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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmarkعالمت   "  روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 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 اخبار تهیه شده در سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 :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 - ۹۷/۰۴/۳۰ : تاریخ

 کمبود آب در خرمشهر ناشی از آبیاری کشتزارهای نیشکر است 

رسد مترمکعب است و وقتی به خرمشهر می 110گذرد از اهواز می01وقتی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: دبی آب کارون 

  .شده است نیشکرمترمکعب صرف کشتزارهای  ۹0یابد که مترمکعب کاهش می ۲0به 

 آذری به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، محمد جواد خبرگزاری فارسبه گزارش 

 مبود آب درک مشکل به اشاره با خوزستان روشن افق استانی سیمای برنامه در حضور با اطالعات فناوری و ارتباطات وزیر جهرمی

 مترمکعب۲0 به رسد می خرمشهر به وقتی و است مترمکعب 110 وقتی از اهواز می گذردخوزستان، اظهارداشت: دبی آب کارون 

 .شودمی نیشکر کشتزارهای صرف مترمکعب ۹0 که چرا رسد، می

آب مصرف می شود، اظهارداشت: این درحالی  لیتر هزار 1۲ تا 10 نیشکر آذری جهرمی با بیان اینکه در دنیا به ازای هر هکتار کشت

کاهش پنجاه وی با اشاره به .دارد ما پایین وریبهره و باال مصرف از نشان که است آب لیتر هزار 36است که این نرخ در کشور ما 

میزان مصرف درصدی مصرف آب در مزارع دشت مغان و دشت قزوین با استفاده از اینترنت اشیا، تصریح کرد: فناوری اطالعات هم 

برای هوشمندسازی شبکه توزیع سراسری  وی با اشاره به تفاهم با وزارت نیرو.دهدمیزان محصول را افزایش می هم آب را کاهش و

 .کنیمنامه امضا میزودی با وزارت کشاورزی نیز در زمینه هوشمندسازی کشاورزی تفاهم اطرنشان کرد: بهکشور، خبرق در 

https://www.farsnews.com/news/13۹7041۹001086/%DA%A۹% 
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 آب
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۲۷چهارشنبه , 

 آفزایش نرخ آب معدنی

دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت مواد اولیه برای کارخانجات آب معدنی 

درصدی داشته است، گفت: کارخانجات با توجه به رشد قیمت مواد اولیه ناچار به افزایش قیمت ها  370نسبت به سال گذشته رشد 

 آب و هنوشاب لبنی، صنایع بطری تولید نیاز مورد مواد تأمین در صنعت وزیر نامه رغم علی اینکه از گالیه با پیمان فروهر.شده اند

ری کنند و فکاست، اظهارداشت: واحدهای تولیدی امروز به سختی فعالیت میباط انجام نشده ارت این در گشایشی هیچ هنوز معدنی

 .به حال تأمین مواد اولیه صنایع آب معدنی نشود آنها مجبور به تعطیلی خواهند شد

نی ددبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت مواد اولیه برای کارخانجات آب مع

درصد داشته است، افزود: کارخانجات با توجه به رشد قیمت مواد اولیه ناچار به افزایش قیمت ها  370نسبت به سال گذشته رشد 

شده اند اما باید این را توجه کنید که این افزایش قیمت ها با نگرانی از شرایط بازار اعمال شده چراکه مردم در صورت گرانی آب 

با تأکید براینکه صنایع امروز در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود در تولید بطری ها مشکل دارند، تصریح کرد: وی  .معدنی نمی خرند

مکاتبات و جلسات مختلفی را با مسئوالن وزارت صنعت جهت تأمین مواد اولیه خود برگزار کرده ایم اما هنوز اختالف زیاد مواد از 

 .گان امکان خرید آنها را ندارندبورس تا بازار باال بوده و تولیدکنند

http://iranecona.com/85572/%D8%A2%D9%81%D8%B2%D8%A7 
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 آب
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۲۴یکشنبه , 

 آبادان و خرمشهرآغاز رهاسازی آب برای آبیاری نخیالت 

 .استاندار خوزستان از رهاسازی آب از پشت سدهای گتوند و دز با هدف آبیاری نخیالت شهرستانهای آب و خرمشهر خبر داد

اروندکنار در محل بخشداری این شهر  مردم مطالبات و غالمرضا شریعتی شب گذشته در جلسه ای که به منظور شنیدن صحبت ها 

انجام شد، گفت: از مسائل بی اطالع نیستم و حضور ما در این منطقه به جهت آگاهی از وضعیت منطقه است، حل مشکالت جزو 

ست اوی با بیان اینکه مردم نسبت به نظام و دولت حقوق و تکالیفی دارند، افزود: تامین آب، خواسته به حق مردم .تعهدات ما است

وی اظهار کرد: با تقویت ایستگاه و تلمبه خانه اروندکنار .مهیا شود و لذا معتقد به انجام آنها هستیم آنان معیشت برای و باید شرایط 

مشکل کمی آب را حل کردیم اما مشکل کیفیت هنوز وجود دارد ؛ بنابراین برای بهبود آن دو اقدام را در دستور کار خود داریم، یکی 

سال بر روی زمین مانده بود را توانستیم با  10غدیر است که دو شب پیش به جمشید آباد رسیده و تکمیل شد. کاری که خط لوله 

متر از لوله را از مدار خارج و  ۵00رفع موانع جدی کار به انجام برسانیم، البته در اجرای خط با مشکالتی مواجه شدیم که سبب شد 

استاندار خوزستان تصریح کرد: شنبه مرحله بهره برداری آزمایشی از این خط را .ط تکمیل شودبرای آن جایگزین قرار دهیم تا خ

داشتیم و سه شنبه هفته جاری نیز از آن به طور رسمی بهره برداری می کنیم، تامین آب اروندکنار از تصفیه خانه جمشید و پمپاژ 

شریعتی .با انجام این دو کار تا پایان هفته جاری مشکل به حداقل برسد آب به اروندکنار دیگر اقدام در این باره است، قول می دهیم

هزار متر  110یادآور شد: مشکل آب در شادگان و خرمشهر حل شده اما آبادان هنوز به طور کامل رفع نشده است، سعی داریم تا 

هزار متر مکعب افزایش دهیم، سهم  1۵0هزار متر مکعب و به تدریج تا  1۲۵مکعب آب غدیر فعلی که به آبادان می رسد را تا 

وی گفت: اکنون در مرحله بهره برداری .هزار متر مکعب است و ما این موضوع را در دستور کار خود داریم ۹۵خرمشهر از آب غدیر 

ر از اآزمایشی از خط غدیر هستیم و باید شیرآالت را به شکلی انجام دهیم که خط تنظیم شود به طور حتم سهم آب شرب اروندکن

وی افزود: هر چقدر که بتوانیم .هزارمتر مکعب آب پیش بینی شده برای شهرستان آبادان از آب غدیر به شما اختصاص می یابد 1۵0

آب غدیر بیشتری را به اینجا برسانیم وابستگی به بهمنشیر کمتر می شود و هدفمان آن است که برداشت از این رودخانه به صفر 

نواری بودن و داشتن اشتراکات بیشتر، سختی کار بیشتری نیز دارد اما با پایان کار سهمیه اروندکنار به آنان برسد، آبادان به دلیل 

هزار میکروموسی را به زیر پنج هزار میکروموس برسانیم، اظهار  10شریعتی با بیان اینکه سعی مان آن است که شوری .داده می شود

را برای دستگاه آب شیرین کن اروندکنار برگزار می کنیم و با مشخص شدن برنده این  مردادماه سال جاری مناقصه ای 1۵کرد: در 

مناقصه آب شیرین کن نصب می شود که با این اقدام به طور روزانه سه هزار متر مکعب آب شیرین برای اروندکنار که با آب غدیر 

 .ماه زمان می برد 10ن ها مخلوط شده به دست آنان می رسد البته کار ساخت و نصب این آب شیرین ک

وی تصریح کرد: امید است تا سال آینده کارها به اتمام برسد و آب شیرین وارد مدار شود تا تابستان آینده آب شیرین کن و آب غدیر 

ه ز گذشتاستاندار خوزستان با اشاره به اینکه برای آب کشاورزی نیز یک اقدام جهادی را در سه رو.تامین کننده آب شرب منطقه باشد

سال اخیر بی سابقه بوده و ما برای تامین آب  100به انجام رساندیم، گفت: شرایط آب در پشت سدها بحرانی است، خشکسالی در 

در چند ماه پس از شهریور نیز نگرانیم اما چون آبیاری نخیالت جزو تعهدات ما و مطالبات به حق مردم است از چهارشنبه شب 

 .انیه آب را با هدف آبرسانی به نخیالت آبادان و خرمشهر از پشت سدها رها سازی کردیممتر مکعب بر ث ۲00گذشته 

http://iranecona.com/85421/%D8%A2%D8%BA%D8%A7 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۵تاریخ: 

 میلیارد اتحادیه اروپا از قطع صادرات به ایران 1۰ضرر 

 .میلیارد دالر ضرر کرده است 10شلذر گفت:اتحادیه اروپا به دلیل قطع صادرات به ایران 

اشتفان شلدز سفیر اتریش امروز در نشست هم ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

اندیشی فعاالن بخش خصوصی در تهران با اشاره به همکاری اروپا و ایران اظهار کرد:تجربیات ایران در زمینه بازرگانی و ترانزیت نکته 

 .است همکاری اروپا و ایران مثبت در زمینه

شلدر افزود: با توجه به تالش ایران برای تبدیل شدن به یک کشورصنعتی، اروپا نیز این تعهد را می دهد که از طریق آموزش و 

 .ظرفیت سازی در راستای حمایت از ایران اقدام کند

در جهان نهادینه شده است و ایران می تواند زیر ساخت های الزم را فراهم  تجارت الکترونیک سفیر اتریش تصریح کرد: استفاده از

 .میلیارد دالر ضرر کرده است 10به گفته وی اتحادیه اروپا به دلیل قطع صادرات به ایران .کند

موانع بر سر  یاز استشلدر افزود:در هفته جاری یک بانک ایرانی به سیستم الکترونیکی وارد شده است با توجه به فرصت باقی مانده ن

سفیر اتریش با اشاره به محدودیت های واردات کاال به ایران تصریح کرد:تولیدات ایران می تواند معامله .برطرف شود FATF راه

 .خوبی راشکل دهد به شرطی که محدودیت واردات کاال برداشته شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6600071/%D8%B6%D8%B1%D8 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۲8پنج شنبه 

 سفارش بدون انتقال ارز تمدید شد مهلت ثبت

 .تمدید شد ۹7فروردین  ۲3های پیش از سفارش بدون انتقال ارز از محل بارنامهبر اساس اعالم سامانه جامع تجارت، مهلت ثبت

 ۲3های پیش از سفارش بدون انتقال ارز از محل بارنامهی مهر، بر اساس اعالم سامانه جامع تجارت، مهلت ثبتخبرگزار به گزارش

 .مجددا تمدید شد ۹7فروردین 

مرداد  10تا تاریخ  ۹7فروردین  ۲3های پیش از بدون انتقال ارز از محل بارنامه سفارشبر اساس اعالم این سامانه، مهلت انجام ثبت

 .تمدید شده است ۹7

از گمرک است، لذا واردکنندگان باید تا تاریخ مذکور، کاالهای مربوطه را  ۹7مرداد  10ها تا تاریخ تاریخ اعتبار این نوع ثبت سفارش

 .بود خواهد واردکنندگان برعهده, موقع به ترخیص عدم مسئولیت است بدیهی ترخیص کنند.

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3db1۹04۵13b۹4c77۹fd7dd7۹8 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۲۷چهار شنبه 

 اولویت بندی کاالهای مشمول ارز رسمی در اختیار بانک مرکزی نیست

بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانک های عامل و صرافی آنها عمل می کند و در این روند نسبت به پذیرش 

 .تقاضای مشتریان راسا اقدام نمی کند

باید یادآور شد، اوالً: فرایند ثبت سفارش برای   «تخصیص ارز رسمی به برخی شرکت ها»پاسخ به انتقادات مطرح شده با موضوع در 

واردات، اولویت بندی کاالها و تعیین اینکه ورود چه کاالهایی برای کشور الزم است در اختیار بانک مرکزی نیست، ثانیاً: این بانک 

شرایط آنان ندارد. ثالثاً: نظارت بر واردات کاال با ارز دولتی و فرایند قیمت  ش شرکت ها و بررسی اهلیت ودخالتی در فرایند پذیر

گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسولیت های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی 

 .کشور است

، این بانک اخیرا و پس از اجرای سیاست جدید ارزی و به درخواست برخی دستگاه های اجرایی به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی 

به منظور ایجاد شفافیت و پاسخ به افکار عمومی فهرست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد. اما پس از انتشار اسامی 

انکی کشور با نرخ رسمی تامین کرده بودند، ب شبکه از را خود نیاز مورد ارز مجاز، اقالم واردات بابت که  شرکت های دریافت کننده ارز

به صورت پراکنده انتقاداتی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در فضای رسانه ای و مجازی مطرح شده است. در یک دسته بندی کلی 

 : انتقادات مطرح شده را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد

 .صرف ورود کاالهایی که مورد نیاز کشور نبوده و در اولویت اصلی کشور نیست، شده استارز تخصیص یافته  -1

 .اند نداشته را دولتی ارز دریافت شرایط و بوده تاسیس تازه ارز، کننده دریافت های شرکت از  برخی -۲

نزدیک به بازار غیر رسمی ارز به فروش می  برخی از گروه های کاالیی علیرغم دریافت ارز دولتی، کاالهای خود را به نرخ باالتر و -3

 .رسانند

شفافیت نکاتی در خصوص محورهای سه گانه انتقاد شده به شرح زیر به اطالع هموطنان  بانک مرکزی با هدف تنویر افکار عمومی و

 :گرامی می رساند

یی برای کشور مهم تر است اساسا در اختیار فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کاالها و تعیین اینکه ورود چه کاال -1

بانک مرکزی نیست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام می شود. در این خصوص موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده که 

 .با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است

 مشتریان به بانک های عامل مراجعه و فرایند پذیرش، نوبت دهی براساس فرآیند موجود پس از ثبت سفارش برای واردات، معموال -۲

و خرید ارز توسط بانک های عامل یا صرافی آنان انجام می شود، لذا بانک مرکزی دخالتی در فرایند پذیرش شرکت ها و بررسی 

 .شرایط آنان ندارد اهلیت و

نظارت بر توزیع آن در حیطه مسولیت های بانک مرکزی نبوده و  نظارت بر واردات کاال با ارز دولتی و فرایند قیمت گذاری و -3

سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است. لذا بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانک های 

 .دام نمی کندعامل و صرافی آنها عمل می کند و در فرایند موجود نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان راسا اق

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8۵086e1۵b۹۹34۵18b7۵143۲8c 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۲5دو شنبه 

 رسی و کشاورزی یک ماه شد+ سندحداکثر فاصله زمانی بین پروفرم و ثبت سفارش برای کاالهای بو

گمرک جمهوری اسالمی ایران حداکثر فاصله زمانی بین پروفرم و ثبت سفارش قابل قبول برای انواع  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .کرد اعالم ماه یک  کاالهای بورسی و کشاورزی را

دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک جمهوری ، خداکرم اسکندری مدیرکل «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 :اسالمی ایران در نامه ای به مدیران گمرکات اجرایی اعالم کرد

آیین  14و  13و از آنجایی که طبق مفاد مواد  ...با عنایت به نوسان قیمت انواع کاالهای بورسی و کشاورزی نظیر آهن آالت ، چای و 

ک رسیدگی به ارزش کاال تاریخ پروفرم می باشد و برخی از واردکنندگان با سوء استفاده از مواد نامه اجرایی قانون امور گمرکی مال

ثبت  تر و یا باالتر نسبت بهمذکور و با ارائه پروفرم غیر متعارف با تاریخ های قبل از افزایش قیمت کاال و با نرخ تسعیر ارز پایین

ای تخصیص یابد باعث خروج ارز گردیده و زمینه یا در مواردی که ارز مبادله سفارش اقدام و این عمل موجب تضییع حقوق دولت و

ایجاد رقابت ناسالم در سطح اقتصاد ملی و بازار می گردد. لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده و ایجاد فضای رقابتی سالم حداکثر 

ماه اعالم می گردد. خواهشمند است از پذیرش اسناد غیر  فاصله زمانی بین پروفرم و ثبت سفارش قابل قبول از نظر این دفتر یک

 .متعارف خودداری فرمایید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=11۵a6۹47af۲c4bf6۹d64118a۹۹73 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۳۰تاریخ: 

 تومان 89۰۰آخرین تحوالت بازار مرغ/ نرخ هر کیلو مرغ 

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

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

هزار، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  6از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ،جوان

 .تومان است ۹00هزار و  8و خرده فروشی  1۵0هزار و  8رب واحدهای صنفی هزار، توزیع د 8

 .تومان است ۹00هزار و  8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۹00هزار و  7به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

هزار  17هزار و فیله مرغ  1۵سینه بدون کتف  هزار، 14خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف

بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی در روزهای آتی را پیش قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان .تومان است

 .هزار تومان در بازار برسد ۹شود که قیمت مرغ با افزایش مجدد به بیش از بینی میبازار پیش

https://www.yjc.ir/fa/news/6604۹43/%D8%A۲%D8%AE%D8%B1% 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۱تاریخ: 

 تن مرغ وجود داردهزار  5۰۰سهم یک درصدی ایران در تجارت جهانی مرغ/ ظرفیت صادرات 

 .میلیون تن گوشت مرغ در کشور،سهم ایران در تجارت جهانی به کمتر از یک درصد می رسد ۲با وجود تولید ساالنه بیش از 

 میلیون تن ۲با وجود تولید ساالنه بیش از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 دالیل مسئوالن از یک هر که است درحالی این  در کشور،سهم ایران در تجارت جهانی به کمتر از یک درصد می رسد گوشت مرغ

نسبت به ظرفیت مورد نیاز  صنعت جوجه کشیالبته ناگفته نماند با وجود پتانسیل باالی  .کنند می مطرح امر این برای خاصی

داخل، موانع و مشکالت متعددی سد راه صادرکنندگان است که بیش از پیش بر کمرنگ شدن نقش ایران در بازار های جهانی دامن 

زدیاد تولید و کاهش عرضه از ناحیه فروش بازار داخل به سبب ا مرغداران ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که .می زند

متضرر هستند به همین خاطر انتظار دارند با حمایت دولت از این صنعت بتوانند بخشی از زیان خود را از طریق صادرات جبران 

 :با خبر شویم حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید مرغ و سهم ایران از تجارت جهانی.کنند

درصدی  ۲0، از رشد صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار

ارتن گوشت آماده به طبخ در کشور هز 100میلیون و  ۲تا  ۲سال اخیر خبر داد و گفت: با توجه به آنکه ساالنه  ۲0صنعت طیور در 

 .بسیار ناچیز است گوشت مرغ تولید می شود، اما سهم ایران در تجارت جهانی

 80تا  70با صادرات  ۹۵به یک درصد نمی رسد، افزود: سال  صادرات جهانی گوشت مرغوی با اشاره به اینکه سهم ایران از 

در سال های اخیر را داشتیم که با این وجود سهم ایران در تجارت جهانی  هزارتن گوشت مرغ، باالترین میزان صادرات گوشت مرغ

 :یوسفی با اشاره به موانع پیش روی صادرات و سهم ناچیز در تجارت جهانی مرغ بیان کرد.در همان سال کمتر از یک درصد بود

برابر قیمت صادراتی است که درنهایت این امر در کنار جایزه صادراتی موجب شده است تا  3تا  ۲در کشورهای رقبا  قیمت مرغ

زیان حاصل از صادرات از محل سودهای داخلی جبران شود این درحالی است که این امر در کشور وجود ندارد، ضمن آنکه در برخی 

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که برخی .ت به بازارهای هدف وجود نداردسال ها به سبب مسائل بهداشتی امکان صادرا

با وزن های سنگین را یکی از موانع اصلی پیش روی صادرات می دانند، بیان کرد: تولید مرغ سایز در صورت  تولید مرغکارشناسان 

وی .،سایز بوده است ۹۵و  ۹4صادراتی در سال های صرفه اقتصادی برای مرغدار سهل ترین راه پیش روست چرا که تمامی مرغ های 

در تولید  مرغدارانبا بیان اینکه مسائل اقتصادی مهم ترین مانع پیش روی صادرکنندگان است، گفت: طی دو سال گذشته تا کنون 

ی صادرات کند، به همین مرغ با زیان روبرو هستند؛بنابراین از مرغدار چه انتظاری می توان داشت که اقدام به تولید مرغ سایز برا

خاطر انتظار می رود که دولت با اختصاص مشوق صادراتی زمینه را برای رقابت صادرکنندگان با سایر رقبا در بازارهای هدف فراهم 

 .آورد

 کیفیت مرغ تولیدی قابل رقابت با سایر رقباست/قیمت تمام شده مرغ در ایران تفاوتی با دیگر کشورها ندارد

،درباره آخرین وضعیت  صنعت،تجارت و کشاورزیهیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار عظیم حجت عضو 

شی از ان صنعت طیوررشد صنعت طیور در سال های اخیر اظهار کرد:با توجه به ابالغ وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر گسترش نیافتن 

ظرفیت سازی های مناسبی که در سال های اخیر صورت گرفته است؛در چند سال اخیر مجوز جدیدی برای احداث واحدهای 

وی افزود: در سال های اخیر تنها واحدهایی که از قبل مجوز ساخت اخذ کرده بودند به ظرفیت های فیزیکی . مرغداری نداشتیم

ب در سطح کشور را امری حائز اهمیت برای صنعت طیور دانست و گفت: برای تولید حجت ظرفیت جوجه ریزی مناس.افزوده شدند

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

میلیون قطعه جوجه نیازمندیم و دلیل اعالم  400تا یک میلیارد و  ۲00هزارتن مرغ به یک میلیارد و  100میلیون و  ۲تا  ۲ساالنه 

این مقام مسئول با بیان اینکه تا .کیلو گرم است ۲تا  ۵00ناشی از تولید مرغ با وزن های مختلف یک کیلو و  قطعه طیورمتفاوت 

نداریم، افزود: با توجه به علم و تکنولوژی جدید، نیازی به ایجاد  واحد های جدید مرغداریچند سال آینده نیازی به مجوز احداث 

نرم می کند، ظرفیت  ظرفیت سازی جدید در سال های آتی نداریم چرا که آنچه که هم اکنون صنعت طیور با آن دست و پنجه

 .جدیدی است که در سال های قبل به وجود آمده و معادل آن بازار مصرف نداریم

وی گفت: هم اکنون سهمی در بازارهای جهانی نداریم؛ مرغداران به سبب هزینه های باالی تولید از ناحیه فروش مرغ در بازار داخل 

تجارت جهانی بیان کرد: کشورهای اطراف ایران از سمت غرب و شرق و همچنین حجت با انتقاد از سهم ناچیز ایران در .متضرر هستند

 .حاشیه خلیج فارس واردکننده مرغ هستند که به سبب برخی مسائل سیاسی امکان صادرات به این کشور وجود ندارد

ند برابر تعرفه دیگر رقبا افزایش از ایران را چ تعرفه واردات مرغعضو اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: در چند ماه اخیرعراق 

 مرتفع داده است که بدین منظور از دولتمردان، وزارت جهاد و وزارت امورخارجه انتظار می رود که موضوع تعرفه را با مسئوالن عراقی 

 .کنند فصل و حل را تعرفه موضوع هدف بازارهای سیاسی مدیران با توانند نمی صادرکنندگان که چرا کنند

به گفته وی با توجه به شفاف سازی نرخ دالر در صورت حل و فصل موضوع تعرفه، ایران به راحتی یکی از صادرکنندگان مطرح و 

 تعداد بودن ومکفی مدرن واحدهای دارابودن دلیل به تولیدی کاالی درکیفیت رقابت پذیر در بازار های هدف خواهد بود چرا که 

درصد بازارهای اطراف را به خود اختصاص داد،  10حجت با بیان اینکه به راحتی می توان .ندارد مشکلی وجود irکد دارای کشتارگاه

هزارتن از نیاز سه میلیون تنی بازارهای هدف را  ۵00افزود: در صورت برنامه ریزی دقیق ظرف پروسه شش ماهه به سهولت می توان

نسبت به سایر کشورها باالتر است؛ افزود:اینکه قیمت تمام شده در  وی با تکذیب این موضوع که هزینه تولید در کشور.تامین کرد

 ادراتییارانه ص کشور نسبت به سایر کشورها باالتر است، صحت ندارد چرا که دولتمردان کشورهایی همچون ترکیه در زمینه صادرات

د که دولت سیاست سایر کشورهای صادرکننده در نظر می گیرند تا سایر رقبا را از منطقه خارج کنند و به همین خاطر انتظار می رو

 .را اعمال کند تا در کنار شفاف سازی قیمت دالر در سامانه بتوان ارزآوری مناسبی در صنعت طیور داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹8311/%D8%B3%D۹%87%D۹%8۵%- 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۴ : تاریخ

 دهدهوا گزارش میوفارس از وضعیت آب

شنبه در گیالن درجه در پایتخت از بعد از ظهر دوشنبه و روز سه 40کاهش نسبی دما در گیالن و مازندران/ گرد و خاک و گرمای  

  .شودبینی میو مازندران کاهش نسبی دما، افزایش ابر و بارش خفیف پیش

ل آذربایجان شرقی، شمال یابی و هواشناسی امروز در شماهای پیش، بر اساس نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

آذربایجان غربی و شمال اردبیل شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده به علت عبور امواج تراز میانی جو از شمال غرب تا غرب کشور 

 .هستیم

 .ود داردشنبه در مناطق مذکور خصوصاً در ساعات بعد از ظهر احتمال رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد وجروزهای دوشنبه و سه

 .شودبینی میشنبه در گیالن و مازندران کاهش نسبی دما، افزایش ابر و بارش خفیف پیشاز بعد از ظهر دوشنبه و روز سه

در سه روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در ساعات بعد از ظهر رشد ابرهای همرفتی و رگبار پراکنده 

 .شودبینی میشدید پیش گاهی رعد و برق و وزش باد

 بینیدر سه روز آینده در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید به ویژه در ناحیه زابل همراه با گرد و خاک پیش

 .ودشبینی میآسمان تهران طی دو روز آینده صاف تا قسمتی ابری بعد از ظهر وزش باد و اوایل شب باد و گرد و خاک پیش.شودمی

 .درجه خواهد بود ۲8و  40نه و کمینه دما طی دو روز آینده در تهران بیشی

درجه باالی صفر گرمترین مرکز  47ترین مرکز استان و اهواز با بیشینه دمای درجه باالی صفر خنک 11فردا شهرکرد با کمینه دمای 

متر میلی 164,1ماه جاری  ۲۲( تا روز ۹7تا مهر  ۹6)مهر  ۹6-۹7میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی .استان خواهد بود

درصد کمتر از سال  ۲1,7متر بود بنابراین بارش سال جاری میلی ۲0۹,6ثبت شد، میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 

 .گذشته است

درصد کمتر از سال  ۲6,7ری متر بوده است که بارش سال جامیلی ۲۲3,۹همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور 

متر میلی 1۲بیشترین میزان بارش در هفته چهل و دوم سال زراعی متعلق به منطقه کیاشهر در استان گیالن به میزان .بلندمدت است

 .بوده است

 .مشاهده کنند را از اینجا توانند جزئیات بیشتری از خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزیکاربران همچنین می

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲4000۹77/%DA%A۹% 
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 منابع طبیعیاقلیم و 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۷تاریخ: 

 کشاورزان مراقب ناپایدارهای جوی باشند

یک مقام مسدول گفت: با توجه به شرایط ناپایداری جوی، کشاورزان مراقبت های الزم در محلول پاشی مزارع و باغات و تنظیم دمای 

 .گلخانه ها را داشته باشند

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارش سازمان هواشناسی در گفتمسعود حقیقت مدیر کل شبکه پای

های شمال غرب نظیر درباره آخرین هشدارهای هواشناسی به کشاورزان اظهار کرد: طی هفت روز آینده در استان ،خبرنگاران جوان

آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، بخش هایی از سواحل خزر،گیالن، مازندران و گلستان در برخی ساعات پدیده رگبار، رعد و برق و 

های جنوب شرق کشور همچون جنوب سیستان و بلوچستان و شرق در استان به گفته وی،.ناپایداری های جوی خواهیم داشت

 .هرمزگان ناپایداری جوی همراه با رگبار و رعد و برق ادامه خواهد داشت

های زنجان، آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل که های غرب کشور افزود: کشاورزان استانای به کشاورزان استانحقیقت در توصیه

 .پاشی را دارند، مراقب ناپایدارهای جوی بویژه در ساعات بعدازظهر باشندقصد محلول 

شود که مطابق معمول توصیه می  کشاورزان به جوی ناپایداری شرایط در دمایی دامنه تغییر به توجه با  این مقام مسئول ادامه داد:

 .های خود را تنظیم کننددمای گلخانه

برداشت غالت، از سوزاندن باقی مانده آن در مزارع اجتناب کنند و با بکارگیری برخی روش ها  وی از کشاورزان تقاضا کرد که پس از

 .مجددا آن را به خاک بازگردانند

هایی شمالی که قصد محلول پاشی باغات خود را دارند، همواره مراقب بارش های ناگهانی باشند، به گفته حقیقت، کشاورزان استان

 .دما، فاصله آبیاری باغات خود را کوتاه کنندضمن آنکه به سبب افزایش 

 به جبرن بالست و خوار ساقه کرم آفت دو  مزارع در کاران برنج  روزها این  مدیر کل شبکه پایش هواشناسی در پایان تصریح کرد:

 .به سم پاشی کنند اقدام کارشناسان با مشورت از پس و کنند پایش مرتب صورت

https://www.yjc.ir/fa/news/6600433/%DA%A۹%D8%B4%D8%A7%D۹%88% 
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 انتصابات
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۶ : تاریخ

 رئیس سازمان تحقیقات و ترویج تغییر کرد 

کاظم خاوازی به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ،دکتر 

  .کشاورزی منصوب شد

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی،  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

 .معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منصوب شدکاظم خاوازی به سمت 

در بخشی از این حکم آمده است، پژوهش های کاربردی؛ آموزش و ترویج با بهره مندی از فناوری های روز، حمایت از شرکت های 

 .های آن سازمان خواهد بوددانش بنیان و خصوصی سازی پژوهش در بخش کشاورزی از اولویت

 .آموزش و ترویج کشاورزی بودپیش از این اسکندر زند عهده دار ریاست سازمان تحقیقات،

 .منصوب کرد« مشاور وزیر»ای، اسکندر زند را به سمت براساس این گزارش، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حکم جداگانه

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲6000706/%D8%B1%D8% 
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 انتصابات
 فودپرس۱۳۹۷تیر ماه  ۲4یک شنبه 

انتصاب اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کاالهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ 

 رسمی

صنعت، معدن و تجارت در حکمی اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کاالهای وارداتی یا تولید شده با مواد وزیر 

 .اولیه وارداتى با نرخ رسمى را منصوب کرد

 :متن حکم محمد شریعتمداری به شرح زیر است

قاى نوابى ریاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و جناب اقاى حسن یونس سینکى )رییس( معاونت اقتصادى بازرگانى ، جناب ا

 با مبارزه تشدید ستاد اعضای بعنوان را  سالمبموجب این حکم آقایان تولید کنندگان و جناب اقاى انصارى ریاست سازمان تعزیرات

 رفیتظ از استفاده با تا نمایم مى معین رسمى نرخ با وارداتى اولیه مواد با شده تولید یا و وارداتى کاالهاى کلیه اختفای و احتکار

استانى و بکارگیرى از توان خارق العاده مردمى ودر رأس انها انجمن  دولتى سازمانهاى کلیه و تعزیرات سازمان و حمایت سازمان هاى

ایران جستجو ها و اتحادیه هاى تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین هستند که منافع خود را در آرامش و رضایت عموم ملت 

می کنند، در اطالع رسانى انها از مراکز اختفای واحتکار و هم همکارى آنان در رسیدگى ها و بازرسى ها و همچنین استفاده از 

کلیه استانداران و فرمانداران محترم  .ظرفیت فوق العاده فضاى مجازى ، در تحقق این هدف بر اساس برنامه تهیه شده اقدام نمایید

  .زمانهاى استانى همکارى الزم با آن ستاد معمول خواهند داشتو روساى سا

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3b۵cf78c88fd4۵0ebcecefa۲3b7 
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 انگور/کشمش
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 قیمت هابازار و 
 فارس - ۹۷/۰۴/۳۱ : تاریخ

 در بازار تهران قیمت انواع میوه + جدول

تا  ۵بار بین های سازمان میادین و ترهها در غرفهشود، اما این قیمتهزار تومان فروخته می ۲0تا  10انواع میوه در سطح تهران بین  

های ، امسال با توجه به سرمای بهاره بخش قابل توجهی از میوهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .هزار تومان است 8

هایی همچون گیالس، زردآلو، سیب گالب های اطراف تهران از بین رفته است، به طوری که عرضه میوهسردرختی به ویژه در استان

ود تا شگیری داشته است، اما توصیه مین نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمو آلو قطره طال کاهش یافته و نرخ آ

بت ها به نسبار مراجعه کنند؛ چراکه قیمتهای سازمان میادین، میوه و ترهشهروندان برای تهیه میوه و صیفی مایحتاج خود به غرفه

ها به هزار تومان در این غرفه 8تا  ۵لوگرم انواع میوه تابستانه بین تر است و هر کیهای سطح شهر بسیار مقرون به صرفهفروشیمیوه

 .رسدفروش می

 :بار در سازمان میادینقیمت انواع میوه و تره

 (قیمت )تومان نوع میوه ردیف

 6200 هلو انجیری 1

 6700 هلو هسته جدا 2

 5200 هلو کاردی 3

 9800 انواع سیب 4

 6200  شلیل شب رنگ 5

 7500  گالبی 6

 8100 توت فرنگی 7

 3600 خیار گلخانه 8

 6300-5300 موز 9

 1980 هندوانه 10

 6900 انگور یاقوتی 11

 7800-5500 زردآلو 12

 15000  گیالس تک دانه 13

 8700  آلبالو 14

 5800 آلوزرد 15

 7200  انجیر 16

 5700 انگور زرد 17
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 11000  گیالس درجه دو 18

 1400  پیاز 19

 3200 کدو 20

 1900  گوجه فرنگی 21

 1600 بادامجان 22

  ایفلفل دلمه 23

https://www.farsnews.com/news/13۹70431000643/%D۹%8۲%DB%8 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۷/۰۴/۳۱ : تاریخ

 دهد فارس از وضعیت بازار میوه گزارش می

رویه قیمت انواع میوه قدرت خرید مردم کاهش ای آخر شب این روزها به دلیل افزایش بیجعبههای لوکس تا مشتریان تهاز میوه

  .تهای تابستانه را از بین برده اسادی از میوهدانند که بخش زییافته و میوه فروشان علت اصلی افزایش قیمت را سرمازدگی بهاره می

های گذشته در مورد گرانی کاالها و کاهش ، در میان موضوعات مختلفی که طی سالفاطمه بیاتـ گروه اقتصادی ـ  خبرگزاری فارس

ترین مواد غذایی مصرفی در سبد خانوار که نقش عنوان یکی از ارزان کردیم، فقط مانده بود که میوه بهقدرت خرید مردم پیگیری می

 .مهمی هم در سالمت مردم دارد، خوردنش برای برخی آرزو شود

طبق نظر متخصصان تغذیه هر فرد به ویژه در سن رشد باید روزانه به طور متوسط نیم کیلوگرم انواع میوه فصل را مصرف کند، اما 

های سطح پایتخت داشته فروشیکنار لبنیات و گوشت قرمز در حال فراموشی است. اگر گذری در میوه ظاهراً مصرف میوه هم در

 .شویدهای عجیب و غریبی مواجه میباشید، با قیمت

از جمله  های خارجی لوکسهزار تومانی برای میوه ۹0های های میوه در نقاط شمال پایتخت که قیمتنظر از سوپرمارکتصرف

اند، در نقاط متوسط پایتخت هم قیمت میوه نسبت به مدت های کوچک قیمت زدهبندیو امثال آن در بسته بری، اووکادوبلوبری، رس

 .مشابه سال گذشته بسیار افزایش یافته است

هزار  1۲هزار تومان، سیب گالب  1۵هزار تومان، انگور یاقوتی  ۲۵دانه هزار تومان، هر کیلوگرم گیالس تک ۲3هر کیلوگرم گالبی 

 .هزار تومان قیمت خورده است 1۵تا  10تومان، هلو هم بین 

 .تر استدرصد پایین 40ای سازمان میادین،میوه و تره بار اگر چه این رقم در غرفه

 .های چند کیلویی میوه در دست مشتریان نیستاند و دیگری خبری از از کیسههای قیمت میوهگر برچسبمشتریان اغلب نظاره

بار به صورت های منطقه نارمک تهران است، در مورد هزینه خرید میوه و ترهفروشیانسال که مشغول خرید از یکی از میوهمردی می

شود تا پیش از عید به صورت هفتگی ای هستیم که میوه جزو اقالم ضروری و مصرفی ما محسوب مینفره 4گوید: خانواده هفتگی می

هزار  100کیلو میوه تابستانه  4، 3کردم، اما اکنون باید برای ر تومان برای مصرف یک هفته تهیه میهزا ۵0همه اقالم میوه را با رقم 

 .آیندای بر نمیها از عهده چنین هزینهتومان بپردازم و مسلماً بسیاری از خانواده

ه لزوماً گوید و اینکی خرید میوه میهای سطح پایتخت نیز از مشکالت تهیه میوه تا ضایعات و هزینه باالفروشیصاحب یکی از میوه

 .ها نیستفروشی ها تقصیر میوهافزایش قیمت

هزار تومان بخریم، شما محاسبه کنید که به اضافه  ۲0بار و تره گوید: وقتی هر کیلو گیالس درجه یک را باید از میدان میوهاو می

سود کنم و هم مشتری رضایت داشته باشد. در کنار این موضوع  هزینه حمل و نقل من باید هر کیلو گیالس را چقدر بفروشم که هم

 .شود، را هم محاسبه کنیدضایعاتی که هنگام حمل و نقل یا گرمای هوا به ما تحمیل می

آور است. در کنار آن باید ماهانه ها در فصل تابستان بپردازیم هم سرساموی می افزاید: هزینه برقی که برای خنک نگه داشتن میوه

 .شودها سربار میبها بدهم که مالیات هم بر این هزینهمیلیون تومان اجاره 8متری  1۲رای یک مغازه ب

اند و وقتی گوبد: بارها و بارها شده که مادر و فرزندی آمدهوی از تصاویر تلخی که روزانه از عدم توان خرید مردم می بینید، می

 .شوندای بخرند از مغازه خارج مین آنکه میوهاند با گریه کودک بدوها را دیدهبرچسب قیمت

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

آوری بساط میوه و کنار گذاشتن فروشی که در حال جمعشب کافی است، تا کنار مغازه میوه 10شود، ساعت ماجرا بدین جا ختم نمی

فرزند  3خانوار است و  خانمی میانسال که سرپرست ای آخر شب کم نیستند،جعبههای تههای ضایعاتی بایستید، مشتریان میوهمیوه

 .دارد، مشتری شبانه این مغازه است

هزار تومان را ندارم و در نتیجه آخر شب هر آنچه که ته جعبه باشد با قیمت کیلویی هزار تومان  10گوید: توان خرید میوه کیلو او می

 .ا به صورت کمپوت برای فرزندانم استفاده کنمها غیرقابل استفاده هستند که مجبورم آن رقدر میوهخرم و گاهی آندار میاز مغازه

بهاره  سرمازدگیرویه اقالم مختلف میوه را کنیم او علت افزایش بیبا حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان تهران که صحبت می

سردرختی در  هایگوید: سرمای شدیدی که در فروردین ماه امسال رخ داد سبب شد که بخش زیادی از میوهو می کندعنوان می

 کردند، از بین بروند واطراف استان تهران از جمله دماوند و لواسانات که بیشترین حجم گیالس، زردآلو و سیب گالب را تولید می

 .اکنون با کمبود بار در میدان مواجه هستیم

وگرنه معلوم نبود که وضعیت به چه ها در حالی است که تقاضای چندانی برای خرید میوه وجود ندارد، همه این کند:وی تصریح می

ند و کشد، چرا که حتی با نرخ دالر واردات میوه هم مقرون به صرفه نیست، اما وضعیت میوه در فصل پاییز تغییر میشکلی می

 .ها روند کاهشی خواهد داشت، چرا که طبق آمار که داریم تولید نارنگی امسال بسیار مطلوب بوده استقیمت

https://www.farsnews.com/news/13۹70431000316/%D8%A7%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۵تاریخ: 

 خربزه صدرنشین ویترین مغازه هاآخرین قیمت انواع میوه و صیفی در بازار/ گیالس و 

ها از جمله گیالس، هندوانه، خربزه در مقایسه با نوساناتی های میدانی از سطح شهر حاکی از آن است که قیمت برخی نوبرانهبررسی

های میدانی از سطح بررسی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار. روستدر بازار روبه

ها از جمله گیالس، هندوانه وخربزه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دستخوش شهر حاکی از آن است که قیمت برخی نوبرانه

هزار، هندوانه  ۲1تا  18هزار،گیالس  ۵تا  ۵00هزار و  4هم اکنون هر کیلو خربزه با نرخ .ستتغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفته ا

رسد و سایر اقالم از جمله شلیل، آلو هزار تومان به فروش می ۲0تا  1۵هزار، گالبی  16تا  1۲هزار، سیب گالب  3تا  ۵00هزار و  ۲

هزار، طالبی شاه پسند یک هزار و  13تا  ۵بسته به مناطق مختلف رقمی بین زرد، آلو سیاه، زردآلو، شبرنگ، آلبالو و انگور عسگری 

همچنین هر کیلو فلفل دلمه رنگی با نرخ .تومان است ۵00هزار و  4تا  800هزار و  ۲هزار، خیار  16تا  6هزار، توت فرنگی  3تا  ۵00

 ۲تا  800،گوجه فرنگی نو ۵00هزار و  4تا  ۲گلخانه ،گوجه فرنگی ۵00هزار و  3تا  700هزار، فلفل دلمه سبز یک هزار و  7تا  ۲

هزار، سیب  ۲تا  ۲00هزار، پیاز زرد یک هزار و  3هزار، بادمجان دلمه یک هزار تا  4تا  ۵00هزار، بادمجان گلخانه ای یک هزار و 

 .در مغازه های سطح شهر عرضه می شود ۵00هزار و  ۲تا  ۵00زمینی یک هزار و 

 به سبب سرمازدگی اخیر با کاهش عرضه و نوسان میوه های نوبرانه تابستانگوید: امسال قیمت برخی وه مییکی از فروشندگان می

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان.روستقیمت در بازار روبه

سرمازدگی میوه های تابستانه منجر به کاهش عرضه و افزایش  :اشاره به تأثیر سرمازدگی اخیر در عرضه میوه های تابستانه اظهار کرد

های هسته دار در بازار خبر داد و گفت: با توجه به کمبود میوه وی از کاهش چشمگیر عرضه میوه.قیمت این محصوالت در بازار شد

صابری ادامه داد: با توجه به کاهش تقاضا .روستر گیالس، قیمت این محصول با نوسان چشمگیری در بازار روبههای هسته دار نظی

رئیس اتحادیه بارفروشان در پایان .نداشته است سردرختی قیمت میوه های دربازار، سرمازدگی اخیر تأثیر چشمگیری در نوسان 

 .د تا میوه های زمستانه اواخر شهریور در بازار عرضه شودتصریح کرد: برای کاهش قیمت میوه باید منتظر مان

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹7۵6۹/%D8%A۲%D8%AE%D8%B1% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۵تاریخ: 

 هزار تومانی شدن 9جدید مرغ و انواع مشتقات/ قیمت مرغ در آستانه نرخ 

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

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

هزار و  ۵امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  :تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت ۵00از افزایش  ،جوان

 8۵0هزار و  8و خرده فروشی  100هزار و  8، تحویل درب واحدهای صنفی ۹۵0هزار و  7، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 800

تومان  8۵0هزار و  8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  8۵0هزار و  7به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است

 فیله مرغ هزار و 1۵هزار، سینه بدون کتف  14ه با کتف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینیوسف.است

در روزهای اخیر، تصریح کرد: امتناع مرغداران  مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان با اشاره به دالیل گرانی .هزار تومان است 17

 از دان مصرفِ خودداری از ناشی مرغ مناسب وزن نبود و مرغ باالی تلفات از ناشی گرما فصل در تولید سخت شرایط و  در عرضه

 .صلی افزایش قیمت مرغ در بازار به شمار می رودا دالیل جمله

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹۹30۲/%D۹%86%D8%B1%D8%%D-AE8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6599302/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۷تاریخ: 

 هزار تومان رسید 9آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/قیمت مرغ به 

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

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

هزار، مرغ آماده به طبخ در  6در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  افزایش قیمت مرغ، از جوان

 .هزار تومان است ۹تا  ۹00هزار و  8و خرده فروشی  150هزار و  8هزار، توزیع درب واحد های صنفی  8کشتارگاه 

 .است تومان هزار ۹ تا ۹00 و هزار 8  ون کمر برابر باو ران مرغ بد ۹00هزار و  7 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی

هزار و  1۵هزار، سینه بدون کتف  14یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

گرانی  خت پرورش را دلیل اصلیرئیس اتحادیه پرنده و ماهی، امتناع مرغداران در عرضه و شرایط س.هزار تومان است 17 فیله مرغ

 ازارب در فردا مجددا مرغ قیمت که شود می بینی پیش تقاضا و عرضه کنونی شرایط به توجه با  در بازار اعالم کرد و گفت: مرغ

