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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 - ۹۷/۰۴/۱۷ : تاریخ

 کنیمهزار هکتاری آبیاری دشت سیستان را پیگیری می ۴۶طرح 

هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان تاکید کرد که مشکل تامین مواد اولیه را  ۴۶وزیر کشور با اشاره به جلوتر بودن اجرای طرح  

  .پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم مواد مورد نیاز را تامین کنیم

، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزیرسانی به نقل از پایگاه اطالع  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ضلی وزیر کشور صبح امروز در حاشیه بازدید از طرح عملیات اجرایى پروژه اقتصاد مقاومتى سیستان و بلوچستان، عبدالرضا رحمانی ف

هزار هکتارى دشت سیستان بازدیدى داشته  ۴۶هزار هکتارى دشت سیستان اظهار داشت: توفیق شد که از طرح بزرگ آبرسانی  ۴۶

ایستگاه پمپاژ  ۱۷باشیم. الحمد هلل طبق گزارشی که ارائه شد اجراى طرح از زمانبندی تعیین شده جلوتر پیش می رود، بطوری که از 

 .ا انجام خواهیم کردهای الزم ردرصد پیشرفت داشته و برای تسریع در اتمام آن پیگیری ۶۷ایستگاه آماده است و تقریبا پروژه  ۱۴

وی افزود: یکی دیگر از مشکالت بحث مواد اولیه است که آن را هم حتما پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم مواد 

ر این هزار هکتار انجام شده و د ۱۵۰وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه زیرساخت های آبرسانی برای .مورد نیاز را تامین کنیم

برداری زارعین و هزار هکتار مدنظر است، امیدواریم ان شاءاهلل این طرح بعد از بهره برداری مثمرثمر باشد، چون برای بهره ۴۶مقطع 

 .کشاورزان عزیز است

ه حتما ک رحمانی فضلی در پایان خاطرنشان کرد: بازدید از این منطقه به منظور بررسی مشکالت و روند پیشرفت پروژه مورد نظر بود

 .گزارشی از وضعیت و روند موجود خدمت رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد

https://www.farsnews.com/news/۱39۷۰۴۱۷۰۰۰8۵8/%D8%B۷%D8%B۱ 
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 آب
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۷ : تاریخ

 هزار هکتار زمین در سیستان ۴۶لزوم تسریع در اجرای طرح انتقال آب به 

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم افزایش شیفت کاری، ارتقای سرعت اجرای روند کار و تسریع در تامین پمپ ها و  

  .هزارهکتار از اراضی دشت سیستان تاکید کرد ۴۶های پمپاژ طرح انتقال آب با لوله به های ایستگاهالکتروپمپ

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و به نقل از پایگاه اطالع  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 لوچستان و بازدید از طرح انتقال آبیاری به دشت سیستان،علیمرادبلوچستان اعالم کرد، در پی سفر وزیر کشور به استان سیستان و ب

اکبری نیز در جریان بازدید از این طرح بر لزوم افزایش شیفت کاری، ارتقای سرعت اجرای روند کار و تسریع در تامین پمپ ها و 

 .ت سیستان تاکید کردهزارهکتار از اراضی دش۴۶های پمپاژ طرح انتقال آب با لوله به های ایستگاهالکتروپمپ

هزار هکتار اراضی قابل کشت، دو ایستگاه ۱۵۰هزار کیلومتر در سطح  ۴وی در این سفر از خطوط انتقال اصلی و شبکه توزیع به طول 

 .های هیرمند، هامون، زهک، زابل و نیمروز بازدید کردایستگاه پمپاژ در شهرستان ۱۴اصلی و 

ران وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و جمعی در جریان این بازدید،مدیرکل دفتر بح

از مدیران ستادی، استانی و شهرستانی جهاد کشاورزی حوزه سیستان و مجریان طرح انتقال آب با لوله معاون وزیر جهاد کشاورزی 

 .کردندرا همراهی می

https://www.farsnews.com/news/۱39۷۰۴۱۷۰۰۰839/%D9%8۴% 
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 آب

  15:58 - 16/04/1397 :ایرنا

 بانک در تامین مالی طرح انتقال آب خلیج فارس مشارکت می کنند  9

مدیران عامل بانک های عضو این کنسرسیوم و نیز رئیس کمیسیون به گزارش روز شنبه ایرنا، در جلسه ای که با حضور جمعی از 

 .اقتصادی مجلس در محل بانک ملی ایران تشکیل شد، آخرین وضعیت این پروژه ملی مورد بررسی قرار گرفت

د اما محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران در این جلسه گفت: هر چند برخی، خدمات نظام بانکی را نادیده می گیرن

وی افزود: اکنون که کشور با .شبکه بانکی همواره در شرایط سخت در کنار مردم بوده و در هر شرایطی به کمک کشور آمده است

بحران آب مواجه است، باید به فکر کودکان و نسل های آینده باشیم؛ از این رو شبکه بانکی با احساس مسئولیت در قبال بحران 

رح ملی شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور، فعاالنه مشارکت می کمبود آب و خشکسالی، در ط

حسین زاده تاکید کرد: با مشارکت بیشتر بانک های دولتی، کنسرسیومی به عاملیت بانک ملی ایران تشکیل شده است تا با .کند

شیرین شده خلیج فارس به استان های کویری و مرکز  ساخت ایستگاه های عظیم آب شیرین کن در استان هرمزگان و انتقال آب

مدیرعامل بانک ملی ایران اظهارداشت: همکاری و مشارکت .کشور، نگرانی ها درباره کمبود آب شیرین در این مناطق برطرف شود

له انعقاد و امضاء بانک های دولتی و نیمه خصوصی در این پروژه بسیار عالی است. با تالش های صورت گرفته، این پروژه در مرح

هزار میلیارد ریال عنوان  ۱8وی حجم مشارکت بانک ها در این پروژه را .قرارداد است و به زودی مراحل پرداخت آن شروع می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان .به بهره برداری برسد ۱398کرد و گفت: این پروژه مطابق زمانبندی باید در سال 

 .نمونه موفق از حمایت نظام بانکی از بخش خصوصی، در طرح های بزرگ ملی استنیز در این جلسه گفت: این پروژه یک در مجلس 

محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد: اکنون که کشور با بحران آب مواجه شده، تالش شبکه بانکی کشور در رفع این معضل و مشارکت 

در صنایع فزود: اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد کشور ایده آل شود و شاهد اتفاقات بزرگی وی ا.در این طرح عظیم و ملی ستودنی است

پورابراهیمی بانک ملی ایران را به عنوان بزرگترین بانک دولتی، بازوی توانمند پروژه .باشیم، باید جایگاه نظام بانکی را تقویت کنیم

 .تی و نیمه خصوصی برای مشارکت در این پروژه، قدردانی کردملی نامید و از همکاری و مشارکت بانک های دول های بزرگ

به گزارش ایرنا، برای اجرای این طرح کنسرسیومی با مشارکت تعداد زیادی از بانک های دولتی و عاملیت بانک ملی ایران تشکیل 

ل آب شیرین شده خلیج فارس شده است تا در طرح بزرگ ملی، ساخت ایستگاه های عظیم آب شیرین کن در استان هرمزگان و انتقا

بانک ملی ایران، سپه، کشاورزی، ملت، صنعت و معدن، صادرات، رفاه، تجارت .به استان های کویری و مرکزی کشور، مشارکت کنند

میلیون مترمکعب در  ۱3۰این پروژه با هدف انتقال، تامین و شیرین سازی ساالنه .و توسعه تعاون در اجرای این طرح مشارکت دارند

کیلومتر از استان های هرمزگان، کرمان و یزد عبور می کند تا عالوه بر تامین آب مورد نیاز شرکت های  9۰۰ط لوله ای به طول خ

شرکت مهندسی توسعه آب آسیا در بخش .مس سرچشمه، گل گهر سیرجان و چادرملو، آب شرب این مناطق را نیز تامین کند

 .یج فارس در بخش انتقال، اجرای پروژه را برعهده دارندشیرین سازی و شرکت تامین و انتقال آب خل

http://www.irna.ir/fa/News/829۶۴389 
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 آب

  14:39 - 16/04/1397 :ایرنا

 سد مخزنی قصرشیرین افتتاح شد 

آئین بهره برداری از این طرح گفت: برای احداث و تکمیل سد مخزنی به گزارش خبرنگار ایرنا، رئیس بنیاد مستضعفان کشور در 

 .میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است 8۰۰شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس قصرشیرین تاکنون 

 پارسمحمد سعیدی کیا ، اظهارداشت: تاکنون برای تکمیل طرح های در دست اقدام در شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون 

میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته که نیمی از این میزان در قالب تسهیالت و بقیه از محل سرمایه  8۰۰قصرشیرین یکهزار و 

وی گفت: بنیاد مستضعفان در قبال تعهدات خود مسئول است و بی شک از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود .بنیاد مستضعفان است

مرز رسمی و بین  2استاندار کرمانشاه نیز با اشاره به وجود .مورد نظر در بخش های مختلف استفاده می شودبرای دستیابی به اهداف 

المللی خسروی و پرویزخان قصرشیرین گفت: این شهرستان در بخش کشاورزی از ظرفیت های فراوانی برخوردار است که باید به 

ث و تکمیل باغ چهار هزار هکتاری مجتمع کشت و صنعت بیستون پارس هوشنگ بازوند گفت: احدا .شکل مطلوب احصا و احیا شود

وابسته به بنیاد مستضعفان برای کاشت انواع درختان میوه های گرمسیری مانند خرما ، انگور و مرکبات با هدف تولید محصوالت 

میلیارد ریال  8۴۰با یک هزار و  9۰وی افزود: اقدام های عملیاتی این طرح از سال .گرمسیری در قصرشیرین در دست اقدام است

میلیون متر مکعب آب به منظور آبیاری این  2۵میلیارد ریال آن برای اجرای پروژه سد با گنجایش  8۰۰سرمایه گذاری آغاز شد که 

سرپرست فرمانداری قصرشیرین نیز گفت: هم اکنون در این شهرستان ، هفت هزار هکتار .مجموعه اختصاص و هزینه شده است

ضی ملی برای واگذاری به سرمایه گذاران موجود است که با توجه به اجرای طرح سامانه گرمسیری و وجود منابع آبی از جمله ارا

سدهای زاگرس ، تنگه حمام و شرفشاه ، استفاده از این اراضی می تواند برای ایجاد اشتغال و تولید انواع محصوالت باغی ، زراعی و 

مرادعلی تاتار ادامه داد: واگذاری اراضی ملی به سرمایه گذاران برای ایجاد باغ مدرن .وبی داشته باشدگلخانه ای توجیه اقتصادی خ

ساله است که این خود عامل بزرگی برای جذب و تشویق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و باغی در قصرشیرین محسوب می  99

سخنانی گفت: مجموعه باغ چهار هزار هکتاری قصرشیرین با سطح مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس نیز در .شود

خالص سه هزار هکتار باغ از سوی این شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان برای کاشت انواع درختان میوه های گرمسیری مانند خرما 

ن صفایی بیان کرد: در مجموع غالمحسی.، انگور و مرکبات با هدف تولید محصوالت گرمسیری در این شهرستان در دست اقدام است

هکتار  2۱۵هکتار باغ در نظر گرفته شده است که تاکنون یک هزار و  500در مرحله های نخست و دوم این مجتمع ، یک هزار و 

هکتار از مرحله دوم نیز  2۵۰هکتار مرکبات در سه سال گذشته کشت شده و  2۰۰هکتار خرما ،  32۵هکتار انگور ،  190آن شامل 

هکتار از اراضی  ۵۰۰میلیون متر مکعبی ، آب مورد نیاز یکهزار و  2۵وی افزود: با بهره برداری از سد مخزنی  .ت احداث استدر دس

 .این مجتمع شامل مرکبات ، خرما ، تاکستان و محصوالت جالیزی تامین می شود که در افزایش بهره وری بسیار موثر است

تن به صورت مستقیم در شرکت کشت و  2۵۰تا  2۰۰ن پارس ادامه داد: هم اکنون مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پیوند بیستو

صنعت پیوند بیستون پارس قصرشیرین مجتمع مشغول به کار هستند که با تکمیل طرح های در دست اقدام ، شمار بیشتری از افراد 

هش تعرفه و معافیت حق آب شرکت کشت و وی بر لزوم اتخاذ راهکار درست و اصولی برای کا.جویای کار به کارگیری می شوند

 .صنعت پیوند بیستون پارس قصرشرین تاکید کرد و خواستار اهتمام بیشتر مسئوالن در این بخش شد

 ۱8۶مرز رسمی و فعال پرویزخان و خسروی ، دارای  2هزار تن جمعیت و در اختیار داشتن  2۷قصرشیرین در غرب کرمانشاه با 

 .کشور است 2که کانونی برای انجام مراودات تجاری و اقتصادی بین کیلومتر مرز با عراق است 

http://www.irna.ir/fa/News/829۶۴2۷۷ 

http://awnrc.com/index.php
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 اقتصاد کالن
  16:15 - 20/04/1397 :ایرنا

 بازار ثانویه گردش ارز در صنعت را تسهیل می کند 

روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص بازار ثانویه ارز در صنعت غذا گفت: ورود « مهدی کریمی تفرشی»

به بازار ثانویه منجر به جلوگیری از خروج ارز از این صنعت و فعالیت های واسطه گری می شود که در تقویت صنعت و اقتصاد کشور 

 .موثر است

 چرایی تعدد شرکت های وارداتی **

درباره انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی واردات کاال نیز گفت: این اقدام دولت در شفاف سازی تخصیص ارز رسمی و  وی

چگونگی واردات کاالها بسیار موثر است و ما از این موضوع استقبال می کنیم زیرا چنین اقداماتی منجر به گسترش عدالت می شود 

ز سوی برخی شرکت های واردکننده ایجاد کرده است که می توان با مدیریت دولتی این سوء تفاهم اما همین مهم اعتراض هایی را ا

برای حفظ کیفیت  :کریمی تفرشی درباره وجود تعدد و غیرتخصصی بودن شرکت های وارداتی نیز توضیح داد.ها را برطرف کرد

ید ارز رسمی در اختیار چند شرکت خاص باشد زیرا می تواند به کاالهای وارداتی باید فضای رقابتی وجود داشته باشد؛ بنابراین نبا

رانت و افت کیفیت کاالها منجر شود؛ به همین منظور با تعدد شرکت های وارد کننده می توانیم شرایط را برای رقابت بیشتر فراهم 

 .کنیم

 عبور از تحریم ها با سیاست های اقتصاد مقاومتی **

د کنندگان موادغذایی به تحریم های اعمال شده آمریکا اشاره کرد و گفت: باید تالش کنیم با کمک رئیس هیات مدیره تعاونی تولی

وی بزرگترین مقصد صادراتی موادغذایی ایران را عراق با یک میلیارد دالر .سیاست های اقتصاد مقاومتی بر این مشکالت فائق آییم

میلیون دالر به قطر صادر  ۱۰۰میلیون دالر مواد غذایی به افغانستان و حدود  ۵۰۰اعالم کرد و اظهارداشت: ایران سالیانه نزدیک به 

کریمی تفرشی اضافه کرد: گفت: ایران .می کند که رازی کننده نیست و نیازمند تقویت صادرات برای کمک به اقتصاد کشور هستیم

درصد محصوالت مورد نیاز خود را تامین  9۰از  میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و غذایی، بیش ۱3۰با توجه به تولید ساالنه 

وی در ادامه به برخی از مشکالت کنونی صنایع غذایی از جمله کارخانجات .می کند و نیاز چندانی به واردات این محصوالت ندارد

می  د و گفت: انتظارکنستانتره، آبلیمو، سوس، ادویه جات، نوشابه سازی و آب معدنی در تامین ظروف پت از پتروشیمی ها اشاره کر

رود دولت با تخصیص ارز رسمی برای تامین مواد اولیه و تسریع در دسترسی به این محصوالت اقدام کند تا کارخانجات دچار مشکل 

 .نشوند

 .به گفته وی، ظروف پت مورد نیاز کارخانجات از پتروشیمی های داخلی خریداری اما مواد اولیه آنها از خارج کشور تامین می شود

واحد صنایع غذایی در کشور فعالند که مواد خام کشاورزی را به مواد غذایی آماده مصرف  2۰۰هزار و  ۱۱به گزارش ایرنا، اکنون 

های مختلف های صنایع غذایی فرایند کنترل کیفیت، هدایت، نظارت و مسئولیت فنی واحدهای تولید فراوردهکند و کارخانهتبدیل می

محمود »در سال های اخیر این صنعت در صادرات غیرنفتی ایران سهم قابل مالحظه ای داشته به طوری که .دغذایی را برعهده دارن

وزیر جهاد کشاورزی نیز توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی را از برنامه های خود در کابینه دوازدهم اعالم کرد و گفت:  «حجتی

نفتی کشور است بنابراین در بخش کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی از میزان صادرات بخش کشاورزی یک پنجم کل صادرات غیر 

کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی .مزرعه تا سفره دنبال خواهد شد تا سهم صنعت غذایی در سبد صادراتی کشور افزایش یابد

درصد اعالم  ۱3فتی در سال گذشته را اتاق بازرگانی تهران نیز سهم صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی کشور از کل صادرات غیرن

میلیون دالر بوده  93۰هزار تن به ارزش پنج میلیارد و  ۱3۰میلیون و  ۶کرد و گفت: صادرات کل محصوالت کشاورزی و غذایی 

http://awnrc.com/index.php
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ارزش صادرات مواد  2۰۱۶درصدی رشد کرد و در سال  2۶های اخیر به گفته وی، ارزش افزوده صنایع غذایی ایران در سال .است

 .میلیون دالر شد 2۰۰میلیارد و  ۶غذایی و محصوالت کشاورزی ایران 

http://www.irna.ir/fa/News/829۶8۰2۶ 
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 اقتصاد کالن
  15:46 - 16/04/1397 :ایرنا

 پله پایین آمد  ۴38شاخص بورس یک هزار و 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، شاخص بورس که در روزهای گذشته وارد مرحله اصالح و استراحت شده بود، امروز نیز روند کاهشی 

ی و برآمده از کارشناسان، استراحت و عقبگرد موقت شاخص بورس را پس از رشد شتابان هفته های گذشته، عاد.خود را ادامه داد

 .ماهیت بازار سرمایه می دانند

 میلیارد سهم و اوراق بهادار در بورس ۱.۱مبادله  **

 ۶۴۵هزار و  ۶8میلیارد ریال در  823هزار و  2میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۱۷۱در معامالت امروز یک میلیارد و 

ارزشی( که در آن ارزش سهام  -مایه نیز نشان می دهد شاخص قیمت )وزنی بررسی شاخص های اصلی بازار سر.نوبت دادوستد شد

واحد و شاخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه شرکت های  ۴3۶شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، 

 28هم وزن( نیز شاخص قیمت ).واحد کاهش یافت 39بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 

همچنین شاخص آزاد شناور .واحد افت کرد؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است

شاخص بازار اول .واحد افت کرد؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد 3۷۴یک هزار و 

واحد و شاخص بازار دوم بورس نیز  99نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور( یک هزار و )مربوط به شرکت های بهتر از 

 .واحد کاهش یافت ۶۵3هزار و  2

 فلزی ها همچنان در صدر معامالت **

د ریال میلیار ۴۱9میلیون سهم به ارزش یک هزار و  ۱۱2گروه فلزات اساسی در معامالت امروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 

میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود  2۵۰میلیارد ریال و کانی های فلزی به ارزش  2۶9گروه شیمیایی به ارزش .دادوستد شد

میلیارد ریال قرار گرفت و گروه  2۱۷همچنین در رده چهارم معامالت امروز، گروه خودرو با دادوستدی به ارزش .اختصاص دادند

در معامالت امروز، نمادهای فارس .میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد ۱۱9با معامالتی به ارزش  فراورده های نفتی نیز

)هلدینگ خلیج فارس(، فوالد )فوالد مبارکه(، تاپیکو )سرمایه گذاری نفت و گاز تامین( و کگل )صنعتی و معدنی گل گهر( بیشترین 

 .تاثیر منفی را بر شاخص وارد کردند

 هشت واحدی فرابورسافت  **

  .واحدی قرار گرفت 2۴۴شاخص فرابورس )آیفکس( در معامالت امروز بیش از هشت واحد افت کرد و در جایگاه یک هزار و 

 .میلیارد ریال دادوستد شد 93۶هزار و  2میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از  ۵۰۵در بازار فرابورس، بیش از 

هلدینگ معدنی خاورمیانه( بیشترین تاثیر )ی زاگرس )پتروشیمی زاگرس(، ذوب )ذوب آهن( و میدکو در معامالت امروز، نمادها

 .بیشترین تاثیر مثبت را بر جای گذاشت (منفی و مارون )پتروشیمی مارون

 ورود یک شرکت جدید کشاورزی و دامپروری به فرابورس**
 .یک شرکت فعال در بخش کشاورزی و دامپروری به فرابورس وارد شود در مسیر توسعه بازار سرمایه، قرار است سه شنبه این هفته

مدیرعامل این شرکت امروز )شنبه( در نشست خبری  .در فرابورس عرضه می شود« زبینا»درصد سهام شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور با نماد  ۱۰

علیرضا ».کت زیرمجموعه شکت هلدینگ کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان استبا تشریح وضعیت صنعت کشاورزی و دامپروری در بورس گفت: این شر

های تولیدی ایران، همسایگان مانند افغانستان، ترکنمستان و تاجیکستان به افزایش واردات از این نوع دام ها افزود: با توجه به ظرفیت ژنتیک دام« بیگی

 .مندندعالقه

http://www.irna.ir/fa/News/829۶۴3۶8 
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 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۱۶شنبه , 

 هجوم ریزگردهای نمکی به ایران تا چند سال آینده قوت گرفت

ر ای و بین المللی بر سر مساله آب بیشتهای ملی، منطقهها، درگیریدور تنشای نه چندان کنند در آیندهکارشناسان پیش بینی می

های آینده جهان بر سر منابع آب خواهد شد و از آنجا که همگان به آب شیرین و پاک نیاز دارند، دور از ذهن نخواهد بود که جنگ

سازی خود را ادامه می دهد. ترکیه از اوایل دهه این شرایط در حالی است که ترکیه همچنان پروژه های خطرناک سد .صورت گیرد

های میالدی، در زمان کودتای ژنرال کنعان اورن، پروژه جدیدی را آغاز کرد. هدف از این پروژه این بود تا ترکیه بتواند، رودخانه ۱98۰

ا آب این رودخانه ها به سمت دجله و فرات را مهار کند )رودخانه هایی که خود از کوهستان های ارمنستان سرچشمه می گیرد( ت

های وقت یعنی صدام حسین و حافظ اسد که دارای قدرت بسیاری بودند، شدیدا به سوریه و عراق حرکت کند. در آن زمان، قدرت

عیف ساله ایرانیان بسیار ض 8دولت ترکیه هشدار دادند که ما چنین کاری را بر نمی تابیم اما بعد از اینکه کشور عراق در زمان دفاع 

شد، سپس با اشغال کویت توسط عراق و حمله آمریکا به عراق، در گیر شدن عراق با جریان های تروریستی القاعده و داعش، تمامی 

این عوامل باعث از هم پاشیدگی دولت بغداد شد. در نتیجه دولت ترکیه از ضعف دولت مرکزی عراق و و از سوی دیگر از ضعف دولت 

های تروریستی که در سوریه اتفاق افتاد، استفاده کرد. ترکیه با گرفتن وام های بزرگ جهانی، و جریان مرکزی در زمان بشار اسد

 .های دجله و فرات بزندسد روی رودخانه 22توانست 

 هجوم ریزگردهای نمکی به ایران تا چند سال آینده

یارد متر مکعب دارد که روی رودخانه فرات ساخته میل ۴8بزرگترین سد جهان است، که گنجایش  "آتاتورک"یکی از سد ها با نام 

میلیارد متر مکعب، بیشتر است.  ۴۷.۶سد احداثی در ایران با میزان ظرفیت تنظیمی  ۱۰۰۰شد. ظرفیت این صد به تنهایی از کل 

را مهار کند، از  میلیارد متر مکعب آب ۱۰۰در مجموع سد آتاتورک به عالوه دیگر سدهای ساخته شده ترکیه روی فرات، می تواند 

میلیارد مترمکعب آب را مهار کند. در نهایت با آغاز آبگیری سد ایلیسو  2۴سوی دیگر سدهای ترکیه روی رودخانه دجله می تواند تا 

درصد  ۱۰۰میلیارد متر مکعب گنجایش دارد، بحران بیشتر می شود. به عبارتی دیگر، اگر هم اکنون  ۱۰.۴در منطقه حسن کیف، که 

شود. بعد از ساخت سد ایلیسو این رقم به درصد آب دجله مهار شده و وارد سرزمین سوریه و عراق نمی ۶۰ت مهار شده و آب فرا

 .درصد می رسد. در نتیجه بحران به شکل بسیار خطرناکی ادامه خواهد یافت ۱۰۰

ای مهم برای تامین انرژی د. این سد پروژهگیری شود اما پایان کارش یک سال زودتر اتفاق افتاآب 2۰۱9قرار بود این سد در سال 

گیری کامل، مشکلی برای جریان آب رودخانه دجله ایجاد کشور ترکیه است و با هدف تولید انرژی برقابی احداث شده و پس از آب

 .نخواهد کرد

های و بزرگترین سازهسد ایلیسو که روی سرشاخه های رودخانه دجله )حد فاصل استان ماردین و شیرناک( احداث شده است، جز

ترین آبی جهان و پروژه ای مهم برای تامین انرژی کشور ترکیه به شمار می رود؛ سازه آبی که حجم مخزنش سه برابر بزرگتر از بزرگ

روی  ۱992سد ایرانی( که در  ۶۵۰میلیارد متر مکعب گنجایش)معادل تمام  ۴9سد ایران )کرخه( است و پس از سد آتاتورک با 

رود. سدی که می تواند پیامدها و فرات احداث شده، دومین سد بزرگ ترکیه و از جمله سدهای بزرگ جهان به شمار می رودخانه

 .آثار بیشماری برای عراق و ایران به بار بیاورد

یست، سد زاثرات آبگیری سد ایلیسو بر ایرانبه گفته مجید دکامین، دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی سازمان حفاظت محیط 

استان این کشور از  ۱۵کند و مستقیما بر میلیارد مترمکعب متوسط سالیانه رودخانه دجله برای عراق را محدود می 2۱ایلیسو آورد 

 .گذاردصورت مستقیم تاثیر میجمله موصل و بغداد به

http://awnrc.com/index.php
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رود دجله در کشور ترکیه ساخته ، بر روی (GAP)ترین سدهای طرح گاپ وی در این خصوص گفته است: سد ایلیسو یکی از بزرگ

ای از ساخت مهندسی است. آبگیری سد ایلیسو در ترکیه و کاهش جریان آب ورودی به سازه بزرگ دنیا و نمونه ۱۵شده است جز 

کشور ترکیه، سوریه، عراق و ایران زده شده است و  ۴عراق دیدن نوک کوه یخ است. سدی که بر ورودی حوضه رودخانه دجله در 

میلیارد مترمکعب متوسط سالیانه رودخانه  2۱النهرین را سد کرده است، سدی که پس از آبگیری، آورد ی حیات تمدن بینهارگ

 .گذاردصورت مستقیم تاثیر میاستان این کشور از جمله موصل و بغداد به ۱۵کند و مستقیما بر دجله برای عراق را محدود می

ی زایپذیر در عراق و افزایش بیاباناهش آب ورودی به عراق، از دست رفتن کشاورزی آسیبترین اثر کوی اظهار کرده است: محتمل

در این کشور است که اثرهای جانبی آن به مانند گذشته ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. عالوه بر کشاورزی، عدم بازسازی خاک 

 تر آن است که خشک شدنکنندهی دیگر در ترکیه است اما نگرانها پیامد سد ایلیسو و سدهاالنهرین و خشک شدن تاالبدر بین

گیر شدن مردم ایران از طریق ریزگردهای نمکی کند، بلکه باید در آینده انتظار نمکتنها ریزگردها را در ایران تشدید میها نهتاالب

 .استان برساند 3۰اق جمعا به های تحت تاثیر را در ایران و عرهایی که ممکن است تعداد استاننمک .عراق باشیم

ی ترین پیامدهای مورد انتظار بعد از آبگیروی بیان کرده است: بر اساس نتایج مطالعه مشترک دانشگاه بصره و واترلو کانادا، نزدیک

رکزی سد ایلیسو افزایش شوری آب، پیشروی خلیج فارس در محل اروندرود )شط العرب( و کاهش آب ورودی به هور الحمار و هور م

دهند( و انباشت حجم بسیار زیاد نمک و خشک شدن آن )به عنوان منشاهای خارجی ریزگردهایی که ایران را تحت تاثیر قرار می

قسمت در میلیون )پی پی ام( بیشتر  1000وی عنوان کرده است: بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت زمانی که شوری از .است

شرایطی که در حال حاضر در بغداد برقرار است( و اگر این مقدار دو برابر شود، آب قابلیت )شود مصرف میشود برای انسان غیرقابل

رود در پی پی ام بود و انتظار می 2۷۵شد، دارای شوری استفاده در بخش کشاورزی را نخواهد داشت. قبال آبی که وارد عراق می

های عراق در برخی نقاط تاالب 2250ها حکایت از شوری ت که گزارشپی پی ام برسد. این در حالی اس ۵۵۰آینده این مقدار به 

های کشاورزی و همچنین سالمت مردم در غرب و جنوب کشور را ها، زمیندارند. این شرایط نوید روزهای خوبی برای اکوسیستم

 .زیستی ایران به صدا درآورده استدهد. آبگیری این سد زنگ خطر را برای امنیت محیط نمی

http://iranecona.com/8۵۱93/%D9%8۷%D8%AC%D9%88%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا

 شمشاد مازندران در معرض نابودی است

هکتار شمشادستان  8۵۰۰درصد از  ۶هکتار یعنی کمتر از  ۵۰۰افزود غالمحسن اشرفی نیا روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 

 .های غرب استان اکنون باقی مانده است که برای حفاظت از آنان نیاز به برنامه ریزی و همکاری همه مسئوالن است

ر در اثر بیماری بالیت هزار هکتا 5هکتار از رویشگاه های شمشاد غرب مازندران در سال های اخیر  ۵۰۰وی گفت: از هشت هزار و 

پره خوار شببیماری سوختگی و آفت پروانه برگ.هزار هکتار دیگر هم به سبب آفت پروانه شب پره خشک و از بین رفتند 3شمشاد و 

است، در گرما، سرما و برف و باران به فعالیت خود  های هیرکانی شیوع یافتهدر جنگل1395و ۱389شمشاد که به ترتیب از سال 

 .استهای شمال را نابود کرده های گسترده ای از شمشادستانهای مبارزه، عرصهدهد و به سبب محدودیت راهه میادام

هکتار شمشاد غرب مازندران که پیشتر آلوده نشده بودند به بیماری مبتال شده اند،  ۵۰۰هکتار از این  400وی با بیان اینکه اکنون 

رئیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و .د کارهای پیشگیرانه هر چه زودتر انجام گیردگفت: برای حفاظت این شمشادستان بای

هکتار شمشادستان در آخرین زیستگاه آن در غرب  500نوشهر بر ضرورت مقابله با آفت ، احیا و حفظ  -آبخیزداری مازندران 

 .میلیارد تومان اعتبار شد ۵کرد و خواستار اختصاص مازندران واقع در منطقه گلندرود رویان و پارک سی سنگان نوشهر تاکید 

هکتار باقی مانده شمشادستان ادامه داد: از ابتدای امسال با  ۱۰۰شرفی نیا با اشاره اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از ابتالی 

های شمشاد محلول پاشی شده و در  هکتار باقی مانده از عرصه ۱۰۰هکتار از  ۵۵میلیون تومانی برای مقابله با آفت در  ۱۵۰اعتبار 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی منطقه آلوده .عدد تله فرمونی ردیاب نصب شده است 3۰۰هکتار دیگر نیز یک هزار و  ۴۵

شاهد  مبه آفت شب پره و انتقال نسل به نسل این آفت باید اقدامات الزم برای مبارزه با آن به صورت پیوسته انجام شود تا بتوانی

در ایران  (Boxwood blight) بیماری بالیت یا سوختگی شمشاد.کنترل آفات و بیماری ها شمشادهای غرب مازندران باشیم

در جنگل های آستارا و تالش دیده شد و در جنگل های هیرکانی از غرب به شرق گسترش یافت و در سال  ۱389نخستین بار سال 

توسعه بیماری سبب ایجاد سوختگی، ریزش برگدها و خزان یکنواخت نهال ها، درختچه ها و .در جنگل های نوشهر دیده شد 9۱

 cylindrocladium) ˈبُوکْسیکوال سیلندروکالدیومˈعامل این بیماری دو نوع قارچ به نام های علمی.درختان شمشاد شد

buxicola)  پسودوناویکوالتا کالونکتریاˈوˈ (Calonectria pseudonaviculata)  است که باعث چروکیدگی و ایجاد لکه های

 .قهوه ای در برگ گیاه و مرگ سریع و گسترده بافت ها در بخش عمده یا همه قسمت های هوایی گیاه می شود

آفت شب پره شمشاد چند نسلی بودن و انتشار سریع آفت در مدت زمان کوتاه از خصوصیات بیولوژی منحصر به فرد این آفت نسبت 

یک آفت جدید بوده و خرداد ماه سال  Cydalima perspectalis پره شمشاد با نام علمیشب.برگخوار جنگلی است به سایر آفات

الرو این آفت از طریق تغذیه از برگ و همچنین .های شمشاد شهرستان چالوس مشاهده شدبرای نخستین بار در ایران در توده ۱39۵

ال موجب خزان و سرخشکیدگی و در برخی موارد موجب مرگ کامل درختان های درخت طی چهار نسل در هر سپوست و سرشاخه

درختی همیشه سبز و بومی جنگل  (Buxus hyrcana) ˈهیرکانا بُوکسوسˈشمشاد هیرکانی با نام علمی .شودجوان شمشاد می

 (IUCN) ی حفظ طبیعتهای هیرکانی در شمال ایران است که در فهرست گونه های گیاهی در خطر انقراض اتحادیه بین الملل

گونه علفی است که از آستارا در  ۵88گونه درختچه ای و یکهزار و  2۱۱گونه درختی و  90قرار داردجنگل های هیرکانی دارای 

  .شمال استان گیالن تا گلی داغ در شرق استان گلستان گسترده است

w.irna.ir/fa/page/http://ww3/ContactUs 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۹ : تاریخ

 کاهش شدید تقاضای مردم برای خرید میوه/ افزایش نرخ دالر قاچاق میوه را از بین برد 

 بسیار پایین از سوی مردم برای خرید میوه باعث شده به رغم سرمازدگی امسال درختان، رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: تقاضای

  .کمبود میوه در میادین نداشته باشیم

تی های سردرخیوهماه امسال بخش زیادی از م، با توجه به سرمازدگی شدید در فروردینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 که طوری به رفت، بین از شهریار و سولقان کن، لواسان، فشم، دماوند، شهرستان  تهران از جمله گیالس و زردآلو در اطراف استان

 .باالست گذشته هایسال به نسبت زردآلو و گیالس قیمت همچنان نوبرانه فصل از عبور وجود با بازار سطح از مشاهدات طبق

م های سردرختی ما کرئیس اتحادیه بارفروشان در مورد این موضوع به خبرنگار فارس گفت: امسال میزان تولید میوهحسن صابری 

شود و اکنون قیمت هر کیلوگرم گیالس درجه یک در است، به ویژه گیالس که نسبت به تقاضای موجود در بازار بسیار کم عرضه می

 .هزار تومان متغیر است ۱2تا  ۱۰و گیالس درجه دو بین  هزار تومان 22تا  2۰میدان بارفروشان بین 

ها در اطراف تهران بر اثر ها هم در اطراف میوههای فصل از جمله هلو و شلیل هم گفت: اگرچه این نوع میوهوی در مورد سایر میوه

 .کندشود و نیاز بازار را تأمین میتخت میها روانه بازار پایسرمازدگی از بین رفته است اما اکنون از مناطقی مانند تبریز این میوه

های اصلی خانوار افزایش یافته که امسال تقاضا برای خرید میوه از سوی مردم نسبت به قدر هزینهصابری این را هم گفت که آن

