میان  2۵0اسفندیاری پور در پایان سخنان خود با بیان اینکه بیش از 

توصیه می شود که از آتش زدن بقایای گندم در مزارع خود اجتناب کنند، ضمن آنکه گندم تولیدی خود  گندمکاران تصریح کرد:به

درصد مطالبات آنها پس  ۵0را به مراکز دولتی تحویل دهند چرا که سیستم پرداخت دولتی این اطمینان را به کشاورزان می دهد که 

 .ورود به سامانه پرداخت خواهد شداز 

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵8۱030/4%D-9%8۵%DB%8C%D9%84%DB 
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 خشکسالی
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۱ : تاریخ

 زدایی استبیابان مقابله با پدیده بیابانی شدن وکم آبی پوشش گیاهی راهکار

روش شامل احیای پوشش گیاهی با کاشت مرتع و جنگل دست کاشت، پاشیدن مالچ بیولوژیک، پاشیدن  4برای مقابله با بیابان  

  .رسد پوشش گیاهی بهترین راهکار استسنگ ریزه یا ریگ در بیابان و روش پاشیدن مالچ نفتی ارائه شده که به نظر می

های مختلفی توسط مسئوالن، پژوهشگران و محققان بیان زدایی روشهای بیابانتصادی، برای انجام طرحگروه اق-خبرگزای فارس

زدایی موفقیت های بیابانشود، اما اینکه واقعاً کدام یک از روشهایی ارائه میها نیز مزیتاست و برای هر یک از این روششده 

 .زدایی استهای اساسی حوزه بیابانؤالحداکثری در احیای بیابان دارد، یکی از س

زدایی را با یکدیگر مقایسه کرده و میزان موفقیت هریک های مختلف بیابانیابی به پاسخ روشن یادداشت حاضر، روشبه منظور دست

های ت مراتع و جنگلروش شامل روش احیای پوشش گیاهی با کاش 4کند. برای مقابله با بیابان غالباً در احیای بیابان را بررسی می

 .ها و روش پاشیدن مالچ نفتی ارائه شده استدست کاشت، پاشیدن مالچ بیولوژیک، پاشیدن سنگ ریزه یا ریگ در بیابان

به منظور انتخاب بهترین راهکار و موفقیت حداکثری در کنترل بیابان، ضروری است راهکارهای فوق مورد ارزیابی قرار گیرند. برای 

توان میزان موفقیت هریک از این راهکارها را مشخص هایی وجود دارد که بر اساس آن میهای مقابله با بیابان شاخصرارزیابی راهکا

ها و ریزگردهای داخلی و خارجی، قابلیت بادشکنی، اصالح خاک، احیای اکوسیستم، ها شامل مهار حداکثری بیابانشاخص.کرد

بنابراین، تنها در صورت ارزیابی، انتخاب و اجرای  .زایی استاد درآمد اقتصادی و اشتغالپایداری، جلوگیری از سیل، هزینه کم، ایج

ها را تبدیل به فرصتی برای ایجاد اشتغال کرد. در این راستا راهکارهای مقابله با بیابان توان تهدید بیابانبهترین راهکار است که می

 .گیردمورد ارزیابی قرار می

 گیاهیروش احیای پوشش -1 

پوشش گیاهی برای خاک به مثابه پوست برای بدن انسان است. همه جانداران برای زنده ماندن دارای یک پوشش هستند. حیوانات، 

خاک بدون پوشش گیاهی زنده نخواهد  .ها دارای پوشش هستند. خاک نیز از این قاعده مستثنی نیستها و انسانپرندگان، ماهی

م ها شرایط را برای رشد گیاه فراهگیری میکروارگانیسمپوشش گیاهی به خاک قابلیت حیات داده و با شکلشود. ماند و تخریب می

 .ها و ریزگردهایی که امروزه شاهد آن هستیم به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی استکند. بیابانمی

یزگرد های داخلی ریای پوشش گیاهی عالوه بر مهار کانونراهکار غلبه بر آن نیز تنها با احیای و توسعه پوشش گیاهی میسر است. اح

تواند با کاشت درختان بادشکن جلوی ریزگردهای خارجی را نیز بگیرد. پوشش گیاهی با جذب و نفوذ آب سطحی به خاک باعث می

جانوری را شکل  -توسعه پوشش گیاهی چرخه زندگی گیاهی. کنداصالح خاک شده و از جاری شدن آب و وقوع سیل جلوگیری می

ر از همه تکند. پوشش گیاهی با تعدیل دما و افزایش رطوبت منطقه در بهبود اقلیم اثرگذار است و مهمداده و اکوسیستم را احیا می

اینکه ایجاد پوشش گیاهی مثمر با کاشت ترکیبی درخت، درختچه و بوته مقاوم به شوری و خشکی بومی با کاربرد غذایی، دارویی، 

 .کندبرداری اقتصادی از گیاهان کشت شده را فراهم میهای ریزگرد امکان بهرهو علوفه دام در کانون صنعتی

های کشاورزی آنها تبدیل به بیابان شده و کشاورزی و دامپروری شود مردمی که زمینبرداری اقتصادی از پوشش گیاهی سبب میبهره 

 .شود ایجاد زاییاشتغال  وند وخود را از دست دادند دوباره مشغول به کار ش

 نقش پوشش گیاهی در پایداری اکوسیستم

 .(2به منظور پایداری اکوسیستم ضروری است چرخه حیات بین گیاه، خاک و جانداران خاکزی شکل بگیرد )شکل 
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و فعال خاکی است که ها است. خاک زنده در این چرخه خاک بستری برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاهان و میکروارگانیسم

ها و کرم خاکی باشد. این حالت تنها زمانی ایجاد خواهد ها، ویروسها، قارچها شامل باکتریدارای مقادیر مناسبی از میکروارگانیسم

 شود؛ همچنین، اگرشد که خاک دارای پوشش گیاهی باشد. خاک اگر پوشش گیاهی نداشته باشد رطوبت آن به سرعت تبخیر می

شود اما وجود پوشش گیاهی سبب نفوذ آب به ش گیاهی نباشد آب حاصل از بارندگی جاری شده و از دسترس خاک خارج میپوش

 .کندهای خاک را فرآهم میخاک شده و رطوبت الزم برای فعالیت میکروارگانیسم

( که نتیجه آن حاصلخیزی خاک و ایجاد 2ل شود )شکای می هها و خاک در کنار هم، سبب ایجاد چرخوجود گیاه، میکروارگانیسم

ر دو مواد ها هشود. بر اساس این چرخه گیاه و میکروارگانیسمشرایط مناسب برای رشد گیاه است که به دنبال آن اکوسیستم احیا می

شوند، توسط ق میکنند. مواد آلی حاصل از گیاه، کود دامی و کود شیمیایی که به خاک تزریغذایی خود را از خاک دریافت می

 .شودها به مواد مغذی تجزیه میهای متابولیکی میکروارگانیسمفعالیت

شود. در این چرخه خاک عالوه بر نقش استقرار گیاه و حفاظت ها جذب و مصرف میمواد مغذی توسط گیاه و خود میکروارگانیسم

 .تها اسیکی و جذب و دفع مواد توسط گیاه و میکروارگانیسمآل برای فرآیندهای متابولها، محیطی ایده کننده میکروارگانیسم

ند که شوها طیف وسیعی از اثرات مستقیم روی گیاهان دارند و از طریق سه مکانیسم سبب افزایش رشد گیاه میمیکروارگانیسم

یه مواد آلی و معدنی خاک و قابل تجز -3زا حفاظت گیاهان در برابر عوامل بیماری -2های هورمونی گیاه تأثیر بر فعالیت -1شامل 

ها در محل ریزوسفر ریشه است. در این محل مواد ترشح شده از جذب کردن آنها برای گیاه، است. ارتباط گیاهان با میکروارگانیسم

 .(Jacoby, R. et al, 2017)گردد ها مصرف و تجزیه میگیاه توسط میکروارگانیسم

شود. پوشش گیاهی عامل ها در محیط خاک، سبب پویایی و زنده بودن خاک میارگانیسمهمزیستی ایجاد شده بین گیاه و میکرو

اصلی شکل گیری این چرخه است. پوشش گیاهی با حفظ رطوبت خاک زندگی میکروارگانیسمی را در خاک فعال کرده و خاک نرم 

شود. در خاک بدون پوشش گیاهی، اهده میهای جنگلی و مراتع با پوشش گیاهی مششود. مانند آنچه در خاکخیز میو حاصل

ک های خشدهد. ایجاد پوشش گیاهی در خاکگیرد و خاک قابلیت زنده بودن خود را از دست میزندگی میکروارگانیسمی شکل نمی

ک را زنده سال شرایط خاک را بهبود داده و با فعال کردن زندگی میکروارگانیسمی، خا 2-4تواند طی مناطقی با بارندگی کم، می

های جانوری سبب احیای اکوسیستم شود؛ در حالی که سایر روش -گیری زندگی گیاهیکند و قابلیت تولید به آن ببخشیده و با شکل

 .زدایی چنین قابلیتی برای احیاء اکوسیستم ندارندبیابان

 روش مالچ بیولوژیک-2

ند تواند شامل بقایای گیاهی، مواد معدنی، پسمامتفاوت است. این مواد می مالچ بیولوژیک با توجه به مواد اولیه بکار رفته در تولید آن

های تولید کننده مواد پلیمری باشد. مالچ بیولوژیک اگر از جنس بقایای گیاهی باشد روی خاک پوشش ایجاد کارخانجات و یا باکتری

های سیمان بیولوژیکی که کربنات کند. اما مالچ تواند به اصالح خاک کمککرده و با کاهش تبخیر و افزایش جذب آب باران می

 .توانند خاک را اصالح کندشود نمیآورند و باعث سیمانی شدن خاک میکلسیم خاک را به شکل کریستال در می

ی هازنی بذر و رشد اغلب گیاهان خواهد شد. مالچهم باعث کاهش قابلیت جوانه « ویناس»پسماند کارخانجات الکل سازی یا 

. کنندمی دتولی پلیمر هایی توسط هواپیما روی زمین پاشیده و های بیولوژیک است که در آن باکتریبیوپلیمری نوع دیگری از مالچ

 .رت کامل مشخص نشده استصو به هنوز بیابان مهار برای بیوپلیمری هایمالچ بخشی اثر

وش مالچ تواند کنترل کند و پایدار نیست. رریزگردهایی با منشاء خارجی را نمیبه طور کلی مالچ بیولوژیک قابلیت بادشکنی نداشته، 

تواند از وقوع بیولوژیک به جز روش مبتنی بر بقایای گیاهی نیازمند هزینه زیاد بوده، تاثیر مثبتی بر احیاء اکوسیستم نداشته، نمی
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زمند هزینه زیاد است. همچنین، در حال حاظر تولید مالچ بیولوژیک زایی ایجاد نخواهد کرد. این روش نیاسیل جلوگیری کند و اشتغال

 .های بحرانی بیابانی در کشور امکان پذیر نیستبرای سطح وسیع دو میلیون هکتاری کانون

 روش پاشیدن ریگ یا سنگ ریزه-3

که ریگ پاشیده شود خاک آن نقاط  تواند مهار کند. در محلیهای داخلی ریزگرد را بدون احیاء اکوسیستم میپاشیدن ریگ کانون

بدیل شود و مجدد تشود، اما وقتی خاک از جای دیگر به نقطه ریگ پاشی منتقل شود، رسوب کرده و با وزش باد بلند میتثبیت می

د رد نخواهبه ریزگرد خواهد شد. بنابرین، ریگ پاشی برای مهار ریزگردهای با منشاء خارجی و ریزگردهای ورودی از سایر نقاط کارب

داشت. این روش قابلیت بادشکنی ندارد، با برهم زدن بافت و ساختمان خاک تاثیر منفی بر اصالح خاک خواهد داشت. اکوسیستم را 

تواند شود. تنها نمیتواند احیاء کند. پایداری نداشته چون اگر خاک از جای دیگر منقل شود و رسوب کند ریزگرد مجدد ایجاد مینمی

د ولی درآمد باشکند. هزینه این روش کم میرا بگیرد، بلکه با تسطیح و فشرده کردن زمین خطر وقوع سیل را بیشتر می جلوی سیل

 .زایی ایجاد نخواهد کردو اشتغال

 روش مالچ نفتی-4

 اخلی توجهی بهباشد که علی رقم کنترل ریزگردهای دهای زودبازده میاستفاده از مالچ نفتی برای کنترل بیابان یکی از روش

های زیست محیطی و احیاء اکوسیستم ندارد. استفاده از مالچ نفتی بادشکنی نداشته و تاثیری بر ریزگردهای با منشاء خارجی شاخص

های خاک شده و قابلیت زند بودن خاک از نخواهد داشت. مواد نفتی وقتی روی خاک قرار گیرند باعث از بین رفتن میکروارگانیسم

تم دهد که نتیجه نهایی آن تخریب بیشتر اکوسیسد. تحت این شرایط خاک تخریب شده و قابلیت تولید گیاه را از دست میروبین می

است. مالچ نقتی دائمی نبوده و پس از چند سال دوباره باید تکرار شود. این روش تاثیری بر کاهش وقوع سیل نخواهد داشت. بر 

میلیون تومان است در صورتی که احیای  20ر هزینه احیاء یک هکتار بیابان با روش مالچ نفتی زدایی کشواساس گفته مسئوالن بیابان

 .میلیون تومان هزینه خواهد داشت ۵بیابان با کاشت درخت و پوشش گیاهی هکتاری 

اکوسیستم  باعث احیاءتواند عالوه بر هزینه چند برابری مالچ نفتی نسبت به پوشش گیاهی، مالچ نفتی باعث تخریب خاک شده و نمی

 های کشاورزیو پایداری طبیعت شود. همچنین، اجرای روش مالچ نفتی تأثیری بر افزایش سطح درآمد و معیشت مردمی که زمین

 .کندآنها تبدیل به بیابان و کانون ریزگرد شده نداشته و اشتغال ایجاد نمی

 جمع بندی

(. نتایج نشان داد برای انتخاب ۱های ذکرشده مورد ارزیابی قرار گرفت )جدول راهکارهای مختلف مقابله با بیابان بر اساس شاخص

ها شامل مهار حداکثری ریزگردهای داخلی و خارجی، قابلیت ای از شاخصبهترین روش مقابله با بیابان ضروری است که مجموعه

رار زایی مد نظر قیجاد درآمد اقتصادی و اشتغالبادشکنی، اصالح خاک، احیاء اکوسیستم، پایداری، جلوگیری از سیل، هزینه کم، ا

ها های فوق همزمان در اجرای طرحهای مقابله با بیابان موفقیت حداکثری خواهند داشت که همه شاخصگیرد. و تنها زمانی طرح

چ یگ و روش مالهای مورد مطالعه به ترتیب روش ایجاد پوشش گیاهی، روش مالچ بیولوژیک، روش پاشیدن رلحاظ شوند. بین روش

نفتی بیشترین موفقیت در مهار بیابان و ریزگرد را دارند. وقتی بیابان مهار خواهد شد که اکوسیستم احیا شود و احیای اکوسیستم 

های مالچ بیولوژیک، پاشیدن ریگ و مالچ نفتی قادر به تنها با احیای پوشش گیاهی و بهبود شرایط خاک امکان پذیر است. روش

 .یستم نیستنداحیای اکوس

های مقابله با بیابان درآمد اقتصادی و اشتغال ایجاد کرد؛ لذا توان از طرحهمچنین، تنها با بکارگیری روش ایجاد پوشش گیاهی می

 .گرددروش ایجاد پوشش گیاهی مثمر مقاوم به شوری و خشکی بومی به عنوان بهترین روش مقابله با بیابان معرفی می

 :منبع
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Jacoby, R., Peukert, M., Succurro, A., Koprivova, A., and Kopriva, S.,(2017). The Role of Soil 

Microorganisms in Plant Mineral Nutrition—Current Knowledge and Future Directions. Plant 

science. 8:1617. 