 ۲۵هزار، شیر نیزه ای  1۹در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون هر کیلو سفید پرورشی  ثبات نرخ ماهیوی در پایان از .یابد افزایش

هزار، سنگسر طالیی  6۲هزار،سالمون نروژ  16هزار،کپور  13هزار،قزل آال  4۵هزار، شیر جنوب  37هزار،حلوای سیاه  24هزار،تیالپیا 

 .هزار تومان است 60هزار و راشگو جنوب  ۲۹

https://www.yjc.ir/fa/news/6600674/%D8%A۲%D8%AE%D8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۹تاریخ: 

 های باغی در بازار/ کمبود میوه عامل اصلی گرانینوسان قیمت میوه

های باغی ناشی از سرمازدگی بهاره با نوساناتی در های گذشته نرخ میوهمقام مسئول گفت: در تابستان سال جاری برخالف سالیک 

 .رو استبازار روبه

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

از افزایش قیمت محصوالت باغی در بازار خبر داد و گفت: اگرچه همه ساله قیمت میوه در فصل تابستان به دلیل فراوانی ارزان  ،جوان

 .روستناشی از سرمازدگی بهاره با نوساناتی در بازار روبه نرخ میوهبود، اما در تابستان سال جاری 

افزایش چشمگیر قیمت محصوالت باغی از جمله گیالس موجب  :وی با اشاره به دالیل گرانی هندوانه، خربزه و طالبی در بازار افزود

 .م را تحت تأثیر خود قرار دهدشده که بخشی از تقاضا به سمت هندوانه، خربزه و طالبی سرازیر شود و در نهایت نرخ این اقال

، آلبالو، آلو زرد، آلو سیاه، شابلون و غیره با مدت مشابه گالبیبه گفته کارگر، نرخ هیچ از یک محصوالت باغی نظیر گیالس، هلو، 

 .سال قبل قابل قیاس نیست

 ۹تا  4: قیمت هر کیلو انگور عسگری هزار تومان اعالم کرد و گفت 11تا  ۵را نرخ هر کیلو انگور بی دانه زرد  این مقام مسئول

تا  6هزار، سیب گالب  8تا  4هزار، آلو شابلون  ۵تا  ۲هزار، آلو سیاه  6تا  4هزار، آلو سانترا  7تا  ۲هزار، آلو زرد  10تا  ۵هزار، آلبالو 

 .است تومان هزار16  تا 6هزار، توت فرنگی  13تا  7هزار، زردآلو  10تا  4هزار، شلیل شبرنگ  18

،هندوانه یک هزار ۵00هزار و  4تا  ۵00هزار، خربزه یک هزار و  3تا  ۵00وی ادامه داد: هر کیلو طالبی شاه پسند با نرخ یک هزار و 

هزار  ۲3تا  10 گیالسهزار،  14تا  6،گالبی بیروتی ۲00هزار و  7تا  ۵00هزار و  ۵هزار، موز  ۹تا  ۵، هلو زعفرانی ۲00هزار و  ۲تا 

 .شودهزار تومان در میدان عرضه می 10تا  ۵ و گیالس صورتی

 کیلو هر نرخ اکنون هم: افزود و کرد اعالم تومان هزار 10 تا ۵ را ریز ترش لیمو  رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران قیمت هر کیلو

، ۵00هزار و  4تا  ۵00یک هزار و  ایخیار گلخانه، ۵00هزار و  6تا  4، غوره عسگری ۵00هزار و  ۲تا  500 و هزار یک آبی غوره

تا  ۲هزار، فلفل دلمه رنگی  6تا  3، فلفل تند ریز ۵00هزار و  ۲،گوجه فرنگی یک هزار تا 500هزار و  4تا  ۲ای گوجه فرنگی گلخانه

 .تومان استهزار  11تا  ۵هزار و فلفل شیرین شمال  6تا  3، فلفل تند ریز ۵00هزار و  3هزار، فلفل دلمه سبز یک هزار تا  7

ای ، بادمجان گلخانه۵00هزار و  ۲تا  800وی با اشاره به نرخ سایر صیفی جات در بازار اظهار کرد: هر کیلو بادمجان دلمه ای با قیمت 

ا ت ۵00هزار و  ۲هزار، لوبیا سبز  10تا  ۵هزار،کلم بروکلی  ۲هزار،کرفس یک هزار تا  7تا  3، بامیه ۵00هزار و  3تا  ۵00یک هزار و 

، پیاز شیری ۵00تا یک هزار و  600هزار، پیاز زرد  8تا  ۵00هزار و  ۲، سیر تازه 200هزار و  ۲، هویج یک هزار تا ۵00هزار و  4

 .شودتومان در میدان عرضه می 800تا یک هزار و  600و سیب زمینی  800تا یک هزار و  700

 .تومان است ۵00تا یک هزار و  700ر و سبزی جور)پلو،آش،قورمه( هزا ۲به گفته کارگر، نرخ هر کیلو سبزی خوردن یک هزار تا 

در بازار، گفت: با وجود آنکه انتظار داریم بازار میوه در طول سال از  قیمت میوه  بینیرئیس اتحادیه میوه و سبزی در پایان با پیش

ز سرمازدگی بهاره اثر سوء خود را بر بازار گذاشته روند متعادلی برخودار باشد، اما در برخی مواقع همچون امسال کمبود میوه ناشی ا

 .شود که قیمت میوه در بازار روند کاهشی نداشته باشدبینی میرو پیشاست و از این

https://www.yjc.ir/fa/news/6600۹14/%D۹%86%D۹%88%D 
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 ت هابازار و قیم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۱تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ نرخ محصوالت باغی در بازار شناور است

رو یک مقام مسئول گفت:هم اکنون قیمت برخی اقالم از جمله موز و آلبالو با افزایش و هندوانه و انگور با کاهش قیمت در بازار روبه

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفتاسداهلل کارگر .شده است

نوسان است، اظهار کرد: هم اکنون قیمت برخی اقالم از جمله  با بیان اینکه قیمت برخی اقالم به طور شناور در حال، خبرنگاران جوان

 .رو شده استبا افزایش و هندوانه و انگور با کاهش قیمت در بازار روبه موز و آلبالو

به سبب فراوانی تولید با روند کاهشی قیمت در بازار  قیمت محصوالت باغیوی افزود: با وجود آنکه همه ساله در فصل تابستان، 

رو بود، اما امسال به سبب کمبود عرضه ناشی از سرمازدگی بهاره با نوسانات چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه روبه

هزار، انگور  7تا  3انگور رطبی  هزار تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو 11تا  ۵کارگر قیمت هر کیلو انگور بی دانه زرد را .است

هزار، آلو سیاه  6تا  3هزار، آلو سانترا  7تا  ۲هزار، آلو زرد 10تا  ۵هزار، آلبالو رسمی 10تا  6هزار، آلبالو تخم خارجی  7تا  3عسگری 

 .هزار تومان است 18 تا 6هزار و سیب گالب  13تا  7هزار، زرد آلو  16تا  6هزار، توت فرنگی  8تا  4هزار، آلو شابلون  ۵تا  ۲

 8تا  3هزار، شلیل شبرنگ  13تا  4هزار، شلیل سفید  10تا  4رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: قیمت هر کیلو شلیل انجیری 

 6تا  4، گردو تازه ۲00هزار و  7تا  ۵00هزار و  ۵هزار، موز  20تا  8هزار،گالبی  ۹تا  ۵هزار، هلو زعفرانی  1۲تا  6هزار، هلو انجیری 

 .هزار تومان است ۲هزار و هندوانه یک هزار تا  4تا  ۵00هزار، خربزه یک هزار و  3تا  ۵00، طالبی شاه پسند یک هزار و ۵00هزار و 

با نرخ  بادمجان دلمه ایهزار تومان اعالم کرد و افزود: هم اکنون هر کیلو  4تا  ۵00وی نرخ هر کیلو خیار رسمی را یک هزار و 

، ۵00تا یک هزار و  600هزار، پیاز زرد  7تا  3، بامیه 500هزار و  3تا  ۵00ای یک هزار و ، بادمجان گلخانه۵00ار و هز ۲تا  800

 ۲تا  ۵00هزار، غوره آبی یک هزار و  ۹تا  ۲، سیر خشک 600تا یک هزار و  600، سیب زمینی 800تا یک هزار و  700پیاز شیری 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر .شودتومان در میدان عرضه می ۵00ار و هز 6تا  4و غوره عسگری  ۵00هزار و 

فلفل هزار،  10تا  4هزار، فلفل شیرین شمال  6تا  3صیفی جات در میدان میوه و تره بار، بیان کرد: قیمت هر کیلو فلفل تند ریز 

هزار،کاهو رسمی یک  3تا  ۵00هزار،کاهو پیچ ساالدی یک هزار و  7تا  ۲، فلفل دلمه رنگی ۵00هزار و  3یک هزار تا  دلمه سبز

هزار و  ۲هزار،گوجه فرنگی نو یک هزار تا  10تا  4هزار،گوجه زیتونی  ۹تا  ۵هزار،کلم بروکلی ۲هزار،کرفس یک هزار تا  ۲هزار تا 

تومان  ۵00هزار و  ۲و هویج یک هزار تا  ۵00هزار و  4تا  ۵00هزار و  ۲، لوبیا سبز ۵00هزار و  4تا  ۲، گوجه فرنگی گلخانه ۵00

 .هزار تومان است ۲و سبزی خوردن یک هزار تا  700تا یک هزار و  700به گفته وی، نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو،آش،قورمه( .است

 پیش هریورش پایان تا عرضه کنونی شرایط به توجه با  بینی کرد و گفت:طی روزهای آتی در بازار را پیش قیمت میوهکارگر در پایان 

 .شود حفظ بازار در کنونی هایقیمت دقیق مدیریت اعمال با رود می انتظار و نداریم را میوه قیمت تنزل بینی

https://www.yjc.ir/fa/news/66071۵4/%D8%A۲%D8%AE%D 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۴ : تاریخ

 ها برای اصالح الگوی مصرف و کاهش اسراف نان به میدان بیایند رسانه

و  درصد ضایعات داشته باشیم و آن را به نصف برسانیم بسیار جلو رفته ۲0تا  10ای معاون وزیر ارشاد اسالمی گفت: اگر در هر حوزه

  .ایماز هدررفت منابع ملی جلوگیری کرده

، سید ضیاء هاشمی امروز در جشنواره عکس خوشه که در وزارت جهاد کشاورزی و در خبرگزاری فارسش خبرنگار اقتصادی به گزار

که نراستای ترویج و اصالح فرهنگ تولید و مصرف نان باکیفیت برگزار شد، گفت: باید برای الگوسازی فرهنگی در عرصه تولید و ای

 .ها و زوایای هنری مرتبط باشد، بسیار حائز اهمیت استسازی رسانهتواند به ظرفیتمیزان تولید در اقتصاد چقدر می

شناسیم و همیشه ای در فرهنگ و دین ما دارد، خاطرنشان کرد: ما همه چیز را با آب و نان میوی با اشاره به اینکه نان جایگاه ویژه

های ورود کاال به کشور هستند، اما اگر بتوانیم نیازهای اج نان شب نشویم، اگرچه برخی به دنبال بستن راهگوییم محتها میدر مثال

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران با .ایمرا خودمان تأمین کنیم، دشمن را ناکام گذاشته استراتژیک از جمله نان و گندم

کند و سعی کرده است که جای میلیون بشکه نفت صادر می 10شت: این کشور بیش از ذکر مثالی در مورد کشور عربستان اظهار دا

رود. ظرفیت ایران را هم بگیرد، اما همین االن بسیاری از کارخانجاتش تعطیل شده است و اقتصاد عربستان به سمت ورشکستگی می

درصد ارزش پولش افت  30شود، طی یک سال اخیر  کشور برتر دنیا در اقتصاد شناخته ۲0یا ترکیه هم که امید داشت به عنوان 

های زیادی به هاشمی گفت: برای اینکه مستقل باشیم، هزینه.روندپیدا کرده است و آمریکا و چین هم به سمت جنگ اقتصادی می

مختلف های شود که بخش زیادی در حوزه اقتصادی و کاالهای اساسی است و تالشگران سبب خودکفایی در بخشما تحمیل می

های وی با بیان اینکه میزان هدر رفت ما در بخش.میلیون تن ظرفیت سیلوهای ماست 10اند، تا جایی که اکنون اقتصادی شده

ف است های مختلمختلف منابع باالست، تصریح کرد: اسراف و تبذیر در کشور ما قابل توجه است که این هنر رسانه در کنار مدیریت

درصد ضایعات داشته  ۲0تا  10ای سازی و اصالح این موارد را به جد پیگیری کند؛ چرا که اگر در هر حوزهفرهنگکه باید زمینه 

 .ایمایم و از هدررفت، منابع ملی جلوگیری کردهباشیم و آن را به نصف برسانیم، بسیار جلو رفته

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲400064۲/%D8%B1%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۴ : تاریخ

 گیرند/ متولی نان در کشور چه کسی است؟پشت درهای بسته برای نان تصمیم می

اند و وقتی به وزیر جهاد کشاورزی و وزیرصنعت در مورد سال است قیمت نان را تغییر نداده 4رئیس اتحادیه نانوایان گفت:  

 گویند به ما مربوط نیست. پس متولی نان در کشور چه کسی است؟ نویسیم، هر دو میمان نامه میمشکالت

کار امروز در جشنواره خوشه که با حضور مدیرعامل شرکت بازرگانی ، قاسم زراعتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

ها و کارخانجات صنایع آرد ونان در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: زنجیره تولید نان از کاشت دولتی ایران و رؤسای اتحادیه

ایم، اما این انتقاد وجود دارد که چرا برای اهمیت است و خوشحالیم به خودکفایی گندم رسیده تا برداشت و تولید نان بسیار حائز

 .تومان باالتر نرفته است ۲10سال است قیمت نان لواش از  4گیرند و تعیین قیمت نان به ویژه لواش پشت درهای بسته تصمیم می

آید، صنف را درگیر کند و هر وقت مشکلی به وجود مین را سرخ میشادرصد از نانوایان کشور با سیلی صورت ۹3وی تصریح کرد: 

 .توانند ادامه دهندها بخش خصوصی نقشی ندارد و نانوایان با این وضعیت نمیگیریکنند، اما در تصمیممی

ای تجربهد بیاند و هر فرا باز کردهرویه برای تاسیس نانوایی انتقاد کرد و گفت: به راحتی سامانه ررئیس اتحادیه نانوایان از ارائه مجوز بی

 .هزار مورد آن اضافی است 30هزار نانوایی سنتی در کشور داریم که  ۹0تواند یک نانوایی تاسیس کند و اکنون می

دهند، اما در عمل خبری نیست و معلوم نیست کار با انتقاد از عملکرد متولیان حوزه نان گفت: آقایان خیلی جالب شعار میزراعت

 گویند به ما مربوط نیست و وقتی همیننویسیم میمتولی نان در کشور چه کسی است. چرا که وقتی به وزیر جهاد کشاورزی نامه می

 گویند به ما مربوط نیست، پس مشکالت نان به چه کسی مربوط است؟نویسیم، آنها هم مینامه را به وزیر صنعت می

کنیم که فقط برای خبرهای خوب دست بزنیم، بلکه باید دو جشنواره برگزار نمی :ی گفتهایاین چنینوی در مورد برگزاری جشنواره

کشند، ها گفته شود تا کاری پیش برود اگر یک میلیون نفر کارگر نانوا و کشاورز در صنف نانوایی فعال هستند و زحمت میجانبه حرف

 آیا نباید برای این افراد و حل مشکالت آنها وقت بگذاریم؟

سال اخیر قیمت نان تغییری نداشته و در کنار آن در مورد  4گزارش خبرنگار فارس همه این سخنان در حالی است که طی به 

های زیادی وجود دارد که نمونه آن استفاده از جوش شیرین و جوهر قند ها حرف و حدیثکیفیت تولید آرد و نحوه فرآوری نانوایی

 .نان است برای تسریع در عمل آوری خمیر و ظاهر

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲4000478/%D۹%B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
https://www.farsnews.com/news/13970424000478/%D9%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۶تاریخ: 

قدرت خرید خانوار نباید از جیب مرغدار پرداخت تومانی مرغ/ کاهش  925۰ضرورت موافقت ستاد تنظیم بازار با نرخ 

 شود

تومانی مرغ موافقت نکند، مرغداران از تولید مرغ عقب نشینی خواهند  ۹۲۵0یک مقام مسئول گفت: اگر ستاد تنظیم بازار با نرخ 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت.کرد

در فصل  صنعت طیوردرصدی مرغ خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تلفات  6تا  4، از افزایش تلفات باشگاه خبرنگاران جوان

 در وزن افزایش برای واحدها در مرغ نگهداری که چرا کنندمی کشتارگاه روانه را خود  مرغ تابستان، مرغداران با وزن پایین تری

 .نیست صرفه به مقرون گرما شرایط

رو هستند، افزود: با تومانی روبه ۵00در فروش هر کیلو مرغ با زیان یک هزار و  مرغدارانوی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی 

های آتی قیمت مرغ به نرخ منطقی رود که ظرف ماههای صورت گرفته برای متعادل کردن میزان تولید، انتظار میریزیتوجه به برنامه

رود که ها، انتظار میرد: با توجه به کاهش قیمت جهانی نهادههای دامی بیان کیوسفی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده.خود برسد

 .های توزیعی نظیر ذرت و کنجاله سویا در بازار کاهش یابدهای آتی تا حدودی نرخ نهادهدر ماه

 1300تا  1۲۵0تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ  11۵0تا  11۲0وی نرخ هر کیلو ذرت برزیلی تحویل بنادر 

 .تا سه ماه اخیر است ۲های دامی در درصدی نرخ نهاده 6۵تا  60شود که این امر بیانگر افزایش به مرغدار توزیع می

 ضررمت تومان میلیارد هزار یک اخیر ماه سه در مرغداران که معتقدند کارشناسان برخی  این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که

های بزرگ و کوچک با هم متفاوت است چرا که برخی مرغداران  واحد مرغداران زیان: کرد بیان شماست، قبول مورد نرخ این شدند،

توان های دامی و دریافت تسهیالت از بانک ها هستند که به همین دلیل نمیبه سبب کمبود نقدینگی مجبور به خرید نسیه نهاده

تومانی قیمت مرغ درب  9250با نرخ  ستاد تنظیم بازارل دیگری که وی در پاسخ به سوا.رقم دقیقی برای زیان آنها اعالم کرد

کشتارگاه موافقت کرد، افزود: اگر ستاد تنظیم بازار با این نرخ موافقت نکند، مرغداران دیگر به امر تولید رغبتی نخواهند داشت 

تومان تقلیل  ۵00به  ۲800جه یکروزه از های اخیر موجب شد که قیمت هر قطعه جوهمانگونه که عقب نشینی تولیدکنندگان در ماه

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: از دولتمردان تقاضا داریم که با توجه به قیمت تمام شده تولید، تا حدودی .یابد

از  ار نبایدمنطقی تر نسبت به قیمت فروش مرغ برخورد کنند چرا که عرضه مرغ با نرخ متعادل به سبب کاهش قدرت خرید خانو

وی درباه آخرین وضعیت خرید مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام از مرغداران بیان کرد: اگرچه .پرداخت شود مرغدارجیب 

روز اخیر روزانه هزارتن مرغ از مرغداران خریداری می کرد، اما این میزان تأثیر چشمگیری در کاهش زیان  1۵شرکت پشتیبانی تا 

در کشور تولید می شود،  گوشت مرغهزارتن  100میلیون و  ۲تا  ۲وسفی در پایان با بیان اینکه ساالنه ی.تولیدکنندگان نداشت

 باید دلیل همین به که هستیم روروبه داخل در تولید مازاد با نفر هر ازای به مرغ کیلوگرم ۲۵ ساالنه  تصریح کرد: با توجه به سرانه

 .یابد کاهش مرغداران زیان تا شود اندیشیده صادرات برای تمهیداتی

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹63۹3/%D8%B6%D8%B1%D۹%88%D8%B1%D 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۲6سه شنبه 

 نانواها بدون گرانی نانپیشنهاد اساسی به دولت برای حل مشکل  4

ها راهکارهای اساسی کاهش هزینه ونقل، مالیات و قیمت گاز، برق و آب نانواییکاهش حق بیمه کارگری، هزینه حمل <مواد غذایی

 .مدت است تا از این طریق افزایش قیمت نان هم منتفی باشدها در کوتاهو پشتیبانی از صنف نانوایی

نرخ نان تغییر نکرده است گفت: این در حالیست که بهای  ۹3های سنتی با بیان اینکه از سال ه نانواییقاسم زراعتکار رئیس اتحادی 

 .ونقل و آرد افزایش یافته استخدمات کارگر و حمل

 .وی افزود: از دولت انتظار داریم قیمت نان را هرساله بر اساس تورم افزایش دهد

درصد  1۵و نیم و در کل کشور  ۲4هزار نفر در این شغل فعالند گفت: در تهران  ۵00میلیون و  1زراعتکار با بیان اینکه حدود 

 .ها آزادپز هستندنانوایی

ها نیز آزادپز کند و بر این اساس این نانواییتومان در قیمت آرد یارانه پرداخت می 600های آزادپز نیز دولت وی افزود: البته به نانوایی

 .نیستند

هزار نانوایی مازاد بود اما در زمان وزارت  ۲0ها هزار نانوایی در کشور فعال بودند که بر اساس بررسی 60شته زراعتکار گفت: در گذ

 .هزار مجوز برای نانوایی صادر شد 1۵هزار مجوز و در زمان شریعتمداری نیز  1۵زاده نعمت

 .مد این صنف را کاهش داده استبندی آرد برای آنها میزان درآها و سهمیهوی افزود: افزایش تعداد نانوایی

محصولی ها باید از تکگفت: نانوایی "قیمت از کشاورزان خریداری کنیمیکرا به 3و  ۲، 1نباید گندم درجه "زراعتکار با ابراز اینکه 

گرفته شده و هزار تن گندم از کشاورزان تحویل  800میلیون و  ۵مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی هم گفت: تاکنون .خارج شوند

 .بخشی از مناطق سردسیر کشور باقی مانده است

درصد و در سطح باال  10و نیم به  ۹یزدان سیف افزود: میزان پروتئین گندم امسال در مقایسه با سال گذشته نیز در سطح پایین از 

 .و نیم درصد افزایش یافته است 1۵دهم به و هفت 14از 

یانه این شرکت کیفیت نان در مقایسه با فروردین و اردیبهشت سال گذشته افزایش یافته وی گفت: بر اساس نظام آمارگیری ماه

 .نفع مصرف کننده استشود فقط بههایی که پرداخت میشده نان و یارانهها ضد قیمت تمامسیف افزود: اکنون سیاست.است

 .های بیشتری در نظر گرفته شودها یارانهوی گفت: باید برای تولیدکننده

هزار میلیارد تومان یارانه نان در نظر گرفته  ۵غالمرضا کاتب عضو فراکسیون تولید مجلس شورای اسالمی نیز گفت: در بودجه امسال 

ها افزایش قیمت نان نیست اضافه کرد: باید برای نانواها افزایش رفت از شرایط نانواییوی با تأکید به اینکه تنها راه برون.شده است

رویه مجوز برای ایجاد نانوایی سیاستگذاری اشتباه دولت بود که کاهش کاتب گفت: صدور بی.دیگری ایجاد کنیم درآمد از طریق

ها را افزایش وی متذکر شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید تعداد نانوایی.ها و سهمیه آنها را در پی داشته استفروش نانوایی

ی ها راهکار کاهش هزینه و پشتیبانونقل، مالیات و قیمت گاز، برق و آب نانواییینه حملکاتب گفت: کاهش حق بیمه کارگری، هز.دهد

شدت کاهش مطلوب رسیده اما ضایعات این فرآورده بهوی اظهار کرد: کیفیت نان به شرایط نیمه.مدت استاز این صنف در کوتاه

دهک  3با کاهش پرداخت یارانه به  :گفت "دهیمنان یارانه میدر دنیا تنها کشوری هستیم که به "کاتب با بیان اینکه .یافته است

 .ها اختصاص دهیمتوانیم بخشی از آن را به بهبود وضع نانواییمیلیارد تومان است می ۲00هزار و  4باالی جامعه که معادل 

د در پی خودکفایی کشور در گندم وی با اشاره به اینکه تنها راه نجات کشور حمایت از تولید کننده است در عین حال افزود: نبای

 .شودباشیم زیرا افزایش تولید یک محصول موجب کاهش تولید محصوالت دیگر می

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

تومان و امسال نیز همین نرخ است همه کشاورزان از  300کاتب گفت: با توجه به اینکه قیمت خرید گندم در سال گذشته هزار و 

های اقتصاد کشاورزی نیز در این برنامه گفت: افزایش ت علمی مؤسسه پژوهشمهران برادران نصیری عضو هیئ.آن ناراضی هستند

وی با بیان اینکه هیچ حمایتی از .گیرند از اشتباهات دولت بودهای آزادپز که آنها نیز یارانه میها از جمله نانواییتعداد نانوایی

 .ها کاهش دهیمان را برای نانواییشده نشود تصریح کرد: باید قیمت تمامکشاورزان و تولید کنندگان نمی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=884۹a3۹۲۵a۹۹46bb833۹4 
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 برنج
 فارس - ۹۷/۰۴/۳۰ : تاریخ

 آغاز برداشت برنج در مازندران و گیالن/ استانهای دیگر با وجود هشدار وزارت کشاورزی برنج کاشتند 

پر بار بهار  هایکنیم، با توجه به بارشبینی میدبیر انجمن برنج گفت: برداشت برنج در دو استان مازندران و گیالن آغاز شده و پیش

  .ر کشور تولید شودهزار تن برنج د ۲00امسال نیز دو میلیون و 

از آغاز برداشت برنج در استان مازندران و گیالن خبر داد و  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی جمیل علیزاده شایق در گفت

 های بهار امسال و پرباری آن یکارشبختانه ببینی خشکسالی خوشها در پایان سال گذشته و پیشگفت: با وجود کاهش بارندگی

هزار  ۲هزار هکتار کشت برنج در دو استان گیالن و مازندران تنها  ۲37ها را جبران کرد تا جایی که از مجموع مقدار از این خشکی

 .دارد وجود خشکی بود، شده داده هشدار هم آن آب تأمین به نسبت  هکتار آن هم در نقاطی که پیش از این

بینی ما این است که امسال به هیچ عنوان آغاز برداشت مکانیزه برنج از روز چهارشنبه در استان مازندران خبر داد و گفت: پیشوی از 

 .کاهش تولید نداشته باشیم و محصول خوب و با کیفیتی هم در دو استان مازندران و گیالن تولید شود

 هزار تن برنج ۲00میلیون و  ۲پیش بینی تولید 

بینی تولید برنج در کشور وجود دارد، هزار تن پیش ۲00میلیون و  ۲نجمن برنج به این نکته اشاره کرد: امسال نیز همچنان دبیر ا

گر چه اند، اهای خوبی که اتفاق افتاده برخی افراد در استان مازندران کشت رتون )کشت دوم( را انجام دادهالبته با توجه به بارندگی

 .ان تحقیقات و ترویج نیستمورد تأیید ما و سازم

های زیادی گیریبا آنکه وزارت جهاد کشاورزی سخت های کشور هم گفت:علیزاده شایق همچنین در مورد کشت برنج در سایر استان

ج نهای دیگر کرده بود، اما کشاورزانی که آب در دسترس داشتند، کار خودشان را کردند و دوباره بربرای طرح نکاشت برنج در استان

 .برنج نکاشتند هایی هم که آب نداشتند،کاشتند، اما استان

 .وی به صراحت گفت: امسال در نهایت یک میلیون تن نیاز به واردات برنج وجود دارد

 وزات نیرو فکری به حال مهار آبهای شمال کشور کند

کشور گفت: حاال که قرار است دو استان مازندران  های شمالیدبیر انجمن برنج همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در مهار آب

های سرگردان دو استان مازندران و گیالن را مهار و گیالن بار تولید برنج را در کشور به دوش بکشند، بهتر است که وزارت نیرو آب

وانه مزارع برنج و این دو استان شود، آن را رها به دریای خزر بریزد که سهم اندکی از آن نصیب ما میکرده و به جای آنکه این آب

 .بکنند

https://www.farsnews.com/news/13۹70430000۲41/%D8%A۲%D8%BA% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲8تاریخ: 

 جاری/ قاچاق برنج منتفی استدرصدی واردات برنج در سال  1۰کاهش 

 .درصد کاهش داشته است 10یک مقام مسئول گفت:میزان وادرات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت

با انتقاد از اینکه بسیاری از مسئوالن متوجه نیستند که فرآیند واردات یک زنجیره است، اظهار کرد: سال گذشته بعد از دوره ، جوان

 به نسبت واردات درصدی 10 کاهش امر این در تعلل نتیجه در که نشد داده تخصیص واردات برای کافی ارز موقع به  ممنوعیت،

 .یی از حیث کمبود برنج در دوره ممنوعیت را به همراه داشته استهانگرانی و قبل سال مشابه مدت

وی افزود: اگر پس از دوره ممنوعیت واردات برنج در سال گذشته، ارز مورد نیاز به واردات تخصیص داده می شد، هم اکنون نگران 

 :کشاورز با بیان اینکه تنها چند روز به دوره ممنوعیت زمان باقی است، گفت.شرایط تحریم، کمبود ارز و مسائلی از این قبیل نبودیم

با توجه به آنکه هم اکنون در شرایط بحرانی قرار داریم که باید به فکر امنیت غذایی باشیم، از این رو تمام تالش خود را به کار 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه .توانیم برنج وارد کشور کنیمچند روز باقی مانده به دوره ممنوعیت هر قدر که میگیریم تا در می

 10وارد کشور شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  برنجهزارتن  480داد: بنابر آخرین آمار در چند ماه نخست سال 

رسد این میزان در حد مصرف ماهانه کشور بوده است و در دوره ممنوعیت با کمبود در دهد و به نظر میدرصد کاهش را نشان می

 .بازار مواجه خواهیم شد که در چنین شرایطی دولت با مشورت از بخش خصوصی باید سیاست های خود را اعمال کند

کمبود  :در بازار خواهد داشت، بیان کرد هاوی در پاسخ به این سوال که کمبود برنج در دوره ممنوعیت چه تأثیری بر وضعیت قیمت

 .تنها ممکن است بازار ثانویه ای ایجاد کند، اما عامل اصلی تعیین کننده قیمت، ارز دولتی است برنج

 گرانی برنج خارجی رد شد

ولت ارز دنسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: سال گذشته  افزایش قیمت برنج کشاورز با انتقاد از واکنش برخی رسانه ها به

 4600تومان در اختیار واردکنندگان قرار می داد که با این وجود قیمت تمام شده هر کیلو برنج خارجی  3200مبادله ای با نرخ 

درصد تعرفه و سود گمرکی، قیمت تمام شده هر کیلو  ۲6تومانی و  4۲00تومان بود و این درحالی است که امسال با احتساب ارز 

 .ندارد  گرانی به ارتباطی هیچ  ست و این موضوعهزار تومان ا 7برنج 

هزارتن  600به گفته این مقام مسئول انتظار می رود که در چند روز باقی مانده تا دوره ممنوعیت، حداقل میزان واردات برنج به 

 .برسد تا در دوره ممنوعیت و شرایط تحریم با کمبود برنج در بازار مواجه نشویم

 اظهار کرد: اگر با اعمال تحریم های ثانویه نتوانیم واردات برنجوی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر تأثیر اعمال تحریم های ثانویه در 

های خارجی استفاده کنیم و کشتی های داخلی دچار مشکالتی شوند، بدیهی است که با کندی روند واردات و عدم واردات از کشتی

 .رو خواهیم شدروبه

 اعالم اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی به معنای افشا نیست

تومانی از سوی بانک  4۲00دبیر انجمن واردکنندگان برنج در بخش دیگر سخنان خود درباره تأثیر اعالم اسامی دریافت کنندگان ارز 

بر داشتن ارز کافی برای واردات را دنبال از اعالم اسامی دو هدف روشنگری در جامعه و یا تأکید  بانک مرکزی :مرکزی بر بازار گفت

های گذشته افرادی که دارای کند، اما بحث افشا مطرح نیست چرا که کار خالفی صورت نگرفته و طبق قانون تجارت و روال سالمی

 .هستند، می توانند براساس ثبت سفارش نوع کاالی خود ارز از بانک مرکزی دریافت کنند کارت بازرگانی
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رود پس از روشنگری در کند چه شرکتی چه میزان واردات داشته است، انتظار میکرد: زمانی که بانک مرکزی اعالم میوی تصریح 

ربط های ذیجامعه بگوید قیمت تمام شده کاال با ارز پایه در بازار چقدر است تا هر جا مردم خالف این موضوع را دیدند به سازمان

 .کنند، برخورد قانونی صورت گیردحصوالت خود را با قیمت تمام شده باال در بازار عرضه میهایی که ماطالع دهند تا با شرکت

کشاورز در پایان سخنان خود درباره تأثیر نوسان نرخ ارز بر قاچاق برنج، گفت: تاکنون یک کیلو برنج از مبادی غیررسمی وارد کشور 

 ندارد قاچاقچیان برای اقتصادی توجیه برنج قاچاق دولتی، ارز با صدیدر صد اختالف و  هزار تومان 8نشده است چرا که با دالر 

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹6۲70/%DA%A۹%D8%A7%D۹%87%D8 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲8تاریخ: 

 درصدی واردات برنج در سال جاری/ قاچاق برنج منتفی است 1۰کاهش 

 .درصد کاهش داشته است 10یک مقام مسئول گفت:میزان وادرات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت

د از دوره عبا انتقاد از اینکه بسیاری از مسئوالن متوجه نیستند که فرآیند واردات یک زنجیره است، اظهار کرد: سال گذشته ب، جوان

 به نسبت واردات درصدی 10 کاهش امر این در تعلل نتیجه در که نشد داده تخصیص واردات برای کافی ارز موقع به  ممنوعیت،

 .یی از حیث کمبود برنج در دوره ممنوعیت را به همراه داشته استهانگرانی و قبل سال مشابه مدت

در سال گذشته، ارز مورد نیاز به واردات تخصیص داده می شد، هم اکنون نگران وی افزود: اگر پس از دوره ممنوعیت واردات برنج 

 :کشاورز با بیان اینکه تنها چند روز به دوره ممنوعیت زمان باقی است، گفت.شرایط تحریم، کمبود ارز و مسائلی از این قبیل نبودیم

کر امنیت غذایی باشیم، از این رو تمام تالش خود را به کار با توجه به آنکه هم اکنون در شرایط بحرانی قرار داریم که باید به ف

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه .توانیم برنج وارد کشور کنیمگیریم تا در چند روز باقی مانده به دوره ممنوعیت هر قدر که میمی

 10ن رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل وارد کشور شد که ای برنجهزارتن  480داد: بنابر آخرین آمار در چند ماه نخست سال 

رسد این میزان در حد مصرف ماهانه کشور بوده است و در دوره ممنوعیت با کمبود در دهد و به نظر میدرصد کاهش را نشان می

 .بازار مواجه خواهیم شد که در چنین شرایطی دولت با مشورت از بخش خصوصی باید سیاست های خود را اعمال کند

کمبود  :ها در بازار خواهد داشت، بیان کردسخ به این سوال که کمبود برنج در دوره ممنوعیت چه تأثیری بر وضعیت قیمتوی در پا

 .تنها ممکن است بازار ثانویه ای ایجاد کند، اما عامل اصلی تعیین کننده قیمت، ارز دولتی است برنج

 گرانی برنج خارجی رد شد

نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: سال گذشته دولت ارز  افزایش قیمت برنج رسانه ها بهکشاورز با انتقاد از واکنش برخی 

 4600تومان در اختیار واردکنندگان قرار می داد که با این وجود قیمت تمام شده هر کیلو برنج خارجی  3200مبادله ای با نرخ 

درصد تعرفه و سود گمرکی، قیمت تمام شده هر کیلو  ۲6و  تومانی 4۲00تومان بود و این درحالی است که امسال با احتساب ارز 

 .ندارد  گرانی به ارتباطی هیچ  هزار تومان است و این موضوع 7برنج 

هزارتن  600به گفته این مقام مسئول انتظار می رود که در چند روز باقی مانده تا دوره ممنوعیت، حداقل میزان واردات برنج به 

 .و شرایط تحریم با کمبود برنج در بازار مواجه نشویم برسد تا در دوره ممنوعیت

 اظهار کرد: اگر با اعمال تحریم های ثانویه نتوانیم واردات برنجوی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر تأثیر اعمال تحریم های ثانویه در 

با کندی روند واردات و عدم واردات های خارجی استفاده کنیم و کشتی های داخلی دچار مشکالتی شوند، بدیهی است که از کشتی

 .رو خواهیم شدروبه

 اعالم اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی به معنای افشا نیست

تومانی از سوی بانک  4۲00دبیر انجمن واردکنندگان برنج در بخش دیگر سخنان خود درباره تأثیر اعالم اسامی دریافت کنندگان ارز 

از اعالم اسامی دو هدف روشنگری در جامعه و یا تأکید بر داشتن ارز کافی برای واردات را دنبال  بانک مرکزی :مرکزی بر بازار گفت

های گذشته افرادی که دارای کند، اما بحث افشا مطرح نیست چرا که کار خالفی صورت نگرفته و طبق قانون تجارت و روال سالمی

 .کاالی خود ارز از بانک مرکزی دریافت کنند هستند، می توانند براساس ثبت سفارش نوع کارت بازرگانی
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رود پس از روشنگری در کند چه شرکتی چه میزان واردات داشته است، انتظار میوی تصریح کرد: زمانی که بانک مرکزی اعالم می

ربط های ذیه سازمانجامعه بگوید قیمت تمام شده کاال با ارز پایه در بازار چقدر است تا هر جا مردم خالف این موضوع را دیدند ب

 .کنند، برخورد قانونی صورت گیردهایی که محصوالت خود را با قیمت تمام شده باال در بازار عرضه میاطالع دهند تا با شرکت

کشاورز در پایان سخنان خود درباره تأثیر نوسان نرخ ارز بر قاچاق برنج، گفت: تاکنون یک کیلو برنج از مبادی غیررسمی وارد کشور 

 ندارد قاچاقچیان برای اقتصادی توجیه برنج قاچاق دولتی، ارز با درصدی صد اختالف و  هزار تومان 8شده است چرا که با دالر ن
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 برنج
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۲۶سه شنبه , 

 !کشت دوم برنج در مازندران با اما و اگر بسیار

ترین محصوالت جایگزین کشت دوم جات مهمرئیس کارگروه کشاورزی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران گفت: سبزیجات و صیفی

 .به جای برنج هستند

وگو با ایسنا با اشاره به این که کشت دوم برنج در یک دوره زمانی ترویج می شد و امروز این کار را ممنوع پیردشتی در گفتهمت اهلل 

در کشت دوم برنج، موضوعی که باید مورد بررسی قرار بگیرد مسائل مربوط به پهنه بندی و تعیین  :اعالم کردند، اظهار کرد

ان این که با توجه به هر منطقه باید دستور کشت بهینه صادر شود، تصریح کرد: اگر الگوی وی با بی.های هر منطقه استظرفیت

 .توانیم به آسانی موضوع کشت دوم برنج را مدیریت کنیماستفاده از زمین و مباحث مربوط به آمایش سرزمینی را در نظر بگیریم، می

اشاره به این که استفاده از زمین باید بر اساس الگوی آمایش سرزمینی  رئیس کارگروه کشاورزی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با

و استفاده بهینه از اراضی برای بلندمدت باشد، خاطرنشان کرد: کشت دوم برنج برای برخی مناطق که دارای ظرفیت هستند و مشکلی 

 .تواند صورت بگیرددر آن وجود ندارد می

شود و یا این که دارای آب بندان و تاالب در شهرهایی که در آن آب های سطحی مهار می پیردشتی با بیان این که در مازندران و

 .هستند، می توانند کشت دوم برنج را انجام دهند، گفت: اینکه کشت دوم باید حتما برنج باشد تفکری اشتباه است

باید در مناطق فاقد استعداد مورد استفاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری با اشاره به اینکه کشت های جایگزین 

تواند به عنوان کشت جایگزین در مازندران مطرح و از آنها استفاده شود. سبزیجات و محصوالت فراوانی می :قرار بگیرد، تصریح کرد

 .ترین محصوالت جایگزین کشت دوم به جای برنج هستند که از لحاظ سودآوری نیز مناسب استجات مهمصیفی

س کارگروه کشاورزی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با اشاره به اینکه باید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها بخواهیم که برای هر رئی

هایی که در کشت دوم باید به آن توجه کرد تغییر سیستم های ترین اولویتمنطقه ظرفیت کشت را مشخص کنند، گفت: یکی از مهم

دانشگاه علوم کشاورزی ساری با بیان این که در سیستم های کشت باید از خشکه کاری که آب کمتری عضو هیئت علمی .کشت است

ای برنامه ریزی کنیم تا از سیستم های اما اگر آب، محور کشت برنج باشد باید به گونه :کند، استفاده کنیم، اظهار کردمصرف می

اشاره به اینکه در مباحث مربوط به کشت دوم برنج باید نظریه سیستمی وی با .آبیاری تناوبی، خشک و مرطوب کردن استفاده شود

ها شامل سازمان جهاد و مراکز تحقیقاتی کشاورزی و تمامی مسئوالن که وظیفه لحاظ شود، گفت: در نظریه سیستمی تمامی بخش

 .کنندسیاست گذاری را به عهده دارند، این هدف را دنبال می
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۳۱تاریخ: 

 واردات بی رویه پنبه عامل اصلی کاهش تولید طالی سفید/ رسیدن به خودکفایی مجدد غیر ممکن نیست

، کار را به جایی رساند که بسیاری از کشاورزان نسبت به کشت پنبه دلسرد 8۲یک مقام مسئول گفت: واردات بی رویه پنبه در سال 

 .شدند

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه در گفت

هزارتن و دو ماهه نخست  66از پاکستان اظهار کرد: براساس آمار گمرگ در دوازده ماهه ساله گذشته  واردات پنبه با تکذیب ،جوان

درصد تاجیکستان و مابقی از  8تا  7نیاز از ازبکستان،  درصد پنبه مورد 90تن پنبه وارد کشور شد که بیش از  800هزار و  13سال 

 .شودترکمنستان وارد می

با توجه به آنکه پاکستان به دلیل کمبود تولید خود  :وی با بیان اینکه تاکنون یک کیلو پنبه از پاکستان وارد نشده است، افزود

 ورود از نباتات حفظ سازمان قرنطینه روسی پیچیدگی برگواردکننده پنبه از هندوستان است و از طرفی به دلیل وجود بیماری وی

 شود،می تأمین انپاکست از نیاز مورد پنبه عمده آنکه بر مبنی افراد برخی نظر اظهار بنابراین کند؛می جلوگیری کشور به پاکستان پنبه

 .نیست بیش ای شایعه

میلیون تن پنبه تصفیه شده بزرگترین تولیدکننده پنبه در دنیا به  ۵0کاویانی با اشاره به اینکه هندوستان با تولید ساالنه بیش از 

 .تنددر دنیا هس تولیدکنندگان برتر پنبه های دیگرشمار می رود، بیان کرد: کشورهای چین، آمریکا، برزیل و پاکستان در رده

ه های مجاز پنبه پاک کنی تولید شود، هزارتن پنبه در کارخان ۵۵تا  ۵0شود، حدود بینی میاین مقام مسئول با بیان اینکه پیش

تن وش در  ۲,۵هزار هکتار برسد و با احتساب میانگین  70تصریح کرد: امسال پیش بینی می شود که سطح زیر کشت پنبه به 

 .هزارتن پنبه تصفیه شده استحصال خواهد شد ۵4تا  ۵3هزار تن وش تولید خواهد شد که از این میزان  17۵هکتار، 

تن پنبه  8۲0هزار و  3تن پنبه تصفیه شده در کشور تولید شد، افزود: از این میزان  ۲۵3هزار و  ۵۲اینکه سال گذشته وی با بیان 

 همانند شود می بینی پیش نساجی صنایع نیاز مورد پنبه هزارتن 1۲0 ساالنه احتساب با که است مانده انبارها در  به عنوان ذخیره

هزارتن پنبه  47، 7۹های اخیر اظهار کرد: در سال کاویانی درباره روند تولید پنبه در سال.ودپنبه وارد ش هزارتن 66 گذشته سال

هزارتن مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری و  ۲۵تصفیه شده مازاد بر نیاز صنایع نساجی داشتیم که صندوق پنبه در همان سال 

 .صادر شدهزارتن از پنبه مازاد  1۲، 8۲ذخیره کرد که در نهایت سال 

 واردات بی رویه پنبه، تولید را به خاک سیاه کشاند

کمتر از یک دالر بود،گفت: با توجه به کاهش نرخ جهانی پنبه در آن  82در سال  نرخ جهانی پنبه این مقام مسئول با بیان اینکه

هزارتن پنبه مازاد بر نیاز  1۲شرایطی که ند و در گرفت را پنبه واردات مجوز وقت کشاورزی جهاد وزارت از ها، صنایع نساجیسال

داخل به بازارهای هدف صادر شد، اقدام به واردات پنبه کردند که در نهایت این امر دلسردی کشاورزان به کشت پنبه را به همراه 

عدم افزایش مناسب و  8۲در سال  واردات بی رویه پنبه :وی با اشاره به دالیل کاهش تولید پنبه در سال های اخیر بیان کرد.داشت

موجب شد که کشاورزان استان گلستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده پنبه اقدام   قیمت پنبه نسبت به سایر محصوالت کشاورزی