 .های قبل بسیار کاهش یافته و همین کاهش تقاضا سبب شده که کمبود عرضه چندان به چشم نیایدسال

قدر قیمت دالر باال رفته که ورود میوه قاچاق هم ه بارفروشان در مورد وضعیت قاچاق میوه در میدان اصلی هم گفت: آنرئیس اتحادی

شد، با توجه به این وضعیت و اینکه فصل های استوایی که یک مقدار همواره به صورت قاچاق دیده میصرفه نیست و میوهمقرون به

 .توان گفت که دیگر هیچ میوه قاچاقی در بازار نیسترد و میآن هم تمام شده در بازار وجود ندا

https://www.farsnews.com/news/۱39۷۰۴۱9۰۰۰۱۷۱/%DA%A9% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۰تاریخ: 

 تومان آب رفت 300تحوالت بازار مرغ و ماهی/ قیمت هر کیلو مرغ آخرین 

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

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

هزار و  ۵تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  3۰۰از کاهش  ،جوان

 3۰۰هزار و  8و خرده فروشی  ۶۰۰هزار و  ۷، توزیع درب واحد های صنفی ۴۵۰ار و هز ۷، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۵۰۰

 تومان 3۰۰ و هزار 8 مرغ قیمت با برابر کمر بدون مرغ ران و 3۰۰ و هزار ۷ کمر با مرغ ران کیلو هر نرخ  به گفته وی،.تومان است

 ۵۰۰هزار و  ۱۴، سینه بدون کتف ۵۰۰هزار و  13خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف.است

 .تومان است ۵۰۰هزار و  ۱۶و فیله مرغ 

غ قیمت مردر بازار اعالم کرد و افزود:  قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش شدید تقاضا در روزهای اخیر دلیل اصلی افت 

 .ای که با کاهش اعالم بار از طرف مرغداران قیمت افزایش می یابدتابع عرضه و تقاضاست به گونه

بینی کرد و گفت: با توجه به تمایل مرغداران برای رسیدن قیمت مرغ به نرخ واقعی، آنها در روزهای آتی را پیش قیمت مرغ وی

عرضه قیمت ها را افزایش دهند و به همین خاطر پیش بینی می شود با وجود  تمامی تالش خود را به کار می گیرند تا با کاهش

 .کاهش اعالم بار از طرف مرغداران به کشتارگاه، قیمت مرغ در روزهای پایانی هفته با روند افزایشی در بازار روبرو شود

 تخم مرغ گران شد

بازار خبر داد و افزود: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم در  تخم مرغ تومانی نرخ هر کیلو 3۰۰تا  2۰۰خانی از افزایش یوسف

 .تومان به مصرف کننده عرضه می شود ۵۰۰هزار و  ۱۴معادل شانه ای  250هزار و  ۷مرغ 

این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط کنونی تخم مرغ داخلی جوابگوی نیاز کشور است و نوسان قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر 

 .اثیر عامل مهم عرضه استتنها تحت ت

 درصدی تقاضا برای خرید ماهی در فصل تابستان 70کاهش 

 ای نیزه هزار،شیر ۱9 پرورشی سفید کیلو هر نرخ اکنون هم  از ابتدای تیر ماه در بازار خبر داد و گفت: قیمت ماهی ثبات از  وی

هزار، سرخو  ۱3هزار،قزل آال  ۱۶هزار، کپور  45هزار، شیر جنوب  ۵۵ بندر هزار،شوریده 3۷ سیاه حلوای هزار، 2۴ هزار،تیالپیا 2۵

 .هزار تومان است 22هزار و سنگسر شهری  29هزار،سنگسر طالیی  ۶2هزار، سالمون نروژ  ۶۰هزار،راشگو جنوب  ۴3

بینی ر فصل گرما پیشدرصدی تقاضا برای خرید ماهی د ۷۰رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان تصریح کرد: با توجه به کاهش 

 .شود که روند ثبات قیمت تا پایان ماه در بازار ادامه یابدمی

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵939۶۵/%D8%A2%D8B۱%DB%8C% 

 

 
 
 
 
 

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/6593965/%D8%A2%D8B1%DB%8C%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

17 
 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۸تاریخ: 

 تب گرانی گیالس و موز باال رفت/دالیل افزایش قیمت میوه در بازار

هزار تومان  2۱و گیالس به  2۰۰هزار و  ۷درصدی نسبت به هفته گذشته به  ۱۰یک مقام مسئول گفت: هر کیلو موز با افزایش 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی اروگو با خبرنگاسداهلل کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت.رسید

 ۱۰در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو موز با افزایش  درصدی قیمت موز و گیالس 10افزایش از  ،خبرنگاران جوان

 .هزار تومان رسید 2۱هزار به  ۱8و گیالس از  2۰۰هزار و  ۷به  ۵۰۰هزار و  ۵درصدی نسبت به هفته گذشته از 

ئی در با نوسانات جزهای اخیر ناشی از تگرگ زدگی و سرمازدگی بهاره به گفته وی، قیمت سایر اقالم میوه درجه یک نسبت به هفته

سرمازدگی بهاره به مرور تأثیر خود را ناشی از کمبود عرضه  :در بازار را پیش بینی کرد و گفت قیمت میوهکارگر .بازار همراه است

 در بازار خواهد گذاشت چرا که قیمت میوه تابع عرضه و تقاضاست و به همین دلیل نوسان روزهای نخست هفته در بازار میوه با پایان

هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو انگور  ۱8تا  8رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو انبه را .هفته متفاوت است

هزار، آلو زرد  8تا  ۵هزار، آلبالو تخم خارجی  8تا  ۵۰۰هزار و  ۴هزار، آلبالو رسمی  9تا  ۴هزار، انگور عسگری  ۱۰تا  ۴دانه زرد بی

، طالبی ۵۰۰هزار و  2تا  8۰۰هزار، طالبی  ۴تا  2۰۰هزار، خربزه یک هزار و  ۱۶تا  ۵هزار، توت فرنگی  ۴تا  2آلو سیاه  هزار، ۶تا  2

 .است تومان 2۰۰ و هزار 2 تا هزار یک هندوانه و  هزار 3تا  ۵۰۰شاه پسند یک هزار و 

 ۱۰تا  3هزار، زرد آلو بادامی  ۱3تا  ۷وی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو زرد آلو ارومیه با نرخ 

تا  ۵۰۰هزار، هلو یک هزار و  9تا  4هزار،گیالس صورتی  2۱تا  8هزار،گیالس  8تا  3هزار، شلیل شبرنگ  ۱8تا  ۵هزار، سیب گالب 

 تومان ۶۰۰  هزار 2تا  8۰۰کارگر نرخ هر کیلو بادمجان دلمه ای را .هزارتومان در میدان عرضه می شود 8تا  4 زعفرانیهلو هزار،  ۴

، پیاز ۵۰۰تا یک هزار و  ۶۰۰، پیاز زرد ۵۰۰هزار و  3تا  ۵۰۰یک هزار و ای نرخ هر کیلو بادمجان گلخانه :گفت و کرد اعالم

 2 تا 8۰۰ نو فرنگی ،گوجه۵۰۰ و  هزار ۴تا  2هزار،گوجه فرنگی گلخانه  ۱۰تا  ۴ونی ،گوجه زیت۷۰۰تا یک هزار و  700شیری 

،فلفل 500هزار و  2 تا ۵۰۰ و هزار یک آبگیری غوره ،۵۰۰ و هزار ۵ تا هزار 3 عسگری غوره هزار، 8 تا ۵۰۰ و هزار 2 تازه هزار،سیر

هزار تومان  ۱2تا  ۶، فلفل دلمه شیرین ۵۰۰هزار و  3سبز یک هزار تا هزار، فلفل دلمه  ۷تا  2هزار، فلفل دلمه رنگی  ۷تا  3تند ریز 

هزار،لوبیا  ۷تا  ۵۰۰هزار و  3هزار،کلم بروکلی  2یک هزار تا  قیمت هر کیلو کرفس :رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد.است

 3تا  ۵۰۰،کاهو پیچ ساالدی یک هزار و 200هزار و  2،کاهو رسمی یک هزار تا ۵۰۰هزار و  2هزار، هویج یک هزار تا  ۴تا  2سبز 

وی در پایان گفت: نرخ هر کیلو .هزار تومان است ۴و سیب زمینی استانبولی یک هزار تا  800تا یک هزار و  ۶۰۰هزار، سیب زمینی 

 .تومان است ۵۰۰تا یک هزار و  ۷۰۰و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  8۰۰تا یک هزار و  ۷۰۰سبزی خوردن 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵9۰9۶9/%D8%AA%D8%A8%- 
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 برنامه و سیاست ها
  12:33 - 17/04/1397 :ایرنا

 چرا صادرات برخی کاالهای کشاورزی ممنوع شد 

وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار  «محمد شریعتمداری»به وزیر جهادکشاورزی ششم تیرماه امسال در نامه ای « محمود حجتی»

قلم کاالی اساسی دام، طیور و آبزیان همچون ذرت، گندم، آرد، جو، جودوسر، دانه های روغنی، روغن خام،  ۱8ممنوعیت صادرات 

اله ها، خوراک آبزیان، افزودنی روغن پالم، یونجه، کاه و کلش، پودر ماهی و گوشت، انواع سبوس، کنجاله سویا، سایر کنجاله ها، تف

در این رابطه مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی  .خوراک آبزیان، چاودارو سورگوم تا اطالع ثانوی شده است

 شبا توجه به تخصیص ارز یارانه ای توسط دولت، امسال چند برابر سال گذشته ثبت سفار :امروز)یکشنبه( در گفت وگو با ایرنا افزود

شاهرخ شجری گفت: در حالی .کاالهای اساسی صورت گرفته است که به نظر می رسد توسط عده ای سودجو این کاالها صادر شود

تومان برای تامین نیاز داخلی وارد می شود و با توجه به وضعیت بازار، نیازی به صادرات این  ۴2۰۰که این کاالها با ارز دولتی 

سعه صادرات وزارت جهادکشاورزی یادآورشد: در سال های گذشته بخش اندکی از این کاالها مازاد مدیرکل دفتر تو .محصوالت نیست

برنیاز داخلی صادر می شد اما این مهم در حالی رخ می داد که پیش از این ارز یارانه ای به این کاالها اختصاص نمی یافت و با ارز 

ت نرخ ارز دولتی از نرخ ارز آزاد اعالم کرد و گفت: این افراد کاالهای مورنظر وی علت چنین سودجویی هایی را تفاو .آزاد وارد می شد

  .را با ارز یارانه ای وارد و با ارز آزاد صادر می کنند که هزینه اش را دولت پرادخت می کند و سودکالنی به جیب دالالن می رود

 .از سودجویی و به نفع تولید و منافع ملی کشور دانستشجری، اقدام دولت در ممنوعیت این اقالم را راهکاری برای جلوگیری 

به گزارش ایرنا، جمعه گذشته مدیرکل دفتر صادرات گمرک در دستورالعملی به همه گمرک های اجرایی کشور، ممنوعیت صادرات 

ن و تجارت و امور صنعت، معداین دستورالعمل ششم تیرماه صادر شده و به اطالع وزیران.قلم کاالی کشاورزی را ابالغ کرد ۱8

بر این اساس، صادرات ذرت، گندم، آرد، جو، جو دوسر، دانه های روغنی، روغن خام و پالم، یونجه، کاه .اقتصادی و دارایی رسیده بود

 وو کلش، پودر ماهی و گوشت، انواع سبوس، کنجاله سویا، سایر کنجاله ها، تفاله ها، خوراک آبزیان، افزودنی خوراک آبزیان، چاودار 

به گزارش ایرنا، ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از خودکفایی در تولید کاالها بویژه .سورگوم تا اطالع بعدی ممنوع است

از سوی رهبر  1395پس از آن، سال .ابالغ شد ۱392محصوالت غذایی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 

 .بود« اشتغال -اقتصاد مقاومتی؛ تولید»نیز  1396نام گرفت. سال « ام و عملاقتصاد مقاومتی؛ اقد»معظم انقالب 

  .اعالم کردند« حمایت از کاالی ایرانی»را  ۱39۷رهبر معظم انقالب اسالمی شعار سال 

http://www.irna.ir/fa/News/829۶۵۱3۶ 
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 برنج
  10:50 - 21/04/1397 :ایرنا

 پنج هزار هکتار از شالیزارهای مازندران بایر شد 

 ۷۰۰هکتار از این زمین ها در منطقه میاندرود،  700ابراهیم قربان نژاد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دو هزار و 

هکتار نیز از شالیزارهای بایر در شهرستان های  ۴۵۰یک هزار و وی با اشاره به اینکه .هکتار در جویبار قرار دارد 3۷۰هکتار ساری و 

قرار دارد، گفت: صاحبان این زمین ها به امید بارندگی و تامین آب، حتی فرصت انجام کشت  (نکا، بهشهر و گلوگاه )در شرق مازندران

هکتار از زمین های شالیکاری این  ۵۰۰هزار و  قربان نژاد با وجود این افزود: یک.جایگزین علوفه، سویا  کنجد را نیز از دست دادند

سد شهید رجایی ساری بر اساس  .مناطق کشت جایگزینی را به موقع انجام دادند که با این کار از بایر شدن زمین جلوگیری شد

را از  درصد کاهش ذخایر آبی نسبت به سال آبی گذشته، بیشترین زیان ۶۰اعالم مسئوالن شرکت آب منطقه ای مازندران با 

میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره سازی دارد، در بهار امسال تنها  ۱۶2این سد که  .خشکسالی و کاهش بارندگی تحمل کرده است

  .میلیون مترمکعب برای پایداری سد قابل برداشت نیست 22میلیون متر مکعب ذخیره داشت که از این میزان  ۵۵حدود 

 تا هفته آینده برداشت و ورود برنج تازه مازندران **

درصد از  9۰رییس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران وضعیت رشد شالی در استان را مطلوب توصیف کرد و گفت: امسال بیش از 

وی با بیان اینکه تا هفته  .شالیزارهای استان زیر کشت سه رقم طارم محلی، هاشمی و فجر از رقم های کم محصول و رایج رفته است

شالیکاران شهرستان های فریدونکنار ، آمل ، بابل ، بابلسر و محمودآباد  :شالی در حوضه آبریز هراز آغاز می شود، افزود آینده برداشت

روز زودتر از مناطق شرقی استان کشت و کار برنج را آغاز می کنند و اکنون شالی این زمین  ۴۵هر سال در حوضه آبریز هراز حدود 

درصد برنج مورد نیاز کشور را  ۴2ندران ساالنه با میانگین تولید حدود یک میلیون تن برنج سفید ماز .ها در مرحله برداشت است

به گزارش خبرنگار ایرنا، نخستین بوته برنج امسال از رقم طارم محلی پانزدهم فروردین در سطح حدود پنج هکتار از  .تامین می کند

شالیکاران مازندرانی بویژه کشاورزان حوضه آبریز هراز کار نشای  .نشا شد زمین های شالیزاری روستای فیروزکال بخش دشت سر آمل

برنج را به طور رسمی از نیمه دوم فروردین آغاز کردند و دهه اول تیر ماه پایان کشت این محصول در زمین های شرق و کوهپایه ای 

  .استان است

//www.irna.ir/fa/News/http:829۶8۵8۰ 
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 برنج

  1:1 - 20/04/1397 :ایرنا

 بازار برنج در انتظار محصول جدید 

هزار هکتار با ماشین  ۱۱۶هزار هکتار زمین حاصلخیز گیالن زیر کشت برنج رفت که از این میزان، حدود  238به گزارش ایرنا ،امسال 

هزار هکتار از طریق کانال های آبرسانی از آب سد  ۱8۰شده است. از مجموع شالیزارهای استان، و بقیه به صورت سنتی نشاء کاری 

آب گذاری کانال های آب رسانی .سفیدرود آبیاری می شوند و بقیه نیز از آب بندان ها و رودخانه های داخلی استان استفاده می کنند

مرکز، شرق و غرب گیالن برای آبیاری شالیزارهای استان از طریق رهاسازی آب سد سفیدرود، از هشتم اردیبهشت ماه آغاز شد. برای 

از این زمستانه و بهاره( در زمین های شالیزاری از ابتدای دی تا اواخر فروردین ماه انجام و پس )مرحله شخم  2کشت برنج ابتدا 

مراحل، عملیات خزانه گیری از فروردین ماه آغاز می شود و از پنجم تا هفتم اردیبهشت به بعد نیز زمان انتقال نشاء برنج به زمین 

های آب تخت است. از این مرحله تا نیمه دوم تیرماه نیز زمان داشت است و پس از آن تا نیمه شهریورماه ، کار برداشت محصول 

هزار تن برنج سفید به  8۵۰تا  ۷۵۰هزار تن شلتوک برداشتی استان، حدود  2۰۰ر سال از تبدیل یک میلیون و ه .انجام می شود

  .دست می آید

 تمامی اراضی شالیزاری گیالن زیر کشت برنج**

شالیزاری  هزار هکتار از اراضی 238مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی در گفت وگو با ایرنا بیان داشت: طی سال زراعی جاری، 

ابراهیم اکبرزاده پیش بینی کرد که در سال جاری، .استان ، زیر کشت برنج رفته که نسبت به سال زراعی گذشته تغییری نداشته است

به گفته وی، با توجه به گرم شدن هوا ، رسیدن ساعت های .تن شلتوک از اراضی شالیزاری استان به دست آید ۱8۰یک هزار و 

به حد مطلوب، در زمان حاضر شرایط جوی برای تولید برنج مطلوب و برآورد ما این است که این شرایط ، تا  آفتابی و درجه حرارت

 .پایان فصل زراعی ادامه داشته باشد

 بازار برنج گیالن در انتظار محصول جدید**

داران برای به بار نشستن محصول جدید گزارش خبرنگاران ایرنا در سراسر استان حاکی از رکود در بازار برنج و انتظار تاجران و خری

براساس این گزارش، برنجی از برداشت سال گذشته در شالیکوبی های استان وجود ندارد و .و ورود آن به عرصه خرید و فروش است

قم ر صاحبان کارخانه های شالیکوبی نیز در تدارک ورود محصول جدید هستند با این وجود، در واحدهای صنفی برنج فروشی گیالن

هزار تومان  ۱۵تا  ۱3هزار تومان و صدری بین  ۱۰تا  9هزار تومان، علی کاظمی بین  ۱2تا  ۱۰های کیفی هاشمی هر کیلوگرم بین 

هزار تومان و سایر ارقام پرمحصول از جمله خزر، نعمت و شیرودی  9ارقام حسنی و بینام هر کیلوگرم بین هشت تا .به فروش می رسد

حسن شیردل گورابی یکی از کشاورزان برنج کار شهرستان شفت در غرب استان .هزار تومان فروخته می شودنیز هر کیلوگرم هشت 

روز دیگر،  3۰گیالن که تمامی اراضی شالیزاری خود را برنج هاشمی کشت کرده، به ایرنا گفت که خوشه های برنج نمایان شده و تا 

زراعی جاری نسبت به سال گذشته را مناسب تر توصیف و اضافه کرد:  وی وضعیت محصول طی سال.کار برداشت را آغاز می کنم

این کشاورز برنج کار با بیان اینکه برنجی از سال .شرایط مساعد جوی و گرمای زیاد ، موجب شده که امسال با آفت مواجه نباشیم

نوان کرد و گفت: دست اندرکاران تجارت گذشته در شالیکوبی ها موجود نیست، وضعیت خرید و فروش این محصول در بازار را راکد ع

حسن باربد سالکویه کشاورز اهل شهرستان لنگرود .برنج، منتظر ورود برنج تازه هستند و بر این اساس، عرضه و تقاضا رونق می گیرد

 .کنم روز دیگر، برداشت محصول خود که همه رقم هاشمی است، شروع می 2۵در شرق استان گیالن نیز اظهار داشت: تا حدود 

وی نیز وضعیت خرید و فروش برنج در بازار را کم رونق دانست و افزود: انتظار داریم با ورود محصول جدید، بازار رونق بگیرد اما به 

این کشاورز لنگرودی اضافه کرد: در زمان حاضر ، برنج هاشمی در برخی .لحاظ قیمتی، شاهد افزایش چشمگیری نخواهیم بود
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هزار تومان معامله می شود که با توجه به کمبود آن در بازار، بایستی قیمتی بیشتر از  ۱۰وشی هر کیلوگرم واحدهای صنفی برنج فر

استان گیالن بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و  .این داشته باشد تا پس از ورود برنج جدید و عرضه باالتر، قیمت ها فروکش کند

ز لحاظ سطح زیرکشت و همچنین رتبه دوم تولیدکننده برنج بعد از استان مازندران را به باکیفیت برنج در کشور است و رتبه اول را ا

ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی جزو رقم های کیفی و ارقام گوهر، سپیدرود و خزر  .خود اختصاص داده است

رقم های کشت شده برنج در این استان، رقم های  بیشترین.جزو رقم های پرمحصول است که در شالیزارهای گیالن کشت می شود

نیز نخستین رقم مادری  ۱39۵سال  .درصد محصول برنج گیالن را شامل می شود 8۵کیفی هاشمی و علی کاظمی است که افزون بر 

ر مطلوب ابرنج پرمحصول گیالنه، در رشت برداشت شد که از خصوصیات بارز رقم گیالنه، پا کوتاهی، زودرسی و کیفیت پخت بسی

 .همانند ارقام محلی ایرانی با عملکرد بیشتر از ارقام بومی است

http://www.irna.ir/fa/News/829۶۷2۶۵ 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۱تاریخ: 

 تومان ۶500بازار تخم مرغ متعادل است/ قیمت هر کیلو تخم مرغ 

 .در این زمینه وجود نداردمرغ از شرایط متعادلی برخوردار است و مشکل خاصی یک مقام مسئول گفت: هم اکنون بازار تخم

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت

از شرایط متعادلی برخوردار است و مشکل خاصی  بازار تخم مرغدرباره آخرین وضعیت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون  ،جوان

 .در این زمینه وجود ندارد

 .تومان اعالم کرد ۵۰۰هزار و  ۶تا  8۰۰هزار و  ۵وی متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را 

در بازار وجود دارد، گفت:  قیمت تخم مرغ ه آیا با کاهش مصرف در فصل گرما، احتمال نوسانترکاشوند در پاسخ به این سوال ک

 .شرایط کنونی بازار تخم مرغ به گونه ای است که تغییر چندانی پیش رو نخواهیم داشت

هدف و تقاضا، از سوی تجار مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: با توجه به مازاد تولید تخم مرغ، در صورت کشش بازارهای 

به افغانستان نداریم، بیان کرد: صادرات تخم  صادرات تخم مرغوی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از .برنامه صادراتی مد نظر است

 .مرغ در چند هفته اخیر به افغانستان آغاز شد و هم اکنون این روال کماکان ادامه دارد

 در بازار توزیع می شود، تخم مرغ های وارداتیسوال مبنی بر اینکه آیا با وجود مازاد تولید،  ترکاشوند در پایان در پاسخ به این

 .تصریح کرد: بنده اطالعی از این موضوع ندارم و در این باره پشتیبانی امور دام باید پاسخگو باشد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵93۴۶۱/%D8%A8% ۷%D8%B2%D8% 
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 تخم مرغ
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۲۰چهارشنبه , 

 ای برای صادرات تخم مرغ نداریمبرنامه

روز گذشته قیمت نهاده های ذرت و کنجاله سویا روند کاهشی داشته  ۱۰مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه در 

 .است،گفت:برنامه ای برای صادرات تخم مرغ نداریم

به گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما، حمید ورناصری با اشاره به اینکه سال گذشته در پی شروع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

غ تخم گذار و کاهش میزان تولید و عرضه، به ناچار برای ایجاد تعادل در بازار واردات تخم مرغ انجام میلیون قطعه مر 2۵و تلف شدن 

شد، افزود: سال گذشته در پی افزایش قیمت تخم مرغ و کاهش میزان تولید ستاد تنظیم بازار بخشی از نیاز بازار داخل را از واردات 

 .تولید و عرضه و تقاضا در بازار نیازی به واردات نیست تأمین کرد اما امروز به علت شرایط متعادل در

امروز هم تولید کنندگان در شرایط خوبی قرار دارند و هم مصرف کنندگان برای تخم مرغ قیمت باالیی پرداخت نمی کنند.  وی گفت:

د تولید و شرایط مصرف بازار رون ضمن اینکه معموالً تقاضا برای تخم مرغ در فصل گرم کاهش می یابد بنابراین با توجه به شرایط

فاصله قیمت هفته گذشته  ورناصری درباره علت افزایش نسبی قیمت تخم مرغ در مقایسه با هفته گذشته تصریح کرد:.متعادلی دارد

ی را کاهشتا امروز عدد قابل توجهی نیست و گاهی اوقات در برخی مواقع در یک هفته بر مبنای عرضه و تقاضا نوسانات افزایشی یا 

 .شاهد هستیم

تخم مرغ کاالی فاسد شدنی  وی درباره انتشار برخی مطالب در فضای مجازی مبنی بر انبار کردن تخم مرغ ازجانب مرغداران، گفت:

است، ممکن است مرغدار چند روز محصول را نگه دارد اما امکان نگهداری برای مدت طوالنی بعید است و امکان پذیر نیست و در 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تأکید کرد: در شرایط کنونی عرضه و تقاضا در تعادل است و .باید به بازار عرضه شودنهایت 

افزایش قیمتی در تخم مرغ نداریم،  ورناصری افزود:.برنامه ای برای صادرات نداریم و هم اکنون تولید برای صادرات پاسخگو نیست

بود که مرغدار محصول را کمتر از قیمت تمام شده به بازار عرضه می کرد اما امروز قیمت در تعادل  تا هفته گذشته قیمت به گونه ای

انتظار مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی این است که ثبات بازار با این  وی گفت:.است و تولیدکننده و مصرف کننده راضی هستند

روز گذشته قیمت نهاده های ذرت  ۱۰ره قیمت نهاده های تولید افزود: در مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام دربا.قیمت ادامه یابد

   .و کنجاله سویا روند کاهشی داشته بنابراین تأثیر قیمت نهاده ها بر قیمت تمام شده معکوس است

http://iranecona.com/8۵33۷/%D8%A8%D8%B۱%D9%8۶%D8%A۷% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۰تاریخ: 

 امکان پرورش آناناس/کشاورزی کمترین مشکل را در شرایط تحریم دارد

 .حجتی، گفت: بخش کشاورزی با اتکا به توانمندی های داخلی، در شرایط تحریم، کمترین مشکالت را خواهد داشت

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در جمع مدیران ارشد و روسای  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 

اعمال  سازمان جهاد کشاورزی استان های این وزارت با بیان این که آمریکا همه توان خود را برای همسو کردن سایر کشورها در

تحریم ها علیه ایران به کار بسته است، این اقدام آمریکا را نشان دهنده قدرت جمهوری اسالمی ایران دانست و افزود: ظرفیت ها و 

توانمندی های فراوانی در داخل به ویژه بخش کشاورزی به عنوان خصوصی ترین بخش اقتصادی کشور وجود دارد و با توجه به این 

 گیرد وقرار می بخش کشاورزی نیازهای غذایی مردم بر عهده این بخش است، ارزان و آسان ترین ارز در اختیارکه تولید و تأمین 

ها می توانیم در مدت وی با اشاره به این که با تدبیر، اتحاد و هماهنگی همه مردم و دستگاه.در این زمینه هیچ محدودیتی نداریم

بخش کشاورزی با اتکا به توانمندی های داخلی، در شرایط تحریم،  :پیروز شویم، گفتکوتاهی در این جنگ اقتصادی بر تحریم ها 

حجتی بر ضرورت ساماندهی نظام تولید و عرضه محصوالت کشاورزی تاکید و تصریح کرد: تعاونی .کمترین مشکالت را خواهد داشت

ورزی باید فرآیند تولید از مرحله تأمین نهاده های تولیدی با حمایت و مشارکت صندوق های سرمایه گذاری بخش کشاها و تشکل

وزیر جهاد کشاورزی، ایجاد ساختار و توانمندسازی تعاونی .ها تا بازاررسانی و دسترسی مردم به تولیدات کشاورزی را بر عهده بگیرند

گونه ای اقدام کنیم که  باید به :ها و تشکل های تولیدی بخش کشاورزی را الزمه پذیرش این مسئولیت مهم برشمرد و یادآور شد

وی ادامه داد: با برنامه ریزی ها و اقدامات فنی صورت گرفته در .در کشور نداشته باشیم سلطان واردات شکر دیگر افرادی به نام

میلیون تن شکر در کشور دست یافته ایم و با راه اندازی کارخانه ای در دزفول، گامی  2دولت تدبیر و امید، امسال به رکورد بیش از 

 .دیگر به خودکفایی کشور در تولید شکر نزدیک تر خواهیم شد

وی، تأسیس صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی به ویژه در قطب های تولید را برای افزایش ماندگاری تولیدات کشاورزی ضروری 

افزود: با توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی امکان عرضه محصوالت با قیمت مناسب در همه ایام سال فراهم و همچنین از عنوان کرد و 

 .زیان کشاورزان ناشی از عرضه گسترده این محصوالت در بازه زمانی کوتاه جلوگیری می شود

هکتار در سال  8۰۰۰لخانه های کشور از حدود درصدی مصرف آب در گلخانه ها، افزایش سطح گ 9۰حجتی با اشاره به صرفه جویی 

را قابل توجه ولی ناکافی دانست و خطاب به مدیران استانی بر ضرورت رفع موانع و تسهیل  9۶هزار هکتار در سال  ۱2به بیش از  92

 .فرآیند احداث گلخانه ها در کشور تأکید کرد

 ها نیاز به مجوز جدید ندارداحداث گلخانه در محدوده باغ

ی گفت: احداث گلخانه در محدوده باغ هایی که آب و پروانه بهره برداری دارند به منظور کمک به تولید و درآمد کشاورزان نیاز به و

حجتی اظهار کرد: اختیارات و توانمندی کافی در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد و مدیران استانی به عنوان .مجوز جدید ندارد

 .سرمایه گذاری و تولید متقاضیان و کارآفرینان را آسان و تسریع کنند مشاور و مباشر باید امور

وزیر جهاد کشاورزی، آبخیزداری و تثبیت شن های روان را از وظایف مهم این وزارت برای حفظ منابع آب و خاک و دارایی های 

بت به مالچ پاشی و جلوگیری از ماسه های روان مردم برشمرد و افزود: باید با استفاده از اعتبارات استانی و مشارکت جوامع محلی نس

وی با اشاره به مزایای آبخیزداری تصریح کرد: با تجمیع اعتبارات ملی، استانی و مردمی، اجرای عملیات .اهتمام بیشتری شود

د کرد و افزود: وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت احیا و مرمت قنات ها با مشارکت مردم تأکی.در کشور باید توسعه یابد آبخیزداری
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احداث برخی سدها موجب خشک شدن قنات ها و از بین رفتن پوشش گیاهی شده اند که برای حفظ سرزمین، پیشنهاد تخریب آنها 

 .ارائه شده است

 ریزدمیلیارد متر مکعب آب شیرین به دریای خزر می 8ساالنه 

می ریزد، گفت: تا یک ماه  دریای خزرمیلیارد متر مکعب آب شیرین بدون استفاده مناسب به  8حجتی با اشاره به این که ساالنه 

آینده تمام آب استان گیالن ماندآبی می شود و یا به دریا می ریزد در حالی که می توانیم با اجرای عملیات آبخیزداری بخشی از این 

وی با بیان این که انتقال آب از عمق .فزایش درآمد روستاییان کمک کنیمآب را در آب بندها ذخیره و با پرورش ماهی در آنها به ا

سرزمین به ساحل برای مصرف صنایع موجب خشکی برخی مناطق شده است و صرفه اقتصادی نیز ندارد، گفت: امکان استفاده از 

اقدام ضمن ایجاد اشتغال در مناطق های گلخانه ای از جمله پرورش آناناس وجود دارد و با این آب در سواحل برای ایجاد شهرک

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت صادرات برخی اقالم .محروم از خروج ارز برای واردات این میوه جلوگیری می شود

نت تومانی تأمین می شود و صادرات آن با ارز آزاد موجب ایجاد را 38۰۰کشاورزی گفت: مواد اولیه تولید خوراک دام و آبزیان با ارز 

 .می شد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵9383۴/%D8%A۷%D9%8۵%DA%A9 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۹تاریخ: 

 میلیارد تومان رسید 15دهندگان قارچ به بهبود قیمت قارچ در بازار/ زیان روزانه پرورش 

های صورت گرفته انجمن تولیدکنندگان قارچ، قیمت قارچ تا حدودی در بازار بهبود یافت یک مقام مسئول گفت: با توجه به پیگیری

 .و تا حدودی از زیان پرورش دهندگان کاسته شد

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارخوراکی در گفتهای محمدحسن افشار رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچ

در بازار خبر داد و گفت: با توجه به مسمومیت اخیر برخی جوامع محلی و  قیمت قارچ از بهبود ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

روستایی ناشی از مصرف قارچ های سمی و اطالع رسانی نادرست برخی رسانه ها منجر به ایجاد برخی مشکالت و نابسامانی ها در 

 .فتبازار قارچ خوراکی شد که با پیگیری های صورت گرفته تا حدودی قیمت قارچ بهبود یا

مجهز  هایی کهافزود: طبق روال همه ساله در فصل تابستان، سالن تولیدکنندگان قارچ خوراکی وی با اشاره به مشکل پیش روی

 .توانند به کار خود ادامه دهندبه سیستم سرمایشی مناسب نیستند از چرخه تولید خارج می شوند و تنها واحدهای مجهز می

هزار تومان اعالم کرد و گفت: براساس محاسبات صورت گرفته در مرداد ماه سال  ۷قارچ را در بازار افشار، نرخ کنونی فروش هر کیلو 

 ۵۰۰ و هزار ۷ به  تومان بود که با احتساب تورم، این رقم امسال 8۰۰هزار و  6 قارچ خوراکیگذشته قیمت تمام شده هر کیلو 

 .قارچ است کیلو هر فروش در تولیدکنندگان تومانی ۵۰۰ زیان بیانگر امر این  نهایت در و رسید تومان

های سمی، های خوراکی ناشی از مسمومیت قارچیک مقام مسئول ادامه داد: در چند ماه اخیر به دنبال امتناع افراد از مصرف قارچ

 شرایط بهبود با اکنون هم که بود رسیده تومان میلیارد 2۵ به خوراکی قارچ تن 3۵۰ تا 3۰۰ تولید از تولیدکنندگان روزانه  زیان

بینی کرد و گفت: با توجه به گرمای وی قیمت قارچ در روزهای آتی را پیش.میلیارد تومان کاهش یافته است ۱۵آنها به  زیان میزان

درصد بیشتر نخواهد بود و این امر در کنار تعطیلی واحدهای کوچک فاقد سیستم  ۱۷تا  ۱۶هوا، راندمان کامپوست واحدهای مجهز از 

 .سرمایشی مناسب،کاهش عرضه و در نهایت افزایش قیمت قارچ در روزهای آتی را به همراه خواهد داشت

رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچ در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی قیمت قارچ در بازار و سال حمایت از 

 .ورزی و صدا و سیما الگوی مصرف را افزایش دهیمتولید داخل، در صددیم که با همکاری وزارت جهاد کشا

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵9۰39۶/%D8%A8%D9%8۷%D8%A8 
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۸تاریخ: 

 هزار تومان 52رویه و غیرقانونی دام زنده از مرزهای غربی/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی خروج بی

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، خروج غیرقانونی دام زنده از مرزهای غربی به سمت عراق را دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت اعالم 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاروشت گوسفندی در گفتعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گ.کرد

هزار تومانی نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه از افزایش مجدد یک ،خبرنگاران جوان

 .شودهزار تومان به مشتری عرضه می ۵2تا  51هزار تومان به مغازه دار و  ۴8تا  ۴۶با نرخ 

ا ب قیمت گوشت رحالی است که با وجود رونق بازار،وی با اشاره به اینکه رکود سنگینی بر بازار گوشت حاکم است، افزود: این د

 2۵ تا 2۴  هزار تومان و خرده فروشی 22تا  2۱ملکی قیمت عمده فروشی هر کیلو دام زنده سبک را .رو بودنوسان چشمگیری روبه

غربی ایران به سمت رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی خروج بی رویه و غیرقانونی دام از مرزهای .کرد اعالم میادین در تومان هزار

 .عراق را دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت در هفته های اخیر در بازار اعالم کرد