 های تفکر ایرانمهدی فالح، کارشناس کشاورزی شبکه کانون

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱000096۱/% 
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 دانه های روغنی
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۱تاریخ: 

 درصدی تولید نسبت به سال قبل 80درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شد/رشد  70

میلیارد تومان پرداخت و مابقی به مرور به حساب کشاورزان  490درصد مطالبات کلزاکاران معادل  70مقام مسئول گفت:تاکنون یک 

گروه اقتصادی  یصنعت،تجارت و کشاورز علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی در گفت و گو با خبرنگار.واریز خواهد شد

میلیارد  490معادل  مطالبات کلزاکاراندرصد  70هزارتن کلزا خبر داد و گفت: تا کنون  24۵از خرید  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان پرداخت و مابقی پس از درج در سامانه به مرور به حساب کشاورزان واریز خواهد شد

 .درصد رشد داشته است 80نسبت به مدت مشابه سال قبل  خرید کلزابه گفته وی تا به امروز 

 .برشمرد تولید کلزا برتر های استان از تن هزار 3۱  هزارتن و خوزستان و مازندران را با تولید ۱۱0مهاجر، گلستان را با تولید 

 تولید کلزادرصدی  80هزارتن خواهد رسید،افزود: با توجه به افزایش  300مجری طرح دانه های روغنی با بیان اینکه تولید کلزا به 

 4۵0درصد روغن از منابع داخلی تولید شود که با این شرایط ،  ۱۵نسبت به مدت مشابه سال قبل پیش بینی می شود که امسال 

درصدی تولید روغن خبر داد  ۵.3از رشد این مقام مسئول .میلیون دالر در واردات دانه های روغنی صرفه جویی ارزی خواهیم داشت

درصد افزایش  ۱۵درصد روغن از منابع داخلی تولید شد درحالیکه امسال پیش بینی می شود این رقم به  9.7و گفت: سال گذشته 

ری ظم رهبمورد عنایت مقام مع طرح توسعه دانه های روغنیمشاور وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه .یابد

است؛بنابراین با استمرار برنامه افزایش ضریب خوداتکایی روغن انتظار می رود که در آینده ای نه چندان دور بخش قابل توجهی از 

 .روغن مورد نیاز در داخل تولید شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵8۱026/70%D-8%AF%D8%B۱%D8 
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 روغن
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱۳چهار شنبه 

 کاهش نرخ های روغن پالم و روغن سویا پس ازافت بهای نفت خام

یافت زیرا از قیمت ورخ دوم ژوئیه کاهش م دوشنبه روز معامالت در مالزی پالم روغن فروش پیش نرخ -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 خام نفت نرخ روند از معموال خام نفت قیمت ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .نفت خام در بازار جهانی کاسته شد

وز نفت خام در ر قیمت از. رود می شمار به( بیودیزل) گیاهی منشاء با سوخت تهیه ازمنابع یکی مذکور روغن زیرا پذیرد می تاثیر

با توجه به این .دوشنبه بیش از یک درصد کاسته شد زیرا عربستان سعودی وعده داد که بر میزان تولید نفت خام خود می افزاید

)  رینگیت 2324 تن هر به  درصد کاهش 0.۱رویدادها، نرخ پایه قراردادی روغن پالم برای تحویل در سپتامبر در بورس مالزی با 

افزون بر این تنش روز افزون تجاری بین .تنی بود 2۵محموله  8624رسید. میزان حجم معامالت آن  (دالر آمریکا ۵7۵.۵3 معادل

درصد از میزان صادرات روغن پالم مالزی کاسته  ۱0.3آمریکا و چین بر قیمت روغن پالم فشاری نزولی وارد می سازد. در ماه ژوئن 

درصدی نرخ روغن سویا برای تحول در دسامبر در بورس شیکاگو بود.  0.2نباتی، کاهش  از دیگر تحوالت بازار روغن های.شده است

 .درصد کاهش داشت 0.۱در بورس دالیان چین نیز قیمت روغن سویا 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9d00f0eefceb4۱feaacadf۵۵83 
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 زعفران
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۲ : تاریخ

 تغییر در وجه تضمین بازار آتی زعفران بورس کاال 

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کاال از تعیین وجه تضمین اضافی در قراردادهای آتی زعفران نگین از روز چهارشنبه این هفته خبر 

، مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کاال از تعیین وجه تضمین اضافی در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس  .داده است

 .قراردادهای آتی زعفران نگین از روز چهارشنبه این هفته خبر داده است

مل اجرایی معامالت قراردادهای آتی، مشتریان دارای موقعیت تعهدی باز در ماده یک دستورالع 44مطابق این اطالعیه، بر اساس بند 

هزار تومان به ازای  40مبلغ  ۱397تیر ماه  ۱3قراردادهای آتی زعفران نگین موظف هستند، تا پایان جلسه معامالتی روز چهارشنبه 

 .ضمین در حساب عملیاتی خود تأمین نمایندهر قرارداد آتی را به عنوان وجه تضمین اضافی عالوه بر مقادیر فعلی وجوه ت

هزار تومان  90مبلغ وجه تضمین برابر با  97تیرماه  ۱3به گزارش فارس، به این ترتیب پس از پایان جلسه معامالتی روز چهار شنبه 

 .شودومان تعیین میهزار ت ۱۵0هزار تومان وجه تضمین اضافی خواهد بود که در مجموع معادل  60وجه تضمین اولیه به همراه مبلغ 

 و گرم ۱00 معامالت آتی زعفران در بورس کاال از دوم خرداد ماه امسال در حالی راه اندازی شد که اندازه هر قرارداد زعفران معادل 

 .کرد خریداری آتی قرارداد یک توانمی زعفران گرم ۱0 قیمت با

ای بریده ممتاز گرم زعفران رشته ۱00قابل معامله خواهد بود. همچنین اندازه هر قرارداد  ۱397شهریورماه  20این سررسید تا تاریخ 

نگین( به عنوان دارایی پایه و حد نوسان قیمت روزانه زعفران در این معامالت نیز مثبت و منفی سه درصد نسبت به قیمت تسویه )

 .روز قبل خواهد بود

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱200029۵/%D8% 
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 زعفران
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۱تاریخ: 

 یکبار مصرفهای حداقل و حداکثر نرخ زعفران اعالم شد/ نوسان نرخ ارز عامل اصلی رواج کارت

 .هزار تومان است ۵00میلیون و  6هزار و حداکثر  800میلیون و  3یک مقام مسئول گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت

هزار و حداکثر  800میلیون و  3خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  بازار طالی سرخاز رکود حاکم بر  ،جوان

همچنان ادامه دارد، افزود: با توجه به آنکه صادرکنندگان  نصادرات زعفراوی با اشاره به اینکه .هزار تومان است ۵00میلیون و  6

تومان ارز را به سیستم بانکی بازگردانند؛ بنابراین هیچ  200هزار و  4با نرخ روز دالر باید اقدام به خرید زعفران کنند و سپس با دالر 

و سیاست ارزی جدید دولت منجر به رواج  نرخ ارز به گفته میری، تحوالت اخیر.دهدای با کارت خود صادرات انجام نمیصادرکننده

این مقام مسئول با بیان اینکه امکان پیش بینی بازار زعفران وجود ندارد، افزود: با توجه به .های یکبار مصرف شده استمصرف کارت

رود، بیان ی لوکس به شمار میوی با اشاره به اینکه زعفران یک کاال.حاکم است زعفرانشرایط کنونی نوسان نرخ ارز، رکود بر بازار 

نایب رئیس شورای .، اولویت خانوارها برای خرید به سایر کاالهای ضروری اختصاص پیدا کرده استنرخ زعفرانکرد: با وجود افزایش 

 آمار گمرک ملی زعفران در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه آمار دقیقی از صادرات وجود ندارد، تصریح کرد: تا زمان اعالم رسمی

 .به سبب سیاست جدید ارزی دولت، نمی توان اظهار نظری راجع به افزایش یا کاهش صادرات داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵8۱020/%D8%AD%D8%AF%D 
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 زیتون
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۹شنبه 

 مهدی عبدی دبیر ورییس هیات مدیره انجمن صنفی روغن زیتون و زیتون شور ایران شد

دیره انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن زیتون و زیتون شور ایران به اتفاق آراء مهدی م هیات اعضای –اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .مدیره و دبیر این انجمن انتخاب کردند هیات رییس عنوان  عبدی را به

، پس از در گذشت مرحوم محمدرضا هاتفی مینایی دبیر و رییس هیات مدیره «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 نغرو انجمن مدیره هیات اعضای داشت برعهده را که سالهای متمادی این مسوولیت ایران شور زیتون و زیتون روغن انجمن پیشین

مدیره سعی در پویایی و فعال تر کردن این اینجمن  هیات رییس و دبیر عنوان به تجربه با و جوان مدیری انتخاب با زیتون این بار

بنابراین گزارش مهدی عبدی در سالهای اخیر عضو هیات مدیره انجمن روغن زیتون بوده و در حال حاضر نیز عضو هیات مدیره .دارند

 .روغن نباتی می باشدانجمن صنفی صنایع 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=88۱602b3۵6334۵bd8dd0 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱۲سه شنبه 

 !این افراد هرگز نباید قارچ بخورند

 یدگاهد از قارچ :است این آن ترینعلمی اما شد، مطرح مختلفی دالیل شود،دیدگاه طب سنتی، مصرف قارچ توصیه نمی <غذا و تغذیه

بدنی  فعالیت که کسانی یا برندمی سر به سردسیر مناطق در یا هستند مزاج سرد که افرادی و است ترو سرد مزاج دارای سنتی طب

های سرد و ضعیف دارند و ممکن روی کنند، چون این افراد اغلب معدههای ضعیفی دارند نباید در مصرف آن زیادهزیادی ندارند و بدن

 .است با مصرف قارچ دچار نفخ، سنگینی، درد معده و قولنج شوند

ن های سنگید ساکن در مناطق گرمسیر و کسانی که کارهای مختلف تعمیم داد. افراتوان به همه افراد با مزاجاما این موضوع را نمی

توانند از قارچ که میزان سردی کنند یا مزاج گرم دارند به منظور جلوگیری از افزایش حرارت بدن و معده و غلیان خون میبدنی می

ها سازگار گویند قارچ با مزاج ایرانیکه میها استفاده کنند. در نتیجه اینها و خورشو رطوبت نسبتا زیادی دارد همراه با برخی غذا

 .پذیر نیستنیست و نباید مصرف شود، موضوعی تعمیم

 های تازگی و کهنگی قارچنشانه

های زیر آن قابل قارچی که شکاف و تیغه .هنگام خرید قارچ انواعی را انتخاب کنید که سایز متوسط و کالهک بسته داشته باشد

باز  های زیر کالهک از یکدیگر فاصله داشته وشود. اگر تیغهترین نوع قارچ سفید محسوب مییفیتترین و با کمشاهده نباشد مطلوب

 .باشد نشانه کهنگی قارچ است

بافت قارچ باید سفت و محکم، رنگ آن یکنواخت و فاقد لکه بوده و سطح کالهک لیز و چسبناک نباشد. برای ماندگاری بیشتر، 

و روی آن را با یک حوله یا دستمال کاغذی بپوشانید و درون یخچال قرار دهید. اگر پایه قارچ کنده یا بندی خارج ها را از بستهقارچ

که آن را به صورت پخته یا تفت داده شده ترجیحا آبپز یا بخارپز جدا شود زود خراب خواهد شد.قارچ خام دیرهضم است و بهتر این

 .کنید های گرم مثل پونه استفادههمراه گیاهان و ادویه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=60838993382440448e73ef4 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱۱دو شنبه 

 !خوردن طالبی و خربزه با این مواد غذایی اکیدا ممنوع

 .شودبرخی مواد غذایی دارای طبعی مخالف با طبع خربزه و طالبی بوده و باعث بروز مشکالتی برای فرد می <تغذیه غذا و

برخی مواد غذایی دارای طبعی مخالف با طبع خربزه و طالبی بوده و باعث بروز مشکالتی برای فرد می شود، در ادامه به شما خواهیم 