 66به تغییر الگوی کشت خود کنند و در نهایت بی رغبتی کشاورزان به تولید پنبه کار را به جایی رساند که هم اکنون وارد کننده 

کاویانی ادامه داد: با توجه به آنکه اراضی زراعی از فروردین تا بهمن ماه در اختیار زراعت پنبه است .نبه در طول سال هستیمهزارتن پ

 شاورزک برای بیشتری عایدی سال طول در کشت نوبت دو سبب به رو این از  و سایر کشت ها در دوره زمانی کوتاه تر انجام می شود
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همین دلیل نبود صرفه اقتصادی کشت پنبه موجب شد تا سطح زیر کشت این محصول در بزرگترین استان تولید کننده  به بردارد، در

 در فعال نیمه کنی پاک پنبه کارخانه 4 به  فعال کنی پاک پنبه کارخانه 40 و  هکتار 10تا  ۵درصدی به  ۵0با کاهش بیش از 

وجود دارد، افزود: اگرچه خراب کردن یک  تولید پنبهامکان خودکفایی مجدد در وی در پاسخ به این سوال که آیا .رسید گلستان

ساختمان یک روز زمان نیاز دارد، اما ساخت مجدد آن سال ها طول می کشد، از این رو می توان گفت که رسیدن به خودکفایی 

 .مجدد غیر ممکن نیست و تنها زمان بر است

 رسیدن به خوداتکایی پنبهاستفاده از بذور زودرس یک راه برای 

گفت: یکی از عوامل مهم در توسعه  خودکفایی پنبهاین مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به راهکارهای رسیدن به 

کشت، بذرپنبه است که موسسه تحقیقات بذور مناسبی را در اختیار کشاورزان قرار داده است و به سبب زود رس بودن این بذرها 

 .دارد وجود برداشت و کاشت کوتاه زمان مدت سبب به محصوالت سایر با رقابت و  دوبار کشت در اراضی زراعیامکان 

کاویانی در پایان تصریح کرد: با استفاده از بذرهای خارجی و بذرهای زودرس، آبیاری مناسب و ادوات مکانیزاسیون بهره وری در 

هزارتنی صنایع نساجی تامین خواهد شد و دیگر نیازی به واردات نخواهیم  1۲0ساالنه هکتار افزایش خواهد یافت که بدین ترتیب نیاز 

 .داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹8868/%D۹%88%D8%A7%D8% 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۳۱تاریخ: 

 واردات بی رویه پنبه عامل اصلی کاهش تولید طالی سفید/ رسیدن به خودکفایی مجدد غیر ممکن نیست

، کار را به جایی رساند که بسیاری از کشاورزان نسبت به کشت پنبه دلسرد 8۲یک مقام مسئول گفت: واردات بی رویه پنبه در سال 

 .شدند

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمل صندوق پنبه در گفتمحمدحسین کاویانی مدیرعا

هزارتن و دو ماهه نخست  66از پاکستان اظهار کرد: براساس آمار گمرگ در دوازده ماهه ساله گذشته  واردات پنبه با تکذیب ،جوان

درصد تاجیکستان و مابقی از  8تا  7درصد پنبه مورد نیاز از ازبکستان،  90تن پنبه وارد کشور شد که بیش از  800هزار و  13سال 

 .شودترکمنستان وارد می

با توجه به آنکه پاکستان به دلیل کمبود تولید خود  :یک کیلو پنبه از پاکستان وارد نشده است، افزودوی با بیان اینکه تاکنون 

 ورود از نباتات حفظ سازمان قرنطینه واردکننده پنبه از هندوستان است و از طرفی به دلیل وجود بیماری ویروسی پیچیدگی برگ

شود، أمین میرد نیاز از پاکستان تمو پنبه عمده آنکه بر مبنی افراد برخی نظر اظهار بنابراین کند؛می جلوگیری کشور به پاکستان پنبه

میلیون تن پنبه تصفیه شده بزرگترین  ۵0کاویانی با اشاره به اینکه هندوستان با تولید ساالنه بیش از .شایعه ای بیش نیست

ندگان برتر تولیدکن های دیگرمریکا، برزیل و پاکستان در ردهتولیدکننده پنبه در دنیا به شمار می رود، بیان کرد: کشورهای چین، آ

هزارتن پنبه در کارخانه های مجاز پنبه پاک  ۵۵تا  ۵0شود، حدود بینی میاین مقام مسئول با بیان اینکه پیش.در دنیا هستند پنبه

 ۲,۵هکتار برسد و با احتساب میانگین هزار  70کنی تولید شود، تصریح کرد: امسال پیش بینی می شود که سطح زیر کشت پنبه به 

 .هزارتن پنبه تصفیه شده استحصال خواهد شد ۵4تا  ۵3هزار تن وش تولید خواهد شد که از این میزان  17۵تن وش در هکتار، 

تن پنبه  8۲0هزار و  3تن پنبه تصفیه شده در کشور تولید شد، افزود: از این میزان  ۲۵3هزار و  ۵۲وی با بیان اینکه سال گذشته 

هزارتن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی پیش بینی می شود همانند  1۲0که با احتساب ساالنه  است مانده انبارها در  به عنوان ذخیره

هزارتن پنبه  47، 7۹های اخیر اظهار کرد: در سال کاویانی درباره روند تولید پنبه در سال.هزارتن پنبه وارد شود 66سال گذشته 

هزارتن مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری و  ۲۵مازاد بر نیاز صنایع نساجی داشتیم که صندوق پنبه در همان سال تصفیه شده 

 .هزارتن از پنبه مازاد صادر شد 1۲، 8۲ذخیره کرد که در نهایت سال 

 واردات بی رویه پنبه، تولید را به خاک سیاه کشاند

کمتر از یک دالر بود،گفت: با توجه به کاهش نرخ جهانی پنبه در آن  82در سال  نبهنرخ جهانی پ این مقام مسئول با بیان اینکه

 نیاز بر مازاد پنبه هزارتن 1۲ که شرایطی در و گرفتند را پنبه واردات مجوز وقت کشاورزی جهاد وزارت از ها، صنایع نساجیسال

به همراه  را پنبه کشت به کشاورزان دلسردی امر این نهایت در که کردند پنبه واردات به اقدام شد، صادر هدف بازارهای به داخل

و عدم افزایش مناسب  8۲در سال  واردات بی رویه پنبه :وی با اشاره به دالیل کاهش تولید پنبه در سال های اخیر بیان کرد.داشت

گترین تولیدکننده پنبه اقدام موجب شد که کشاورزان استان گلستان به عنوان بزر  قیمت پنبه نسبت به سایر محصوالت کشاورزی

 66به تغییر الگوی کشت خود کنند و در نهایت بی رغبتی کشاورزان به تولید پنبه کار را به جایی رساند که هم اکنون وارد کننده 

راعت پنبه است کاویانی ادامه داد: با توجه به آنکه اراضی زراعی از فروردین تا بهمن ماه در اختیار ز.هزارتن پنبه در طول سال هستیم

 شاورزک برای بیشتری عایدی سال طول در کشت نوبت دو سبب به رو این از  و سایر کشت ها در دوره زمانی کوتاه تر انجام می شود

 کننده ولیدت استان بزرگترین در محصول این کشت زیر سطح تا شد موجب پنبه کشت اقتصادی صرفه نبود دلیل همین به بردارد، در

 در فعال نیمه کنی پاک پنبه کارخانه 4 به  پنبه پاک کنی فعال کارخانه 40 و  هکتار 10 تا ۵ به درصدی ۵0 از بیش کاهش با
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وجود دارد، افزود: اگرچه خراب کردن یک  تولید پنبهوی در پاسخ به این سوال که آیا امکان خودکفایی مجدد در .رسید گلستان

دد آن سال ها طول می کشد، از این رو می توان گفت که رسیدن به خودکفایی ساختمان یک روز زمان نیاز دارد، اما ساخت مج

 .مجدد غیر ممکن نیست و تنها زمان بر است

 استفاده از بذور زودرس یک راه برای رسیدن به خوداتکایی پنبه

گفت: یکی از عوامل مهم در توسعه  خودکفایی پنبهاین مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به راهکارهای رسیدن به 

کشت، بذرپنبه است که موسسه تحقیقات بذور مناسبی را در اختیار کشاورزان قرار داده است و به سبب زود رس بودن این بذرها 

 .دارد وجود برداشت و کاشت کوتاه زمان مدت سبب به محصوالت سایر با رقابت و  امکان دوبار کشت در اراضی زراعی

در پایان تصریح کرد: با استفاده از بذرهای خارجی و بذرهای زودرس، آبیاری مناسب و ادوات مکانیزاسیون بهره وری در کاویانی 

هزارتنی صنایع نساجی تامین خواهد شد و دیگر نیازی به واردات نخواهیم  1۲0هکتار افزایش خواهد یافت که بدین ترتیب نیاز ساالنه 

 .داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹8868/%D۹%88%D8%A7%D8%B1% 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۷/۰۴/۳۰ : تاریخ

 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان 15۰پرداخت 

های قبلی که میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان مربوط به مدیریت 1۵0رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: بیش از  

  .سابقه است، پرداخت شددر نوع خود بی

 های بخش کشاورزی ضمن تشریح برخیفعاالن و تشکل ، حسین شیرزاد در نشست باخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان  1۵0های این سازمان در حدود دو ماه مدیریت جدید این سازمان از پرداخت بیش از فعالیت

استان  7نژاد دام از تعداد وی افزود: عملیات خرید حمایتی شیر با هماهنگی وزارت متبوع و معاونت امور دام و مرکز اصالح .خبر داد

 .ریزی و توسعه یافتاستان برنامه 17کشور به 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: پس از هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از تولیدکننده 

ریال افزایش  400هزار و  14به  ۹6و  ۹۵های در سال هزار ریال 13کنندگان, قیمت خرید حمایتی شیر خام از پایه هر کیلو و مصرف

 .یافت

زمینی بهاره نیز گفت: در منطقه جنوب کرمان، خوزستان، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص خرید سیب

شاورزان پرداخت شده درصد وجه ک 73زمینی بهاره به صورت تضمینی خریداری و حدود هزار تن سیب ۲6گلستان و اصفهان حدود 

 .است

درصد محصول موجود در بورس به  ۲0و  47به ترتیب حدود  ۹6وی خاطرنشان کرد: فروش خرما و زعفران خرید حمایتی سال 

 .بندی زعفران نیز تهیه گردیدنامه معتبر بانکی نیز توسط این سازمان انجام و برنامه زمانصورت نقدی و صرفا با اخذ ضمانت

های تولید، کشاورزی و روستایی کشور باید در اندیشه تأسیس واحدهای خدمات شاره به اینکه اتحادیه مرکزی تعاونیشیرزاد با ا 

های سهامی خاص باشد، گفت: در شرایط پرتالطم اقتصادی امروزی، وظیفه مدیریت تجاری و بازرگانی جدیدی با شکل حقوقی شرکت

 .به بازارهای هدف را به عهده گیرد ها و صادرات محصوالت کشاورزیواردات نهاده

المللی ، های خدماتی و تجارت داخلی و بینها، در ارتباط با فعالیتهای سهامی در مقایسه با تعاونیوی افزود، اشکال شرکت

 .ترندپذیری بیشتر داشته و متکاملبازارمحورتر و سرمایه پذیر تر بوده و قابلیت انعطاف

 نظام با همراه  اون روستایی در بخش دیگری از سخنان خود به مداخله هدفمند و حسابگرانه در بازارهامدیرعامل سازمان مرکزی تع

های بازرگانی سازمان در ترین استراتژیرا از مهم (بیشتر نه و بازار موجودی درصد 10 تا7 میزان به) هوشمندانه خوانی بازار و پایش

 .آینده تلقی نمود

 برای ریالی میلیارد هزار دو تخفیف دریافت و  درصدی  67,3روستایی ایران در پایان به اختصاص سهم  رئیس سازمان مرکزی تعاون

 ار مزبور کنسرسیوم در سازمان مجمعی اختیارات و باال دست حمایتی، خدمات شرکت واگذاری موضوع در روستایی تعاون سازمان

های بخش قرابت راهبردی میان فعالیت و تعادل ایجاد داشته، اعالم کود و بذر حوزه در سازمان دستاوردهای ترینتوجهجالب از

 اندازهای موردنظر سازمان عنوان نمودبازرگانی و مناسبات مالی سازمان را کلیدواژه دستیابی به چشم

/news/https://www.farsnews.com13۹70430000۲۵3/%D۹%BE%D8% 
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 تامین منابع مالی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۳۰شنبه , 

 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شد 15۰

میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت: این رقم مربوط به مدیریت  1۵0معاون وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت بیش از 

 .های قبلی بوده و پرداخت آن در نوع خود، بی سابقه است

میلیارد تومان از مطالبات  1۵0به گزارش ایران اکونا به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد از پرداخت بیش از 

   .ن خبر داد و گفت: این رقم مربوط به مدیریت های قبلی بوده و پرداخت آن در نوع خود، بی سابقه استکشاورزا

استان کشور  7وی افزود: اجرای طرح خرید حمایتی شیر با هماهنگی وزارت متبوع و معاونت امور دام و مرکز اصالح نژاد دام از تعداد 

 .تاستان برنامه ریزی و توسعه یافته اس 17به 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: همچنین پس از هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت 

 ۹6و ۹۵هزار ریال در سالهای 13از تولید کننده و مصرف کنندگان، قیمت خرید حمایتی شیر خام توسط دولت، از پایه هر کیلوگرم 

 .یافت ریال افزایش 400هزار و 14به 

هزار تن سیب زمینی  ۲6شیرزاد درباره سیب زمینی بهاره نیز گفت: در منطقه جنوب کرمان، خوزستان، گلستان و اصفهان حدود 

 .درصد وجه کشاورزان پرداخت شده است 73بهاره بصورت تضمینی خریداری و حدود 

درصد محصول موجود در بورس بصورت  ۲0و  47ود به ترتیب حد ۹6وی خاطر نشان کرد: فروش خرما و زعفران خرید حمایتی سال 

 .نقدی و صرفا با اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی نیز توسط این سازمان انجام و برنامه زمانبندی زعفران نیز تهیه شد

ات تجاری مشیرزاد با اشاره به اینکه اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید، کشاورزی و روستایی کشور باید به فکر تاسیس واحدهای خد

و بازرگانی جدیدی با شکل حقوقی شرکتهای سهامی خاص باشد، گفت: در شرایط پرتالطم اقتصادی امروزی، وظیفه مدیریت واردات 

 .نهاده ها و صادرات محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف را به عهده گیرد

فعالیتهای خدماتی و تجارت داخلی و بین المللی،  وی افزود: اشکال شرکت های سهامی در مقایسه با تعاونی ها، در ارتباط با

 .بازارمحورتر و سرمایه پذیر تر بوده و قابلیت انعطاف پذیری بیشتری دارند

http://iranecona.com/856۰8/%DB%B1%DB%B5%DB% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۵ : تاریخ

 های خارجی است درصد واکسن طیور دست شرکت 7۰های تغییر تاریخ یافته اصالً وارد بازار نشدند/ واکسن

سسه های این موسازی رازی گفت: واکسن چیزی نیست که بتوان با آن شوخی کرد و ماجرای تغییر تاریخ واکسنرئیس مؤسس سرم

ها فقط دپو شده و وارد بازار دهیم که این واکسنافتاد اما این اطمینان خاطر را میاتفاق میطی یکی، دو سال اخیر متأسفانه نباید 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاپوررضا شجاعی در نشست خبری بیستمین کنگره دامپزشکی ایران گفت:  .نشده بود

توانیم تا حدی از محصوالت این موسسه های مختلف، میر حوزه واکسنایم که در کنار تأمین نیاز داخل دخوشبختانه به جایی رسیده

هزار آمپول ضد مار و عقرب به کشور عراق صادر شد که متأسفانه قرارداد ما بر مبنای  1۲0را صادر کنیم به طوری که سال گذشته 

عقد کنیم که از ماحصل آن برای واردات مایحتاج هزار آمپول است بر مبنای دالر من 140دالر نبود ولی بنا داریم قرارداد جدید را که 

 70تا 60های طیور وی به این نکته هم اشاره کرد که در برخی واکسن.خود در حوزه واکسن و داروهای دامپزشکی استفاده کنیم

ان های خارجی است و به دنبال آن هستیم که با فعال کردن بخش خصوصی که یک شرکت در استدرصد بازار در دست شرکت

شجاعی همچنین .مببری باال را تولید ظرفیت بتوانیم کرده آغاز رازی سازیسرم با را خود فعالیت بیش و کم پیش،  کردستان از دو سال

رئیس .نگرانی در این حوزه نداریم ۹8سازی رازی خبر داد و گفت: تا سال از اختصاص ارز الزم برای تأمین مایحتاج موسسه سرم

که در های اروپایی برای فروش واکسن و مواد اولیه دارویی سخن گفت و اینکه با آناز شیطنت شرکت سازی رازیمؤسس سرم

کنند و ما بیشتر های اروپایی این کار را نمیها نباید باشد اما در عمل شرکتالمللی، فروش غذا و دارو جزو تحریمهای بینتحریم

 .دهیمام میخرید خود را از کشورهایی همچون هند یا چین انج

 .روز استوی اطمینان خاطر داد که کیفیت محصوالت این موسسه هیچ کاهشی نداشته و بر مبنای استانداردهای به

های دپوشده کنید پس ماجرای تغییر تاریخ واکسنشجاعی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه اگر شما ادعای کیفیت می

ها اصال وارد بازار نشده بود فقط در جایی خیر چه بوده است با تأیید این موضوع گفت: این واکسندر این موسسه طی یکی دو سال ا

شود طور که باید عمل نکردند؛ چراکه با واکسن نمیدادند که متأسفانه برخی افراد آندپو شده بود اگرچه نباید این کار را انجام می

سازی رازی برای پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس در مورد توانایی سرمسازی رازی همچنین در رئیس مؤسس سرم.شوخی کرد

کنیم و بقیه را سازمان دامپزشکی از میلیون دز از این واکسن را ما تأمین می 1۵تا  13تولید واکسن تب برفکی گفت: چیزی حدود 

ه حجم زیادی از واکسن که ظاهراً تاریخ به گزارش فارس، طی یکی، دو سال گذشت.کندطریق مناقصات خارجی تهیه و توزیع می

انقضای آن سررسید شده بود دوباره تغییر تاریخ یافته که توسط سازمان بازرسی آشکار شد تا حدی که منجر به تغییر مدیرعامل این 

 .ای شدن موضوع خودداری کردموسسه گردید اما این موسسه از رسانه

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲۵000734/%D۹%88%D8%A7%DA 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۲۷چهارشنبه , 

 های طیور تا پایان سالواکسن بیماری 2عرضه 

واکسن سه گانه نیوکاسل و آنفلوانزا و گامبورو به بازار عرضه  ۲پایان امسال رییس موسسه واکسن و سرم سازی رازی بابیان اینکه تا

 .می شود،گفت: نگرانی بابت تامین واکسن دامی و طیور مورد نیاز وجود ندارد

علی اسحاقی، رییس موسسه واکسن و سرم سازی رازی ایران را کشوری موفق در تولید واکسن انسانی و حیوانی معرف کرد و گفت: 

حوزه دامپزشکی موسسه سرم سازی رازی تاکنون دستاوردهای علمی خوبی داشته است که از جمله آن می توان به تولید واکسن  در

 .بورس عفونی )گامبورو(، دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزا طی سه چهار سال اشاره کرد

وانزا و گامبورو به بازار عرضه خواهد شد. واکسن سه واکسن سه گانه نیوکاسل و آنفل ۲وی اظهارامیدواری کرد: تا پایان امسال نیز 

  .گانه واکسنی است که در قالب یک واکسن، همزمان با سه بیماری مقابله می شود

اسحاقی افزود: هیچ نگرانی بابت تامین واکسن دامی و طیور مورد نیاز در کشور وجود ندارد و اکنون عالوه بر تامین نیاز داخلی، 

هزار آمپول ضد مار و عقرب تولید و صادر شد  1۲0نیز صادر می شود. به عنوان مثال سال گذشته میالدی نزدیک بخشی از تولیدات 

 .هزار آمپول افزایش یابد 14۵که تالش می شود این میزان به 

نیا ای روز دوی اضافه کرد: هم اکنون با وجود مشکالت، کیفیت محصوالت این موسسه هیچ افتی نداشته و طبق آخرین استاندارده

 .تولید و وارد بازار می شود به همین دلیل این محصول ها قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی هستند

http://iranecona.com/85567/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%DB- 
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 تخم مرغ
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۳۰تاریخ: 

 تعطیلی واحدهای تولیدی قارچ خوراکی یکی پس از دیگری/ تولید قارچ تعریفی ندارد

واحد بزرگ تولیدکننده قارچ در منطقه هشتگرد به دلیل نبود شرایط مناسب بازار در تعطیلی به سر  4یک مقام مسئول گفت: 

صنعت،تجارت و   وگو با خبرنگارمحمد حسن افشار رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت.برندمی

های اخیر به در بازار اظهار کرد: طی ماه قیمت قارچد از شرایط نامساعد ، با انتقاگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 هب  های وحشی سمی، جوی ایجاد شد که قیمت قارچ خوراکیها مبنی بر مسمومیت قارچدنبال اطالع رسانی نادرست برخی رسانه

هزار تومان در  ۲تا  ۵00با نرخ یک هزار و  یقارچ خوراک های اخیر هر کیلووی با اشاره به اینکه در ماه.کرد سقوط بازار در شدت

شد، افزود: این شرایط موجب شد که تعدادی از واحدها اقدام به خرید کامپوست نکنند و این مسئله در کنار افت بازار عرضه می

ید و عرضه درصد ناشی از گرمای شدید فصل تابستان منتج به کاهش شدید تول 16به  ۲۵چشمگیر راندمان واحدهای تولیدی از 

تومان ناشی از مقاومت دالالن  500هزار و  7رغم کاهش عرضه محصول، هر کیلو قارچ با نرخ به گفته افشار علی.قارچ در بازار شد

در بازار به فروش می رسد و این درحالی است که براساس آخرین محاسبات در مرداد ماه سال گذشته، قیمت تمام شده هر کیلو 

 .تومان اعالم شد 800هزار و  6ود تولیدکننده قارچ بدون احتساب س

رو بودند، به همین میلیارد تومانی روبه ۲۵های اخیر هر یک از واحدهای تولیدی روزانه با زیان این مقام مسئول ادامه داد: در ماه

 تعطیلی برخی واحدهای تولید منجردلیل خیلی از واحدها تمایلی به خرید مواد اولیه از جمله کامپوست نداشتند که این امر در کنار 

در منطقه هشتگرد خبر داد و گفت: یک واحد بزرگ  تولیدکننده قارچواحد بزرگ  4وی از تعطیلی .به افت شدید تولید قارچ شد

 تدر شهریار نیمه تعطیل است، ضمن آنکه یک واحد آماده بهره برداری در رباط کریم به دلیل شرایط بازار اقدام به خرید کامپوس

از معاونت  ایرو هستند، افزود: براین اساس طی نامهوی با بیان اینکه تولیدکنندگان در پرداخت اقساط با مشکالت متعددی روبه.نکرد

تقاضا کردیم شرایطی فراهم شود تا بدهی تولیدکنندگان استمهال شود و پرورش دهندگان بتوانند به امر تولید ادامه    امور باغبانی

که رو هستند، بیان کرد: با توجه به آنها با موانع متعددی روبهبرای دریافت وام از بانک تولیدکنندگان اینکه  ا اشاره بهافشار ب.دهند

سویه حساب ای نظیر تگیرانهها شرایط سختها هستند، اما بانکتولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی به دنبال استقراض از بانک

ن اجتماعی و دارایی از تولیدکنندگان تقاضا دارند و این درحالی است که اگر واحدهای تولیدی مشکلی از کامل بدهی مالیاتی، تأمی

 .ها نبودندنظر نقدینگی نداشتند، برای خرید مواد اولیه خود و سرمایه در گردش به دنبال استقراض از بانک

د تا آنها رسانرا به جایی می کار قارچ دهندگان پرورش به التتسهی اخذ برای هابانک به گفته این مقام مسئول، شرایط سخت گیرانه

هزار نفر به طور  40رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه .از ادامه تولید منصرف شوند

خ حدهای تولیدی فاجعه بزرگ در اشتغال رکنند؛ بنابراین با تعطیلی واهزار نفر غیرمستقیم در این صنف فعالیت می 400مستقیم و 

ها تسهیالتی برای ادامه تولید در اختیار پرورش دهندگان قارچ قرار خواهد داد به همین دلیل تقاضا داریم که اگر قرار است بانک

 .دهند، اقدام به حذف مقررات و قوانین دست و پاگیر کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/6600۹80/%D8%AA%D8%B۹% 
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۷تاریخ: 

 کننده استدرجه نگران  45واحد مرغداری را درگیر کرد/شیوع بیماری در گرمای  1۰آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

 .واحد مرغداری صنعتی و بومی را درگیر کرد 10یک مقام مسئول گفت:در روزهای اخیر، بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با خبرنگار

در سال جاری اظهار کرد: در روزهای اخیر،  شیوع آنفلوانزا فوق حاد پرندگاندرباره آخرین وضعیت  ،باشگاه خبرنگاران جوان

بیماری آنفلوانزای فوق به گفته وی .را درگیر کرده استواحد مرغداری صنعتی و بومی  10بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

طالکش با اشاره به اینکه آمار دقیقی از .واحد صنعتی استان اصفهان و یک واحد در تهران گزارش شده است 4در  حاد پرندگان

حاد پرندگان در گرمای بیش  میزان معدوم سازی طیور ندارم، افزود: البته مهم تر از رقم معدوم سازی، موضوع شیوع آنفلوانزای فوق

درجه و تراکم پایین در مرغداری هاست که این موضوع بیانگر پیش آگاهی بسیار بدی در ماه های آتی است که اگر دولت فکر  4۵از 

اگر این مقام مسئول ادامه داد: .شد خواهد روبرو جدی چالش با  اساسی نکند ، مطمئنا با افزایش جمعیت مرغ در فصل پاییز، صنعت

دولت اقدام خاصی بیش از آنچه که در گذشته انجام داده برای مهار بیماری به کار نگیرد، مطمئنا خسارت جبران ناپذیری بعد از 

 این جای حال و  با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان روبرو بودند، بر پیکره صنعت وارد خواهد شد مرغداران گذشت سه سال متوالی که

وی در پاسخ به این سوال که آیا شیوع آنفلوانزای فوق حاد  باشد؟ مرغداران پاسخگوی کسی چه است رارق  که است مطرح سوال

ا گسترش ان تولید نداشته است، اممیز بر تاثیری بیماری روند کنون تا اگرچه  پرندگان تاثیری در میزان تولید داشته است، بیان کرد:

تاثیر قرار خواهد داد کما اینکه تعدادی از مرغداران به دلیل نگرانی های موجود، حاضر بیماری مطمئنا تولید را در ماه های آتی تحت 

طالکش با بیان اینکه سال گذشته انفجار بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحد های صنعتی منجر به .به جوجه ریزی نیستند

نفجاری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، رقم معدوم سازی بیش از میلیون قطعه طیور شد، افزود: امسال با شیوع ا ۲,۵معدوم سازی 

در بازار خبر داد و گفت: هم  قیمت تخم مرغدبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از تعادل .سال گذشته خواهد بود

 حاد  های پراکنده آنفلوانزای فوقوی با بیان اینکه گزارش .هزار تومان درب مرغداری عرضه می شود 6اکنون هر کیلو تخم مرغ با نرخ 

 شرایط رد که است بازار در قیمت کننده تعیین اصلی عامل  تقاضا و عرضه: کرد است،اظهار نداشته بازار موضوع بر تاثیری پرندگان

 .ش تقاضا روند ثبات و کاهش قیمت تخم مرغ در بازار پیش بینی می شودکاه و عرضه افزایش سبب به کنونی

 مرغ تعریفی نداردصادرات تخم 

بیان کرد: اگرچه صادرات مشکل قانونی ندارد، اما به  صادرات تخم مرغطالکش در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت 

سبب نبود امکان رقابت ناشی از قیمت باالی تخم مرغ توفیقی در صادرات نداریم و همواره این روند تا زمانی که یارانه صادراتی در 

وی با بیان اینکه در هفته های گذشته مقدار ناچیزی تخم مرغ به افغانستان .ادرکنندگان قرار نگیرد، ادامه خواهد داشتاختیار ص

صادر شد، افزود: اگرچه صادرات تخم مرغ به افغانستان متوقف نشده است،اما تن آژ آن به حدی قابل قبول نیست که بتوان آن را جز 

 زا ناشی مرغداران گذشته سال غرامت درصد چند  ام مسئول در پاسخ به سوال دیگر مبنی برآنکهاین مق.آمار صادرات محاسبه کرد

سال گذشته پرداخت شده  به مربوط مرغداران غرامت درصد ۹۵ کنون تا: کرد بیان است، شده پرداخت  پرندگان حاد فوق آنفلوانزای

با توجه به آنکه آلودگی در دو هفته اخیر اتفاق  :جاری تصریح کرد وی در پایان درباره آخرین وضعیت غرامت مرغداران در سال.است

 .افتاده است ؛ بنابراین بعید است که غرامت مرغداران در سال جاری به این زودی پرداخت شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6600۲04/%D8%A۲%D۹%86%D۹% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۳۰تاریخ: 

 های پرواربندی/ مشکلی در تأمین و توزیع گوشت قرمز وجود نداردهزار رأس گوساله در شهرک 15۰انباشتگی 

ناشی از شرایط سخت  هزار رأس گوساله روی دست پروابندها باقی مانده و مشکالت متعددی 1۵0یک مقام مسئول گفت: هم اکنون 

 .نگهداری ایجاد کرده است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمنصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده در گفت

روی دست پرواربندها، اظهار کرد: با توجه به آنکه انباشتگی دام موانع متعددی  دام سنگین با انتقاد از انباشتگی ،ران جوانخبرنگا

 .کنند اتخاذ را الزم تمهیدات  ربط انتظار می رود در این بارهسد راه دامداران قرار داده است، از مسئوالن ذی

های پرواربندی موجود است، افزود: با توجه به شرایط سخت نگهداری، تولید گوساله در شهرکهزار رأس  1۵0وی با اشاره به اینکه 

به گفته پوریان، برای رفع بخشی از .ها باید برای گوساله های مازاد بر نیاز داخل بازار جدیدی ایجاد شودو همچنین گرانی نهاده

وی، .در شود که متأسفانه این امر در شرایط و فصل گرما امکان پذیر نیستهای مازاد به بازارهای هدف صامشکالت دامداران، باید دام

 .هزار تومان اعالم کرد 1۵تا  14نرخ هر کیلو دام زنده سنگین درب دامداری را 

ل به ها، گفت: قصابان در طول ساهزار تومان به باال در قصابی 47این مقام مسئول با انتقاد از عرضه هر کیلو گوشت گوساله با نرخ 

های ذی ربط انتظار می رود با رصد های مختلف در نظر دارند که گرانی قیمت در بازار را حفظ کنند، به همین دلیل از دستگاهبهانه

 .روزانه بازار از گران فروشی جلوگیری کنند چرا که مشکلی در تأمین و توزیع گوشت قرمز در بازار وجود ندارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6604471/%D8%A7%D۹%86%D8%A8% 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۳۱تاریخ: 

 میلیون دالری چای از سریالنکا غیر ممکن است 25۰واردات 

جهان ساز گفت: تصور نمی کنم وزیر جهاد و مسئوالن وزارتخانه درخواست اتحادیه چای سریالنکا برای تسویه بدهی نفتی از طریق 

صنعت،تجارت و حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار .میلیون دالر چای به کشور را بپذیرند ۲۵0صادرات 

درباره مباحث مطرح شده مبنی بر درخواست اتحادیه چای سریالنکا برای تسویه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

دالر چای به کشور ،اظهار کرد: اگرچه مسئوالن اتحادیه سریالنکا چنین پیشنهادی داده  میلیون ۲۵0بدهی نفتی از طریق صادرات 

اند،اما بنده به عنوان متولی تولید تصور نمی کنم که وزیر جهاد و مسئوالن وزارتخانه چنین درخواستی را مورد پذیرش قرار دهند 

هزارتن چای در داخل کشور مورد استفاده قرار  110تا  10۵که ساالنه وی با اشاره به این.چرا که نیازی به این میزان واردات نداریم

هزارتن چای از طریق مبادی رسمی و غیر  80هزارتن چای خشک رقمی کمتر از  ۲۵می گیرد،افزود: با توجه به تولید رسمی حداقل 

از طریق مبادی رسمی وارد کشور شد هزارتن چای  ۵8جهان ساز ادامه داد:بنابرآمار رسمی گمرگ،سال گذشته .رسمی وارد می شود

 .غیر ممکن است میلیون دالری چای از سریالنکا 25۰واردات که با این وجود 

این مقام مسئول با بیان اینکه این حجم از واردات چند برابر نیاز ساالنه کشور است،اظهار کرد:واردات چای عالوه بر سریالنکا از 

 .با این وجود نمی توان تجار را محدود به واردات از کشور خاص کردکشورهای هند و کنیا صورت می گیرد که 

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان قبول پیشنهاد مسئوالن اتحادیه سریالنکا برای قبول بخشی از نیاز داخل وجود دارد،گفت:هم 

آن ندارم؛بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا اکنون بنده این خبر را تنها در سایت ها خواندم و اطالع دقیقی راجع به جزئیات 

 مسئوالن وزارت خانه این پیشنهاد را مورد پذیرش قرار می دهند یا خیر؟

در راستای حمایت از تولید داخل صورت گرفته است،تصریح  واردات چایرئیس سازمان چای در پایان با بیان اینکه افزایش تعرفه 

ی در سال های اخیر سر و سامان گرفته و به عبارتی دائقه ایرانی با چای تولید داخل آشتی کرده است کرد: با توجه به آنکه تولید چا

و بسیاری از تولیدکنندگان اقدام به برندسازی و عرضه تولیدات خود با بسته بندی های شیک در بازار کردند؛به نظر می رسد که وزیر 

 .ل نکنند چرا که این امر ضربه مهلکی بر تولید داخل وارد می کندجهاد و سایر متولیان امر چنین درخواستی را قبو

https://www.yjc.ir/fa/news/6606843/%D۹%88%D8%A7%D8% 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۷تاریخ: 

 درصد مطالبات چایکاران 56هزارتن گذشت/پرداخت  77چای از خرید تضمینی برگ سبز 

میلیارد تومان از چایکاران  1۵6تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  777هزار و  73رئیس سازمان چای گفت:براساس آخرین آمار، 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار.خریداری شده است

برگ تن  777هزار و  73درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار، ،خبرنگاران جوان

 .میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است 1۵6با ارزش بالغ بر  سبز چای

میلیون تومان از مطالبات چایکاران به  400میلیارد و  10۲تا کنون  :خبر داد و گفت مطالبات چایکاراندرصد  6۵وی از پرداخت 

 .حسابشان واریز شده است و مابقی بتدریج پس از دریافت قدرالسهم کارخانه ها و دولت پرداخت خواهد شد

ود را به طور کامل پرداخت کرده است ،افزود:این در حالیست که خ قدرالسهم  ساز با بیان اینکه دولت تا پایان خرداد ماه جهان

 .اند کرده چایکاران مطالبات حوزه در خود قدرالسهم درصدی ۵0  کارخانه ها تنها اقدام به پرداخت

ا ت خرید تضمینی برگ سبز چایرئیس سازمان چای ادامه داد: با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگی در استان های شمالی، 

درصد کاهش داشته است که انتظار می رود با بهبود شرایط جوی در ماه های آتی این میزان  ۵کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 

سال زراعی جاری را پیش بینی کرد و افزود: اگرچه تولید برگ سبز چای تحت تاثیر شرایط وی تولید برگ سبز چای در .جبران شود

 110اقلیمی است و پایان فصل زراعی می توان میزان دقیق تولید را اعالم کرد، اما پیش بینی های اولیه حاکی از آن است که امسال 

هزارتن  16شاره به اینکه تا کنون از میزان برگ سبز خریداری شده وی با ا.هزارتن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شود 1۲0تا 

 .هزارتن برسد ۲۵تا  ۲4چای خشک استحصال شده است، بیان کرد: پیش بینی می شود که این میزان تا پایان فصل زراعی به 

ین اساس مابقی نیاز کشور از هزارتن چای در کشور مصرف می شود، گفت: برا 110تا  10۵این مقام مسئول با بیان اینکه ساالنه 

 .به کشور وارد شد قاچاقهزارتن چای از طریق مراجع رسمی و مابقی  ۵8طریق واردات تامین می شود به طوریکه سال گذشته 

وی با انتقاد از این موضوع که بخش قابل توجهی از واردات از طریق قاچاق صورت می گیرد ، اظهار کرد: با توجه به آنکه با پرداخت 

هزار هکتار باغات رها شده به عرصه  ۲نسبت به ادامه تولید امیدوار شدند و در سال های اخیر حدود  چایکارانبه موقع مطالبات، 

 رها تباغا مجدد احیای روند تا کنند جلوگیری شوم پدیده این از که رود می انتظار تولید بازگشته است، از دستگاه های ذی ربط 

، غرامت اجرای بیمه فراگیر باغاتجهان ساز در پایان در پاسخ به این سوال که با .یابد ادامه چایکاران سوی از تولید عرصه به شده

چایکاران ناشی از کاهش تولید برگ سبز چای پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: پایان فصل برداشت مقایسه ای میان عملکرد تولید 

 .ق با آن غرامت چایکاران ناشی از خشکسالی و سرمازدگی پرداخت خواهد شدبا برآوردهای اولیه خواهیم داشت و همواره مطاب

https://www.yjc.ir/fa/news/6600183/%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 حبوبات
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 خاک
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 خرما
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۲۴یکشنبه , 

 آغاز رهاسازی آب برای آبیاری نخیالت آبادان و خرمشهر

 .استاندار خوزستان از رهاسازی آب از پشت سدهای گتوند و دز با هدف آبیاری نخیالت شهرستانهای آب و خرمشهر خبر داد

اروندکنار در محل بخشداری این شهر  مردم مطالبات و غالمرضا شریعتی شب گذشته در جلسه ای که به منظور شنیدن صحبت ها 

انجام شد، گفت: از مسائل بی اطالع نیستم و حضور ما در این منطقه به جهت آگاهی از وضعیت منطقه است، حل مشکالت جزو 

سبت به نظام و دولت حقوق و تکالیفی دارند، افزود: تامین آب، خواسته به حق مردم است وی با بیان اینکه مردم ن.تعهدات ما است

وی اظهار کرد: با تقویت ایستگاه و تلمبه خانه اروندکنار .مهیا شود و لذا معتقد به انجام آنها هستیم آنان معیشت برای و باید شرایط 

رد ؛ بنابراین برای بهبود آن دو اقدام را در دستور کار خود داریم، یکی مشکل کمی آب را حل کردیم اما مشکل کیفیت هنوز وجود دا

سال بر روی زمین مانده بود را توانستیم با  10خط لوله غدیر است که دو شب پیش به جمشید آباد رسیده و تکمیل شد. کاری که 

متر از لوله را از مدار خارج و  ۵00م که سبب شد رفع موانع جدی کار به انجام برسانیم، البته در اجرای خط با مشکالتی مواجه شدی

استاندار خوزستان تصریح کرد: شنبه مرحله بهره برداری آزمایشی از این خط را .برای آن جایگزین قرار دهیم تا خط تکمیل شود

پاژ ه خانه جمشید و پمداشتیم و سه شنبه هفته جاری نیز از آن به طور رسمی بهره برداری می کنیم، تامین آب اروندکنار از تصفی

شریعتی .آب به اروندکنار دیگر اقدام در این باره است، قول می دهیم با انجام این دو کار تا پایان هفته جاری مشکل به حداقل برسد

هزار متر  110یادآور شد: مشکل آب در شادگان و خرمشهر حل شده اما آبادان هنوز به طور کامل رفع نشده است، سعی داریم تا 

هزار متر مکعب افزایش دهیم، سهم  1۵0هزار متر مکعب و به تدریج تا  1۲۵کعب آب غدیر فعلی که به آبادان می رسد را تا م

وی گفت: اکنون در مرحله بهره برداری .هزار متر مکعب است و ما این موضوع را در دستور کار خود داریم ۹۵خرمشهر از آب غدیر 

شیرآالت را به شکلی انجام دهیم که خط تنظیم شود به طور حتم سهم آب شرب اروندکنار از  آزمایشی از خط غدیر هستیم و باید

وی افزود: هر چقدر که بتوانیم .هزارمتر مکعب آب پیش بینی شده برای شهرستان آبادان از آب غدیر به شما اختصاص می یابد 1۵0

می شود و هدفمان آن است که برداشت از این رودخانه به صفر آب غدیر بیشتری را به اینجا برسانیم وابستگی به بهمنشیر کمتر 

برسد، آبادان به دلیل نواری بودن و داشتن اشتراکات بیشتر، سختی کار بیشتری نیز دارد اما با پایان کار سهمیه اروندکنار به آنان 

زیر پنج هزار میکروموس برسانیم، اظهار  هزار میکروموسی را به 10شریعتی با بیان اینکه سعی مان آن است که شوری .داده می شود

مردادماه سال جاری مناقصه ای را برای دستگاه آب شیرین کن اروندکنار برگزار می کنیم و با مشخص شدن برنده این  1۵کرد: در 

دیر با آب غ مناقصه آب شیرین کن نصب می شود که با این اقدام به طور روزانه سه هزار متر مکعب آب شیرین برای اروندکنار که

 .ماه زمان می برد 10مخلوط شده به دست آنان می رسد البته کار ساخت و نصب این آب شیرین کن ها 

وی تصریح کرد: امید است تا سال آینده کارها به اتمام برسد و آب شیرین وارد مدار شود تا تابستان آینده آب شیرین کن و آب غدیر 

دار خوزستان با اشاره به اینکه برای آب کشاورزی نیز یک اقدام جهادی را در سه روز گذشته استان.تامین کننده آب شرب منطقه باشد

سال اخیر بی سابقه بوده و ما برای تامین آب  100به انجام رساندیم، گفت: شرایط آب در پشت سدها بحرانی است، خشکسالی در 

زو تعهدات ما و مطالبات به حق مردم است از چهارشنبه شب در چند ماه پس از شهریور نیز نگرانیم اما چون آبیاری نخیالت ج

 .متر مکعب بر ثانیه آب را با هدف آبرسانی به نخیالت آبادان و خرمشهر از پشت سدها رها سازی کردیم ۲00گذشته 

http://iranecona.com/85421/%D8%A2%D8%BA%D8%A7 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۷ : تاریخ

 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد  5۳میلیون تن گندم/  5.5خرید تضمینی 

درصد بهای  ۵3تن میلیون گندم به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری شده که  ۵,۵رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: تا امروز 

  .های سردسیر ادامه یابدشهریور در استان 1۵خرید تضمینی گندم تا  شود،بینی میگندم پرداخت شده است و پیش

نشان کرد: تا در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم خاطر ،خبرگزاری فارسو گو با خبرنگار اقتصادی علیقلی ایمانی در گفت

های سردسیر مانند زنجان و آذربایجان نیز آغاز میلیون تن گندم به نرخ تضمینی خرید شده و برداشت گندم در استان ۵,۵امروز 

  .شده که امیدواریم بخش زیادی از برداشت گندم در این مناطق اتفاق بیفتد

اند و آنهایی که تا حساب شدهاند، صددرصد تسویهت تحول دادهاردیبهش ۲1کارانی که گندم خود را تا وی تصریح کرد: تمام گندم

  .انددرصد از مطالبات خود را تاکنون دریافت کرده 53اند تیر گندم خودر ا تحویل داده ۲3

و شود درصد مطالبات گندمکاران در نهایت تا دو ماه پس از تحویل گندم پرداخت می ۵0وی با اشاره به سخنان آقای نوبخت گفت: 

  .شودماه تسویه کامل انجام میتوان ادعا کرد که تا آبانشهریور برداشت گندم در مناطق سردسیر ادامه یابد، می 1۵اگر تا 

هزار تن کاهش برداشت در مقایسه با سال گذشته داریم، اما  ۵00وی در مورد میزان برداشت گندم در مقایسه با سال گذشته گفت: 

میلیون تن گندم در کشور برداشت خواهد شد که پاسخگوی نیاز مصرفی کشور  10بود که چیزی حدود توان امیدوار همچنان می

  .خواهد بود و نیازی به واردات نداریم

هایی که در خرید تضمینی گندم طی یکی دو ماه گذشته به صورت مقطعی رخ داده بود، هم توضیح داد که ایمانی در مورد آشفتگی

ای به خرید گندم روی آوردند کوتاهی که در تأمین کنجاله سویا و ذرت برای مرغداران پیش آمده بود، عده قفهبا نوسان نرخ ارز و و

و از طرفی با توجه به مجوزی که برخی کارخانجات آرد برای ورود موقت گندم تبدیل به آرد و صادرات آن گرفته بودند، این موضوع 

  .شدیستم خرید تضمینی هدایت میپیش آمده که گندم کشاورزان به خارج از س

رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: اما با تصمیمی که آقای وزیر اعالم کردند و ممنوعیت صادرات آرد و گندم تقریبا آرامش به 

  .بازار خرید تضمین گندم حاکم شده است

ttps://www.farsnews.com/news/h13۹704۲7000۵17/%D8%AE 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۵تاریخ: 

 درصدی مطالبات گندمکاران 57هزارتن کاهش یافت/ پرداخت  7۰۰خرید تضمینی گندم 

 .سال قبل خبر داد هزار تنی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه 700یک مقام مسئول از کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

 100میلیون و  ۵اظهار کرد: براساس آخرین آمار تاکنون بیش از  خرید تضمینی گندموضعیت ، درباره آخرین خبرنگاران جوان