بیان کرد: نوسان نرخ ارز انگیزه قاچاقچیان در افزایش قاچاق دام زنده تأثیر  قاچاق دام زندهوی با اشاره به تأثیر نوسان نرخ ارز بر 

 .گیرندکنند و در مقابل دالر میهزار تومان در بازار عراق عرضه می 3۰ند زنده را با نرخ بسزایی داشته است چرا که آنها هر کیلو گوسف

ای برای افزایش قیمت گوشت وی در پاسخ به این سوال که برخی افراد به سبب افزایش دما،صادرات رسمی و غیر رسمی دام را بهانه

 .شوداز غرب و جنوب غرب ایران به سمت عراق انجام می قاچاق دامدانند، بیان کرد: بنابر مستندات موجود می

بینی قیمت گوشت در بازار، گفت: با استمرار روند خروج غیر قانونی دام زنده، قیمت گوشت قرمز بی رویه در بازار ملکی با پیش

همزمان با عید قربان با کمبود دام و رود تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود تا در پایان مرداد انتظار می  افزایش خواهد یافت و

 .رو نشویمافزایش چشمگیر قیمت در بازار روبه

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵9۰۷8۶/%D8%AE%D8%B۱%D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/6590786/%D8%AE%D8%B1%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

33 
 

 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۱تاریخ: 

 اما و اگرهای خروج دام زنده از مرزهای غربی کشور

یک مقام مسئول گفت: با توجه به گرمای شدید هوا، امکان صادرات دام به صورت رسمی و غیر رسمی از مرزهای غربی کشور وجود 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگار.ندارد

از مرزهای غربی کشور را تکذیب کرد و گفت: قصابان در ایام مختلف  صادرات رسمی و غیررسمی دام زنده ،خبرنگاران جوان

های مختلف به دنبال افزایش قیمت گوشت هستند چرا که با توجه به گرمای شدید هوا، امکان صادرات دام به صورت  سال به بهانه

 .رسمی و غیر رسمی از کشور وجود ندارد

در بازار، اظهاراتی مبنی بر قاچاق بی رویه دام زنده از مرزهای  قیمت گوشت گوسفندی به گفته وی قصابی ها برای حفظ گرانی

در قصابی  نرخ هر کیلو دام زندهپوریان .کشور را مطرح می کنند در حالیکه این امر یک ادعای بی مورد از سوی قصابان استغربی 

هزار،  39هزار تومان در میادین اعالم کرد و افزود: براین اساس نرخ هر کیلو الشه سبک داخلی با دنبه  ۱۷تا  500هزار و  ۱۶ها را 

 .هزار تومان است 38هزار و بدون دنبه  3۶بره سنگین با دنبه هزار، الشه  ۴۱بدون دنبه 

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده ادامه داد: هم اکنون دامداران با مازاد دام ناشی از کاهش تقاضا برای خرید روبرو هستند، به 

گوشت در پایان با اشاره به اینکه  وی.همین خاطر پیش بینی می شود که با افزایش چشمگیر عرضه دام در شهریور روبرو شویم

تن گوشت از استرالیا و اوراسیا وارد کشور می شود  ۱۶۰کماکان سابق در بازار عرضه می شود،بیان کرد: روازنه بیش از  های وارداتی

 .که علی رغم نوسان نرخ ارز،قیمت گوشت های وارداتی به سبب دریافت ارز مبادله ای تغییری نداشته است

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵93۴۱۱/%D8%A۷%D9%8۵%D 
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۱۶شنبه , 

 اجرای طرح جامع صنعت طیور در کشور

کشاورزی در ستاد مبارزه با آنفلوانزای پرندگان گفت: طرح جامع صنعت طیور برای مصون سازی نماینده تام االختیار وزیر جهاد 

 .واحدهای مرغداری در برابر بیماری ها و تقویت این صنعت عملیاتی می شود

ماری له با بیاکبر قانعی در سفر به قزوین برای بازدید از واحدهای مرغداری و بررسی آمادگی صنعت طیور استان قزوین برای مقاب

با توجه به شرایطی که در سال گذشته پس از بروز بیماری فوق حاد پرندگان در مرغداری های کشور  :اظهارداشت فوق حاد پرندگان

بروز کرد، تعداد زیادی تلفات داشتیم و مرغ های تخم گذار را از دست دادیم و کشور تحت فشار قرار گرفت به همین دلیل در پایان 

دولت تصمیم گرفت روند یکسانی را در کشور پیاده کند و دستورالعمل اجرایی پیشگیری و مقابله با بیماری آنفلوانزا تدوین  9۶سال 

قانعی اضافه کرد: در این دستورالعمل وظیفه همه دستگاهها مشخص شده و ما هم به استانها سرکشی می کنیم تا با این نقشه .شد

 .و با پیامدهای آن مقابله کنیمبتوانیم بیماری را کنترل کرده 

 8۰تا  ۷۰وی تصریح کرد:این بیماری معموال درنیمه دوم سال بروز میکند و دو ماه فرصت داریم هماهنگی الزم را انجام دهیم تا 

 .درصد تلفات سال قبل را کنترل کرده و صنعت طیور کشور را پشتیبانی کنیم و از بحران خارج شویم

تلف شدقانعی در خصوص میزان تلفات سال گذشته در بیماری فوق حاد پرندگان گفت: در سال گذشته  میلیون مرغ در کشور 2۷

 .میلیون تلفات مرغی در واحدهای صنعتی در سراسر کشور داشتیم 2۷به دلیل تنوع طیور 

تامین خسارت مرغداران برای  نماینده تام االختیار وزیر جهاد کشاورزی در ستاد مبارزه با آنفلوانزای مرغی اظهارداشت: در خصوص

 .هزار تومان بیمه خسارت پرداخت شد ۱۵هر قطعه مرغ تلف شده 

 استان درگیر بیماری آنفلوانزا هستند ۱2

استان در کشور درگیر این بیماری هستند که بیشترین برنامه ریزی در این استانها صورت می گیرد و قزوین  ۱2قانعی یادآورشد: 

 .آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است پایلوت طرح مبارزه با

وی اظهارداشت: برای اینکه نگران مبارزه با این بیماری نباشیم امسال تمهیدات الزم انجام شده و در این راستا استان قزوین به عنوان 

 .مپایلوت طرح انتخاب شده و فعالیتهای را آغاز کرده ایم و پس از قزوین در سایر استانها نیز عملیاتی می کنی

قانعی تصریح کرد: با واکسیناسیون واحدهایی که دچار بیماری می شوند امنیت الزم را ایجاد می کنیم تا سایر مناطق هم مصون 

وی در مورد تامین تجهیزات و مواد واکسیناسیون هم گفت: مقدمات وارد کردن کارتهای واکسیناسیون انجام شده و امیدواریم .شوند

 .سیناسیون اجرا شوددر کشور توزیع شده و واک

 طرح جامع صنعت طیور در کشور اجرا می شود

جمهور در کارگروه کنترل بازار، وی در ادامه در خصوص اجرای طرح جامع صنعت طیور اظهارداشت: با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس

ریزی و نظارت راهبردی برنامههای بازرگانی، صنایع و معادن و معاونت وزارت جهادکشاورزی موظف شد با همکاری وزارتخانه

 .جمهور، طرح جامع صنعت طیور کشور را تهیه و به کارگروه کنترل بازار ارائه کندرئیس

قانعی اظهارداشت: طرح جامع صنعت طیور در وزارت جهاد در حال تهیه است و در یک ماه آینده جمع بندی نهایی می شود و پیگیر 

ح جامع صنعت طیور توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و امیدواریم با اجرای آن بتوانیم وی بیان کرد: طر.اجرای آن خواهیم شد

 .از تهدیدات این صنعت جلوگیری کنیم

 تهدید را به فرصت تبدیل کنیم

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

35 
 

 مسئول هماهنگی ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان وزارت جهاد کشاورزی کشور تصریح کرد: بیماری فوق حاد پرندگان یک تهدید

 .است اما با تمهیدات پیش بینی شده می توانیم آن را به یک فرصت تبدیل کنیم تا صنعت مرغداری در کشور به روز شود

قانعی یادآورشد: باید در این شرایط کمک کنیم تا صنعت مرغداری که می تواند به یک صنعت صادراتی مهم تبدیل شود آسیب های 

وی گفت: تولید مرغ سالم با محور صادرات می تواند این صنعت را به شکوفایی رسانده و به .شودخود را شناخته و برای مقابله آماده 

 .رونق کسب و کار این صنعت کمک کند

http://iranecona.com/8۵2۰۴/%D8%A۷%D8%AC%D8%B۱%D8%A۷% 
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 تولیدات دام و طیور

  10:57 - 21/04/1397 :ایرنا

 هزار قطعه مرغ در خراسان شمالی تلف شد  28

احمد برات پور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در پی قطع برق و شدت گرما، دستگاه های تهویه این 

 .هزار قطعه مرغ دچار خفگی شدند 28نشر بو و گازهای تولیدی ناشی از فعالیت مرغداری مرغداری از کار افتاد و به علت 

هزار قطعه دانست و گفت: این میزان بیش از ظرفیت مجاز بوده که باعث  ۱۵وی جوجه ریزی انجام شده در این واحد مرغداری را 

در مدت زمان کوتاه تا روشن شدن برق اضطراری رخ داده است، وی با بیان اینکه تلفات مرغ ها .تراکم باال و افزایش تلفات شده است

سرپرست شبکه دامپزشکی مانه و سملقان از تولیدکنندگان و پرورش .گفت: در این حادثه تنها هشت هزار قطعه مرغ زنده ماندند

مانه های برق اضطراری، دهندگان خواست با توجه به شدت گرما و احتمال قطع برق نسبت به تجهیز مراکز خود به مولدها و سا

کیلومتری غرب بجنورد  ۴۵مانه و سملقان واقع در .سرویس و کنترآلنها اقدام کنند تا از وقوع زیان و تلفات احتمالی پیشگیری شود

شرکت توزیع نیروی .هزار قطعه است ۱2۰مرکز استان خراسان شمالی دارای پنج واحد مرغداری با ظرفیت تولید هر دوره بیش از 

خراسان شمالی روز سه شنبه برنامه زمان بندی احتمالی مدیریت اضطراری بار شبکه ها را به منظور مدیریت در کاهش مصرف برق 

مگاوات برق مصرف  32۰هزار مشترک دارد که  3۴۵خراسان شمالی .برق و همچنین اطالع شهروندان از زمان خاموشی ها اعالم کرد

 .می کنند

http://www.irna.ir/fa/News/829۶8۵89 
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 تولیدات دام و طیور

  8:52 - 17/04/1397 :ایرنا

 ارس نیامدند فشترهایی که به 

استان برای  به گزارش ایرنا ،براساس اظهارات مسئوالن مربوط در فارس ،می توان گفت که طرح جذب سرمایه گذار خارجی در

پرورش شتر در روزهای اخیر بدون توجه به ابعاد مختلف این طرح و دستاوردهای مثبت آن برای مردم، دستاویز شایعات بی پایه و 

موج منفی در زمینه ورود سرمایه گذار خارجی برای پرورش شتر در  .اساس و سوء استفاده از احساسات محیط زیستی در جامعه شد

لی در روزهای گذشته ایجاد و به آن دامن زده شد که مسئوالن استانی اظهار داشتند که هنوز این طرح در مرحله استان فارس در حا

  .بررسی و مطالعه قرار دارد و تاکنون هیچ شتر قطری وارد فارس نشده است

 سرمایه گذاری و موج های منفی و مثبت  **

ن منابع داخلی اشتیاق زیادی برای جذب سرمایه های خارجی دارند که این امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه محدود بود

تفکر در سالهای اخیر در کشور ما نیز حاکم شده و با ایجاد زیرساخت های الزم، زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور و 

قتصادی و سیاسی اهمیت ویژه ای دارد ورود سرمایه گذار خارجی در عرصه تولید از جهت ا .همچنین استان فارس آماده شده است

  .و کشورهایی که امنیت مالی و جاذبه های اقتصادی بیشتری دارند در جذب سرمایه خارجی نیز موفق تر هستند

پیش از این دید نه چندان مثبتی در زمینه ورود سرمایه های خارجی به ایران بین بیشتر مسئوالن کشور رایج بود که این تفکر به 

ان رنگ باخت و اکنون بیشتر کارشناسان، مسئوالن و مردم بر اینکه یکی از راه های برون رفت از تنگناهای اقتصادی و حتی مرور زم

  .سیاسی، ورود سرمایه های خارجی به کشور و هدایت آن در مسیر اشتغالزایی و تولید است اتفاق نظر دارند

 خام و بی پایه و اساس  **

ادی و توسعه منابع استانداری فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا،ادعاهایی را که به تازگی درباره آوردن معاون هماهنگی امور اقتص

شترهای مریض از قطر به فارس گفته شده، خام و بی پایه و اساس دانست و گفت:این طرح در چارچوب قوانین سرمایه گذاری کشور 

سال گذشته در سفر هیات استان فارس به کشور قطر و پیرو ارتباط دیرینه دو کشور  یداهلل رحمانی افزود: این طرح .انجام خواهد شد

رحمانی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از هموطنان ایرانی در کشور قطر ساکن هستند و روابط و  .از طرف قطری ها مطرح شد

وص موضوعی اظهارنظر می شود باید همه جوانب مشترکات فرهنگی بسیار زیادی بین دو کشور وجود دارد،بیان کرد: وقتی در خص

وی ادامه داد: تعامالت بین المللی ابعاد مختلفی دارد که باید مدنظر قرار گیرد و جذب سرمایه گذاری  .آن سنجیده و لحاظ شود

ت در فارس اس خارجی در شرایط اقتصادی کنونی کشور بسیار اهمیت دارد که طرح پرورش دام که نقطه شروع سرمایه گذاری قطرها

رحمانی با اشاره به اینکه از ابتدای  .نیز اگر براساس بررسی ها و قوانین ما به سرانجام برسد منافع بسیاری برای این استان در پی دارد

مکان یابی این طرح تمام جوانب آن از جمله موضوع آب مدنظر بوده،افزود: در تمام جلسات تشکیل شده برای بررسی این 

ن دستگاه های مرتبط نظیر جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست نیز حضور داشته اند و نظرات آنها نیز اعمال طرح،مسئوال

  .شده است

 حق و حقوق ذینفعان تامین می شود **

وی اظهار داشت: در تمام محدوده هایی که توسط کارشناسان برای اجرای این طرح شناسایی شده اگر حق و حقوقی متعلق به 

رحمانی ادامه داد: سرانجام پس از  .دامداران و مالکین در ین مناطق وجود داشته باشد منابع آن تامین و با آنها توافق خواهد شد

فراهم شدن مقدمات کار در استان برای اجرای این طرح، اگر قرار باشد مجوزهایی در سطح کالن کشور نیز اخذ شود این کار صورت 

وی درباره فیلم منتشر شده در فضای مجازی که ادعا می  .ای هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود نداردمی پذیرد،پس بنابراین ج

http://awnrc.com/index.php
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شود از شترهای قطری در فارس گرفته شده، گفت: ادعاهای مطرح شده در رابطه با این فیلم کذب محض و هنوز هیچ شتری متعلق 

ی ضمن تاکید بر اینکه برای اجرای این طرح فضاهای محصوری ایجاد رحمان .به سرمایه گذار قطری به این استان وارد نشده است

می شود،اظهار داشت: طرح پرورش شتر با سرمایه گذاری خارجی در قالب یک مجتمع مخصوص و زنجیره ای کامل به جهت تولید 

  .احداث می شود که شامل محل پرورش شتر، کشتارگاه ، بیمارستان دام و است

 تومان سرمایه به فارس سرازیر می شود  سه هزار میلیارد ***

درصد اشتغال حاصل از این طرح متعلق به طرف ایرانی و مردم مناطق محلی خواهد بود و دستکم هرکدام از این  9۶وی ادامه داد: 

مجموعه اجرا الی سه  2رحمانی گفت: این طرح در قالب  .مجموعه ها سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری وارد استان خواهد کرد

الی سه هزار میلیارد تومان  2می شود و سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای آن که توسط طرف قطری تامین می شود مبلغی معادل

  .پیش بینی می شود

 منفی بافی برای پرورش شتر  **

افرادی که مشخص شد نه بهره  :ا گفتمدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرن

بردار بوده و منافعی برای اجرای طرح سرمایه گذاری خارجی برای پرورش شتر در فارس نداشته اند جوی منفی بر پایه اظهاراتی بی 

  .اساس درست کردند

طرح های تولیدی کم آب بر  هاله فوالدفر افزود: با توجه به خشکسالی سالیان گذشته در استان فارس ضروری است که اقدامات و

وی به مطالعات و مقایسه کارشناسان استان فارس بین کاشت ذرت و پرورش شتر اشاره کرد  .بیشتر مورد توجه و حمایت قرار گیرد

هزار نفر شتر معادل آب مصرفی یک مزرعه  ۱۰و گفت: براساس این تحقیقات مشخص شد که میزان آب مورد نیاز برای پرورش هر 

هکتاری کشت ذرت طی چهار ماه است که اگر این مقایسه در خصوص ظرفیت اشتغال نیز مدنظر قرار گیرد اجرای طرح پرورش چهار 

  .شتر با اشتغال باال منطقی و عقالنی تر به نظر می رسد

 هنوز مجوزی در کار نیست  **

چگونه مجوزی هنوز برای پرورش شتر با سرمایه گذار مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس نیز به خبرنگار ایرنا گفت: هی

قطری در استان فارس از طرف منابع طبیعی صادر نشده و تاجایی که من مطلع هستم از سوی دستگاه های دیگر نیز این اقدام 

کانات پیگیری خواهد مهرزاد بوستانی افزود: این طرح اکنون در مرحله مطالعه قرار دارد و براساس ظرفیت و ام . صورت نگرفته است

  .شد

وی ادامه داد: این طرح ماه ها است که در دستور کار مسئوالن استانداری فارس قرار گرفته و با رایزنی های فراوان اکنون موفق به 

  .جلب رضایت سرمایه گذار قطری برای ورود سرمایه خارجی به استان شده است

 مدیریت می شود  **

  .طرح با مدیریت و برنامه ریزی انجام شود به منابع طبیعی استان ضربه ای نخواهد زد بوستانی بیان کرد: اگر این

وی اضافه کرد: محدوده هایی در استان که برای اجرای این طرح مناسب است نظیر مناطقی از کربال، الر ، زرین دشت،مهر ، فراشبند 

پی ورود سرمایه گذار خارجی به استان منافع مردم و سرزمین خودمان وی با تاکید بر اینکه در  .را به طرف خارجی پیشنهاد داده ایم

حتی تالش شده در این طرح تامین علوفه مورد نیاز پرورش شتر نیز از سوی  :از سوی مسئوالن فارس مدنظر قرار می گیرد، گفت

  .طرف قطری تامین شود

w.irna.ir/fa/News/http://ww829۶۴829 
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 چای
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۵ : تاریخ

 شود چای خشک در بورس کاال عرضه می

رئیس سازمان چای گفت: ایجاد زنجیره تولید چای و عرضه چای خشک در بورس را برای شفافیت عرضه و قیمت، دو سیاست جدید 

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی ساز در گفتحبیب جهان .این سازمان در راستای حمایت از چای ایرانی اعالم کرد

های جدید سازمان چای کشور برای توسعه فرهنگ مصرف چای ایرانی در ایران گفت: مشکل ما در صنعت چای این است سیاست

سازی مردم کار کنیم، چرا که به مرور با افزایش تولید داخل ب است و باید روی ذائقهایم چای ایرانی مرغوب و خوکه هنوز باور نکرده

وی  .گیردکند و هم جلوی خروج ارز برای واردات چای را میزایی کمک میباید آن را جایگزین چای وارداتی کنیم که هم به اشتغال

باغدار گرفته تا کارخانجات فرآوری چای و بازار عرضه به هم متصل  های زنجیره تولید چای ازبه این نکته اشاره کرد که اکنون حلقه

ریزی برای ایجاد زنجیره چای در کشور هستیم، تا همگی کنند که ما در حال برنامهای عمل مینیستند و هر کدام به صورت جزیره

د زند بپذیرند که کشاورز حرف اول را میرئیس سازمان چای تصریح کرد: کارخانجات چای بای .به صورت هماهنگ با هم فعالیت کنند

گذاری در صنعت چای وی تشکیل صندوق تخصصی حمایت از توسعه سرمایه .و با حمایت از کشاورز، ضریب ریسک را پایین بیاوریم

وجود دارد که میلیارد تومان در این صندوق سرمایه  ۵۶را گام بلندی در راستای حمایت از تولید چای ایرانی دانست و افزود: اکنون 

اندازی عرضه چای در بورس کاال به ویژه در استان ساز از پیگیری برای راهجهان .کاران بسیار موثر استدر راستای حمایت از چای

اندازی ایم و به دنبال آن هستیم که بورس چای را در استان گیالن راهای را با سازمان بورس برگزار کردهگیالن خبر داد و گفت: جلسه

به گزارش فارس، طی چند سال  .ایمکنیم که در صورت انجام چنین موضوعی، به شفافیت عرضه و قیمت سبز برگ چای کمک کرده

های حمایتی که سازمان چای به عنوان بازوی اجرایی دولت در بخش کشاورزی انجام داده که نمونه آن ارائه تسهیالت اخیر با سیاست

ایکاران برای به سازی و جوان سازی باغات چای بوده است که نه تنها میزان تولید برگ سبز چای کم بهره یا حتی بدون بهره به چ

 .تشود که مورد پسند ذائقه ایرانی اسدر کشور افزایش یافته، بلکه با ارتقای کارخانجات فرآوری برگ سبز چای محصولی تولید می

https://www.farsnews.com/news/۱39۷۰۴۱2۰۰۰۴3۶/%DA%8۶%D 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۷تاریخ: 

 درصدی تولید برگ سبز چای 3درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/کاهش  56

 8۵میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که  ۱۵۴بیش از  هزارتن برگ سبز چای با ارزش ۷2یک مقام مسئول گفت: تا به امروز 

 .میلیون تومان از این میزان پرداخت شده است ۵۰۰میلیارد و 

درباره ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارساز رئیس سازمان چای در گفتحبیب جهان

میلیارد  ۱۵۴هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۷2اظهار کرد: تا به امروز  خرید تضمینی برگ سبز چای،آخرین وضعیت 

 .تومان از چایکاران خریداری شد

پرداخت  مطالبات چایکاران میلیون تومان از ۵۰۰میلیارد و  8۵گفت: تاکنون درصد مطالبات چایکاران خبر داد و  ۵۶وی از پرداخت 

میلیارد تومان مابقی مطالبات  ۱۱شد و به این ترتیب مجموع بهای برگ سبز خریداری شده تا نیمه خرداد به حساب چایکاران واریز و 

 .رسددرصد می ۶3ها به باالی تا پایان خرداد طی دو سه روز آتی به حساب کشاورزان واریز خواهد شد و با این وجود مجموع پرداختی

تن چای خشک استحصال شده است، افزود:  8۰۰هزار و  ۱۵با بیان اینکه تاکنون از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده ساز جهان

درصد کاهش داشته است که انتظار  3تا  2میزان تولید برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از سرمازدگی بهاره 

 .رود این میزان در چین دوم جبران شودمی

هزارتن چای خشک استحصال شد که  2۵حدود  برگ سبز چایهزارتن  ۱۰8مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته از مجموع  این

امسال به سبب سرمازدگی ابتدای فصل و خشکسالی پیش رو نمی توان اظهار نظری دقیقی راجع به این موضوع داشت که امسال 

 .ش یا افزایشی داردمیزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل روند کاه

های اخیر به طور غیر مستقیم بیان کرد: با وجود آنکه تغییرات نرخ ارز در ماه واردات چایوی با اشاره به تأثیر نوسان نرخ ارز بر 

ام محمایت از تولید داخل را به همراه دارد، اما تجار و فروشندگان می توانند این فرصت پیش رو به نفع تولید داخل و چایکاران ت

رئیس سازمان چای با بیان اینکه چای با کیفیت ایرانی جایگاه خود در خانوارها را باز کرده است،افزود: براین اساس باید روی .کنند

ذائقه سازی مردم کار کنیم تا به مرور زمان چای داخلی را جایگزین چای وارداتی کنیم چرا که این امر در جهت حمایت از تولید 

 .و خروج ارز تاثیر بسزایی دارد داخل و چایکاران

هزار تومان  38بسته به کیفیت متفاوت است، افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو چای ممتاز ایرانی  قیمت چای وی با اشاره به اینکه

ز تولید داخل ساز درباره تأثیر تغییرات نرخ ارز در واردات چای بیان کرد: نوسان نرخ ارز بر واردات چای خارجی و حمایت اجهان.است

تأثیر نیست چرا که با اختصاص ارز یارانه ای به واردات چای باید نظارت دقیقی صورت گیرد تا صادرکنندگان به نرخ آزاد اقدام به بی

 .فروش چای نکنند و درغیر این صورت زمینه برای قاچاق چای فراهم می شود

اعمال مدیریت دقیق می توان حجم واردات به نفع تولید داخل کاهش رئیس سازمان چای تصریح کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و 

 .داد چرا که این امر انگیزه چایکاران و کارخانه های چای سازی برای افزایش تولید چای کیفی را باال می برد

s/https://www.yjc.ir/fa/new۶۵9۰۵۷8/۵۶%D-8%AF%D8%B۱% 
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 حبوبات
  12:28 - 21/04/1397 ایرنا

 پایان داستان واردات با بهینه سازی کشت حبوبات 

هفته پیش رییس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد فهرست دریافت کنندگان  2به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز مطابق با کاالهایی که وزارت صنعت، معدن و  .شود منتشر (تومان ۴2۰۰ارز دولتی )با نرخ 

تجارت درخواست کرد، دهم تیرماه نخستین فهرست شامل واردکنندگان اقالم خوراکی همچون انواع حبوبات شامل عدس، لوبیا، 

شاورزی همچون کنجاله ذرت، سویا و ذرت و نیز کودهای نخود و لپه، گوشت، برنج و کره، دارو، ملزومات پزشکی، نهاده های بخش ک

 .شیمیایی، لوازم خانگی، تلفن همراه، کاالی مرتبط با فناوری اطالعات و کامپیوتر، تایر، کاغذ و غیره را منتشر کرد

ود و عدس با ارز شرکت واردکننده لپه، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخ ۱3۱بررسی این فهرست نشان می دهد نام 

بیشترین میزان تخصیص ارز به شرکت های وارد کننده عدس، .میلیون یورو ارز دریافت کرده اند 8۰دولتی آمده است که بیش از 

این درحالی است که اکنون در بازار کشور .نخود، لوبیا چیتی و قرمز بوده اما میزان حجم واردات وزنی این محصوالت اعالم نشده است

به وفور یافت می شود که حتی در فروشگاه های زنجیره ای نیز  (مانند نخود )روسی(، عدس )کانادایی( و لوبیا چیتی )چینیحبوباتی 

تن است درحالی که  700هزار و  ۷۰۴مصرف سالیانه حبوبات شامل نخود، لپه، عدس و انواع لوبیا در کشور حدود .قابل رویت است

هزارتن انواع حبوبات  ۶3۵پارسال .هزار تن محاسبه شده بود۷۶۰ارسال میزان حبوبات مورد نیاز براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، پ

آمارهای موجود حکایت از آن دارد .کیلوگرم برآورد شد 8.۷هزار هکتار تولید و مصرف سرانه حبوبات برای هر ایرانی ۷۶۰در سطح 

ات تامین شود؛ در حالی که امکان تولید این محصوالت در داخل هزارتن کسری حبوبات داریم که باید از محل وارد ۶۰که حدود 

پارسال وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد .کشور وجود دارد اما بخش قابل توجهی ارز برای واردات این محصوالت اختصاص می یابد

درصد افزایش داشته  ۷زارتن ه 9۶۰با تولید  ۱39۵هزار هکتار نسبت به سال  823هزارتن در سطح  ۷3۷تولید حبوبات ایران با 

ایران رتبه چهارم سطح  9۰در اوایل دهه .است، در حالی که آمار امسال نشان می دهد با روند کاهشی تولید این محصوالت روبروییم

 .زیر کشت نخود و عدس دنیا را داشت

 سودجویی؛ عامل واردات مازاد حبوبات  **

ت اساسی وزارت جهاد کشاورزی امروز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: با توجه به در این پیوند مدیرکل دفتر امور غالت و محصوال

ظرفیت های کشور امکان تولید حبوبات مورد نیاز مصرفی در داخل کشور وجود دارد اما با وجود خشکسالی و کمبود منابع آبی به 

 .وانیم این محصوالت را تولید کنیمدنبال تغییر فصل کشت حبوبات از بهار به پاییز هستیم تا با آب کمتری بت

با بیان این که بیشترین کشت نخود و عدس به صورت دیم است اظهار داشت: با توجه به میزان کشت حدود « فرانک عزیز کریمی»

 یهزارتن نخود و عدس نیازی به واردات این دو محصول از خارج کشور نداریم اما متاسفانه برخی واردکنندگان برای سودجوی 3۷۰

 .اقدام به واردات نوعی نخود روسی و عدس کانادایی می کنند که قیمت این حبوبات در کشورهای مذکور پایین تر از کشورما است

داشتن ارقام مناسب،  :های این معاونت دانست و افزودوی تغییر الگوی کشت حبوبات بهاره به پاییزه و توسعه کشت دیم را از برنامه

به گفته وی، در سال های گذشته .های هرز و توسعه کاشت و برداشت مکانیزه از الزامات این برنامه استبا علف مقاوم به سرما،مبارزه

ایران یکی از صادرکنندگان حبوبات در جهان بود اما به دلیل بحران آب و به دلیل افزایش قیمت تمام شده قدرت رقابت را از دست 

کیلوگرم است گفت: اگر این میزان عملکرد در هکتار به یک تن  ۶۰۰تا  ۵۰۰در هکتار بین وی با بیان این که عملکرد تولید ما .داد

  .برسد، قیمت تمام شده ما کاهش خواهد یافت که در این صورت افزایش تولید و صادرات مازاد آن مقرون به صرفه خواهد بود

شود و بارندگی پاییز و زمستان ر فروردین ماه کشت میاین مسوول در امور غالت وزارت جهاد کشاورزی گفت: بسیاری از حبوبات د

http://awnrc.com/index.php
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دهیم که تالش داریم با کمک موسسه بین المللی تحقیقات کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک را برای نخود و عدس از دست می

  .و کارشناسان آنان بتوانیم به صورت آزمایشی محصوالت نخود و عدس را در فصل پاییز کشت کنیم

 خنفرجام س **

با توجه به پیامدهای  .با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیاز است در تخصیص ارز به واردات محصوالت گوناگون توجه بیشتری شود

احتمالی خروج امریکا از توافق هسته ای برجام و بازگشت تحریم ها و همچنین احتمال کسری بودجه بهتر است به جای خروج ارز 

د حبوبات که می توان در آن به خودکفایی دست یافت، برای بهبود بهره وری با روش هایی مانند تغییر برای واردات محصوالتی مانن

از بازچرخه فاضالب، این محصوالت را به میزان « آب سبز»همچنین می توان با بکارگیری .الگوی کشت در خارج از فصل اقدام شود

کنیم تا بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی، درآمد ارزی کشور را افزایش  مورد نیاز تولید و حتی مازاد آن را مانند گذشته صادر

 .دهیم

http://www.irna.ir/fa/News/829۶8۶88 
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 خرما
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۵تاریخ: 

 هزار تومان 5توافقی خرما عاملی مهم در تنظیم بازار/ نرخ منطقی هر کیلو خرما خرید 

سازی به موقع این محصول در ابتدای فصل برداشت تأثیر بسزایی بر کنترل دبیرانجمن خرما گفت: خرید توافقی خرما و ذخیره

 .التهابات بازار دارد

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگاروگو با علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما در گفت

تومان در ابتدای فصل از کشاورزان  ۵۰۰هزار و  2در بازار اظهار کرد: با توجه به آنکه هر کیلو خرما با نرخ  خرما انتقاد ازنرخ باالی

 .شودهزار تومان توزیع می 2۰تا  ۱۵های گزاف شود، اما به سبب فقدان نظارت و کنترل بر بازار با قیمتخریداری می

است  های باالی خرما در بازار، جای سوالهزار تومان اعالم کرد و افزود: با وجود نرخ ۵در بازار را  نرخ منطقی هر کیلو خرما وی

 .دهندها نشان نمیکه چرا مسئوالن هیچ واکنشی به وجود دالالن و واسطه گران و افزایش چشمگیر قیمت

وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای فصل برداشت  :موسوی خرید توافقی خرما را راهکار مناسب کنترل قیمت دانست و تصریح کرد

خ های منطقی از کشاورزان کند تا با ذخیره سازی مناسب محصول با نوسان همانند سایر محصوالت باید اقدام به خرید خرما با نر

دبیر انجمن خرما میزان تولید سال گذشته خرما را یک میلیون تن اعالم کرد و .رو نشویمچشمگیر قیمت در ماه های پر تقاضا روبه

 از جلوگیری بر  پایان با اشاره به تأثیر خرید توافقی وی در.هزارتن از این میزان باید به بازارهای هدف صادر شود ۴۰۰افزود: ساالنه 

 گیرد،می قرار استفاده مورد فصول سایر در مابقی و رمضان ماه در محصول درصد ۵۰ آنکه به توجه با: گفت بازار، التهابات و تنش

 بازار دارد در حالیکه فقدان نظارت وما تأثیر بسزایی در کنترل قیمت محصول در خر موقع به سازی ذخیره و توافقی خرید بنابراین

 .شود  عرضه است، بازار در دالالن جوالن از ناشی که آوری سرسام های نرخ با محصول این شودمی موجب  ذخیره سازی به موقع خرما

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۷3۰۴۶/%D8%AE%D8%B۱%DB%8C% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۶ : تاریخ

 هزار تن آرد در سه ماه بهار امسال ۶2میلیون تن گندم/ صادرات  ۴.8خرید تضمینی 

ها در سال زراعی گذشته میزان تولید به این رقم درصدی بارندگی 2۶مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با جود کاهش  

  .ایمهزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده 8۰۰میلیون و  ۴کاهش نیافته و تا امروز 

، یزدان سیف صبح امروز در نشست خبری در محل شرکت بازرگانی دولتی ایران، به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

درصدی  2۶آخرین وضعیت خرید تضمینی محصوالت استراتژیک از جمله گندم، کلزا و چغندرقند اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش 

برداری در بحث کشاورزی میزان تولید به این اندازه کاهش تولید و بهرهها در سال زراعی آبی گذشته به دلیل پایدار بودن بارندگی

 .نیافته است، نشان از تالش تمام فعاالن بخش کشاورزی در راستای امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات این مواد است

هزار تن گندم از کشاورزان تحویل  8۰۰میلیون و  ۴وی به آخرین آمار خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: تا به امروز نزدیک 

هزار میلیارد ریال از مطالبات  3۴اند و با همت دولت هزار تن آن امکان ثبت در سامانه را پیدا کرده ۶23میلیون و  ۴گرفتیم که 

تیر ماه  ۱۴ا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به این نکته اشاره کرد که گندم کارانی که ت.گندم کاران پرداخت شده است

اردیبهشت ماه گندم را تحویل  22اند و آنهایی که تا درصد پول خود را دریافت کرده ۵۰اند عمال شان را تحویل مراکز خرید دادهگندم

 .هایشان واریز شده استشان در سامانه ثبت شده )صد در صد( بهای گندم را دریافت کرده و پول به حساباند اطالعاتداده

های روغنی از جمله کلزا، آفتابگردان هزار تن انواع دانه 29۰های روغنی گفت: تا به امروز نزدیک به ن در مورد کشت دانهسیف همچنی

دهد، یک برنامه پایدار و منسجم درصد رشد داشته که نشان می ۷۱و گلرنگ را تحویل گرفتیم که نسبت به سال گذشته نزدیک به 

های روغنی به کلزاکاران هزار میلیارد ریال در حوزه دانه 8ل به کلزا کاران هم گفت: نزدیک به وی در مورد پرداخت پو.ایمداشته

شان در سامانه ثبت اند و اطالعاتهای غله و خدمات بازرگانی تحویل دادهتیر ماه کلزا را به شرکت ۴پرداخت شده و کشاورزانی که تا 

خرداد بودهن به طور کامل پول خود را دریافت  22شان انی که آخرین تحویلشان را دریافت کردند و کشاورزدرصد پول ۵۰شده 