 غذایی نخورید؟گفت، طالبی و خربزه را با چه مواد 

در معده، بهتر است در انتخاب مواد غذایی دقت کرده و همچنین  (Bloating)به منظور پیشگیری از مشکالت گوارشی و احساس نفخ

مواد غذایی ناسازگار را با هم مصرف نکنیم. برخی میوه ها مانند طالبی و خربزه از میوه هایی هستند که توصیه می شود به تنهایی و 

 .یب با مواد غذایی دیگر مصرف شودبدون ترک

 خربزه و طالبی را با میوه های دیگر مصرف نکنید

بهتر است خربزه را با معده خالی مصرف کنید و پس از صرف غذای سنگین از مصرف آن خودداری کنید. همچنین بهتر است خربزه 

دیگر هضم می شوند و زمان هضم میوه های دیگر با این  را با میوه های دیگر مصرف نکنید زیرا خربزه و طالبی، زودتر از میوه های

 .دو میوه، متفاوت است و همین موضوع باعث کندی حرکت روده و هضم طوالنی مدت می شود

زمانی که خربزه و یا طالبی را با میوه های دیگر مصرف می کنید، عملکرد مناسب سیستم گوارش کاهش پیدا کرده و باعث نفخ و 

 .شودجمع شدن گاز می 

 ترکیب نامناسب خربزه و طالبی با سایر مواد غذایی

عالوه بر منع مصرف خربزه و طالبی با میوه های دیگر، الزم است که در مورد مصرف این دو میوه و برخی مواد غذایی بسیار دقت 

 یوه، با برخی مواد غذاییکنید. به عنوان مثال، ترکیب خربزه، طالبی و ماست، ترکیب نامناسبی است و همچنین مصرف این دو م

 .مانند ماهی و یا غذاهای پر چرب و سنگین، توصیه نمی شود

 تفاوت هضم طالبی و خربزه با سایر مواد غذایی

هضم مواد غذایی مختلف کامال با هم متفاوت هستند. برخی مواد غذایی زود هضم می شوند و برخی دیگر مدت زمان بیشتری برای 

مواد غذایی دیر هضم را با خربزه و طالبی، مصرف نکنید. به عنوان مثال، مصرف برنج و یا گوشت های پر  هضم، دارند. دقت کنید که

چرب و ماهی، به علت سرد مزاج بودن آن ها، هضم آن ها طول می کشد. بنابراین، بهتر است این مواد غذایی با خربزه و طالبی 

 .کن است سبب مشکالت گوارشی و اختالل در عملکرد معده شودمصرف نشوند زیرا عالوه بر ناسازگاری هضم آن ها، مم

 Digestive)در صورتی که شما در هضم غذا دچار مشکل بوده و معده حساسی دارید، بهتر است برای جلوگیری از اختالالت گوارشی

disorders)که میوه هایی مانند خربزه را  ، در مصرف همزمان این میوه ها با برخی مواد غذایی احتیاط کنید. به یاد داشته باشید

 .با موز یا میوه دیگری مانند آناناسترکیب نکنید زیرا این ترکیب، ترکیب خوبی نبوده و اختالالتی ایجاد می کند

 منع مصرف خربزه و طالبی با این مواد غذایی

 .رف نکنیدتوصیه می شود که میوه های شیرین مانند خربزه و طالبی را با میوه های اسیدی با هم مص –

 .طالبی و خربزه را با مواد شیرین و میوه های شیرین دیگر مصرف نکنید –

 .طالبی و خربزه را با نوشیدنی ها و مایعات مصرف نکنید –

 .طالبی و خربزه را با سبزیجات خام مصرف نکنید –

 .همراه با طالبی و خربزه، مواد غذایی سنگین و چرب و با پروتئین باال مصرف نکنید –

http://awnrc.com/index.php
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 عدم ترکیب میوه های شیرین با میوه های اسیدی

توصیه می شود که خربزه را با میوه های شیرین و اسیدی ترکیب نکنید و همچنین آن ها را با میوه های آبدار و سبزیجات برگ دار 

 .ددیگر مصرف نکنید. این میوه ها با هم در تضاد بوده و ممکن است باعث بروز مشکالتی برای سیستم گوارش شو

 عدم مصرف آب با خربزه و طالبی

دقیقه بعد از غذا، دوباره صبر کرده  60-30بهتر است که قبل از وعده های غذایی بدن خود را هیدراته کنید و آب بخورید و حداقل 

را سنگین  و آب بنوشید. در نظر داشته باشید که طالبی و خربزه ، خود حاوی آب بوده و مصرف آب زیاد همراه با آن ها معده شما

 .کرده و هضم آن را دچار مشکل می کند

 عدم مصرف طالبی و خربزه با انبه

گاهی اوقات عدم سازگاری برخی مواد غذایی و میوه ها با هم، سبب بروز مشکالتی می شود که گاهی بسیار مشکل ساز شده و حتی 

کدیگر دقت کنید. خربزه و انبه در طبع با هم متفاوت بوده بنابراین، باید در ترکیب مواد غذایی با ی .ممکن است خطراتی داشته باشد

 .و توصیه می شود که آن ها را با هم مصرف نکنید

در برخی موارد هم ترکیب نادرست برخی مواد غذایی و مصرف آن ها ، تاثیرات بلند مدت بر بدن داشته و به مرور سبب بروز بیماری 

و ترشی را با هم مصرف کنید. زیرا مصرف این دو ماده با هم، سبب بروز لکه های سفید ها می شود. به عنوان مثال شما نباید ماست 

 .رنگ پوستی می شود

 عدم مصرف خربزه و طالبی با غذاهای چرب و یا فست فود

الت الخربزه و طالبی را با مواد غذایی چرب، سنگین و یا فست فود مصرف نکنید. در این صورت، حجم معده شما پر شده و باعث اخت

 .گوارشی می شود. غذاهای چرب، دیر هضم بوده و ترکیب آن با این دو میوه چندان مناسب نیست

شما می توانید سبزیجات را با خربزه و طالبی مصرف کنید، البته در صورتی که به خوبی با آن مخلوط شده و به صورت پخته مصرف 

 .ده و سازگار هستندشود زیرا سبزیجات تقریبا با انواع مواد غذایی ترکیب ش

 عدم مصرف خربزه و عسل

خربزه و عسل دو ماده غذایی هستند که دارای مزاج و طبع متفاوتی هستند. توصیه می شود که هرگز خربزه و عسل را با هم مصرف 

 .نکنید زیرا ممکن است خطرات زیادی به دنبال داشته باشد

از ترکیبات مواد غذایی اطالعاتی داشته باشید و بدانید که انواع مواد غذایی  به طور کلی زمانی که مواد غذایی مصرف می کنید، باید

 .حاوی چه موادی هستند و مصرف آن ها با مواد غذایی ناسازگار چه مشکالتی ایجاد می کند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=93e7696be3e948099f۱۵۱c7a 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱۰یک شنبه 

 با این خوراکی چربی های شکمتان را دور بریزید

کم ش هاست که برای آب کردنش باید کارهای سنگینی انجام دهید. مردم به چربیترین چربیچربی شکمی از سخت <غذا و تغذیه

 .های قلبی عروقی، فشارخون باال، دیابت و حتی سرطان منجر شودتواند به بیماریدانند که این مشکل میتوجه زیادی دارند زیرا می

های سخت ورزشی به صورت منظم شرکت کنید و از مواد غذای کم کالری و برای خالص شدن از چاقی شکمی، شما باید در تمرین

 و سوخت افزایش و بدن از سموم آزادسازی به تواندمی فیبر، و آب ٪9۵تر استفاده کنید. خیار با داشتن کم چربی مانند خیار بیش

 .کند کمک آن ساز

 :ایمشود خیار به کاهش چربی شکم کمک کند را ذکر کردهدر ادامه عوامل دیگری که باعث می

 آوردخیار کلسترول و قند خون را پایین می -1

 شود. ازکند و محتوای اتانول موجود در آن باعث کاهش میزان قند خون نیز میکلسترول در بدن کمک میخیار به تنظیم سطح 

 تواند به حفظ وضعیت تحت کنترل کمکآنجا که چربی شکمی با افزایش خطر ابتال به دیابت مرتبط است، مصرف خیار در واقع می

 .کند

 سم زدایی و کاهش نفخ .2

های کنید نیاز دارید که بدنتان را سم زدایی کنید. دانهف آلودی که اغلب در اطراف شکمتان مشاهده میبرای خالص شدن از ظاهر پ

کنند تا آب اضافی و سموم ناخواسته از بدنتان رها شوند. این عمل باعث کاهش نفخ و همچنین سفت شدن عضالت خیار کمک می

 .شودشکم می

 دهدسوزش معده را کاهش می .3 

کند تا التهاب کند. در واقع خیار کمک میتواند موجب نفخ شود و خیار اینجا مانند یک تسکین دهنده عمل مییز میزخم معده ن

 .شودکم شود و همچنین باعث کاهش سوزش و ناراحتی در ناحیه پوشش آستر معده می

 دهدیبوست را کاهش می .4 

مقدار آب و فیبر باالی موجود در خیار  .ممکن است دچار نفخ شود گیرد،هنگامی که سیستم گوارش بدن شما تحت تأثیر قرار می

 .شودکنند. در واقع خوردن خیار به صورت خام باعث تمیز شدن روده و از بین رفتن یبوست میبه هضم بهتر کمک می

 رسیم به این که چگونه از خیار برای کاهش چربی شکم استفاده کنیم؟حاال می

دهیم که از طریق پاکسازی سالم بدن و دفع سموم از آن به کاهش زدا با خیار را آموزش مینوشیدنی سمی یک در اینجا طرز تهیه

 .کندچربی شکمی کمک می

 :همه چیزهایی که نیاز دارید، عبارتند از

 .خیار، آب لیمو، آلوئه ورا، زنجبیل و گشنیز

 :روش تهیه

زنجبیل رنده شده همراه با کمی گشنیز و دو قاشق غذاخوری آب آلوئه  یک عدد خیار را با آب یک عدد لیمو و یک قاشق غذاخوری

کند تا احساس نشاط و طراوت کنید ورا و یک فنجان آب به خوبی در مخلوط کن ترکیب کنید.این معجون سم زدا به شما کمک می

 .یددهد تا آنچه را احساس کنید که تا قبل از این تجربه نکرده بودو نیرویی تازه به شما می

http://awnrc.com/index.php
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یل شوند. عالوه بر این، زنجبکنند و از این طریق باعث کاهش وزن میهم لیمو و هم زنجبیل به افزایش متابولیسم بدنتان کمک می

 .شوندتر کردن هضم غذا میهایی است که موجب کاهش التهاب و راحتدارای آنتی اکسیدان

ی غذایی هم با افزایش سوخت و ساز بدن به کاهش وزن کمک دهتواند سطوح چربی را کاهش دهد. این ماژل آلوئه ورا نیز می

 .کندمی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=072d2d087dd949a8879dd 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۲تاریخ: 

 ثبت سفارش واردات تیالپیا ادامه دار شد/ وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد

یک مقام مسئول گفت:اگرچه قرار بود از پایان اردیبهشت ماه واردات تیالپیا ممنوع اعالم شود،اما متاسفانه تا این لحظه این امر صورت 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفت و گو با خبرنگارآرش .نگرفته است

 واردات تیالپیا  چین، اظهار کرد: اگرچه قرار بود از پایان اردیبهشت ماهبا انتقاد از واردات بی رویه تیالپیا از  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .بنا به درخواست سازمان شیالت ممنوع اعالم شود،اما متاسفانه تا این لحظه این امر صورت نگرفته است

ن نده است چرا که ایبسیار نگران کن واردات ماهی های غیر صنعتیبه گفته وی درخواست دولت برای اختصاص ارز مبادله ای به 

 .امربیانگر تایید واردات تیالپیا و حذف تولیدکنندگان داخلی است

 .نبی زاده ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از افراد به دنبال مجوز گرفتن تولید تیالپیا هستند،واردات آن با شعار سال مغایرت دارد

نابودی تولیدکنندگان داخل تمام می شود، گفت: با توجه به آنکه امکان این مقام مسئول با بیان اینکه واردات تیالپیا به قیمت 

از چین بی انصافی در حق تولیدکنندگان داخلی  اردات تیالپیاصادرات یک کیلو قزل آال به صورت مستقیم به چین وجود ندارد،و

در کشور تولید شد، بیان کرد:  آال قزلهزارتن  ۱20تا  ۱00وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه سال گذشته .است

پیش بینی می شود امسال به سبب شرایط خشکسالی تا حدودی میزان تولید قزل آال کاهش یابد چرا که تولید قزل آال به جریان 

 .دائم آب نیاز دارد

 .داد خبر  گذشته سال در  هزارتن قزل آال ۱0تا  8وی از صادرات 

در دنیاست،افزود: واردات تیالپیا به سبب شرایط نابرابر تولید  تولیدکننده قزل آالکشور بزرگ  ۵نبی زاده با بیان اینکه ایران جزو 

به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام می شود در حالیکه با تولید تیالپیا در داخل جای هیچ گونه نگرانی به سبب شرایط برابر تولید از 

خذ تسهیالت،فرآوری و بازار رسانی وجود ندارد و به همین خاطر انتظار می رود که واردات این محصول به طور کامل نظر میزان ا

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی درباره آخرین وضعیت قیمت قزل آال در بازار تصریح کرد: با توجه به نوسان نرخ دالر،هر .قطع شود

 .ن در بازار عرضه می شود که با وجود تعادل قیمت تا حدودی تولیدکنندگان نفس می کشندهزار توما 22کیلو قزل آال با نرخ 

وی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی واردات تیالپیا باشد چرا که به اعتقاد بنده وزارت جهاد توجه ای به بخش آبزی 

 . التی است که نادیده گرفتن آن در کشور جای تاسف استپروری ندارد در حالیکه بزرگترین صنایع کشاورزی دنیا صنایع شی