خبر داد و گفت: براین اساس  مطالبات گندمکاراندرصدی  ۵7وی از پرداخت .هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است

ولتی و سیلوهای غله دادند، به طور کامل تسویه شد اردیبهشت، گندم تولیدی خود را تحویل مراکز د ۲8مطالبات کشاورزانی که تا 

بعلت نابسامانی در بحث  خریدتضمینی گندمایمانی ادامه داد : امسال .و انتظار می رود پرداخت مطالبات استمرار داشته باشد

 .هزارتن کاهش یافته است 700خرید،تاخیر در پرداخت مطالبات و ثبات نرخ خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل 

در کمین است، افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز و ورود  قاچاق آرد و گندمرئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان اینکه 

دالالن در عرصه خرید، بخشی از گندم تولیدی از کشور به صورت غیرقانونی خارج و بخش دیگر جایگزین خوراک دام در واحد های 

در سال زراعی جاری،کشاورزان مجبور به عرضه  ثبات قیمت گندما توجه به اصرار دولت مبنی بر وی گفت:ب.مرغداری شده است

 .گندم در بازار آزاد شدند. این امر کاهش رغبت کشاورزان نسبت به عرضه گندم تحویلی به دولت را به همراه دارد

 جایزه گندم به تمامی کشاورزان تعلق ندارد

تومانی به ازای هر کیلو گندم تولیدی با  ۲7سخنان مدیرعامل بازرگانی دولتی مبنی بر دریافت جایزه این مقام مسئول با انتقاد از 

مینی قیمت خرید تضکیفیت به کشاورزان بیان کرد: مسئوالن با چنین اظهاراتی می خواهند کشاورزان را فریب دهند و بگویند که 

ر سنوات گذشته جایزه گندم در ازای تحویل گندم کیفی به کشاورزان تومان نیست و این درحالی است که د 1300 هر کیلو گندم

 .وجود داشته است

درصد غیر  4درصد اُفت مفید و  4رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: براساس جدول پاکی، نرخ خرید هر کیلو گندم با 

 قدر چه هر و تومان  1325مفید و یک درصد اُفت غیر مفید  تومان،گندم با رطوبت کمتر و یک درصد اُفت 1300مفید به کشاورزان 

 .متر استخریدک نرخ مراتب به باشد، بیشتر درصد 4 از تحویلی گندم اُفت که

به تمامی کشاورزان تعلق نمی گیرد؛ بنابراین به اظهارات برخی مسئوالن مبنی بر  جایزه خرید گندمبه گفته وی با توجه به آنکه 

 .است وارد است،ایراداتی تومان 1300 باالی گندم کیلو هر خرید نرخ  آنکه متوسط

 گندم تولیدی در حال خروج از مرزهای کشور است

این مقام مسئول با بیان اینکه بخشی از گندم تولیدی از چرخه خرید خارج شده است، اظهار کرد:با توجه به آنکه دالالن هر کیلو 

ن خریداری می کنند،بنابراین بخشی از گندم تولیدی برای تبدیل به آرد از چرخه خرید خارج هزار تومان از کشاورزا ۲گندم را با نرخ 

 .و وارد بازارهای جهانی خواهد شد

در سال زراعی  ثبات نرخ خرید تضمینی گندم :میلیون تن نخواهد رسید، افزود 10وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم به 

جاری اجحاف در حق مصرف کنندگان است که به سبب کاهش تمایل کشاورزان نسبت به عرضه گندم تحویلی به دولت،پیش بینی 

 .ن نرسدت میلیون 10 به تضمینی خرید میزان  می شود
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ی کشاورزان برداشت شده درصد گندم تولید 50رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه 

است،انتظار می رود مطالبات کشاورزان ظرف مدت زمان دو الی سه روز پرداخت شود تا با اعتماد سازی کشاورزان، گندم تولیدی به 

 .مراکز دولتی تحویل داده شود و احتمال قاچاق آرد و گندم به حداقل ممکن برسد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹641۲/%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۷تاریخ: 

 هزارتنی خرید تضمینی گندم 7۰۰توضیحات شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به خبر کاهش 

هزارتن  700بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، نسبت به درج خبری تحت عنوان خرید تضمینی گندم شرکت 

 .ای را صادر کردکاهش یافت، جوابیه

 ضمینیت خرید عنوان تحت خبری درج نسبت به ایرانشرکت بازرگانی دولتی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 :است زیر شرح به که کرد صادر را ایجوابیه یافت، کاهش هزارتن 700 گندم

به نقل از رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ضمن ارائه آمار میزان  ۲۵/4/۹7خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ دوشنبه 

درصدی مطالبات  ۵7و نیز پرداخت  خرید تضمینی گندمهزارتنی  700گندم خریداری شده از کشاورزان که تا کنون خبر از کاهش 

سیله در جهت تنویر افکار عمومی و ارائه اطالعات تکمیلی و اصالح شده موضوع نظر مخاطبان را به گندمکاران داده است، بدینو

هر )قیمت های پایه گندماصالح جدول پاکی براساس .مطالبی در ارتباط با جدول پاکی خرید تضمینی گندم جلب می نماید

اری منجر به افزایش درآمد کشاورزان شده است، به عبارتی هزارریال( در ارتباط با افت مفید و غیر مفید در سال ج 13کیلوگرم 

ریال جایزه)به ازای هر درصد افت  1۹۵کشاورزانی که همانند سال قبل گندم عرضه کردند به ازای هر یک درصد افت مفید مشمول 

ریال و افت  4۵عادل افت مفید ریال، می شود که در مقایسه با ارقام سال قبل)م 6۵ریال به اضافه هر درصد افت مفید  130غیر مفید

ریال به ازای هر کیلو افزایش  ۲00ریال( که براساس محاسبات صورت گرفته جایزه پاکی نسبت به سال قبل حدود  14غیر مفید 

مرکز خرید موقت)در نزدیکی مراکز تولید به منظور کاهش هزینه های تبعی تحمیلی  ۹۹3هم اکنون در سرتا کشور تعداد .داشته است

به کشاورزان، دائم سیلوهای بخش خصوصی و انبارهای تعاون روستایی تجهیز شده که با بهره گیری از تمامی امکانات،  لید گندمتو

گندم کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری می نمایند و عالوه بر این به منظور حمایت از گندمکاران به ازای هر کیلو گندم 

 .ریال براساس مسافت، بابت حمل گندم پرداخت می شود 1۵0تا مبلغ تحویلی به مراکز خرید حداکثر 

https://www.yjc.ir/fa/news/660۲۲8۹/%D8%AA%D۹%88%D8%B6%DB%8C% 
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 خرید تضمینی  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۷تاریخ: 

 درصد مطالبات چایکاران 56هزارتن گذشت/پرداخت  77خرید تضمینی برگ سبز چای از 

میلیارد تومان از چایکاران  1۵6تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  777هزار و  73رئیس سازمان چای گفت:براساس آخرین آمار، 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی و گو با خبرنگارحبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت .خریداری شده است

برگ تن  777هزار و  73درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار، ،خبرنگاران جوان

 .میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است 1۵6با ارزش بالغ بر  سبز چای

از مطالبات چایکاران به  میلیون تومان 400میلیارد و  10۲تا کنون  :خبر داد و گفت مطالبات چایکاراندرصد  6۵وی از پرداخت 

 .حسابشان واریز شده است و مابقی بتدریج پس از دریافت قدرالسهم کارخانه ها و دولت پرداخت خواهد شد

ود را به طور کامل پرداخت کرده است ،افزود:این در حالیست که خ قدرالسهم  جهان ساز با بیان اینکه دولت تا پایان خرداد ماه

 .اند کرده چایکاران مطالبات حوزه در خود قدرالسهم درصدی ۵0  به پرداختکارخانه ها تنها اقدام 

ا ت خرید تضمینی برگ سبز چایرئیس سازمان چای ادامه داد: با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگی در استان های شمالی، 

رایط جوی در ماه های آتی این میزان درصد کاهش داشته است که انتظار می رود با بهبود ش ۵کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 

وی تولید برگ سبز چای در سال زراعی جاری را پیش بینی کرد و افزود: اگرچه تولید برگ سبز چای تحت تاثیر شرایط .جبران شود

 110ال امس اقلیمی است و پایان فصل زراعی می توان میزان دقیق تولید را اعالم کرد، اما پیش بینی های اولیه حاکی از آن است که

هزارتن  16وی با اشاره به اینکه تا کنون از میزان برگ سبز خریداری شده .هزارتن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شود 1۲0تا 

 .هزارتن برسد ۲۵تا  ۲4چای خشک استحصال شده است، بیان کرد: پیش بینی می شود که این میزان تا پایان فصل زراعی به 

هزارتن چای در کشور مصرف می شود، گفت: براین اساس مابقی نیاز کشور از  110تا  10۵یان اینکه ساالنه این مقام مسئول با ب

 .به کشور وارد شد قاچاقهزارتن چای از طریق مراجع رسمی و مابقی  ۵8طریق واردات تامین می شود به طوریکه سال گذشته 

ت از طریق قاچاق صورت می گیرد ، اظهار کرد: با توجه به آنکه با پرداخت وی با انتقاد از این موضوع که بخش قابل توجهی از واردا

هزار هکتار باغات رها شده به عرصه  ۲نسبت به ادامه تولید امیدوار شدند و در سال های اخیر حدود  چایکارانبه موقع مطالبات، 

 رها تباغا مجدد احیای روند تا کنند جلوگیری شوم پدیده این از که رود می انتظار تولید بازگشته است، از دستگاه های ذی ربط 

، غرامت اجرای بیمه فراگیر باغاتجهان ساز در پایان در پاسخ به این سوال که با .یابد ادامه چایکاران سوی از تولید عرصه به شده

د مقایسه ای میان عملکرد تولیچایکاران ناشی از کاهش تولید برگ سبز چای پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: پایان فصل برداشت 

 .با برآوردهای اولیه خواهیم داشت و همواره مطابق با آن غرامت چایکاران ناشی از خشکسالی و سرمازدگی پرداخت خواهد شد

https://www.yjc.ir/fa/news/6600183/%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲8تاریخ: 

 هزارتن فراتر رفت/ نیازی به واردات گندم نداریم 8۰۰میلیون و  5خرید تضمینی گندم از مرز 

کشاورزان  میلیارد تومان از 700هزار و  7هزارتن گندم با ارزش بالغ بر  800میلیون و  ۵یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمار 

 .خریداری شد

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

هزارتن  800میلیون و  ۵،اظهار کرد: براساس آخرین آمار،  خرید تضمینی گندمدرباره آخرین وضعیت  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد 700هزار و  7گندم با ارزش بالغ بر 

صددرصد مطالبات تیرماه وارد سامانه شد( خبر داد و گفت: همچنین  ۲۲که تا ) مطالبات گندمکاراندرصد  ۵0وی از پرداخت 

 .اردیبهشت گندم تولیدی خود را تحویل مراکز دولتی دادند، پرداخت شد ۲۲گندمکاران که از ابتدای فروردین تا 

هزارتن گندم از استان های غرب و شمال غرب خریداری می شود، افزود: طبق روال سال  100اسفندیاری پور با بیان اینکه روزانه 

به گفته این مقام مسئول با توجه به کیفیت .تا پایان آبان ماه از کشاورزان ادامه خواهد داشت دمخرید تضمینی گنهای گذشته، 

 .در سال جاری نداریم واردات گندممناسب گندم های تولیدی وذخیره سازی مناسب محصول، نیازی به 

اریم که گندم تولیدی خود را تحویل مراکز مجری طرح گندم در پایان در توصیه ای به کشاورزان تصریح کرد: از گندمکاران تقاضا د

 .خرید و بازرگانی غله دهند و از آتش زدن بقایای گندم در مزارع خود اجتناب کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/66016۲1/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 خدمات
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۵ : تاریخ

 شود بیستمین گنگره دامپزشکی ایران اول مرداد برگزار می

رئیس جامعه دامپزشکان ایران از برگزاری بیستمین کنگره دامپزشکی ایران از اول تا سوم مرداد ماه سال جاری در مصلی امام خمینی 

  .شوددامپزشکی، آنفلوانزای پرندگان و حقوق حیوانات ارائه میخبر داد و گفت: در این کنگره مسائل روز  ()ره

، پیام محبی امروز در نشست خبری به برگزاری بیستمین کنگره دامپزشکی ایران اشاره خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های آموزشی، سخنرانی و مقاله برای همکاران موضوعات علمی و به روز را در قالب کارگروهایم تا کرد و گفت: در این کنگره سعی کرده

ختلف های محوزه دامپزشکی ارائه کنیم که حقوق حیوانات، بحث واکسن آنفلوآنزای پرندگان ، ضرورت استفاده از واکسن در بیماری

  .و تاثیر آن از جمله اینها است

کند، تا مشکالت به روز حوزه دامپزشکی با ای فراهم میکرد که برگزاری کنگره دامپزشکی زمینه وی همچنین به این نکته اشاره

  .تعامل دوسویه مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد، تا بتوانیم راهکاری برای حل مسائل پیدا کنیم

کننده امتیاز بازآموزی برای افراد شرکت 15رئیس جامعه دامپزشکان ایران همچنین به این نکته اشاره کرد که در کنگره دامپزشکان 

  .مقاله ارائه کند ۲تواند تا شود و هر فردی میدر نظر گرفته می

ه این های پیشگیرانمعاون درمان و تشخیص سازمان دامپزشکی نیز در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد سیاست

پروتکل مبارزه با آنفلوانزای پرندگان مشخص  :های میلیاردی به کشور گفتگان و خسارتسازمان برای عود مجدد آنفلوانزای حاد پرند

 گرفته قرار کار دستور در آنفلوانزا بار تزریق واکسنشود اما برای نخستینهای پیشگیری در ابعاد مختلف انجام میاست که سیاست

 مختلفی عوامل و است نسبی امر یک واکسیناسیون گفت باید اما است، برانگیزبحث خود خیر یا است موثر واکسن این آیا اینکه و است

  .دهد قرار تاثیر تحت را واکسیناسیون نتیجه تواندمی

های جهانی گیری برای تزریق واکسیناسیون پرندگان براساس دستورالعملبه گفته این مسئول در سازمان دامپزشکی کشور تصمیم

  .دامپزشکی اتخاذ شده است

د که افتگیرد نیز گفت: این بیماری برای افرادی اتفاق میهمچنین درمورد بیماری تب کریمه کنگو که با فصل گرما اوج میوی 

تواند از این بیماری جلوگیری کند گیرند و وزارت بهداشت به راحتی میهای بیمار چه در حین کشتار یا مصرف قرار میمواجه با دام

ها به ویژه وارد کشور ما شده و هر سال آماری از تلفات در کشور داریم و تقریبا در همه استان 1378چرا که این بیماری از سال 

  .شودهای مرزی در فصول گرم سال دیده میاستان

به گزارش فارس، بیستمین کنگره دامپزشکی ایران از یکم تا سوم مرداد ماه سال جاری در شبستان مصلی امام خمینی )ره( تهران 

سخنرانی  30شود که بزرگترین تولیدکنندگان حوزه واکسن و حوزه دامی کشور در آن حضور دارند، همچنین در این کنگره می برپا

  .کلیدی ارائه خواهد شد

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲۵000760/%D8%A8%DB% 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷تیر  ۲۴تاریخ: 

 میلیارد تومان طرح اشتغال ساز 8۰۰هزار و  2گیرند/ تصویب روستاییان دارای چک برگشتی وام اشتغال می

تی چک برگشبانک و مؤسسه عامل مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت تسهیالت به رغم داشتن  4منصوری گفت: با ابالغ وزیر کار به 

 .البته مشروط به قواعدی بتوانند از تسهیالت اشتغالزایی استفاده کنند و معوقه

عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در  ر فتاحی، سید باقگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان راه و شهرسازیبه گزارش خبرنگار 

میلیارد تومان مجموع مصوبات  361، ۹7های اشتغال در اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تا پایان تیر ماه سال نشست بررسی ظرفیت

پرداخت شده و به اندازه سهم واریزی صندوق توسعه ملی  تسهیالت اشتغال روستایی میلیارد تومان 1۵1ما بوده است، گفت: 

وی با بیان اینکه روند پرداخت منابع اشتغال روستایی طی دو ماه گذشته تسریع یافته است، گفت: کلیات .ایممصوبه پرداختی داشته

م و تمامی جزئیات طرح را تشریح و ایها داشتهمختلفی را با معاونت اشتغال و معاونت تعاون وزارت کار در کار گروه اشتغال بانک

وی تصریح کرد: بانک توسعه تعاون تنها بانکی بوده که در جریان اعطای تسهیالت اشتغال روستایی فعالیت کرده و .ایمبررسی کرده

 .تر کرده استهای کشور تفویض اختیار کرده و گردش کار را کوتاهمیلیارد تومان به استان 6تا به امروز 

ایم، هزار میلیارد ریال تعهد گرفته ۲0دیره بانک توسعه تعاون با بیان اینکه برای اجرای طرح ملی توسعه اشتغال روستایی عضو هیئت م

 .ایمدرصد در نظر گرفته 6تا  4های سود گفت: برای این تسهیالت نرخ

در مجموع دوران بازپرداخت تسهیالت سال دوره بازپرداخت،  6سال دوره مشارکت، یکسال دوره تنفس و  ۲وی افزود: با احتساب 

 .شودرسد که این طرح در سیستم نظام بانکی از تسهیالت بلند مدت محسوب میسال می ۹اشتغال روستایی به 

میلیارد تومان  ۵00وی تصریح کرد: عالوه بر پرداخت تسهیالت اشتغالزایی روستاییان از محل اجرای برنامه اشتغال فراگیر هزار و 

 .درصد است 18شود که نرخ سود آن ز محل داخلی بانک توسعه تعاون پرداخت میتسهیالت ا

درصد از سود تسهیالت اشتغال فراگیر را به عنوان یارانه پرداخت کند که  8تا  ۲وی یادآور شد: مقرر شده سازمان برنامه و بودجه 

 .های عامل قرار نگرفته استهنوز این یارانه در اختیار بانک

میلیون تومان تنها با دریافت  300گذاری بخش تعاون با بیان اینکه تا به امروز نژاد مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهسیندر ادامه ح

ها تنها با دریافت سفته میلیون تومان تسهیالت نیز در سایر تعاونی ۲۵0ایم، افزود: های زنان تسهیالت پرداخت کردهسفته به تعاونی

 .مایتسهیالت پرداخت کرده

 .ایمها پرداخت کردهمیلیارد تومان تسهیالت مصوب و انعقاد قرارداد توسط بانک 800هزار و  ۲وی تأکید کرد: 

 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی 6پرداخت 

بیان اینکه با شرایط اقتصادی کشور انتظار  در ادامه این نشست عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با

 .تری مورد حمایت قرار گیردداریم مسائل و موضوعاتی مانند اشتغال به صورت ویژه

یم بنابراین اهای گذشته را داشتهطلبی برخی از سودجویان در دورههای اشتغالزایی و فرصتوی تصریح کرد: تجربه انحراف منابع برنامه

 .یری از انحراف منابع باید به این موضوع توجه بیشتر کردباید پیش از جلوگ

کی به های اشتغال صرفا متتواند منجر به اشتغال شود، بنابراین اگر برنامهمنصوری تصریح کرد: صرفا قاعده پرداخت تسهیالت نمی

 .پرداخت تسهیالت باشد، نتیجه آن انحراف منابع خواهد بود

ی از های جلوگیرهای اجرا و تخصیص منابع باید رعایت شود، افزود: درباره راهکار و اقتصاد در روشوی با بیان اینکه قوانین کسب و 

های بانکی و کاهش ریسک برای شبکه بانکی کشور نامهانحراف منابع بانکی اگر دولت به جای پرداخت تسهیالت در ارائه ضمانت
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صندوق ضمانت  4نامه میان وزارت کار با وی به انعقاد تفاهم.ودتر خواهد بمتمرکز شود، در نتیجه پرداخت تسهیالت آسان

های ضمانت منابع الزم را در گذاری جهت پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: به دلیل آنکه این صندوقسرمایه

گذاری ضمانت های سرمایهسرمایه صندوق ایم کهقانون بودجه پیشنهاد داده 18نامه تبصره اختیار نداشتند، بنابراین بر اساس آیین

 .شودنامه امروز توسط دولت بررسی و تصویب میبه صورت تعهدی افزایش یابد که این آئین

 گیرندمتقاضیان دریافت تسهیالت به رغم داشتن چک برگشتی وام می

زایی اشاره کرد و تسهیالت اشتغال ط معوقهو اشتغال وزیر تعاون در ادامه به مشکالت چک برگشتی و اقسا معاون توسعه کارآفرینی

 و چک برگشتیبانک و مؤسسه عامل مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت تسهیالت به رغم داشتن  4گفت: با ابالغ وزیر کار به 

اقتصادی بسیاری از وی یادآور شد: در چنین شرایط .کنند استفاده اشتغالزایی تسهیالت از بتوانند قواعدی به مشروط البته  معوقه

منصوری با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس از نظام بانکی .رو هستندروبه فعاالن اقتصادی با مشکل چک برگشتی و اقساط معوقه

عه اند، گفت: به طور قطع منابع صندوق توسدرباره پرداخت تسهیالت اشتغال به متقاضیانی که آورده اولیه ندارند تقاضای کمک کرده

 زایی ندارد، تسهیالت پرداختتوانیم به فردی که حتی آورده اولیه برای اشتغالالمال است و ما نمیها از پول بیتی و منابع بانکمل

رایط گذاری در این شوی با تأکید بر اینکه باید اشتغال در شرایط فعلی اقتصادی کشور تصویب شود، گفت: قاعده سیاست.کنیم

ثبات اشتغال، حساسیت بیشتری داشته باشیم و در این زمینه مقرر شد که از منابع صندوق بیمه بیکاری شود که نسبت به موجب می

 .های تولیدی اقدام کنیمجهت پرداخت تسهیالت به واحد

 تن رسید 5۰۰حجم صادرات فرش به 

 ۹در سامانه کارا هستند، گفت: در  های پر تقاضاهایی مانند دامداری و فرش دست بافت به عنوان شغلمنصوری با بیان اینکه شغل

تن رسیده است،  ۵00اکنون حجم صادرات ما به هزار تن در سال بوده اما با توجه به آنکه هم ۵سال گذشته میزان صادرات فرش ما 

ط پرداخت وی افزود: در این شرای.توانیم منابع اشتغال را به سمت بازاری ببریم که هیچ توجیه اقتصادی نداردباید گفت ما نمی

منصوری با بیان اینکه برای رفع مشکل اشتغال .بانکی شوند تسهیالت به این متقاضیان باعث خواهد شد که آنها تبدیل به بدهکاران

های جلوگیری از قاچاق کاال مطرح و با گفت: در این زمینه باید سیاستخاصی ایجاد شود،  های مرزی باید نظام انگیزشیدر تعاونی

وی تأکید کرد: در این خصوص با معاون تعاون وزارت کار توافق .ها را بهبود ببخشیمواردات بتوانیم اشتغال در این تعاونیساماندهی 

منصوری تأکید کرد: تمامی فعاالن و مسئوالن اتاق تعاون .استان مرزی کشور استفاده شود 11های بخش تعاون در شد که از ظرفیت

ها با اولویت توسعه وی تأکید کرد: این طرح.ملی به معاونت توسعه کار آفرینی وزارت کار اقدام کنند هایایران باید برای ارائه طرح

و دسترسی روستاییان به تسهیالت  منصوری تصریح کرد: روانسازی.گیردهای تعاونی مورد حمایت قرار میاشتغال و استفاده از ظرفیت

ها پرداخت درصد از تسهیالت نظام بانکی به تهرانی ۵4اکنون هم رود،ی ما به شمار میهاهای برنامهاشتغال زایی از مهمترین اولویت

وی با اشاره به اینکه از بهمن ماه سال گذشته برنامه .تر کرده استها به روستاییان را سختشود و همین موضوع دسترسی واممی

های ومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانکهزار میلیارد ت 6گفت: تاکنون اشغال روستایی اجرایی شده است، 

میلیارد تومان طرح اشتغال ساز مصوب و منجر به قرار داد با  800هزار و  ۲عامل برای اجرا این برنامه ملی تخفیف یافته و حدود 

 .ها شده استبانک

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹8334/%D8%B1%D۹%88%D8%B3%D8%AA% 
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 خشکسالی
 فارس - ۹۷/۰۴/۳۰ : تاریخ

 کمبود آب در خرمشهر ناشی از آبیاری کشتزارهای نیشکر است 

رسد به مترمکعب است و وقتی به خرمشهر می 110گذرد وقتی از اهواز میوزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: دبی آب کارون 

  .شده است نیشکرمترمکعب صرف کشتزارهای  ۹0یابد که مترمکعب کاهش می ۲0

 آذری به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، محمد جواد خبرگزاری فارسبه گزارش 

 مبود آب درک مشکل به اشاره با خوزستان روشن افق استانی سیمای برنامه در حضور با اطالعات فناوری و ارتباطات وزیر جهرمی

 مترمکعب۲0 به رسد می خرمشهر به وقتی و است مترمکعب 110 وقتی از اهواز می گذردخوزستان، اظهارداشت: دبی آب کارون 

 .شودمی نیشکر کشتزارهای صرف مترمکعب ۹0 که چرا رسد، می

آب مصرف می شود، اظهارداشت: این درحالی  لیتر هزار 1۲ تا 10 نیشکر آذری جهرمی با بیان اینکه در دنیا به ازای هر هکتار کشت

 .دارد ما پایین وریبهره و باال مصرف از نشان که است آب لیتر هزار 36است که این نرخ در کشور ما 

کاهش پنجاه درصدی مصرف آب در مزارع دشت مغان و دشت قزوین با استفاده از اینترنت اشیا، تصریح کرد: فناوری  وی با اشاره به

 .دهدمیزان محصول را افزایش می هم میزان مصرف آب را کاهش واطالعات هم 

زودی با وزارت  خاطرنشان کرد: به کشور،برای هوشمندسازی شبکه توزیع سراسری برق در  وی با اشاره به تفاهم با وزارت نیرو

 .کنیمنامه امضا میکشاورزی نیز در زمینه هوشمندسازی کشاورزی تفاهم

https://www.farsnews.com/news/13۹7041۹001086/%DA%A۹% 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۶تاریخ: 

 هزارتن کلزا در سال جاری/ اطالعی از تراریخته بودن ذرت و کنجاله سویا وارداتی ندارم ۳2۰بینی تولید پیش

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  ۹0شود که تولید کلزا با رشد بینی میهای روغنی گفت: امسال پیشمجری طرح دانه

صنعت،تجارت و وگو با خبرنگار های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفتلیرضا مهاجر مجری طرح دانهع.هزارتن برسد 3۲0

هزارتن کلزا  300اظهار کرد: تاکنون  ضمینی کلزاخرید تدرباره آخرین وضعیت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد ۹00با ارزش بالغ بر 

درصد مطالبات کلزاکاران خبر داد و گفت: با توجه به آنکه بخشی از مطالبات مناطق سردسیر باقی مانده، انتظار  70وی از پرداخت 

 8۵مهاجر با اشاره به اینکه تولید کلزا نسبت به مدت مشابه سال قبل .کشاورزان واریز شودمی رود که در هفته های آتی به حساب 

میلیون دالر صرفه جویی  4۵0درصد رشد داشته است، بیان کرد: با توجه به میزان تولید کلزا در سال جاری پیش بینی می شود که 

: افزود رسد، می پایان به نی با بیان اینکه برداشت کلزا این هفتهمجری طرح دانه های روغ.ارزی ناشی از کاهش واردات داشته باشیم

مشاور وزیر جهاد .هزارتن برسد 3۲0درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  ۹0ش بینی می شود که تولید کلزا با رشد پی امسال

، یر کشت سویا بسیار محدود استگفت: با توجه به خشکسالی پیش رو، سطح ز های روغنیدانهکشاورزی با اشاره به کشت سایر 

به گفته وی، با وجود آب بر .درمابقی دانه های روغنی نظیر آفتابگردان،کنجد و گلرنگ به دلیل نیاز کم به آب مشکلی نداریم  اما

 .بودن کشت سویا در نظر داریم که آن را به خوزستان ببریم تا با استفاده از بارندگی آب مورد نیاز آن تامین شود

 های متولی باید پاسخگوی تراریخته و غیر تراریخته بودن کنجاله سویا و ذرت باشنداهدستگ

تراریخته ذرت و سویا از سوی برخی مسئوالن، واردات مهاجر در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به این سوال که با وجود تأیید 

 و ذرت تولیدی در آرژانتین و برزیل عمدتا تراریخته است؛بنابرایننظر شما در این باره چیست، بیان کرد: با توجه به آنکه کنجاله سویا 

دستگاه های متولی نظیر استاندارد و وزارت بهداشت باید پاسخگو باشند که ذرت و سویا وارداتی از آرژانتین و برزیل تراریخته است 

 یا خیر؟

 .که کشت تراریخته ای صورت گیرد این مقام مسئول ادامه داد: البته بنده در حیطه کاری خود اجازه نمی دهم

دقیقی از تراریخته یا غیرتراریخته بودن ذرت و سویا وارداتی نداریم، تصریح کرد: سازمان  اطالع بنده اینکه بیان با  وی در پایان

 .استاندارد،وزارت بهداشت و اداره گمرگ باید پاسخگوی واردات تراریخته باشند و در صورت اجازه قانون این کار را انجام دهند

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹63۲4/%D۹%BE%DB%8C%D8%B4%E۲%80%8C 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۷تاریخ: 

 درجه نگران کننده است 45مرغداری را درگیر کرد/شیوع بیماری در گرمای واحد  1۰آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

 .واحد مرغداری صنعتی و بومی را درگیر کرد 10یک مقام مسئول گفت:در روزهای اخیر، بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با خبرنگار

در سال جاری اظهار کرد: در روزهای اخیر،  شیوع آنفلوانزا فوق حاد پرندگاندرباره آخرین وضعیت  ،باشگاه خبرنگاران جوان

بیماری آنفلوانزای فوق به گفته وی .واحد مرغداری صنعتی و بومی را درگیر کرده است 10بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

دقیقی از  طالکش با اشاره به اینکه آمار.واحد صنعتی استان اصفهان و یک واحد در تهران گزارش شده است 4در  حاد پرندگان

میزان معدوم سازی طیور ندارم، افزود: البته مهم تر از رقم معدوم سازی، موضوع شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در گرمای بیش 

درجه و تراکم پایین در مرغداری هاست که این موضوع بیانگر پیش آگاهی بسیار بدی در ماه های آتی است که اگر دولت فکر  4۵از 

این مقام مسئول ادامه داد: اگر .شد خواهد روبرو جدی چالش با  ، مطمئنا با افزایش جمعیت مرغ در فصل پاییز، صنعتاساسی نکند 

دولت اقدام خاصی بیش از آنچه که در گذشته انجام داده برای مهار بیماری به کار نگیرد، مطمئنا خسارت جبران ناپذیری بعد از 

 این جای حال و  آنفلوانزای فوق حاد پرندگان روبرو بودند، بر پیکره صنعت وارد خواهد شدبا  مرغداران گذشت سه سال متوالی که

وی در پاسخ به این سوال که آیا شیوع آنفلوانزای فوق حاد  باشد؟ مرغداران پاسخگوی کسی چه است قرار  که است مطرح سوال

ا گسترش ان تولید نداشته است، اممیز بر تاثیری بیماری روند کنون تا اگرچه  پرندگان تاثیری در میزان تولید داشته است، بیان کرد:

بیماری مطمئنا تولید را در ماه های آتی تحت تاثیر قرار خواهد داد کما اینکه تعدادی از مرغداران به دلیل نگرانی های موجود، حاضر 

ای فوق حاد پرندگان در واحد های صنعتی منجر به طالکش با بیان اینکه سال گذشته انفجار بیماری آنفلوانز.به جوجه ریزی نیستند

میلیون قطعه طیور شد، افزود: امسال با شیوع انفجاری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، رقم معدوم سازی بیش از  ۲,۵معدوم سازی 

داد و گفت: هم در بازار خبر  قیمت تخم مرغدبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از تعادل .سال گذشته خواهد بود

 حاد  وی با بیان اینکه گزارش های پراکنده آنفلوانزای فوق.هزار تومان درب مرغداری عرضه می شود 6اکنون هر کیلو تخم مرغ با نرخ 

 شرایط رد که است بازار در قیمت کننده تعیین اصلی عامل  تقاضا و عرضه: کرد است،اظهار نداشته بازار موضوع بر تاثیری پرندگان

 .ش تقاضا روند ثبات و کاهش قیمت تخم مرغ در بازار پیش بینی می شودکاه و عرضه افزایش سبب به کنونی

 صادرات تخم مرغ تعریفی ندارد

بیان کرد: اگرچه صادرات مشکل قانونی ندارد، اما به  صادرات تخم مرغطالکش در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت 

شی از قیمت باالی تخم مرغ توفیقی در صادرات نداریم و همواره این روند تا زمانی که یارانه صادراتی در سبب نبود امکان رقابت نا

وی با بیان اینکه در هفته های گذشته مقدار ناچیزی تخم مرغ به افغانستان .اختیار صادرکنندگان قرار نگیرد، ادامه خواهد داشت

افغانستان متوقف نشده است،اما تن آژ آن به حدی قابل قبول نیست که بتوان آن را جز صادر شد، افزود: اگرچه صادرات تخم مرغ به 

 زا ناشی مرغداران گذشته سال غرامت درصد چند  این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگر مبنی برآنکه.آمار صادرات محاسبه کرد

سال گذشته پرداخت شده  به مربوط مرغداران غرامت درصد ۹۵ کنون تا: کرد بیان است، شده پرداخت  پرندگان حاد فوق آنفلوانزای

با توجه به آنکه آلودگی در دو هفته اخیر اتفاق  :وی در پایان درباره آخرین وضعیت غرامت مرغداران در سال جاری تصریح کرد.است

 .افتاده است ؛ بنابراین بعید است که غرامت مرغداران در سال جاری به این زودی پرداخت شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6600۲04/%D8%A۲%D۹%86%D۹% 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۳۰تاریخ: 

 نفر رسید/ گزارشی از شیوع بیماری در استان تهران نداشتیم 5۰تعداد مبتالیان به تب کریمه کنگو به 

نفر از آنها جان خود را از  7نفر به بیماری تب کریمه کنگو مبتال شدند که  ۵0ک مقام مسئول گفت: براساس آخرین آمار تاکنون ی

 .انددست داده

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارکریم امیری معاون دفتر بهداشت وتشخیص بیماری های سازمان دامپزشکی در گفت

نفر به بیماری  ۵0اظهار کرد: براساس آخرین آمار تاکنون  تب کریمه کنگودرباره آخرین وضعیت  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .اندنفر از آنها جان خود را از دست داده 7تب کریمه کنگو مبتال شدند که 

رود تعداد افراد مبتال های گذشته، روند بیماری تا پایان سال ادامه خواهد داشت، به همین دلیل انتظار میوی افزود: طبق روال سال

 .نفر باالتر نرود 158از به بیماری 

سازمان های به گفته امیری، امسال روند شیوع بیماری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به علت توجه افراد به توصیه

 .کاهش چشمگیری داشته استدامپزشکی

رضوی، سیستان و های فارس،کرمان، هرمزگان،کرمانشاه،گیالن، مازندران، خراسان این مقام مسئول از گزارش بیماری در استان

 .بلوچستان و چهار محال و بختیاری خبر داد

گزارشی از شیوع بیماری نداشتیم، افزود: با توجه به کاهش تعداد دامداری در استان  استان تهران وی با بیان اینکه تاکنون در

 .تهران، تاکنون موردی در این زمینه گزارش نشده است

در منازل خود اجتناب کنند  کشتار غیرمجاز دامها تصریح کرد: از افراد تقاضا داریم که از ای به خانوارامیری در پایان در توصیه

 .های بدن دام وارد منازل شود و یا ویروس در خون دام وجود داشته باشدچرا که ممکن است کنه

jc.ir/fa/news/https://www.y66044۵7/%D8%AA%D8%B۹%D8%AF% 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۳۱تاریخ: 

 هزار قطعه طیور در تیرماه معدوم شد ۳۰۰های پرخطر/ چرخش ویروس آنفلوانزای حاد پرندگان در استان

 .های پرخطر را ثابت کردویروس در استاندرجه موضوع چرخش  40پور گفت: شیوع ویروس در گرمای باالی رفیعی

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارپور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفتعلیرضا رفیعی

اتفاق جدیدی نیست، اظهار کرد: بیماری آنفلوانزای حاد  آنفلوانزای حاد پرندگانهای جدید با اشاره به اینکه گزارش کانون، جوان

های بیماری در ، حالت طغیانی کانون۹7وارد کشور شد و تا اوایل سال  ۹۵از سال  H5N6 پرندگان تحت تیپ جدیدی با عنوان

های پرخطر در طول سال وجود یان اینکه چرخش ویروس در نقاط مختلف کشور به ویژه استانوی با ب.های کشور داشتیممرغداری

ود، شای که در کشور ادعا میدارد، افزود: برخی افراد این موضوع را قبول نداشتند و معتقد بودند که موضوع چرخش ویروس به اندازه

 .زه چند کانون مرغداری صنعتی و بومی این امر را به ما اثبات کرددرجه در حو 40وجود ندارد، اما شیوع ویروس در گرمای باالی 

اری های رصد، پایش و شناسایی بیمپور چرخش ویروس در نقاط مختلف کشور نیاز به اقدامات جدیدتری در کنار بحثبه گفته رفیعی

دلیل  مرغداری صنعتیچند کانون  رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: موضوع چرخش ویروس در.های گزارش شده دارددر کانون

م ها را نادیده گرفت چرا که بنده معتقدهای عضو ستاد آنفلوانزای حاد پرندگان، تولیدکنندگان و تشکلشود که زحمات دستگاهنمی

ای ری هجایی کود مرغی عقیم شده، تعیین تکلیف مرغداسازی کود مرغی، عدم جابهبا توجه به اقداماتی که تاکنون در حوزه سالم

های بومی و رنگی کنترل ترددها در حوزه صنعت طیور با همکاری نیروی انتظامی صورت گرفته است، امسال غیرمجاز، ساماندهی مرغ

 .نگرانی جدی مبنی بر شیوع ویروس در حالت طغیانی وجود ندارد

 استان پرخطر 12میلیون دوز واکسن در  15۰توزیع 

های تخمگذار طی دو هفته اخیر خبر داد و گفت: از دو هفته گذشته در کنار هدفمند مرغداریوی از اجرای برنامه واکسیناسیون 

ها و سایر اقدامات های پرخطر آغاز شده است تا در کنار رصد و پایش کانوناقدامات اخیر، بحث واکسیناسیون هدفمند در استان

 .به حداقل رسانیم بتوانیم شرایط عادی را پشت سر بگذرانیم و نگرانی مرغداران را

 سال مهرماه در: افزود ایم،کرده آغاز  استان پرخطر را 1۲این مقام مسئول با بیان اینکه طرح رصد و پایش مرغ های بومی و رنگی در 

پرندگان مهاجر می توانند در آنجا  که سدهایی و آبگیر تاالب، 6۲0 و 610 در ویروس ردپای تشخیص و رصد پایش، طرح جاری

های وحشی، مهاجر و مرغ کیلومتری مرغداری بومی، صنعتی، مرغ ۵0به گفته وی، در شعاع .حضور داشته باشند، انجام خواهیم داد

 های وحشی بومی کشور رصد و پایش را آغاز خواهیم کرد تا در صورت چرخش ویروس بتوان با بکارگیری برخی اقدامات بهداشتی

 خصوصی، بخش جمله از  پور ادامه داد: از تمامی فعاالن صنعت طیوررفیعی.با طغیان بیماری فوق حاد پرندگان مبارزه کرد

 وظیفه هب کس هر که دارم تقاضا صنعت این در دخیل حاکمیتی هایدستگاه و طیور صنعت نقل و حمل ناوگان حوزه تولیدکنندگان،

در کشور نباشیم، ضمن آنکه اعضای صنعت طیور نقطه نظرات خود را به  آنفلوانزای حاد پرندگان شاهد امسال  تا کند عمل خود

 .منظور پیشبرد اهداف سازمان دامپزشکی برای جلوگیری از بروز طغیان بیماری اعالم کنند

 اجرای  ه است، بیان کرد:وی در پاسخ به این سوال که آیا اعتبارات الزم برای اجرای واکسیناسیون هدفمند در نظر گرفته شد

 به که چرا کنندمی پرداخت را  واکسیناسیون هزینه خود تخمگذار مرغداران و ندارد دولتی اعتبار به نیاز هدفمند واکسیناسیون

 ای و هامرغداری اختیار در را هاواکسن هدفمند شکل به و هاواکسن دیگر همانند دامپزشکی سازمان و اندبرده پی موضوع این اهمیت

 .دهدهای مرغداری قرار میپولیت
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میلیون دوز واکسن مصرف شود تا چرخش ریسک در  1۵0استان پرخطر باید بیش از  1۲به گفته این مقام مسئول، در مجموع 

 .شود متوقف  کنترل و صنعت طیور

 مرغداران هوشیار باشند

رسد، افزود: این رقم بیانگر چرخش هزار قطعه طیور نمی 300به ها وی با بیان اینکه از ابتدای تیرماه تاکنون مجموع معدوم سازی

کنیم که یک لحظه به سبب شرایط گرما در فصل تابستان ویروس در مناطق پرخطر است، به همین دلیل به مرغداران توصیه می

نتقال آنفلوانزای حاد نسبت به عدم چرخش ویروس در مرغداری آسوده خاطر نباشند چرا که در طول دوازده ماهه سال امکان ا

توان درگیری در واحدها می  پرندگان وجود دارد و تنها با هوشیاری تولیدکنندگان، تشکل ها و اقدامات نظارتی سازمان دامپزشکی

 هها مشکالت متعددی در بردارد، اظهار کرد: اگرچپور با بیان اینکه پراکندگی صنعت طیور در برخی استانرفیعی.را به حداقل رساند

ها اعتماد داریم و معتقدیم که با ها و مرغداریها مشکالتی در بردارد، اما باز هم به تشکلپراکندگی صنعت طیور در برخی استان

 .توان بیماری را تحت کنترل درآورداقدامات بهداشتی نظیر رصد، پایش و تشخیص می

 نداشتشیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان تأثیری در صادرات تخم مرغ 

است، بیان  داشته صادرات تخم مرغرئیس سازمان دامپزشکی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر آنکه شیوع بیماری تأثیری بر میزان 

 همسایه کشورهای در که چرا داشت خواهد ادامه همچنان صادرات ندهد،  کرد: تا زمانیکه بیماری به شکل اپیدمی و طغیانی رخ

 .به صورت موردی وجود دارد بیماری این مرغ تخم صادرکننده

 هزار واحد مرغداری غیر مجاز در کشور 7مرغداری های غیرمجاز تعیین تکلیف می شوند/ فعالیت 

وی درباره آخرین وضعیت مرغداری های غیرمجاز تصریح کرد: فعالیت یک مرغداری بدون توجه به مسائل بهداشتی و قرنطینه ای 

ای هزار قطعه ۵هزار واحد غیرمجاز هزار قطعه ای تا  7تا  ۵پور با بیان اینکه هم اکنون رفیعی.ی شودتواند منجر به گسترش بیمارمی

هزار قطعه هستند که این عدد رقم قابل  ۵در کشور مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: واحدهای غیرمجاز دارای هزار قطعه تا 

منجر به چرخش ویروس در مجموعه باشد، خطرناک است که خوبشختانه توجهی در صنعت طیور نیست اما به سبب آنکه می تواند 

 پلمپ هب نسبت  های امنیتی و سیاسی استان ها و شهرستانهابا ورود دستگاه قضا، سازمان جهاد کشاورزی استان ها و سایر دستگاه

و نیز مراقبت های دامی، شناسایی  ها واحد این ریزی جوجه عدم با رود می انتظار و است شده اقدام مجاز غیر واحدهای از بسیاری

رئیس سازمان دامپزشکی در پایان تصریح کرد: با تعیین .واحدها و معرفی به دستگاه قضا امسال شاهد فعالیت این واحدها نباشیم

 .سیدکه مایه انتشار چرخش و انتقال ویروس در کشور هستند، نگرانی ها به پایان خواهد ر های غیرمجازمرغداریتکلیف 

https://www.yjc.ir/fa/news/6604484/%DA%86%D8%B1 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۳۱تاریخ: 

 شد هزار قطعه طیور در تیرماه معدوم ۳۰۰های پرخطر/ چرخش ویروس آنفلوانزای حاد پرندگان در استان

 .های پرخطر را ثابت کرددرجه موضوع چرخش ویروس در استان 40پور گفت: شیوع ویروس در گرمای باالی رفیعی

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارپور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفتعلیرضا رفیعی

اتفاق جدیدی نیست، اظهار کرد: بیماری آنفلوانزای حاد  آنفلوانزای حاد پرندگانهای جدید با اشاره به اینکه گزارش کانون، جوان

های بیماری در حالت طغیانی کانون، ۹7وارد کشور شد و تا اوایل سال  ۹۵از سال  H5N6 پرندگان تحت تیپ جدیدی با عنوان

های پرخطر در طول سال وجود وی با بیان اینکه چرخش ویروس در نقاط مختلف کشور به ویژه استان.های کشور داشتیممرغداری

ود، شمیای که در کشور ادعا دارد، افزود: برخی افراد این موضوع را قبول نداشتند و معتقد بودند که موضوع چرخش ویروس به اندازه

 .درجه در حوزه چند کانون مرغداری صنعتی و بومی این امر را به ما اثبات کرد 40وجود ندارد، اما شیوع ویروس در گرمای باالی 