 .انددرصد پول خود را دریافت کرده ۵۰توان گفت تا پایان همین هفته همه کلزاکاران در سراسر کشور حداقل کردند و می

هزار تن چغندری  8۱۷آن گفت: حدود مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین در مورد خرید تضمینی چغندر قند و کشت 

که کشت پائیزه شده توسط کشاورزان تحویل کارخانجات فرآوری چغندرقند شده و در حالی که کشت پائیزه تقریبا به فراموشی 

وری آب به دلیل پایین بودن سطح تبخیر حمایت شده های کشور در حوزه بهرههای اخیر یکی از سیاستسپرده شده بود، طی سال

 .انجام شد که امروز شاهد تغییرات خوبی در زنجیره کاالهای اساسی از جمله شکر هستیمو 

هزار تن شکر استحصال شده است و ظرف سال گذشته دو  8۴هزار تن چغندری که تحویل کارخانجات شده  8۱۷از  سیف گفت:

هزار تن چغندر 2۰ند که همین دو کارخانه نزدیک به کارخانه فسا و دزفول که از گردانه تولید خارج شده بودند، به چرخه تولید آمد

 .کنند که این نشان دهنده یک تولید پایدار در زنجیره هماهنگ استجذب و فرآوری می

هزار تن از سیلوها  3۰۰بالغ بر  وی همچنین از ساخت سیلوهای به ظرفیت نیم میلیون تن در سال جدید زراعی خبر داد و گفت:

 .است مربوط به بخش خصوصی

المللی آرد از سال گذشته خبر داد و گفت: پیش از این ما مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین از ورود کشور به بازار بین

این چرخه به راه افتاد  9۶مصوب کرد که بتوانیم از این بازار استفاده کنیم و در سال  9۵از این بازار محروم بودیم که دولت در سال 

 .توانند با ورود موقت گندم از این بازار باز نمانندکم دولت کار را به دست بخش خصوصی داد و امروز کارخانجات آرد میکه کم 
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هزار نفر  ۵هزار تن آرد به کشورهای همسایه صادر کردیم که  ۶2بدون حمایت دولتی  9۷: در سه ماهه اول سال سیف گفت

سیف همچنین در مورد آخرین وضعیت تعیین قیمت نان هم گفت: با توجه به .شده است زایی در زمینه آرد صادراتی ایجاداشتغال

 .ترین زمان ممکن اعالم شودها و مشکالتی که در این حوزه هست افزایش قیمت نان در حال بررسی است تا در سریعهزینه

گندم تولید داخل نیم درصد افزایش داشته و ای کرد و گفت:امسال میزان پروتئین وی به افزایش کیفیت گندم در کشور هم اشاره

تا  9.2بینی کرد امسال بین مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران پیش.زدگی گندم استدلیل آن افزایش بارندگی و کاهش سن

ایم و تهدرصد کمتر خرید تضمینی گندم داش ۱۴.۷میلیون گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود و افزود: امسال  ۱۰

سیف همچنین در مورد .میلیون تن است که با توجه به ذخایری که داریم امسال نیازی به واردات گندم نداریم ۱۱کل نیاز مصرفی ما 

ممنوعیت صادرات گندم گفت: استراتژی ما صادرات گندم نبوده و نیست بلکه بیشتر به دنبال صادرات محصوالت ماحصل از گندم 

هزار تن گندمی که تبدیل به محصول شده را صادر کردیم و تنها صادرات آرد ناشی از گندم تولید  ۵9۰نیز هستیم که سال گذشته 

وی در مورد واردات برنج هم گفت: امروز در حوزه .داخل ممنوع شده و صادرات آرد ماحصل از واردات موقت گندم مشکلی ندارد

هزار  2۰۰میلیون  2زراعی انجام شده های بهنجام شده و با توجه به فعالیتهای روغنی، شکر و حتی برنج کارهای خوبی اگندم، دانه

کنیم و مابقی نیز از کشورهایی مانند هند وارد خواهد شد و با توجه به اینکه وزارت بهداشت تن برنج مصرفی را در داخل تولید می

 .تر خواهد بودر رواناز اردیبهشت امسال ضرورت تهیه گواهی مبدا را برای برنج برداشته این ام

https://www.farsnews.com/news/۱39۷۰۴۱۶۰۰۰2۴۶/%D8%AE% 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۶تاریخ: 

 تاریخی استتشکیل تعاونی های تولید در ایران یک حقیقت 

شیرزاد گفت: در محیطی که جامعه کشاورزی و روستایی مولد با تولید و بویژه بی نظمی در مدیریت تولید روبروست،تشکیل تعاونی 

 .های تولید روستایی یک حقیقت تاریخی است

 شیرزاد حسین  ن؛ایرا روستایی تعاون مرکزی سازمان رسانی اطالع پایگاه به نقل از نگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا به گزارش

قیت تاریخی در ایران یک حقی های تولید روستاییتعاونی تشکیل پدیده اینکه بر تاکید با روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

یریت نظمی در مداست، اظهار کرد: واقعیت عینی این است که در محیطی که جامعه کشاورزی و روستایی مولد ما با تولید و بویژه بی

، وقیای حقتولید پس از اصالحات ارضی روبرو گشته بود ، حاکمیت سیاسی پذیرفت که وجود یک نهاد مدنی تولیدی و یا مجموعه

 .آیدتولیدگرا در بخش کشاورزی یک الزام قطعی به شمار می

و حتی اصالحیه قانون مذکور در سال  ۱3۴9وی افزود : این امر با توجه به قانون تعاونی نمودن تولید ویکپارچه نمودن اراضی مصوبه 

ترین اونی تولید روستایی یکی از مهمهای تعکامالً هویدا است، از نقطه نظر تاریخی ، در واقع توسعه کمی و کیفی شرکت ۱382

 و تولید کشاورزیوری عوامل ابزاری بوده است که به منظور رفع مشکل خردی و پراکندگی قطعات اراضی مزروعی و افزایش بهره

 .باالرفتن میزان تولید محصوالت و در نتیجه افزایش درآمد کشاورزی در دستور کار وزارت کشاورزی وقت قرار گرفت

ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد:یکپارچه شدن قطعات اراضی خرد و پراکنده و انجام عملیات تجهیز و نوسازی رییس س

و  نهاده های کشاورزی مزارع و تامین آب ، در کنار آموزش کشاورزان و کادر فنی و مدیریت تعاونی های تولید و تامین به موقع

آالت کشاورزی و اقدامات به زراعی موجب افزایش عملکرد وتولید محصوالت کشاورزی شده و شینمصرف بهینه آنها ، و بکارگیری ما

های وسیعی از اراضی کشاورزی کشور را هموار نموده رعایت اصول نوین کشاورزی راه ایجاد تحول در کشاورزی رایج سنتی در بخش

، صرفاً ایجاد تعاونی از نظر شکل حقوقی تولید کشاورزیتصادی های اقگونه تشکلاین مقام مسئول ابراز کرد:در تاسیس این.است

های کشاورزی از قبیل آبیاری و برداشت محصول که در آن هدف نبوده است بلکه با یاری گرفتن از روحیه همکاری در فعالیت

 .باشد داشته سنخیت کشاورزان روحیات با سازماندهی شکل این که شده موجب و  روستاهای کشور رایج بوده است

کردن مصرف نهاده ها از قبیل سموم ها در کنار بهینهها ، افزایش تولید و اقتصادی کردن فعالیتوی هدف از ایجاد این گونه تشکل

توسعه کشاورزی ها و افزایش درآمد به و کودهای شیمیایی و بکارگیری روش های علمی عنوان کرد و گفت : ضمن کاهش هزینه

شرکت تعاونی ایجاد شد که با شروع  39تا قبل از پیروزی انقالب  ۱3۵۱نماید. براساس این قانون از اول سال کشور کمک  پایدار

کردند و به وضعیت شرکت نیز دیگر افراد بصورت گروهی کشت نمی ۱9در این  .شرکت باقی ماند ۱9شرکت منحل و  2۰انقالب 

 گرفتندمی قوقح دولت از که بود  ای شرکت برای استفاده از خدمات کادر دولتیقبل از تشکیل شرکت برگشته بودند و اصرار آنها به بق

 .بود اختیارشان در دولتی آالتماشین و امکانات و

بیشتر تعاونی ها به توزیع کاالهای کوپنی و تامین ارزاق در روستاها و خدمات بازرگانی اشتغال  ۶۰معاون وزیر جهاد افزود: در دهه 

های سهامی زراعی بعد از جنگ) یعنی تجدید حیات سازمان شرکت (تعاونی خدمات بازرگانی از جنس روستاییهای داشتند)شرکت

ی های تعاون(، و البته عمدتا در دهه هفتاد با شتاب زدگی و شیفتگی، مجدداً تشکیل شرکت۶8و تعاونی های تولید روستائی در سال 

 .زی مورد توجه و حمایت قرار گرفتهای تعاونی تولید کشاورروستائی با عنوان شرکت

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد:اگر چه قانون مورد عمل و اساسنامه مربوطه همان قانون و اساسنامه قبلی 

ی ازسیکپارچهبود ولی رویکردهای دیگری مثل رعایت اصل استقالل و مالکیت فردی کشاورزان عضو، توجه به یکجاکشتی و 
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نمودن تولید و گرایش از تعاونی تولید کشاورزی به تعاونی خدمات تولید کشاورزی مورد توجه قرار ی، عدم توجه به تعاونیاراض

 .گرفت

ا ب تعاونی های تولید روستاییتر پیرامون و پدیدار شدن مشکالت اجتماعی، اقتصادی افزون ۱38۰به گفته وی با ورود به دهه 

 .گیردتولید شکل می های تعاونیتری حول موضوع شرکتانههای واقع بینارزیابی

شیرزاد ادامه داد:با افول نظام های بهره برداری مقارن با انحالل معاونت ترویج و نظامهای بهره برداری و بی سامانی اداری تعاونیهای  

قدان سرمایه گزاری و رکود و جمود در ما شاهد شدت استهالک زیرساختها ناشی از ف ۱392تا  ۱38۴تولید روستایی طی سالهای 

و نیازهای امروزین جامعه کشاورزی، در کنار بحث امنیت و سالمت غذا، انقالب نرم  9۰تکامل این پدیده میباشیم. بطوریکه در دهه 

طه لید به رابافزاری و شکاف دیجیتالی، ظهور استارت آپ ها، مباحث زنجیره پسین و پیشین تولید، بحث مازاد ارزش افزوده در تو

های نابرابر در مبادله بخشی،ضرورت بازارگرایی و بازار محوری و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و جهانی متوجه شدیم که باید 

راهبرد و رویکردهای جدیدی را در تعامل و برخورد با تعاونی های تولید کشاورزی در پیش گیریم با سیاستهای نخ نما و قدیمی 

 .مواجه با مسایل امروز و شکار فرصتهای تازه برای پایداری تعاونی های تولید روستایی رفتنمیتوان به 

باید ریسک  تعاونی های تولید:شیرزاد در ادامه این نشست رهنمودهایی در خصوص تشکیل تعاونی های تولید بیان و تأکید کرد 

 .پذیر، دارای اساسنامه منعطف با کارکردهای متفاوت و با ظرفیت سازی های مناسب باشد

وی در ادامه گفت: تعاونی ها باید در هر سرمایه گذاری ریسک خطر را بسنجند و اگر خواهان پیشرفت در تولید و سرمایه ی خود 

 .اشندهستند باید ریسک پذیری باالیی در سرمایه گذاری داشته ب

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به ضرورت امنیت خاطر سرمایه گذاران افزود: باید شرایطی در تعاونی ها فراهم 

شود تا سرمایه گذارانی که در تعاونی سرمایه گذاری می کنند امنیت خاطر داشته باشند و تعاونی های تولید نیز باید با برنامه ریزی 

 .دن شرایط مطلوب، این اطمینان خاطر را به سرمایه گذار در تعاونی ها بدهندو فراهم نمو

گفت: تعاونی ها نیاز به ظرفیت سازی دارند که این ظرفیت سازی  هاتوانمندسازی تعاونیشیرزاد در مورد پدیده کارآمدسازی و  

سازی منفی که دارد و بعد ظرفیت ...خت ها و دو بعدی متفاوت متعارف عالی و مثبت و مبتنی بر آموزش، ترویج، توسعه زیرسا

 .شرایط متعارف نیست و به واحد تولیدی تحمیل شده است

وجه ت کشت فراسرزمینیوی در ارتباط با کشت فراسرزمینی تأکید کرد؛ با توجه به توصیه وزیر محترم جهاد کشاورزی باید به 

ای ها باید با آگاهی بیشتر در زمینه آب، خاک و ساختار حرفهتعاونیبیشتری شود و برای کشت فراسرزمینی خود را آماده کنیم و 

 .کشت در کشورهای مختلف حضور یابند

 9الی  3، بین خرید محصوالت کشاورزی  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان تصریح کرد: ما باید در حوزه

هدفمند باشد تا روند استهالک محصوالت کشاورزی را کم کنیم که این امر درصد مداخله داشته باشیم و این مداخله می بایست 

 .نیازمند سرمایه مضاعف است تا مانع رشد استهالک و امحای محصوالت کشاورزی شود

 اتحادیه استانی و شهرستای مشغول فعالیت اند 66

 رائها شیرزاد  گزارش مبسوطی به شرح ذیل به در ادامه این نشست رزاقی مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی تولید روستای کشور

اتحادیه استانی و شهرستانی در  ۶۶تأسیس شده و در حال حاضر  ۱382در سال  شرکت تعاونی تولید کشور مرکزی اتحادیه:داد

 .سطح کشور فعالیت دارند
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هزار هکتار اراضی با ظرفیت  3۰۰میلیون و  3روستا و  ۶28۵تعاونی،  ۱3۷۰وی افزود: تعداد شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور 

 .هزار نفر نیروی شاغل از تکنسین تا دکترا می باشد ۱۰تن و قریب  ۵۰۰هزار و  38۴انباری 

 1401ساله تا سال  ۵محور اصلی برنامه های اتحادیه یکساله و  ۴مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی تولید روستایی کشور در ادامه 

و  حوزه پایداریست، را تشریح کرد. این محور ها شامل برنامه های توسعه و اقدامات در حوزه فنی و اجتماعی، که در حال انجام ا

 .توسعه منابع مالی و حوزه بازرگانی است

در استان  تعادل بخشی آب و احیا طرح مانند مواردی اجتماعی و فنی حوزه در: گفت شیرزاد  رزاقی در ادامه گزارش خود به 

زمینی و الگوی کشت و مراکز خدماتی صورت گرفته و همچنین در حوزه و ایالم، طرح مکانیزاسیون بذور گندم، جو، سیب خوزستان

 .پایداری و توسعه شامل آموزش، اصالح ساختار و تشکیل، استقرار، توانمندسازی و کارآمدسازی انجام شده است

های یی از قبیل بانک ها و موسسات مالی، اعتباری، تفاهم نامه بانکی، ردیفرزاقی ادامه داد:در بحث برنامه منابع مالی فعالیت ها 

 .اعتباری، سرمایه گذاری مشترک و مشارکت با استان ها در تولید بذر، خرید جو، خرما و ... صورت گرفته است

 .و خریدهای تضمینی اشاره کردها، صادرات، واردات محصولی، نهاده بازرگانیوی در حوزه بازرگانی نیز به موارد دیگری مانند 

 وجهت خواستار و کرد قدردانی و تشکر جلسه این در روستایی تعاون سازمان مدیرعامل ارزشمند حضور از رزاقی  در پایان این نشست

 .شد متبوع اتحادیه به روستایی تعاون مرکزی سازمان بیشتر

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵89۷98/%D8%AA%D8%B۴%DA%A9%DB 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۶تاریخ: 

 درصد رشد داشت 71های روغنی هزارتن گندم از کشاورزان/خرید دانه 800میلیون و  ۴خرید تضمینی 

هزارتن انواع دانه های روعنی کلزا، آفتابگردان و گلرنگ از کشاورزان تحویل گرفتیم که این میزان نسبت  29۰سیف گفت: تاکنون 

 .درصد رشد داشته است ۷۱به مدت مشابه سال قبل 

یزدان سیف مدیرعامل بازرگانی دولتی در  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

تا به امروز  :یت خرید تضمینی گندم و کلزا اظهار کردبرگزار شد، با اشاره به آخرین وضع (تیر۱۶نشست خبری که صبح امروز)شنبه 

میلیون و  ۴هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شد که به دلیل برخی مشکالت ثبت در سامانه پهنه بندی تنها  8۰۰میلیون و  ۴

اندرکاران اعم از دولت،  وی افزود: با توجه به تالش تمامی دست.هزارتن از این میزان امکان ثبت در سامانه پیدا کرده است ۶23

هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران پرداخت شده  3۴رئیس جمهور، وزیر جهاد، سخنگوی دولت و خزانه داری کل کشور حدود 

لیه درصد او ۵۰است که با این وجود تمامی کشاورزانی که گندم خود را تا تاریخ چهارده تیرماه تحویل دادند و در سامانه ثبت کردند، 

پرداخت نشده است، بیان کرد:  مطالبات گندمکارانهزار میلیارد ریال  3۱سیف با اشاره به اینکه .مطالبات خود را دریافت کردند

د با روتمامی کشاورزانی که تا بیست و دوم اردیبهشت ماه گندم خود را تحویل دادند صد درصد وجوه را دریافت کردند و انتظار می

با اظهار  معاون وزیر جهاد.برنامه ریزی انجام شده در حوزه تأمین منابع مالی، روند پرداخت به کشاورزان با نظم و ترتیب پیش رود

های روغنی و تأمین خرسندی از اتفاق مبارک و میمونی که در حوزه دانه های روغنی رخ داده است، افزود: در طرح توسعه کشت دانه

روغنی  هایهای این توفیق خرید تضمینی دانهبخشی از روغن مورد نیاز از منابع داخلی توفیقات خوبی داشتیم که یکی از شاخصه

 .است

کلزا، آفتابگردان و گلرنگ از کشاورزان تحویل گرفتیم که این میزان نسبت های روغنیدانههزارتن انواع  29۰ی، تاکنون به گفته و

 .درصد رشد داشته است ۷۱به مدت مشابه سال قبل 

حسابشان واریز هزار میلیارد ریال از مطالبات کلزاکاران به  8وی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات کلزاکاران گفت: تاکنون 

های خدمات غله،بازرگانی و مراکز خرید تحویل و شده است و بدین ترتیب کشاورزانی که تا چهارم تیرماه کلزای خود را به شرکت

خردادماه کلزای خود را تحویل مراکز  22درصد پول خود را دریافت کردند ضمن آنکه کشاورزانی که تا  ۵۰ثبت در سامانه شده 

درصد مطالبات کلزاکاران  ۷8سیف از پرداخت .طالعات آنها در سامانه ثبت شده تمامی مطالبات خود را دریافت کردنددولتی دادند و ا

درصدی  2۶به گفته این مقام مسئول با وجود کاهش .خبر داد و گفت: تا پاان هفته، پرداخت مطالبات کلزاکاران بروز خواهد شد

تولید محصوالت استراتژیک کشاورزی نشان از تالش تمامی دست اندرکاران بخش  بارش نسبت به سال آبی زراعی گذشته، میزان

 .کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی و کاهش وابستگی در تأمین غذا دارد

 میلیون تن گندم مورد نیاز مصرف داخلی است، افزود: با توجه به ذخایر موجود و برآورد از خرید ۱۱وی با اشاره به اینکه ساالنه 

 .برای مصرف داخلی نداریم واردات گندمتضمینی سال جاری نیازی به 

سیف با بیان اینکه خرید گندم توسط بخش خصوصی خالف امر نیست، گفت: خرید تضمینی محصول از سوی دولت بدان معناست 

 .که در صورت نبود خریدار توسط بخش خصوصی، دولت این کار را در جهت حمایت از کشاورزان انجام دهد

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به محدودیتی که در مصرف گندم برای خوراک دام وجود دارد؛ بنابراین بعید است که 

 .در جیره غذایی دام و طیور جایگزینی صد درصدی اتفاق بیفتد، ضمن آنکه آمار و شتاب خرید تضمینی این امر را نشان نمی دهد

http://awnrc.com/index.php
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خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه زراعی سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به پیش بینی تولید درصدی  ۱۴.۷وی از کاهش 

 .در مناطق سردسیر این میزان جبران خواهد شد

سیف در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه کشاورزان به سبب تأخیر در پرداخت مطالبات خود اقدام به عرضه محصول تولیدی خود با 

ن تر به دالالن می کنند، بیان کرد: کشاورزان اگر قرار باشد که گندم تولیدی تبدیل به آرد و خوراک دام و مرغ خانگی نرخ های پایی

شود، این امر را نمی پذیرند چرا که آنها خیلی چرتکه و ماشین حساب دستشان نیست و معتقدند که خداوند برکت گندم تولیدی را 

 .به آنها می دهد

تومان بود، افزود: هم اکنون متوسط خرید تضمینی هر کیلو گندم  ۱3۱۵متوسط خرید گندم در سال زراعی گذشته  وی با بیان اینکه

تومان است، هر چند که نسبت به ثبات خرید تضمینی نسبت به سال زراعی گذشته در جای خودش بحث هایی  ۱32۷از کشاورزان 

سبت به سال زراعی گذشته در راستای جایزه کیفی به گندمکاران پرداخت تومانی هر کیلو گندم ن ۱۵صورت گرفت اما این افزایش 

 ۱32۷می شود و در پایان فصل می توان متوسط دقیق قیمت هر کیلو گندم را اعالم کرد چرا که گندم های کیفی تر با نرخ باالتر از 

 .تومان خریداری می شود

 هزارتن آرد در سه ماه نخست سال ۶2صادرات 

یگر سخنان خود با اشاره به دیگر عوامل رونق اقتصاد و چرخیدن چرخ های اقتصادی بیان کرد: به واسطه محروم سیف در بخش د

قرار شد با حمایت دولت بخشی از این بازار به  9۵بودن از بازار بین المللی آرد که در حوالی کشور ما وجود داشت، در اواخر سال 

 .حاصل شد 9۶فیق در سال کشور ما اختصاص یابد و خوشبختانه این تو

رغم کاهش وی با اشاره به اینکه دولت در سال گذشته موضوع صادرات آرد به کارخانه های آرد سازی واگذار کرد، بیان کرد: علی

هزارتن آرد به کشورهای همسایه با ورود موقت گندم صورت گرفت که این امر قریب  ۶2های دولت در سه ماهه نخست سال حمایت

 .اشتغال در زنجیره تأمین گندم و در حوزه آرد صادراتی ایجاد کردهزار  ۵

سیف از ممنوعیت صادرات آرد از گندم تولید داخل خبر داد و گفت: امروز شرایط به گونه ای است که به دلیل اختالف قیمت ارز، 

رف مورد نیاز کشور است که به همین دولت در حال پرداخت یارانه به گندم است و بنابراین گندم تولید داخل تنها جوابگوی مص

 .خاطر نسبت به گندم های مورد موقت و صادرات آرد آن به کشورهای همسایه هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد

 ایجاد نیم میلیون تن ظرفیت جدید سیلو سازی اقدام مهم دیگر در تأمین کاالهای اساسی

هزارتن چغندر قند پاییزه کشت  8۱۷کاالهای اساسی اظهار کرد: تا به امروز  معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت تامین

 .هزارتن شکر استحصال شده است 8۴و تحویل کارخانه های چغندرقند داده شده است که از این میزان 

است عنوان یکی از سیوی ادامه داد: با توجه به آنکه کشت پاییزه در گذشته به فراموشی سپرده شده بود، با تالش دولت جدید به 

 .های بهره وری آب مورد توجه قرار گرفت که خوشبختانه امروز شاهد اتفاقات بی نظیری در حوزه شکر هستیم

سیف از بازگشت دو کارخانه چغندر قند در فسا و دزفول به چرخه تولید خبر داد و گفت: در گذشته دو کارخانه چغندر قند در این 

هزارتن از چغندرقند  2۰۰خارج شده بودند که خوشبختانه مجددا به عرصه تولید بازگشتند و تا کنون استان ها از گردونه تولید 

 .برداشت شده کشت پاییزه توسط این دو کارخانه جذب شده است

ی این مقام مسئول ایجاد نیم میلیون تن ظرفیت جدید در پروژه های سیلوسازی را از دیگر اقدامات مهم در حوزه تامین کاالها

هزارتن از این میزان توسط بخش  3۰۰اساسی دانست و افزود: امسال قریب نیم میلیون تن پروژه سیلوسازی به بهره برداری رسید که 

 .هزارتن مربوط به بخش دولتی است که این امر بخشی از عملکرد دولت در سال جدید به شمار می رود 2۰۰خصوصی و 
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درصد این  ۷۰اد سیلو مواجه هستیم، افزود: البته در برخی مناطق کمبود سیلو داریم که وی با بیان اینکه در کالن کشور با ماز

ظرفیت جدید در مناطق تولید گندم متناسب با مدل علمی موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی تهیه شده است که بدین منظور از 

 .با تعامل و نظر سنجی بیشتری انجام شود تمامی سرمایه گذاران تقاضا داریم که سرمایه گذاری در امر سیلو سازی

 درصد ظرفیت خود کار می کنند/ واردات روغن های تراریخته با رعایت مسائل زیستی 90کارخانه های روغن کشی با  

درصد ظرفیت خود کار می کنند، بیان  9۰تا  80سیف در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه کارخانه های روغن کشی با 

درصد ظرفیت خود کار می کردند، ضمن آنکه  3۰تمامی کارخانجات روغن کشی با کمتر از  92این درحالی است که در سال کرد: 

 .بخشی از آنها تعطیل بودند اما امروز اشتغال در صنایع روغن کشی به شدت بهبود یافته است که این امر نویدهای خوبی می دهد

وضعیت کیفیت روغن های وارداتی گفت: در حوزه روغن به دلیل آنکه مبادی کامال مشخص  مدیرعامل بازرگانی دولتی درباره آخرین

و قابل رصد است،بنده این نوید را می دهم که مسئوالن کیفیت همچون سازمان غذا و دارو و استاندارد شرایط بسیار سخت گیرانه 

گوییم که چنین شرایطی در سایر کشورها وجود ندارد؛  در حوزه واردات روغن و سایر کاالها دارند به حدی در برخی مواقع می

 .بنابراین روغن های وارداتی باید گواهی مبدا داشته باشند و براساس مقررات فنی مورد تایید متولیان امر باشند

غن ، کیفیت رووی با تکذیب این موضوع که روغنهای وارداتی دارای مسائل بهداشتی هستند، افزود: با توجه به محدودیت های موجود

 .و غیر تراریخته هیچ گونه ایرادی ندارد تراریختههای وارداتی اعم از 

میلیون تن  99سیف با بیان اینکه آرژانتین، برزیل و آمریکا بزرگترین تولیدکنندگان سویا در دنیا به شمار می روند، اظهار کرد: چین 

سویا و دانه سویا مورد نیاز خود را ازاین کشورها با رعایت مسائل زیستی دانه سویا از این چند کشور وارد می کند، ضمن آنکه ایران 

 .و بهداشتی و سایر آیین نامه های مصوب و قانونی وارد می کند

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه روغن آفتابگردان، پالم و کلزا تراریخته نیست، گفت: این درحالی است که روغن های 

 .لحاظ ریسک های بهداشتی کامال تحت کنترل است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد تراریخته سویا به

 افزایش قیمت نان در حال بررسی است

و مطالبات نانوایان بیان کرد: با درنظرگرفتن هزینه های نانواخانه  قیمت نانسیف در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت 

در کارگروه آرد و نان سناریوری های مختلفی در نظر گرفته شده است، هر چند که با محدودیت افزایش قیمت از سوی مقامات عالی 

 .نظام روبرو هستیم اما این موضوع درحال پیگیری است

ه داد: کاهش هزینه های نانوایان نظیر بیمه ، مالیات و غیره و یا افزایش درآمد نانوایان ناشی از افزایش معاون وزیر جهاد کشاورزی ادام

 .قیمت نان از در کارگروه آرد و نان در حال بررسی است که انتظار می رود هر چه سریع تر به جمع بندی برسیم

جمهوری اسالمی ایران با مشکالتی مواجه کنند، بیان کرد: در  وی با اشاره به اینکه دشمنان اسالم در تالشند تا چرخ پرتحرک

شرایطی که کشور درحال مقاومت و پایداری است که دشمنان خارجی نه تنها در خفا بلکه در جال شمشیر کشیند و در نظر دارند 

ایر ایران نیستند بلکه رفتار با س که چرخ پر تحرک ایران را با مشکالتی روبرو کنند و این کشورها نه تنها در شان جمهوری اسالمی

کشورها غیر دموکراتیک است و تنها با اتکا بر استکبار جهانی، دشمنان خارجی در تدارک توطئه هستند در حالیکه مردم ایران و 

 .همه اجزای نظام با یکپارچگی این توطئه ها را نقش برآب خواهند کرد

وزی در نظر دارند که نگذارند موضوعی برای ناامیدی پیش بیاید درحالیکه بزرگ سیف ادامه داد: تمامی مسئوالن با تالش شبانه ر

نمایی اتفاقات اخیر در برخی رسانه ها در روهای گذشته منجر به ایجاد ناامیدی در بین مردم شد که انتظار می رود با لطف خدا در 

به سوال دیگری مبنی بر آنکه وضعیت مطالبات شرکت معاون وزیر جهاد در پایان در پاسخ .مسیر تعالی و پیشرفت قدم برداریم

http://awnrc.com/index.php
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مطالبات شرکت از سوی مراجع قضایی درحال پیگیری است و بخشی از  :بازرگانی دولتی از برخی افراد به کجا رسید، تصریح کرد

 .این مطالبات وصول شده است و مابقی انتظار می رود به زودی به شرکت بازگردانده شود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵892۶۴/%D8%AE%D8%B۱%DB%8C% 
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 خدمات
 - 21/04/1397ایرنا

 درصد واکسن های دامی تولید داخل است  95

پنجشنبه در حاشیه بازدید از شبکه دامپزشکی سبزوار در جمع خبرنگاران افزود: در حوزه به گزارش ایرنا، علیرضا رفیعی پور عصر 

مایه کوبی دام ها واکسن رایگان در اختیار دامداران قرار می گیرد و درصد کمی از واکسن ها نیز با قیمت مناسب در بازار فراهم 

ن در کشور تولید می شود و مانعی برای بازار رقابتی محصوالت درصد آ ۷۰وی ادامه داد: در بخش واکسن پرندگان نیز حدود  .است

رئیس سازمان دامپزشکی به نوسان اخیر نرخ ارز اشاره و بیان کرد: در حوزه دامپزشکی تمام نهاده های مرتبط  .خارجی وجود ندارد

وی ادامه داد: در جریان تغییرات ارزی  .با غذای دام، پرندگان، آبزیان، نهاده های دارویی و واکسن از حمایت دولت برخوردار است

  .برخی سوءاستفاده کردند لذا برای عرضه محصوالت کشاورزی با قیمت واقعی باید تعزیرات و نهادهای نظارتی ورود کنند

وران قرار هزار ریال وارد کشور می شود و با همان قیمت در اختیار دامداران و آبزی پر 38رفیعی پور گفت: نهاده های دامی با دالر 

رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان هم اشاره و بیان کرد: در دو سال اخیر کانون  .می گیرند

هایی از این بیماری وجود داشت و امسال هم در برخی مناطق وجود آن گزارش شده که ادامه همان بیماری بوده و موضوع جدیدی 

  .نیست

ر افزود: ستاد اجرایی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از تیر ماه گذشته فعال شده و طرح پایش و آمایش را در حوزه پرندگان رفیعی پو

کیلومتری شعاع تاالب ها که محل فرود پرندگان مهاجر و امکان انتقال ویروس فوق حاد  50و  ۱۵بومی، روستایی و فاصله های پنج، 

داد: در هر مکانی که رد پایی از ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دیده شود کارهای بهداشتی و وی ادامه  .است، اجرا می کند

  .قرنطینه ای انجام می شود

http://www.irna.ir/fa/News/829۶899۶ 
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 خشکسالی
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۷تیر  ۱۷تاریخ: 

 های ایران تهیه شدنقشه فرونشست دشت

 .انجام شد 9۵های ایران در بازه زمانی تنش آبی سال نگاشت فرونشست دشت

ی کشور، نگاشت معدن شناسی و اکتشافاتعمومی سازمان زمین ،به نقل از روابطگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

-Sentinel سنجی راداری و تصاویر ماهوارهبا استفاده از فناوری تداخل 9۵های ایران در بازه زمانی تنش آبی سال فرونشست دشت

1A  و با مقیاس یکصدهزارم  ۱39۷به همت گروه دورسنجی در مدیریت ژئومتیکس این سازمان انجام شد و نقشه مرتبط با آن در سال

ور معدنی کششناسی و اکتشافاتارشد گروه دورسنجی سازمان زمینا روستا کارشناسآسمه  بر اساس این گزارش،.تمنتشر شده اس

دهد، یاد کرد و های بشری رخ میترین رویدادهایی که غالبا در اثر فعالیتضمن اعالم این خبر از فرونشست به عنوان یکی از مهم

رویه از آب در مصارف صنعتی و کشاورزی شده که پیامد آن ایجاد اثرات نامطلوب استفاده بیگفت: رشد روزافزون جمعیت منجر به 

 .کمی و کیفی در منابع آب و ایجاد فرونشست در سطح زمین بوده است

شود، تاکید کرد: فرونشست زمین آخرین های زیرزمینی میمحیطی سبب کاهش آب سفرهکه این بحران زیستوی با اشاره به این

های آب زیرزمینی ممکن و مقدور نباشد و حتی با تغذیه مصنوعی نیز شود تا احیای سفرهرحله از نابودی خاک است و سبب میم

های کشور های فراوان فرونشست در بیشتر دشتکه در ایران هم به دلیل تحمل خشکسالیارشد، با بیان ایناین کارشناس.احیاء نشود

سنجی راداری استفاده شده اما مطالعات های اخیر جهت پایش این پدیده از فناوری تداخلر سالشود، تصریح کرد: دمشاهده می

 .بصورت پراکنده صورت گرفته و نتایج در قالب رساله دکتری، پایان نامه کارشناسی ارشد، مقاله، گزارش و سمینار ارائه شده است

رسید تا نگاهی اجمالی به نواحی فرونشست و نظر میای ایران ضروری بههروستا ادامه داد: بنابراین تهیه یک نگاشت کلی از دشت 

 .استفاده شد Sentinel-1A الگوی آن صورت گیرد که بدین منظوراز تصاویر ماهواره

های ایران را از دیدگاه میزان فرونشست به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرد و گفت: بیشتر وی نگاشت کلی فرونشست دشت

های بخش شرقی مقادیر کمتری را بخود اختصاص می دهند. متر نشست دارند و دشتسانتی ۷ران در نیمه غربی باالی های ایدشت

 .الزم به ذکر است اعداد در راهنمای نقشه نرخ ساالنه فرونشست نمی باشند

 اییآژانس فضین ماهواره توسط معدنی کشور هدف اولیه از پرتاب اشناسی و اکتشافاتارشد گروه دورسنجی سازمان زمینکارشناس

روزه ۱2با دوره بازگشت زمانی  2۰۱۴مایکروویو از سال  C ها عنوان کرد که در محدوده باندرا پایش زمین و اقیانوس (ESA) اروپا

دون گیگا هرتز است که در طول روز و شب و ب ۵/۴۰۵به گفته روستا، این ماهواره دو قطبی با فرکانس مرکزی .کنداخذ تصویر می

 .آیدحساب میبه Envisat و ERS ۱/2هایکند و میراثی از ماهوارهتوجه به شرایط آب و هوایی تصاویری از سطح زمین ثبت می

 98/۱8کیلومتر و انحراف آن  ۶93ای است و ارتفاع مدار شایان ذکر است، مدار این ماهواره خورشید آهنگ، نزدیک قطب و دایره

ر را دارا است که با مراجعه به آرشیو این تصاویر سعی شد تمامی تصاویر در بازه زمانی تنش آبی سال مدا ۱۷۵درجه و در هر سیکل 

 .دافزار تخصصی گاما تبدیل شهای همراه به فرمت خواندنی نرم)مرداد تا دی( قرار داشته باشند. هر نوار تصویر با استفاده از فایل 9۵

های تطبیقی و تغییرات طیفی، جهش فازی در صورت مشاهده با استفاده از روشسپس ثبت هندسی در راستای آزیموت، اصالح 