داخل  چه آسیبی به بخش تولید واردات تیالپیانبی زاده در پایان تصریح کرد:مهرفرد قائم مقام جهاد کشاورزی متوجه نیست که با 

 .وارد می شود، نمی دانم چه کسانی از واردات تیالپیا سود می برند که این گونه رفتار می کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵8۱032/%D8%AB%D8%A8% 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱۳چهار شنبه 

 تحقیقات بازار در خصوص الگوی مصرف لبنیات در ایران

تأمین نیاز خوراک سالم برای جامعه با توجه به رشد روزافزون جمعیت از مشکالتی است که در کل دنیا خصوصاً  <غذاییمواد 

کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. تغذیه سالم یکی از عوامل مؤثر در سالمت عمومی و پیشرفت اقتصادی در جوامع 

، کلسیم و فسفر در Dویتامین تامین برای غذایی ماده تریناصلی شیر ،«فود پرس» به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا.بشری است

براین شوند نیز از این ویژگیها مستثنی نیستند. بناهای لبنی که همگی از شیر گرفته میباشد و فرآوردهها میزندگی بسیاری از انسان

 .ودششود که مصرف روزانه آن ها به افراد بسیار توصیه میتوان گفت شیر و لبنیات یکی از مهمترین موادغذایی محسوب میمی

های تحقیقاتی برای حفظ و بهبود کیفیت تولیدات غذایی، ساخت محصوالت جدید، افزایش تولید، در صنعت موادغذایی، انجام فعالیت

در  .ولیدکننده امری ضروری استهای تبندی مناسب برای شرکتهای غذایی مطلوب و بستهکاهش ضایعات و تبدیل آنها به فرآورده

غذایی، ادالمللی صنایع کشاورزی، موهمزمان با برگزاری سومین روز از نمایشگاه بینشرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران این راستا 

 .درخصوص الگوی خرید محصوالت لبنی کرده است تحقیقات بازارتیرماه( اقدام به  ۱۱الی  8آالت و صنایع وابسته )تاریخ ماشین

درصد ایشان  34درصد از آنها را خانم و  66نفر از بازدیدکنندگان نمایشگاه نظرسنجی صورت گرفت که حدود  634در این تحقیق از 

 .را آقایان تشکیل داده اند

 کنید؟اکز فروشگاهی خرید میطور معمول محصوالت لبنی موردنیاز خود را از کدامیک از مربه

با افزایش توصیه پزشکان و حتی برخی مسوولین کشور به ایجاد شرایط مناسب جهت تامین و مصرف روزانه لبنیات، شناخت نحوه 

کنندگان موثر باشد. طبق نتایج حاصل شده از های مناسب ارائه این محصول توسط تولیدتواند در انتخاب روشخرید شهروندان، می

ا هگونه محصوالت را دارند و پس از آن هایپرمارکتدرصد، بیشترین نقش در فروش این46.7های محلی با ن نظرسنجی، سوپرمارکتای

درصد نقش کمی را در فروش مستقیم لبنیات به مشتریان 4.7ها با فروشیدرصد و در آخر عمده۱2.8ها با مارکتدرصد، مینی 3۵.8با 

 .کنندایفا می
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 باشد؟میزان میایل شما به خرید اینترنتی محصوالت لبنی چهمیزان تم

ان به هایی که اخیرا اکثر تولیدکنندگوش، عالوه بر فروش سنتی، یکی از رشرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایرانبر اساس گزارش 

است که در مورد این قبیل محصوالت باید نکاتی چون امکان فاسد شدن و شرایط خاص نگهداری  آن توجه ویژه دارند، فروش اینترنتی

این در  درصد( با این روش مخالف بودند و۵7.۵دهندگان )طبق نظرسنجی صورت گرفته اکثر پاسخ .آنها مورد نظر گرفته شود

درصد ایشان موافقت خود با این نحوه خرید را اعالم کردند. با این وجود رشد تعداد افرادی که طی سال های ۱7.6حالیست که تنها 

 .گذشته تمایل به خرید اینترنتی داشته اند قابل توجه است
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 اولویت اول مصرف کنندگان هنگام خرید محصوالت لبنی

باشد. های انتخاب محصول از سوی مشتریان طعم و ارزش غذایی میشود مهمترین شاخصمشاهده میهمانگونه که در نمودار زیر 

ا غذایی محصول را نیز مدنظر داشته باشد، تهای لبنی، عالوه بر طعم مطلوب، باید حفظ ارزشبه عبارتی دیگر تولیدکنندگان فرآروده

ه برند شوند و براساس اولویت سوم )برند بودن محصول( نیز مورد گزینش کنندگان، تبدیل ببه واسطه اعتبار حاصل از رضایت مصرف

 های انتخابی این محصولعنوان شاخصتر، بههای پایینتوان در ردهبندی و قیمت را میمشتریان واقع شود. مواردی دیگر چون بسته

 .بردنام 
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 نوآوری الزم را داراست؟آیا محصوالت لبنی برندهای داخلی باتوجه به ذائقه شما، تنوع و 

، محصوالت لبنی در ایران عالوه بر ماست، خامه، پنیر و کره، کشک و دوغ که به  ISQIانجام شده توسط تحقیقات بازاربر اساس 

صورت سنتی مورد توجه مشتریان است به تولید محصوالت لبنی متنوعی با طعم ها و اشکال گوناگون نیز توجه ویژه داشته است. اما 

 76ا باشد. پاسخ دهندگان در این تحقیق بهای لبنی کشور میتامین سلیقه و ذائقه مشتریان ایرانی توسط برند موضوع دیگر، میزان

درصد پاسخ مثبت، تنوع و نوآوری موجود در این محصوالت را مطابق با ذائقه خود می دانند. تحلیل نیازهای سایر مشتریان که می 

 .نی به بازار باشدتواند پایه تولید و عرضه محصوالت جدید لب

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b4۱f46c842۵344248cc8d4۵ 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۷/۰۴/۰۹ : تاریخ

 توسعه صنایع تبدیلی شیر در قلعه گنج

هزار نفر جمعیت، در جنوب استان کرمان قرار گرفته است، پس از تحمل سال ها رنج و مشقت  80شهرستان قلعه گنج که با  

  .محرومیت، اکنون در مسیری قرار گرفته که روزنه امید را برای توسعه این شهرستان روشن کرده است

ها یت، در جنوب استان کرمان قرار گرفته است، پس از تحمل سالهزار نفر جمع 80شهرستان قلعه گنج که با  ،گروه اخبار شرکتها

که  هاییهای امید را برای توسعه این شهرستان روشن کرده است؛ افقرنج و مشقت محرومیت، اکنون در مسیری قرار گرفته که افق

ن که مدت زیادی نیست از شهرستان در این شهرستا.البته هنوز به نتایج نهایی نرسیده و تا سر منزل مقصود فاصله بسیاری دارد

کهنوج جدا و به یک شهرستان مستقل تبدیل شده است، شرایط آب و هوایی و کمبود امکانات، شهروندان را وادار کرده است که 

 .برای امرار معاش و گذران زندگی به شغل هایی نظیر کارگری، کشاورزی و دامداری روی بیاورند

های طوالنی از بسیاری خدمات و امکانات شکالت شهروندان این شهرستان که زادگاهشان برای سالدر این بین یکی از بزرگترین م

های اقتصادی است؛ شرایطی که زمینه ساز شده تا خطر محروم مانده است، به دست آوردن اشتغال پایدار و پیشرفت در فعالیت

گرم، بحران آب و خشکسالی، نبود امکانات کافی، نبود صنایع آب و هوای .مهاجرت و تخلیه شدن این منطقه از سکنه افزایش یابد

تبدیلی از جمله مشکالتی است که در این شهرستان فشارها را بر روی مردم افزایش داده و اجازه کسب درآمد پایدار را از آنها 

 .گرفته است

دگی موثر به نیازهای آنها اگرچه قابل بی توجهی به مسائل و مشکالت مردم شهرستان قلعه گنج در سال های گذشته و عدم رسی

بخشش نیست و در تشدید مشکالت موثر افتاده است، اما این مسئله چند سالی است که به شدت مورد توجه مسئوالن نهادهای 

ل و با توجه به اینکه شغ.های جدیدی برای حل مسائل آنها در دستور کار استمختلف از جمله بنیاد علوی قرار گرفته است و تالش

منبع درآمد بسیاری از مردم این شهرستان کشاورزی، دامداری و کارگری در این حوزه هاست، وجود صنایع تبدیلی در شهرستان 

شد، چرا که نبود این صنایع در گذشته عامل این بود که محصوالت و تولیدات این مردم با قیمتی قلعه گنج به شدت احساس می

همین دغدغه ها سبب شد تا در سال های .کف آنها خارج و در اختیار دالالن سودجو قرار بگیردبسیار ناچیز و به صورت خام از 

گذشته بنیاد علوی برای حل این مشکل اقدام به تأسیس چند کارخانه فرآوری محصول در این شهرستان کند که اکثر آنها در 

ا توجه به اینکه در شرایط کنونی در این شهرستان تولید ب.شرایط کنونی به مرحله نهایی رسیده و مابقی نیز در شرف اتمام است

 گوشت قرمزمحصوالتی چون کنجد، 

و خرما کشت غالب کشاورزان است و پرورش بز نیز در بخش دامداری در این شهرستان غالب است، احداث کارخانه تولید روغن  

ا و کارخانه فرآوری شیر در دستور کار مسئوالن بنیاد کنجد، احداث کارخانه تولید رب گوجه فرنگی، احداث کارخانه فرآوری خرم

همچنین با توجه به ساعات آفتابی زیاد این شهرستان و تابش مستقیم .علوی قرار گرفت که اکنون به خروجی های خوبی رسیده است

ن شهر قلعه گنج احداث اینور خورشید، تولید برق از طریق انرژی خورشیدی در دستور کار مسئوالن قرار گرفته است و در نزدیکی 

حرکت در مسیری که به آن اشاره شد محاسن و فرصت های فراوانی را پیش روی مردم .نیروگاه تولید برق آفتابی آغاز شده است

شهرستان قرار داده است که از جمله آنها، افزایش درآمد کشاورزان، دامداران و کارگران منطقه است که دیگر نیاز نیست محصوالت 

افزایش فرصت های شغلی برای جویندگان کار در منطقه، توسعه مسیرهای سرمایه گذاری و افزایش  .ا به دالالن بفروشندخود ر
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این اتفاق ها البته همه ماجرا نیست و .پایداری مشاغل از دیگر مزیت هایی است که با حرکت در روند مذکور به وجود آمده است

کند تا فرصت های جدیدی را نیز با حمایت اضیان سرمایه گذاری در منطقه مذکور تالش میبنیاد علوی با تالش برای حمایت از متق

 .بخش خصوصی در این شهرستان به وجود آورد؛ مسئله مهمی می تواند زمینه های توسعه را افزایش دهد

ن روند قطعاً خواهد توانست در با این روند البته نمی توان امید داشت که همه مشکالت شهرستان قلعه گنج بر طرف شود، اما ای

 .ها را در مورد آینده تاریک منطقه کاهش دهداراتقای توان اقتصادی و اجتماعی مردم موثر باشد و نگرانی

https://www.farsnews.com/news/۱3970409000۱42/%D8%AA%D 
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱۰یک شنبه 

 ماه کاهش یافت ۲ماه به  6فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از 

معاون اول رییس جمهور در ابالغیه ای به دستگاه های اجرایی در خصوص مصوبه دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مدت 

 .زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان کاال را از شش ماه به دوماه تغییر داد

 :به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، متن کامل این ابالغیه به شرح ذیل است

 بسمه تعالی

 با صلوات بر محمد و آل محمد

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

بانک مرکزی جمهوری  -سازمان برنامه و بودجه کشور-وزارت جهاد کشاورزی -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -وزارت دادگستری

ستاد مرکزی  -ی جمهوری اسالمی ایرانسازمان صدا و سیما -سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -اسالمی ایران

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

ت /8987و اصالح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره  22/۱/۱397ه مورخ ۵۵300ت /43۵2تصویب نامه شماره ( ۱۵در اجرای بند )

 :تصویب نامه یاد شده به شرح زیرابالغ می شود( ۱4تصمیم کارگروه موضوع بند ) 2/2/۱397ه مورخ ۵۵300

اصالح « دوماه»به عبارت « شش ماه»بند مذکور عبارت ( ۱و تبصره ) 2/2/۱397مورخ  8739/۵۵300دستورالعمل شماره ( ۱در بند )

به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی  پیش از این در بند یک این دستورالعمل آمده بود: الزم به ذکر است؛.می شود

ارز حاصل از صادرات خود را )بر ./.( 9۵کشور، صادر کنندگان کاال مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی )

بازگشت ارز حاصل از  بند مذکور هم آمده است: مصادیق(۱)کاال( استفاده نمایند. در تبصره  EXW یا FCA یا FOB اساس ارزش

 .صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجات تعیین خواهد شد

ماه از تاریخ  2گفتنی است از این پس و با صدور ابالغیه جدید معاون اول رییس جمهور، صادرکنندگان کاال مکلفند ظرف مدت 

 .به چرخه اقتصاد کشور بازگردانندارز حاصل از صادرات خود را ( %9۵صدور پروانه صادراتی گمرکی )

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c302b724۵b4747e088e۱60 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۱ : تاریخ

 درصد از بازارچه مرزی میسر نیست 5واردات موز در مقابل صادرات سیب با تعرفه 

های درصد در بازارچه ۵وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: امکان تخصیص تسهیالت واردات موز در مقابل صادرات سیب با تعرفه  

امکان تخصیص تسهیالت واردات موز در مقابل صادرات سیب با  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .مرزی وجود ندارد

سید جمال مدرسی دره مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با .های مرزی وجود ندارددرصد در بازارچه ۵تعرفه 

های مشترک مرزی به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه ردات موز از بازارچهموضوع صادرات سیب درختی در قبال وا