اری های رصد، پایش و شناسایی بیمپور چرخش ویروس در نقاط مختلف کشور نیاز به اقدامات جدیدتری در کنار بحثبه گفته رفیعی

دلیل  مرغداری صنعتیرئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: موضوع چرخش ویروس در چند کانون .رش شده داردهای گزادر کانون

م ها را نادیده گرفت چرا که بنده معتقدهای عضو ستاد آنفلوانزای حاد پرندگان، تولیدکنندگان و تشکلشود که زحمات دستگاهنمی

جایی کود مرغی عقیم شده، تعیین تکلیف مرغداری های زی کود مرغی، عدم جابهسابا توجه به اقداماتی که تاکنون در حوزه سالم

های بومی و رنگی کنترل ترددها در حوزه صنعت طیور با همکاری نیروی انتظامی صورت گرفته است، امسال غیرمجاز، ساماندهی مرغ

 .نگرانی جدی مبنی بر شیوع ویروس در حالت طغیانی وجود ندارد

 استان پرخطر 12ون دوز واکسن در میلی 15۰توزیع 

های تخمگذار طی دو هفته اخیر خبر داد و گفت: از دو هفته گذشته در کنار وی از اجرای برنامه واکسیناسیون هدفمند مرغداری

مات ها و سایر اقداهای پرخطر آغاز شده است تا در کنار رصد و پایش کانوناقدامات اخیر، بحث واکسیناسیون هدفمند در استان

 .بتوانیم شرایط عادی را پشت سر بگذرانیم و نگرانی مرغداران را به حداقل رسانیم

 سال مهرماه در: افزود ایم،کرده آغاز  استان پرخطر را 1۲این مقام مسئول با بیان اینکه طرح رصد و پایش مرغ های بومی و رنگی در 

پرندگان مهاجر می توانند در آنجا  که سدهایی و آبگیر تاالب، 6۲0 و 610 در ویروس ردپای تشخیص و رصد پایش، طرح جاری

های وحشی، مهاجر و مرغ کیلومتری مرغداری بومی، صنعتی، مرغ ۵0به گفته وی، در شعاع .حضور داشته باشند، انجام خواهیم داد

یری برخی اقدامات بهداشتی های وحشی بومی کشور رصد و پایش را آغاز خواهیم کرد تا در صورت چرخش ویروس بتوان با بکارگ

 خصوصی، بخش جمله از  پور ادامه داد: از تمامی فعاالن صنعت طیوررفیعی.با طغیان بیماری فوق حاد پرندگان مبارزه کرد

 وظیفه هب کس هر که دارم تقاضا صنعت این در دخیل حاکمیتی هایدستگاه و طیور صنعت نقل و حمل ناوگان حوزه تولیدکنندگان،

در کشور نباشیم، ضمن آنکه اعضای صنعت طیور نقطه نظرات خود را به  آنفلوانزای حاد پرندگان شاهد امسال  تا کند عمل خود

 .منظور پیشبرد اهداف سازمان دامپزشکی برای جلوگیری از بروز طغیان بیماری اعالم کنند

 اجرای  ند در نظر گرفته شده است، بیان کرد:وی در پاسخ به این سوال که آیا اعتبارات الزم برای اجرای واکسیناسیون هدفم

 به که چرا کنندمی پرداخت را  واکسیناسیون هزینه خود تخمگذار مرغداران و ندارد دولتی اعتبار به نیاز هدفمند واکسیناسیون

 ای و هامرغداری اختیار در را هاواکسن هدفمند شکل به و هاواکسن دیگر همانند دامپزشکی سازمان و اندبرده پی موضوع این اهمیت

 .دهدهای مرغداری قرار میپولیت
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میلیون دوز واکسن مصرف شود تا چرخش ریسک در  1۵0استان پرخطر باید بیش از  1۲به گفته این مقام مسئول، در مجموع 

 .شود متوقف  کنترل و صنعت طیور

 مرغداران هوشیار باشند

رسد، افزود: این رقم بیانگر چرخش هزار قطعه طیور نمی 300ها به مجموع معدوم سازیوی با بیان اینکه از ابتدای تیرماه تاکنون 

کنیم که یک لحظه به سبب شرایط گرما در فصل تابستان ویروس در مناطق پرخطر است، به همین دلیل به مرغداران توصیه می

زده ماهه سال امکان انتقال آنفلوانزای حاد نسبت به عدم چرخش ویروس در مرغداری آسوده خاطر نباشند چرا که در طول دوا

توان درگیری در واحدها می  پرندگان وجود دارد و تنها با هوشیاری تولیدکنندگان، تشکل ها و اقدامات نظارتی سازمان دامپزشکی

رچه ارد، اظهار کرد: اگها مشکالت متعددی در بردپور با بیان اینکه پراکندگی صنعت طیور در برخی استانرفیعی.را به حداقل رساند

ها اعتماد داریم و معتقدیم که با ها و مرغداریها مشکالتی در بردارد، اما باز هم به تشکلپراکندگی صنعت طیور در برخی استان

 .توان بیماری را تحت کنترل درآورداقدامات بهداشتی نظیر رصد، پایش و تشخیص می

 ی در صادرات تخم مرغ نداشتشیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان تأثیر

است، بیان  داشته صادرات تخم مرغرئیس سازمان دامپزشکی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر آنکه شیوع بیماری تأثیری بر میزان 

 همسایه کشورهای در که چرا داشت خواهد ادامه همچنان صادرات ندهد،  کرد: تا زمانیکه بیماری به شکل اپیدمی و طغیانی رخ

 .به صورت موردی وجود دارد بیماری این مرغ تخم کنندهصادر

 هزار واحد مرغداری غیر مجاز در کشور 7مرغداری های غیرمجاز تعیین تکلیف می شوند/ فعالیت 

وی درباره آخرین وضعیت مرغداری های غیرمجاز تصریح کرد: فعالیت یک مرغداری بدون توجه به مسائل بهداشتی و قرنطینه ای 

ای هزار قطعه ۵هزار واحد غیرمجاز هزار قطعه ای تا  7تا  ۵پور با بیان اینکه هم اکنون رفیعی.منجر به گسترش بیماری شودتواند می

هزار قطعه هستند که این عدد رقم قابل  ۵در کشور مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: واحدهای غیرمجاز دارای هزار قطعه تا 

سبب آنکه می تواند منجر به چرخش ویروس در مجموعه باشد، خطرناک است که خوبشختانه  توجهی در صنعت طیور نیست اما به

 پلمپ هب نسبت  های امنیتی و سیاسی استان ها و شهرستانهابا ورود دستگاه قضا، سازمان جهاد کشاورزی استان ها و سایر دستگاه

و نیز مراقبت های دامی، شناسایی  ها واحد این ریزی جوجه دمع با رود می انتظار و است شده اقدام مجاز غیر واحدهای از بسیاری

رئیس سازمان دامپزشکی در پایان تصریح کرد: با تعیین .واحدها و معرفی به دستگاه قضا امسال شاهد فعالیت این واحدها نباشیم

 .که مایه انتشار چرخش و انتقال ویروس در کشور هستند، نگرانی ها به پایان خواهد رسید های غیرمجازمرغداریتکلیف 

https://www.yjc.ir/fa/news/6604484/%DA%86%D8%B1 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۲6سه شنبه 

 را صاف و وزن را کم می کندنوشیدنی که پوست 

 digestive)ما به شما یک نوشیدنی تابستانی معرفی می کنیم که به زیبایی پوست، الغری و تقویت دستگاه گوارش <غذا و تغذیه

system) شما کمک می کند. 

 .خیار یکی از میوه های کم کالری و شاداب کننده است و فواید زیادی برای سالمت بدن دارد

و آب آن عالوه بر فوایدی که یک رژیم غذایی حاوی سبزیجات برای بدن دارد خطر ابتال به چاقی و برخی سرطان ها را مصرف خیار 

 .کاهش می دهد

ما به شما سه نوشیدنی معرفی می کنیم که خنک کننده بدن و ضد گرمازدگی، ضد سرطان، مقوی معده، تقویت بینایی، الغری 

 .جوانی پوست و از بین رفتن جوش های صورت می شوند شفافیت، زیبایی، موجب و کنند می پیشگیری سردرد بروز از  هستند و

 زیبایی و جوانی پوست با خیار

 بسیاری  نوشیدن روزانه یک لیوان نوشیدنی تابستانی حاوی خیار به شما کمک می کند تا پوستی شفاف و درخشان داشته باشید زیرا

 .صیه می کنندتو آکنه و جوش رفع برای را آن بآ و خیار زیبایی و پوست متخصصان از

 پوست یریپ ضد  و کند می کمتر را پیری از ناشی پوست ایرادهای و عیب خیار حاوی تابستانی نوشیدنی لیوان یک  نوشیدنی روزانه

 .شود می محسوب

 خیار خنک کننده بدن و مقوی چشم

لیوان نوشیدنی تابستانی حاوی خیار می تواند التهاب های بدن را کاهش خیار حاوی میزان زیادی آنتی اکسیدان است، نوشیدن یک 

 .دهد و در نتیجه موجب ایجاد احساس خنکی در بدن شود

 .کندمی جلوگیری سردرد بروز از خواب از قبل میوه این  خوردن چند قطعه خیار یا نوشیدنی تابستانی

کاروتن است و به تقویت بینایی و مقاومت بدن در برابر برخی بیماری ها  و بتا C نوشیدنی تابستانی حاوی خیار غنی از ویتامین 

 .کمک می کند

 الغری و تقویت دستگاه گوارش با خیار

 .نوشیدنی تابستانی حاوی خیار کم کالری بوده و در کاهش وزن و الغری موثر است 

 .خیار به دلیل فیبر و آب باال به سالمت دستگاه گوارش کمک می کند

شما دستورالعمل سه نوشیدنی تابستانی حاوی خیار را معرفی می کنیم که با توجه به ذائقه و سالیق خود می توانید آنها را ما به 

 .تهیه کنید و از نوشیدن این سه نوشیدنی تابستانی حاوی خیار و فواید آنها بهره مند شوید

  تابستانی نوشیدنی  زیبایی پوست و الغری با این

 یک عدد خیار

 فنجان اسفناج یک

 یک فنجان ریحان

 عدد سیب سبز 2

 یک عدد لیمو

 نصف فنجان نعناع

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 یک بند انگشت زنجبیل تازه

 نوشیدنی تابستانی ضد سرطان و مقوی معده

 چهار شاخه جعفری

 سه عدد گوجه فرنگی

 نصف فلفل قرمز

 یک عدد خیار

 یک شاخه سبزی پیازچه

 یک عدد لیمو

 چشمنوشیدنی تابستانی الغری و مقوی 

 پنج برگ کلم کالی یا کلم سبز

 یک عدد خیار بزرگ

 یک عدد لیمو پوست کنده متوسط

 یک عدد سیب سبز

برای تهیه این سه نوشیدنی تابستانی حاوی خیار که خواص بسیاری برای بدن دارند کافی است تا مواد تشکیل دهنده آنها را در 

 .بنوشید را آنها از  آبمیوه گیری بریزید و نوشیدنی حاصل

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6d8۹6f788fba44d0۹7c 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۲5دو شنبه 

 روزانه چند لیوان آب بنوشیم؟

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راهکارهای تغذیه مقابله با گرمازدگی را تشریح کرد و گفت: عضو هیأت علمی  <غذا و تغذیه

 .استفاده از شربت آبلیمو و خاکشیر در فصل تابستان باید حتماً مدنظر افراد باشد

دت یل تعریق زیاد و شدوست، متخصص تغذیه در ارتباط با راهکارهای تغذیه پیشگیری از گرمازدگی اظهار داشت: به دلآزیتا حکمت

شود که جایگزین کردن این آب و امالح جهت حفظ سالمت بدن امری گرما در فصل تابستان آب و امالح زیادی از بدن خارج می

 .ضروری است

ود. بر شکند چراکه تأمین امالح بدن نیز باید در نظر گرفته وی افزود: استفاده از آب به تنهایی جهت مقابله با گرمازدگی کفایت نمی

استفاده از سبزیجات و  های مختلف همچون شربت آبلیمو و خاکشیر و ریختن تخم شربتی در آب،همین اساس استفاده از شربت

 .شودهای فراوان در این زمینه بسیار توصیه میمیوه

روزانه به صورت میانگین  شهید بهشتی در پاسخ به این سؤال که افراد (Medical science)عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی

کنند به چند لیوان جهت حفظ سالمتی نیازمند هستند، گفت: این مسئله بستگی به شرایط فرد دارد و افرادی که در آفتاب فعالیت می

 .یا غدد عرق آنها پر کار است نیاز روزانه بیشتری به آب دارند

شود که لیوان برای یک فرد با شرایط طبیعی توصیه می 7تا  6دوست خاطرنشان کرد: ولی به طور میانگین مصرف روزانه حکمت

 .رسدگاهی در افراد با فعالیت در آفتاب یا غدد عرق پرکار تا حداکثر دو برابر نیز می

اوی های حشود شربتخورند و فاصله وعده غذایی آنها بسیار طوالنی است، توصیه میمدت غذا نمیوی اضافه کرد: افرادی که طوالنی

مالح غذایی را مدنظر قرار دهند. همچنین والدین نسبت به نوشیدن آب در کودکان خود باید حساس بوده؛ چراکه این افراد به دلیل ا

 .کنندسرگرمی و مشغول بازی بودن این اصل اساسی غذایی را فراموش می

 ربهت است، شور آنها سکونت مناطق بآ یا و هستند ساکن خشکسالی دچار شهرهای  این متخصص تغذیه عنوان کرد: افرادی که

 .دهند قرار مدنظر را بیشتری آبدار هایمیوه و سبزیجات مصرف است؛

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8۰71۰۳21d2dc48758b5 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۲4یک شنبه 

 ای به حجاجهای بهداشتی و تغذیهتوصیه

ای به حجاج گفت: زائران سرزمین وحی سعی کنند برای های بهداشتی و تغذیهمشاور تغذیه و کارشناس فیزیولوژی ورزش در توصیه

 .تامین مایعات بدن طی روز از آب معدنی استفاده کنند

های و کارشناس فیزیولوژی ورزش در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان درباره توصیه الهام جمالی،مشاور تغذیه 

های بهداشتی را جدی بگیرند، زیرا حضور در سرزمین وحی و در ای به حجاج در ایام حج گفت: حجاج باید توصیهبهداشتی و تغذیه

 .کند مشکل دچار را هاآن است ممکن  آب و هوای گرم عربستان،

خانه مرکزی سازمان حج و زیارت استفاده کنند، وی با تاکید بر اینکه حجاج سعی کنند تنها از مواد غذایی تهیه شده توسط آشپز

ده هایی که حتی بسته بندی شرسد و یا شیرینیها به فروش میافزود: مواد غذایی که در بیرون از هتل به خصوص توسط دستفروش

 نبیرو در غذایی مواد هرگونه خوردن از زائران است این ما توصیه  روند ممکن است حجاج را دچار مشکل کنند ویتهیه و به فروش م

 .کنند خودداری هتل از

ها را بشویند تا از انباشته شدن ها تاکید و اظهار داشت: حجاج در روز چندین بار دستاین مشاور تغذیه بر شستن چندین باره دست

 .یر ناخن و انتقال آنها به دهان جلوگیری شودها در زمیکروب

های خشک در میان وعده زائران را توصیه و تصریح کرد: حجاج سعی کنند برای میان وعده از آجیل و جمالی مصرف آجیل و میوه

 .های خشک استفاده کنند و در صورت خوردن میوه، حتما آن را شسته و مصرف کنندمیوه

های غذایی، گفت: لیموی تازه همراه با عسل و آب و همچنین خاکشیر در جلوگیری از یموی تازه در وعدهوی با تاکید بر استفاده ل

 برای هم زیرا شودنمی توصیه زیاد  های صنعتیکند و مصرف نوشابهبروز گرمازدگی و نیز کاهش دمای بدن به افراد بسیار کمک می

 .بود خواهد مضر دیابتی افراد برای هم سالم افراد

حجاج سعی کنند برای تامین مایعات طی  :این مشاور تغذیه از لزوم استفاده زیاد از مایعات در طی روز توسط حجاج خبر داد و گفت

روز از آب معدنی استفاده کرده و در هنگام تابش آفتاب ظهر، تردد و فعالیت زیاد نداشته باشند تا از بروز گرمازدگی خود جلوگیری 

 .کنند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=285d875a۰57b4982b۳cdca۳۰b484۳ 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=285d875a057b4982b3cdca30b4843


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۶ : تاریخ

 شغل 4۳۰۰مرگ مزارع پرورش ماهی گرمابی در خوزستان و خاموشی 

نفر  4300در مزارع پرورش ماهیان گرمابی خوزستان مجموعاً  :های گرمابی کشور گفتمدیرعامل اتحادیه تعاونی پرورش ماهی 

هزار تن آن  18شود و هزار تن ماهی در سال تولید می 63هزار هکتار سطح زیر کشت وجود دارد که  16اشتغال مستقیم دارند، 

  .رودایجاد شده این میزان اشتغال و بازار از بین میشود؛ با محدودیت صادر می

وگو با خبرنگار اقتصادی های گرمابی سراسر کشور در گفتهای تکثیر و پرورش ماهیحسن آقازاده، مدیرعامل اتحادیه تعاونی

ری مزارع استان نباید آبگی هایی صادر شد کهخبرگزاری فارس، گفت: از ابتدای سال برای تمام فعاالن پرورش ماهی خوزستان اخطاریه

 .شوندکنند و در صورت تخلف از این دستور به مراجع ذیربط ارجاع داده می

، ای به استانداریها پرهیز کردند اما در نامهوی ادامه داد: صاحبان این کسب و کارها از آبگیری مزارع خود به دنبال این اخطاریه

 .و تکلیف وضعیت اشتغال و بازار خود شدند آبفای منطقه و وزارت نیرو خواستار تعیین

 مزارع درصد 37 اما کنند، آبگیری توانستند  درصد مزارع مجدداً 6۲هایی که از اردیبهشت ماه داشتیم، آقازاده ادامه داد: بعد از بارش

ن بود ای منطقه ایآبف و کشاورزی شیالت، مسئوالن استدالل کند؛می خسارت طلب ما از که کرد اعالم آبفا آن از بعد که نتوانستند

 .که تأمین آب شرب مردم منطقه در اولویت است حتی اگر به قیمت از بین رفتن اشتغال باشد

هزار هکتار سطح زیر کشت  16نفر اشتغال مستقیم دارند،  4300وی گفت: در مزارع پرورش ماهیان گرمابی خوزستان مجموعاً 

شود؛ با محدودیت ایجاد شده این میزان اشتغال هزار تن آن صادر می 18شود و تولید می هزار تن ماهی در سال 63وجود دارد که 

 .رودو بازار از بین می

اگر امسال به مزارع پرورش ماهی ضربه  :های گرمابی سراسر کشور یادآور شدهای تکثیر و پرورش ماهیمدیرعامل اتحادیه تعاونی

هزار میلیاردی  3گذاری دیگر وجود ندارد و تبدیل به باتالق خواهد شد، در این میان سرمایههای بخورد دیگر امکان احیای آن در سال

 .ما از بین رفته است و هیچ مسئولی در این زمینه پاسخگو نیست

اند هگذاری کردوی گفت: پیشنهاد ما این است که اگر قرار است این صنعت تعطیل شود خسارت افرادی که با مجوز اقدام به سرمایه

پیشنهاد دیگر ما به شیالت این  :های گرمابی سراسر کشور ادامه دادهای تکثیر و پرورش ماهیمدیرعامل اتحادیه تعاونی.داده شود

 فمصر سازیبهینه و آب مدیریت با  ... و هوادهی آب، برگشت  است که با توجه به احتمال استمرار بحران آب با تکنولوژی جدید،

 .وی این موضوع را نیازمند کمک دولت در مکانیزه و تجهیز کردن مزارع و مدیریت آب دانست.کنیم حفظ را مزارع بتوانیم

به گفته وی، مشابه این مشکل در برخی نقاط دیگر در سراسر کشور نیز وجود دارد و برای نمونه در استان گیالن اتفاق مشابهی البته 

 .با شدتی کمتر از خوزستان رخ داده است

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲۵000807/%D۹% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۳۱تاریخ: 

 درصدی صادرات در راه است 1۰هزارتن محصوالت شیالتی در دو ماهه نخست سال/ رشد  16صادرات 

میلیون دالر به بازارهای هدف  ۵0هزارتن محصوالت شیالتی با ارزش بالغ بر  16گفت: بنا بر آمار دو ماهه گمرک، یک مقام مسئول 

گروه  زیرصنعت،تجارت و کشاووگو با خبرنگار عیسی گلشاهی مدیر کل دفتربهبود کیفیت آبزیان سازمان شیالت در گفت.صادر شد

هزارتن  16اظهار کرد: بنا بر آمار دو ماهه گمرک،  صادرات محصوالت شیالتیدرباره آخرین آمار  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

محصوالت شامل، انواع ماهیان تجاری، میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد که عمده این  ۵0محصوالت شیالتی با ارزش بالغ بر 

 .میگو و خوراک آبزیان است

شود که آمار بینی میهزارتن محصوالت شیالتی به بازارهای هدف صادر شد، افزود: امسال پیش 137وی با بیان اینکه سال گذشته 

 .هزارتن برسد 14۵درصد افزایش به  10ماهه صادرات با  1۲

های های جدید بر میزان صادرات محصوالت شیالتی بیان کرد: با توجه به آنکه با اعمال تحریمل تحریمگلشاهی با اشاره به تأثیر اعما

تواند بر میزان جدید بحث نقل و انتقال پول حاصل از ارز صادرات و حمل و نقل مطرح است؛ بنابراین این موضوع تا حدودی می

های حمل و نقل خطوط خود را برای ایران غیر فعال توجه به آنکه برخی شرکتاین مقام مسئول ادامه داد: با .اثر گذار باشد صادرات

 .کردند، اما امر صادرات به کشورهای منطقه و همچنین کشورهایی که در موضوعات تحریم دخالتی ندارند، در حال انجام است

 نیست، اما موقعیت استراتژیک ایران اینتأثیر در صادرات محصوالت شیالتی بی خروج آمریکا از برجامبه گفته گلشاهی، اگرچه 

 .دهیم ادامه را صادرات امر  دهد که به صورت جایگزیناجازه را می

 در رچهاگ   الت شیالتی به آمریکا چشمگیر بوده است، بیان کرد:محصو صادرات میزان گذشته در  وی در پاسخ به این سوال که آیا

 مکزیک و کانادا به  ناچیز بسیار میزان به اما بود، صفر حد در آمریکا متحده ایاالت به شیالتی محصوالت صادرات سهم اخیر های سال

با بیان اینکه در دو ماهه نخست سال صادراتی به آمریکا  سازمان شیالتمدیرکل دفتر بهبود کیفیت آبزیان .داشتیم صادرات

نداشتیم، تصریح کرد: در دو ماهه نخست سال عمده محصوالت شیالتی به ویتنام، چین، تایلند، تایوان، امارات متحده، عراق، کشورهای 

 .سی آی اس همچون روسیه، آذربایجان و ارمنستان صادر شد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹6667/%D8%B۵%D8%A7%D8%AF%D8% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۳۱تاریخ: 

 درصدی صادرات در راه است 1۰هزارتن محصوالت شیالتی در دو ماهه نخست سال/ رشد  16صادرات 

میلیون دالر به بازارهای هدف  ۵0هزارتن محصوالت شیالتی با ارزش بالغ بر  16گفت: بنا بر آمار دو ماهه گمرک، یک مقام مسئول 

گروه  یزصنعت،تجارت و کشاوروگو با خبرنگار یسی گلشاهی مدیر کل دفتربهبود کیفیت آبزیان سازمان شیالت در گفت.صادر شد

هزارتن  16اظهار کرد: بنا بر آمار دو ماهه گمرک،  صادرات محصوالت شیالتیدرباره آخرین آمار  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد که عمده این محصوالت شامل، انواع ماهیان تجاری،  ۵0محصوالت شیالتی با ارزش بالغ بر 

صادر شد، افزود: امسال  هزارتن محصوالت شیالتی به بازارهای هدف 137وی با بیان اینکه سال گذشته .میگو و خوراک آبزیان است

 .هزارتن برسد 14۵درصد افزایش به  10ماهه صادرات با  1۲شود که آمار بینی میپیش

های های جدید بر میزان صادرات محصوالت شیالتی بیان کرد: با توجه به آنکه با اعمال تحریمگلشاهی با اشاره به تأثیر اعمال تحریم

تواند بر میزان ارز صادرات و حمل و نقل مطرح است؛ بنابراین این موضوع تا حدودی میجدید بحث نقل و انتقال پول حاصل از 

 .اثر گذار باشد صادرات

های حمل و نقل خطوط خود را برای ایران غیر فعال کردند، اما امر صادرات این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه برخی شرکت

 .که در موضوعات تحریم دخالتی ندارند، در حال انجام استبه کشورهای منطقه و همچنین کشورهایی 

تأثیر نیست، اما موقعیت استراتژیک ایران این در صادرات محصوالت شیالتی بی خروج آمریکا از برجامبه گفته گلشاهی، اگرچه 

 .دهیم ادامه را صادرات امر  دهد که به صورت جایگزیناجازه را می

 در رچهاگ   :کرد بیان است، بوده چشمگیر آمریکا به شیالتی محصوالت صادرات میزان گذشته در  آیاوی در پاسخ به این سوال که 

 مکزیک و کانادا به  اما به میزان بسیار ناچیز بود، صفر حد در آمریکا متحده ایاالت به شیالتی محصوالت صادرات سهم اخیر های سال

با بیان اینکه در دو ماهه نخست سال صادراتی به آمریکا  سازمان شیالتمدیرکل دفتر بهبود کیفیت آبزیان .داشتیم صادرات

نداشتیم، تصریح کرد: در دو ماهه نخست سال عمده محصوالت شیالتی به ویتنام، چین، تایلند، تایوان، امارات متحده، عراق، کشورهای 

 .سی آی اس همچون روسیه، آذربایجان و ارمنستان صادر شد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹6667/%D8%B۵%D8%A7%D8%AF% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۱تاریخ: 

 مزارع پرورش ماهی گرم آبی در خوزستان در ورطه نابودی

آبفا خوزستان مبنی بر عدم آبگیری حوضچه های پرورش ماهی، مرگ مزارع ماهی را به یک مقام مسئول گفت:اخطاریه های متعدد 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیحسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفت و گو با خبرنگار .همراه دارد

در خوزستان اظهار کرد:از ابتدای سال اخطاریه های متعددی  مزارع پرورش ماهیان گرم آبیبا انتقاد از مرگ  ،خبرنگاران جوان

می و کیفی آب صادر و اعالم شد که از سوی آبفا خوزستان مبنی بر عدم آبگیری حوضچه های پرورش ماهی به دلیل محدودیت ک

 .در صورت تخلف از این دستور ،افراد به مراجع ذی صالح ارجاع داده می شوند

وی افزود: برخی از پرورش دهندگان به دنبال تهدید های شدیدی که از سوی آبفای استان بر آن ها وارد شد، موضوع را جدی گرفتند 

معلوم نیست،  پرورش دهندگان ماهیان گرم آبیآقازاده با بیان اینکه سرنوشت .شد و مزارع آنها به دلیل عدم آبگیری تعطیل

گفت:با توجه به بارش های مناسب در اردیبهشت ماه،برخی تولیدکنندگان توانستند نسبت به آب گیری مزارع خود اقدام کنند ، اما 

به گفته این مقام مسئول برخی از مزارع پرورش .ر شدندبازرسان آبفای منطقه بعد از رصد این اتفاق خواستار تعطیلی مزارع مذکو

وی با بیان اینکه آمار دقیقی از عدم تعطیلی و آبگیری .ماهی به دلیل عدم فروش محصوالت خود در پایان سال گذشته تعطیل شدند

یان گرم آبی نمی مطرح است، پرورش دهندگان ماه بحران آب تعداد مزارع در دسترس نیست، افزود: اگر بحث کمی و کیفی و

خواهند کاری کنند که به ضرر کشور تمام شود اما از مسئوالن ذی ربط انتظار می رود که با وجود سرمایه گذاری گسترده در این 

 .بخش برنامه ای به تولیدکنندگان دهند و وضعیت آنها را روشن کنند

 تان، شیالت و استانداری پاسخگوی تولیدکنندگان نیستندبه گفته این مقام مسئول هیچ یک از مسئوالن آب و فاضالب استان خوزس

سطح زیر وی با بیان اینکه .و تنها می گویند که همه چیز درست می شود در حالیکه زمان مشخصی به تولیدگنندگان نمی دهند

 می تولید استان این در ماهی هزارتن 63 ساالنه: افزود است،  هزار هکتار 16دراستان خوزستان  کشت تولید ماهیان گرم آبی

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر می شود که با محدودیت ایجاد شده در این  7۲هزارتن از این میزان با ارزش بالغ بر  18د که شو

 .هزار میلیارد تومان به خطر خواهد افتاد 3نفر با سرمایه گذاری بیش از  300هزار و  4استان اشتغال 

اهیان گرم آبی ارگانیک ترین ماهی به شمار می رود و مواد اولیه آن گندم و جو است ،افزود:این ماهیان در آقازاده با بیان اینکه م

پست ترین مناطق که امکان هیچ رویشی وجود ندارد، پرورش داده می شود اما با این حال متولی دقیقی ندارد و هیچ مسئولی 

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در پایان تصریح کرد: پیشنهاد .ن نیستپاسخگوی از بین رفتن اشتغال و سرمایه پرورش دهندگا

این است که با وجود بحران آب در استان به تکنولوژی های جدید از جمله سیستم برگشت آب، هوادهی و  سازمان شیالت ما به

 .توان مزارع را حفظ کردسایر سیستم های مکانیزاسیون توجه داشته باشند تا با مدیریت آب و بهینه سازی مصرف ب

https://www.yjc.ir/fa/news/6604747/%D۹%8۵%D8%B۲%D8%A 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۷/۰۴/۳۰ : تاریخ

 مندی کاذب ایجاد کندخواهد رضایتدولت با فشار بر تولید میلبنیات در انتظار قیمت گذاری دستوری/ 

های کارگروه تنظیم بازار و وزارتخانه سال برای تعیین قیمت نهایی لبنیات، همچنان مصوبه نهایی بین سازمان حمایت،1,۵با گذشت  

  .تشود و هنوز خبری از تعیین قیمت شیر و لبنیات نیسصمت و جهاد کشاورزی دست به دست می

، سناریوی افزایش خودسرانه قیمت برخی محصوالت لبنی از سوی چند کارخانه، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

میلیاردی  یهابندی، جریمهافزایش نیافتن قیمت شیر خام و اعتراض دامداراران، کاهش کیفیت محصوالت لبنی و کم فروشی در بسته

ولید های سربار تهای دستوری که تناسبی با نرخ تورم و افزایش هزینههای لبنی و نهایت اینکه قیمتسازمان حمایت برای شرکت

 .کننده برآیدندارد، سبب شده است، تا آه از نهاد تولیدکننده، دامدار و در نهایت مصرف

لبنی یعنی شیر، ماست و پنیر به کارگروه تنظیم بازار رفت، تا با اعمال طی یک سال و نیم اخیر تعیین قیمت سه محصول پرمصرف 

درصدی  10نظر کارشناسی سازمان حمایت در این کارگروه قیمت شیر و لبنیات تعیین شود. بعد از یک سال و نیم سخن از افزایش 

عنوان کردند که با توجه به نرخ تورم ساالنه این  قیمت لبنیات به میان آمد که با اعتراض دامداران و کارخانجات لبنی رو به رو شد و

اخیرا نیز متوجه شدیم که کارگروه تنظیم   .جمهور شدندمیزان افزایش نیز با گذشت زمان منطقی نیست و دست به دامان رئیس

الم کرده تا نظر نهایی معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اعای به دو وزیر صنعت،بازار قیمت نهایی شیر و لبنیات را در سکوت رسانه

های معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، های خبرنگار فارس از بخشپیگیری .خود را در مورد این میزان افزایش اعالم کنند

حتی اعضای کمیسیون کشاورزی .معاونت امور دام و انجمن صنایع لبنی برای با خبر شدن از افزایش قیمت نهایی به جایی نرسید

زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون از این موضوع اظهار بی اطالعی کردند، اما عباس پاپی مجلس هم

تومان که از دو سال پیش برای آخرین بار  1440کشاورزی مجلس در مورد قیمت شیر خام به خبرنگار فارس گفت: همان قیمت 

تومان از دامدار خریداری کنند و همه اینها در  1300ن جایی شیر را بیشتر از هر کیلوگرم کنم االشود و فکر نمیاعالم شد اجرا نمی

  .ایمحالی است که در دو سال اخیر با تورم زیادی مواجه بوده

یابد و هیچ اشکالی ندارد اما قیمت وی اضافه کرد: جالب اینجاست که قیمت برق و آب که در دست خود دولت است افزایش می

با  خواهددولت میهای جانبی ندارد و شود که تناسبی با افزایش هزینههای اساسی و مصرفی به صورت دستوری تعیین میکاال

ماه آینده به شدت به  6در حالی که اگر با همین روند پیش برویم  مندی کاذب ایجاد کند،فشار آوردن بر تولید داخل رضایت

  .وابسته خواهیم شدواردات محصوالتی از جمله شیر و لبنیات 

های دامدار هم به شدت افزایش یافته و کار به جایی رسیده که زاده تصریح کرد: با وضعیت افزایش قیمت کنجاله و سویا هزینهپاپی

 نتر است و با تمام اینها در نهایت ایکند که اگر دام شیری خود را به کشتارگاه بفرستد، برایش مقرون به صرفهدامدار محاسبه می

ای برای واردات استفاده از ارز یارانه گذاری دستوری برای تنظیم بازار و ایجاد ثبات،قیمت .خواهد دید مصرف کننده است که آسیب

های دولتی به عنوان نظاره گر بازار اکنون کار را به جایی رسانده که های مورد نیاز بخش کشاورزی و حضور کمرنگ دستگاهنهاده

رود که تا پایان امسال در صورت بیم آن می.هم دو هفته گذشته هشدارهای الزم را به آقای وزیر کشاورزی دادندنمایندگان مجلس 

  .عدم مدیریت موضوع به ناچار مجبور به وارد کردن محصوالتی شویم که تا همین چند ماه پیش صادرکننده آن بودیم

https://www.farsnews.com/news/13۹70430000731/%D۹%84%D8%A8 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۴تاریخ: 

 قیمت شیرخام پس از ماه ها کش و قوس تعیین تکلیف شد

 .جدید پس از امضای وزرا ابالغ می شود پیرو نامه وزیر جهاد کشاورزی به رئیس جمهور مبنی بر افزایش قیمت شیرخام، نرخ

سال اخیر  4در  قیمت شیرخام با وجود آنکه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

تومان اعالم شد اما در عمل کارخانه های لبنی به بهانه های مختلف تَن به اجرای این نرخ ندادند  1440ستاد تنظیم بازار با مصوبه 

و درنهایت افزایش قیمت نهاده های دامی و سایر عوامل تولید، کار را به جایی رساند که در ماه های پایانی سال گذشته، دامداران از 

البته ناگفته نماند که با گذشت چند ماه از بررسی اسناد .ررسی دفاتر قانونی و قیمت تمام شده تولید شدندسازمان حمایت خواستار ب

تعیین تکلیف شود، برخی مسئوالن اعالم کردند که این نرخ  نرخ شیر خاممالی و دفاتر قانونی دامداری ها در شرایطی که قرار بود 

 ای نامه جمهور رئیس به مستقیما کشاورزی جهاد وزیر که رسید جایی به  هایت کارهمچنان روی میز وزیر صنعت قرار دارد و درن

و به تبع آن لبنیات ،تعیین و تکلیف  قیمت شیر خامشنیده ها حاکی از آن است که .شد خام شیر قیمت افزایش خواستار و نوشت

براین اساس به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از .شده است و در یکی الی دو روز آینده پس از امضای وزار ابالغ خواهد شد

 :آخرین مصوبه افزایش قیمت شیر و محصوالت لبنی با خبر شویم

تعیین   درباره آخرین وضعیت صنعت،تجارت و کشاورزی، احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار

پس از ماه ها کش و قوس اظهار کرد: با توجه به نامه وزیر جهاد کشاورزی به رئیس جمهور و پیشنهاد افزایش  تکلیف نرخ شیرخام

 .تومان،این نرخ به تصویب نرسید چرا که رئیس جمهور با افزایش بیش از ده درصد مخالف بود 1700نرخ شیر خام بر پایه 

از دامدار به تصویب رسید که درنهایت این نرخ پس از امضای وزرا ابالغ خواهد  رخ خرید شیرخامدرصدی ن 9افزایش به گفته وی 

 .شد

تومان برای خرید هر کیلو شیرخام از دامدار به تصویب رسیده است،بیان کرد: با ابالغ این مصوبه  1۵70مقدسی با اشاره به اینکه نرخ 

 .دیگر دامدار زیانی را متحمل نخواهد شد

تومان اعالم کرد و افزود: با  300از دامدار را یک هزار و  قیمت کنونی هر کیلو شیرخامانجمن صنفی گاوداران متوسط رئیس 

 .تومان سود خواهند کرد 7اجرای مصوبه جدید در روزهای آتی، دامداران در فروش هر کیلو شیرخام 

تومان  1۵70ان کرد: اگرچه قیمت لبنیات متناسب با نرخ چقدر است،بی قیمت لبنیاتوی در پاسخ به این سوال که درصد افزایش 

 .افزایش خواهد یافت،اما درصد دقیق را نمی توان اعالم کرد

همچنان استمرار خواهد داشت، تصریح کرد: با وجود آنکه دامداران همیشه  خرید توافقی شیرخاممقدسی در پایان با بیان اینکه 

دستور وزیر جهاد ،خرید توافقی شیر خام ادامه دارد چرا که این محصول کاالی حساسی مورد بی مهری صنایع لبنی هستند؛بنابر 

 .است که کمتر از یک ساعت در گرمای تابستان فاسد می شود

 پس از ماه ها کش و قوس، نرخ جدید شیرخام مشخص شد

نرخ جدید ،گفت: پس از ماه ها کش و قوس،  صنعت،تجارت و کشاورزیرضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار

 .مشخص شد که پس از امضای وزرا ابالغ خواهد شد شیر خام

در راه است، افزود: بنده اطالع دقیقی ندارم که در مصوبه جدید نرخ  افزایش قیمت شیر و لبنیات وی در پاسخ به این سوال که

 شیر خام و به تبع آن لبنیات افزایش پیدا کرده است یا خیر؟
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 .باکری ادامه داد: نرخ جدید شیرخام براساس قیمت تمام شده تولید از سوی ستاد تنظیم بازار ابالغ خواهد شد

کرد: سازمان حمایت پس از مراجعه به گاوداری ها و بررسی و حسابرسی دفاتر قانونی و  دبیر انجمن صنایع لبنی در پایان تصریح

نخواهد  دامداراناسناد مالی دامداری ها، عددی را ابالغ خواهد کرد که با این وجود جای هیچ گونه گالیه ای از سوی کارخانه ها و 

 .هاستبود چرا که قیمت کارشناسی اعالمی مبتنی بر اسناد مالی شرکت 

 قیمت اعالمی از سوی دولت مبنای قیمت شیرخام نیست

با بیان اینکه قیمت مصوب اعالمی از  صنعت،تجارت و کشاورزی، حسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار

تابع عرضه و تقاضاست و نرخی که دولت اعالم می کند، مبنا نیست چرا که  مقیمت شیرخا :سوی دولت مبنا نیست، اظهار کرد

 .تومان ابالغ شد که این نرخ تا کنون از سوی کارخانه های لبنی اجرا نشده است 1440چهار سال گذشته نرخ 

دام ها به کشتارگاه ها رفتند، در بازار خبر داد و گفت: با توجه به آنکه در ماه های اخیر تعدادی از  افزایش قیمت شیرخاموی از 

 .درنهایت با کاهش عرضه شیرخام تا حدودی قیمت در بازار متعادل شد

تومان اعالم کرد و افزود:با توجه به  1۵00تا  1۲۵0از دامدار را  قیمت کنونی خرید هر کیلو شیر خامنعمتی در پایان متوسط 

 .اخیر ناشی از افزایش تقاضا تا حدودی نرخ شیرخام در بازار بهبود یافته است آنکه بازار تعیین کننده قیمت است؛ بنابراین در روزهای

همه ساله قیمت محصوالت خود را قانونی و غیر قانونی افزایش داده اند،  شرکت های لبنیاین گزارش می افزاید: با توجه به آنکه 

روست که از مسئوالن ذی ربط انتظار می رود که با توجه هم اکنون افزایش مجدد قیمت لبنیات با واکنش شدید دامداران و مردم روب

 .به شرایط اقتصادی خانوار و کاهش قدرت خرید آنها،برای قیمت لبنیات درصدی اعالم کند که خانوار از پس تهیه آن برآیند

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹6441/%D۹%8۲%DB%8C%D۹%8۵% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۹تاریخ: 

 درصدی شیرخام دردی از دامدار دوا نمی کند/قیمت شیر خام باید تابع عرضه و تقاضا باشد 9افزایش 

 .درصدی شیرخام پس از امضای وزرا تاثیری در روند بازار نخواهد داشت ۹ یک مقام مسئول گفت: ابالغ مصوبه افزایش

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  حسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران ایران در گفت و گو با خبرنگار

نرخ خرید شیر درصدی نرخ خرید شیرخام از دامدار خبر داد و گفت: با گذشت چهار سال از مصوبه قبلی دولت،  ۹، از افزایش جوان

 .تومان اعالم شد ۵60درصدی از دامدار، یک هزار و  ۹با افزایش  خام

درصدی شیرخام پس از امضای وزرا نیز  ۹ست که ابالغ مصوبه افزایش به قدری متشنج ا بازار شیرخاموی افزود: در شرایط کنونی 

بنده اعتقادی به  :درصدی شیرخام قابل قبول نیست، اظهار کرد ۹نعمتی با بیان اینکه افزایش .داشت نخواهد بازار  تاثیری در روند

و تقاضا باشد،چرا که چهار سال گذشته که نرخ دستوری شیرخام ندارم و همانند سایر کاالها، قیمت این محصول باید تابع عرضه 

 .تومان اعالم کرد و هیچ یک از صنایع لبنی تن به اجرای این مصوبه ندادند 1440دولت قیمت شیرخام را 

 .تومان اعالم کرد 600تا یک هزار و  300از دامدار را یک هزار و  قیمت کنونی خرید هر کیلو شیر خاماین مقام مسئول ،متوسط 

ره به اینکه قیمت تمام شده شیر خام بسته به مناطق احداث دامداری و تعداد دام ها متفاوت است، بیان کرد: البته متوسط وی با اشا

 .تومان اعالم شده است 1740 وزارت جهاد کشاورزیقیمت تمام شده هر کیلو شیرخام از سوی 

دردی از دامداران دوا نمی کند، تصریح کرد: قیمت گذاری  نرخ جدید شیر خام رئیس اتحادیه دامداران در پایان با بیان اینکه اعالم

شیرخام از طرف دولت تنها بهانه ای برای کارخانه های لبنی است تا قیمت محصوالت خود را افزایش دهند و این موضوع دردی از 

 .دامدار دوا نخواهد کرد چرا که صنایع لبنی توجهی به این موضوع ندارند

https://www.yjc.ir/fa/news/66017۲1/%D8%A7%D۹%81%D8%B۲%D8% 
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 شیر و فرآورده ها

 خبرنگاران جوان - 13۹7تیر  30تاریخ: 

 !بالتکلیفی قیمت شیر کماکان ادامه داردافزایش خودسرانه قیمت محصوالت لبنی در بازار/ 

ربط افزایش قیمت لبنیات و شیرخام را منوط به ابالغیه سازمان حمایت دانستند، اما در این بین برخی با توجه به آنکه مسئوالن ذی

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار . صنایع لبنی اقدام به افزایش خودسرانه محصوالت لبنی خود کردند

 و شیرخام را منوط به ابالغیه سازمان حمایت پس افزایش قیمت لبنیاتربط با توجه به آنکه مسئوالن ذی ،باشگاه خبرنگاران جوان

این بین برخی صنایع لبنی اقدام به افزایش خودسرانه محصوالت لبنی خود کردند که این امر با واکنش  از امضای وزرا دانستند، اما در

ها اقدام های مختلف برای جا نماندن از قافله گرانیالبته ناگفته نماند که صنایع لبنی در طول سال به بهانه.رو شدشدید دامداران روبه

 ها به نرخ های قبلی توجهینند و به هشدارهای سازمان حمایت مبنی بر بازگشت قیمتکبه افزایش قیمت محصوالت لبنی خود می

ته های قبل تغییری نداشدهد، در طول سالندارند و این در حالی است که قیمت شیرخام که ماده اصلی تولید لبنیات را تشکیل می

لبنی  هایای برای کارخانه، قیمت گذاری شیرخام تنها بهانهشود چرا که به گفته برخی مسئوالنماجرا تنها به این جا ختم نمی.است

است تا قیمت محصوالت خود را افزایش دهند و این در حالی است که از مسئوالن سازمان حمایت انتظار می رود برای استمرار بقای 

اقدام کنند تا باز هم پس از کش درصدی قیمت شیرخام که در روزهای اخیر اعالم کرده بودند،  ۹صنعت دامداری نسبت به افزایش 

درصدی  2۰گرانی ظروف یکبار مصرف، افزایش .های فراوان شاهد بالتکلیفی قیمت گذاری نرخ شیرخام نباشیمو قوس

 محصوالت لبنی را رقم زد/ سازمان حمایت اظهار نظر کند

زایش قیمت از اف ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران

درصدی قیمت محصوالت لبنی اعالم نشده است،  10رغم آنکه تاکنون افزایش برخی محصوالت لبنی در بازار خبر داد و گفت: علی