، بازیابی فاز بکمک تصویر همبستگی و تهیه نگاشت جابجایی زمین مرجع شده توسط مدل ارتفاعی رقومی زمین با adf اعمال فیلتر

های آنها و بررسی نواحی نشست از محدوده Google earth متر انجام شد.در انتها با قرار دادن تصاویر بر روی 9۰قدرت تفکیک 

 .اطمینان حاصل شد و نواحی فرونشست بریده شدند
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در گروه  Sentinel-1A سنجی راداری وتصاویر ماهوارههای ایران با استفاده از فناوری داخلست، نقشه فرونشست دشتگفتنی

شور تهیه شده و مدیریت این پروژه به عهده وحید ک معدنیشناسی و اکتشافاتسازمان زمیندورسنجی مدیریت ژئومتیکس 

و با مقیاس  ۱39۷آسا روستا و طراحی و تهیه نقشه علی بیاناتی بوده و سال فتوتی، نظارت فنی داود رفاهی، پردازش تصاویر مه

 .یکصدهزارم منتشر شده است

ttps://www.yjc.ir/fa/news/h۶۵9۱۱۰۶/%D9%8۶%D9%82%D8% 
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 دانه های روغنی
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 روغن
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۶ : تاریخ

 واردات روغن سویای تراریخته باالخره تائید شد 

شود، و رعایت قانون به صورت تراریخته وارد می روغن سویا با رعایت مسائل زیستی، بهداشتی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت:

، یزدان سیف امروز در پاسخ به سؤال خبرگزاری فارسبه گزارش  .های کلزا، آفتابگران، ذرت و سایر موارد تراریخته نیستاما روغن

برای ذخایر استراتژیک چندان مطلوب نیست و همچنین روغن تراریخته های وارداتی شود کیفیت روغنخبرنگار فارس که گفته می

مبادی ورودی روغن وارداتی ما کامالً مشخص و قابل رصد است.  :شود، در توضیح این موضوع گفتاز آرژانتین و برزیل وارد کشور می

گوییم، در دنیا اند که گاهی میوغن گذاشتهای را روی واردات رگیرانهسازمان غذا و دارو و موسسه استاندارد شرایط بسیار سخت

وی اضافه کرد: هر روغنی که قرار است وارد کشور شود، اول اینکه باید گواهی مبدأ داشته باشید، .وجود ندارد گیریچنین سخت

ی ارز را نک مرکزالمللی آن محصول را آزمایش و تأیید کند تا بایعنی به تأیید وزارت بهداشت کشور مبدأ برسد و یک بازرس بین

ی گیربه گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، حتی مجوزهای سازمان غذا و دارو و موسسه استاندارد با وجود نمونه.پرداخت کند

سیف به صراحت گفت: کیفیت .گیردمی قرار واردات حوزه در ما همکاران اعتراض  مدت است که موردهای وارداتی کوتاهو تأیید روغن

گونه توضیح داد که آرژانتین، برزیل و آمریکا ها هم اینای وارداتی پایین نیست و در مورد تراریخته بودن یا نبودن روغنهروغن

شود ای از این سویا به عنوان کنجاله برای خوراک دام مصرف میبزرگترین کشورهای تولیدکننده دانه سویا هستند که بخش عمده

سیف اضافه کرد: روغن سویای .شود و به همین واسطه بیشترین تولید روغن در این حوزه استو از آن روغن سویا استحصال می

ان، ذرت های کلزا، آفتابگرشود، اما روغنتراریخته )تغییر ژن یافته( وارداتی با رعایت مسائل زیستی، بهداشتی و رعایت قانون وارد می

 .و سایر موارد تراریخته نیست

https://www.farsnews.com/news/۱39۷۰۴۱۶۰۰۰۶8۰/%D9%88% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۸تاریخ: 

 تنی صادرات طالی سرخ در خرداد ماه 12قیمت زعفران به ثبات رسید/کاهش 

هزار  3۰۰میلیون و  ۷هزار و حداکثر  ۵۰میلیون و  ۴کیلو طالی سرخ با ثبات نسبی در بازار، یک مقام مسئول گفت:حداقل نرخ هر 

 .تومان است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت

میلیون  ۴روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  ۱۰طی  ثبات قیمت طالی سرخاز  ،جوان

 .است تومان هزار 3۰۰ و میلیون ۷ حداکثر و  هزار ۵۰و 

 .داردن وجود بازار در  برای یک ساعت دیگر قیمت زعفران ه به نابسامانی و نوسان نرخ ارز، امکان پیش بینیبه گفته وی با توج

کیلو زعفران به  ۶۶9تن و  2۵در خرداد ماه خبر داد و افزود: در اردیبهشت سال جاری  صادرات زعفرانتنی  ۱2میری از کاهش 

 .کیلو رسید ۶98تن و  ۱3تنی به  ۱2بازارهای هدف صادر شد که این میزان در خرداد ماه با کاهش 

ل فت:با توجه به اینکه از سادر یک ماه اخیر گ صادرات طالی سرخ ایرانینایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به دالیل کاهش 

های قبل از تحریم تاکنون امکان ورود پول حاصل از صادرات به سبب معامالت با نرخ تومان به سیستم بانکی وجود نداشت ،از اینرو 

 ،9۷/2/2 در دولت بخشنامه ،بنابر ترامپ  برای مقابله با چالش های ناشی از این امر در صورت بازگشت مجدد تحریم ها از سوی

 به غبتیر صادرکنندگان  که شده باعث تصمیم این.شدند بانکی سیستم به صادرات از حاصل ارز بازگشت به موظف صادرکنندگان

 .باشند نداشته صادرات

 رانصادرات زعفوی ادامه داد: با توجه به نوسان نرخ ارز و مشکالت پیش روی صادرکنندگان نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به 

 .داشت به همین خاطر انتظار می رود که مشکالت پیش روی صادرکنندگان مرتفع گردد

: ردک بیان داشت، خواهد زعفران صادرات در تاثیری چه جدید های تحریم اعمال  این مقام مسئول در پایان در پاسخ به این سوال که

زعفران به آمریکا به سبب مسائل ارزی و مشکالت سیستم  مال تحریم های جدید از یک ماه آینده ،دیگر امکان صادراتاع صورت در

 دراتصا کشور این به صادرکنندگان تمامی برجام اجرای با که است درحالی این  بانکی مبنی بر دریافت پول وجود نخواهد داشت

 .خصی را اعالم کردمش رقم توان نمی دقیق طور به اما داشتند،

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵9۰298/%D9%82%DB%8C%D9%8۵% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/6590298/%D9%82%DB%8C%D9%85%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

60 
 

 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۰تاریخ: 

 ندارد؟ زعفرانی ایرانی با برند سایر کشورها! / چرا طالی سرخ ایران سهمی در بازار جهانی

با اینکه زعفران یکی از محصوالت استراتژیک کشورمان محسوب می شود اما مسائل مختلف با سد راه توسعه صادرات، از سرخی روز 

یکی از  زعفران ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .افزون آن کاسته است

محصوالت استراتژیک کشاورزی در کشور مان محسوب می شود که توسعه صادرات آن می تواند ارزش افزوده مناسبی رانصیب کشور 

 دگانتولیدکنن جان بر آتشی و کاسته آن افزون روز سرخی از صادرات راه سد  کند این درحالی است که مسائل و موضوعات مختلف با

است اما همچنان  کشاورزیآمارها نشان می دهد علی رغم آنکه زعفران جز سه محصول عمده صادراتی در بخش .است انداخته

درصد زعفران دنیا  9۰بیشترین حجم صادرات این محصول به زعفران فله ای اختصاص دارد که به این ترتیب با وجود تولید بیش از 

در ایران، سهم چندانی از بازارهای جهانی نداریم چرا که پس از صادرات فله به کشورهای اروپایی به ویژه اسپانیا و همچنین افغانستان، 

آوری و بسته بندی مجدد به عنوان تولیدات داخلی به دیگر کشورها صادر می شود که این امر موجب شده فر از پس  این محصول

 قاچاق پیاز زعفرانالبته ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که .نباشد ها  زبان سر بر جهانی بازارهای در ایرانی زعفران  نام

 می ارشم به خطر یک زعفران تولیدکننده بزرگترین برای  ای کشور است که این امرمرزه از  حال خروج در سایه غفلت مسئوالن در

 در ولمحص کشت زیر سطح افزایش با دور چندان نه ای درآینده باشند، نداشته موضوع این به توجهی صنعت این متولیان اگر. رود

براین اساس به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت  .داشت نخواهیم هدف بازارهای در جایی دیگر رقبا، کشورهای

 :صادرات فله، قاچاق پیاز زعفران و دیگر مشکالت پیش روی تولیدکنندگان با خبرشویم

با انتقاد از صادرات فله ای  صنعت،تجارت و کشاورزیرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 

دنیا در ایران تولید می شود،اما متاسفانه این محصول  زعفراندرصد  9۰طالی سرخ ایرانی اظهار کرد: با توجه به آنکه بیش از 

 .رات فله به بازارهای هدف صادر می شودارزشمند ایرانی به اسم سایر کشورها ناشی از صاد

وی افزود: بسیاری از کشورهای توسعه یافته روی برند و بسته بندی محصوالت خود کار می کنند در حالیکه تجار ایرانی اقدام به 

ی رقبا مو ... می کنند که درنهایت این امر موجب سواستفاده بسیاری از  زعفرانصادرات فله ای محصوالت نظیر کشمش،پسته، 

نورانی با اشاره به اینکه در ایران چند شرکت به صورت محدود روی بسته بندی صادراتی محصوالت خود کار می کنند،بیان .شود

کرد: این امر کافی نیست،چرا که بسیاری از کشورهای پیشرفته برای هر یک از صادرکنندگان خود ،کد شناسه ای روی محصول درج 

 .مشکل،صادرکننده مربوط مورد انتقاد قرار گیرد می کنند تا در صورت بروز

این مقام مسئول با انتقاد از جدی نگرفتن بحث برندینگ درایران گفت: با وجود آنکه این امر ضرر و زیان هنگفتی به محصوالت با 

ته کاالهای ایرانی صورت نگرف ارزش و منحصر به فرد ایرانی وارد کرده است، اما تا کنون در هیچ از یک رسانه ها تبلیغات وسیعی برای

است و از آن جا که بسیاری از صادرکنندگان خرده پا و جز هستند، نتوانسته اند برای تبلیغات نشان تجاری خود در دنیا هزینه های 

رات ی و صادو بسته بند زعفران ایرانیبازاریابی را پرداخت کنند. درنهایت این امر منجر به سو استفاده افغان ها و دیگر رقبا از 

 .مجدد آن به بازارهای هدف شده است

درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود، اما متاسفانه آمار صادراتی کمتر از اسپانیاست در  9۰وی ادامه داد: با وجود آنکه بیش از 

 .حالیکه تولید زعفران در اسپانیا یک دهم ایران نیست

 .پانیا به بازارهای دنیا موجب شده که ترنول آن کشور بیش از ایران باشدبا برند اس توزیع زعفرانبه گفته نورانی 
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رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه گرفتن ضرر در هر زمانی منفعت است،اظهار کرد: این گونه نیست که مسئوالن 

 رقبا کاری را انجام داد چرا که نبود متولی صادرات وو صادرکنندگان ایرانی بگویند که دیگر نمی توان برای جلوگیری از سو استفاده 

 .هدف گذاری برای این امر یکی از دالیل اصلی سو استفاده رقبا در بازارهای هدف به شمار می رود

وی درپایان تصریح کرد: در گذشته سازمان توسعه صادرات داشتیم که هم اکنون این سازمان به توسعه تجارت تغییر یافته است، اما 

 .بیشترین حرف و حدیث ها متوجه واردات بوده و همواره از صادرات غافل شده ایم

 سرنخ اصلی سو استفاده از زعفران ایرانی در دست دولت است

بیان اینکه سرنخ اصلی سو استفاده رقبا ،با  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار 

پیاز  و زعفران قانونی غیر و قانونی صورت به که کند می فراهم  شرایطی  از زعفران ایرانی دست دولت است، اظهار کرد: وقتی دولت

زعفران توسط افغان ها یا شرکای ایرانی از کشور خارج شود،بدیهی است که با معضل سو استفاده از محصول به نام ایرانی در بازارهای 

 .هدف به اسم سایر کشورها روبرو شویم

تومانی به  ۴2۰۰ازگشت ارز وی افزود: با توجه به آنکه در سیاست جدید ارزی دولت،صادرات به افغانستان از سپردن تعهد ارزی و ب

 .ناشی از مقررات ایجاد شده توسط دولت است برند ایرانیسیستم بانکی مستثنی است؛بنابراین سو استفاده از 

به سمت افغانستان سرازیر می شود، این امر جای سوال است که چرا باید مقررات  زعفران ایرانی حسینی ادامه داد: با وجودآنکه

 .فغانستان مستثنی از کشورهای دیگر باشد و همواره ما با دست خود سودهای هنگفتی را نصیب افغان ها کنیمصادرات زعفران به ا

بیان کرد: با توجه به توسعه سطح زیر کشت زعفران در افغانستان این امر  پیاز زعفراناین مقام مسئول با انتقاد از قاچاق بی رویه 

 .انونی پیاز زعفران جلوگیری نمی کندجای سوال است که چرا دولت از خروج غیر ق

در افغانستان و مصرف ناچیز محصول در این کشور، تا کنون هیچ یک از مسئوالن از خود  کشت زعفرانوی ادامه داد: با وجود 

 .سوال نکرده اند که چه بالیی سر این حجم از صادرات زعفران ایرانی به افغانستان می آید

اره به ضرورت توقف صادرات این محصول ارزشمند ایرانی به افغانستان بیان کرد: بنده معتقدم که عضو شورای ملی زعفران با اش 

هرچه سریع تر باید جلوی صادرات رسمی و غیر رسمی این میزان زعفران به افغانستان گرفته شود چرا که صادرات یک گرم زعفران 

 .به افغانستان خیانت به کشاورزان است

به افغانستان، منافع ملی به تاراج می رود، تصریح کرد: این درحالی است که با وجود  صادرات فله ای زعفرانا وی با بیان اینکه ب

و پیاز زعفران از مرزها هستیم، ما از افغان ها  زعفران انبوه خروج شاهد اکنون هم  هشدارهای متعدد گوش شنوایی نیست چرا که

 .مهمان نوازی می کنیم اما آنها این سرمایه ملی را به تاراج می برند

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵8228۶/%D8%B2%D8%B9%D9%8۱%D8 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۵تاریخ: 

 کمبود نظارت عامل اصلی صید غیر مجاز در سواحل کشور

 .شمالی وجنوبی کشور دانستیک مقام مسئول نبود نیروی کافی برای کنترل را عامل اصلی صید غیر مجاز در سواحل 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر،پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار 

صید :کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور،اظهار کرد 3۰۰با اشاره به وجود بیش از سه هزار و  ،انباشگاه خبرنگاران جو

 .همیشه در این سالها مطرح بوده است چرا که نیروی کافی برای کنترل آن در کشور وجود ندارد غیرمجاز

دولتمردان حاضر نیستند که کنترل از سواحل را به تشکل ها وی با انتقاد از واگذار نکردن کنترل سواحل به بخش خصوصی افزود: 

و صید فانوس ماهیان بیان کرد:اظهاراتی که گفته شده ما شناور  کشتی های چینی قاسمی درباره آخرین وضعیت ورود.واگذار کنند

ی چرا که کشتی های چین چینی نداریم حرف درستی نیست اما اینکه مالک این شناورها چینی ها نیستند، می تواند درست باشد

 .که با مجوز دولت تغییر پرچم داده اند، در آب های ساحلی به صید این ماهیان ارزشمند مشغولند

متر به باال در آب های ساحلی باید انجام شود اما متاسفانه این  200در عمق  صید فانوس ماهیان :این مقام مسئول ادامه داد

ستند چرا که امکانات وتجهیزات کافی ندارند و به همین خاطر در آب های ساحلی به دنبال ماهی شناورها اکثرا قادر به این کار نی

 .تجاری هستند و این امر زندگی صیادان را مختل کرده است

وی در پایان تصریح کرد: برخی از کارکنان بازنشسته شیالت با چینی ها شرکت هایی زدند و مشغول به صید فانوس ماهیان 

یس شرکت توسط بازنشستگان شیالت با چینی ها از لحاظ قانونی مشکلی ندارد اما ادامه این روند ضربه مهلکی به ذخایر هستند.تاس

 .تن ماهیان و زندگی صیادان وارد می کند

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۷3۰89/%DA%A9%D9%8۵%D8% 
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 شیالت
  7:18 - 19/04/1397 :ایرنا

 ایران در پرورش برخی آبزیان در جهان رتبه اول تا پنجم را دارد 

در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل  (COFI) روز دوشنبه در سی و سومین نشست کمیته شیالت سازمان فائو« حسن صالحی»

وی افزود: ایران در زمینه  .در دریای عمان و خلیج فارس جایگاه نخست صید را به خود اختصاص داده استمتحد در رم گفت، ایران 

صنعت شیالت و در بحث های مربوط به پرورش ماهی خاویاری، پرورش میگو، پرورش ماهی در قفس و پرورش ماهی قزل آال در 

و در صنعت مربوط به حفظ ذخایر ماهیان دریایی به ویژه در رها سال های اخیر رتبه های اول تا پنجم جهان را کسب کرده است 

 'خوزه گراتسیانو داسیلوا' .سازی بچه ماهی ها در دریا اقدامات خوبی داشته و مصرف سرانه نیز رشد قابل توجهی پیدا کرده است

برابر رشد جمعیت بود و این نشان  رشد ساالنه جهانی مصرف ماهی دو۱9۶۱مدیرکل فائو نیز در این نشست پنج روزه گفت: از سال 

به .می دهد که بخش صید و صیادی و آبزی پروری برای رسیدن به اهداف فائو برای جهانی بدون گرسنگی و سوء تغذیه اساسی است

 وگزارش ایرنا، محور این دور از نشست پنج روزه کمیته شیالت فائو که هر دو سال یک بار و با حضور نمایندگان کشورهای عضو 

ناظر این کمیته در مقر این سازمان در رم برگزار می شود، بررسی وضعیت جهانی شیالت، صید و صیادی، مدیریت ماهیگیری در 

کشور جهان از جمله جمهوری  ۱۱۰در این نشست بیش از  .مقیاس کوچک، تجارت بازار آبزیان و مقابله با صید غیر قانونی است

کمیته  .یشرو در زمینه بازار آبزیان و توسعه شیالت در منطقه محسوب می شود، حضور دارنداسالمی ایران که یکی از کشورهای پ

تاسیس شد. این کمیته در حال حاضر تنها انجمن  ۱9۶۵، یکی از انجمن های فرعی شورای فائو است که در سال (COFI) شیالت

ی بین المللی، توصیه های مربوط به دولت ها، سازمان بین المللی است که در آن مشکالت و مسائل مربوط به شیالت و آبزی پرور

های ماهیگیری منطقه ای، سازمان های غیر دولتی، صیادان، سازمان فائو و جامعه بین المللی، به صورت دوره ای در سطح جهانی 

 .مورد بررسی قرار می گیرد

ir/fa/News/http://www.irna.829۶۶۱۵۵ 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۰تاریخ: 

 میلیون تن فراتر رفت 2سال اخیر/ تولید شکر از  123رکورد بی نظیر صنعت قند کشور در 

 ۱23هزار تن شکر در سال گذشته، رکورد بی نظیر صنعت قند طی ۱۵یک مقام مسئول گفت: با توجه به تولید بیش از دو میلیون و 

 نفیص انجمن دبیر دانایی بهمن  کشاورزی، جهاد وزارت از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.سال اخیرزده شد

 8۰حدود  92هزارتنی شکر در سال  ۱23د یک میلیون و تولی به نسبت تولید میزان این: کرد اظهار ایران شکر و قند های کارخانه

تن عنوان کرد و افزود: این میزان  8۴۴هزار و  ۶9میلیون و  8را بالغ بر  9۶سال  چغندر تولیدیدرصد رشد داشته است.وی میزان 

 درصد افزایش نشان می دهد. ۱32بیش از  92تولید نسبت به سال 

تن  ۴۰۴هزار و  92۱میلیون و  ۷به عدد  92درصد رشد نسبت به سال  2۱با  9۶به گفته دانایی، میزان نیشکر تولیدی نیز در سال 

 ۶۰۱هزار و  ۵۰۶، 92در سال  چغندرافزایش یافته است.دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران ادامه داد:شکر تولیدی از 

 تن افزایش یافته است. 22۶هزار و  ۱۴3به یک میلیون و  9۶سال تن بوده که این میزان در 

 رسیده است. 9۶تن در سال  ۱33هزار و  8۷2به  92تن در سال  ۱۵9هزار و  ۶۱۶از نیشکر نیز از  شکر تولیدیوی اضافه کرد:

ت این دو محصول در سال هکتار سطح زیر کش ۷۶8هزار و  2۱3دانایی ادامه داد: مجموع چغندر و نیشکر به دست آمده از سطح 

 تن در هکتار بوده است. ۷۵تن و میانگین برداشت حدود  2۴8هزار و  99۱میلیون و  ۱۵بالغ بر  9۶

افزایش یافته است،اظهار داشت:راندمان  9۶تن در سال  ۵2به  92تن در سال  ۴2وی با اشاره به این که راندمان در هکتار چغندر از 

 تن رسیده است. 88.۷تن در هکتار به  ۱3.2تن بوده و با رشدی معادل  ۷۵.۵معادل  92در سال  نیشکردر هکتار 

تن عنوان کرد و افزود: میزان  8.۶تن و  ۷.۵را به ترتیب  92این مقام مسئول میزان برداشت قند در هکتار از چغندر و نیشکر در سال 

تن افزایش داشته است.به گفته وی از چغندر  9.98یشکر به تن و از ن 8.8۱به رقم  9۶برداشت قند در هکتار از چغندر در سال 

عرضه شده است.وی  خوراک دامتن تفاله تر تولید و برای مصرف  ۴۶۵هزار و  ۴۶۵تن تفاله خشک و  ۷۵2هزار و  ۴۴۵بدست آمده 

ه عنوان مواد اولیه صنایع تن بوده که ب 3۷۶هزار و  ۶32بالغ بر  چغندر و نیشکر تولیدیدر ادامه افزود:مجموع مالس تولیدی از 

پایین دست از قبیل خمیرمایه،الکل،مکمل خوراک دام و... مورد استفاده قرار گرفته است.دانایی، میزان شکر وارداتی در هشت سال 

زان هزار دالر شکر اعالم کرد و افزود:این می ۶3۷میلیارد و  ۵هزارتن به ارزش  ۶8۰میلیون و  ۱2فعالیت دولت های نهم و دهم را 

هزار دالر کاهش یافته  2۷9هزار تن و به ارزش یک میلیارد و  8۵3در پنج سال فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم به دو میلیون و 

قانون تمرکز  3طبق ماده  وزارت جهاد کشاورزی است.دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران در پایان با اشاره به این که

درصد به میزان  ۱۰وظایف بخش کشاورزی موظف است برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل کند که ساالنه حداقل 

تولید داخلی این محصوالت افزوده شود تا تولید شکر به مرز خودکفایی برسد،اظهار داشت:خوشبختانه با تالش های مدیران و کارکنان 

قند و شکر و کشاورزان زحمتکش و همچنین حمایت های وزیر جهاد کشاورزی در کنترل واردات شکر به کشور،مفاده کارخانه های 

 درصد افزایش یافته است. 8۰بالغ بر  92این قانون در مورد محصول شکر محقق شده و تولید شکر در کشور نسبت به سال 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵939۴۷/%D8%B۱%DA%A9%D9%88%D8%B۱ 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۹ : تاریخ

 شودپس از دو سال کش و قوس تکلیف قیمت شیر خام و لبنیات امروز روشن می

های لبنی در مورد وضعیت قیمت شیر خام و لبنیات قرار است امروز جلسه ستاد تنظیم پس از دو سال سرگردانی دامداران و شرکت 

  .ها تشکیل شودبازار برای نهایی کردن قیمت

 ۱۱۰۰ م بازار ازنکه قیمت شیر خام در دو سال گذشته با مصوبه ستاد تنظیبه گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، پس از آ

اند های لبنی تن به خرید شیر خام با این قیمت دادهتومان افزایش یافت اما در عمل تنها شش ماه است که شرکت 1440تومان به 

 .اندهای جانبی از جمله کنجاله خواستار افزایش قیمت بودهو دامداران همواره با توجه به افزایش هزینه

ذشته با توجه به افزایش خودسرانه قیمت محصوالت لبنی از جمله شیر، پنیر و ماست توسط چند تر اینکه از بهار سال گجالب

ها کرده و قرار شد تا وضعیت قیمت های میلیاردی این شرکتشرکت لبنی سازمان حمایت به صورت قهری اقدام به جریمه

 ربازا تنظیم ستاد به حمایت  رشناسی سازمانهای کامحصوالت لبنی هم مشخص شود اما با گذشت چند ماه پس از آنکه قیمت

 انهمچن لبنیات قیمت و شد تکرار دوباره حلقه این و شدند معترض خام شیر قیمت افزایش عدم به نسبت دامداران دوباره رسید

 .ماند بالتکلیف جلسات توی در تو در

خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف وگو با خبرنگار اقتصادی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی امروز در گفت

قیمت شیر خام و لبنیات گفت: بعدازظهر امروز قرار است تا جلسه ستاد تنظیم بازار برای نهایی کردن تصمیمات کارشناسی سازمان 

 .شودحمایت تشکیل شود و به احتمال زیاد امروز میزان افزایش قیمت نهایی شیر خام و لبنیات اعالم می

https://www.farsnews.com/news/۱39۷۰۴۱9۰۰۰233/%D8%AA%DA%A9 
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۱۹سه شنبه , 

 تعیین تکلیف قیمت شیر خام و لبنیات

های لبنی در مورد وضعیت قیمت شیر خام و لبنیات قرار است امروز جلسه ستاد تنظیم سرگردانی دامداران و شرکت پس از دو سال

 .ها تشکیل شودبازار برای نهایی کردن قیمت

ر عمل تومان افزایش یافت اما د ۱۴۴۰تومان به  ۱۱۰۰نکه قیمت شیر خام در دو سال گذشته با مصوبه ستاد تنظیم بازار از پس از آ 

ای هاند و دامداران همواره با توجه به افزایش هزینههای لبنی تن به خرید شیر خام با این قیمت دادهتنها شش ماه است که شرکت

 .اندجانبی از جمله کنجاله خواستار افزایش قیمت بوده

ت جمله شیر، پنیر و ماست توسط چند شرکتر اینکه از بهار سال گذشته با توجه به افزایش خودسرانه قیمت محصوالت لبنی از جالب

ها کرده و قرار شد تا وضعیت قیمت محصوالت لبنی های میلیاردی این شرکتلبنی سازمان حمایت به صورت قهری اقدام به جریمه

 داراندام دوباره رسید بازار تنظیم ستاد به حمایت های کارشناسی سازمان هم مشخص شود اما با گذشت چند ماه پس از آنکه قیمت

 اتجلس توی در تو در همچنان لبنیات قیمت و شد تکرار دوباره حلقه این و شدند معترض خام شیر قیمت افزایش عدم به نسبت

رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی امروز در مورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت شیر خام و لبنیات گفت: .ماند بالتکلیف

جلسه ستاد تنظیم بازار برای نهایی کردن تصمیمات کارشناسی سازمان حمایت تشکیل شود و به احتمال  بعدازظهر امروز قرار است تا

 .شودزیاد امروز میزان افزایش قیمت نهایی شیر خام و لبنیات اعالم می

http://iranecona.com/8۵3۰8/%D8%DAA%8%B9%DB%8C% 
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 شیر و فرآورده ها

  19:15 - 17/04/1397 :ایرنا

 یک شرکت لبنیاتی « شیشه شیر میخ دار»شکایت یک تهرانی از

عصر امروز)یکشنبه( با حضور در خبرگزاری جمهوری اسالمی، ضمن ارائه رونوشت شکایت خود از این شرکت « احمد صالحی»

تهران)پزشکی( در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از تماس تلفنی  ۱9پنجم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه لبنیاتی به شعبه 

با بخش شکایات این شرکت و پیگیری های فراوان، ابتدا آنها منکر وجود میخ در بطری شیشه شیر شدند اما روز بعد، یک نفر از 

مشاهده آن، تقاضای مسکوت گذاشتن این موضوع و پاک کردن صورت مساله را  بازرسی شرکت به درب منزل مراجعه کرده و با

وی ادامه داد: نوع برخورد و واکنش آنها سبب شد تا برای پیگیری و شکایت از این شرکت لبنیاتی مصمم باشم و حتی امروز .داشت

ی به همراه خود داشت و همچنان در آن بسته روی بطری شیری که و.کار خود را تعطیل کرده و برای شکایت به دادسرا مراجعه کنم

براساس شکایت این شهروند، بازپرس شعبه پنجم دادسرای .تیرماه درج شده است ۱۶تیرماه و زمان انقضاء  ۱2بود، تاریخ تولید 

پزشکی ایران،  تهران که مربوط به مسایل پزشکی است، در نامه ای به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم ۱9عمومی و انقالب ناحیه 

خواستار تحقیق درباره موضوع، بررسی مجوز این شرکت لبنیاتی در تولید محصوالت غذایی و شکایت های احتمالی مشابه از این 

ایرنا در حال پیگیری موضوع از این شرکت لبنیاتی درباره چرایی .کارخانه تولیدی و همچنین پاسخگویی مسئول فنی آن شده است

 .شیشه شیر و همچنین چگونگی روند نظارت در خط تولید استوجود میخ در بدنه 

http://www.irna.ir/fa/News/829۶۵۵۴۷ 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۵ : تاریخ

 کاالی اساسی تا اطالع ثانوی ممنوع شد + جزئیات 18صادرات 

  .قلم کاالی اساسی و ضروری کشاورزی را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد ۱8وزیر جهاد کشاورزی صادرات  

قلم کاالی اساسی و ضروری مورد نیاز  ۱8، براساس اعالم وزیر جهاد کشاورزی صادرات خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

محمود حجتی در نامه به شریعتمداری وزیر صنعت و کرباسیان اقتصاد عنوان کرد: با توجه به ضرورت تامین  .فعال ممنوع شد کشور

کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور و جلوگیری از خروج این کاالها و پیشگیری از بروز هرگونه رانت در شرایط خاص کنونی 

رات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بدین وسیله صادرات کاالهای مشروحه تا با استناد به قانون تمرکز اختیا

  .اطالع ثانوی ممنوع شد

پودر  های روغنی، روغن خام و روغن پالم، یونجه، کاه و کلش،ارد، جو، جو دوسر، دانه براین اساس این کاالها شامل ذرت، گندم،

  .سورگوم است ها، خوراک آبزیان، افزودنی خوراک آبزیان، چاودار وها، تفالهسویا، سایر کنجالهماهی و گوشت، انواع سبوس، کنجاله 

http://awnrc.com/index.php
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  .به گزارش فارس، ممنوعیت این کاالها نیز از سوی گمرک به تمامی گمرکات اجرایی ابالغ شد

https://www.farsnews.com/news/۱39۷۰۴۱۵۰۰۰۴۰8 %D8% 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۱۹سه شنبه , 

 ماه 3میلیون دالر موز به کشور در  138واردات 

 .میلیون دالر موز وارد کشور شده است ۱38بر اساس آمار گمرک، تا پایان خردادماه نزدیک به 

 کشور وارد دالر میلیون ۱38 بر تقریبی ارزش به موز تن هزار ۱۴۱ جاری سال ماهه نخست  3بر اساس آمارهای تجارت خارجی در 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش رو به رو شده است. بر اساس جداول  ۴واردات موز در این مدت حدود .است شده

میلیون  93جدید ارزی دولت یعنی از ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان خرداد ماه نزدیک به  گمرک، میزان واردات موز بعد از سیاست

میلیون یورو برای  38تیر ماه رقمی نزدیک به  9دهد تا روز بررسی لیست ارز بگیران بانک مرکزی نشان می.دالر بوده است

 .واردکنندگان موز تامین ارز صورت گرفته است

http://iranecona.com/8۵3۰3/%D9%88%D8%A۷%D8%B۱%D8%AF 
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 صادرات و واردات  

  12:33 - 17/04/1397 :ایرنا

 چرا صادرات برخی کاالهای کشاورزی ممنوع شد 

وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار  «محمد شریعتمداری»امسال در نامه ای به  وزیر جهادکشاورزی ششم تیرماه« محمود حجتی»

قلم کاالی اساسی دام، طیور و آبزیان همچون ذرت، گندم، آرد، جو، جودوسر، دانه های روغنی، روغن خام،  ۱8ممنوعیت صادرات 

سایر کنجاله ها، تفاله ها، خوراک آبزیان، افزودنی روغن پالم، یونجه، کاه و کلش، پودر ماهی و گوشت، انواع سبوس، کنجاله سویا، 

در این رابطه مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی  .خوراک آبزیان، چاودارو سورگوم تا اطالع ثانوی شده است

سال گذشته ثبت سفارش با توجه به تخصیص ارز یارانه ای توسط دولت، امسال چند برابر  :امروز)یکشنبه( در گفت وگو با ایرنا افزود

شاهرخ شجری گفت: در حالی .کاالهای اساسی صورت گرفته است که به نظر می رسد توسط عده ای سودجو این کاالها صادر شود

تومان برای تامین نیاز داخلی وارد می شود و با توجه به وضعیت بازار، نیازی به صادرات این  ۴2۰۰که این کاالها با ارز دولتی 

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی یادآورشد: در سال های گذشته بخش اندکی از این کاالها مازاد  .ستمحصوالت نی

برنیاز داخلی صادر می شد اما این مهم در حالی رخ می داد که پیش از این ارز یارانه ای به این کاالها اختصاص نمی یافت و با ارز 

دجویی هایی را تفاوت نرخ ارز دولتی از نرخ ارز آزاد اعالم کرد و گفت: این افراد کاالهای مورنظر وی علت چنین سو .آزاد وارد می شد

  .را با ارز یارانه ای وارد و با ارز آزاد صادر می کنند که هزینه اش را دولت پرادخت می کند و سودکالنی به جیب دالالن می رود

 .کاری برای جلوگیری از سودجویی و به نفع تولید و منافع ملی کشور دانستشجری، اقدام دولت در ممنوعیت این اقالم را راه

به گزارش ایرنا، جمعه گذشته مدیرکل دفتر صادرات گمرک در دستورالعملی به همه گمرک های اجرایی کشور، ممنوعیت صادرات 

صنعت، معدن و تجارت و امور ع وزیراناین دستورالعمل ششم تیرماه صادر شده و به اطال.قلم کاالی کشاورزی را ابالغ کرد ۱8

بر این اساس، صادرات ذرت، گندم، آرد، جو، جو دوسر، دانه های روغنی، روغن خام و پالم، یونجه، کاه .اقتصادی و دارایی رسیده بود

اک آبزیان، چاودار و و کلش، پودر ماهی و گوشت، انواع سبوس، کنجاله سویا، سایر کنجاله ها، تفاله ها، خوراک آبزیان، افزودنی خور

به گزارش ایرنا، ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از خودکفایی در تولید کاالها بویژه .سورگوم تا اطالع بعدی ممنوع است

از سوی رهبر  1395پس از آن، سال .ابالغ شد ۱392محصوالت غذایی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 

 .بود« اشتغال -اقتصاد مقاومتی؛ تولید»نیز  1396نام گرفت. سال « قتصاد مقاومتی؛ اقدام و عملا»معظم انقالب 

  .اعالم کردند« حمایت از کاالی ایرانی»را  ۱39۷رهبر معظم انقالب اسالمی شعار سال 

http://www.irna.ir/fa/News/829۶۵۱3۶ 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۷تاریخ: 

 خمیر مایه به اندازه کافی در دسترس نانوایی ها نیست/ رد ادعای استفاده بیش از حد جوش شیرین

ار زیک مقام مسئول با اشاره به کافی نبودن خمیر مایه در دسترس نانوایی های سنتی،گفت:آنها خمیر مایه مورد نیاز خود را از با

 .سیاه خریداری می کنند

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارقاسم زراعت کار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در گفت

به اندازه کافی در دسترس نانوایی ها نیست، اظهار کرد: با وجود برگزاری جلسات متعدد با  خمیر مایه اینکه به اشاره  با ،جوان

شرکت غله، صنعت و معدن و سندیکا قرار شد صورت جلسه ای مبنی بر توزیع خمیر مایه به تعاونی های نانوایان صورت بگیرد. این 