درخصوص مشکالت  ۱3/3/97مورخ  60/ 69893در این نامه آمده است: احتراما، بازگشت به نامه شماره .تجارت ایران نامه نوشت

ـ مورخ  ۵483۵ت  /104002  مطروحه در اجرای مصوبه شماره شوند و صرفا های گمرکی کشور محسوب نمیزارچهدر با 22/8/96ه

های مقرراتی گمرکی دقیق در گیرند و نظارتبرای مبادالت تجاری هستند که توسط پیله وران محلی مورد استفاده قرار می

می لذا گمرک جمهوری اسال.شودهای یاد شده در خصوص صادرات سیب درختی از سوی گمرکات اجرایی کشور اعمال نمیبازارچه

( درصد واردات موز در قبال صادرات سیب درختی موضوع مصوبه فوق ۵ایران به شرط عدم امکان بهره مندی از مزایای تعرفه )

به لحاظ فوق امکان بهره مندی از پروانه های صادراتی .گاهی با خروج سیب درختی از بازارچه های مذکور موافقت نموده است االشاره

 .درصد در بازارچه های موصوف وجود ندارد ۵واردات موز با تعرفه سیب درختی به منظور 

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱۱000809/%D9%88%D8% 
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 صنایع غذایی
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۰۹تاریخ: 

 هم ایران از تجارت غذای حالل ناچیز است؟چرا س

بسیاری از مسئوالن ،افزایش سرسام آور گوشت قرمز در سال های اخیر و کمبود گوشت در داخل را از عوامل اصلی سهم ناچیز ایران 

 .از تجارت غذای حالل اعالم کردند

ایران به عنوان یکی از کشورهای مسلمان که  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

برخوردار است  صادرات غذای حاللتمامی محصوالت دامی و غذایی خود را به شیوه حالل تولید می کند از ظرفیت باالیی برای 

ه به همین خاطر بسیاری از مسئوالن و تولیدکنندگان صنایع غذایی برآنند که نقش کمرنگ ایران در این تجارت بزرگ را افزایش ک

به کشورهای مختلف در حال تکاپوست اما موضوعات  غذاهای حاللبا وجود آنکه ایران برای تجارت و قبضه کردن بازار .دهند

 .هزار میلیارد دالری، قرار گرفته است 2نقش ایران در این تجارتِ بیش از  و صادرات غذایی حالل متعددی سد راه

 نکهبرآ عالوه  به عنوان یکی از مهم ترین منابع پروتئینی سبد خانوار در سال های اخیر قیمت گوشت قرمزافزایش سرسام آور 

 موجب هدف بازارهای در رقبا سایر با رقابت توان نبود سبب به کرده، روبرو داخل بازار در مشکالتی با را جامعه ضعیف قشرهای

 .یابد اختصاص ایران به جهانی تجارت این درصد ۵ از کمتر تنها که است  شده

ه ب صادرات حالل گوشت قرمزالبته ماجرا تنها به این موضوع ختم نمی شود چراکه بسیاری از مسئوالن معتقدند امکان توسعه 

براین اساس به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت جایگاه ایران در صادرات .سبب کمبود در بازار داخل وجود ندارد

علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با :غذای حالل و برنامه ریزی های الزم برای توسعه این امر با خبر شویم

 کمبود گوشت به توجه با: کرد اظهار حالل گوشت صادرات در ایران پایین جایگاه دالیل  درباره صنعت،تجارت و کشاورزی،  خبرنگار

در داخل،هدف ما صادرات نیست ودر این زمینه تنها کشورهایی که با مازاد تولید روبرو هستند از این مکانیزم برای جذب بازارهای 

 .بیشتر استفاده می کنند

 .به گفته وی با توجه به کمبود گوشت در داخل،دغدغه ای برای استفاده از برند حالل جهت توسعه صادرات نداریم

تی و ایجاد تسهیال صادرات دام زندهمه داد: هم اکنون که کشور با کمبود گوشت قرمز و دام زنده روبروست،با ممنوعیت عزیزاللهی ادا

برای واردات درصدد تامین نیاز داخل هستیم ،بنابراین توسعه صادرات گوشت حالل و داشتن جایگاه ویژه دربازارهای هدف با شرایط 

دی تولی گوشت قرمزن است شرایطی پیش بیاید که ممک آینده در دیرعامل اتحادیه دامداران به گفته م .موجود امکان پذیر نیست

 .باالتر از نیاز داخل باشد که در آن زمان برنامه ریزی برای توسعه صادرات گوشت حالل یک ضرورت به شمار می رود

ا توجه به اُفت مصرف در برابر افزایش عرضه درماه در بازار خبر داد و گفت: ب نرخ دام وی در بخش دیگر سخنان خود از کاهش جزئی

 .های آتی، شرایط باثباتی را پیش رو خواهیم داشت

هزار تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که در هفته های اخیر نرخ  ۱8تا  17 نرخ هر کیلو دام زنده را عزیزاللهی متوسط

سیده بود که اگر قیمت دام روی این نرخ بایستد، می توان گفت که بازار از ثبات هزار تومان نیز ر 22تا  2۱هر کیلو دام زنده به 

 ۱4تا  ۱3به گفته این مقام مسئول با وجود افزایش قیمت تمام شده تولید دام زنده ،دیگر قیمت دام به کیلویی .نسبی برخوردار است

 .هزار تومان سال های قبل نخواهد رسید

 ایگاهی نداردایران در صادرات گوشت حالل ج
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گفت: علی رغم آنکه بزرگترین  ، صنعت،تجارت و کشاورزیاحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار 

 .نداریم جایگاهی واردات به سبب توجه بیش از حد  صادرات گوشت حاللکشور شیعه دنیا هستیم، اما در 

وی با انتقاد از این مسئله که واردات چی قهاری هستیم،افزود: با توجه به آنکه مسئوالن تمامی هم و غم خود را روی واردات گذاشته 

 .اند وتوجهی به صادرات ندارند؛بدیهی است که در صادرات گوشت حالل سهم ناچیزی در بین دیگر کشورها داشته باشیم

ئوالن ذی ربط به امر صادرات، امکان تامین کل گوشت مورد نیاز کشورهای منطقه و توسعه صادرات به گفته مقدسی باتوجه مس

در بازار  نوسان قیمت گوشت رئیس انجمن صنفی گاوداران در بخش دیگر سخنان خود دخالت دولت را عاملی مهم در.مهیاست

 .ا باشد چرا که اقتصاد دستوری جوابگو نخواهد بوددانست و گفت: قیمت گوشت همانند سایر کشورها باید تابع عرضه و تقاض

 .برای دامداران موجب شده است که بسیاری از گاوها گوشت خوار شوند تولید شیر و گوشتبه گفته وی نبود صرفه اقتصادی 

هر کیلو گوشت تومان اعالم کردو گفت:با این وجود قیمت منطقی  500هزار و  ۱4تا  14 نرخ هر کیلو دام زنده سنگین را مقدسی

هزار تومان است که متاسفانه به سبب فاصله فاحش تولید تا مصرف ناشی از واسطه گری و دالل بازی، هر کیلو  43تا  42گوساله 

 .هزار تومان در مغازه ها عرضه نمی شود 60گوشت گوساله با نرخ کمتر از 

 کمبود گوشت قرمز عامل اصلی سهم ناچیز صادرات غذای حالل در دنیا

با اشاره به اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزی،  سن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت و گو با خبرنگارح

و باال بودن قیمت  تکمبود گوشایران در صادرات گوشت حالل جایگاهی ندارد،بیان کرد: با توجه به نوسان شدید نهاده ها دامی،

 .تمام شده تولید ،در صادرات گوشت و سایر فرآورده های حالل جایگاهی نداریم

در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که با وجود تامین بخشی از نیاز داخل  گوشت قرمز هزارتن 900تا  800به گفته وی ساالنه 

شکوهی ادامه داد: با وجود پتانسیل باالی تولید مرغ .در کشور وجود ندارداز طریق منابع وارداتی،امکان توسعه صادرات گوشت حالل 

 .حالل به بازارهای هدف وجود دارد صادرات گوشت مرغ و تعداد مرغداری های کشور،امکان توسعه

ایام ماه  در بازار خبر داد و گفت: در نرخ گوشتهزار تومانی  3تا  2این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش 

هزار تومان در بازار توزیع می شد که خوشبختانه هم اکنون هر کیلو شقه  ۵0رمضان هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

به گفته وی با استمرار توقف صادرات دام زنده انتظار می رود که قیمت گوشت .هزار تومان توزیع می شود 48تا  47گوسفندی با نرخ 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان تصریح کرد: با توجه به فراوانی دام با استمرار توقف صادرات .هش یابدمجدد در بازار کا

 .نخواهیم داشت واردات گوشت گرمدیگر نیازی به 

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵77472/%DA%86%D8%B۱%D8%A7%D- 
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 صنایع غذایی
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۳تاریخ: 

 دغدغه مردم با برچسب های جدید روی قارچ خوراکی به پایان می رسد

 .طهماسبی گفت: برای اطمینان مردم از سمی نبودن قارچ خوراکی،نصب برچسبی خاص بر روی بسته بندی ها اجباری می شود

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

با ضرر و زیان چشمگیری روبرو هستند، اظهار کرد: با توجه به آنکه  تولیدکنندگان قارچ ، با اشاره به اینکهباشگاه خبرنگاران جوان

تمامی قارچ های کوهی خوراکی نیستند؛ بنابراین در ماه های اخیر برخی جوامع روستایی و گردشگران که امکان تشخیص قارچ 

که به همین خاطر افراد از مصرف قارچ های خوراکی خوراکی از سمی را نداشتند پس از جمع آوری و مصرف دچار مسمومیت شدند 

میلیون تن قارچ در دنیا  ۱0وی با اشاره به اینکه ساالنه بالغ بر .در هراسند در حالیکه مصرف این گونه قارچ ها هیچ مشکلی ندارد

چاشنی و افزودنی غذا در سبد  تولید می شود، افزود: قارچ یکی از بهترین غذاها و پروتئین های مورد نیاز بدن بوده که به عنوان

در واحد های تولیدی تحت کنترل  قارچهزارتن  ۱60تا  ۱۵0طهماسبی ادامه داد: ساالنه .غذایی خانوار جای خود را اثبات کرده است

 .تولید می شود که به سبب مرغوبیت و کیفیت قارچ های تولیدی، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر مصرف وجود ندارد

جهاد کشاورزی با اشاره به دالیل کاهش مصرف قارچ در بازار گفت: با توجه به مسمومیت های اخیر ناشی از مصرف قارچ  معاون وزیر

نشان دادند که درنهایت کاهش  قارچ های خوراکیهای سمی،برخی رسانه ها به جای نشان دادن قارچ های سمی، تصاویری از 

 .نندگان ناشی از قیمت پایین محصول در بازار را به همراه داشته استتمایل خانوارها به خرید، زیان انباشت تولیدک

مصرف قارچ های به گفته وی با وجود تولید قارچ در محیط کامال ایزوله، امکان مصرف آن در بستر تولید وجود دارد در حالیکه 

 .است ردهک وارد تولید پیکره بر  و اطالع رسانی نادرست رسانه ها در این زمینه آسیب جدی سمی

طهماسبی با بیان اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر مصرف قارچ های خوراکی نیست، اظهار کرد: برای اطمینان خاطر مردم از 

سمی نبودن قارچ خوراکی، برچسبی طراحی شده است که نصب آن بر روی بسته بندی قارچ اجباری می شود که با این وجود انتظار 

 .که مصرف قارچ های خوراکی هیچ گونه مشکلی ندارد می رود مردم قبول کنند

چه برنامه های  زیان هنگفت تولیدکنندگان قارچ معاون امور باغبانی در پایان سخنان خود در پاسخ به این سوال که با وجود

حمایتی در دستور کار دارید، تصریح کرد:هم اکنون برخی از تولیدکنندگان به سبب کمبود نقدینگی و زیان اخیر ناشی از افت شدید 

قیمت قارچ در بازار قادر به پرداخت اقساط خود نیستند به همین خاطر درصددیم تا از طریق سیستم بانکی مهلتی برای پرداخت 

 .فتاده تولیدکنندگان دریافت کنیماقساط عقب ا

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵82877/%D8%AF%D8%BA%D8%AF% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱۳چهار شنبه 

 ازافت بهای نفت خامکاهش نرخ های روغن پالم و روغن سویا پس 

ورخ دوم ژوئیه کاهش یافت زیرا از قیمت م دوشنبه روز معامالت در مالزی پالم روغن فروش پیش نرخ -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .نفت خام در بازار جهانی کاسته شد

 یکی رمذکو روغن زیرا پذیرد می تاثیر خام نفت نرخ روند از معموال خام نفت قیمت ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

نفت خام در روز دوشنبه بیش از یک درصد کاسته شد  قیمت از. رود می شمار به( بیودیزل) گیاهی منشاء با سوخت تهیه ازمنابع

 .زیرا عربستان سعودی وعده داد که بر میزان تولید نفت خام خود می افزاید

 2324 تن هر به  درصد کاهش 0.۱روغن پالم برای تحویل در سپتامبر در بورس مالزی با با توجه به این رویدادها، نرخ پایه قراردادی 

 .تنی بود 2۵محموله  8624رسید. میزان حجم معامالت آن  (دالر آمریکا ۵7۵.۵3 معادل)  رینگیت

درصد از  ۱0.3. در ماه ژوئن افزون بر این تنش روز افزون تجاری بین آمریکا و چین بر قیمت روغن پالم فشاری نزولی وارد می سازد

 .میزان صادرات روغن پالم مالزی کاسته شده است

درصدی نرخ روغن سویا برای تحول در دسامبر در بورس شیکاگو بود. در بورس  0.2از دیگر تحوالت بازار روغن های نباتی، کاهش 

 .درصد کاهش داشت 0.۱دالیان چین نیز قیمت روغن سویا 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9d00f0eefceb4۱feaacadf۵۵83 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱۱دو شنبه 