 ۲0وی افزود: صنایع لبنی دلیل اصلی افزایش .اندحصوالت خود در بازار کردهدرصدی م ۲0اما برخی برندهای لبنی اقدام به افزایش 

رجبی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، سازمان حمایت .درصدی محصوالت خود را گرانی ظروف یکبار مصرف اعالم کردند

رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران در پایان .و ستاد تنظیم بازار باید راجع به افزایش قیمت محصوالت لبنی اظهار نظر کند

ها حاکی از آن است که را داده بود، اما شنیده شیرخامدرصدی قیمت به  ۹رغم آنکه رئیس جمهور مجوز افزایش تصریح کرد: علی

 .ستاد با این افزایش قیمت مخالفت کرده است

https://www.yjc.ir/fa/news/660۵068/%D8%A7%D۹%81%D8%B۲% 
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 شیر و فرآورده ها  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۳۰تاریخ: 

 !افزایش خودسرانه قیمت محصوالت لبنی در بازار/ بالتکلیفی قیمت شیر کماکان ادامه دارد

افزایش قیمت لبنیات و شیرخام را منوط به ابالغیه سازمان حمایت دانستند، اما در این بین برخی ربط با توجه به آنکه مسئوالن ذی

 .صنایع لبنی اقدام به افزایش خودسرانه محصوالت لبنی خود کردند

افزایش ربط با توجه به آنکه مسئوالن ذی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

و شیرخام را منوط به ابالغیه سازمان حمایت پس از امضای وزرا دانستند، اما در این بین برخی صنایع لبنی اقدام به  قیمت لبنیات

 .رو شدصوالت لبنی خود کردند که این امر با واکنش شدید دامداران روبهافزایش خودسرانه مح

حصوالت ها اقدام به افزایش قیمت مهای مختلف برای جا نماندن از قافله گرانیالبته ناگفته نماند که صنایع لبنی در طول سال به بهانه

ها به نرخ های قبلی توجهی ندارند و این در حالی است کنند و به هشدارهای سازمان حمایت مبنی بر بازگشت قیمتلبنی خود می

 .های قبل تغییری نداشته استدهد، در طول سالکه قیمت شیرخام که ماده اصلی تولید لبنیات را تشکیل می

ی است لبن هایای برای کارخانهشود چرا که به گفته برخی مسئوالن، قیمت گذاری شیرخام تنها بهانهماجرا تنها به این جا ختم نمی

تا قیمت محصوالت خود را افزایش دهند و این در حالی است که از مسئوالن سازمان حمایت انتظار می رود برای استمرار بقای 

درصدی قیمت شیرخام که در روزهای اخیر اعالم کرده بودند، اقدام کنند تا باز هم پس از کش  ۹صنعت دامداری نسبت به افزایش 

 .د بالتکلیفی قیمت گذاری نرخ شیرخام نباشیمهای فراوان شاهو قوس

 درصدی محصوالت لبنی را رقم زد/ سازمان حمایت اظهار نظر کند 2۰گرانی ظروف یکبار مصرف، افزایش 

زایش قیمت از اف ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  خبرنگار با وگوگفت در علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران

درصدی قیمت محصوالت لبنی اعالم نشده است،  10رغم آنکه تاکنون افزایش برخی محصوالت لبنی در بازار خبر داد و گفت: علی

 .انددرصدی محصوالت خود در بازار کرده ۲0اما برخی برندهای لبنی اقدام به افزایش 

 .درصدی محصوالت خود را گرانی ظروف یکبار مصرف اعالم کردند ۲0دلیل اصلی افزایش  وی افزود: صنایع لبنی

رجبی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار باید راجع به افزایش قیمت محصوالت لبنی 

درصدی  ۹رغم آنکه رئیس جمهور مجوز افزایش یح کرد: علیرئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران در پایان تصر.اظهار نظر کند

 .ها حاکی از آن است که ستاد با این افزایش قیمت مخالفت کرده استرا داده بود، اما شنیده شیرخامقیمت به 

https://www.yjc.ir/fa/news/660۵068/%D8%A7%D۹%81%D8% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۰۱تاریخ: 

 هزار تن مرغ وجود دارد 5۰۰سهم یک درصدی ایران در تجارت جهانی مرغ/ ظرفیت صادرات 

 .می رسد میلیون تن گوشت مرغ در کشور،سهم ایران در تجارت جهانی به کمتر از یک درصد ۲با وجود تولید ساالنه بیش از 

 میلیون تن ۲با وجود تولید ساالنه بیش از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 دالیل مسئوالن از یک هر که است درحالی این  در کشور،سهم ایران در تجارت جهانی به کمتر از یک درصد می رسد گوشت مرغ

نسبت به ظرفیت مورد نیاز  صنعت جوجه کشیالبته ناگفته نماند با وجود پتانسیل باالی  .کنند می مطرح امر این برای خاصی

داخل، موانع و مشکالت متعددی سد راه صادرکنندگان است که بیش از پیش بر کمرنگ شدن نقش ایران در بازار های جهانی دامن 

به سبب ازدیاد تولید و کاهش عرضه از ناحیه فروش بازار داخل  مرغداران ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که .می زند

هستند به همین خاطر انتظار دارند با حمایت دولت از این صنعت بتوانند بخشی از زیان خود را از طریق صادرات جبران  متضرر

 :حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید مرغ و سهم ایران از تجارت جهانی با خبر شویم.کنند

درصدی  ۲0، از رشد صنعت،تجارت و کشاورزی گوشتی در گفت و گو با خبرنگارمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ 

هزارتن گوشت آماده به طبخ در کشور  100میلیون و  ۲تا  ۲سال اخیر خبر داد و گفت: با توجه به آنکه ساالنه  ۲0صنعت طیور در 

 .بسیار ناچیز است گوشت مرغ یران در تجارت جهانیتولید می شود، اما سهم ا

 80تا  70با صادرات  ۹۵به یک درصد نمی رسد، افزود: سال  صادرات جهانی گوشت مرغوی با اشاره به اینکه سهم ایران از 

تجارت جهانی  هزارتن گوشت مرغ، باالترین میزان صادرات گوشت مرغ در سال های اخیر را داشتیم که با این وجود سهم ایران در

 :یوسفی با اشاره به موانع پیش روی صادرات و سهم ناچیز در تجارت جهانی مرغ بیان کرد.در همان سال کمتر از یک درصد بود

برابر قیمت صادراتی است که درنهایت این امر در کنار جایزه صادراتی موجب شده است تا  3تا  ۲در کشورهای رقبا  قیمت مرغ

از محل سودهای داخلی جبران شود این درحالی است که این امر در کشور وجود ندارد، ضمن آنکه در برخی  زیان حاصل از صادرات

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که برخی .سال ها به سبب مسائل بهداشتی امکان صادرات به بازارهای هدف وجود ندارد

ع اصلی پیش روی صادرات می دانند، بیان کرد: تولید مرغ سایز در صورت با وزن های سنگین را یکی از موان تولید مرغکارشناسان 

وی .،سایز بوده است ۹۵و  ۹4صرفه اقتصادی برای مرغدار سهل ترین راه پیش روست چرا که تمامی مرغ های صادراتی در سال های 

در تولید  مرغدارانسال گذشته تا کنون با بیان اینکه مسائل اقتصادی مهم ترین مانع پیش روی صادرکنندگان است، گفت: طی دو 

مرغ با زیان روبرو هستند؛بنابراین از مرغدار چه انتظاری می توان داشت که اقدام به تولید مرغ سایز برای صادرات کند، به همین 

 ارهای هدف فراهمخاطر انتظار می رود که دولت با اختصاص مشوق صادراتی زمینه را برای رقابت صادرکنندگان با سایر رقبا در باز

 .آورد

 کیفیت مرغ تولیدی قابل رقابت با سایر رقباست/قیمت تمام شده مرغ در ایران تفاوتی با دیگر کشورها ندارد

،درباره آخرین وضعیت  کشاورزیصنعت،تجارت و عظیم حجت عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار 

اشی از ن صنعت طیوررشد صنعت طیور در سال های اخیر اظهار کرد:با توجه به ابالغ وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر گسترش نیافتن 

ظرفیت سازی های مناسبی که در سال های اخیر صورت گرفته است؛در چند سال اخیر مجوز جدیدی برای احداث واحدهای 

وی افزود: در سال های اخیر تنها واحدهایی که از قبل مجوز ساخت اخذ کرده بودند به ظرفیت های فیزیکی . تیممرغداری نداش

حجت ظرفیت جوجه ریزی مناسب در سطح کشور را امری حائز اهمیت برای صنعت طیور دانست و گفت: برای تولید .افزوده شدند
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میلیون قطعه جوجه نیازمندیم و دلیل اعالم  400تا یک میلیارد و  ۲00ارد و هزارتن مرغ به یک میلی 100میلیون و  ۲تا  ۲ساالنه 

این مقام مسئول با بیان اینکه تا .کیلو گرم است ۲تا  ۵00ناشی از تولید مرغ با وزن های مختلف یک کیلو و  قطعه طیورمتفاوت 

با توجه به علم و تکنولوژی جدید، نیازی به ایجاد  نداریم، افزود: واحد های جدید مرغداریچند سال آینده نیازی به مجوز احداث 

ظرفیت سازی جدید در سال های آتی نداریم چرا که آنچه که هم اکنون صنعت طیور با آن دست و پنجه نرم می کند، ظرفیت 

 .جدیدی است که در سال های قبل به وجود آمده و معادل آن بازار مصرف نداریم

های جهانی نداریم؛ مرغداران به سبب هزینه های باالی تولید از ناحیه فروش مرغ در بازار داخل وی گفت: هم اکنون سهمی در بازار

حجت با انتقاد از سهم ناچیز ایران در تجارت جهانی بیان کرد: کشورهای اطراف ایران از سمت غرب و شرق و همچنین .متضرر هستند

 .سائل سیاسی امکان صادرات به این کشور وجود نداردحاشیه خلیج فارس واردکننده مرغ هستند که به سبب برخی م

از ایران را چند برابر تعرفه دیگر رقبا افزایش  تعرفه واردات مرغعضو اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: در چند ماه اخیرعراق 

 مرتفع تعرفه را با مسئوالن عراقی  داده است که بدین منظور از دولتمردان، وزارت جهاد و وزارت امورخارجه انتظار می رود که موضوع

 .کنند فصل و حل را تعرفه موضوع هدف بازارهای سیاسی مدیران با توانند نمی صادرکنندگان که چرا کنند

به گفته وی با توجه به شفاف سازی نرخ دالر در صورت حل و فصل موضوع تعرفه، ایران به راحتی یکی از صادرکنندگان مطرح و 

 تعداد بودن ومکفی مدرن واحدهای دارابودن دلیل به تولیدی کاالی درکیفیت رقابت پذیر در بازار های هدف خواهد بود چرا که 

درصد بازارهای اطراف را به خود اختصاص داد،  10حجت با بیان اینکه به راحتی می توان .ندارد مشکلی وجود irکد دارای کشتارگاه

هزارتن از نیاز سه میلیون تنی بازارهای هدف را  ۵00افزود: در صورت برنامه ریزی دقیق ظرف پروسه شش ماهه به سهولت می توان

نسبت به سایر کشورها باالتر است؛ افزود:اینکه قیمت تمام شده در  وی با تکذیب این موضوع که هزینه تولید در کشور.تامین کرد

 ادراتییارانه ص کشور نسبت به سایر کشورها باالتر است، صحت ندارد چرا که دولتمردان کشورهایی همچون ترکیه در زمینه صادرات

در نظر می گیرند تا سایر رقبا را از منطقه خارج کنند و به همین خاطر انتظار می رود که دولت سیاست سایر کشورهای صادرکننده 

 .را اعمال کند تا در کنار شفاف سازی قیمت دالر در سامانه بتوان ارزآوری مناسبی در صنعت طیور داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹8311/%D8%B3%D۹%87%D۹%8۵%- 
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۲۷چهار شنبه 

 درصد قیمت کاالهای وارداتی 17ممنوعیت افزایش بیش از 

های وارداتی افزایش قیمت دهد و بیشتر از آن تواند برای کاالدرصد می 17تا  7دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: هر واحد صنفی بین 

 .تخلف است

پور دبیرکل اتاق اصناف ایران، در برنامه تیتر امشب در خصوص نظارت بر بازار، گفت: بازرسی از وظایف اتاق های اصناف علی عوض 

مختلف با توجه به افزایش تقاضا به صورت خاص صورت  و اتحادیه های صنفی است که به طور دقیق سازماندهی شده و در مقاطع

 .گیردمی

وی با تاکید بر اینکه وظایف بازرسی کنترل و نظارت بر قیمت است افزود: در خصوص تخلفات اصناف پرونده هایی را تشکیل و به 

 .سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده ایم

 .ظارت بر ارائه فاکتور و گران فروشی استاو تصریح کرد: ماموریت اصلی بازرسان، رصد قیمت، ن

معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: بخش عظیمی از کار تعزیرات نظارت بر بازار است و گشت های مستمر و شبانه روزی بر 

 .قیمت ها نظارت می کنند

ند که از زمان تولید تا مصرف این محمدعلی اسفنانی گفت: نظارت بر کاالها به دو روش است در گروه اول کاالهای بازرسی محور

 .چرخه کنترل خواهد شد و دسته دوم کاالهایی که شکایت محور است

ثبت می شود، رسیدگی  1۲4وی با اشاره به اینکه در یک ماه اخیر شکایات زیاد شده است، گفت: به تمامی پرونده های که در سامانه 

  .گران فروشی برخورد می کند خواهد شد و گشت های تعزیرات حکومتی در سطح شهر با

 خوزستان برای نیشکر توسعه که چرا است فعلی شرایط در نیشکر صنعت حفظ مدیران، هنر: کرد اظهار فارابی، حکیم و فارسی شکر

 .است کرده ایجاد پایدار امنیت و اشتغال تولید،

ان رو است، گفت: این بحران به گفته کارشناسبهلی رووی با بیان اینکه در حال حاضر استان خوزستان با بحران بزرگی به نام خشکسا

سابقه بوده و مواجه شدن با این بحران در شرایط دمایی خاص خوزستان، وضعیتی ساله گذشته در کشور بی 70داخلی و خارجی طی 

 .مثل دوران دفاع مقدس را ایجاد کرده است

اند، حفظ اشتغال و تولید پایدار تحریم کرده  که دشمنان نظام ما را مدیرکل مدیریت بحران خوزستان عنوان کرد: در شرایط کنونی 

معیشت و اشتغال   در استان حکم جهاد در راه خدا را دارد و هر کسی که امروز بتواند مجموعه ای را به صورتی مدیریت کند که

های حق علیه باطل را نصیب در جبههنیروهای تحت پوشش آن حفظ شود و چرخ اقتصاد استان و کشور بچرخد ثوابی معادل نبرد 

 .خود کرده است

های درصد کاهش رو به رو است، بیان کرد: استان ۵0زاده با اشاره به اینکه آورد سدهای خوزستان نسبت به سال گذشته با حاجی 

هایی انجام شود تا تمام ریزیبرنامهباالدست ما دارای یک شرایط فوق بحرانی هستند؛ از این رو وضعیت آبی خوبی نداریم و باید 

نیم ها نیز در استان استفاده کآبی نشود و این امکان فراهم باشد که بتوانیم از سایر انرژیظرفیت این استان صرف نیروگاه های برق

ت، هدایت ستفاده در بخش های کشاورزی، صنعت و آب شرب که حق مردم این استان اسا برای  حداقل آب موجود را  تا امروز

 .کنیم

 ساعت با یک بحران مواجه است 6خوزستان هر  
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اند و صادرات برق به کشورهای درصد کاهش تولید مواجه شده 70آبی ما نسبت به سال گذشته با حدود وی گفت: نیروگاه های برق 

ساعت با یک  6ستان خوزستان هر کنم کسانی که تریبون به دست دارند در شرایطی که اتوصیه می .دیگر نیز کامال بسته شده است

هایی مثل خشکسالی، آب شرب، کشاورزی و آتش سوزی این استان را در برگرفته، متوجه باشند که بحران مواجه است و بحران

 .ای نیستمدیریت بحران در این شرایط و در استان خوزستان کار ساده

ترین ها بیشرای مدیریت بحران خشکسالی، نسبت به سایر استانمدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان افزود: در این استان ب

 تمامی زا بتوانیم تا شد برگزار و ریزیبرنامه نیز ستاد این جلسات به وابسته جلسه 100  جلسات ستاد خشکسالی برگزار شد و بیش از

 .سالی استفاده کنیمجود برای کنترل بحران خشکمو هایظرفیت

 ی به نیشکر وابسته استهزار خوزستان 100معیشت  

هزار خوزستانی  100زاده گفت: مجموعه استانداری خوزستان از کشت نیشکر به دلیل اینکه یک کشت دائمی است و معیشت حاجی

 .کندبه آن وابسته است، قاطعانه دفاع می

ا بحران نیشکر در راستای مقابله بهای وی با تأکید بر اینکه وضعیت مزارع نیشکر نیز باید بهبود پیدا کند، گفت: کشت و صنعت

 مزارع این آبیاری برای بندیزمان برنامه یک باید  آبی خیلی به ما کمک کردند و برای جلوگیری از خشک شدن مزارع نیشکربی

 .کشت و صنعت نیشکر تعیین شود کارشناسان توسط برق قطعی زمان تا شود تدوین

اکنون مشاهده نیشکر سرمایه ملی است اما هم :در حال نابودی نیشکر بر اثر خشکسالی، گفت زاده با ابراز تأثر از مشاهده مزارعحاجی 

 .ها در زیر گیاه رشد کرده استهای برخی از این گیاهان نیز که آثار سبزی اندکی دارند، آفت زده است و انواع آفتشود که ریشهمی

 هنر. داشت نخواهیم محصولی هیچ آینده  سال 5ین گیاه از بین برود تا ساله است و وقتی ریشه ا ۵وی تصریح کرد: نیشکر یک گیاه 

 استان همتوج کمتری آسیب و نکشد نابودی به صنعتی هیچ تا شود دیده هم با هابخش همه که است این بحرانی شرایط در مدیریت

های تولید، اشتغال و کنترل کانون :های صنعت نیشکر در خوزستان، گفتمدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به مزیت.شود

های کشت این گیاه در استان است؛ تعداد افرادی که در شرکت توسعه نیشکر اشتغال دارند از تعداد کارکنان شرکت ریزگرد از مزیت

 .نفت بیشتر است و از این نظر، نیشکر از اهمیت زیادی برای استان خوزستان برخودار است

های قبلی رخ داد، گفت: این دو شهر نماد مدیریتهای پیش آمده در آبادان و خرمشهر به دلیل سوءآبیوی با اشاره به اینکه کم 

طور که باید مورد توجه قرار نگرفتند. ما مقاومت و صبوری در برابر دشمنان هستند و به دلیل سوء تدبیر مدیران پس از جنگ آن

 .ردم عذرخواهی کنیمهای خود را بپذیریم و از مباید با شجاعت کم کاری

زاده گفت: تأمین آب شرب شهرهای آبادان و خرمشهر از گذشته وعده داده شده بود اما به سرانجام نرسید و امروز پروژه غدیر حاجی 

برای آب رسانی به این دو شهر با موفقیت انجام شد و این نشان از همت بلند نظام جمهوری اسالمی و خادمین مردم در استان 

 .کیلومتری را در کمتر از ده ماه به انجام برسانند 100ن است که توانستند یک پروژه خوزستا

 نخیالت آبادان و خرمشهر در خطر نابودی هستند

ی قرار دارند، بیان کرد: آبادان و خرمشهر با محصولی به نام خرما زنده نابود خطر در خرمشهر و آبادان نخیالت  با اشاره به اینکه  وی

 .هزار را در انتهای رودخانه کارون برای آبیاری نخیالت استفاده کنیم، سبب از بین رفتن آنها می شود ۲۲شوری  است و اگر

آب در زمستان سال گذشته نیز در  حجم این و است سازی رها حال در سدها پشت  حاجی زاده گفت: در حال حاضر ذخیره آب 

کارون دیده نشده است. رها سازی آب سدها بر اساس تصمیم استاندار در جلسه ستاد خشکسالی انجام شد تا با این کار بتوانیم آبادان 

 .دهیم نجات  و خرمشهر را
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اصفهان پای کار بیایند و به کشاورزان  های بزرگ باید مثل استانمدیرکل مدیریت بحران خوزستان با تأکید بر اینکه تمام شرکت 

 باالی معادل رقمی به کشاورزان، محصول از درصد  40برای پرداخت خسارت به حدود  :معوض کشت پرداخت کنند، گفت

 .شود تامین بزرگ های شرکت و صنایع توسط باید که داریم نیاز اعتبار تومان میلیارد  100

 استفاده کنندها نباید از آب کارون پتروشیمی 

ها نباید از آب کارون استفاده کنند، گفت: در شرایطی که ما برای تأمین آب شرب نیز با مشکل رو به رو وی با بیان اینکه پتروشیمی

 به شتک معوض اعتبار تأمین در باید حال عین در و کنند استفاده دریا آب از فعلی شرایط در هستند موظف هاپتروشیمی  هستیم

حاجی زاده مدیریت بین بخشی را راهکاری مهم برای گذار از بحران کنونی دانست و گفت: الزم است تا .نیز کمک کنند کشاورزان

های بیشتری بین مجموعه توسعه نیشکر و سازمان آب و برق وجود داشته باشد برای رفع مشکل خشک شدن مزارع نیشکر هماهنگی

 .تا مشکالت از طریق تعامل حل شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=fe۹f7c030c434۹۵3۹b43fc۵711 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۴ : تاریخ

 کسی است؟گیرند/ متولی نان در کشور چه پشت درهای بسته برای نان تصمیم می

اند و وقتی به وزیر جهاد کشاورزی و وزیرصنعت در مورد سال است قیمت نان را تغییر نداده 4رئیس اتحادیه نانوایان گفت:  

 گویند به ما مربوط نیست. پس متولی نان در کشور چه کسی است؟ نویسیم، هر دو میمان نامه میمشکالت

کار امروز در جشنواره خوشه که با حضور مدیرعامل شرکت بازرگانی ، قاسم زراعتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

ها و کارخانجات صنایع آرد ونان در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: زنجیره تولید نان از کاشت دولتی ایران و رؤسای اتحادیه

ایم، اما این انتقاد وجود دارد که چرا برای تولید نان بسیار حائز اهمیت است و خوشحالیم به خودکفایی گندم رسیده تا برداشت و

 .تومان باالتر نرفته است ۲10سال است قیمت نان لواش از  4گیرند و تعیین قیمت نان به ویژه لواش پشت درهای بسته تصمیم می

آید، صنف را درگیر کند و هر وقت مشکلی به وجود میشان را سرخ میکشور با سیلی صورت درصد از نانوایان ۹3وی تصریح کرد: 

 .توانند ادامه دهندها بخش خصوصی نقشی ندارد و نانوایان با این وضعیت نمیگیریکنند، اما در تصمیممی

ای تجربهد بیاند و هر فرفت: به راحتی سامانه را باز کردهرویه برای تاسیس نانوایی انتقاد کرد و گرئیس اتحادیه نانوایان از ارائه مجوز بی

 .هزار مورد آن اضافی است 30هزار نانوایی سنتی در کشور داریم که  ۹0تواند یک نانوایی تاسیس کند و اکنون می

ری نیست و معلوم نیست دهند، اما در عمل خبکار با انتقاد از عملکرد متولیان حوزه نان گفت: آقایان خیلی جالب شعار میزراعت

 گویند به ما مربوط نیست و وقتی همیننویسیم میمتولی نان در کشور چه کسی است. چرا که وقتی به وزیر جهاد کشاورزی نامه می

 گویند به ما مربوط نیست، پس مشکالت نان به چه کسی مربوط است؟نویسیم، آنها هم مینامه را به وزیر صنعت می

کنیم که فقط برای خبرهای خوب دست بزنیم، بلکه باید دو جشنواره برگزار نمی :هایاین چنینی گفتی جشنوارهوی در مورد برگزار

کشند، ها گفته شود تا کاری پیش برود اگر یک میلیون نفر کارگر نانوا و کشاورز در صنف نانوایی فعال هستند و زحمت میجانبه حرف

 آنها وقت بگذاریم؟آیا نباید برای این افراد و حل مشکالت 

سال اخیر قیمت نان تغییری نداشته و در کنار آن در مورد  4به گزارش خبرنگار فارس همه این سخنان در حالی است که طی 

های زیادی وجود دارد که نمونه آن استفاده از جوش شیرین و جوهر قند ها حرف و حدیثکیفیت تولید آرد و نحوه فرآوری نانوایی

 .عمل آوری خمیر و ظاهر نان است برای تسریع در

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲4000478/%D۹%B 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۴ : تاریخ

راستای کمک به بهبود فرآیند تولید نان و گندم تا  امروز در «خوشه»جشنواره فرهنگ تولید نان با عنوان جشنواره 

 مصرف

  .جشنواره خوشه به همت شرکت بازرگانی دولتی ایران و صاحبان صنایع مرتبط برگزار شد 

خمیر نان و فرآوری آن اصالح  ، جشنواره خوشه با محوریت اتصال گندم نحوه تهیهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .الگوی مصرف امروز در محل شرکت بازرگانی دولتی ایران برگزار شد

های تولید و مصرف نان از پوستر فرایند تولید، نان، از مزرعه تا نانوایی رونمایی شد تا این پوسترها در محل 4در این جشنواره از 

 .ها نصب شودجمله کارخانجات تولید آرد و نانوایی

شود رود که نحوه فرآوری و تولید آن یکی از نکات حائز اهمیتی است که سبب مینان به عنوان قوت غالب مردم درکشور به شمار می

 .شودبر سالمت مردم تاثیر گذاشته و فرآوری نامناسب آن سبب دورریز و هدر رفت منابع می

یر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اصالح فرایند تولید نان و جشنواره عکس خوشه در همین راستا برگزار شد و یزدان سیف مد

زمانی در حوزه غذا وابستگی داشتیم، ولی امروز بیشتر نیاز خود را در داخل تولید  فرهنگ سازی در این زمینه عنوان کرد و گفت:

سال پیش  10مچنین کیفیت نان نسبت به کنیم و زمانی وارد کننده گندم بودیم، اما اکنون این موضوع به صفر رسیده است و همی

 .های دولتی است و بخش دیگر مربوط به زحمات نانوایان استقابل مقایسه نیست که بخشی از آن مربوط به سیاست

م دای رفتار شده که مروی آموزش نانوایان و بهسازی نانواها را در عوامل مؤثر در تولید نان باکیفیت برشمرد و افزود: امروز به گونه

خواهند در صورتی که بدون مردم مشکالت حل نخواهد شد و دشمن امروز روی همین نقطه کلید کرده رفع مشکالت را از مرد می

سال پیش بارها تاکید  4وی در مورد ناامید کردن مردم از طریق پررنگ کردن مشکالت مردم توسط دشمن اشاره کرد و گفت: .است

 .هایمان را ناداشته عنوان کنندای تالش کردند، تا ناامیدی را ترویج دهند و حتی داشتهشوند اما عدهشد، اجازه ندهید مردم ناامید می

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تاکید کرد که باید با زبان امیدوارانه با مردم صحبت کنیم، چرا که امروز دشمن عامدانه در تالش 

 .است، تا امید را از مردم دریغ کند

، جشنواره عکس خوشه با هدف ترویج و اصالح فرهنگ تولید و مصرف نان توسط شرکت بازرگانی دولتی خبرگزاری فارسزارش به گ

شد و قرار های مرتبط با گندم و آرد در وزارت جهاد کشاورزی برگزار ایران امروز با حضور مدیران کارخانجات آرد و رؤسای اتحادیه

 .ای و آماتور در آینده نزدیک برگزار شودای حرفههای صد ثانیهاست، تا جشنواره فیلم

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲40003۵3/%D8%AC%D8%B4% 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۹ : تاریخ

 سال قبل فرق نکرده است 4نانوایان در انتظار تغییر نرخ نان/ نرخ نان از 

درصد افزایش یابد، اما  1۵با آنکه قرار بود قیمت نان از ابتدای آذرماه سال گذشته بعد از سه سال  رئیس اتحادیه نانوایان گفت: 

  .ظه هنوز در حال کار کارشناسی هستندجمهور گرفته شد و تا این لحجلوی اجرای آن توسط رئیس

، در مورد آخرین وضعیت تصمیم ستاد تنظیم بازار برای تغییر خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی قاسم زراعت کار در گفت

درصد افزایش یابد  1۵در کل کشور به صورت هماهنگ  تصمیم گرفته شد که قیمت نان ۹6از ابتدای آذر ماه سال  قیمت نان گفت:

 .کنند اجرا را نان قیمت افزایش تا شد، واگذار استانداران به های دیگرکه این امر در تهران به اتاق اصناف و در استان

کارشناسی بیشتری روی جمهور جلوی آن گرفته شد تا کار روز هم این طرح اجرا شد، ولی بعداً از طریق آقای رئیس 4، 3وی افزود: 

ه کنیم، مجدداً اعالم کردند کها تا شب عید طول کشید و گفتند بعد از عید موضوع را بررسی میآن انجام شود، اما متأسفانه بررسی

 .نشده است انجام شود، گرفته باید که تصمیمی  گیریم و تا این لحظهماه مبارک رمضان بگذرد، بعد تصمیم بهتری می

های سربار از جمله دستمزد کارگر و مصرف انرژی به صورت ساالنه اما صراحت گفت: علیرغم نرخ تورم و افزایش هزینه زراعتکار به

  .هیچ تغییری نکرده است ۹3سال است که از سال  4نرخ نان 

ه ورالعملی صادر کردند کزاده دسترویه برای تأسیس نانوایی گفت: یک زمانی آقای نعمتوی همچنین با انتقاد از ارائه مجوزهای بی

هزار نانوایی مازاد در کشور  1۵مجوز نانوایی بدهیم و اکنون نیز آقای شریعتمداری این تأکید را دارند، در حالی که هم اکنون بیش از 

 .آوری و پخت نان ندارندکنند، نیز تجربه کافی برای عملها فعالیت میداریم و بدتر آنکه کارگرانی که در نانوایی

کند، یهای الزم را ارائه نمیس اتحادیه نانوایان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه مگر اتحادیه برای صدور مجوز آموزشرئ

دهیم، اما کارگران مشغول در نانوایی این ای آموزش میگیرد، آن هم زیر نظر فنی و حرفهما فقط به کارفرما که مجوز می گفت:

  .گیرند، مضاف بر اینکه با این همه تعداد نانوایی و فصل گرما اکنون کارگر بسیار کم استها را نمیآموزش

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲۹000186/%D۹%86%D8% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۴تاریخ: 

 هزار نانوایی موجود در سطح کشور مازاد است ۳۰؟/ استمتولی نان در کشور چه کسی 

 .روند اما در عمل کسی متولی نان نیستیک مقام مسئول گفت: با وجود آنکه مسئوالن در شعار به خوبی پیش می

کار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی قاسم زراعت ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

تهران در آیین رونمایی و آغاز جشنواره عکس خوشه با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی و وزارت 

با وجود این شود، تومان عرضه می ۲10صنعت اظهار کرد: نرخ نان لواش در طی چهار سال گذشته هیچ تغیری نکرده و به قیمت 

 با کیفیت و ادامه کار صنعت نانوایی را داشت؟ نانتوان انتظار چطور می

روند اما در کند، افزود: مسئوالن در شعار به خوبی پیش میدرصد نان کشور را تأمین می ۹3هزار نانوایی سنتی  ۹0وی با بیان اینکه 

 عمل کسی متولی نان نیست؟

نیم، هیچ زهای کشاورزی و صنعت که نامه میبه فکر نانوایان نیست، گفت: به هر کدام از وزارتخانهکار با بیان اینکه هیچ کس زراعت

 .رو هستندکدام زیر بار نمی روند و مسئولیت ما را نمی پذیرند در حالیکه نانوایان با مشکالت متعددی روبه

 سهولت به و است باز نانوایی مجوز صدور سامانه  ور بیان کرد:هزار نانوایی موجود در سطح کش 30این مقام مسئول با انتقاد از مازاد 

 .تواند اقدام به دریافت مجوز و ایجاد نانوایی جدید در سطح شهر کندس که بخواهد، میک هر

توان یدر کشور حل شود، م نانوایانرو هستند، تصریح کرد: اگر مشکل وی در پایان با بیان اینکه نانوایان با مشکالت متعددی روبه

 .آیدامید را در کشور افزایش داد و با شعار کار به عمل نمی

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹8۲1۵/%D۹%8۵%D8%AA%D۹%88%D۹%8 
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 علوفه
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۶ : تاریخ

 توقف ثبت سفارش برای واردات کنجاله/ قیمت مرغ روند افزایشی گرفت 

دهندگان مرغ گوشتی گفت: قیمت مرغ از یکی دو روز پیش روند افزایشی گرفته و قیمت کنجاله سویا و ذرت رئیس انجمن پرورش

  .تاند، افزایش یافته اسای که واردکنندگان گرفتهن شدن ارز یارانههم به دلیل توقف ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت برای روش

 های تولید در بازار خاطر، در مورد آخرین وضعیت قیمت مرغ و نهادهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محمد یوسفی در گفت

رود تا جایی که امروز قیمت هر کیلوگرم رغ روند افزایشی گرفته و به سمت واقعی شدن میدو سه روزی است که قیمت م :نشان کرد

 .هزار تومان رسید 8مرغ تازه در میدان بهمن تهران )محل توزیع عمده مرغ( به 

ن است؛ چراکه توما 7400بار همین امروز های میدان میوه و ترهوی افزود: اما جالب اینجاست که قیمت هر کیلوگرم مرغ در غرفه

 .تواند از یک حدی باالتر بفروشندها دستوری است و نمیقیمت در این غرفه

لف های مختاکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در استاندهندگان مرغ گوشتی به این نکته اشاره کرد که همرئیس انجمن پرورش

یوسفی همچنین در مورد آخرین .رسدتومان به فروش می 6000تا  ۵700هزار تومان متغیر است که در تهران نیز بین  6تا  ۵بین 

ها نیز گفت: از چند روز پیش که وزارت وضعیت قیمت دو نهاده مهم کنجاله سویا و ذرت به عنوان پایه خوراک مصرفی مرغداری

روند  هامعلق کرد، قیمتاند، ای گرفتهصنعت تمام ثبت سفارش واردات نهاده تا مشخص شدن وضعیت واردکنندگانی که ارز یارانه

تومان و هر کیلوگرم  ۲700تا  ۲600اکنون هر کیلوگرم کنجاله سویا قیمت در بنادر بین وی تصریح کرد: هم.افزایشی گرفته است

 .تومان نیز قیمت حمل و نقل را تا درب مرغداری به آن اضافه کرد ۲00تومان است که باید تقریباً هر کیلوگرم  1۲00ذرت 

هایی مانند خبرنگار فارس، طی دو، سه ماه اخیر با افزایش قیمت ارز، دولت برای واردات کاالهای اساسی از جمله نهادهبه گزارش 

دهندگان مرغ حاکی از آن بود که های رسیده از پرورشای اختصاص داد، اما متأسفانه گزارشکنجاله سویا و ذرت ارز یارانه

در جیب خود گذاشته و همچنان قیمت کنجاله و ذرت را تا حدی بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه ای را واردکنندگان نهاده ارز یارانه

ای که به واردکنندگان ، معدن و تجارت برای روشن شدن تکلیف ارزهای یارانهوزارت صنعت.اندها دامن زدهکرده و به افزایش قیمت

 .کرده تا مشخص شود این ارز کجا و صرف چه کاری شده است ثبت سفارش را متوقف طی چند ماه اخیر اختصاص یافته فعالً

های مختلف تجربه شده و به نظر ای است که در چند سال گذشته و در حوزهخوردهای به واردات سیاست شکستاختصاص ارز یارانه

 .شده تولید باید فکر دیگری بکندرسد، دولت برای کاهش قیمت تماممی

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲6000438/%D8% 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۹ : تاریخ

 درصدی خرید گندم 14کاران پرداخت شد/ کاهش درصد پول گندم 48.5بر اساس آمارها مشخص شد 

 3میلیارد تومان بوده که تا این مدت بالغ بر  367هزار  7براساس آمارها در حال حاضر ارزش گندم خریداری شده به نرخ تضمینی  

  .درصد است 48,۵میلیارد تومان پرداخت شده که حدود  ۵70هزار 

 ۵ تیرماه ۲4 دهد، تا، نشان می۹7، بررسی آمار عملکرد خرید تضمینی گندم در سال خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .است شده خریداری کشاورزان از گندم تن هزار ۵48 میلیون

میلیون تن گندم برای سال جاری در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر ارزش  10,۵طبق پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی، خرید 

هزار و  3میلیارد تومان پرداخت شده و  570هزار  3میلیارد تومان بوده که تا این مدت بالغ بر  367هزار  7گندم خریداری شده 

 .ه مطالبه کشاورزان استمیلیارد تومان باقی ماند 7۹7

درصد از ارزش  48,۵درصد کاهش یافته است. تاکنون  14براساس آمارها میزان خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 

 .گندم خریداری شده از سوی دولت پرداخت شد

شرکت  ها، منابع داخلیفمندی یارانهمنابعی که تاکنون برای خرید تضمینی گندم استفاده متشکل از منابع عمومی بودجه، منابع هد

 .و تسهیالت بانکی است

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲800044۲/%DB%B 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۵ : تاریخ

 ایجاد زنجیره گوشت قرمز برای حذف دالالن/ استفاده از پسماند کشاورزی برای تامین خوراک ارزان قیمت دام

کنند که سبب افزایش قیمت معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: از زمان تولید دام تا مصرف سه تا چهار واسط فعالیت می 

  .ز از تولید تا مصرف هستیمشوند و به دنبال ایجاد زنجیره گوشت قرممی

جمعیت  های اخیر، افزایش، در پاسخ به اینکه با توجه به خشکسالیخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی مرتضی رضایی در گفت

ن تولید را افزایش داده و میزان واردات را کاهش هایی در دستور کار دارید، تا میزاو نیاز به تولید گوشت قرمز بیشتر چه سیاست

خشک قرار دهید، گفت: توان تولیدی کشور در حوزه گوشت قرمز محدود است، از یک طرف کشور ایران در منطقه خشک و نیمه

وجود نداشته  نهای پی در پی سبب شده، تا امکان تولید علوفه به میزان کافی با قیمت بسیار پاییگرفته و از طرف دیگر خشکسالی

های مولد است که حداقل ساالنه باید یک وی اضافه کرد: صنعت تولید گوشت قرمز از دو بخش تشکیل شده، یکی بحث گله.باشد

های گوساله پرواری و صنعتی است که در کشورهای پیشرو در تولید گوشت رأس بره پروار را تولید کنند و در بخش صنعتی هم بره

قیمت و ر زمینه گوشت گوساله و نیوزیلند و استرالیا در حوزه تولید گوشت گوسفند با مراتع بسیار وسیع، ارزانقرمز مانند برزیل د

 سوزی اتفاق نیفتد. در نتیجه تولیددهند، تا خطر آتشها را برای چرا اجاره میها این زمینقیمتی که دارند تا جایی که دولتحتی بی

 .یین در این کشورها مقرون به صرفه استهای بسیار پاگوشت قرمز با قیمت

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام بر این نکته تاکید کرد که توان اکولوژیک ایران برای تولید علوفه پایین است و در حوزه 

های برای گله دهیم، در نتیجه خوراک ارزان قیمتکاالهای اساسی بیشتر اقالم کشاورزی از جمله گندم و تولید شکر را پوشش می

های هایی که متکی به علوفه مراتع هستند، از این موضوع مستثنی باشند . خشکسالیمولد در کشور نداریم و ممکن است، تنها دام

های مولد خود علوفه دستی اخیر نیز سبب شده تا تولید مراتع کاهش یابد و حتی دامداران دام سبک مجبورند برای نگهداری گله

 .بردنه تمام شده هر رأس برای پرواری را باال میبخرند که هزی

رضایی این مسئله را عاملی برای افزایش قیمت گوشت قرمز تولید داخل نسبت به سایر کشورهای تولید کننده در این حوزه دانست 

 ۹۵0کشور چیزی حدود کیلوگرم است که ساالنه ما در  1۲و افزود: با توجه به میزان مصرف گوشت قرمز در کشور سرانه مصرف ما 

های شود که در سالهزار تن آن در کشور تولید می 8۵0تا  800هزار تن تا یک میلیون تن گوشت قرمز نیاز داریم که رقمی حدود 

یابد و مابقی نیاز ما باید از طریق واردات تأمین شود و در نهایت برای اینکه هزار تن هم کاهش می 7۵0بسیار خشک این رقم به 

  .هزار تن گوشت قرمز باید ساالنه وارد کشور شود 1۵0یم تعادل بازار را حفظ کنیم، حدود بتوان

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: واردات گوشت قرمز در قالب گوشت منجمد گوساله از برزیل و گوشت گرم گوسفندی از 

  .شودکشورهای شمال ایران و استرالیا وارد می

ت: تا زمانی که ما نتوانیم مواد خوراکی ارزان قیمت برای دام تأمین کنیم، تقریباً غیرممکن است که معاون حجتی به صراحت گف

 .تر بیایدقیمت گوشت قرمز از یک رقمی پایین

 ها افزایشکند و اگر در بازار کمبودی اتفاق بیفتد، قیمتگویند عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میخبرنگار فارس، پرسید یک زمانی می

ایم و هم تولید داخل به وفور در بازار وجود داشت اما قیمت گوشت قرمز به ویژه گوشت یابد، اما سال گذشته هم واردات داشتهمی

هزار تومان ایستاد که رضایی در پاسخ به این موضوع گفت:  ۵0گوسفندی مدام در حال افزایش بود تا جایی که روی مرز هر کیلوگرم 

واسطه از تولید به  4تا  3شوند بازار سنتی است که عموماً که بین به ویژه در محصوالتی که خرید تضمینی نمی بازار کشاورزی ایران

 .کند که قیمت تمام شده بیشتر از آنچه که باید بشودمصرف فعالند و طبیعی است که هر واسطه درصد سود خود را محاسبه می
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هزار تومان باشد، باید هر کیلوگرم گوشت  ۲0قیمت هر کیلوگرم گوسفند پرواری  به گفته این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اگر

ها دانست وی راهکار کاهش قیمت تمام شده گوشت قرمز در داخل کشور را کاهش تعداد واسطه .هزار تومان به دست مردم برسد 40

 .تولید گوشت قرمز تنها راه این مسأله است گری وجود دارد و ایجاد زنجیره درو افزود: حتی در بخش پرواربندی نیز واسطه

رضایی همچنین استفاده از پسماندهای کشاورزی را برای تغذیه دام در راستای کاهش قیمت تمام شده بسیار مؤثر برشمرد و گفت: 

ری آن وژی فرآوما پسماند زیادی پس از برداشت محصول در کشور داریم مانند کاه و پسماندهای پس از برداشت نیشکر و اگر تکنول

های اصلی ما عملیاتی کردن در کشور فراهم شود مطمئناً قیمت تمام شده خوراک دام بسیار کاهش خواهد یافت و یکی از برنامه

  .استفاده از پسماندهای کشاورزی به منظور ارزان کردن خوراک دام است

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲۵000141/%D8%A7%DB%8C 
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 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۲۶سه شنبه , 

 پولی که میلیونر شدبیکارِ بی

تن ماهی کپور را در  1۲00ای است که در حال حاضر پرورش ساله۲6میلیارد تومانی در یک سال ثمره فعالیت یک کارآفرین 3سود 

 .زایی کرده استنفر اشتغال ۲۵0هست و برای  ۹7میلیارد تومانی برای سال 4دست دارد و اکنون در انتظار سود 

آوردند. اما برخی از کارآفرینان هستند که زبان میارغ التحصیالن دانشگاهی بهای است که اکثر فجمله« ام اما بیکارمدرس خوانده»

میزنشینی دهند منتظر کار پشتپولی که ترجیح میاند، جوانان بیکار و بیوپا کردهوکاری دستهای تولیدی برای خود کسببا فعالیت

 .وپا کنندنباشند و خودشان کاری دست

گوید: زیستگاه اصلی ماهی کپور در چین است اره فعالیتش میدرب هی از همین گروه از افراد است کهدهنده مااحمد زائری، پرورش

ی جهان ترین ماهی پرورشعنوان مطلوبپذیر، امکان تکثیر مصنوعی و کیفیت مطلوب گوشت بهدلیل رشد سریع، زندگی گلهاما به

های بارز ماهی کپور، پذیرش شرایط گرماست. ماهی کپور در دمای ژگیشود. از ویمعرفی و در تمام جهان تکثیر و پرورش داده می

گراد درجه سانتی ۲۵ــ۲8یابد. بهترین شرایط رشد آنها در دمای کند و رشد و تکثیر میخوبی تغذیه میگراد به باال بهدرجه سانتی 18

 4یابد و در دمای های کپور کاهش میت در ماهیگراد سرعت فرآیند تبدیل غذا به گوشدرجه سانتی 1۲شود. در دمای محقق می

 .روندگراد به خواب زمستانی فرو میدرجه سانتی

آموخته رشته ریاضیات هستم، اما به کار تولیدی و ایستادن روی زائری درباره نحوه ورودش به عرصه پرورش ماهی کپور افزود: دانش

بودم و در همین حین با تأکیدات  تولیدی کار دنبالبه بگیری ندارم. و حقوقای به زندگی کارمندی پای خود، عالقمند بودم، عالقه

ا داد. بهای من را افزایش میعمومی رهبر انقالب بر امر اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و افزایش تولید ملی مواجه بودم که انگیزه

 .مطالعاتی که انجام دادم نهایتاً به عرصه پرورش ماهی کپور رسیدم

 1۲00کند: در حال حاضر مشغول پرورش اش، اظهار میری درباره میزان تولید ماهی کپور و سود حاصله از آن در مجمع تولیدیزائ