ن سنتی امکانات الزم برای خمیر مایه را در نانوایا  ای خمیر مایه از سوی سندیکا،درحالی است که به سبب موظف نکردن کارخانه ه

خمیر مایه مورد نیاز خود را از بازار سیاه با قیمت هر کیسه  نانوایی های سنگگ ، بربری و لواش به گفته وی اکثر.اختیار ندارند

 .هزار تومان خریداری می کنند ۷۰تا  ۵۰

ی رغم آنکه سندیکای خمیر مایه، طبق صورت جلسه انجام شده خمیر مایه مورد نیاز را در اختیار نانوایی ها زراعت کار ادامه داد: عل

قرار نمی دهد،اظهاراتی مبنی بر استفاده بیش از حد جوش شیرین، جوهر قند و... برای سفید و نرم شدن تولید نان را مطرح می 

مشکلی نداشت اما از ان  نانوایی ها،استفاده از جوش شیرین در 8۵رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در پایان تصریح کرد: تا سال .کند

میلیون می شوند چرا که طرز مصرف  ۱۵تا  ۱۰سال به بعد نانوایان در صورت مصرف بیش از حد از سوی سازمان تعزیرات جریمه، 

 .آن همانند دارو اندازه دارد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۷8۴۷۰/%D8%AE%D9%8۵%DB%8C 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱6شنبه 

 پیشنهاد مهم برای حل مشکالت نانواها در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار 3بررسی 

  .ها در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار خبر دادرئیس اتاق اصناف ایران از قول وزیر صنعت برای تعیین تکلیف مشکالت نانوایی

اق بحث نان دقیقاً از یک سال پیش در دستور کار ات"وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابراز اینکه علی فاضلی در گفت

، اظهار داشت: درباره قیمت نان، "ها و پیشنهادات مختلفی را در مورد قیمت نان به دولت ارائه کردیمپیگیریاصناف قرار گرفت و ما 

 .شودشده آن میهای مختلفی تأثیرگذار هستند که این موضوع باعث افزایش قیمت تماممؤلفه

تدبیر خاصی اعمال شود، گفت: اگر قرار بر افزایش قیمت وی با اشاره به اینکه نان قوت اساسی مردم بوده و باید در افزایش قیمت آن 

ها از جمله بحث مالیات، حق بیمه کارفرمایان و اختصاص یارانه به بخشی از های تشویقی برای کاهش هزینهنان نیست باید سیاست

 .ها کاهش پیدا کنددنبال آن هزینهآرد مورد نیاز نانوایان در نظر گرفته شود تا به

دانم چرا تاکنون تصمیم نهایی را برای وضعیت اصناف ایران اضافه کرد: مسئوالن همه این موضوعات را قبول دارند اما نمیرئیس اتاق 

فاضلی با اعالم اینکه در جلسه اخیر خود در استانداری که وزیر صنعت هم حاضر بود موضوعات مختلفی .نانوایان کشور اعمال نکردند

های خواهید قیمت نان را افزایش دهید الاقل سیاستاگر نمی"صریح کرد: در آن جلسه تأکید کردیم از جمله قیمت نان مطرح شد، ت

 .که هنوز این موضوع مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است "تشویقی را برای نانوایان مصوب کنید

 شود  عمالا  ت نانوایان بررسی و تصمیمات الزموی در ادامه با اعالم اینکه وزیر صنعت قول داده در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار وضی

 .ید در اسرع وقت این موارد برطرف شودبا که کنندمی نرم پنجه و دست متعددی مشکالت با نانوایان امروز: افزود

d=http://www.foodpress.ir/Post.aspx?I32۰۱f۴dfe23b۴cacbcf3 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۱5جمعه 

 کارگروه حل مشکل نانواها تشکیل شد/جوش شیرین نزنیم نان سوخته و سیاه می شود

ییم ما به دولت می گورئیس اتحادیه نانوایی های سنتی درباره مشکالت نانوایی ها گفت: ما دنبال گران کردن نرخ نان نیستیم، ما 

یک سرباز در کنار شما هستیم اگر بگویید، نان را رایگان هم به مردم می دهیم ولی حداقل هزینه های جانبی نانوایی ها را تامین 

قاسم زراعت کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره شرایط کارگران نانوایی ها و مطالبات این صنف  .کنید

 مهمترین و فروشند می را نان 93 سال نرخ اساس بر نانوایان حاضر حال در. ایم نداشته نان قیمت افزایش کنون تا 93 سال از  فت:گ

کارگر و هزینه های آب، برق، گاز و تورم اداره  ۴تومان با  2۱۰وی بیان کرد: نان لواش با قیمت  .است نان نرخ افزایش نانوایان مطالبه

نانوایی ها بسیار سخت کرده است، نانواداران اعتراض زیادی در این زمینه به اتحادیه ها دارند، ما دنبال گران کردن  زندگی را برای

نرخ نان نیستیم، ما به دولت می گوییم ما یک سرباز در کنار شما هستیم اگر بگویید، نان را رایگان هم به مردم می دهیم ولی حداقل 

درصدی بیمه و افزایش  2۵را تامین کنید. افزایش هزینه های کارگری هر ساله طبق قانون کار، افزایش  هزینه های جانبی نانوایی ها

 .درصد( همه اینها باعث فشار آمدن به این قشر شده است ۱۵الی  ۵مالیات )

ین نانوایی ها تهیه می کنند درصد نان کشور را ا93هزار نانوایی سنتی وجود دارد گفت:  9۰زراعت کار با بیان اینکه در سراسر کشور  

 .قیمت نان افزایش نداشته است 93و اکثر آنها به اتحادیه استان ها اعتراض می کنند و ناراحت هستند که از سال 

عدد ۵۰۰هزار و 3میلیون تومان است. اگر روزانه 22رئیس اتحادیه نانوایی های سنتی بیان کرد: درآمد یک نان لواشی دریک ماه حدود 

 رقم  هزار تومان می شود که در یک ماه این ۷۰۰تومان می فروشند، روزانه این مبلغ حدود  2۱۰فروش برسد که هر کدام نان به 

روز یکبار حدود  ۴۰یلیون در ماه هزینه خرید آدر است. پول قبض آنها هر م ۱۰ حدود که شود می کمتر کمی یا میلیون 22 حدود

وراک کارگر دارند. با چنین شرایطی زندگی دشواری دارند و با سیلی صورت خود را سرخ هزار تومان است. قبض آب، بیمه و خ 8۰۰

نگه داشته اند. چون منتظر هستند که یک قیمت با کارشناسی و عادالنه اعالم شود و نانوایی ها از ابتدا در خدمت دولت و ملت بوده 

 .اند و در حال حاضر هم در خدمت دولت و ملت هستند

 به  9۴ارضایتی مردم از کیفیت نان گفت: مردم تنها نانوایی را می بینند از مواد اولیه هیچ اطالعی ندارند، از سال وی درباره ن

درصد درجه سه است. با توجه به  3۰درصد درجه دو و  3۵ور درجه یک و کش های گندم درصد 3۵. ایم رسیده گندم خودکفایی

گندم درجه یک به تهران نمی رسد. طبق آماری که از پژوهشگران غالت از سراسر کشور اینکه استان تهران مصرف کننده گندم است 

درصد از مردم از نان کشور راضی هستند. استاندارد آرد اجباری است اما استاندارد گندم اجباری نیست، زمانی که یک  8۵داریم، 

رصدی تهیه کنیم. تنها راهکار این است که یک رقابتی بین د ۱۰۰مواد اولیه نداشته باشیم نمی توانیم از آن یک نان با کیفیت و 

زراعت کار گفت: باید آرد را به قیمت جهانی دست نانوا بدهیم تا یک رقابت به وجود بیاید.درحال حاضر یک .مردم به وجود بیاید

ان سازی را در جهت قیمت نان پیاده سیم خاردار به دور نانوا کشیده ایم و نمی گذاریم اختیاری از خود داشته باشد. دولت باید یکس

 .درصد رضایت مردم عملیاتی شود۱۰۰کند و رقابتی بین تولید کننده،کارخانه و کشاورز به وجود بیاید تا 

وی با اشاره به لزوم یکسان سازی قیمت نان گفت: در حال حاضر قیمت گندم جهانی نیست در صورت یکسان سازی قیمت توسط  

ت حل می شود در این صورت نانوا مختار است از هر کارخانه ای که آرد باکیفیتی صادر می کند، آرد خریداری دولت بسیاری از مشکال

می تواند رقابت ایجاد کند. امروزه نانوا در قالب یارانه هیچگونه اختیاراتی از خود ندارد و آردی را که  92و  9۱کند. دولت مانند سال 

 .العی هم از مشخصات آرد ندارندکارخانجات به آنها می دهند هیچ اط
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رئیس اتحادیه نانوایی های سنتی با اشاره به اینکه طی دو هفته گذشته کارگروهی برای حل مشکالت نانوایی ها تشکیل شد افزود: 

در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای حل مشکالت نانوایی ها در همه زمینه ها تشکیل شود چون بحث سالمتی مردم در میان 

وی با اشاره به اینکه از دیگر مشکالت نانوایی ها صدور کارت بهداشت و گذشت .ست امیدواریم بتوانیم رضایت مردم را جلب کنیما

در حال حاضر دفتر خدماتی راه اندازی شده است و نانوا اگر قرار است نامه ای را برای بهداشتی بودن  :خوان رستم است گفت ۷از 

هزار تومان که در برخی از مغازه ها تا رقم یک میلیون و  3۶۰هزار تومان و سالیانه  3۶ور است ماهانه مغازه اش دریافت کند، مجب

 8۰خورده ای گرفته اند، قرارداد می بندد و هر سه سال یک آموزشی ببینند و برای دریافت کارت سالمت نیز باید هر سه ماه یکبار 

وزارت بهداشت یا کارگزار واریز کنند. وزارت بهداشت با این روندحتی برای بازنشستگان هزار تومان به حساب 320هزار تومان و سالیانه 

تعاونی  85زراعت کار درباره انتخاب مواد جایگزین برای جوش شیرین در نانوایی ها گفت: تا سال .خود نیز اشتغالزایی کرده است

ع می کردند. در صورت عدم استفاده از سوی نانوایی ها جریمه نانوایی ها جوش شیرین را به صورت سهمیه از دولت می گرفت و توزی

صادر می شد ولی در حال حاضر استفاده از آن، جریمه دارد، دلیلش این بود ،چون جوش شیرین سهمیه بندی بود وقتی به نانوایی 

یل حتما باید استفاده می کردند ها داده می شد، باید مصرف می شد اگر به بازار آزاد فروخته می شد جریمه می شدند به همین دل

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه آتش کلیه نانوایی .لذا امروزه می طلبد که یک مواد جایگزین برای جوش شیرین انتخاب شود

 های سنتی آتش مستقیم است در صورت عدم استفاده از جوش شیرین نان سوخته و سیاه می شود لذا استفاده از آن از ترشیدگی

خمیر جلوگیری و نان را در مقابل آتش مقاوم می کند. اما ناگفته نماند که میزان مصرف هر چیزی استانداردی دارد که خارج از آن 

گرم جوش شیرین استفاده می شود که بااین میزان مشکلی پیش نمی آید اگر نانوایی  ۱۵۰کیلو آرد تا  ۱۰۰مضر است. اکنون در 

میلیون ریال جریمه و یک سال هم محرومیت از کار می شود. این در حالی است که نانوا هیچ  2۰تا  ۱۰جوش شیرین استفاده کنند 

 .تقصیری ندارد و مسئوالن مربوطه باید یک مواد جایگزین برای جوش شیرین انتخاب کنند

ww.foodpress.ir/Post.aspx?Id=http://w۱df2۱3۴۱۵cb2۴۵bda۷2c8d8a۴9 
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 صنایع غذایی

  20:31 - 17/04/1397 :ایرنا

 صدرنشینی نان در شکایت های رسیده به وزارت صنعت ادامه دارد 

گذشته نشان می دهد همواره نان به گزارش ایرنا، بررسی گزارش های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ماه های 

فقره  2۵۱هزار و  ۱۵تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز )یکشنبه( از دریافت .در صدر شکایت های مردم قرار داشته است

بر اساس گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و .گزارش و شکات مردمی رباره کاال و خدمات در خردادماه امسال خبر داد

بیشترین .درصد( مربوط به بخش خدمات بود18)فقره  2۷2۶درصد( مربوط به کاال و  82فقره ) ۵2۵هزار و  ۱2ندگان، تولیدکن

و در بخش خدمات به رستوران های « شیرینی»و « میوه و سبزی»، «نان»ها در بخش کاال همانگونه که پیش از این آمد، به شکایت

گرانفروشی، تقلب و خودداری از درج قیمت نیز در صدر .کینگ شهری مربوط می شدهای خودروهای سبک و پارغذاخوری، تعمیرگاه

هزار  ۷۷9میلیون و  902میلیارد و  ۱۶فقره )سه درصد( با برآورد ارزش  ۵۱۰از مجموع شکایت های خصوصی .عناوین تخلف است

از این رو، به تشکیل و ارجاع پرونده به .شد های استانی رسیدگی و به مصالحه و جلب رضایت شاکیان منجرریال در کارگروه ۷۵8و 

یا  ۱2۴به گزارش ایرنا، مردم می توانند شکایت های خود را با شماره تلفن .اداره های کل تعزیرات و دیگر محاکم قضایی نیاز نبود

شود که به گفته برخی  کیلوگرم اعالم می ۱۷۰تا  ۱۵۰مصرف سالیانه نان برای هر ایرانی در حالی  .در میان بگذارند ۱2۴سامانه 

مسووالن صنفی، نیمی از نانوایی ها به جای خمیرمایه سالم، از افزودنی های غیرمجاز همچون جوش شیرین، جوهرقند و نمک 

براساس مصوبه شورای سالمت، استفاده از جوش شیرین در تولید نان در کشور ممنوع است؛ زیرا عالوه بر کاهش .استفاده می کنند

با این همه، دبیر سندیکای خمیرمایه ایران سوم تیرماه در نشست خبری گفت: نیمی .ثار مخربی بر سالمت جامعه داردکیفیت نان، آ

از خبازی ها برای سرعت دهی به فرایند تولید نان به جای خمیرمایه از افزودنی های غیرمجاز همچون جوش شیرین، جوهرقند و 

 .احد خبازی سنتی در سراسر کشور فعال استهزار و 8۰هزار تا  75.نمک استفاده می کنند

http://www.irna.ir/fa/News/829۶۵۵9۱ 
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 صنایع غذایی

  14:36 - 16/04/1397 :ایرنا

 سناریوی پیشنهادی برای قیمت نان مطرح است  2

برای تصمیم گیری قیمت نان با حضور اعضای  :روز شنبه در نشست خبری افزود« یزدان سیف»ایرنا، به گزارش خبرنگار اقتصادی 

کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت، سناریوهای مختلفی استخراج و هزینه های تمام شده و 

کاهش هزینه های نانوایی ها با توجه به خدمات دولتی »ت بررسی را برنامه در دس 2وی .درآمدهای نانوایی ها در دست بررسی است

بیان کرد و گفت: امیدواریم این موضوع در « همچون مالیات و بیمه و همچنین افزایش درآمد نانوایی ها ناشی از افزایش نرخ نان

ر مصارف صنف و صنعت در کشور با وی تاکید کرد، گندم و آرد استحصالی مورد نظ.سریع ترین زمان ممکن تصویب و اعالم شود

به گفته سیف، برای عرضه گندم به .پرداخت یارانه تامین است؛ هرچند که گندم مصرفی برای خوراک دام نیز محدودیت هایی دارد

و  تومان و برای تامین آرد و گندم نانوایی های آزادپز، قنادی ها، شیرینی پزی ها، صنایع ۶۶۵نانوایی های یارانه ای به نرخ 

 .تومان هیچ محدودیتی نداریم 9۰۰تولیدکنندگان ماکارونی به قیمت 

 9۷درصدی دانه های روغنی در سال  ۷۱رشد  **

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با طرح توسعه کشت دانه های روغنی و تامین آن در سال گذشته، دستاوردهای خوبی 

های روغنی کلزا، آفتابگردان و گلرنگ را خریداری کردیم که نسبت به مدت انواع دانههزار تن  29۰حاصل شد به طوری که تاکنون 

وی اضافه کرد: تاکنون نزدیک به هشت هزار میلیارد ریال پول کلزاکاران تامین و پرداخت .درصد رشد داشته است ۷۱مشابه پارسال 

های غله و مراکز خرید تحویل و در سامانه نیز ثبت شده رکتشده است؛ کشاورزانی که تا چهارم تیرماه کلزای تولیدی خود را به ش

خردادماه امسال تحویل داده  22به گفته سیف، کشاورزانی که دانه های روغنی را تا .خود را دریافت کرده اند درصد پول ۵۰است، 

درصد  ۵۰رداخت شده است اظهارداشت: درصد پول کلزاکاران پ 8۷وی با بیان اینکه .اند، پول خود را به طور کامل دریافت کرده اند

 .پول کلزاکاران تا پایان این هفته به حسابشان واریز می شود

 کشت پاییزه چغندر احیا شد **

هزار تن چغندر پاییزه توسط کشاورزان به  8۱۷معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره خرید تضمینی چغندر قند نیز گفت: امسال حدود 

سیف با بیان این که در سالیان گذشته کشت پاییزه .هزار تن شکر استحصال شده است 8۴و از این محل کارخانجات فراوری تحویل 

چغندر قند به فراموشی سپرده شده بود، افزود: با توجه به سیاست های دولت تدبیر وامید برای افزایش بهره وری آب در بخش 

زه احیا شد و امروز شاهد تغییرات خوبی در زنجیره کاالهای اساسی از کشاورزی، پایین بودن دما و سطح تبخیر، بار دیگر کشت پایی

کارخانه فسا و دزفول که از گردانه تولید خارج شده بودند، دوباره در چرخه  2وی یادآورشد: در سال گذشته .جمله قند و شکر هستیم

 .فرآوری و استحصال شد هزار تن چغندرقند توسط این کارخانجات جذب، 2۰۰تولید قرار گرفتند به طوری که 

 هزار تن ۵۰۰افزایش ظرفیت سیلوهای کاالهای اساسی به  **

هزار تن افزایش  ۵۰۰مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: در حوزه کاالهای اساسی امسال ظرفیت سیلوهای کشور به 

به گفته وی، کلنگ زنی برخی از .خش دولتی استهزار تن مربوط به ب 2۰۰هزار تن آن مربوط به بخش خصوصی و  3۰۰یافت که 

 .سال پیش بوده است ۱۵تا  ۱۴سیلوهای دولتی مربوط به 

 بورس کاال ابزاری برای واردات موقت گندم  **

بازار آتی در حوزه گندم داخلی نداریم و این  :معاون وزیر جهاد کشاورزی درخصوص بازار آتی در حوزه واردات موقت گندم نیز گفت

وی اضافه کرد: شرکت بازرگانی دولتی با کمک بورس کاال ابزاری برای .بازار فقط به طور موقت به گندم و آرد صادراتی تعلق دارد

http://awnrc.com/index.php
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صادرکنندگان آرد تبیین کرده به طوری که با ورود موقت گندم، آرد و سایر محصوالت استحصال شده از گندم وارداتی، دوباره صادر 

 .می شود

 ی ایران سالم و کیفی استروغن واردات **

سیف درخصوص واردات، کیفیت و ذخایر کارخانجات روغن کشی نیز گفت: در حوزه روغن خام به دلیل مشخص بودن مبادی ورودی 

به طور کامل این موضوع قابل رصد است به نحوی که شرایط سختگیرانه ای برای واردات آن از سوی مسئوالن کیفیت سازمان غذا 

وی با بیان اینکه روغن وارداتی  .مان ملی استاندارد داریم که این روند نظارتی در برخی کشورهای دنیا صورت نمی گیردو دارو و ساز

ما سالم و کیفی است، اظهارداشت: روغن وارداتی ما براساس مشخصات فنی باید دارای گواهی بهداشت کشور مبدا، تاییدیه بازرس 

 .سازمان متولی غذا و دارو و استاندارد باشد 2نک مرکزی و تاییدیه ورود وترخیص کوتاه مدت بین المللی برای تخصیص ارز توسط با

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره دانه سویای تراریخته گفت: اکنون آمریکا، آرژانتین و برزیل سه کشور بزرگ تولیدکننده دانه سویا 

وی با بیان اینکه در دنیا سویا به دلیل کنجاله اش طرفدار دارد، .ن می کندمیلیون تن از کشورها تامی 99در دنیا هستند؛ چین نیز 

مصرف خوراک دام و روغن کشی داریم که این روغن با رعایت مسائل زیستی و بهداشتی، آیین  2افزود: ما نیز برای سویا و دانه سویا 

وغن های آفتابگردان و پالم تراریخته نیست و با کنترل نامه های مصوب و رعایت قانون به صورت تراریخته وارد می شود اما سایر ر

  .های الزم وارد کشور می شود

 درصد ظرفیت کار می کنند  9۰کارخانجات روغن کشی با  **

تقریبا همه  ۱392درصدی کار می کنند درحالی که در سال  9۰تا  8۰سیف در ادامه افزود: امروز کارخانجات روغن کشی با ظرفیت 

وی اظهارداشت: امروز با افزایش تولید  .درصد ظرفیت کار می کردند 3۰وغن کشی یا تعطیل شده بودند یا با کمتر از کارخانجات ر

داخلی و واردات دانه های روغنی و افزایش درآمد کشاورزان و بهبود وضعیت کارخانجات روغن کشی، عالوه بر ایجاد اشتغال در این 

واردات برنج از  **.زا در کشور تولید می شود که بهبود اقتصاد این بخش را به همراه داردبخش، روغن های با کیفیت کانوال و کل

کشورهای مختلف با حذف گواهی مبدا جی.ان.پیمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اقدامات خوب در زمینه به زراعی و ارتقای 

ید می شود؛ البته کسری هایی داریم که از طریق واردات میلیون تن از این محصول در داخل کشور تول 2.2بذرهای برنج، اکنون 

وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه امسال گواهی مبدا)جی ان پی( را برداشت که هنوز به طور  :سیف اظهارداشت .تامین می شود

  .یر مبادی نیز باشیمکامل عملیاتی نشده است؛ با این حال در صورت حذف این گواهی امیدواریم در آینده شاهد ورود برنج از سا

به گفته وی، سازمان غذ ا و دارو و سازمان ملی استاندارد به طور جدی دغدغه های مردم درخصوص سالمت محصوالت وارداتی را 

 .پیگیری می کند بنابراین مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند

 هاوصول بخشی از مطالبات شرکت بازرگانی دولتی از افراد دانه درشت **

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا این شرکت مطالبات خود را از بدهکاران دانه درشت دریافت 

کرده است گفت: بدیهی است بدهی افراد بدهکار به این شرکت در مقایسه با حجم عملیاتی که انجام می دهیم رقم قابل توجهی 

ی از مطالبات دریافت شده و بخش دیگر از طریق پرونده این افراد در دستگاه قضایی پیگیری می وی اظهارداشت: اما بخش.نیست

 .شود

http://www.irna.ir/fa/News/829۶۴2۷2 
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 صنعتیگل و گیاهان 
 - 21/04/1397ایرنا

 بهره برداران گیاهان دارویی وام می گیرند 

به گزارش ایرنا، حسین زینلی عصر پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در ارومیه افزود: در صورت استقبال بهره برداران و تولید 

وی ادامه داد: توسعه زنجیره .ین حوزه تخصیص می یابدکنندگان دو هزار میلیارد ریال تسهیالت اضافی نیز برای ایجاد اشتغال در ا

های تولید در کشت گیاهان دارویی و تقویت ذخایر ژنتیکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش و ارتقای سالمت جامعه 

 92ر و اسانس به ارزش میلیون دال ۱۵۰زینلی، واردات گیاهان دارویی در سال گذشته به ارزش .و کاهش هزینه های درمان است

میلیون دالر را یادآوری کرد و گفت: با توسعه کشت گیاهان دارویی افزون بر صرفه جویی در مصرف آب، واردات این بخش نیز کاهش 

او با اشاره به قطب بندی فعالیت های تحقیقاتی در حوزه کشاورزی و یکپارچگی در انجام تحقیقات افزود: قطب بندی بر .می یابد

استعدادها از امسال در کشور اجرا می شود و محققان در قطب های خود و در حوزه های مشخص فعالیت می کنند که این  حسب

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی اظهار  .کار به تقویت مناطق فعال در تولید و استعدادهای خاص منجر می شود

زینلی گفت: استفاده از ظرفیت .تولید اقتصادی و تجاری سازی آن در دستور کار است داشت: برندسازی برای گیاهان دارویی بومی و

مرزی و آب و هوایی و تعامل با کشورهای همسایه در آذربایجان غربی می تواند نقش مهمی در صادرات گیاهان دارویی کشور به اروپا 

محمدی در این هکتار گل 3۰ت دولت نیز گفت: توسعه وی درباره توسعه کشت گل محمدی در آذربایجان غربی و حمای.ایفا کند

وی بیان کرد: از افزایش کشت این گیاه در آذربایجان غربی تا .هکتار افزایش یافت ۷۷استان برای امسال پیش بینی شده بود که به 

میلیون ریال یارانه  30تا  2۵هکتار حمایت می شود و در این راستا برای هر هکتار توسعه کشت گل محمدی  ۱۰9سطح زیر کشت 

وی با اشاره به سود آور بودن .درصد آن مربوط به هزینه های کشاورز است 10و تسهیالت در اختیار کشاورزان قرار داده می شود که 

هکتار سطح زیر کشت این محصول در این استان است که هنوز واحد فراوری برای  ۴۵۰کشت گیاه سماق در آذربایجان غربی گفت: 

 .زینلی بیان کرد: بیدمشک و بادرشبو از گیاهان ارگانیکی این استان نیازمند سرمایه گذاری است.ندارد آن وجود

هکتار از  ۱۷۰مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به حمایت از کشت گیاه بادرشبو در آذربایجان غربی گفت: 

 .ه دارویی هیچ کودی دریافت نمی کند و کامال ارگانیک کشت می شودگیازمین های استان زیر کشت بادرشبو است که این

روز در ارومیه با شرکت تولید کنندگان و کارشناسان و  2به گزارش ایرنا، همایش ملی کشت ارگانیک و گیاهان دارویی به مدت 

 .و مقاله ارایه می شود مطلب و نوشته به صورت سخنرانی، پوستر ۱9۷روز  2محققان این بخش برگزار می شود؛ در این 

 .هزار گونه گیاه دارویی در کشور شناسایی شده است که هشت هزار گونه آن در آذربایجان غربی می روید 2۰افزون بر 

http://www.irna.ir/fa/News/829۶9۱۰۵ 
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 گندم
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۶ : تاریخ

 هزار تن آرد در سه ماه بهار امسال ۶2میلیون تن گندم/ صادرات  ۴.8خرید تضمینی 

ها در سال زراعی گذشته میزان تولید به این رقم درصدی بارندگی 2۶مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با جود کاهش  

  .ایمهزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده 8۰۰میلیون و  ۴کاهش نیافته و تا امروز 

، یزدان سیف صبح امروز در نشست خبری در محل شرکت بازرگانی دولتی ایران، به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

درصدی  2۶آخرین وضعیت خرید تضمینی محصوالت استراتژیک از جمله گندم، کلزا و چغندرقند اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش 

برداری در بحث کشاورزی میزان تولید به این اندازه کاهش تولید و بهرهها در سال زراعی آبی گذشته به دلیل پایدار بودن بارندگی

 .نیافته است، نشان از تالش تمام فعاالن بخش کشاورزی در راستای امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات این مواد است

هزار تن گندم از کشاورزان تحویل  8۰۰میلیون و  ۴وی به آخرین آمار خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: تا به امروز نزدیک 

هزار میلیارد ریال از مطالبات  3۴اند و با همت دولت هزار تن آن امکان ثبت در سامانه را پیدا کرده ۶23میلیون و  ۴گرفتیم که 

تیر ماه  ۱۴ا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به این نکته اشاره کرد که گندم کارانی که ت.گندم کاران پرداخت شده است

اردیبهشت ماه گندم را تحویل  22اند و آنهایی که تا درصد پول خود را دریافت کرده ۵۰اند عمال شان را تحویل مراکز خرید دادهگندم

 .هایشان واریز شده استشان در سامانه ثبت شده )صد در صد( بهای گندم را دریافت کرده و پول به حساباند اطالعاتداده

های روغنی از جمله کلزا، آفتابگردان هزار تن انواع دانه 29۰های روغنی گفت: تا به امروز نزدیک به ن در مورد کشت دانهسیف همچنی

دهد، یک برنامه پایدار و منسجم درصد رشد داشته که نشان می ۷۱و گلرنگ را تحویل گرفتیم که نسبت به سال گذشته نزدیک به 

های روغنی به کلزاکاران هزار میلیارد ریال در حوزه دانه 8ل به کلزا کاران هم گفت: نزدیک به وی در مورد پرداخت پو.ایمداشته

شان در سامانه ثبت اند و اطالعاتهای غله و خدمات بازرگانی تحویل دادهتیر ماه کلزا را به شرکت ۴پرداخت شده و کشاورزانی که تا 

خرداد بودهن به طور کامل پول خود را دریافت  22شان انی که آخرین تحویلشان را دریافت کردند و کشاورزدرصد پول ۵۰شده 

 .انددرصد پول خود را دریافت کرده ۵۰توان گفت تا پایان همین هفته همه کلزاکاران در سراسر کشور حداقل کردند و می

هزار تن چغندری  8۱۷ن گفت: حدود مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین در مورد خرید تضمینی چغندر قند و کشت آ

که کشت پائیزه شده توسط کشاورزان تحویل کارخانجات فرآوری چغندرقند شده و در حالی که کشت پائیزه تقریبا به فراموشی 

وری آب به دلیل پایین بودن سطح تبخیر حمایت شده های کشور در حوزه بهرههای اخیر یکی از سیاستسپرده شده بود، طی سال

 .نجام شد که امروز شاهد تغییرات خوبی در زنجیره کاالهای اساسی از جمله شکر هستیمو ا

هزار تن شکر استحصال شده است و ظرف سال گذشته دو  8۴هزار تن چغندری که تحویل کارخانجات شده  8۱۷از  سیف گفت:

هزار تن چغندر 2۰د که همین دو کارخانه نزدیک به کارخانه فسا و دزفول که از گردانه تولید خارج شده بودند، به چرخه تولید آمدن

 .کنند که این نشان دهنده یک تولید پایدار در زنجیره هماهنگ استجذب و فرآوری می

هزار تن از سیلوها  3۰۰بالغ بر  وی همچنین از ساخت سیلوهای به ظرفیت نیم میلیون تن در سال جدید زراعی خبر داد و گفت:

 .استمربوط به بخش خصوصی 

المللی آرد از سال گذشته خبر داد و گفت: پیش از این ما مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین از ورود کشور به بازار بین

این چرخه به راه افتاد  9۶مصوب کرد که بتوانیم از این بازار استفاده کنیم و در سال  9۵از این بازار محروم بودیم که دولت در سال 

 .توانند با ورود موقت گندم از این بازار باز نمانندم دولت کار را به دست بخش خصوصی داد و امروز کارخانجات آرد میکه کم ک
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هزار نفر  ۵هزار تن آرد به کشورهای همسایه صادر کردیم که  ۶2بدون حمایت دولتی  9۷: در سه ماهه اول سال سیف گفت

سیف همچنین در مورد آخرین وضعیت تعیین قیمت نان هم گفت: با توجه به .شده استزایی در زمینه آرد صادراتی ایجاد اشتغال

 .ترین زمان ممکن اعالم شودها و مشکالتی که در این حوزه هست افزایش قیمت نان در حال بررسی است تا در سریعهزینه

ندم تولید داخل نیم درصد افزایش داشته و ای کرد و گفت:امسال میزان پروتئین گوی به افزایش کیفیت گندم در کشور هم اشاره

تا  9.2بینی کرد امسال بین مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران پیش.زدگی گندم استدلیل آن افزایش بارندگی و کاهش سن

ایم و هدرصد کمتر خرید تضمینی گندم داشت ۱۴.۷میلیون گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود و افزود: امسال  ۱۰

سیف همچنین در مورد .میلیون تن است که با توجه به ذخایری که داریم امسال نیازی به واردات گندم نداریم ۱۱کل نیاز مصرفی ما 

ممنوعیت صادرات گندم گفت: استراتژی ما صادرات گندم نبوده و نیست بلکه بیشتر به دنبال صادرات محصوالت ماحصل از گندم 

هزار تن گندمی که تبدیل به محصول شده را صادر کردیم و تنها صادرات آرد ناشی از گندم تولید  ۵9۰یز هستیم که سال گذشته ن

وی در مورد واردات برنج هم گفت: امروز در حوزه .داخل ممنوع شده و صادرات آرد ماحصل از واردات موقت گندم مشکلی ندارد

هزار  2۰۰میلیون  2زراعی انجام شده های بهجام شده و با توجه به فعالیتهای روغنی، شکر و حتی برنج کارهای خوبی انگندم، دانه

کنیم و مابقی نیز از کشورهایی مانند هند وارد خواهد شد و با توجه به اینکه وزارت بهداشت تن برنج مصرفی را در داخل تولید می

 .تر خواهد بودروان از اردیبهشت امسال ضرورت تهیه گواهی مبدا را برای برنج برداشته این امر

https://www.farsnews.com/news/۱39۷۰۴۱۶۰۰۰2۴۶/%D8%AE% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷تیر  ۱۶تاریخ: 

 دالالن به خرید تضمینی گندم باز شدگندم تولیدی درحال خروج از مرزهای کشور/پای 

کنند با توجه به ثبات نرخ خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان به ناچار محصول خود را به دالالن عرضه می

 .کندو این امر زمینه را برای قاچاق گندم فراهم می

خرید قانون تضمینی  ۶براساس تبصره  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

ای ، دولت موظف است، نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت به گونهمحصوالت اساسی کشاورزی

 .اعالم شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد تورمتعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ 

سئوالن وزارتخانه و هشدارهای متعدد نسبت های شدید وزیر جهاد، مبا وجود مخالفت 9۷-9۶این درحالی است که در سال زراعی 

را افزایش نداد و کار را به جایی رساند که کشاورزان  گندم راهبردی محصول تضمینی خرید نرخ  به عواقب این امر، شورای اقتصاد

بودند که ثبات نرخ بینی کرده ها قبل کارشناسان بخش کشاورزی پیشبا وجود آنکه از ماه.نسبت به ادامه کشت و کار دلسرد شدند

 موضوع نای بنابراین دارد؛ همراه به را  خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت مطالبات کاهش تمایل کشاورزان به کشت و کار گندم

 عرصه در دامی هاینهاده اخیر نوسان از ناشی مرغداران و دامداران از بسیاری و  دالالن حضور برای را زمینه و پیوست واقعیت به

 .کرد باز خرید

به خارج از  قاچاق گندمالبته ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود؛ چرا که حضور دالالن در عرصه خرید عواقب خطرناکی همچون 

مرزها و زیر سوال رفتن خودکفایی این محصول استراتژیک را به همراه دارد و این در حالی است که با افزایش نرخ خرید تضمینی 

گندم مطابق قانون دیگر کشاورزان مجبور نبودند که برای تأمین معیشت خانوار خویش گندم تولیدی خود را به سبب دریافت نقدی 

 .د به دالالن و دامداران بفروشندکمتر از نرخ خری

حال برای اطالع از آخرین وضعیت فروش گندم تولیدی به دالالن و مرغداران و عواقب این امر به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم 

 :خوانیدکه در ادامه آن را می

ه به اینکه با اشار ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی

مطابق  9۷-9۶برای سال زراعی  نرخ خرید تضمینی گندم :میزان فروش گندم به دالالن و مرغداران چشمگیر نیست، اظهار کرد

ر در پرداخت مطالبات گندمکاران موجب شد که آنها تمایلی به های تولید افزایش نیافت که این امر در کنار تأخیبا تورم و هزینه

وی با اشاره به اینکه فروش گندم کمتر از نرخ خرید تضمینی به دالالن و دامداران معایب .فروش گندم خود به دولت نداشته باشند

دام به خروج این محصول از مرزهای کشور متعددی به همراه دارد، افزود: بسیاری از دالالن پس از خرید گندم داخلی از گندمکاران اق