 پاالیشگاه غالت کشورتقدیر از گروه صنعتی و پژوهشی زر به عنوان پایه گذار نخستین 

 و صنعت بخش در تولید ملی روز  بزرگداشت هدف با معدن و صنعت ملی روز همایش دومین و بیست -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ، محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت، نمایندگان  حضور با کشور معدن

  .می و جمعی از مسئولین کشور در سالن اجالس سران برگزار شدمجلس شورای اسال

یش گفت که اگر قرار است هما این در جمهور رئیس اول معاون جهانگیری اسحاق ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

د در توسعه آینده کشور باشد، بایدار بگوییم محور توسعه بر مدار توانمندی بخش خصوصی استوار است و بخش خصوصی باید میدان

         .سیاست های فرهنگی و اجتماعی همه نشان دهند که طرفدار بخش خصوصی هستند و این بخش باید مورد حمایت قرار بگیرد

های گذشته و انتقادات اخیر قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری طی سال 44های اصل جهانگیری با اشاره به ابالغ سیاست

تواند به این است که بخش خصوصی می 44های اصل ها خاطرنشان کرد: مهمترین پیام سیاستایشان نسبت به اجرای این سیاست

 .هر میزان که می خواهد فعالیت کند و کارهای بزرگ انجام دهد

واند به مطالبات بخش خصوصی و تر باشد تا بتتر و قویمعاون اول رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد دولت دوازدهم دولتی پرانرژی

 .مردم پاسخ دهد و مشکالت این بخش را برطرف کند، او همچنین از بخش خصوصی نیز دعوت کرد که به صحنه بیایند

در این همایش از برگزیدگان بخش صنعت تجلیل شد که در این میان گروه صنعتی و پژوهشی زر لوح و تندیس ویژه این همایش را 

وه صنعتی و پژوهشی زر به عنوان یک مجموعه دانش بنیان با راه اندازی بزرگترین مجموعه خود با نام پاالیشگاه گر.از آن خود کرد

با هدف توسعه پایدار و ارزآوری و تامین زنجیره غذایی کشور که با وجود تمامی تحریم ها در  "۵۵فروکتوز  High" غالت زر و تولید

الی کشور ایران عزیز از پای نمی نشیند و با همه سختی ها در سنگر صنعت تالش خواهد جهت توسعه خود شتاب گرفته و برای اعت

 .کرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b66326cac۵b۵4۱d9a63۱7 
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 علوفه
 فارس - ۹۷/۰۴/۰۹ : تاریخ

 ای دام در داخل ای/ تولید ذرت علوفهمحدودیت آبی مانع کشت ذرت دانه

م، ای داریدانههای مناسب در کشت ذرتمدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با آنکه تکنولوزی روش

  .شودمیلیون تن آن وارد می ۵میلیون تن از این محصول در داخل تولید و  ۱.۵اما به دلیل محدودیت آب، فقط 

، در پاسخ به اینکه با توجه به نیاز بخش تولیدی دام و طیور خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی فرامک عزیزکریمی در گفت

 ۱60یابد، گفت: شود و چرا میزان کشت این محصوالت افزایش نمیای در کشور کشت میت علوفهای یا ذرکشور چه میزان ذرت دانه

های آبی که در کشور داریم شود که با توجه به محدودیتای در کشور کشت میهکتار ذرت علوفه 220ای و هزار هکتار ذرت دانه

  .توانیم میزان سطح زیر کشت این محصوالت را افزایش دهیمنمی

 ۱۱.۵وری انواع ذرت در کشور مطلوب است، به طوری که وی به این نکته اشاره کرد که تکنیک کاشت و عملکرد و میزان بهره

میلیون تن ذرت  7ها ساالنه دهد، ولی برای مرغداریها را میریدامدا نیاز کفاف که شودمی تولید کشور در ایمیلیون تن ذرت علوفه

ول دهیم این محصای باید در تابستان کشت شود و مصرف آبی باالیی دارد، ترجیح میبه دلیل آنکه ذرت دانهای نیاز داریم، اما دانه

مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی و زارت جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: در کشورهایی مانند برزیل که ساالنه  .را وارد کنیم

با وجود آنکه زمانی  ای مقرون به صرفه است، اما این امر در کشور ما میسر نیست؛انهمتر باران دارند، کشت ذرت دبیش از هزار میلی

کردیم، اما تن در هکتار تولید می 7.۵ای با عملکرد باالی هزار هکتار از اراضی کشاورزی ذرت دانه 3۵0تا  30های گذشته در تا سال

  .است امروز با کاهش سطح بارندگی کشت این محصول نیز کاهش یافته

های فارس و خوزستان به دلیل کمبود آب هنوز اجازه کشت به گفته این مسئول در معاونت زراعت جهاد کشاورزی اکنون استان

ی به عنوان یکی ا، وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر برای افزایش تولید ذرت دانهخبرگزاری فارسبه گزارش . ذرت ندارند

 تکش و آبی کم به سازگار و مناسب بذر ارقام از استفاده که گرفته رو پیش را راهکارهایی  های مهم تولید صنعتی طیوراز نهاده

 .نه در تالش است، تا پایان برنامه ششم توسعه، کل ذرت کشور به صورت نشایی کشت شودوزارتخا این و آنهاست ترین مهم از نشایی

 االنهس آبی، منابع کمبود و محصول این باالی آبی نیاز به توجه با ولی شود می مصرف کشور در ایدانه ذرت  میلیون تن 6.۵ساالنه 

د. با توجه به نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر روی نهاده های وارداتی شومی وارد مابقی و تولید کشور در ای دانه ذرت تن میلیون ۱.۵

 .یابدمحصوالتی از جمله مرغ و تخم مرغ در داخل افزایش می قیمت تمام شده تولید

https://www.farsnews.com/news/۱397040900022۵/%D9%8۵%D8%AD%D8%AF% 
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 علوفه
 اکوناایران  - ۱۳۹۷تیر / /  ۱۳چهارشنبه , 

 رسدتومانی به دستمان نمی 3800علوفه وارد شده با ارز 

های گویند که باوجود اختصاص ارز دولتی و یارانه به واردات خوراک دام در بازار اما این محصوالت به دلیل نبود نظارتدامدارن می

 .سدردستشان نمیرسد و علوفه دولتی بههای باالیی در بازار به فروش میالزم به قیمت

محصول تولید خود یعنی شیر خام مواجه  های تولید با نرخ فروش های اخیر همواره با مشکل عدم تطابق هزینهدامداران در سال 

 .جایی نرسدباره به دولت متعرض باشند اما صدای آنها بهبودند و این امر باعث شده دامداران همواره در این

رسید تومان به فروش می ۱440فعاالن این بخش به قیمت  خام شیر نرخ باید بازار، تنظیم ستاد مصوبه اساس بر گذشته سال ۵  در 

 .زدنداما این قیمت مورد توجه صنایع لبنی نرسید و آنها از خرید شیر خام به این قیمت، سر باز

های تولید آنها، اما قیمت شیر خام بر اساس اعالم انجمن گاو داران صنعتی به طور متوسط در حال حاضر نیز با وجود افزایش هزینه

 .رسدتومان به فروش می1365تا  ۱300به قیمت 

این بخش یعنی ذرت و  های تولید در بخش دام و طیور، به واردات نهادهایبنابراین گزارش دولت برای جلوگیری از افزایش هزینه

گویند این امر نه تنها باعث کاهش قیمت نشده است بلکه تومانی اختصاص داد اما دامداران می 3800کنجاله سویا دالر با قیمت

های وارد شده توسط تاجران قیمت کنجاله سویا را نزدیک به دو برابر افزایش داده است و به دلیل عدم نظارت های کافی این علوفه

 .امعه هدف یعنی دامداران، توزیع نشده استدر ج

در حالی بر اساس اعالم دولت، قیمت کنجاله سویا  :گفت  ارتباط این در احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاو داران 

دلیل نبود  رسد و بهتومان به فروش می 2700تومان تا  2600تومان باشد، این محصول در بازار به قیمت 2200نباید بیشتر از 

 .رسدشده خود با ارز رسمی و یارانه به فروش نمیهای الزم این محصوالت واردشده به قیمت تمامنظارت

تومان کرده است که این  ۱9۵0هزار تومان کنجاله سویایی دولتی به قیمت  2وی افزود: در سال جاری دولت تنها اقدام به اختصاص 

 .استگویی نیاز دو دامداری حجم تنها پاسخ

 ۱۵67شده به شده امروز شیر خام دامداران بر اساس آنالیز انجامرئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاو داران ادامه داد: قیمت تمام

 .شده هستندتومان رسیده است اما دامداران مجبور به فروش شیر خام خود به کمتر از قیمت تمام

اند و اما این تومان را داده ۱700قیمت شیر خام به  افزایش درخواست شاورزیک جهاد وزارت همراهی با دامداران وی تصریح کرد: 

 .درخواست مورد توجه قرار نگرفت است

 کمبود علوفه داریم

 ارز با هک نهادهایی که نیست معلوم: گفت  مدیره انجمن صنفی گاوداران نیز در این ارتباطبنابراین گزارش شیر کوند عضو هیئت

به دست چه کسی رسیده و با چه قیمت به فروش رفته است زیرا ما این محصوالت را مانند کنجاله  است واردشده کشور به دولتی

 .تومان اعالم شده است 2200کنیم در حالیکه حداکثر قیمت این محصول تومان خریداری می 2700سویا با قیمت 

 .یافته استه رکورد تولید شیر خام در دامداری ما کاهشوی افزود: در حال حاضر با کمبود علوفه روبه رو هستیم به طوری ک

http://iranecona.com/8۵۱۵7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8۱%D9% 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۰تاریخ: 

 هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شد ۱00میلیون و  4

میلیارد تومان از کشاورزان خریداری  432هزار و  ۵هزارتن گندم با ارزش بالغ بر  ۱00میلیون و  4یک مقام مسئول گفت:تاکنون 

 .شده است

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی با خبرنگاراسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو 

هزارتن گندم با ارزش  ۱00میلیون و  4اظهار کرد: تاکنون  خرید تضمینی گندمدرباره آخرین وضعیت  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است432هزار و  ۵بالغ بر 

به حسابشان واریز شد ،ضمن آنکه مجموع مطالبات   مطالبات گندمکاراندرصد  ۵0خرداد،  26وی افزود: بنابر آمار تا تاریخ 

 .اردیبهشت به طور کامل تسویه حساب شده است ۱۵گندمکاران از ابتدای خرید تا 

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بخشی از این کاهش میزان ناشی از نگه داری  خرید گندماسفندیاری پور از کاهش 

 .گندم نزد کشاورزان به سبب افزایش قیمت و بخش دیگر فروش به خارج از سیستم دولتی است

 .ستان،گلستان و فارس را از استان های برتر تولیدکننده گندم برشمرداین مقام مسئول خوز

استان وارد چرخه  26مجری طرح گندم با بیان اینکه برداشت در مناطق گرم و خشک جنوب به پایان رسیده است، افزود: تاکنون 

 .برداشت شده اند و در روزهای آتی استان های باقی مانده به این چرخه افزوده خواهند شد

هزارتن فراتر خواهد رفت،بیان کرد: همچنین پیش  300میلیون و  ۱3تا  200میلیون و  ۱3از مرز  تولید گندموی با اشاره به اینکه 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امسال کیفیت .میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود ۱0بینی می شود که امسال حدود 

 به توجه با  به گفته وی.نترل آفت سن،آموزش کشاورزان و اصالح جدول پاکی خرید، بسیار مناسب استگندم تولیدی ناشی از ک

 .داشت نخواهیم واردات به نیازی شود، می تولید گندم کافی میزان به امسال آنکه

کشاورزان توزیع شده است، تن بذر برای کشت سال آینده، میان  2۵0اسفندیاری پور در پایان سخنان خود با بیان اینکه بیش از 

توصیه می شود که از آتش زدن بقایای گندم در مزارع خود اجتناب کنند، ضمن آنکه گندم تولیدی خود  گندمکاران تصریح کرد:به

درصد مطالبات آنها پس  ۵0را به مراکز دولتی تحویل دهند چرا که سیستم پرداخت دولتی این اطمینان را به کشاورزان می دهد که 

 .ورود به سامانه پرداخت خواهد شداز 

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵8۱030/4%D-9%8۵%DB%8C%D9%84%DB 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۰۹تاریخ: 

 بازار گوشت به آرامش رسید/موانع متعدد پرواربندهای دام سنگین همچنان پا برجاست

 .های وارداتی و افزایش واردات را عاملی موثر در کنترل بازار و کاهش قیمت اعالم کردیک مقام مسئول توزیع مناسب گوشت

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمنصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفت

به منظور تنظیم بازار داخل وارد  گوشت گرمتن  ۱80تا  ۱70از افزایش واردات گوشت خبر داد و گفت: روزانه  ،خبرنگاران جوان

 ودهب تأثیرگذار داخل بازار کنترل و قیمت کاهش بر حدودی تا بازار سطح در وارداتی گوشت مناسب توزیع  به گفته وی،.شودمی

بک با نرخ هزار تومانی نرخ الشه داخلی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو الشه داخلی بره س 4تا  3پوریان از کاهش .است

هزار  ۱8تا  ۱7این مقام مسئول نرخ هر کیلو دام زنده را .شودهزار تومان در بازار توزیع می 37هزار و الشه سنگین با نرخ  39تا  38

هزار تومان  ۱7تا  ۱6شود که نرخ هر کیلو دام زنده به بینی میتومان اعالم کرد و افزود: با استمرار واردات گوشت در بازار پیش

هزار و  30با نرخ مصوب سابق  گوشت استرالیا رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده ادامه داد: هم اکنون هر کیلو.ش یابدکاه

وی در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از شرایط نامساعد پرواربندهای گوساله بیان .شودهزار تومان در بازار توزیع می 29اورآسیا 

 اریمد انتظار که هستند روروبه متعددی مشکالت با پرواربندها که گفت توانمی سنگین دام پروابندی شهرک 99 از بازدید در  کرد:

پوریان با انتقاد از نگاه منفی مسئوالن به امر صادرات اظهارکرد: برخی مسئوالن .شود صادر وزن سنگین گوساله تصمیماتی، اتخاذ با

شود درحالیکه عده ای دالل با سوءاستفاده از منجر به تنش و افزایش قیمت گوشت در بازار می صادرات دام زنده براین باروند که

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده در پایان تصریح کرد: با وجود .دهنداین فرصت، قیمت گوشت در بازار داخل را افزایش می

رای تواند پشتوانه مناسبی بنده ندارد؛ بنابراین صادرات دام زنده میدر بازار هیچ ارتباطی به کمبود دام ز قیمت گوشتآنکه نوسان 

 .بازار باشد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵8۱6۵9/%D8%A8%D8%A7%D8%B2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6581659/%D8%A8%D8%A7%D8%B2


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

85 

 گوشت قرمز
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۰تاریخ: 

 هزار تومان رسید/ خروج دام زنده از مرزهای کشور 5۱قیمت هر شقه گوشت گوسفندی به 

هزار تومانی نرخ گوشت ناشی از صادرات رسمی و غیررسمی دام زنده از مرزهای رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش یک

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت.کشور خبر داد

خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوشت گوسفندی بدون از افزایش هزار تومانی نرخ گوشت در بازار  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .شودهزار تومان به مشتری عرضه می ۵۱تا  ۵0دار و هزار تومان به مغازه 47تا  46دنبه با نرخ 

و  در بازار اعالم کرد و افزود: دام زنده از مناطق غرب قیمت گوشتوی خروج غیرمجاز دام از مرزهای کشور را دلیل اصلی نوسان 

جنوب به تعداد باال در حال خروج از مرزهای کشور است که با توجه به نزدیکی عید قربان و نوسان نرخ ارز هشدارهای الزم به 

ملکی با بیان اینکه دام زنده از استان کرمانشاه به طور کامل در حال خروج از  .مسئوالن وزارت جهاد و استانداری داده شده است

شود به گونه ای که میادین با کمبود عرضه دام زنده هم اکنون دامی از این استان به تهران عرضه نمی مرزهای کشور است، گفت:

 .رو هستند و در صورت افزایش تقاضا، قیمت دام زنده و به تبع آن گوشت به طور چشمگیری افزایش خواهد یافتروبه

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه در آستانه عید  22تا  2۱را  دام زنده رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نرخ هر کیلو

قربان قرار داریم، اگر تمهیدات جدی برای جلوگیری از صادرات دام اندیشیده نشود، مطمئنا قیمت دام در روزهای آتی دستخوش 

 قاچاق دام ی افراد در کنار پدیدهبه گفته وی، صادرات رسمی دام و داشتن مجوز در دست برخ.تغییر و تحوالتی قرار خواهد گرفت

ملکی در پایان سخنان خود با بیان اینکه رکود .از مرزهای کشور عامل اصلی آشفتگی مجدد بازار گوشت گوسفندی به شمار می رود

کود همانند سایر صنوف در ر گوسفندیسنگینی بر بازار حاکم است، تصریح کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، بازار گوشت

 .برد که گرمای هوا و کاهش مصرف پروتئین در این فصل رکود این بازار را تشدید کرده استبه سر می

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵826۵0/%D9%82%DB%8C%D9%8۵%D8%%-AA 
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 گوشت مرغ
 خبرگزاری جوان – ۱۳۹۷تیر  ۰۹تاریخ: 

 تومان ۷۱00نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/قیمت هر کیلو مرغ 

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

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

، مرغ آماده به طبخ در 700هزار و  4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغاز  ،جوان

 .تومان است ۱00هزار و  7و خرده فروشی  4۵0هزار و  6، توزیع درب واحد های صنفی 300هزار و  6کشتارگاه 

 .تومان است ۱00هزار و  7تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۱00هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمربه گفته وی 

فیله  هزار و ۱3هزار، سینه بدون کتف  ۱2به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف خانی با اشاره 

ای در روزه ثبات قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد عرضه در برابر کاهش تقاضا را دلیل اصلی .هزار تومان است 14 مرغ

ینی کرد و گفت: با توجه به کاهش حجم تولید پیش بینی می شود که روند افزایش وی قیمت مرغ در بازار را پیش ب.اخیر اعالم کرد

 .تومان افزایش یابد ۵00نرخ هر کیلو مرغ حداقل   هفته پایان تا و  قیمت مرغ از امشب آغاز

ن متوسط نرخ هر تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنو ۵00یوسف خانی در پایان سخنان خود از کاهش 

 در کمبود نبود و  هزار تومان است که قیمت آن به سبب بهبود عرضه ۱3و شانه ای  ۵00هزار و  6کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

 .است یافته کاهش داخل بازار

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵8۱636/%D9%86%D8%B۱%D8%%D-AE8 
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 گوشت مرغ
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۰۹شنبه , 

 تومان رسید ۷۱00قیمت مرغ به 

 7۱00تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: نرخ این کاال در مراکز خرده فروشی به  300رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 

تومانی قیمت مرغ نسبت به یک هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: نرخ  300 کاهش از مهدی یوسف خانی.تومان رسیده است

وی قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم را در عمده فروشی درب کشتارگاه .تومان رسیده است 7۱00این کاال در مراکز خرده فروشی به 

تومان  6900 فروشی مرغ شمال  خرده و تومان  64۵0 صنفی واحدهای درب توزیع کاال نای قیمت: گفت کردو ان اعالم توم   6300

 .تومان است 6۱00   رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد:قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن نیز .است

http://iranecona.com/8۵0۱۱/%D9%82%DB%8C%D9%8۵%D8%AA 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
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 مرکبات
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۰تاریخ: 

 صنعت بیمه محصوالت کشاورزیتولید مطلوب مرکبات و کیوی در سال جاری/ ضرورت تجدید نظر در 

های یک مقام مسئول گفت: با توجه به هشدارهای به هنگام سازمان هواشناسی، سرمازدگی اخیر مشکلی برای تولید باغات استان

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمدرضا شعبانی رئیس اتحادیه باغداران مازندران در گفت و گو با خبرنگار .شمالی در بر نداشت

در سال جاری را مطلوب اعالم کرد و گفت: با توجه به هشدارهای  تولید مرکبات و کیویوضعیت ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

به هنگام سازمان هواشناسی،سرمازدگی اخیر مشکلی برای باغداران استان های شمالی ایجاد نکرد و امسال مشکلی به اسم یخ زدگی 

 .داشت نخواهیم مرکبات  درباغات

حصوالت را پیش بینی کرد، افزود: برآورد اولیه تولید، پایان تیر ماه امکان پذیر وی با اشاره به اینکه هنوز نمی توان میزان تولید این م

 .خواهد بود،اما مشاهدات اولیه نشان می دهد که باید تمهیدات جدی برای صادرات این محصوالت اندیشیده شود

دد در زمینه پرداخت مشوق اظهار کرد: با وجود شعارهای متع مشوق صادراتی مرکبات و کیویشعبانی درباه آخرین وضعیت 

صادراتی مرکبات و کیوی، تا کنون هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است در حالیکه از دولت انتظار می رود در این خصوص حمایت 

های الزم را داشته باشد چرا که بخش خصوصی با مقدار سرمایه محدود و موانع متعدد پیش رو که معلوم نیست چه اتفاقی آن سوی 

 .مرزها برای سرمایه اش بیفتد،نمی تواند به صورت جد امر صادرات را دنبال کند

، متاسفانه در هر بازاری که وارد شدیم پس از صادرات محصوالت کشاورزیوی ادامه داد: با توجه به نبود حمایت های کافی از 

 .بگیرند  زار های هدفمدتی عقب نشینی کردیم که درنهایت این امر موجب شد سایر رقبا جای ما در با

این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا دولت خسارت سرمازدگی دو سال اخیر را پرداخت کرده 

است،بیان کرد: همه خسارت ها پرداخت نشد و بسیاری از وعده ها به دلیل امتناع بانک ها در پرداخت وام تحقق نیافت چرا که بانک 

بهانه های مختلف از پرداخت وام به کشاورزان سرباز می زنند و به تعبیر دیگر دریافت وام از بانک ها همانند فتح قله اورست ها به 

صنعت بیمه را باید تعطیل شده حساب کرد چرا که بنده به عنوان  :کشور اظهارکرد بیمه باغات وضعیت آخرین درباره  وی.است

محصوالت کشاورزی با نحوه کنونی ندارم به همین خاطر انتظار می رود تجدید نظری در صنعت بیمه یک باغدار اعتقادی به بیمه 

 .محصوالت کشاورزی صورت گیرد چرا که صنعت بیمه محصوالت کشاورزی دارای خصوصیات پویا ، قوی و چابکی نیست

جود نداریم، تصریح کرد: با و بخش کشاورزی به بیمه رئیس اتحادیه باغداران مازندران در پایان سخنان خود با بیان اینکه اعتقادی

تاخیر در پرداخت خسارت ها و میزان پایین خسارت پرداختی به کشاورزان اعتقادی به صنعت بیمه در این بخش ندارم به همین 

به  اورز به حدی مجبورخود اقدام کنند چرا که در زمان بروز حادثه ،کش بیمه باغات خاطر به باغداران توصیه نمی کنم که نسبت به

 .رفت و آمد است که از دریافت غرامت خود منصرف می شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵7۵02۵/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۰تاریخ: 

 در شرایط غیرعادی انتظار تصمیمات عادی نداشته باشید

شافعی گفت: باید این واقعیت را پذیرفت که دیگر امکان پذیر نیست در همان سطحی که مشکالت به وجود آمده آن را مرتفع 

 .کرد،شرایط غیرعادی با تصمیمات عادی قابل مدیریت نیست

 نایع،ص بازرگانی، اتاق رئیس ، غالمحسین شافعیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

در سالن اجالس سران در تهران برگزار  که تجارت و معدن صنعت، ملی روز همایش دومین و بیست در امروز ایران کشاورزی و معادن

و تولید بیاندازیم، این واقعیت را  صنعتهای مختلف اقتصادی به ویژه شد، گفت: اگر نگاهی به وضعیت کنونی کشور در بخش

و عدم وجود راه حل برای  توانیم درک کنیم که این روزها در وضعیت خوبی قرار نداریم، اما این وضعیت به معنای توجیه ناامیدیمی

ها و البته نه همه رغم وجود عدم راهبرد در همه دولترئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: علی.حل مشکالت اقتصادی کشور نیست

با  های دقیق برای توسعه صنعتی، دولتوی افزود: بدون وجود برنامه.توان بر مشکالت غلبه کردها، باز اگر اراده باشد، میدولت

ها نوآوری و خالقیت در گسترش و نقش خود در اقتصاد عمال رقیبی پرقدرت برای بخش خصوصی شد و این امر موجب شد، سال

های طبیعی منبع اصلی خلق ثروت های مالی و فروش ثروتگریتولید و صنعت موتور اصلی خلق ثروت نباشد و به جای آن واسطه

وی تصریح کرد: متأسفانه با اشتباه گاهی مسائل .گیردای تحت تأثیر قرار میه شد و با هر تکانهباشد و به همین علت اقتصاد ما شکنند

شود که گویا علت تمام مشکالت اقتصادی ما تحریم است، در حالی که اصال این گونه نیست، زیرا اقتصادی با این مساله مطرح می

وی بیان کرد: بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص .حریم نیستمشکالت داخلی که به دست خودمان ایجاد می شود کمتر از ت

درصد از رشد صنعتی به بازار داخل اختصاص یافته سهم ما در بازارهای جهانی بسیار اندک  92های اخیر درصد و در سال ۱3داخلی 

ون توجه به حجم عظیم مشکالت توان بدرسد دیگر نمیوی خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: آقای جهانگیری به نظر می.است

های کنونی و ریشه پیدایش آنها نه تنها قادر به حل آن نخواهیم همچنان به مسائل گذشته پافشاری کرد و بدون درک و دامنه بحران

ی مان سطحشافعی اظهار کرد: باید این واقعیت را پذیرفت که دیگر امکان پذیر نیست در ه.شودبود، بلکه شرایط بدتر و پیچیده تر می

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و .که مشکالت به وجود آمده آن را مرتفع کرد، بلکه باید از سطح باالتر به حل این مشکالت پرداخت

معادن ایران گفت: باید پذیرفت که شرایط غیرعادی با تصمیمات عادی قابل مدیریت نیست و در این ارتباط دستور مقام معظم 

توان استفاده کرد نقطه عطف مهمی است و از تجربه کشورهای دیگر هم مثل چین می اقتصاد مقاومتی تادرهبری در مورد ایجاد س

جهانگیری دو دستور صادر کردند، یکی در مورد سازمان امور مالیاتی و یکی تأمین اجتماعی که این دستورات شافعی افزود: آقای .است

ها از بخش خصوصی نظر بخواهند این موضوع از معدود دستوراتی بود که بالفاصله اثرگذار بود و اما در مورد اینکه فرمودید که سازمان

در حمایت از عرضه نهفته است یا تقاضا؟  حمایت از کاالهای ایرانیهای ایرانی گفت: آیا وی در مورد حمایت از کاال.شودرعایت نمی

 ده است؟رسد حمایت از بخش تقاضا شدر حالی که به نظر می

 .رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: حمایت از کاالی ایرانی باید روی بخش عرضه متمرکز شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵82446/%D8%AF%D8%B۱%D-8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۹شنبه 

 بازدید ربیعی از طرح پروژه عظیم اتوماسیون خطوط تولید پگاه گلستان

ورزشی کارگران پگاه گلستان با حضور  ؛سالن تولید خطوط اتوماسیون طرح های پروژه همزمان افتتاح -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 مدیران زا جمعی وزیر،و ،معاونین ایران شیر صنایع مدیرعامل گلستان،حسینی استاندار هاشمی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی،

به گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایران ربیعی پس از افتتاح و بازدید سالن ورزشی کارگران از سالن خطوط .شد انجام استان ارشد