کیلوگرم برسند. قیمت هر کیلو ماهی کپور در بازار  1های کپور به وزن ماهیکشد تا بچهماه طول می 8حدود  .تن ماهی کپور هستم

میلیارد تومان  14ها در بازار ها، از فروش آنست، این بدین معنی است که پس از رشد کافی ماهیهزار تومان ا 13داخل حداقل 

میلیارد تومان آن سود خالص است. ماهی کپور بازار بسیار خوبی در داخل دارد و هیچ نگرانی بابت  3آورم که حداقل دست میبه

 .فروش آن ندارم

توان به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی روسیه صادر کرد، اما عراق کپور را می گوید، ماهیاین فعال اقتصاد مقاومتی می

میلیون تومان  70که همسایه ما است ما را تحریم کرده است و در حال حاضر اگر بخواهیم به عراق صادرات داشته باشیم باید حدود 

 .عراق بفرستیمعوارض پرداخت کنیم، چرا که ابتدا باید به کردستان و سپس به 

کیلوگرم ماهی کپور به کشورهای همسایه معادل یک بشکه نفت برای کشورمان ارزآوری دارد  30وی با تأکید بر اینکه صادرات هر 

هایی که داشتیم توانستیم برای تعداد زیادی مجدداً زاییهزار تن آمادگی داریم. عالوه بر آن اشتغال4کند: برای پرورش اظهار می

دلیل استعداد بالقوه خدادادی گوید: استان هرمزگان بهاین کارآفرین درباره مشکالت متعدد در پرورش ماهی می.ایی کنیمزاشتغال

تواند قطب اقتصاد مقاومتی در جنوب کشور باشد. اما متأسفانه بیشتر جوانان بعد از دریافت دیپلم، برای کارگری به شهرهای می

ی هاتوانند روی پای خودشان بایستند و با استفاده از نعمتآموزد که چگونه میها نمیبه آنکس کنند. هیچبزرگتر مهاجرت می

تواند بسیاری از جوانان را از صورت بومی میهای خوداشتغالی کنار آموزش کارآفرینی بهخدادادی تولید ثروت کنند. پرداخت وام
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ها میلیون تومانی بسیج سازندگی شروع کردم اما الزم است همه دستگاه 40کارگری به کارآفرینی سوق دهد. من کار تولید را با وام 

 صورت عملی به جوانان عالقمندصورت رایگان پرورش ماهی کپور را بهام تا بهفکر اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی باشند. من آمادهبه

 .هرمزگانی آموزش دهم

آبی و کمبود باران باعث شد که بخش زیادی گذاری بسیاری کردیم اما کموی درباره مشکالتش هم گفت: متأسفانه امسال سرمایه 

 .ای هم نداشتیم و این خسارت ما جبران نشدمتأسفانه هیچ بیمه .ها از بین رفتاز ماهی

http://iranecona.com/85515/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۴/۳۱ : تاریخ

 گویی معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی به طرح اینترنتیپاسخ

مسائل و مشکالت مراجعان بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی به طرح اینترنتی  

  .مسائل و مشکالت مراجعان پاسخ خواهد داد

، معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی با صدور اطالعیه ای اعالم جهاد کشاورزیبه نقل از وزارت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

گزینه  www.aic.maj.ir ی توانند برای طرح سئواالت، مسائل و مشکالت خود به نشانیکرد:مراجعان و مخاطبان این معاونت م

 .استفاده نمایند« ارتباط با ما»

 48بر اساس اطالعیه معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی،به سئواالت و مشکالت فوری که از این طریق وصول شود طی مدت 

 .ساعت پاسخ داده خواهد شد 7۲تا 

https://www.farsnews.com/news/13۹70431001۲3۲/%D۹%BE%D8%A 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۴تاریخ: 

 ساله قندو شکر شکست 12۳سال اخیر/ رکورد  1۰کاهش وابستگی در حوزه غذایی طی 

 .سال گذشته به حداقل خود رسیده است 10مدیرعامل بازرگانی دولتی تأکید کرد: وابستگی غذایی به واردات در 

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

صفر بود، اظهار کرد: امسال برای  گندم وارداتآیین رونمایی و آغاز جشنواره عکس خوشه با تأکید بر اینکه سال گذشته میزان 

 .ی به واردات نداریم که این امر بیانگر برکات الهی،کاهش خروج ارز و وابستگی به خارج استمصرف داخل نیاز

 .سال گذشته نیست 10رغم آنکه گندم مصرفی مورد نیاز از تولید داخل است، اما کیفیت نان قابل مقایسه با وی افزود: علی

شود که این امر ناشی از سیاست قیمتی و نوسازی یهای کمتری در کوچه و خیابان دیده مبه گفته سیف امروز نان خشکی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وابستگی .هاست تا اثبات کنیم که کیفیت گندم داخلی قادر به تولید نان کیفی استنانوایی

سال گذشته به حداقل خود رسیده است، افزود: با توجه به کاهش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی،  10غذایی به واردات در 

ساله  1۲3هزارتن شکر، رکورد  1۵میلیون و  ۲بهره وری افزایش یافته است که در نهایت این امر موجب شد که سال گذشته با تولید 

کالری می سوزاند،گفت: نان تولیدی حاصل  3۲00ساعت کار در نانوایی  وی با بیان اینکه هر نانوا برای سه.قندو شکر شکسته شود

معاون .کنند تا در نهایت نان کیفی در سفره خانوار قرار گیرداز زحمات باالی یک میلیون نفر است که در بخش های مختلف کار می

ع مشکالت را از مسئوالن تقاضا دارند در حالیکه ای رفتار شده که همه احاد جامعه رفوزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امروز به گونه

مسئوالن تا زمانی که مردم در کنارشان نباشند، قادر به حل مشکالت نخواهند بود و این همان موضوعی است که امروز دشمن روی 

د در حالیکه یک به گفته سیف یک روزی تمامی وزرا و رئیس جمهور می گفتند اجازه ندهید مردم ناامید شون.آن کلید کرده است

هایمان را ناداشته جلوه دهند که به همین دلیل از اصحاب رسانه عده تالش می کردند ناامیدی را درون مردم تزریق کنند و داشته

این مقام مسئول با اشاره به اینکه همه مسئوالن برای بهبود روند کنونی دل .تقاضا دارم که با زبان امیدوارانه با مردم صحبت کنند

وی با بیان اینکه .گرو کشور دادند، بیان کرد: البته تا امید و همدلی مردم نباشد تمامی این تالش ها بی نتیجه و پوچ خواهد بوددر 

این درگیری ها تنها مختص ما نیست و مربوط به همه کشورهاست و  :درگیری سوریه از آب شروع شد و به اینجا رسید، اظهار کرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی در .هیم تا بتوانیم امید را به عنوان مهم ترین عنصر توسعه در مردم ایجاد کنیمتنها باید تدبیر به خرج د

بخش پایانی سخنان خود با بیان ابنکه زبان عکس و فیلم ماندگار است،گفت: براین اساس می تواند پیام های متعددی برای تمامی 

 .اقشار جامعه داشته باشد

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹80۵۲/%DA%A۹%D8%A7%D۹ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۶تاریخ: 

 هزار تومان 22دام زنده در حال خروج از مرزهای کشور است/نرخ هر کیلو دام زنده سبک 

یک مقام مسئول از خروج دام از مرزهای غربی کشور خبر داد و گفت:با ادامه این روند نرخ گوشت با نوساناتی در بازار روبرو خواهد 

گروه اقتصادی  نعت،تجارت و کشاورزیص حسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت و گو با خبرنگار.شد

اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  بازار گوشت قرمز،،درباره آخرین وضعیت باشگاه خبرنگاران جوان

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 36تا  3۵هزار تومان و گوساله  ۵0تا  4۹

از کشور گفت: در هفته های اخیر دام سبک و سنگین از مرزهای غربی کشور در حال  خروج غیر قانونی دام زندهوی با انتقاد از 

 .گر این روند ادامه یابد، نرخ گوشت با نوساناتی در بازار روبرو خواهد شدخروج است که ا

شکوهی ادامه داد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، خروج غیر قانونی دام زنده تاثیر زیادی در التهاب بازار نداشته است اما 

 افزایش و  تا در آستانه عید قربان با کمبود دام زنده همواره از مسئوالن ذی ربط انتظار می رود که از قاچاق دام جلوگیری کنند

هزار  18تا  ۵00هزار و  17هزار و دام زنده سنگین را  ۲۲را  نرخ هر کیلو دام زنده سبکاین مقام مسئول .نشویم روبرو قیمت

 نی دام زنده به دلیل افزایش دما ووی با تکذیب اظهار نظر برخی افراد مبنی بر آنکه امکان صادرات قانونی وغیر قانو.تومان اعالم کرد

گرمای هوا وجود ندارد، بیان کرد: هم اکنون با کمبود عرضه دام زنده ناشی از خروج غیر قانونی آن در میادین روبرو هستیم و این 

عید  در آستانه بازار دام زنده  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری درباره وضعیت.موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد

قربان گفت: اگر از خروج غیر قانونی دام از کشور جلوگیری نشود، بی شک قیمت دام با نوسانات چشمگیری در بازار روبرو خواهد شد 

 .چرا که اتحادیه به غیر از اطالع رسانی کاری از دستش بر نمی آید

https://www.yjc.ir/fa/news/6۵۹۹001/%D8%AF%D8%A7%D۹%8۵%D-8%B 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۶تاریخ: 

 کارآفرینان جوان و خالق، مزیت امروز اقتصاد کشور است

خالق با انگیزه است که قصد دارند با شرکت های بزرگ جهان تبادل خوانساری گفت:مزیت امروز اقتصاد ایران کارآفرینان جوان و 

 .اطالعات داشته باشند

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش 

در نشست هم اندیشی نمایندگان خارجی مقیم ایران و فعاالن تجاری در خصوص کسب و کار آتی ایران گفت: بعد از نوسانات 

ازگشت ب اقتصادی سال های قبل که ناشی از تحریم های یکجانبه بود باروی کار آمدن دولت روحانی ثبات و آرامش به اقتصاد کشور

باعث حضور فعاالن اقتصادی خارجی از کشورهای اروپایی در قالب هیات های تجاری به کشور بودیم  برجامو امضای سند تاریخی 

 .که جریان سرمایه گذاری را در کشور شتاب داد

ن و مالی و نیز نداشترئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: شرکت های کوچک و متوسط خارجی به دلیل عدم حمایت های بانکی 

 .شناخت کافی از اقتصاد کشور نتوانستند از پتانسیل های موجود استفاده کنند

وی با اشاره به ظرفیت های ایران تصریح کرد:مزیت امروز اقتصاد ایران کارآفرینان جوان و خالق با انگیزه است که قصد دارند با 

شرکت دانش بنیان و استارت آپی  ۲۵00گفته وی؛ در حال حاضر بیش از  به.شرکت های بزرگ جهان تبادل اطالعات داشته باشند

 .کرده در ایران فعال شده که تعدادی از این شرکتها، قابلیت رقابت با نمونه های موفق جهانی را دارندبا مدیریت مدرنِ جوانان تحصیل

کشور بعد از این تعهد بین المللی را دارد که میزان  خوانساری ادامه داد:گزارش های پسابرجام حکایت از افزایش سرمایه گذاری در

میلیارد دالر برآورد کرده اند اگر چه از سرگیری مراودات نفتی در این موضوع نقش داشته است اما از نقش  1۵1این تجارت را معادل 

درصد رسید  8رشد پایدار کشور به  رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد:پس از برجام.کاالهای غیر نفتی نمی توان به سادگی گذشت

 .هزار شغل جدید در کشور ایجاد شد و در آیتم های دیگر اقتصادی شاهد رشد چشمگیری بودیم 7۹1و سالیانه 

وی با اشاره به بدعهدی آمریکا تصریح کرد:با وجود پایبندی ایران به تعهدات خود از سوی سازمان آژانس بین المللی،ترامپ در تالش 

ا همکاری متحدان منطقه ای ایران را در صحنه سیاست منزوی کند البته این بدعهدی در آینده می تواند مشکالت فراوانی است تا ب

میلیارد دالر با طرف های اروپایی به امضا رسیده که در  30به گفته وی؛قراردادهای بین المللی با ارزش .را برای جهانیان ایجاد کند

 .گرفته که این نقض قوانین بین المللی و اصول اقتصاد آزاد استمعرض تهدیدهای آمریکا قرار 

خوانساری با بیان اینکه بخش خصوصی ایران، در چند سال گذشته توان زیادی صرف کرده تا بتواند شرایط فعالیتِ خود را در فضای 

ی در زمینه های اقتصادی صورت گرفته وکار ایران و جهان بهبود بخشد؛تصریح کرد:تالش های فراوانی برای استفاده از نوآورکسب

وی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی تصریح کرد:اتاق .است و بخش خصوصی همواره خود را مکلف به تعهدهای دوجانبه دانسته است

 گذاری سرمایه و تجارت  همایش 13۹7بازرگانی تهران به عنوان بزرگترین نماینده بخش خصوصی در نظر دارد تا در نیمه دوم سال 

 از ما انتظار فعلی شرایط در:کرد تصریح  خوانساری در پایان.با حضور جمع زیادی از سرمایه گذاران خارجی و داخلی انجام دهد را

 موسسات و ها بانک از حمایت ضمن آمریکا خصمانه اقدامات برابر در تشویقی های روش تدوین با که است این خارجی های دولت

 .افزایش سرمایه گذاری در ایران را فراهم کنند برای را شرایط ، متوسط و کوچک

https://www.yjc.ir/fa/news/660013۵/%DA%A۹%D8%A7%D8%B 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۹تاریخ: 

 هزار تومان 51زنده در آستانه عید قربان/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی  آشفته بازار دام

توان انتظار کاهش قیمت دام زنده و نیز یک مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه زمان زیادی تا عید قربان باقی نمانده است، نمی

 .گوشت قرمز را داشت

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  برنگاروگو با خاصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتعلی

با بیان اینکه قیمت گوشت در روزهای اخیر نوسان چندانی در بازار نداشته است، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی  ،جوان

 .شودهزار تومان به مشتری عرضه می ۵1به مغازه دار و  ۵00هزار و  47تا  ۵00هزار و  46با نرخ 

 .کاهش قدرت خرید خانوار حاکم است ناشی از بازار گوشت گوسفندیبه گفته وی، رکود سنگینی بر 

توان بینی کرد و افزود: با توجه به آنکه زمان زیادی تا عید قربان باقی نمانده است، یقینا نمیملکی قیمت گوشت در بازار را پیش

دام خود را با  در بازار کاهش یابد چرا که این انگیزه در دامدار وجود دارد که در ماه پیش رو، قیمت گوشت قرمزمتصور بود که 

 .قیمت باالتری در بازار عرضه کند

 و دالر نرخ نوسان  تومان اعالم کرد و گفت: ۵00هزار و  ۲۲تا  500هزار و  ۲1در تهران را  دام زنده گوسفندیوی نرخ هر کیلو 

همین دلیل از مسئوالن ذی ربط ه است، به داد افزایش را کشور مرزهای از دام خروج برای قاچاقچیان انگیزه اخیر هایماه در دینار

 .رو هستیمانتظار می رود که از قاچاق دام جلوگیری کنند چرا که هم اکنون با کمبود دام در میادین روبه

ها اطالع رسانی الزم را انجام می دهد، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: اتحادیه پس از رصد روزانه بازار به تمامی دستگاه

 .های نظارتی استگیری و برخورد با دستگاهیت تصمیماما در نها

 خروج حال در بانه و باشماق پیرانشهر، مرز همچون کشور غربی مرزهای از وفور به زنده دام اکنون هم: کرد تصریح  وی در پایان

ر دام بیش از پیش اثر خود را ب د تا کمبودکنن جلوگیری روند این ادامه از کافی نظارت با ربط ذی هایدستگاه رود می انتظار و است

 .بازار داخل نگذارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6601۵71/%D8%A۲%D8%B4%D۹ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷تیر  ۲۹تاریخ: 

 .کشاورزی، ادعای وجود شبکه مافیایی در خرید تضمینی گندم را رد کرد وزارت جهاد

خرید  وزارت جهاد کشاورزی با رد ادعای وجود شبکه مافیایی دالالن در فرآیند  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  به گزارش

اعالم کرد: خرید گندم از کشاورزان با بهره گیری از دو سامانه پهنه بندی این وزارت و سامانه خرید شرکت بازرگانی  تضمینی گندم

در پی طرح مطالبی .دولتی ایران و با نظارت و تایید مراجع ذی ربط انجام می شود و تغییر در ماهیت و مقدار کاال امکان پذیر نیست

الن در فرآیند خرید تضمینی گندم و همچنین اختالط و نگهداری غیراستاندارد این محصول در برخی درباره وجود شبکه مافیایی دال

 :اعالم کرد ضمن رد این ادعا، توضیحاتی را وزارت جهاد کشاورزی رسانه ها، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی

 :متن توضیحات به این شرح است

دو سامانه متشکل پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی و سامانه خرید شرکت بازرگانی  فرآیند خرید تضمینی گندم با بهره گیری از

دولتی ایران انجام می گیرد و هر گونه ورود و خروج اطالعات و کاال در این سامانه ها با انجام مراحل احراز هویت، کنترل و نمونه 

 .ص و عوامل ذیحساب انجام می شودبرداری، آزمایش و توزین و با صدور اسناد قانونی توسط عوامل تشخی

این گزارش با تأکید بر این که هر گونه ایجاد تغییر در ماهیت و مقدار کاال با توجه به چک و تیک های انجام شده از مبادی ورودی 

ی و قضایی فی و خروجی کاال امکان پذیر نمی باشد،می افزاید: با توجه به قراردادهای منعقده با طرف های قرارداد و تعهدات حقوق

 .مابین، هرگونه تخلف احتمالی قابل ردیابی و وصول از طریق تضامین مراکز خرید طرف های قرارداد خواهد بود

این گزارش با اشاره به این که در هر یک از مراکز خرید در هنگام عملیات خرید یک نفر عامل تشخیص و یک نفر عامل ذیحساب از 

میلیون محموله  1,۵کند: این افراد بر تمامی فرایند خرید نظارت دارند و همه اسناد قریب به فه میکارکنان دولت مستقر هستند، اضا

دریافتی از کشاورزان به تایید آنها می رسد و در برابر اسناد کیفیت گندم و مطابقت آن با وجه پرداخت شده به کشاورزان مسئولیت 

قانون اساسی و واگذاری امور در چارچوب  44کند: اجرای سیاست های اصل یاین گزارش تأکید م.قانونی داشته و پاسخگو هستند

 .این قانون در همه ماموریت های مرتبط در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6603۹۲8/%D8%A7%D8%AF%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۲۷چهار شنبه 

 می گوید/ وضعیت شرکتهای صنایع غذایی بعد از انقالب و زمان جنگ تا امروز« بهروز»بهروز فروتن از ناگفته های 

هدف عمده برند سازی در حوزه اقتصادی، متمایز  .استبرند سازی یکی از مقوله های اقتصادی بازاریابی  -عصر ایران؛ یوسف ناصری

  .کردن کاال یا کاالهای تولیدی از کاال یا کاالهای دیگر است

امروزه بزرگترین شرکت های جهان، هر کدام برند یا برندهای شناخته شده ای دارند که متمایز از برندهای رقیب هستند و مشتری 

  .و بازار هدف خود را دارند

گفت و گو کرده ایم. فروتن چند « صنایع غذایی بهروز»، بنیانگذار «بهروز فروتن»گام از معرفی برندهای مشهور ایرانی با  در سومین

  .سالی بود شرکت بهروز را فروخته و شرکت دیگری را خریده و فعال کرد ولی پس از مدتی آن را برگرداند

سال داشته پدرش که بازنشسته  10از میدان راه آهن[ است و در زمانی که  در محله امیریه تهران]باالتر 13۲4فروتن، متولد سال 

ارتش بوده، فوت کرده است. بهروز فروتن بعدا لیسانس روابط عمومی گرفت، به تدریس در مدرسه مشغول شد و بعدا فوق لیسانس 

 .مدیریت گرفت

نکاری هم بپردازد که یک بار به خاطر اعتماد به یکی از او در گذر زندگی تصمیم گرفت در کنار تدریس، به فعالیت در حوزه پیما

تصمیم گرفت که در منزل و با کمک همسرش فرآورده های غذایی  1356 سال در و بعد مدتی. شد مالی  دوستانش، دچار مشکالت

 .از جمله رب گوجه فرنگی، ترشی و مربا تولید کند و در بازار بفروشد

به میدان میوه و تره بار تهران می رفته و محصوالت کشاورزی مورد نیاز را خریداری « ژیان مهاری» بهروز فروتن، هر روز با یک ماشین

می کرده است. او بعدا این ماشین را در شرکت بهروز در معرض دید همگان قرار داد تا خود نیز به یاد داشته باشد از کجا شروع به 

 .کار کرده است

کارگاهی برای تهیه و تولید فرآورده های غذایی تاسیس کرد ولی درست در زمانی که در پی اخذ او بعدا با سرمایه خود و اقوامش، 

پروانه تولید بود این کارگاه به خاطر آتش سوزی کارگاه همجوار آتش گرفت. بهروز فروتن، اندک زمانی بعد در گوشه ای از آن کارگاه 

  .ت های او با تاسیس شرکت بهروز توسعه پیدا کرددچار حریق شده، فعالیت تولیدی را از سر گرفت و فعالی

  .درباره روند شکل گیری شرکت بهروز و برند سازی آن را می خوانید« بهروز»گفت و گوی ما با بنیانگذار برند 

*** 

ولیدی تآقای فروتن شما یکی از برندهای معروف مواد غذایی ایران را از ابتدا بنیانگذاری کرده اید. تا چند دهه فعالیت *

را در آن ادامه دادید و در نهایت این شرکت را در سال های اخیر فروختید. قبل از این که شما وارد فعالیت در صنعت 

 غذایی شوید صنایع و شرکت های معروف مواد غذایی که از قبل از انقالب فعالیت می کردند چه ویژگی هایی داشتند؟

و فقط چند شرکت مطرح بودند. از آن چند شرکت منهای صاحبان اصلی، همچنان تعداد شرکت های صنایع غذایی، زیاد نبود -

که قبال به نام کدبانو بود. باز از شرکت « دلپذیر»و « مهرام»و « یک و یک»یا « چین چین»فعالیت آن شرکت ها ادامه دارد مثل 

این شرکت ها در سال های قبل از «. فرات»کت اشاره کرد و همچنین شر« کامبیز»های قدیمی که هنوز فعالیت دارند می توان به 

 .انقالب در بخش صنعت غذا فعالیت می کردند. شرکت شیر پاستوریزه هم بود که بعدا به صنایع شیر پگاه تغییر نام داد

شرکت ها  اگر .این شرکت ها بیش تر به جای این که شرایط بازار را در نظر بگیرند، به کیفیت توجه می کردند و توانستند بمانند

برای هر کاالیی که در صنعت غذا باشد یا در پوشاک باشد یا در صنعت خودروسازی باشد، به کار تحقیق و توسعه و بازاریابی بپردازند 

  .و آن را هم عملیاتی کنند و کیفیت را مالک قرار بدهند، می توانند جایگاه خودشان را داشته باشند
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هزار واحد صنعت غذا داریم. اما از شرکت های  1۲غذا در کل کشور داشتیم. امروز نزدیک  واحد صنعت 600قبل از انقالب، حدود 

 .قبل از انقالب، همین چند شرکت را به یاد دارم که برند بوده، صاحب کیفیت بودند و بازاریابی علمی انجام می دادند

 خارجی همکاری داشته اند؟صنایع غذایی ایران در سال های قبل از انقالب با شرکت های مواد غذایی *

آن موقع که اصوال ماشین آالت این شرکت ها، خارجی بود و تا جایی که من می دانم ماشین آالت داخلی نداشتند. ماشین آالت -

 صنعت غذا در ایران، بعد از انقالب رشد کرد به واسطه مسائل جنگی و تحریم، کپی برداری کردند و الحمداهلل توانستند جایگاه خوبی

 .هم از شرکت هایی است که قبل از انقالب بوده است« می ماس»هم پیدا کنند. شرکت 

قبل از دوره ای که شما وارد فعالیت در حوزه صنایع غذایی شوید در صنعت غذایی تجربه نداشتید و از تولید خانگی *

 شروع کرده بودید. درست است؟

ر داخل منزلم با همکاری اقوام شروع کردم و در یک فضای بسیار کوچک. اما از اصال تجربه ای در این قضیه نداشتم. من تولید را د-

 .همان روزی که شروع کردم چون زمینه تدریس و معلمی داشتم می دانستم، می باید کار در صحنه کارزار انجام شود

نیاز است و مردم را چگونه می توان به جای روش های تولیدی خانگی و آرام، در بازاریابی تحقیق کردم که در جامعه به چه چیزی 

 .جذب کاالی صنعتی کرد. شاید یکی از اولین افرادی باشم که توانستم بعد از انقالب، هویت کیفیت را برای صنعت غذا رقم بزنم

 را برای محصوالت شرکت بهروز انتخاب کردید؟« دوست من سالم»از همان ابتدا شعار تبلیغاتی *

ار را انجام دادم. من در ابتدا عنوان فرآورده های غذایی را برای شرکت انتخاب کردم و بعد هم عنوان را به بله؛ از همان اول این ک-

 .صنایع غذایی بهروز تغییر دادم

ه دلیل این که قبل از فعالیت در صنعت غذایی، تدریس می کردم و با دانش آموزان رابطه خوبی داشتم وقتی به کالس درس می 

 .مطرح کردم« دوست من سالم»بچه ها سالم. همین موضوع را به برند خودم منتقل کردم و آن را به صورت رفتم می گفتم 

در ذهن شما بود که موضوع برند سازی را در صنعت غذایی در نظر داشته باشید یا این طور نبود و فقط خواستید *

 شعاری مطرح شده باشد؟

قتی برند مطرح شد، دیدم باید چیزی متمایز از بقیه شرکت ها باشد. چون بقیه شرکت اول می خواستم برندم مطرح شود. بنابراین و-

ها اگر تبلیغ می کردند، فقط می گفتند جنس من را بخر یا مشخصات تجاری محصول را بیان می کردند. افتخار من است که برای 

یا و مخصوصا ما، بیش تر نیاز داریم به این که مهر ورزی اولین بار، شعار کیفیتی یا فرهنگی را مطرح کردم. یادمان باشد که همه دن

 .بود« دوستت دارم مادر»کنیم. یکی از شعارهای اصلی من 

، چه معنی «دوستت دارم مادر»یا  «دوست من سالم»خیلی از دوستان من در همان تاریخ می گفتند که محصول غذایی و شعار 

از بین می بری. به آنان توضیح می دادم که هر کس در این کُره خاکی زندگی می  دارد؟ به من می گفتند تو با این کار، خودت را

  .کند یا مادرش در قید حیات است یا فوت کرده است یا با او قهر است یا با او آشتی است، در هر صورت یک مادر است و ارزش دارد

برای پدر و فرزند و برای مسائل دیگر جامعه، این کار را  می گفتم بد نیست من یک یادآوری برای مادر انجام داده باشم. همین طور

 .انجام می دادم. اصوال تبلیغات من، تبلیغات فرهنگی بود. چون از این کار، نتیجه گرفنتم. نتیجه کیفی از آن گرفتم

 در چه سالی سفیر یونیسف )صندوق کودکان سازمان ملل متحد( در ایران شده بودید؟*

د که در زمینه کار کیفیتی، با یونیسف یک قرارداد اقتصادی بستم. یک مقدار هزینه را قبول کردم و خدمات حدودا ده سال پیش بو-

 .محصوالتی می دادم. هزینه های اقتصادی را تامین کردم. به عنوان اولین سفیر یونیسف در بخش صنعت معرفی شدم

 کار خاصی به عنوان سفیر انجام می دادید؟*
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ه با بچه های بی سرپرست یا بدسرپرست و یا نیازمند در مناطق جنوب شرقی ایران، فارغ از این که در ایران کار خاص این بود ک-

باشند یا در پاکستان باشند یا در افغانستان باشند، همراهی شود یا کمک مناسبی انجام شود. برای مثال لباس و پوشاک و قلم و دفتر 

 .ودداده می شد که نیاز فرزندان آن منطقه ب

 شما اعتقاد خاصی به کارآفرینی دارید. این اعتقاد از کجا ریشه گرفته است؟*

من وقتی شش، هفت ساله بودم پدرم من را وادار می کرد که بروم نجاری و ریخته گری و سیم پیچی و کار برق را یاد بگیرم. -

سالگی از دست  10نترسم. بعد از این که پدرم را در سن دستمزدی هم می دادند. مهم این بود که من جوهر کار را پیدا کنم و از کار 

دادم، فهمیدم که می باید برای بودن در جامعه کار کنم و کار را عار ندانم. اصال کار، عار نیست. کار، یک عشق است. کار، یک هویت 

  .است

بستان بود و مدارس، تعطیل بود، در تابستان وقتی که بعدا درسم را تمام کردم و دبیر شدم آن موقع هم ابا نداشتم در ایامی که تا

  .کار می کردم. من کار را، یک نوع هنر می دیدم. کار، را یک نوع جوهر انسانی می دیدیم

این باعث شد که من جستجوگر باشم. بعد هم، تعبیر من برای کارآفرینی این است که هر انسان کارآفرین با آدم های دیگر، هیچ 

که  (Brainstorming)فرق او در اندیشه است. کارآفرین اعتقاد به تحول در تفکر دارد. اگر طوفان فکریفرقی نمی کند. فقط 

  .تکنیک خالقیت فردی است، ایجاد می کند کارآفرین، این طوفان فکری را به سازندگی تبدیل می کند

ر نو، ریسک پذیری می خواهد. کارآفرین اگر بداند همیشه یک محقق، دانشمند، هنرمند و کارآفرین، دنبال خلق آثار نو است. این آثا

کاری را که انجام می دهد موفق می شود آن را ادامه می دهد. چرا که ریسک پذیری بیش از حد، دیوانگی است. ریسک با خرد، 

 دانستم در آینده دانایی است. من کارهایی انجام می دادم و می دانستم آینده آن، خوب است. ممکن است سریعا موفق نشوم ولی می

  .موفق خواهم بود

به این ترتیب این تفکر نو و طوفان فکری و ایجاد کار و نترسیدن از کار وجود داشت. بعد اگر در برخی سختی ها با ناکامی مواجه 

  .می شدم، نمی گفتم شکست خورده ام. می گفتم خب یک تجربه دیگر به دست آورده ام

آفرینان دنیا هم از این روش پیروی می کنند. من قبل از فعالیت در صنعت غذایی، کارهای دیگری همه اندیشمندان و محققان و کار

هم مثال در پروژه های کارخانه قند انجام داده ام ولی هر سختی که پیش می آمد من مقاوم تر می شدم. فکر می کردم نباید از 

  .صحنه تالش خارج شوم. این طور هم شد

ار کردم که یک روز متوجه شدم می توانم حرفی برای گفتن در عرصه کارآفرینی داشته باشم. بحث زیادی هم به حدی جلو رفتم و ک

ندارد. هر کس در جامعه بتواند خوب فکر کند، بازاریابی را به خوبی انجام بدهد، تالش کند، پشتکار در تالش داشته باشد و اگر 

 .د، می تواند برای هدفش پیش بینی های خوبی داشته باشدنامالیمتی برایش به وجود بیاید کار را رها نکن

ما اگر بارها غذا درست کنیم ممکن است یک بار هم خراب شود. به این دلیل نمی شود دیگر غذا نخوریم یا غذا درست نکنیم. در 

فق شده اند و در ایران موفق شده بحث کار هم، افرادی مثل ادیسون و کمال الملک را داریم یا پاستور. خیلی از کسانی که در دنیا مو

 .اند، طبیعتا بدون سختی موفق نشده اند و بدون ناکامی نبوده اند. اما ناکامی خودشان را به کامیابی کرده اند

در دوران جنگ و بازسازی کشور، اوج فعالیت شما در صنعت غذایی بوده است. شرکت بهروز تا چه سالی تحت مدیریت *

 شما اداره شد؟

 .هنوز شرکت بهروز وجود دارد. حدود هفت است که این اتفاق افتاده است البته-

 شرکت بهروز را فروختید و به خریدار واگذار کردید؟ 1۳9۰در سال *
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بله؛ قبل از آن هم که این کار را انجام می دادم با تنوع همراه بود. یعنی به خوبی بازار جهان را می شناختم. من اولین نفری بودم -

را رعایت می کردم.  (FDA)ی تولیدی را به آمریکا و در زمان جنگ صادر کردم. چون مقررات سازمان غذا و دارو آمریکاکه کاال

کیفیت در همه جای دنیا به یک صورت است. اول، کیفیت است و بعد کمیّت. من می توانستم محصوالت تولیدی شرکت را به خیلی 

  .از کشورها صادر کنم

ی پیش می آمد و کمبود مواد اولیه وجود داشت. کمبود بسته بندی بود. من یک خاطره بگویم که شاید برخی در دوران جنگ، سخت

تعجب کنند. چسب یا سریش یا مواد چسب مایع یا چسب صنعتی در ایران وجود نداشت. من می خواستم کاالی تولیدی را به بازار 

 .طی باشد و چه روی شیشه باشد عرضه کنم. نمی توانستم تولید هم نکنمعرضه کنم. هیچ فکر نمی کردم لیبل یا برند چه روی قو

وقتی که کودک بودیم خمیر نان سنگک و بربری را می گرفتیم و به صورت آدمک در می آوردیم و بازی می کردیم. به عقلم رسید 

  .دم و سریش تهیه کردمکه آن خمیر، چسبناک بوده. به نانوایی سنگکی رفتم و یک گونی آرد خریدم و در آب حل کر

نمی گویم مطلوب بود ولی مورد استفاده قرار گرفت و نیازمان برطرف شد. می خواهم بگویم هر چه نامالیمات برای ما پیش می آمد 

خصوصا در بخش ساختن ماشین آالت، حل شد. خوشبختانه صنایع صنعتی صنعت غذایی در سال های بعد از انقالب رشد کرد. چون 

  .ناچار بودیم که ماشین آالت را از داخل کشور تامین کنیم .ود مواجه شدیم. البته محصوالت کشاورزی تولید می شدما با کمب

این کار سخت بود ولی تکامل پیدا کرد و به گمانم امروز در منطقه حرفی برای گفتن در مورد ساختن ماشین آالت صنایع غذایی 

 .سال از ما جلوتر است ۲00یده ایم ولی یادمان باشد که اروپا حدود داشته باشیم. البته به پیشرفت اروپا نرس

در زمان جنگ ارتباط ایران با خارج از کشور تقریبا قطع شده بود و درآمد ایران کم شده بود که بخواهد با درآمد نفت *

ما در ان زمان به آن صورت واردات مواد غذایی انجام بدهد. فقط اقالم و کاالهای اساسی وارد کشور می شد. اگر ارتباط 

 قطع نمی شد و واردات به راحتی اتفاق می افتاد آیا صنایعی مثل صنایع غذایی بهروز می توانستند موفق شوند؟

هزار واحد تولیدی صنعت غذایی نداشتیم  1۲اگر آن سختی و مشقت در زمان جنگ نبود و ما خودساخته نمی شدیم، مطمئنا امروز -

این که این تولیدات وجود داشته باشد، نداشتیم. آن سختی باعث شد که ما راه را پیدا کنیم. آن سختی بود که به و اصال نیازی به 

  .ما هویت تولید را داد. فهمیدم که می توانیم روی پای خودمان بایستیم

ما ناچار  .واد غذایی پیدا نمی شدمن موضوع نبودن چسب را مطرح کردم. از این نوع کمبودها، زیاد بود. ایامی بود که شیشه های م

بودیم شیشه های مواد غذایی را جمع آوری کنیم و بشوییم و استریل کنیم. با این کار، از شیشه های مواد غذایی مجددا استفاده 

  .کردیم. چون می باید تولید می کردیم

ی خواهم ابتکار و نیاز را برای شما توضیح بدهم. یا ما در آن زمان کارتن نداشتیم. من نمی توانستم محصولم را روی زمین بگذارم. م

کیلویی که حاوی روغن بود را بعد از مصرف روغن، به خوبی می شستیم و از وسط نصف می کردیم و دو تا ظرف برای  17حلب های 

  .بسته بندی می شد

بعد می گفتیم اگر آن را برگردانید از شما تا بسته بندی می شد.  16تا، تعداد  ۲4هیچ وقت هم یادم نمی رود در هر ظرف به جای 

می خریم. بسیاری از مواد اولیه وارد ایران نمی شد. ما ناچار بودیم از ترکیبات محصوالت گیاهی و محصوالت کشاورزی و از اقالم 

  .دیگر استفاده کنیم. برای مثال به جای خردل، ناچار بودیم از محصول دیگری استفاده کنیم

کارآفرین کسی است که ریسک می کند که به نحو دیگری فکر کند. چرا که کارآفرین همیشه  .مبتکر و خالق می کند نیاز، انسان را

 .در جستجوی تکامل است. ایستا بودن برای کارآفرین، زهر مهلک است
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ستفاده از با توجه به این که واردات غذایی در زمان جنگ و دوران بازسازی به شدت اتفاق نمی افتاد، تا چه حد ا*

 امکانات دولتی باعث شد که شرکت هایی مثل شرکت بهروز تبدیل به برند شوند؟

ما نباید نیاز مردم را دست کم بگیریم. آن موقع مردم ما، زیاد به محصوالت صنعتی یا صنایع غذایی آشنا نبودند. به تدریج آشنا -

اما تنوع باعث شد  .ینه کمپوت می دیدند و احتماال بعد هم کنسروشدند و به تدریج ذائقه مردم برگشت. فقط صنعت غذایی را در زم

  .که ما نیاز جامعه را متوجه شویم و به صنعتی شدن روی آوردیم

قبل از آن مردم، ماست یا شیر را در ظروف سنتی مثل طغار می خریدند و پنیر را به صورت فله ای می خریدند یا ماکارونی اصال 

اصال سس مایونز مطرح نبود. خیلی چیزها اصال نبود یا  .صورت فله ای می خریدند. کره را به همین ترتیبوجود نداشت یا رشته را 

 .فله بود. وقتی مردم نیاز پیدا کردند ماشین سازی هم شروع شد

 امکانات دولتی و تسهیالتی که دولت در اختیار صنایع می گذاشت چه تاثیری داشت؟*

تا پارامتر داشت.  10بود. یک روز وزارت صنایع اولویت بندی می کرد و اولویت درجه یک، تعداد  آن موقع امکانات دولتی محدود-

 .بسیار سخت بود. دولت با سختی می توانست پاره ای از ماشین آالت را تامین کند که نیاز آن را حس می کرد

ست به خصوص مواد اولیه وارد کشور کنیم تا ما هم وقتی محصول صادر می کردیم در مقابل سعی می کردیم اقالمی که ضروری ا

چون سازندگان در ایران می توانستند ماشین آالت را در ایران بسازند ولی مواد اولیه را نمی  .این که بخواهیم ماشین آالت بیاوریم

 .توانستیم

در جبهه های  بخش عمده ای از مصرف مواد غذایی تولید شده در سال های بعد از انقالب مخصوصا در زمان جنگ*

 .جنگ مصرف می شد و رزمندگان مصرف می کردند

بله، ماندگاری محصوالت غذایی تولید شده باید شش ماه یا یک سال یا دو سال می داشت. در آن زمان صنعت غذایی و به خصوص -

 .کنسروی ماهیت اصلی اش را به عنوان پشتیبانی از جبهه به دست آورد

 .تامین می کردند که کارخانجات صنایع غذایی هم کنسرو تولید کنندبه هر حال هزینه ها را *

آن موقع دولت به میزان پروانه تولید، روغن می داد یا شکر می داد یا قوطی می داد. در واقع قیمت را تعیین می کرد و می گفت با -

وع اصلی برای ما، سود نبود بلکه موضوع این قیمت هم محصول را تولید کنید و بفروشید. ما چون می خواستیم تولید کنیم موض

 .مهم، بودن در صحنه اقتصاد بود

باالخره یک مقدار هم، بازار مصرف مشخص بوده و این طور نبوده که مصرف به شدت کم شود. یعنی می توانستید *

 .پیش بینی کنید که چه مقدار مصرف وجود دارد

امعه درگیر مسائل حضور در جامعه صنعتی بودند با غذا آشنا شدند. من وقتی جنگ تمام شد و کسانی که از جبهه برگشتند و ج-

فکر می کنم اگر در همان زمان قیمت ها آزاد می شد که امروز هم متاسفانه آزاد نشده است، شاید امروز می توانستیم شرایط کیفیت 

  .را بهتر بفهمیم و رعایت کنیم

شد. امروزه الزم است مثل جهان پیشرفته در مورد آثار و تبعات منفی قیمت  چون کمیّت در اولویت بود به کیفیت بی توجهی می

 .گذاری دولتی فکر اساسی شود

در همان زمان جنگ با مقدار فروش شما برای رزمندگانی که در جبهه ها بودند یک منبع درآمد ثابت برای شما *

د نداشت واقعا کارخانه های صنایع غذایی برای تولیدکنندگان صنایع غذایی وجود داشته است. اگر آن فروش ثابت وجو

 ادامه فعالیت، دچار مشکل می شدند؟
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دولت به سختی برنج، شکر، روغن، کره و شیشه مواد غذایی تامین می کرد. اگر ما می خواستیم آن اقالم را خودمان تهیه کنیم باید -

  .و در مقابل به ما حواله می داد با سه برابر قیمت تهیه می کردیم. دولت آن اقالم را به ما می داد

آن موقع ستاد بسیج اقتصادی کشور، فعالیت می کرد و می گفت این شکر و روغن و تخم مرغ سهمیه شما و حاال تولید کن و به 

 .فالن تعاونی بده یا به تعاونی های رزمندگان بده

 .دامه بدهید و کارخانه تعطیل نشودحداقل سودی برای شما داشته است که بتوانید به فعالیت اقتصادی خود ا*

بله؛ بدون سود نبود. سودی که در تولید بخواهد مطرح شود باید صاحب کارخانه اراده داشته باشد تا محصول را بهترین کیفیت -

 .تولید کند

 مه پیدااما با همان سودی که دولت مشخص می کرد کارخانه ها توانسته اند و تولیدات خود را بفروشند و کارشان ادا*

 .کند

بسیاری از کارخانه هایی که از اول انقالب بوده اند االن هم حضور دارند. سختی کشیدند و ماشین آالت را از تولیدکنندگان داخلی -

 .می خریدند

 چند نوع لوگوی بهروز وجود دارد. در زمان شما کدام لوگو را انتخاب کرده بودید؟*

سال قبل لوگویی  10بود. بعدا لوگوی گِرد را طراحی کردیم. در سالیان اخیر یعنی حدودا لوگوی اولیه فرق می کرد و چیز دیگری -

طراحی شد که اسم بهروز در داخل یک بیضی قرار داشت. وقتی که دیدیم از این لوگو استقبال نمی شود از همان لوگوی دایره ای 

 .استفاده کردیم

غذایی بهروز دل کندید و بعد از چند دهه که شهرت پیدا کرده  چرا وضعیت به این سمت رفت که شما از شرکت صنایع*

 بود و یکی از برندهای معروف صنایع غذایی ایران بود آن را فروختید؟

امیدوارم باز این برند بتواند جایگاه خودش را پیدا کند. چون چندین سال خون دل خوردم و مثل بچه ام بوده. راستش این است که -

 «هروزب»چندان مناسب نبود و ما نیازمند تامین منابع مالی از طرف بانک بودیم، مجبور به فروختن شرکت  چون شرایط اقتصادی

 .شدیم

دولت باید نقش حمایتی و اقتصادی خودش را برای واحدهای تولیدی پررنگ کند تا بتواند جلوی تورم و بیکاری را بگیرد. اگر این 

  .که ما به عنوان تولید کننده نمی دانیمکار را انجام نمی دهد دالیل دیگری دارد 

بانک ها به مدت چند سال به هیچ عنوان منابع مالی را برای من فراهم نکردند. با همه شهرت و اعتباری که داشتم این کار را انجام 

قفل بزنم یا آن را به شخصی که منابع اقتصادی دارد واگذار کنم. دیدم  را کارخانه باید یا که ام رسیده جایی به دیدم من  ندادند.