ملک زاده ادامه داد: تأخیر در پرداخت .کنند که در نهایت این امر قاچاق و زیر سوال رفتن خودکفایی گندم را به همراه داردمی

دم ار گنمطالبات گندمکاران طی دو سال اخیر موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین معیشت خانوار خویش به ناچ

 .تولیدی خود را کمتر از نرخ خرید تضمینی به دالالن و دامداران بفروشند

های فراوان به گندمکاران، بیان کرد: با وجود آنکه کشاورزان در طول شبانه روز در این مقام مسئول با انتقاد از بی مهری و کم لطفی

توانند هزینه خانوار خود را تأمین کنند، اما در برخی مواقع مورد بی کنند تا بدرجه کار می ۵۰سرمای زیر صفر درجه و گرمای باالی 

گیرند که در نهایت این امر موجب شده تا آنها به سمت کشت دیگر محصوالت روند و ممکن است عالوه بر مهری دولت قرار می

 .تهدید تنظیم بازار به منابع آبی ضربه مهلکی وارد شود
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ضمینی کند، بیان کرد: ثبات نرخ خرید ترا تهدید می خودکفایی گندمره به اینکه عوامل مختلفی رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشا

، تأخیر در پرداخت مطالبات و فروش گندم به دالالن کمتر از نرخ خرید تضمینی موجب شده تا بسیاری 97-96گندم در سال زراعی 

اقتصادی تمایلی به کشت گندم نداشته باشند و در نهایت این امر خودکفایی از کشاورزان در سال زراعی آینده به سبب فقدان صرفه 

 .بردتولید این محصول استراتژیک را زیر سوال می

 کشاورزان ناچار به فروش گندم به دالالن شدند

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

 .تواند آسیب جدی به خودکفایی وارد کندگفت: بارها به دولت هشدار داده بودیم که روند نادرست خرید محصوالت راهبردی می

باید مطابق با تورم و  وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، همه ساله نرخ خرید محصوالت کشاورزی

 .های تولید افزایش یابد و این درحالی است که طی دو سال گذشته دولت از اجرای این قانون امتناع کرده استهزینه

های تولید تحت تأثیر بیان کرد: با توجه به آنکه هزینه 9۷-9۶زاده با انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی پاپی

های یبتواند آسو تأخیر در پرداخت مطالبات می نرخ خرید تضمینی یر افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین ثباتقضایای اخ

های تولید از بانک وام با زاده ادامه داد: کشاورزانی که سال گذشته برای تأمین و خرید نهادهپاپی.متعددی به بخش تولید وارد کند

درصد دریافت کردند و هم اکنون موعد سررسید تسهیالت آنها رسیده، اما به سبب تأخیر در پرداخت مطالبات به ناچار باید  ۱8سود 

به گفته وی، با وجود .شودتمام می کشاورزانکه در نهایت این امر به زیان درصد را پرداخت کنند  ۶دیرکرد اقساط خود با نرخ 

درصد کمتر  2۰تا  ۱۰های فراوان تولید، کشاورزان برای تأمین معیشت خانوار خود به ناچار اقدام به فروش نقدی گندم تولیدی زیان

ره به عواقب فروش گندم به دالالن تصریح کرد: فروش عضو کمیسیون کشاورزی در پایان با اشا.کننداز قیمت تضمینی به دالالن می

گندم کمتر از نرخ تمام شده به دالالن و دامداران عالوه بر آسیب به خودکفایی این محصول استراتژیک ناشی از کاهش تمایل 

 .اهد کردکشاورزان به کشت در سال زراعی آینده، زمینه را برای قاچاق آن توسط دالالن به خارج از مرزها فراهم خو

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵8۴82۱/%DA%AF%D9%8۶%D8%AF% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۵تاریخ: 

 میزان سن زدگی گندم به کمتر از یک درصد می رسد

گفت: با توجه به کیفیت کار مبارزه با آفات پیش بینی می شود که امسال میزان سن زدگی گندم در مزارع کمتر یک مقام مسئول 

 .از حد استاندارد باشد

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی سعید معین مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات در گفت و گو با خبرنگار

در مزارع ،اظهار کرد: براساس آخرین آمار، در سطح  آفات گندم درباره آخرین وضعیت مبارزه با ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

با پوره سن در مزارع انجام شد.کیفیت مبارزه به نسبت ده هزار هکتاری مبارزه  ۴۱۰هزار هکتاری مبارزه با سن مادر ودر سطح  83۰

 .بیاید پیش مزارع زدگی سن در مشکلی که شود نمی تصور  سال اخیر کم نظیر است بنابراین

 .به گفته وی مبارزه با پوره سن همچنان در مناطق مرکزی،غرب و شمال غرب ادامه دارد

در مزارع یک درصد است، امسال پیش بینی می شود که میزان سن  میزان سن زدگیمعین ادامه داد: با توجه به آنکه استاندارد 

 .دهم درصد باشد ۴یا  3زدگی به سبب کیفیت کار مبارزه با کنترل آفات کمتر از حد استاندارد معادل 

با  ال مجموع سطح مبارزهنداشتیم، افزود:امس زنگ زرد گندماین مقام مسئول با بیان اینکه امسال مشکل خاصی درزمینه مبارزه با 

 .استان کشور انجام شد 28هزار هکتار و در  ۴۰۰بیماری های مختلف گندم در سطح 

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت افزایش اعتبار مالی سازمان در جهت مبارزه با آفات و بیماری ها، تصریح کرد: با 

اتات و تجهیز شبکه های مراقبت ،کیفیت کار مبارزه با مجموعه آفات،بیماری ها، تخصیص اعتبار مناسب دولت به سازمان حفظ نب

 .و قرنطینه افزایش می یابد.بنابراین در این زمینه نگرانی ها به حداقل ممکن خواهد رسید علف های هرز

c.ir/fa/news/https://www.yj۶۵۷3۰۷۱/%D9%8۵%DB%8C%D8%B2%D 
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 گندم
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۱۶شنبه , 

 درصد کاهش یافت 1۴.7تحویل گندم به دولت نسبت به پارسال 

 3۴خریداری شده،گفت: میلیون تن گندم از کشاورزان  ۴.8معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون 

 .هزار میلیارد ریال از وجوه گندم خریداری شده به گندمکاران پرداخت شد

هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است،  8۰۰میلیون و  ۴یزدان سیف در نشستی خبری با بیان اینکه تاکنون قریب به 

 .خرید در سامانه ثبت شده استهزارتن از این  ۶23میلیون و  ۴اظهارداشت: به دلیل برخی مشکالت 

هزار میلیارد ریال باقی مانده است که  3۱هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مبلغ  3۴وی افزود: تاکنون حدود 

 .امیدواریم با تالش دست اندرکاران طی برنامه زمان بندی شده پرداخت شود

تیرماه جاری گندم خود را تحویل داده اند و در سامانه بانک عامل  ۱۴کشاورزانی که تا  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت:

 .درصد پول خود را دریافت کرده اند ۵۰حوزه کشاورزی ثبت شده است، 

روز تا دو ماه پس از تحویل پرداخت شود؛  ۴۵درصد مابقی مطالبات کشاورزان بین  ۵۰سیف افزود: طبق برنامه زمانی قرار است 

 .درصد مطالباتشان را دریافت کرده اند ۱۰۰اردیبهشت ماه جاری گندم تحویل داده اند و ثبت شده،  22همچنین کشاورزانی که تا 

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه میزان خرید گندم نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است؟، گفت: میزان خرید گندم 

 .است داشته کاهش درصد ۱۴.۷ نسبت به مدت مشابه پارسال از ابتدای فصل برداشت تاکنون 

سیف افزود: با این حال با توجه به پیش بینی تولید این میزان تا پایان فصل برداشت جبران می شود و میزان خرید بیش از سال 

 .گذشته خواهد بود

http://iranecona.com/8۵222/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8 
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 گندم
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۱۶شنبه , 

 هزار میلیارد ریال پرداخت شد 3۴میلیون تن گندم از کشاورزان/۴.8خرید

هزار میلیارد ریال از مطالبات  3۴شده است،گفت:میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری  ۴.8معاون وزیر جهاد با بیان اینکه تاکنون 

هزارتن گندم از کشاورزان خریداری  8۰۰میلیون و  ۴یزدان سیف در نشستی خبری با بیان اینکه تاکنون قریب به .پرداخت شده است

 .هزارتن از این خرید در سامانه ثبت شده است ۶23میلیون و  ۴شده است، اظهارداشت: به دلیل برخی مشکالت 

هزار میلیارد ریال باقی مانده است که  3۱هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مبلغ  3۴وی افزود: تاکنون حدود 

 .امیدواریم با تالش دست اندرکاران طی برنامه زمان بندی شده پرداخت شود

اری گندم خود را تحویل داده اند و در سامانه بانک عامل تیرماه ج ۱۴مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: کشاورزانی که تا 

 .درصد پول خود را دریافت کرده اند ۵۰حوزه کشاورزی ثبت شده است، 

روز تا دو ماه پس از تحویل پرداخت شود؛  ۴۵درصد مابقی مطالبات کشاورزان بین  ۵۰سیف افزود: طبق برنامه زمانی قرار است 

 .درصد مطالباتشان را دریافت کرده اند ۱۰۰دیبهشت ماه جاری گندم تحویل داده اند و ثبت شده، ار 22همچنین کشاورزانی که تا 

 ندمگ خرید میزان: گفت است؟، کرده تغییری چه گذشته سال به نسبت گندم خرید میزان اینکه درباره معاون وزیر جهاد کشاورزی

سیف افزود: با این حال با توجه به .است داشته کاهش درصد ۱۴.۷ بت به مدت مشابه پارسال نس تاکنون برداشت فصل ابتدای از

 .پیش بینی تولید این میزان تا پایان فصل برداشت جبران می شود و میزان خرید بیش از سال گذشته خواهد بود

http://iranecona.com/2۰۶8۵/%D8%AE%D8%B۱%DB%8C%D8%AF%D9%A۴.% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۷/۰۴/۱۷ : تاریخ

 کیلوگر 10مرکز آمار ایران خبر داد سرانه تولید گوشت قرمز 

  .برای هر فرد ایرانی بوده استکیلو در سال  ۱2و تخم مرغ  2۶، گوشتِ مرغ ۱2۱کیلو، شیر ۱۰م متوسط تولید گوشت قرمز

 ۱2و تخم مرغ  2۶، گوشتِ مرغ ۱2۱کیلو، شیر ۱۰به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط تولید گوشت قرمز خبرگزاری فارسبه گزارش 

 ۱9کیلو شیر،  ۱۱۰کیلو گوشت قرمز،  ۱2ایرانی،  ، برای هر۱38۵کیلو در سال برای هر فرد ایرانی بوده استبه طور متوسط در سال 

کیلو گوشت  2۶کیلو شیر،  ۱2۱کیلو گوشت قرمز،  ۱۰، به ۱39۵کیلو تخم مرغ تولید شده است که در سال  ۱۰کیلو گوشت مرغ و 

، ۱39۵ر سال براساس آخرین سالنامه آماری کشور، میزان تولید گوشت قرمز کشور د.کیلو تخم مرغ در سال رسیده است ۱2مرغ و 

درصد افزایش، میزان  2۵، ۱38۵، نسبت به سال ۱39۵، حدود یک درصد کاهش، میزان تولید شیر کشور در سال ۱38۵نسبت به 

، نسبت به سال ۱39۵درصد افزایش و میزان تولید تخم مرغ در سال  ۵2، ۱38۵، نسبت به سال ۱39۵تولید گوشت مرغ در سال 

کیلو  ۱9کیلو شیر،  ۱۱۰کیلو گوشت قرمز،  ۱2، برای هر ایرانی، ۱38۵به طور متوسط در سال .تدرصد افزایش یافته اس 39، ۱38۵

کیلو گوشت مرغ  2۶کیلو شیر،  ۱2۱کیلو گوشت قرمز،  ۱۰، به ۱39۵کیلو تخم مرغ تولید شده است که در سال  ۱۰گوشت مرغ و 

 .کیلو تخم مرغ در سال رسیده است ۱2و 

ازای هر شهروند گلستانی کیلو شیر، به 389ازای هر شهروند قزوینی به کیلو گوشت قرمز، 29شهروند ایالمی  ازای هردر استان ایالم به

ها در کاالهای مذکور بیشترین کیلو تخم مرغ تولید شده است که این استان ۵۷ازای هر شهروند قزوینی کیلو گوشت مرغ و به 88

 .انددهازای هر نفر جمعیت خود دارا بوتولید را به

https://www.farsnews.com/news/۱39۷۰۴۱۷۰۰۰2۴8/%D8%B3%D 
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 گوشت مرغ
  12:12 - 17/04/1397 :ایرنا

 کیلوگرم رسید  2۶تولید سرانه گوشت مرغ به 

سال پیش از  ۱۰نسبت به  ۱39۵آخرین سالنامه آماری کشور، میزان تولید گوشت مرغ در سال به گزارش روز یکشنبه ایرنا،براساس 

درصد،  39( تولید تخم مرغ  38۵نسبت به سال  ۱39۵براساس این گزارش در بازه زمانی مورد نظر ) .درصد افزایش یافت ۵2آن 

 ۱2به طور متوسط سرانه تولید برای هر ایرانی،  1385سال  .درصد رشد و تولید گوشت قرمز یک درصد افت داشت 2۵تولید شیر 

، سرانه تولید شیر ۱39۵کیلو گرم تخم مرغ بود، سال  ۱۰کیلو گرم گوشت مرغ و  ۱9کیلو گرم شیر،  ۱۱۰کیلو گرم گوشت قرمز، 

 استان هایی که بیشترین تولید را دارا بودند  **.کیلوگرم رسید ۱2۱به رقم 

کیلو گرم بود و قزوین نیز با تولید سرانه  29مربوط به استان ایالم با تولید  9۵گوشت قرمز در سال بیشترین تولید سرانه استانی 

  .کیلو گرم تخم مرغ رتبه نخست بیشترین تولید شیر و تخم مرغ را داشتند 57کیلو گرم شیر و نیز  389استانی 

ثبت شد که این استان رتبه نخست را در  9۵گرم در سال  کیلو 88عالوه براین تولید سرانه استانی گوشت مرغ در استان گلستان 

میلیون  2.2میلیون تن تولید گوشت مرغ، اکنون ساالنه نزدیک به  2.۴به گزارش ایرنا، ایران با ظرفیت بیش از .این زمینه کسب کرد

عات منتشر شده رسانه ای حاکی همچنین اطال.تن تولید دارد و در شمار هشت کشور برتر تولیدکننده مرغ در دنیا جای گرفته است

 ۱۰طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی، ساالنه نزدیک به  .هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود 8۰۰است، سالیانه بیش از 

 .میلیون تن شیرخام در کشور تولید می شود که بخش عمده آن در زمینه تولید فرآورده های لبنی مورد استفاده قرار می گیرد

http://www.irna.ir/fa/News/829۶۵۰99 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۷تاریخ: 

 تومان رسید 8800نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ به 

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

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

نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ  تومانی نرخ هر کیلو مرغ 500افزایش از  ،انجو

و  ۵۰هزار و  8، توزیع درب واحد های صنفی 900هزار و  ۷، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۷۰۰هزار و  ۵زنده درب مرغداری 

و ران مرغ بدون کمر برابر با  8۰۰هزار و  7 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمربه گفته وی .تومان است 8۰۰هزار و  8خرده فروشی 

هزار  ۱3یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است 8۰۰هزار و  8قیمت مرغ 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش عرضه ناشی .تومان است ۵۰۰هزار و  16 فیله مرغو  ۵۰۰هزار و  ۱۴، سینه بدون کتف ۵۰۰و 

وی در .به سبب تغییر قیمت و روند نزولی تولید را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر اعالم کرد امتناع مرغداراناز 

 ۴۰۰غ برای فردا با افزایش در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی بازار، قیمت مر قیمت مرغپایان 

 .تومان خواهد رسید 2۰۰هزار و  9تومانی به 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵89۶9۴/%D9%8۶%D8%B۱%D8%-AE 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۹تاریخ: 

 تومان رسید 8350آخرین تحوالت بازار مرغ/قیمت به 

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

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

هزار و  ۵طی چند روز اخیر در بازار اظهار کرد: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  قیمت مرغ با اشاره به نوسانات ،جوان

تومان  3۵۰هزار و  8و خرده فروشی  ۷۵۰هزار و  ۷، توزیع درب واحدهای صنفی ۶۰۰هزار و  ۷، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۶۰۰

 .تومان است 3۵۰هزار و  8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  3۵۰هزار و  ۷کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی، نرخ هر .است

هزار تومان  ۱۶و فیله مرغ  ۱۴هزار، سینه بدون کتف  ۱3سینه با کتف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو یوسف

با توجه به روند کنونی عرضه و تقاضا  :بینی کرد و گفترئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان قیمت مرغ در بازار را پیش.است

 .شود که قیمت مرغ روند کاهشی پیش رو داشته باشدبینی میپیش

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵928۴3/%D8%A2%D8%AE%D8%B۱%DB% 
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 گوشت مرغ

  13:25 - 19/04/1397 :ایرنا

 تومانی مرغ گوشتی از نگاه رییس صنفی  9000ارزیابی قیمت 

تومان در سطح خرده فروشی های کشور عرضه شد که به  9۵۰۰تا  8۵۰۰برای مصرف کنندگان بین  قیمت مرغ در روزهای گذشته

میلیون تن  2.۵سالیانه نزدیک به .نظر برخی کارشناسان این نرخ ها منطقی است و از زیان تولید کنندگان جلوگیری خواهد کرد

روز سه شنبه در گفت « محمد یوسفی».به بازار عرضه می شودهزار واحد مرغداری گوشتی دارای پروانه تولید و  2۰گوشت مرغ در 

و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره علت افزایش قیمت مرغ گوشتی اظهار داشت: اکنون با توجه به افزایش دمای هوا و شروع 

ای فزایش مصرف در استان هتعطیالت تابستانی و افزایش سفرها، با مشکل کم وزن گیری مرغ های گوشتی، افت محصول و نیز با ا

به گفته .شمالی کشور روبرو شده ایم که این امر باعث شده تا بخشی از مرغی که از استان ها به تهران حمل می شود، کاهش یابد

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران، تولید کنندگان مرغ گوشتی در ماه های گذشته با ضرر و زیان در تولید 

وی اضافه .بودند، بنابراین باید با افزایش قیمت مرغ گوشتی و منطقی شدن از کاهش تولید این محصول جلوگیری به عمل آیدروبرو 

تومان  ۷۴۰۰تا  ۷2۰۰تومان، گوشت مرغ میدان بهمن بین  ۵۵۰۰تا  ۵2۰۰تیر ( قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده بین  ۱9کرد: امروز ) 

تومان است، اما برای تداوم فعالیت صنعت طیور این نرخ برای  7600تا  ۷۵۰۰ارشهرداری بین و گوشت مرغ در میادین میوه و تره ب

یوسفی گفت: روزهای گذشته قیمت .تومان برسد 9۰۰۰تا  8۵۰۰تومان و گوشت مرغ مصرفی مردم بین  ۶۵۰۰مرغ زنده باید به 

به افزایش قیمت نهاده های طیور و هزینه های  تومان فراتر رفت و علت آن 9۰۰۰گوشت مرغ در سطح خرده فروشی ها بیش از 

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح .تمام شده تولید مربوط می شود و فعال هیچ ارتباطی با نرخ ارز آزاد ندارد

له قیمت مرغ زنده تومان است که منطقی است، اما فاص 2۵۰۰کرد: فاصله قیمتی خرید مرغ زنده تا قیمت میادین میوه و تره حدود 

تومان است و نشان می دهد که بیشترین افزایش قمیت مرغ  3۵۰۰تا سطح نرخ خرده فروشی دارای یک فاصله قیمتی بیش از 

وی خاطر نشان ساخت: نبود نظارت های کافی سبب شده تا در خرده فروشی های سطح شهر .مربوط به شبکه توزیع و فروش است

تومان و ذرت بین  2۷۰۰تا  2۴۰۰یوسفی افزود: اکنون نرخ هرکیلوگرم کنجاله سویا بین .عرضه شوند گوشت مرغ با نرخ های باالتر

تومان است درحالی که به تازگی قیمت جهانی نهاده های دام و طیور کاهش یافته، اما تا ثبت سفارش های جدید  ۱۱۷۰تا  1050

تومان بود  3000تا  2۵۰۰ماههای گذشته نرخ جوجه یک روزه بین یوسفی اظهارداشت: طی .تاثیری در نرخ نهاده ها نخواهد داشت

تومان کاهش یافته و این موضوع برای صنعت طیور نگران کننده است، زیرا بیانگر آن است که با روند  ۱۰۰۰تا  3۰۰که به تازگی به 

ر کیلوگرم مرغ گوشتی را درب امروز )سه شنبه( اتحادیه صنف مرغ و ماهی قیمت ه.کاهش جوجه ریزی وتولید روبرو شده ایم

تومان  83۵۰تومان و خرده فروشی ها  7200تومان، میدان بهمن  ۷۷۵۰تومان، واحدهای صنفی پخش کننده  ۷۶۰۰کشتارگاه 

طبق سیاست های وزارت جهادکشاورزی طرح ملی استانداردسازی تولید و عرضه مرغ گوشتی از نظر وزن و اندازه .اعالم کرده است

البته استانداردسازی وزن مرغ، در سایر کشورها نیز مرسوم است؛ بیشتر .ساماندهی بازار این ماده پروتئینی دنبال می شودبا هدف 

کشورهای دنیا مرغ با سایزهای مشخصی خریداری می شود، بنابراین به منظور توسعه صادرات مرغ گوشتی ایران نیز رعایت این 

یش مرغداران به کاهش قیمت مرغ در بازار اعتراض داشتند و به همین دلیل از عرضه به موقع چندی پ.استاندارد اهمیت بسزایی دارد

 .محصول به بازار مصرف خودداری کردند؛ نتیجه اینکه وزن مرغ ها از حد استاندارد فراتر رفت

  13:25 - 19/04/1397 :ایرنا
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 تومانی مرغ گوشتی از نگاه رییس صنفی  9000ارزیابی قیمت 

تومان در سطح خرده فروشی های کشور عرضه شد که به  9۵۰۰تا  8۵۰۰مرغ در روزهای گذشته برای مصرف کنندگان بین قیمت 

میلیون تن  2.۵سالیانه نزدیک به .نظر برخی کارشناسان این نرخ ها منطقی است و از زیان تولید کنندگان جلوگیری خواهد کرد

روز سه شنبه در گفت « محمد یوسفی».رای پروانه تولید و به بازار عرضه می شودهزار واحد مرغداری گوشتی دا 2۰گوشت مرغ در 

و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره علت افزایش قیمت مرغ گوشتی اظهار داشت: اکنون با توجه به افزایش دمای هوا و شروع 

فت محصول و نیز با افزایش مصرف در استان های تعطیالت تابستانی و افزایش سفرها، با مشکل کم وزن گیری مرغ های گوشتی، ا

 .شمالی کشور روبرو شده ایم که این امر باعث شده تا بخشی از مرغی که از استان ها به تهران حمل می شود، کاهش یابد

یان در زبه گفته رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران، تولید کنندگان مرغ گوشتی در ماه های گذشته با ضرر و 

 .تولید روبرو بودند، بنابراین باید با افزایش قیمت مرغ گوشتی و منطقی شدن از کاهش تولید این محصول جلوگیری به عمل آید

تا  ۷2۰۰تومان، گوشت مرغ میدان بهمن بین  ۵۵۰۰تا  ۵2۰۰تیر ( قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده بین  ۱9وی اضافه کرد: امروز ) 

تومان است، اما برای تداوم فعالیت صنعت طیور  7600تا  ۷۵۰۰ر میادین میوه و تره بارشهرداری بین تومان و گوشت مرغ د ۷۴۰۰

یوسفی گفت: روزهای .تومان برسد 9۰۰۰تا  8۵۰۰تومان و گوشت مرغ مصرفی مردم بین  ۶۵۰۰این نرخ برای مرغ زنده باید به 

ان فراتر رفت و علت آن به افزایش قیمت نهاده های طیور و توم 9۰۰۰گذشته قیمت گوشت مرغ در سطح خرده فروشی ها بیش از 

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ .هزینه های تمام شده تولید مربوط می شود و فعال هیچ ارتباطی با نرخ ارز آزاد ندارد

که منطقی است، اما فاصله تومان است  2۵۰۰گوشتی تصریح کرد: فاصله قیمتی خرید مرغ زنده تا قیمت میادین میوه و تره حدود 

تومان است و نشان می دهد که بیشترین افزایش  3۵۰۰قیمت مرغ زنده تا سطح نرخ خرده فروشی دارای یک فاصله قیمتی بیش از 

وی خاطر نشان ساخت: نبود نظارت های کافی سبب شده تا در خرده فروشی های .قمیت مرغ مربوط به شبکه توزیع و فروش است

تومان  2۷۰۰تا  2۴۰۰یوسفی افزود: اکنون نرخ هرکیلوگرم کنجاله سویا بین .مرغ با نرخ های باالتر عرضه شوندسطح شهر گوشت 

تومان است درحالی که به تازگی قیمت جهانی نهاده های دام و طیور کاهش یافته، اما تا ثبت سفارش  ۱۱۷۰تا  1050و ذرت بین 

 3000تا  2۵۰۰یوسفی اظهارداشت: طی ماههای گذشته نرخ جوجه یک روزه بین .های جدید تاثیری در نرخ نهاده ها نخواهد داشت

تومان کاهش یافته و این موضوع برای صنعت طیور نگران کننده است، زیرا بیانگر آن است  ۱۰۰۰تا  3۰۰تومان بود که به تازگی به 

صنف مرغ و ماهی قیمت هر کیلوگرم مرغ گوشتی را امروز )سه شنبه( اتحادیه .که با روند کاهش جوجه ریزی وتولید روبرو شده ایم

تومان  83۵۰تومان و خرده فروشی ها  7200تومان، میدان بهمن  ۷۷۵۰تومان، واحدهای صنفی پخش کننده  ۷۶۰۰درب کشتارگاه 

و اندازه طبق سیاست های وزارت جهادکشاورزی طرح ملی استانداردسازی تولید و عرضه مرغ گوشتی از نظر وزن .اعالم کرده است

البته استانداردسازی وزن مرغ، در سایر کشورها نیز مرسوم است؛ بیشتر .با هدف ساماندهی بازار این ماده پروتئینی دنبال می شود

کشورهای دنیا مرغ با سایزهای مشخصی خریداری می شود، بنابراین به منظور توسعه صادرات مرغ گوشتی ایران نیز رعایت این 

چندی پیش مرغداران به کاهش قیمت مرغ در بازار اعتراض داشتند و به همین دلیل از عرضه به موقع .زایی دارداستاندارد اهمیت بس

 .محصول به بازار مصرف خودداری کردند؛ نتیجه اینکه وزن مرغ ها از حد استاندارد فراتر رفت

a/News/http://www.irna.ir/f829۶۶۶۵۰ 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/82966650


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

99 
 

 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

100 
 

 متفرقه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

101 
 

 مرکبات
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۲ : تاریخ

 جای خالی ساختارهای مدرن در بخش کشاورزی/زنجیره سرد بر مرکبات حاکم می شود

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور معتقد است بسیاری از ساختارها به سازمان تعاون روستایی تحمیل شده و باید ساختار  

سنتی این سازمان جای خود را به سیستم های مدرن بدهد چرا که او به دنبال مداخله گری هدفمند و هوشمند در بازار محصوالت 

، کمتر از دو ماه است که مدیریت سازمان تعاون روستایی کشور به فاطمه بیات -وه اقتصادیگر -خبرگزاری فارس .کشاورزی است

عنوان یکی از بازوهای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در امر تنظیم بازار به مدیری نسبتا جوان واگذار شده است. حسین شیرزاد با 

 هایشرکت تقویت  را به سیستمی مدرن تبدیل کند کهچهل و چند سال سن اکنون آمده است تا سیستم سنتی این سازمان 

 .آنهاست جمله از ایحرفه فروشانخرده تقویت و کشاورزی کاالی بورس تقویت ها،بازارگردان و بازارسازها تقویت کارگزاری،

گر ش کشاورزی دیگوید بازار سنتی در بخاو معتقد است که یک سری ساختارها به سازمان تعاون روستایی تحمیل شده است و می

جوابگو نیست واز طرفی فشار زیادی بر دوش تولید کنندگان این بخش به دلیل افزایش قیمت نهاده ها ناشی از نرخ ارز وجود دارد. 

نخستین قرار مالقات و آشنایی با مدیر جوان سازمان تعاون روستایی .او قدرت مدیر توانمند را در توان مذاکره با کشاورزان می داند

 .کم به مصاحبه ای نیم ساعته تبدیل شد که شاید پاسخ یک سری ابهامات یکی دوسال اخیرباشدکم 

فارس: آن چیزی که ما تاکنون از عملکرد سازمان تعاون روستایی مشاهده کرده ایم کارهایی همچون خرید توافقی 

وزیر جهاد کشاورزی در آن مداخله کرده اما ور دست به و بازار تنظیم نیاز به بنا که  شیرخام، خرید توافقی زعفران است

طور که باید و شاید به وظیفه خود عمل نکرده است و همیشه آن متأسفانه طی دوره ای شاهد بودیم که این سازمان آن

شود با آن چیزی که باید داشته باشد، فاصله دارد. سیاست شما برای حل چیزی که از سازمان تعاون روستایی گفته می

 این سازمان چیست؟ مشکالت

اند؛ چراکه ما در این هایی که در سازمان تعاون روستایی فعالای است از تمام بخشسازمان تعاون روستایی زیر مجموعه :شیرزاد

سازمان سیستم زراعت، باغبانی، لجستیک مالی، اداری و در کنار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بازرگانی دولتی امر تنظیم بازار 

دهیم. بخشی از مشکالتی که اکنون دامنگیر سازمان مرکزی تعاون روستایی است، مشکالت درونی سازمان نیست بلکه نجام میرا ا

ت های کشای نداشته باشید و سیاستیکسری ساختارها به آن تحمیل شده است. زمانی که شما یک الگوی کشت مدون منطقه

شوید و سازمان تعاون روستایی باید بخشی از بار مازاد تولید را بر رو میاد تولید روبهای سازگار نباشد، طبیعی است که با مازمنطقه

 .دوش بکشد

 خواهم از زبان شما بشنوم که وظیفه اصلی سازمان تعاون روستایی به راستی چیست؟فارس: یک بار به طور شفاف می

ت که در حوزه اقتصادی وظیفه اصلی آن حمایت از تولید به سازمان مرکزی تعاون روستایی سازمانی اقتصادی اجتماعی اس :شیرزاد

های ابالغی خریدهای حمایتی یا بخشی از خریدهای تضمینی و خریدهای های بازاری است که بر اساس سیاستکمک مکانیسم

بازارگردانی است.  بخشی و بازارسازی واز طرف دیگر یکی دیگر از وظایف سازمان تعاون روستایی شتاب.توافقی را انجام می دهد

 .سازی بازار سنتی محصوالت کشاورزی استهای کارگزاری مدرن و مدرنتشکیل شرکت

 .گویید اتفاق نیفتاده استرسد در چند سال اخیر چنین چیزی که شما میفارس: ولی به نظر می

 .شیرزاد: من اصالً به چند سال اخیر کاری ندارم

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

102 
 

کنید همین االن که شما کنیم. فکر میهای موجود صحبت میکنیم بلکه در مورد واقعیتنمیبه شخص صحبت نه! ما راجع :فارس

 اید سازمان تعاون روستایی چقدر به وظیفه و هدف خود نزدیک است؟به موضوع ورود کرده

 کنم. اولویتحبت میهایی که در زمان مدیریت بنده در حال محقق شدن است صبه گذشته کاری ندارم اما در مورد سیاست :شیرزاد

 .ما اکنون در سازمان نظم و انضباط مالی، ساختاربخشی سازمانی و ایجاد ساختارهای مدرن است

 فارس: یعنی تا االن این سازمان سنتی عمل کرده است؟

ک شود. یمیدر اذهان عمومی معروف است که تعاون روستایی یک سازمان آرکائیک است و بوی کهنگی از این سازمان بلند  :شیرزاد

 .های بسیار سنتیسازمان سنتی با مکانیسم

 .طور که باید نتواند به وظایف خود عمل کندشود کارها به کندی پیش برود و آنفارس: که همین امر سبب می

و  دهندمی شوند و استعداد الزم برای تغییر را از دسترو میشوند با مشکالت زیادی روبهها سنتی میبله! وقتی سازمان :شیرزاد

ند و فکر ککند و عنصر توانمندسازی هم در این راستا معنا پیدا نمیسازی در یک سازمان سنتی معنا پیدا نمیچیزی به نام ظرفیت

یکی از مهمترین سازی این سازمان است که سازی، پویا کردن و چابکهای بنده مدرنترین وظیفهکنم یکی از اصلیمی

های کنیم و شرکتاستفاده از سازوکارهای بورسی است که ما آن را تشویق و حمایت می های بازار نوینمکانیسم

 .کارگزاری موجود را با خطوط اعتباری تقویت کنیم

تن از کشاورزان توسط سازمان شما خریداری  ۷۰فارس: مثالً در مورد زعفران اطالع دارم که این اتفاق افتاده و زعفرانی که حدود 

 شود و دیگر چه؟شده از طریق بورس کاال عرضه می

طور اما میزان آن محدود است و طبیعی است که بازار شیرزاد: شیرخشک نیز از طریق بورس در حال عرضه است، خرما هم همین

 .کندسنتی در برابر بازار مدرن مقاومت می

 شود؟ها مشخص میافتد و قیمتسازی اتفاق میفارس: حتماً چون شفاف

 .شودشیرزاد: مهمترین اصل بازار مدرن این است که تعهدآور می

ن کشند بیشتریها که کمترین زحمت را میها و واسطهافتد این است که همیشه داللیک اتفاقی که در کشور ما همیشه می :فارس

 .برداورز باشد یا هر فرد دیگری، سود کمتری میبرند و تولیدکننده که ممکن است کشسود را می

 به دنبال توزیع ریسک متوازن بین تولیدکننده و عرضه کننده هستیم

برند و کشاورزان ما از حاشیه سود کمتری برخوردارند، تنها دالالن بیشترین سود را میتان کنم، نهشیرزاد: بگذارید )در پاسخ( کمک

ها و تولیدکننده شود اما در بازار مدرن این مخاطرات بین کارگزاریر سر تولیدکننده آوار میبلکه همه ریسک ارضی و سماوی ب

 .شودسرشکن می

 دهد؟فارس: این اتفاق به چه شکلی رخ می

با قراردادهای آتی که اینها توزیع ریسک بین خریدار و فروشنده است و اکنون سیستمی که در تعاون روستایی در حال  :شیرزاد

سازی هستیم توزیع ریسک متوازن است و باید به این سمت برویم؛ چراکه بخش کشاورزی ما وارد دوره پسااقلیم و خشکسالی هپیاد

شود و بنابراین در آینده بازده تبدیل به باغات زعفران به دلیل مصرف آب کمتر میزارهای کمممتد شده است، در نتیجه دیم

اند که خود در حوزه هیم داشت که عمدتاً در مناطق مرزی و مناطق محروم کشور واقع شدهکار بیشتری خواهای زعفرانخانواده

های روستایی خالی از سکنه شوند، درواقع چندان مطلوب نیست. دولت با درک این امنیت کشور نیز مؤثر است و اگر سکونتگاه

 .ضرورت وارد بازار زعفران شده است
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گویند هرچه زعفران در بازار بوده ان نسبت به عملکرد سازمان تعاون روستایی گالیه داشته و میای از صادرکنندگان زعفرعده :فارس

 آوری کرده و سبب افزایش قیمت زعفران شده است. توضیح شما دراین باره چیست؟این سازمان جمع

خواهید به بازار عرضه کنید و ان را میروزه یک تناژ زیادی از زعفر ۵۰طور نیست. تصور کنید شما در یک بازه زمانی شیرزاد: این

هزار خانواده  3۰۰کند و دولت باید در اینجا مداخله کند چون پای حیات بیش از شود، قیمت هم افت میوقتی عرضه زیاد می

تولید  کار در میان است و دولت باید برای حمایت از این قشر ورود کند. کشاورزی در مناطق مرزی و محروم ما فقط شیوهزعفران