الزم در خصوص نحوه تولید توسط کریم نژاد مدیرعامل تولید بازدید به عمل آورد وبا محصوالت جدید پگاه گلستان آشنا و توضیحات 

 .شرکت ارائه گردید

ون خطوط اتوماسی عظیم پروژه طرح کردند می همراهی را وی استانی مدیران از جمعی و وزیر معاونین که سفر این در همچنین

میلیارد ریال طراحی نصب و راه  2۵ تولید که با زحمات شبانه روزی متخصصان و کارشناسان داخلی و شرکت با اعتباری بالغ بر

اندازی شده افتتاح گردید.در پایان این دیدار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جمع کارگران پگاه گلستان قرار گرفت و ضمن 

 .خداقوت و تقدیر از زحمات برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون داشت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵b4c9eaa4۵۱947d3a23c 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۹شنبه 

 منتشر شد+ مشخصات کامل ۲0۱8لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود 

  .منتشر شد 20۱8لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود -اقتصاد غذا  <غذایی مواد

، لیست کامل شرکتهای حاضر در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .( حاوی اسامی شرکتها، سالنها و شماره غرفه ها منتشر شد20۱8کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته )اگروفود 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=47۱a9۱2e۱d764fd8a 
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 نهاده
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۲ : تاریخ

 ای ای به واردات کود معنا ندارد/ تهیه مواد اولیه با ارز آزاد؛ واردات با ارز یارانهاختصاص ارز یارانه

شود همه نوع کود کشاورزی با کیفیت مطلوب در داخل تولید می :عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی گفت

  .کنندرا با ارز آزاد تهیه می دهد، اما تولیدکنندگان مواد اولیهت کود میای به وارداو چه معنا دارد که دولت ارز یارانه

ای برای واردات با انتقاد از رویه دولت نسبت به اختصاص ارز یارانه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محسن سیروس در گفت

ای بدهند، کرد: به جای آنکه به مواد اولیه برای تولید داخل کود و برای حمایت از تولید ارز یارانهکودهای ساخته شده، تصریح 

 .کنندشود، را وارد میای گرفته و مشابه کودی که در داخل هم تولید میواردکنندگان کود به راحتی ارز یارانه

شود که قیمت محصول وارداتی از قیمت تولید داخل کود سبب می ای به وارداتوی افزود: این در حالی است که اختصاص ارز یارانه

تر بوده و در نهایت بازار را از آن خود کند. مضاف بر آنکه بسیاری از تولیدکنندگان کود داخلی طی چند سال گذشته به دلیل پایین

 .فتن مشاغل و ایجاد بیکاری هم استاند که تبعات آن از بین ررویه که شاید لزومی هم نداشت، ورشکست شدههمین واردات بی

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی گفت: اکنون تولیدکنندگان باید مواد اولیه خود را برمبنای ارز بازار آزاد 

ای باشد، ارز یارانهای داشته تهیه کنند که قطعاً در قیمت تمام شده آنها مؤثر در حالی که واردکننده به راحتی بدون آنکه دغدغه

ای میلیون یورو ارز یارانه ۱3در شرایط تنگنای ارزی کشور  شناسم کهفقط یک شرکت را می گیرد وتومانی را می 4200

 .برای واردات کود گرفته است

ای به رئیس جمهور برای بررسی وضعیت تولیدکنندگان کود در کشور و انتقاد به اختصاص ارز از ارسال نامه سیروس

خواهیم که اختصاص ارز به واردات کود را قطع کند، چرا که وقتی انواع و گفت: از دولت می ای برای واردات کود خبر دادیارانه

  .شود، دلیلی برای واردات آن نیست که نمونه آن کود سوپرفسفات تریپل استکود در کشور با کیفیت مناسب تولید می

ها به عنوان یکی از تولیدکنندگان کود اجحاف کرده و کود است که خود دولت هم از پتروشیمیوی ادامه داد: کار به جایی رسیده 

ها هم به این مسأله معترض کند که حتی پتروشیمیکند و در شبکه خودش توزیع میاوره را نصف قیمت رسمی آنها خریداری می

 .شودهستند و این رویه در نهایت به ضرر تولید داخل تمام می

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱2000474/%D8%A7%D8%AE% 
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 نهاده
 خبرگزاری جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۱تاریخ: 

 توزیع نهاده دامی دولتی جوابگوی نیاز تولیدکنندگان نیست

ای میان تولیدکنندگان توزیع میلیون تن نهاده دامی به صورت سهمیه 2گفت: دولت از طریق پشتیبانی امور دام یک مقام مسئول 

 .کرد در حالیکه این رقم پاسخگو نیست

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارهای خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتمهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه تعاونی

درصد  70تا  6۵در بازار اظهار کرد: با توجه به آنکه  نرخ نهاده های دامی با انتقاد از نوسان شدید ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

یک کیلو گوشت قرمز، مرغ و شیر به خوراک بستگی دارد؛ بنابراین تغییرات چشمگیر در قیمت تمام شده مورد انتقاد  هزینه تولید

هزارتایی با یک  20 مرغداریبه گفته وی، قیمت تمام شده هزینه های تولید در یک سیستم .شدید تولیدکنندگان قرار گرفته است

میلیون نهاده دامی توسط دولت و توزیع  2مسعودی در پاسخ به این سوال که خرید .سیستم مرغداری یک میلیون تایی متفاوت است

دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام به تعدادی مرغداران  :میان دامدار و مرغدار چه تأثیری بر وضعیت بازار داشته است، بیان کرد

کند، اما این میزان نسبت به مصرف کل کشور رقم چندان میبه صورت سهمیه ای اقدام به عرضه ذرت و کنجاله سویا  دامدارانو 

د ها خوها باید شرایطی فراهم کند که تشکلاین مقام مسئول ادامه داد: بنده معتقدم که دولت به جای یارانه به نهاده.باالیی نیست

و مرغ  نرخ گوشترف مدت یکسال اقدام به واردات کنند، ضمن آنکه قیمت گذاری مرغ و گوشت آزاد شود چرا که با این وجود ظ

مسعودی ادامه داد: پشتیبانی امور دام در مواقعی که نیازی به توزیع مرغ نیست، اقدام به عرضه مرغ منجمد در  .منطقی می شود

یط اکند که در نهایت این امر سردرگمی و مشکالتی را به وجود می آورد در حالیکه ورود بخش خصوصی و تولید به موقع شربازار می

 .رقابتی را به وجود خواهد آورد که با کاهش هزینه ها، محصول نهایی با قیمت مناسب به بازار عرضه خواهد شد

چه تأثیری خواهد گذاشت، گفت: صنعت دام  نهاده های وارداتی وی در پایان در پاسخ به این سوال که بازگشت تحریم ها بر بازار

ات وابسته است، اما با بازگشت تحریم ها امکان حواله پول به طرف های خارجی وجود و طیور در بخش نهاده ها به شدت به وارد

 .رو شویمندارد که در نهایت این امر موجب شده با بحران بسیار خطرناکی روبه

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵8۱69۵/%D8%AA%D9%88%D8%B2% 
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۱ : تاریخ

 یورواستات منتشر کرد همه چیز درباره کشاورزی اتحادیه اروپا/کشاورزی خرد مانع عملکرد باال نیست 

 سال سن دارند، 40درصد مدیران کشاورزیشان کمتر از  ۱۱هکتار دارند و  ۵های کشاورزی کمتر از درصد زمین 70اتحادیه اروپا 

الملل خبرگزاری فارس، یورو به گزارش گروه اقتصاد بین .کنندکشور تولید می 4عضو این اتحادیه را تنها  28تولیدات کشاورزی 

کشور اروپایی را شامل  28از اتحادیه اروپا بیش .استات در جدیدترین گزارشی به آمارهای کشاورزی اتحادیه اروپا پرداخته است

میلیون کشاورز در این منطقه مشغول هستند. دو  ۱0.3شود و کشاورزی در این منطقه از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است. می

سال سن  40درصد مدیران بخش کشاورزی کمتر از  11هکتار دارند و  ۵های کشاورزی کمتر از سوم این کشاورازن دارای زمین

 .دارند

های اتحادیه اروپا را شامل درصد کل زمین 40میلیون هکتار زمین کشاورزی دارند که حدود  ۱7۱تحادیه اروپا اندکی بیش از ا

 .شوندمیلیون کشاورز و مدیران بخش کشاورزی هدایت می ۱0.3شود. این سطح زمین کشاورزی توسط می

هکتار است اما سه درصد کشاورزان  ۵شان کمتر از های کشاورزیین زمیناکثر اتحادیه اروپا کشاورزی خرد دارند، دو سوم آنها میانگ

  .های قابل کشت این منطقه را دارندهای بیش از صد هکتار دارند که تقریباً نیمی از زمیناتحادیه اروپا زمین

سال سن دارند کشاورزی در  6۵درصدشان باالی  32سال دارند و  40درصد مدیران کشاورزی اتحادیه اروپا سنین کمتر از  11تنها 

کشاورزی  (2 .شودکشاورزی معیشتی که تنها به تأمین غذای خود خانوارهای کشاورزی مربوط می (۱اتحادیه اروپا شامل سه بخش : 

( کشاورزی در سطح کالن و بخش خصوصی که 3کند. در سطح متوسط که عالوه بر تأمین غذا خانوارهای کشاورزان را مشغول می

  .شودشتغال و تأمین امنیت غذایی میباعث ا

 رومانی یک سوم کشاورزی اتحادیه اروپا را دارد *

درصد در  ۱0رومانی با کشاورزی خرد یک سوم کشاورزی اتحادیه اروپا را در اختیار دارد و یک سوم دیگر نیز در کشور لهستان، 

 6۵های کوچک است. شان در اندازههای کشاورزیاروپا خرد و زمیندرصد در اسپانیا قرار دارد. اکثر کشاورزان اتحادیه  9ایتالیا و 

 .هکتار دارند ۵های کمتر از درصد کشاورزان اتحادیه اروپا زمین

 3.۱درصد یا  92درصد کشاورزان معادل  9در بین کشورهای اتحادیه اروپا کشور رومانی تنوع متفاوتی در سطوح کشاورزی دارد، 

درصد  ۵۱هکتار دارند که  ۵های بیش از درصد کشاورزان زمین 0.5هکتار دارند اما  ۵های کمتر از زمینمیلیون کشاورز این کشور 

 ۵2هکتار به باال دارند.  ۵0های بزرگ لوکزامبورگ عضو اتحادیه اروپا کشاورزی .دهدهای قابل کشت این کشور را تشکیل میزمین

درصد جایگاه دوم دارندگان بزرگترین  41تار دارند. در این میان فرانسه با هک ۵0هایی بیش از درصد کشاورزان این کشور زمین

درصد جایگاه سوم دارندگان زمین کشاورزی بزرگ را در اختیار دارند. در این میان  39زمین کشاورزی اتحادیه اروپا و انگلیس با 

 .درصد در جایگاه چهارم قرار گرفته است 3۵دانمارک با 

 ی بخش کشاورزی اتحادیه اروپا از کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا استنیمی از گردش مال *

کنند که اینها معموالً تنها یک درصد اقتصاد تری تولید میمیلیون کشاورز با استانداردهای ضعیف ۱0.3میلیون از  4در اتحادیه اروپا 

 دکننمی تولید باالتری استانداردهای با اروپا اتحادیه در خانوارها درصد سه یا کشاورز هزار 296  چرخانند.کشاورزی این کشورها را می

 .کنندن کشورها را تامین میای غذای تولید درصد ۵۵ که

 کنندفرانسه، اسپانیا، انگلیس و آلمان در مجموع نیمی از محصوالت کشاورزی اتحادیه اروپا را تولید می *
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میلیون هکتار زمین کشاورزی و  23.2رزی و بزرگترین عضو این اتحادیه است. و اسپانیا میلیون هکتار زمین کشاو 27.8فرانسه با 

  .میلیون هکتار زمین کشاورزی دارند ۱4.4میلیون هکتار و لهستان  15.2میلیون هکتار، آلمان  ۱6.7انگلیس 

 ۱۱سال یا باالتر دارند.  6۵پا سن درصد کشاورزان اتحادیه ارو 32میانگین سنی کشاورزان کشورهای اتحادیه اروپا باالست *

کشاورزان جوان بیشتر در کشورهای قبرس، پرتغال و انگلیس،  .سال هستند 40درصد مدیران بخش کشاورزی اتحادیه اروپا، زیر 

به  .دره کننهای بزرگتر را اداهای کشاورزی و دامداریاتریش، لهستان و اسلواکی قرار دارند. کشاورزان جوان بیشتر تمایل دارند زمین

هکتار است که همواره توجیهی برای نداشتن کشاورزی خوب و  ۱.2های زراعی در کشور حدود گزارش فارس؛ میانگین سطح زمین

ای خرد هتوان به این نتیجه رسید که حتی با زمینبا عملکرد باال در کشور مطرح شده است، با بررسی کشورهای اتحادیه اروپا می

 .با عملکرد باال انجام داد توان کشاورزیهم می

https://www.farsnews.com/news/۱39704۱۱000483/%D9%87%D9%8۵%D9%8 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۹شنبه 

 واردات پسته و فرش ایرانی توسط وزارت خزانه داری آمریکالغو مجوز 

 .مجوز واردات پسته، فرش و خاویار ایران را به این کشور لغو کرد (OFAC) داری آمریکاهای خارجی وزارت خزانهدفتر کنترل دارایی

منتشر شد همچنین  06/04/۱397ای که روز چهارشنبه مورخ وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه پست، واشنگتن از به گزارش ایسنا

 .های آمریکایی به ایران را لغو کردصادرات قطعات هواپیماهای تجاری توسط برخی شرکت

آن را متوقف کند؛ در غیر این  آگوست 6هاست باید تا در این بیانیه آمده است: هر شرکتی که در حال تجارت با ایران در این زمینه

  .شودصورت با اقدامات تنبیهی دولت آمریکا مواجه می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=2864bc۱fe79 
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