 .نیست بلکه شیوه زندگی هم هست

 هزار خانوار زعفران کار به بازار زعفران ورود کردیم 3۰۰برای حمایت از 

 دهد که اقتصاد آزاد شود؟فارس: بخش خصوصی معتقد است که چرا دولت باید در همه چیز تجارت دخالت کند و چرا اجازه نمی

کار تمام محصول خود را به بازار هزار خانوار زعفران 3۰۰روزه تمام  ۵۰دهم. دلیلش این بود در بازه زمانی توضیح می :شیرزاد

 کند. دولت برای حمایت از معیشت خانوارهایفرستادند و این طبیعی است، حتی اگر هر جای دنیا این اتفاق بیفتد، قیمت افت میمی

، بخشی از زعفران را از بازار خارج کرده و قیمت را متعادل نموده است که این یک سیاست تنظیم کار وارد این بازار شدهزعفران

دیگر موضوع مانند سابق نیست و بازار سنتی زعفران  .های اجتماعی و اقتصادی استبازاری خیلی درست و متکی بر واقعیت

ه هر ساله باید بخشی از زعفران را خریداری کند تا ای به نام دولت وجود دارد کگر حرفهباید درک کند که یک مداخله

 .کاری ما تا کرمان رفته استرو نیستیم و زعفرانکارهای خراسان و قائنات روبهما فقط با زعفران .قیمت زعفران تنظیم شود

 .کنندکنم بیست و چند استان اکنون زعفران کشت میفارس: بله! فکر می

ن یک پدیده تجاری محض نیست بلکه با حیات بسیاری از خانوارهای روستایی ما در ارتباط است. زمانی بله! اینجا دیگر زعفرا :شیرزاد

گویند شود اصالً تناسب نداشت، بنابراین اینکه تجار میکاران پرداخت میشده زعفران با پولی که بابت خرید به زعفرانقیمت تمام

 .شناسندهای امروز بخش کشاورزی را نمیضرورتدولت نباید دخالت کند به این دلیل است که تجار 

 کنند؟فارس: یعنی فقط به منفعت خودشان فکر می

بله! تجار باید بپذیرند که اوالً بازار زعفران باید مدرن شود، ثانیاً باید بپذیرند که حاشیه سود مناسبی به کشاورز تعلق گیرد  :شیرزاد

 .که این راه دوجانبه است و باید تقویت شودو کشاورز در تجارت زعفران حضور داشته باشد 

شته های گذپردازیم. در سالفارس: آقای دکتر ممنون از توضیحات کاملتان برای این موضوع، حاال به بحث خرید توافقی شیرخام می

 ...بر سر خرید توافقی شیرخام مشکالتی وجود داشته است

 !شیرزاد: بله

ای که تعاون روستایی ها، تعامل دامداران با کارخانجات لبنی و نقش واسطهتا نحوه پرداختاز نحوه تحویل گرفتن شیر خام  :فارس

خواهم بدانم مدیریت جدید سازمان تعاون روستایی چه سازوکاری برای اصالح سیستم خرید توافقی شیرخام کرد، میآن را بازی می

 .در نظر گرفته است

 کردستین مصاحبه من در مورد خرید توافقی شیرخام بود که هیچ کس جرأت نمیشیرزاد: از روزی که من وارد سیستم شدم نخ

شود. نخستین قدم این است که ما بپذیریم در شرایط فعلی ماه اجرا میتومان و اینکه بگوید از فروردین ۱۴۴۰بگوید قیمت شیرخام 

 .تومان در شرایط واقعی باید اتفاق بیفتد ۱۴۴۰قیمت هر کیلوگرم شیرخام 

 .تومان هستند ۱۷۵۰ نرخ تا شیرخام قیمت افزایش دنبال به  رس: البته احتماالً در جریان هستید که دامدارانفا

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

104 
 

ها فشار زیادی بر قیمت تومان است و به دلیل نوسان قیمت نهاده ۱۴۴۰شده شیر خیلی باالتر از کیلویی بله! قیمت تمام :شیرزاد

شده شیر به تولیدکننده وارد شده است و دولت در حال کنترل این موضوع است و به عناوین مختلف حمایت خود را ادامه تمام

محدود است. ما با طیفی از دامداران  های صنعتی و شبه صنعتی ماپایی است و دامپروریدهد؛ چراکه نظام دامپروری ما نظام خردهمی

این  های کمتری برایایم. در گذشته شرکترو هستیم که نیاز به حمایت دارند. ما مکانیسیم کامالً رقابتی در پیش رو گرفتهروبه

 .ایمموضوع وجود داشت اما اکنون عمده کارخانجات صنایع لبنی را به کمک فراخوانده

 کنند؟فارس: یعنی چه کار می

 استان ۱8افزایش سهمیه خرید توافقی شیرخام در 

کنیم دادند، از ظرفیت کارخانجات لبنی نیز استفاده میهای توافقی خرید شیرخام را انجام میکه یک سری شرکتشیرزاد: جدا از این

عال کرده و به آنها فضا دادیم و ایم، البته اینها همه وجود داشتند ولی ما آنها را فو یکسری کریدورهای بازاری جدید را کشف کرده

دادیم. ولی استان خرید توافقی شیر را انجام می 7قبالً ما در ها افزایش پیدا کرده است، سهمیه خرید توافقی شیر در استان

گری هدفمند ما در فرآیند بازاری مداخله .استان شیر تولیدی متعلق به هر استان باید توافقی خریداری شود 18اکنون در 

درصد است، نه بیشتر و نه کمتر و سهمیه هر استان برای جذب شیر باالتر رفته است و نسبت به  3.۵تا  3شده شیرخام قیمت تمام

اصفهان اکنون استان دهیم که ها انجام میمیزان تولید، نظام دامپروری و چند شاخص دیگر خرید توافقی شیر را در استان

ایم در کنار تمام اینها ارتباط مستقیم با اتحادیه دامداران داشته باشیم تا مطمئن و سعی کردهبیشترین خرید توافقی شیر را دارد 

 .ای سه ماه استرسد چون نقد مطالبات کارخانهشویم پول نقد به دست دامدار می

 فارس: االن زمان پرداخت شما چند روز پس از تحویل شیر است؟

درصد پرداخت مطالبات دامداران نقدی است. البته از زمانی که بنده در  ۴۰به صورت هفتگی و ماهانه است، البته بیش از  :شیرزاد

ام و این موضوع هم یکی از انتقاداتی است که به بنده وارد است. اما معتقدم ام، پول تمام دامداران را پرداخت کردهسازمان حضور یافته

 .پول را در حساب نگه داریم باید پول دامدار را به موقع پرداخت کردبه جای آنکه 

 .فارس: مدیران دولتی دوست دارند پول در حساب بماند

 .شیرزاد: دلیلی ندارد. قدرت من در توان مذاکره با کشاورزان است

ید مرکبات از باغداران را داشتیم و کنیم، چند سال پیش داستان نحوه خردرست است. آقای دکتر حاال از این بحث عبور می :فارس

به دلیل سرمازدگی که دو سال پیش رخ داده بود که تعاون روستایی آن طور که باید و شاید نتوانست نقش خود را به خوبی ایفا کند 

 خواهید چه سیستمی را تعبیه کنید؟چه برای خرید از باغدار و چه برای فروش در بازار. شما در مدیریت جدید می

 .دانمرزاد: برخالف نظر شما من سیستم سال گذشته را موفق میشی

 .فارس: من دو سال پیش را عرض کردم

 سیستم زنجیره سرد بر مرکبات حاکم می شود

در این حوزه سال خوبی بوده است و  9۶بله! دو سال قبل به دلیل سرمازدگی ، اما سال قبل سال موفقی بوده است و سال  :شیرزاد

ریزی از االن شروع شده است ایم و برنامهداران صحبت کردهداران و سورتینگبا سردخانه .هستیم 9۶ما در حال توسعه سیستم سال 

را در این  اهتا برای شب عید مشکل نداشته باشیم. مشکل اینجاست که ما نقدینگی را برای این دو قشر فراهم نکرده بودیم. بانک

مل های باربری و حهای صنایع تبدیلی، فرآوری و نگهداری از قبل مشخص نشده بود. شرکتداستان مشارکت نداده بودیم و شرکت

http://awnrc.com/index.php
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باربری  هایو اکنون به برخی شرکت شودلی االن سیستم زنجیره سرد بر مرکبات حاکم میو نقل ما از قبل تجهیز نشده بود و

 .توسعه دهنددهیم تا خود را وام می

 کنید؟فارس: یعنی زنجیره را کامل می

درصد که مربوط به  ۶های با نرخ سود بریم و از این وامکنند کار را جلو میگذاری که میبله! با مشارکت خودشان و سرمایه :شیرزاد

 .ایممثبتی از آن گرفته ایم و تاکنون نیز بازخوردهایایجاد اشتغال در مراکز روستایی است به زنجیره سرد اختصاص داده

 خواهید بگویید اتفاقات تلخ چند سال گذشته دیگر تکرار نخواهد شد؟فارس: یعنی می

توان گفت که ریسک را به صفر ماژور در این بخش زیاد داریم و نمیشیرزاد: ببینید! ما در زمینه کشاورزی همه چیز داریم و فورس

سرمایه در خطر را کاهش دهیم و این سیاست ماست و در حال کاهش سرمایه در خطر رسانیم. اما مهم این است که بتوانیم می

 .دولت در بازار مرکبات هستیم

 فارس: آیا ممکن است این اتفاق در زنجیره شیر هم محقق شود؟

ری شده گیدر زنجیره شیر به خاطر اینکه فسادپذیری باالست این موضوع از قبل بنا به ضرورت توسط بخش خصوصی پی :شیرزاد

ها در این بخش است، اگرچه ممکن است نیاز به بازسازی داشته است و بخش خصوصی صاحب بسیاری از تأسیسات و زیرساخت

 .ایممیوه و کنستانتره وارد مذاکره شدهباشد. همچنین برای توسعه زنجیره سرد مرکبات با یک سری از صنایع تبدیلی آب

افتاد این بود که صنایع تبدیلی در کنار محل تولید و شد ولی اتفاقی نمیرد آن صحبت مییکی از نکاتی که همیشه در مو :فارس

 .باغات مستقر شوند تا ضایعات هم کاهش یابد

آمایش صنعتی اصالً وجود ندارد و مملکت ما از نظر توزیع فضای دانید که طور است. ولی خب! خوب میشیرزاد: بله! همین

ری مسائل دیگر مانند آمایش صنعتی نامتوازن به آن تحمیل شده است که این داستان گریبانگیر ما و یکس امکانات در رنج است

کنیم تا خطرپذیری را کم کرد و از مشکالت گذشته هم درس گرفت و قطعاً تجربه تلخ دو سه سال هم هست اما ما تالش خود را می

 .قبل تکرار نخواهد شد

توانید به بخش ای که میترین وعدهعنوان مدیرعامل جدید سازمان تعاون روستایی ایران مهمفارس: به عنوان آخرین سؤال شما به 

 کشاورزی کشور بدهید که در حد حیطه مسئولیت خود مشکالت را حل خواهد کرد چیست؟

 .کنم هم هوشمند و هم هدفمندتأکید می .گری هدفمند و هوشمند در بازار محصوالت کشاورزیمداخله :شیرزاد

 توانیم بگوییم حضور سازمان تعاون روستایی از این به بعد در تنظیم بازار مؤثرتر خواهد بود؟فارس: یعنی می

های کارگزاری، تقویت بازارسازها و سازی سازوکارهای بازار، تقویت شرکتشیرزاد: بله! هم در تنظیم بازار و هم در زمینه مدرن

تر از داللی در بخش کشاورزی ایای. ما نیاز به بازار حرفهفروشان حرفهی و تقویت خردهها، تقویت بورس کاالی کشاورزبازارگردان

 .شود ترمنصفانه و ترایحرفه آن سازوکار باید منتها نیست بدی چیز داریم، داللی فی نفسه

متوازن ریسک در کنار هم هستیم. شیرزاد: بله! ما به دنبال توزیع متوازن سود و توزیع !تر شودفارس: یعنی توزیع سود منصفانه

 .حال دنبال امنیت غذایی و سالمت غذا هستیمدرعین

https://www.farsnews.com/news/۱39۷۰۴2۰۰۰۰3۱۱/%D8%AC%D8%A۷ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس- ۹۷/۰۴/۱۹ : تاریخ

 های روستایی ضرورت تاسیس واحدهای بازرگانی سهامی خاص در تعاونی

های تولید کشاورزی و روستایی کشور باید در اندیشه تاسیس مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی ایران گفت: اتحادیه مرکزی تعاونی

تا مدیریت واردات و صادرات نهاده و  واحدهای خدمات تجاری و بازرگانی جدیدی با شکل حقوقی شرکتهای سهامی خاص باشد

  .محصوالت کشاورزی را برعهده گیرد

، حسین شیرزاد در جلسه دیدار با جمعی از مدیران نخبه تعاونی های تولید کشاورزی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 ازرگانیب و تجاری خدمات واحدهای تاسیس اندیشه در کشور روستایی و کشاورزی تولید هاییتعاون مرکزی اتحادیه باید :گفت کشور

ه ها هادن واردات مدیریت وظیفه امروزی، اقتصادی پرتالطم شرایط در بتواند تا باشد خاص سهامی شرکتهای حقوقی شکل با جدیدی

ها را در ارتباط اشکال شرکتهای سهامی در مقایسه با تعاونی وی.و صادرات محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف را بر عهده گیرند

ها باید بازارمحورتر و سرمایه پذیر تر بوده و قابلیت با فعالیتهای خدماتی و تجارت داخلی و بین المللی دانست و افزود: این فعالیت

های تولید اورزی خانوادگی و اکثریت تعاونیشیرزاد در ادامه خاطرنشان کرد: کش.انعطاف پذیری بیشتر داشته و متکامل تر باشند

های سنتی، کارایی غیرقابل قبول و کشاورزی گسترش یافته طی دهه های گذشته در ایران که عمدتاً با خطرات محیطی، شیوه

ند در چند پارامتر اساسی وجه اشتراک دارکنند، محصوالت مختلف کشاورزی و صنعتی می تولید به اقدام  اثربخشی پایین فعالیتها،

که آن پائین بودن سطح بازدهی به موازات ضایعات باال در فرایند تولید و گرایش به اشکال پدرساالرانه در مدیریت واحدهای تولیدی 

یسک پذیراست. آنها به شدت نیازمند پوشش های تامینی، خدمات ر گذاریو نظامات بهره برداری و قرار گرفتن در ردیف سرمایه

گیرانه نیز برخوردارند اعتباری خرد ، خدمات اجتماعی و حتی خدمات حمایتی اجتماعی که جدای از ماهیت حمایتی از ابعاد پیش

های جدید در ساختار آوریه فنمدیرعامل سازمان تعاونی روستایی ایران استفاده از اشکال حقوقی مناسبات نوین به همرا.هستند

 بهبود را بخش این در تولید  های تولید کشاورزی را گامی برای ارتقای کیفیت و کمیت عنوان کرد و گفت: این امرمدیریتی تعاونی

ر د و محصوالت عرضه قیمت تعدیل ، روستایی اقتصادی هایبنگاه این سوددهی افزایش تولید، هایهزینه کاهش باعث و بخشیده

های تولید کشاورزی استوی همچنین در تبیین کشاورزی خانوادگی  ای، ملی و حتی فراملی تعاونینهایت گسترش بازارهای منطقه

شود. در این رابطه شرکتهای سهامی  های جدید با حضور خانواده ها تاسیس میگفت: امروزه در جهان، سهم قابل توجهی از بنگاه

لیدی تو-ونی و دینامیزم درونی مناسبات و تعامل بین افراد از متکاملترین صور مشارکتهای تجاریخاص به دلیل قواعد حاکم قان

شوند. تولید کشاورزی باید نهادهای بازار محوری در قالب شرکتهای سهامی خاص سازماندهی و آنها را بازار گرا و سرمایه محسوب می

ه عالقمندان سرمایه گذاری در محیط های تولیدی روستایی کمک کرد تا با شیرزاد بر این نکته هم تاکید کرد: باید ب.پذیر کردد

تسهیم نمایند تا در مجموع ریسک هر کدام از  گذاریریسک مبتال به آن را بین چند نهاد سرمایه گذاری،سندیکائی کردن سرمایه

 .سرمایه گزاران کاهش یابد

https://www.farsnews.com/news/۱39۷۰۴۱9۰۰۰۶۰2/%D8%B۶% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۵تاریخ: 

 قاچاق آرد در کمین است/سیلی نقد به از حلوای نسیه

سازی گندمکاران گفت: دالالن پس از خرید گندم از کشاورزان و تبدیل آرد به گندم،اقدام به صادرات آن از  رئیس بنیاد توانمند

 .کنندمبادی غیرقانونی می

گروه اقتصادی باشگاه  کشاورزی صنعت،تجارت و علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

کشاورزان به مرغداران و دالالن اظهار کرد: هم اکنون بحث فروش گندم کشاورزان فروش گندم  با انتقاد از تشدید ،خبرنگاران جوان

وی افزود: با .مر می تواند معضل جدیدی را به وجود آوردبه دالالن و مرغداران به سبب پرداخت نقدی شدت گرفته است که این ا

اگر  کنند؛ بنابراینتوجه به آنکه دالالن پس از خرید گندم از کشاورزان و تبدیل آن به آرد، اقدام به صادرات از مبادی غیرقانونی می

ادامه داد: در چند سال اخیر،کشاورزان به  ایمانی.رو خواهیم شدتدابیر جدی در این زمینه اندیشیده نشود با معضل جدی قاچاق روبه

سیستم خرید توسط دولت به سبب نبود مشکل در روند خرید اعتماد کرده بودند که متاسفانه تأخیر در پرداخت مطالبات و قیمت 

دم به خرید گن در سال گذشته ، زمینه را برای بی اعتمادی کشاورزان به این سیستم فراهم کرد و در نهایت موجب شد تمایل آنها به

خرید های موجود در بحث قیمت رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با انتقاد از نابسامانی.و دالالن افزایش یابد مرغداران

در سال جاری بیان کرد: با توجه به ثبات نرخ خرید تضمینی ، افزایش هزینه های تولید و تاخیر در پرداخت مطالبات  تضمینی گندم

وی ادامه .ر سال گذشته موجب شد کشاورز برای امرار معاش نسبت به تحویل گندم به مراکز دولتی تمایلی نداشته باشدگندمکاران د

 فروش  میلیون تومان درآمد دارند، پس از یک حساب و کتابی 10داد: با وجود آنکه کشاورزان در طول یکسال زراعی به طور متوسط 

و دالل را ترجیح می دهند تا اینکه مطالبات خود را در چندین مرحله  دامدار به تضمینی خرید نرخ از کمتر تومان ۱۰۰ گندم نقدی

به گفته این مقام مسئول بی اعتمادی کشاورزان به سبب مشکالت .دریافت کنند. این موضوع به ضرر سیستم حاکمیتی تمام می شود

دکنندگان در سال آتی تمایلی به کشت گندم نداشته باشند و موجود در پرداخت و خرید تضمینی به دولت موجب شده است تا تولی

ایمانی با اشاره به .را تحت تاثیر خود قرار می دهد محصوالت استراتژیکبه سراغ کشت دیگر محصوالت بروند که این امر تولید 

تقدم که دولت از محصوالت بنده به عنوان نماینده جامعه کشاورزان مع :ضرورت حمایت از تولید محصوالت استراتژیک بیان کرد

استراتژیک نظیر گندم، جو، کلزا، چغندر قند و... باید حمایت های الزم را داشته باشد چرا که عمده آب مصرفی این محصوالت آب 

ا رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پاسخ به این سوال که آیا ب.سبز است و این امر در حفظ منابع پایه تاثیر بسزایی دارد

تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، بیان کرد: این موضوع به رویکرد تولیدکنندگان درباره  خودکفایی گندمفعالیت دالالن در امر خرید، 

وی با بیان اینکه سیلی .نحوه تصمیم گیری خود نسبت به آینده بر می گردد و هم اکنون نمی توان پیش بینی در این زمینه داشت

تومان کمتر از نرخ خرید تضمینی به دالالن و  ۱۰۰ گندم نقدی فروش  کشاورزان اکنون هم  ست، افزود:نقد به از حلوای نسیه ا

را  9۷-9۶مرغداران را ترجیح می دهند این درحالی است که شورای اقتصاد با این نگاه نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 

خرداد تنها  2۰داخت کند، اما این امر تا کنون محقق نشده است چرا که تا را به موقع پر مطالبات کشاورزانافزایش نداد که بتواند 

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران .درصد مطالبات پرداخت شد و از آن تاریخ به بعد پولی به حساب کشاورزان واریز نشده است ۵۰

دم محقق نخواهد شد،تصریح کرد: علی رغم آنکه میلیون تن گن ۱۰.۵در پایان سخنان خود با بیان اینکه امسال پیش بینی خرید 

مشکلی در تولید وجود ندارد،اما بی اعتمادی کشاورزان به سیستم دولتی و امتناع از تحویل محصول به سیلوها موجب شده است که 

 .اشدب داشته بر در را زیادی تبعات تواند می امر این. شود داری نگه انبارها در دالالن توسط و  گندم از چرخه سیستم دولتی خارج

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۷۷۱۵۰/%D9%82%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا – ۱۳۹۷تیر / /  ۲۰چهارشنبه , 

 کشاورزی کمترین مشکل را در شرایط تحریم دارد

اینکه امکان استفاده از آب در سواحل برای ایجاد شهرک های گلخانه ای از جمله پرورش آناناس وجود دارد،گفت: وزیر جهاد با بیان 

به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود .بخش کشاورزی در شرایط تحریم،کمترین مشکالت را خواهد داشت

کشاورزی استان های این وزارت با بیان این که آمریکا همه توان خود را برای  حجتی در جمع مدیران ارشد و روسای سازمان جهاد

همسو کردن سایر کشورها در اعمال تحریم ها علیه ایران به کار بسته است، این اقدام آمریکا را نشان دهنده قدرت جمهوری اسالمی 

ژه بخش کشاورزی به عنوان خصوصی ترین بخش اقتصادی ایران دانست و افزود: ظرفیت ها و توانمندی های فراوانی در داخل به وی

کشور وجود دارد و با توجه به این که تولید و تامین نیازهای غذایی مردم بر عهده این بخش است، ارزان و آسان ترین ارز در اختیار 

یر، اتحاد و هماهنگی همه مردم و وی با اشاره به این که با تدب.بخش کشاورزی قرار می گیرد و در این زمینه هیچ محدودیتی نداریم

دستگاه ها می توانیم در مدت کوتاهی در این جنگ اقتصادی بر تحریم ها پیروز شویم، گفت:بخش کشاورزی با اتکا به توانمندی 

حجتی بر ضرورت ساماندهی نظام تولید و عرضه محصوالت .های داخلی، در شرایط تحریم، کمترین مشکالت را خواهد داشت

تاکید و خاطرنشان کرد:تعاونی ها و تشکل های تولیدی با حمایت و مشارکت صندوق های سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشاورزی 

وزیر جهاد کشاورزی، .باید فرآیند تولید از مرحله تامین نهاده ها تا بازاررسانی و دسترسی مردم به تولیدات کشاورزی را بر عهده بگیرند

عاونی ها و تشکل های تولیدی بخش کشاورزی را الزمه پذیرش این مسئولیت مهم برشمرد و یادآور ایجاد ساختار و توانمندسازی ت

وی ادامه داد:با برنامه ریزی ها و .شد:باید به گونه ای اقدام کنیم که دیگر افرادی به نام سلطان واردات شکر در کشور نداشته باشیم

میلیون تن شکر در کشور دست یافته ایم و با راه اندازی  2سال به رکورد بیش از اقدامات فنی صورت گرفته در دولت تدبیر و امید، ام

وی، تاسیس صنایع فرآوری محصوالت .کارخانه ای در دزفول، گامی دیگر به خودکفایی کشور در تولید شکر نزدیک تر خواهیم شد

ی ضروری عنوان کرد و افزود:با توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی به ویژه در قطب های تولید را برای افزایش ماندگاری تولیدات کشاورز

کشاورزی امکان عرضه محصوالت با قیمت مناسب در همه ایام سال فراهم و همچنین از زیان کشاورزان ناشی از عرضه گسترده این 

 .محصوالت در بازه زمانی کوتاه جلوگیری می شود

هکتار در سال  8۰۰۰نه ها، افزایش سطح گلخانه های کشور از حدود درصدی مصرف آب در گلخا 9۰حجتی با اشاره به صرفه جویی 

را قابل توجه ولی ناکافی دانست و خطاب به مدیران استانی بر ضرورت رفع موانع و تسهیل  9۶هزار هکتار در سال  ۱2به بیش از  92

ی که آب و پروانه بهره برداری دارند به وی گفت:احداث گلخانه در محدوده باغ های.فرآیند احداث گلخانه ها در کشور تاکید کرد

حجتی اظهار داشت:اختیارات و توانمندی کافی در وزارت جهاد .منظور کمک به تولید و درآمد کشاورزان نیاز به مجوز جدید ندارد

فرینان را آسان و کشاورزی وجود دارد و مدیران استانی به عنوان مشاور و مباشر باید امور سرمایه گذاری و تولید متقاضیان و کارآ

وزیر جهاد کشاورزی، آبخیزداری و تثبیت شن های روان را از وظایف مهم این وزارت برای حفظ منابع آب و خاک و .تسریع کنند

دارایی های مردم برشمرد و افزود:باید با استفاده از اعتبارات استانی و مشارکت جوامع محلی نسبت به مالچ پاشی و جلوگیری از 

وی با اشاره به مزایای آبخیزداری تصریح کرد: با تجمیع اعتبارات ملی، استانی و مردمی، اجرای .وان اهتمام بیشتری شودماسه های ر

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت احیا و مرمت قنات ها با مشارکت مردم تاکید کرد و .عملیات آبخیزداری در کشور باید توسعه یابد

شدن قنات ها و از بین رفتن پوشش گیاهی شده اند که برای حفظ سرزمین، پیشنهاد تخریب افزود:احداث برخی سدها موجب خشک 

میلیارد متر مکعب آب شیرین بدون استفاده مناسب به دریای خزر می ریزد،  8حجتی با اشاره به این که ساالنه .آنها ارائه شده است

ا به دریا می ریزد در حالی که می توانیم با اجرای عملیات آبخیزداری گفت:تا یک ماه آینده تمام آب استان گیالن ماندآبی می شود و ی

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

109 
 

وی با بیان این که انتقال .بخشی از این آب را در آب بندها ذخیره و با پرورش ماهی در آنها به افزایش درآمد روستاییان کمک کنیم

صرفه اقتصادی نیز ندارد، گفت:امکان  آب از عمق سرزمین به ساحل برای مصرف صنایع موجب خشکی برخی مناطق شده است و

استفاده از آب در سواحل برای ایجاد شهرک های گلخانه ای از جمله پرورش آناناس وجود دارد و با این اقدام ضمن ایجاد اشتغال در 

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت صادرات برخی اقالم .مناطق محروم از خروج ارز برای واردات این میوه جلوگیری می شود

تومانی تامین می شود و صادرات آن با ارز آزاد موجب ایجاد رانت  38۰۰کشاورزی گفت:مواد اولیه تولید خوراک دام و آبزیان با ارز 

 .می شد

/iranecona.com/http:/8۵339/%DA%A9%D8%B۴%D8%A۷%D9%88% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

  13:18 - 20/04/1397 :ایرنا

 سهم ایران از محصوالت تراریخته واردات است 

روز در 2زیست شناسی کاربردی که به مدت به گزارش ایرنا، بهزادقره یاضی روز چهارشنبه در کنگره بین المللی جنبه های نوین 

دانشگاه خوارزمی کرج در حال برگزاری است، اظهار داشت: ایران سهمی در تولید محصوالت تراریخته ندارد این درحالی است که 

ت تراریخته وی گفت: آمارها نشان می دهد که استفاده از محصوال.میلیارد دالر رسیده است ۱۷فروش بذر تراریخته در دنیا به حدود 

در جهان در حال افزایش است و کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکای شمالی و جنوبی این محصوالت را کشت و از همه مهم تر آنها 

تنوع زیستی با محصوالت تراریخته افزایش و ارقام متنوعی بدین وسیله می توان تولید کرد، این در  :وی ادامه داد.مصرف می کنند

رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران با اشاره .کشت محصوالت تراریخته و غیر تراریخته را می توان همزمان با هم داشتحالی است که 

کم خاک ورزی و بدون شخم و تاثیر مثبت  :به اینکه کاهش مصرف سموم از جمله مزایای محصوالت تراریخته است، خاطرنشان کرد

وی با بیان اینکه نیاز است در خصوص محصوالت تراریخته تولید .ن محصوالت استبر کاهش گازهای گلخانه ای از دیگر مزایای ای

 .درصد سطح زیر کشت سویای جهان به شکل تراریخته است ۷۷درصد پنبه و  8۰داخلی داشته باشیم، گفت: اکنون 

ایران ملزم به پرداخت  2020ال میلیون تن دی اکسید کربن در ایران تولید می کنیم و از س ۷۰۰قره یاضی افزود: بر اساس آمارها 

وی ادامه داد: این در حالی است که تولید .رایم کالن در این زمینه خواهیم بود و نیاز است در این خصوص فکری اساسی شود

رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران در بخش .محصوالت تراریخته می تواند کاهش تولید گازکربنیک را در کشور به همراه داشته باشد

گری از سخنان خود ضمن انتقاد از برخی رسانه ها در خصوص بد جلوه دادن محصوالت تراریخته و شایعه سازی، اظهار داشت: دی

جعل هایی در خصوص محصوالت تراریخته در برخی سایت های خبری دیده می شود و در نهایت می گویند که هدف شان ایجاد 

گر حتی یک نفر محصوالت تراریخته را مصرف و بر اثر مصرف این محصوالت دچار وحشت در بین مردم است، این در حالی است که ا

قره یاضی گفت: برخی رسانه ها بیان می کنند که دشمن برای ضربه زدن به ما این محصوالت را تولید می .آلرژی شد را معرفی کنند

 . رف کننده محصوالت تراریخته استکند این در حالی است که آمریکا بزرگترین تولید کننده و اروپا بزرگترین مص

وی ادامه داد: همانگونه که امروز برخی مطرح می کنند که واکسینه کار دشمن است و نباید انجام نداد همین توطئه ها را نیز علیه 

 .محصوالت تراریخته انجام می دهند

/News/http://www.irna.ir/fa829۶۷۷۶3 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۱۷تاریخ: 

 هزار تومان 10های دامی همچنان باالست/ نرخ واقعی هر کیلو مرغ قیمت نهاده

هزار  2و کنجاله سویا  2۰۰، ذرت اوکراین یک هزار و 3۰۰یک مقام مسئول گفت:هم اکنون هر کیلو ذرت برزیلی با نرخ یک هزار و 

وگو با محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت.شودتومان تحویل مرغدار داده می 9۰۰و 

همچنان باالست،  های دامیقیمت نهاده با اشاره به اینکه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

 9۰۰هزار و  2و کنجاله سویا  2۰۰، ذرت اوکراین یک هزار و 300اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت برزیلی با نرخ یک هزار و 

وی با بیان اینکه قیمت مرغ در یک هفته اخیر در بازار رو به افزایش است، افزود: باتوجه به روند .شودتومان تحویل مرغدار داده می

 .تا رسیدن به نرخ واقعی پیش رود قیمت مرغرود که روند افزایش کنونی تولید انتظار می

هزار تومان اعالم  ۱۰تا  ۵۰۰هزار و  9ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۰۰هزار و  ۶یوسفی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده 

ای کرد و گفت: با توجه به آنکه قیمت کنونی مرغ کمتر از نرخ تورم است؛بنابراین اگر قیمت مرغ به نرخ واقعی خود نرسد در آینده

 .ها یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شدنه چندان دور مرغداری

های دامی خواهد داشت، بیان کرد: هم اکنون چه تاثیری در واردات نهاده وی در پاسخ به این سوال که اعمال تحریم های جدید

توان اظهار نظری راجع به این موضوع داشت و باید منتظر ماند که با توجه به مذاکرات دولت با اروپایی ها چه تمهیداتی اندیشیده نمی

شود، افزود: با توجه به هزارتن مرغ زنده تولید می 2۴۰رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه ماهانه .می شود

در فروش هر کیلو مرغ، طی ماه های اخیر تولیدکنندگان زیان هنگفتی را متحمل  مرغداران تومانی ۵۰۰متوسط زیان یک هزار و 

و اعتصاب کامیون داران های دامی ناشی از نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی ماه اخیر قیمت نهاده ۴به گفته یوسفی، در .شدند

وی با بیان اینکه زیان اخیر مرغداران ظرف مدت زمان یک ماه قابل جبران نیست،گفت: با توجه به شرایط .درصد گران شده است ۶۰

هزار تومان امکان پذیر نیست چرا که  ۱۰هزار به  ۶کنونی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش یکباره قیمت مرغ از کیلویی 

ردم تحمل این میزان گرانی ندارند، اما در پی کاهش جوجه ریزی واحدها طبیعی است که قیمت مرغ به مرور دستخوش تغییر و م

 .تحوالتی قرار گیرد

های دامی از سوی شرکت رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پایان سخنان خود درباره آخرین وضعیت توزیع نهاده

 .میزان نهاده های توزیعی از سوی پشتیبانی امور دام جوابگوی نیاز مرغداران نیست :یح کردپشتیبانی امور دام تصر

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵9۰29۰/%D9%82%DB%8C%D9%8۵ 
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 نهاده

  16:37 - 17/04/1397 :ایرنا

 درصد کود مصرفی کشاورزان در داخل کشور تولید می شود  80

میلیون تن  ۴.۵شمس اله مالزاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نیاز ساالنه بخش کشاورزی به انواع کودها حدود 

کشاورزان به علت اعتماد نداشتن به وی بیان کرد:  .بوده که شامل انواع کودهای ریز مغذی، ماکرو و یک میلیون تن مواد آلی است

  .درصد نیاز واقعی را مصرف کردند ۵۰کیفیت کودها که اغلب آنها وارداتی بوده است، طی سال های گذشته فقط 

وی با تاکید بر اینکه اعتماد کشاورزان به کودهای عرضه شده رو به افزایش است، ابراز امیدواری کرد تا میزان بهینه کود در سطح 

میلیون تن انواع کودهای ماکرو تامین شده و در صورت نیاز به همراه سایر ذخایر  2.۵مالزاده اضافه کرد: امسال  .مصرف شودکشور 

وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته تمام کودهای مورد نیاز را به مقدار  :وی ادامه داد .کودی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در  .ر کشاورزان قرار داد و امسال نیز هیچ گونه مشکلی در تامین کود نداردکافی تامین کرد و در اختیا

امور ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاه با اشاره به کیفیت کودهای تولید شده در کشور نیز گفت: در زمینه کیفیت کود هم کمیته 

قانونی متخلفان در حال اجراست و هم کیفیت کودهای عرضه شده بهبود یافته  های پایش استانی در حال فعالیت بوده و پیگردهای

وی به کشاورزان توصیه کرد تا کودها را از فروشگاه های معتبر که خدمات حمایتی دارند، تهیه کنند و در صورت مواجهه با  .است

ایرنا کودها به انواع مختلفی چون کودهای آلی، به گزارش  .کودهای بی کیفیت موضوع را اطالع دهند تا با متخلفان برخورد شود

بر این اساس ماده آلی برای بهسازی خاک  .زیستی و شیمیایی تقسیم می شود و توصیه کارشناسان بر مصرف تلفیقی همه آنهاست

ی عنصر تغذیه ا مطلوب است، ماده زیستی زمینه را برای تجزیه مواد غیرمحلول فراهم می کند و ماده شیمیایی می تواند به عنوان

برند، مورد بررسی وزارت  ۵۰۰هزار و  2برند کود در کشور شناسایی شده که از این تعداد  8۰۰افزون بر سه هزار و  .محسوب شود

در سال های گذشته به علت ورود کودهای بی کیفیت به کشور به خصوص از مبادی غیررسمی  .جهاد کشاورزی قرار گرفته است

میلیون تن در سال  ۴.۵مصرف کودها کاهش یافته بود؛ این امر موجب شد تا میزان مصرف کود در کشور از اعتماد کشاورزان به 

بنا بر اظهارنظر مسووالن هم اکنون مصرف کود در کشور به علت نظارت جهاد کشاورزی بر روند  .به یک سوم تقلیل پیدا کند ۱39۵

  .تولید و توزیع بهبود پیدا کرده است

http://www.irna.ir/fa/News/829۶۵۴3۱ 
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