 .انتخاب دوم، بهتر است. ناچار شدم شرکت را واگذار کنم

بعضی از برندهای دیگر صنایع غذایی ایران هم که رقیب شما هم بودند و معروف بودند در سال های اخیر به سمت *

 ر واگذاری و فروش را طی کردند؟فروش کارخانه رفتند. آنها چرا همین مسی

ذار واگ« مهرام»آن شرکت ها هم به همین ترتیب. عدم تامین نقدینگی باعث شد برخی واحدهای معروف صنایع غذایی مثل شرکت -

 ، نمی رسید آن هم«یک و یک»هم تعطیل شود. اگر بانک با سرمایه ای که تامین کرد به داد شرکت « چین چین»شود یا شرکت 

 .یل می شد یا باید به فرد دیگری واگذار می شد. البته واگذار هم شد ولی با تامین منابع بانکیا تعط
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برخی از افرادی که در حوزه صنایع غذایی صاحب نظر هستند معتقدند که نسل دوم صنایع غذایی و فعاالن صنعت *

برند به نوعی مفهوم رانت را توسط  عباراتی که به کار می .غذا در زمان جنگ و بعد از جنگ وضع خاصی داشته اند

  .تولید کنندگان صنایع غذایی القا می کند

برخی از افراد از رانت هایی استفاده کردند و برخی پرونده  1۳9۰همان طور که در زمان تحریم های هسته ای در سال 

  .ها از جمله در قضیه فروش نفت، این رانت خواری شهرت پیدا کرد

امکانات و رانت توسط صنایع غذایی را در دهه های قبل مطرح می کنند. اما شما بر مشکل ندادن  به نوعی استفاده از

وام تاکید می کنید. در دوره جدید که شرکت های معروف صنایع غذایی فروخته شدند آیا حقیقتا مشکل مدیریتی و 

 ناتوانی مدیریتی هم در واگذاری و فروش کارخانه وجود داشته است؟

در باب صنایع دیگر، اطالعی ندارم که چه اتفاقی افتاده. ممکن است برخی در صنعت غذا از رانت استفاده کرده باشند و  اوال من-

هویت هایی پیدا کرده باشند. اما در نگرش مدیریتی صنعت غذا، این هجمه ای که برای تولید صنایع غذایی آمد تورم تولید را فراهم 

  .کرد

تی هم جنگ تمام شد، بازار باید کاالی تولید شده را مصرف می کرد. برای عده ای که بحث کیفیت مطرح در این تورم تولید و وق

بود مایل بودند به این موضوع توجه کنند. اما چون جامعه آن موقع به کمیّت می اندیشید شرکت هایی که به کیفیت توجه می کردند 

  .ناچار بودند که شرکت خود را بفروشند

قول معروف زیر پله ای ها فعالیت می کنند. هنوز هم از امکانات به صورت اصولی استفاده نمی شود. همچنان دست و  هنوز هم به

 .پای صنایع معتبر و صنایعی که کیفیت را مالک قرار می دهند، گرفته اند

یک سالن تولید مواد غذایی بعدا هم در  .شما هم در اوایل فعالیت، در آشپزخانه منزل اقالم خوراکی را تولید می کردید*

را ادامه داده اید. شما در جایی گفته اید که شرکت هایی که در صنعت غذایی ایران فعال بوده اند نسبت به این شیوه 

 .تولید شما معترض بوده اند

 .مفهوم تولیدات زیر پله ای با تولیدات خانگی، دو مقوله مختلف است-

 .و بهداشتی است یا استاندارد نیستباالخره تولید یا کامال استاندارد *

اوال که بهترین غذای دنیا را با غذای خانه مقایسه می کنند. ما هم در ابتدا غذای خانگی تولید می کردیم. یعنی شله زرد و کشک -

هداشتی کار می بادمجان و مربای خانگی. این کار، بد نیست. منظور از واحدهای زیر پله ای، واحدهایی هستند که غیر مجاز و غیر ب

  .کنند، هیچ اصول تولیدی را رعایت نمی کنند و ناشناس هستند

سال پیش محصول تولید می کردم و برند و اسم و تلفن را روی محصول تولیدی می گذاشتم و پروانه صنایع یا  40یا  30من اگر در 

ی خانگی مطرح بود. این خانگی را به کارخانه بهداشتی داشتم یعنی شناخته شده بودم ولی چون فضای کوچکی بود به عنوان غذا

 .تبدیل کردم ولی زیر پله ای ها همچنان زیر پله ای هستند

االن محصوالت غذایی زیادی به صورت فله ای یا در بسته بندی های بدون آرم و عالئم و بدون آدرس مثل ترشی جات *

ه خودتان هم به این شیوه از ابتدا کار را شروع کرده در بازار وجود دارد. آیا نظر شما نسبت به این نوع محصوالت ک

 بودید، مثبت است یا منفی است؟

محصوالتی که به صورت فله می آورند  .نظر من نمی تواند مثبت باشد. کاالیی می تواند در جامعه قرار بگیرد که شناسنامه دار باشد-

 .یا رب گوجه و خیار شور و قارچ یا ماکارونی است، هویت ندارند
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این همان وضعیتی است که شما قبال در منزل محصول تولید می کردید و بعد فعالیت خود را در قالب شرکت بهروز و *

 .برند آن توسعه دادید

من وقتی در منزل تولید می کردم کیفیت رعایت می شد. محصوالت خانگی، زیر پله ای نیست. ما با کیفیت، درست می کردیم. ما -

ت را بگیریم که گرفتیم. اما زیر پله ای ها همچنان زیر پله ای هستند و مایل نیستند پروانه فعالیت بگیرند. برای مثال باید پروانه فعالی

در داخل یک باغ، رب گوجه تولید می کنند. تا مامور بفهمد و اداره بهداشت، بازرسی کند به باغ دیگری می روند و کار خودشان را 

  .ادامه می دهند

ن به کار بهداشتی و استاندارد و ضوابط کیفیتی نمی دهند. چون منافع آنها فقط در پول است. ممکن است یک روز پارچه آن افراد، ت

  .قاچاق بفروشند و یک روز ماشین قاچاق بفروشند. یک روز هم محصول غذایی غیر بهداشتی بفروشند

د. اما صنعت غذایی که برند دارد ، کیفیت دارد و بهداشت و استاندارد آنها فقط به پول فکر می کنند و در بازار سیاه، رونق پیدا می کنن

 .دارد، طبیعتا نمی تواند وارد کارهای خالف شوند

تصورتان این بود که در فضای  .در دوره جدید که شرکت صنایع غذایی بهرنگ را خریداری کرده و مجددا فعال کردید*

 ه ای که دارید ادامه داد؟فعلی و کامال رقابتی هم می شود با همان تجرب

می خواستم با این کار بگویم که از صحنه تولید دور نشده ام. اگر در آن شرکت به هر دلیل منابع مالی را برای من فراهم نکردند باز 

  .سال تعطیل بوده است شروع به کار کردم 1۵جوهره کار را به عنوان کارآفرین دارم و در جای دیگری که 

را به آن حد از موفقیت رساندم. در دوره « بهروز»آن موقع که بی تجربه بودم و پشتکار داشتم و به کارآفرینی اعتقاد داشتم شرکت 

 عمل  جدید که آن تجربه را داشتم و اعتقادات کارآفرینی و هویت بخشی را داشتم طبیعتا با یک انگیزه بهتر و پخته تر می توانستم

هست که دولت اعالم می کند کارهای خانگی یا خوشه ای مثل محصوالت غذایی، نساجی و دوزندگی و فعالیت  اخیرا چند سالی.کنم

های فناوری اطالعات به شرطی که برای همسایگان مزاحمت نداشته باشد، انجام شوند. دولت این کارها را به رسمیت شناخته است. 

  .مجوز می دهدحتی وزارت بهداشت برای فرآورده های غذایی خانگی، 

کاالیی می تواند در بازار به فروش برسد و مصرف کننده کاالیی را می تواند مصرف کند که شناسنامه داشته باشد، مشخص باشد چه 

 .محصولی هست و چه زمانی تولید شده است و چه زمانی تاریخ مصرف آن تمام میشود

استفاده شده. اگر این چند موضوع را رعایت کند چه در خانه باشد  این محصول باید مشخص باشد چه کیفیتی دارد و از چه موادی

و چه در کارگاه و چه در کارخانه باشد، یکی است و قابل مصرف است برای جامعه ای که بداند این کاال هویت دارد یعنی شناسنامه 

 .دارد

کنند. آیا این شرکت ها می توانند هزار واحد تولید در حوزه صنعت غذایی ایران فعالیت می  12در حال حاضر حدود *

 با محصوالت کشورهای پیشرفته رقابت کنند یا فقط باید بر بازار داخلی تمرکز کنند و فعالیت خود را ادامه دهند؟

تولیدات پاره ای از واحدهای تولیدی فقط برای صادرات وسیع است. بعضی هم برای صادرات به منطقه و بعضی هم برای مصرف -

است. وقتی که درها باز شود مطمئنا بسیاری از واحدهای تولیدی ما می باید برای رقابت در داخل کشور رقابت کنند و داخل کشور 

تعدادی هم که برند داخلی دارند و برند آنها در جامعه شناخته شده است می توانند هویت صنعت ایران را برای خارج از کشور به 

  .ارمغان ببرند
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میلیارد تومان پول می دادم. باید تعهدات شرکت  6تا  ۵صورت قطعی خریداری کردم و برای اداره آن باید  من شرکت بهرنگ را به

 13۹6را هم انجام می دادم. چون به بانک ها و افراد بدهی داشت. وقتی که دیدم اوضاع و احوال خراب است این شرکت را در اسفند 

 .برگرداندم

یداری کرده و فعال کردید فکر می کردید می تواند جزو شرکت های برتر در شرکت صنایع غذایی بهرنگ را که خر*

 حوزه صنایع غذایی و بین اینهمه شرکت تولیدی شود؟

به زودی خیر. چرا که مستلزم ایجاد زیرساخت هایی بود که باید انجام شود از قبیل ماشین آالت و تاسیسات و آموزش و بازاریابی -

 .اقتصادی و مالی هم نیاز داشتجدید. البته تامین منابع 

برای احیا و موفق شدن این شرکت جدید آیا از کارشناسان و مشاوران هم استفاده کردید یا همچنان متکی به تجربیات *

 شخص خودتان بود؟

اشد مشورت بمن االن مشاور عالی صنایع غذایی کشور هستم. اما دلیل نمی شد که برای کار خودم مشورت نگیرم. اصال کاری که با -

ارزش دارد. تجربه شخصی خودم به عنوان یک تجربه ابراز می شود و نه به عنوان انجام. چرا که انجام، زمانی است که یک گروه شکل 

بگیرد و این تجربه مطرح شود. اگر می خواهید موفق شوید باید اندیشه ها را با هم هماهنگ کنید. نقش کارآفرین، هماهنگ کردن 

 .با بقیه افراد و همچنین بقیه با خودش استتفکرات خودش 

را قبال در شرکت بهروز، استفاده می کردید « سالم»یکی از اصول انتخاب برند، ساده بودن و سادگی است. شما شعار *

و شعار تبلیغاتی شرکت بهرنگ هم کلمه سالم را داشت. تصور می کردید با این نوع اقدامات، این برند را می توان دوباره 

 مطرح کرد؟

باز هم »به هر صورت به جامعه ای که من را به عنوان کارآفرین می شناسد، خواستم بگویم که من مجددا آمدم. همان هستم ولی -

 .یعنی باز هم آمدم«. سالم

 احساس نمی کردید که این حرف شعار تبلیغاتی تکراری است و قبال در قالب یک برند دیگر مطرح شده است؟*

 به آدم های دیگر سالم می کنید. آیا سالم، تکراری است؟شما هر روز -

 .با شرکت قبلی شما معروف شده. شعار به اسم آن شرکت است« سالم»شعار تبلیغاتی *

من بنیانگذار صنایع غذایی بهروز هستم. من اسمم بهروز است. من مبتکر خالقیت هستم. اجازه دارم از برند خودم و سالم استفاده -

من می گویم باز هم سالم. یعنی مجددا به شما سالم می کنم. تجربیات گذشته را امروز در این عرصه  .ک کلمه عام استکنم. سالم ی

 .به کار می گیرم

سهراب سپهری هم با توجه به بار عاطفی کلمه سالم که آهنگ و انرژی خاصی منتقل می کند در شعر صدای پای آب *

 شما هم همین انرژی را در کلمه سالم می بینید؟«. و سالمفتح یک کوچه به دست د»گفته بود که: 

 .من شعرهای سهراب سپهری را گوش می کنم ولی معنی آنها را متوجه نمی شوم-

 «دوست من سالم»داستان «/بهروز»با بهروز فروتن، بنیانگذار برند « عصر ایران»گفت و گوی 

 .به نظر سهراب انگار سالم یک حالت جادویی و خاصی دارد*

سالم، کلمه مقدسی است. سالم یک پیام فرهنگی است. یک الهام از موقعیت قدرشناسی نسبت به همدیگر است. من با کلمه -

 .، هویت ملی خودم یا هویت کیفیتی خودم را حفظ کردم«دوست من سالم»
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وانند انواع نوشیدنی و غذاهای اخیرا در کشورهای دیگر روبات های ساخته اند که در چشیدن مواد غذایی مهارت دارند و می ت*

مختلف را تشخیص بدهند. در کشور ما که این فناوری های نوین به آن حد وجود ندارد آیا صنایع غذایی ما می توانند تا آن حد 

 موفق شوند یا دنباله رو خواهند شد؟

گرفته شود صنایعی که قادر به رقابت نباشند  مطمئنا دنباله رو خواهیم شد و باز اگر تکنولوژی های جدید به ایران بیاید و به کار-

می باید صحنه را برای تالشگران واقعی خالی کنند. بنابراین، یا باید خودشان را منطبق با مسائل کیفیتی روز کنند که مزه و قیمت 

 .و کیفیت و زمان تولید و زمان تحویل است، یا این که باید دست از فعالیت بکشند

 «دوست من سالم»داستان «/بهروز»با بهروز فروتن، بنیانگذار برند « نعصر ایرا»گفت و گوی 

شرکت بهروز در یک دوره خاص و بعد در زمان جنگ و بعد از جنگ، به یک برند تبدیل شد. تصور می کنید با وضعیتی که وجود *

 فی را در سطح جهانی مطرح کرد؟دارد و تکنولوژی پیشرفت کرده و رقابت زیادی وجود دارد، آیا می توان صنایع غذایی معرو

سطح جهانی فلسفه دیگری دارد. آنها همیشه به کیفیت و ارتقا در محصول نگاه می کنند. در داخل کشور این رقابت شدیدتر و -

 .سخت تر می شود و می باید تالش کرد

واحد تولیدی صنعت غذایی نداشتیم  هزار 1۲اگر آن سختی و مشقت در زمان جنگ نبود و ما خودساخته نمی شدیم، مطمئنا امروز -

و اصال نیازی به این که این تولیدات وجود داشته باشد، نداشتیم. آن سختی باعث شد که ما راه را پیدا کنیم. آن سختی بود که به 

  .ما هویت تولید را داد. فهمیدم که می توانیم روی پای خودمان بایستیم

ما ناچار  .ن نوع کمبودها، زیاد بود. ایامی بود که شیشه های مواد غذایی پیدا نمی شدمن موضوع نبودن چسب را مطرح کردم. از ای

بودیم شیشه های مواد غذایی را جمع آوری کنیم و بشوییم و استریل کنیم. با این کار، از شیشه های مواد غذایی مجددا استفاده 

  .کردیم. چون می باید تولید می کردیم

تیم. من نمی توانستم محصولم را روی زمین بگذارم. می خواهم ابتکار و نیاز را برای شما توضیح بدهم. یا ما در آن زمان کارتن نداش

کیلویی که حاوی روغن بود را بعد از مصرف روغن، به خوبی می شستیم و از وسط نصف می کردیم و دو تا ظرف برای  17حلب های 

  .بسته بندی می شد

تا بسته بندی می شد. بعد می گفتیم اگر آن را برگردانید از شما  16تا، تعداد  ۲4ظرف به جای  هیچ وقت هم یادم نمی رود در هر

می خریم. بسیاری از مواد اولیه وارد ایران نمی شد. ما ناچار بودیم از ترکیبات محصوالت گیاهی و محصوالت کشاورزی و از اقالم 

  .دیم از محصول دیگری استفاده کنیمدیگر استفاده کنیم. برای مثال به جای خردل، ناچار بو

کارآفرین کسی است که ریسک می کند که به نحو دیگری فکر کند. چرا که کارآفرین همیشه  .نیاز، انسان را مبتکر و خالق می کند

 .در جستجوی تکامل است. ایستا بودن برای کارآفرین، زهر مهلک است

 «دوست من سالم»داستان «/بهروز»ر برند با بهروز فروتن، بنیانگذا« عصر ایران»گفت و گوی 

با توجه به این که واردات غذایی در زمان جنگ و دوران بازسازی به شدت اتفاق نمی افتاد، تا چه حد استفاده از امکانات دولتی *

 باعث شد که شرکت هایی مثل شرکت بهروز تبدیل به برند شوند؟

مردم ما، زیاد به محصوالت صنعتی یا صنایع غذایی آشنا نبودند. به تدریج آشنا  ما نباید نیاز مردم را دست کم بگیریم. آن موقع-

شدند و به تدریج ذائقه مردم برگشت. فقط صنعت غذایی را در زمینه کمپوت می دیدند و احتماال بعد هم کنسرو. اما تنوع باعث شد 

  .که ما نیاز جامعه را متوجه شویم و به صنعتی شدن روی آوردیم

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

آن مردم، ماست یا شیر را در ظروف سنتی مثل طغار می خریدند و پنیر را به صورت فله ای می خریدند یا ماکارونی اصال  قبل از

وجود نداشت یا رشته را صورت فله ای می خریدند. کره را به همین ترتیب. اصال سس مایونز مطرح نبود. خیلی چیزها اصال نبود یا 

 .ردند ماشین سازی هم شروع شدفله بود. وقتی مردم نیاز پیدا ک

 امکانات دولتی و تسهیالتی که دولت در اختیار صنایع می گذاشت چه تاثیری داشت؟*

تا پارامتر داشت.  10آن موقع امکانات دولتی محدود بود. یک روز وزارت صنایع اولویت بندی می کرد و اولویت درجه یک، تعداد -

 .پاره ای از ماشین آالت را تامین کند که نیاز آن را حس می کرد بسیار سخت بود. دولت با سختی می توانست

ما هم وقتی محصول صادر می کردیم در مقابل سعی می کردیم اقالمی که ضروری است به خصوص مواد اولیه وارد کشور کنیم تا 

ایران بسازند ولی مواد اولیه را نمی  چون سازندگان در ایران می توانستند ماشین آالت را در .این که بخواهیم ماشین آالت بیاوریم

 .توانستیم

بخش عمده ای از مصرف مواد غذایی تولید شده در سال های بعد از انقالب مخصوصا در زمان جنگ در جبهه های *

 .جنگ مصرف می شد و رزمندگان مصرف می کردند

می داشت. در آن زمان صنعت غذایی و به خصوص بله، ماندگاری محصوالت غذایی تولید شده باید شش ماه یا یک سال یا دو سال -

 .کنسروی ماهیت اصلی اش را به عنوان پشتیبانی از جبهه به دست آورد

 .به هر حال هزینه ها را تامین می کردند که کارخانجات صنایع غذایی هم کنسرو تولید کنند*

طی می داد. در واقع قیمت را تعیین می کرد و می گفت با آن موقع دولت به میزان پروانه تولید، روغن می داد یا شکر می داد یا قو-

این قیمت هم محصول را تولید کنید و بفروشید. ما چون می خواستیم تولید کنیم موضوع اصلی برای ما، سود نبود بلکه موضوع 

 .مهم، بودن در صحنه اقتصاد بود

مصرف به شدت کم شود. یعنی می توانستید باالخره یک مقدار هم، بازار مصرف مشخص بوده و این طور نبوده که *

 .پیش بینی کنید که چه مقدار مصرف وجود دارد

وقتی جنگ تمام شد و کسانی که از جبهه برگشتند و جامعه درگیر مسائل حضور در جامعه صنعتی بودند با غذا آشنا شدند. من -

نه آزاد نشده است، شاید امروز می توانستیم شرایط کیفیت فکر می کنم اگر در همان زمان قیمت ها آزاد می شد که امروز هم متاسفا

چون کمیّت در اولویت بود به کیفیت بی توجهی می شد. امروزه الزم است مثل جهان پیشرفته در  .را بهتر بفهمیم و رعایت کنیم

 .مورد آثار و تبعات منفی قیمت گذاری دولتی فکر اساسی شود

ا برای رزمندگانی که در جبهه ها بودند یک منبع درآمد ثابت برای شما در همان زمان جنگ با مقدار فروش شم*

تولیدکنندگان صنایع غذایی وجود داشته است. اگر آن فروش ثابت وجود نداشت واقعا کارخانه های صنایع غذایی برای 

 ادامه فعالیت، دچار مشکل می شدند؟

امین می کرد. اگر ما می خواستیم آن اقالم را خودمان تهیه کنیم باید دولت به سختی برنج، شکر، روغن، کره و شیشه مواد غذایی ت-

  .با سه برابر قیمت تهیه می کردیم. دولت آن اقالم را به ما می داد و در مقابل به ما حواله می داد

ه تولید کن و بآن موقع ستاد بسیج اقتصادی کشور، فعالیت می کرد و می گفت این شکر و روغن و تخم مرغ سهمیه شما و حاال 

 .فالن تعاونی بده یا به تعاونی های رزمندگان بده

 «دوست من سالم»داستان «/بهروز»با بهروز فروتن، بنیانگذار برند « عصر ایران»گفت و گوی 

 .حداقل سودی برای شما داشته است که بتوانید به فعالیت اقتصادی خود ادامه بدهید و کارخانه تعطیل نشود*
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نبود. سودی که در تولید بخواهد مطرح شود باید صاحب کارخانه اراده داشته باشد تا محصول را بهترین کیفیت  بله؛ بدون سود-

 .تولید کند

اما با همان سودی که دولت مشخص می کرد کارخانه ها توانسته اند و تولیدات خود را بفروشند و کارشان ادامه پیدا *

 .کند

انقالب بوده اند االن هم حضور دارند. سختی کشیدند و ماشین آالت را از تولیدکنندگان داخلی بسیاری از کارخانه هایی که از اول -

 .می خریدند

 چند نوع لوگوی بهروز وجود دارد. در زمان شما کدام لوگو را انتخاب کرده بودید؟*

سال قبل لوگویی  10اخیر یعنی حدودا لوگوی اولیه فرق می کرد و چیز دیگری بود. بعدا لوگوی گِرد را طراحی کردیم. در سالیان -

طراحی شد که اسم بهروز در داخل یک بیضی قرار داشت. وقتی که دیدیم از این لوگو استقبال نمی شود از همان لوگوی دایره ای 

 «دوست من سالم»داستان «/بهروز»با بهروز فروتن، بنیانگذار برند « عصر ایران»گفت و گوی .استفاده کردیم

به این سمت رفت که شما از شرکت صنایع غذایی بهروز دل کندید و بعد از چند دهه که شهرت پیدا کرده چرا وضعیت *

 بود و یکی از برندهای معروف صنایع غذایی ایران بود آن را فروختید؟

راستش این است که  امیدوارم باز این برند بتواند جایگاه خودش را پیدا کند. چون چندین سال خون دل خوردم و مثل بچه ام بوده.-

 «هروزب»چون شرایط اقتصادی چندان مناسب نبود و ما نیازمند تامین منابع مالی از طرف بانک بودیم، مجبور به فروختن شرکت 

دولت باید نقش حمایتی و اقتصادی خودش را برای واحدهای تولیدی پررنگ کند تا بتواند جلوی تورم و بیکاری را بگیرد. اگر .شدیم

  .را انجام نمی دهد دالیل دیگری دارد که ما به عنوان تولید کننده نمی دانیماین کار 

بانک ها به مدت چند سال به هیچ عنوان منابع مالی را برای من فراهم نکردند. با همه شهرت و اعتباری که داشتم این کار را انجام 

 دیدم .کنم واگذار دارد اقتصادی منابع که شخصی به را آن یا مبزن قفل را کارخانه باید یا که ام رسیده جایی به دیدم من  ندادند.

 .کنم واگذار را شرکت شدم ناچار. است بهتر دوم، انتخاب

بعضی از برندهای دیگر صنایع غذایی ایران هم که رقیب شما هم بودند و معروف بودند در سال های اخیر به سمت *

 واگذاری و فروش را طی کردند؟فروش کارخانه رفتند. آنها چرا همین مسیر 

ذار واگ« مهرام»آن شرکت ها هم به همین ترتیب. عدم تامین نقدینگی باعث شد برخی واحدهای معروف صنایع غذایی مثل شرکت -

 ، نمی رسید آن هم«یک و یک»هم تعطیل شود. اگر بانک با سرمایه ای که تامین کرد به داد شرکت « چین چین»شود یا شرکت 

 .می شد یا باید به فرد دیگری واگذار می شد. البته واگذار هم شد ولی با تامین منابع بانک یا تعطیل

برخی از افرادی که در حوزه صنایع غذایی صاحب نظر هستند معتقدند که نسل دوم صنایع غذایی و فعاالن صنعت *

رند به نوعی مفهوم رانت را توسط عباراتی که به کار می ب .غذا در زمان جنگ و بعد از جنگ وضع خاصی داشته اند

  .تولید کنندگان صنایع غذایی القا می کند

برخی از افراد از رانت هایی استفاده کردند و برخی پرونده ها از جمله  13۹0همان طور که در زمان تحریم های هسته ای در سال 

  .در قضیه فروش نفت، این رانت خواری شهرت پیدا کرد

مکانات و رانت توسط صنایع غذایی را در دهه های قبل مطرح می کنند. اما شما بر مشکل ندادن وام تاکید می به نوعی استفاده از ا

کنید. در دوره جدید که شرکت های معروف صنایع غذایی فروخته شدند آیا حقیقتا مشکل مدیریتی و ناتوانی مدیریتی هم در 

باب صنایع دیگر، اطالعی ندارم که چه اتفاقی افتاده. ممکن است برخی در  اوال من در-واگذاری و فروش کارخانه وجود داشته است؟
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صنعت غذا از رانت استفاده کرده باشند و هویت هایی پیدا کرده باشند. اما در نگرش مدیریتی صنعت غذا، این هجمه ای که برای 

م جنگ تمام شد، بازار باید کاالی تولید شده را مصرف در این تورم تولید و وقتی ه .تولید صنایع غذایی آمد تورم تولید را فراهم کرد

می کرد. برای عده ای که بحث کیفیت مطرح بود مایل بودند به این موضوع توجه کنند. اما چون جامعه آن موقع به کمیّت می 

معروف زیر پله ای ها هنوز هم به قول  .اندیشید شرکت هایی که به کیفیت توجه می کردند ناچار بودند که شرکت خود را بفروشند

فعالیت می کنند. هنوز هم از امکانات به صورت اصولی استفاده نمی شود. همچنان دست و پای صنایع معتبر و صنایعی که کیفیت 

 «دوست من سالم»داستان «/بهروز»با بهروز فروتن، بنیانگذار برند « عصر ایران»گفت و گوی .را مالک قرار می دهند، گرفته اند

بعدا هم در یک سالن تولید مواد غذایی  .در اوایل فعالیت، در آشپزخانه منزل اقالم خوراکی را تولید می کردیدشما هم *

را ادامه داده اید. شما در جایی گفته اید که شرکت هایی که در صنعت غذایی ایران فعال بوده اند نسبت به این شیوه 

 .تولید شما معترض بوده اند

 .ه ای با تولیدات خانگی، دو مقوله مختلف استمفهوم تولیدات زیر پل-

 .باالخره تولید یا کامال استاندارد و بهداشتی است یا استاندارد نیست*

اوال که بهترین غذای دنیا را با غذای خانه مقایسه می کنند. ما هم در ابتدا غذای خانگی تولید می کردیم. یعنی شله زرد و کشک -

کار، بد نیست. منظور از واحدهای زیر پله ای، واحدهایی هستند که غیر مجاز و غیر بهداشتی کار می بادمجان و مربای خانگی. این 

  .کنند، هیچ اصول تولیدی را رعایت نمی کنند و ناشناس هستند

یع یا اسال پیش محصول تولید می کردم و برند و اسم و تلفن را روی محصول تولیدی می گذاشتم و پروانه صن 40یا  30من اگر در 

بهداشتی داشتم یعنی شناخته شده بودم ولی چون فضای کوچکی بود به عنوان غذای خانگی مطرح بود. این خانگی را به کارخانه 

 .تبدیل کردم ولی زیر پله ای ها همچنان زیر پله ای هستند

ن آدرس مثل ترشی جات االن محصوالت غذایی زیادی به صورت فله ای یا در بسته بندی های بدون آرم و عالئم و بدو*

در بازار وجود دارد. آیا نظر شما نسبت به این نوع محصوالت که خودتان هم به این شیوه از ابتدا کار را شروع کرده 

 بودید، مثبت است یا منفی است؟

ه صورت فله می آورند محصوالتی که ب .نظر من نمی تواند مثبت باشد. کاالیی می تواند در جامعه قرار بگیرد که شناسنامه دار باشد-

 .یا رب گوجه و خیار شور و قارچ یا ماکارونی است، هویت ندارند

این همان وضعیتی است که شما قبال در منزل محصول تولید می کردید و بعد فعالیت خود را در قالب شرکت بهروز و *

 .برند آن توسعه دادید

والت خانگی، زیر پله ای نیست. ما با کیفیت، درست می کردیم. ما من وقتی در منزل تولید می کردم کیفیت رعایت می شد. محص-

ل اباید پروانه فعالیت را بگیریم که گرفتیم. اما زیر پله ای ها همچنان زیر پله ای هستند و مایل نیستند پروانه فعالیت بگیرند. برای مث

، بازرسی کند به باغ دیگری می روند و کار خودشان را در داخل یک باغ، رب گوجه تولید می کنند. تا مامور بفهمد و اداره بهداشت

آن افراد، تن به کار بهداشتی و استاندارد و ضوابط کیفیتی نمی دهند. چون منافع آنها فقط در پول است. ممکن  .ادامه می دهند

  .اشتی بفروشنداست یک روز پارچه قاچاق بفروشند و یک روز ماشین قاچاق بفروشند. یک روز هم محصول غذایی غیر بهد

 آنها فقط به پول فکر می کنند و در بازار سیاه، رونق پیدا می کنند. اما صنعت غذایی که برند دارد ، کیفیت دارد و بهداشت و استاندارد

 .دارد، طبیعتا نمی تواند وارد کارهای خالف شوند
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تصورتان این بود که در فضای  .کردیددر دوره جدید که شرکت صنایع غذایی بهرنگ را خریداری کرده و مجددا فعال *

 فعلی و کامال رقابتی هم می شود با همان تجربه ای که دارید ادامه داد؟

می خواستم با این کار بگویم که از صحنه تولید دور نشده ام. اگر در آن شرکت به هر دلیل منابع مالی را برای من فراهم نکردند باز 

آن موقع که بی تجربه  .سال تعطیل بوده است شروع به کار کردم 1۵رم و در جای دیگری که جوهره کار را به عنوان کارآفرین دا

را به آن حد از موفقیت رساندم. در دوره جدید که آن تجربه را « بهروز»بودم و پشتکار داشتم و به کارآفرینی اعتقاد داشتم شرکت 

اخیرا چند سالی .کنم عمل  ا یک انگیزه بهتر و پخته تر می توانستمداشتم و اعتقادات کارآفرینی و هویت بخشی را داشتم طبیعتا ب

هست که دولت اعالم می کند کارهای خانگی یا خوشه ای مثل محصوالت غذایی، نساجی و دوزندگی و فعالیت های فناوری اطالعات 

ت شناخته است. حتی وزارت بهداشت به شرطی که برای همسایگان مزاحمت نداشته باشد، انجام شوند. دولت این کارها را به رسمی

کاالیی می تواند در بازار به فروش برسد و مصرف کننده کاالیی را می تواند مصرف  .برای فرآورده های غذایی خانگی، مجوز می دهد

کند که شناسنامه داشته باشد، مشخص باشد چه محصولی هست و چه زمانی تولید شده است و چه زمانی تاریخ مصرف آن تمام 

این محصول باید مشخص باشد چه کیفیتی دارد و از چه موادی استفاده شده. اگر این چند موضوع را رعایت کند چه در خانه .میشود

باشد و چه در کارگاه و چه در کارخانه باشد، یکی است و قابل مصرف است برای جامعه ای که بداند این کاال هویت دارد یعنی 

 .شناسنامه دارد

هزار واحد تولید در حوزه صنعت غذایی ایران فعالیت می کنند. آیا این شرکت ها می توانند  12حدود در حال حاضر *

 با محصوالت کشورهای پیشرفته رقابت کنند یا فقط باید بر بازار داخلی تمرکز کنند و فعالیت خود را ادامه دهند؟

بعضی هم برای صادرات به منطقه و بعضی هم برای مصرف تولیدات پاره ای از واحدهای تولیدی فقط برای صادرات وسیع است. -

داخل کشور است. وقتی که درها باز شود مطمئنا بسیاری از واحدهای تولیدی ما می باید برای رقابت در داخل کشور رقابت کنند و 

را برای خارج از کشور به  تعدادی هم که برند داخلی دارند و برند آنها در جامعه شناخته شده است می توانند هویت صنعت ایران

میلیارد تومان پول می دادم. باید  6تا  ۵من شرکت بهرنگ را به صورت قطعی خریداری کردم و برای اداره آن باید  .ارمغان ببرند

 تعهدات شرکت را هم انجام می دادم. چون به بانک ها و افراد بدهی داشت. وقتی که دیدم اوضاع و احوال خراب است این شرکت را

 .برگرداندم 13۹6در اسفند 

شرکت صنایع غذایی بهرنگ را که خریداری کرده و فعال کردید فکر می کردید می تواند جزو شرکت های برتر در *

 حوزه صنایع غذایی و بین اینهمه شرکت تولیدی شود؟

الت و تاسیسات و آموزش و بازاریابی به زودی خیر. چرا که مستلزم ایجاد زیرساخت هایی بود که باید انجام شود از قبیل ماشین آ-

 .جدید. البته تامین منابع اقتصادی و مالی هم نیاز داشت

برای احیا و موفق شدن این شرکت جدید آیا از کارشناسان و مشاوران هم استفاده کردید یا همچنان متکی به تجربیات *

 شخص خودتان بود؟

دلیل نمی شد که برای کار خودم مشورت نگیرم. اصال کاری که با مشورت باشد من االن مشاور عالی صنایع غذایی کشور هستم. اما -

ارزش دارد. تجربه شخصی خودم به عنوان یک تجربه ابراز می شود و نه به عنوان انجام. چرا که انجام، زمانی است که یک گروه شکل 

با هم هماهنگ کنید. نقش کارآفرین، هماهنگ کردن  بگیرد و این تجربه مطرح شود. اگر می خواهید موفق شوید باید اندیشه ها را

 .تفکرات خودش با بقیه افراد و همچنین بقیه با خودش است
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را قبال در شرکت بهروز، استفاده می کردید « سالم»یکی از اصول انتخاب برند، ساده بودن و سادگی است. شما شعار *

ر می کردید با این نوع اقدامات، این برند را می توان دوباره و شعار تبلیغاتی شرکت بهرنگ هم کلمه سالم را داشت. تصو

 مطرح کرد؟

باز هم »به هر صورت به جامعه ای که من را به عنوان کارآفرین می شناسد، خواستم بگویم که من مجددا آمدم. همان هستم ولی -

 .یعنی باز هم آمدم«. سالم

 است و قبال در قالب یک برند دیگر مطرح شده است؟احساس نمی کردید که این حرف شعار تبلیغاتی تکراری *

 شما هر روز به آدم های دیگر سالم می کنید. آیا سالم، تکراری است؟-

 .با شرکت قبلی شما معروف شده. شعار به اسم آن شرکت است« سالم»شعار تبلیغاتی *

ت هستم. اجازه دارم از برند خودم و سالم استفاده من بنیانگذار صنایع غذایی بهروز هستم. من اسمم بهروز است. من مبتکر خالقی-

من می گویم باز هم سالم. یعنی مجددا به شما سالم می کنم. تجربیات گذشته را امروز در این عرصه  .کنم. سالم یک کلمه عام است

 .به کار می گیرم

کند در شعر صدای پای آب  سهراب سپهری هم با توجه به بار عاطفی کلمه سالم که آهنگ و انرژی خاصی منتقل می*

 شما هم همین انرژی را در کلمه سالم می بینید؟«. فتح یک کوچه به دست دو سالم»گفته بود که: 

 .من شعرهای سهراب سپهری را گوش می کنم ولی معنی آنها را متوجه نمی شوم-

 .به نظر سهراب انگار سالم یک حالت جادویی و خاصی دارد*

سالم یک پیام فرهنگی است. یک الهام از موقعیت قدرشناسی نسبت به همدیگر است. من با کلمه سالم، کلمه مقدسی است. -

 .، هویت ملی خودم یا هویت کیفیتی خودم را حفظ کردم«دوست من سالم»

اخیرا در کشورهای دیگر روبات های ساخته اند که در چشیدن مواد غذایی مهارت دارند و می توانند انواع نوشیدنی *

های مختلف را تشخیص بدهند. در کشور ما که این فناوری های نوین به آن حد وجود ندارد آیا صنایع غذایی ما و غذا

 می توانند تا آن حد موفق شوند یا دنباله رو خواهند شد؟

نباشند  به رقابت مطمئنا دنباله رو خواهیم شد و باز اگر تکنولوژی های جدید به ایران بیاید و به کار گرفته شود صنایعی که قادر-

می باید صحنه را برای تالشگران واقعی خالی کنند. بنابراین، یا باید خودشان را منطبق با مسائل کیفیتی روز کنند که مزه و قیمت 

 .و کیفیت و زمان تولید و زمان تحویل است، یا این که باید دست از فعالیت بکشند

 «دوست من سالم»داستان «/بهروز»ذار برند با بهروز فروتن، بنیانگ« عصر ایران»گفت و گوی 

شرکت بهروز در یک دوره خاص و بعد در زمان جنگ و بعد از جنگ، به یک برند تبدیل شد. تصور می کنید با وضعیتی *

که وجود دارد و تکنولوژی پیشرفت کرده و رقابت زیادی وجود دارد، آیا می توان صنایع غذایی معروفی را در سطح 

 رد؟جهانی مطرح ک

سطح جهانی فلسفه دیگری دارد. آنها همیشه به کیفیت و ارتقا در محصول نگاه می کنند. در داخل کشور این رقابت شدیدتر و -

 .سخت تر می شود و می باید تالش کرد

ir/Post.aspx?Id=http://www.foodpress.40۹aa066666841۲8۹۵8۲3f3f7371۵bd 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷تیر / /  ۲۴یکشنبه , 

 ساله تولید شکر/نیازی به واردات گندم نداریم12۳عبور از رکورد 

است،گفت: امسال هم نیازی به  معاون وزیر جهاد با بیان اینکه سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی کاهش و تولید افزایش یافته

 .واردات گندم نداریم

میزان واردات گندم  ۹6یزدان سیف در آیین رونمایی و آغاز جشنواره عکس خوشه) گندم و نان، از مزرعه تا سفره( اظهارداشت: سال  

 .صفر بود و امسال نیز برای مصرف نیازی به واردات نداریم

هزارتن شکر در کشور  1۵میلیون و  ۲تولید شکر در کشور شکسته شده و سال گذشته ساله  1۲3وی اضافه کرد: همچنین رکورد 

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: به طور کلی درصد .میلیون تفاله چغندر و خوراک دام تولید کردیم ۲تولید شد همچنین 

 .اله در این حوزه بحث بهره وری استسال گذشته بسیار کاهش یافته و مهم ترین مس 10وابستگی در حوزه غذا نسبت به 

سال گذشته سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی در کشور کاهش یافته به دلیل اینکه با چالش آب  10سیف ادامه داد: نسبت به 

 .مواجه هستیم اما با این حال شاهد افزایش تولید در بسیاری از محصوالت بوده ایم

http://iranecona.com/8544۰/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1 
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 نهاده
 فودپرس ۱۳۹۷تیر ماه  ۲5دو شنبه 

 قرار گرفتن نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر در گروه اول تخصیص ارز دولتی

گفت: نهاده های کود، سم و بذر در گروه اول تخصیص ارز دولتی قرار رئیس انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان سم و کود  

سید مهدی حسینی یزدی با اشاره به اینکه در مصوبه قبلی نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر برای واردات مواد اولیه در .گرفت

ی صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گروه سوم تخصیص ارز دولتی قرار داشت، افزود: در پی جلسات مکرر با کارشناسان و وزرا

قرار شد به منظور حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصوالت اساسی واردات نهاده های اصلی 

 .تولید در گروه اول تخصیص ارز دولتی قرار گیرد

میلیون دالر ارز اختصاص  600میلیون دالر جمعاً  400کود نیز میلیون دالر و انواع  ۲00وی گفت: برای واردات سموم و مواد اولیه 

تومانی تأمین  4۲00می یابد که بنابر توافق وزرای صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی ارز مورد نیاز مطابق با گروه اول یعنی ارز 

توافق مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی ارز براساس آخرین  :رئیس انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان سم و کود افزود.خواهد شد

 .مورد نیاز نهاده های کشاورزی را تأمین کند و در اختیار تولید کنندگان و وارد کنندگان قرار دهد

حسینی یزدی درباره تعرفه و عوارض واردات نهاده های کود و سم گفت: در پی افزایش عوارض واردات ناچار شدیم سم و کود را با 

ی از چین و هند وارد کنیم که در پی این اتفاق مقرر شد برای مدیریت قیمت نهاده ها برای سموم پرمصرف و کم درصد ۵0تورم 

 .خطر تسهیالتی اختصاص یابد

وی تاکید کرد: عوارض برای واردات کود و سم معنا ندارد چرا باید کشاورز را مجبور کنیم به علت قیمت باالی کود و سموم کم خطر 

 .م بی کیفیت استفاده کنداز کود و سمو

 4۲00رئیس انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان سم و کود درباره قیمت نهاده های کود، سم و بذر پس از تخصیص ارز دولتی 

درصد افزایش قیمت خواهیم داشت که آن هم به علت تفاوت قیمت ارز  ۲0تومانی گفت: چنانچه ارز مورد نیاز تأمین شود فقط 

 .تومانی است 4۲00ی تا تومان 3800

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵۵e441a1646f4debacb۲010c۹7۲77 
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 نوغان
 فارس - ۹۷/۰۴/۳۰ : تاریخ

 تولید هزار تن پیله تر در کشور 

  .نوغانداری کشور از تولید حدود هزار تن پیله تر توسط نوغانداران کشور خبردادرئیس مرکز توسعه 

علی اصغر داداش پور امروز در جلسه هم اندیشی  به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار جعبه تخم  ۲6استان کشور ، ۲۲امسال برای نخستین بار در کشور در :بایگ استان خراسان، افزودصنعت ابریشم در شهرستان 

 .تن افزایش یافت100نوغان توزیع شد و روند تولید نسبت به سال گذشته حدود 

ر سال گذشته دوبرابای بود که سطح درآمدی نوغانداران نسبت به بختانه شرایط بازار درسال جاری به گونهوی تصریح کرد: خوش

 .شد

میلیاردریالی نوغانداران براثربیماری سال گذشته گفت: تمام مستندات این 40داداش پور همچنین درباره پرداخت نشدن خسارت 

خسارت  1۲و 10خسارت ازطریق وزارت جهاد کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه منعکس شده است که امیدواریم ازاعتبارات ماده 

 .ن پرداخت شودنوغاندارا

رئیس مرکزتوسعه نوغانداری کشور همچنین درباره وضعیت تولید تخم نوغان داخلی باتوجه به واردات نوغان ازچین درسال جاری 

های داخلی بیماری مشاهده شد تا رفع کامل بیماری ازتولید گسترده خودداری میکنیم ازآنجا که درسال گذشته در واریته :گفت

 .سازیم، اما پیگیر بازیابی تولید تخم نوغان داخلی هستیمازکشوررامرتفع میوازطریق واردات نی

https://www.farsnews.com/news/13۹704300003۲۵/%D8%AA%D۹%88 
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 نوغان

 ایران اکونا – ۱۳۹۷تیر / /  ۳۰شنبه , 

 تولید هزار تن پیله تر در کشور

 .رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از تولید حدود هزار تن پیله تر توسط نوغانداران کشور خبرداد

ور امروز در جلسه هم اندیشی صنعت پ داداش اصغر علی رضوی، خراسان مرکز سیما و صدا خبرگزاری از نقل به به گزارش ایران اکونا

هزار جعبه تخم نوغان  ۲6استان کشور ، ۲۲در شهرستان بایگ استان خراسان، افزود: امسال برای نخستین بار در کشور در ابریشم

 .تن افزایش یافت100توزیع شد و روند تولید نسبت به سال گذشته حدود 

ران نسبت به سال گذشته دوبرابر ای بود که سطح درآمدی نوغاندابختانه شرایط بازار درسال جاری به گونهوی تصریح کرد: خوش

میلیاردریالی نوغانداران براثربیماری سال گذشته گفت: تمام مستندات 40داداش پور همچنین درباره پرداخت نشدن خسارت .شد

 1۲و 10این خسارت ازطریق وزارت جهاد کشاورزی به سازمان برنامه و بودجه منعکس شده است که امیدواریم ازاعتبارات ماده 

 .ت نوغانداران پرداخت شودخسار

رئیس مرکزتوسعه نوغانداری کشور همچنین درباره وضعیت تولید تخم نوغان داخلی باتوجه به واردات نوغان ازچین درسال جاری 

های داخلی بیماری مشاهده شد تا رفع کامل بیماری ازتولید گسترده خودداری میکنیم گفت: ازآنجا که درسال گذشته در واریته

 .سازیم، اما پیگیر بازیابی تولید تخم نوغان داخلی هستیمق واردات نیازکشوررامرتفع میوازطری

http://iranecona.com/85628/%D8%AA%D9%88%D 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۷/۰۴/۲۷ : تاریخ

 درصد تعرفه اعمال کرد/ از دست رفتن بازار آمریکا به نفع ایران 45چین روی پسته آمریکا 

درصدی روی پسته آمریکا اعمال کرد که سبب از دست  4۵جویانه تعرفه استریت ژورنال اعالم کرد: چین در پی اقدام تالفی وال 

 جنگ ژورنال، استریت وال به نقل خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین .رفتن بازار این محصول به نفع ایران خواهد شد

 باعث شد اعمال چینی کاالی دالر میلیارد ۵0 روی آن از پس و آغاز آلومینیوم و فوالد روی تعرفه اعمال با که آمریکا اخیر تجاری

ترین محصولی که چین براساس این گزارش مهم.کند اعمال تعرفه آمریکایی محصوالت روی جویانهتالفی اقدام یک در هم چین شده

نویسد: وال استریت ژورنال می.درصد افزایش داده است 4۵به  ۵تعرفه اعمال کرده پسته است که تعرفه وارداتی این محصول را از 

های طی سال.ان به نفع ایران تمام شودها باعث خواهد شد تا بازار این محصول پرطرفدار در جهاعمال تعرفه چین روی پسته آمریکایی

گذشته آمریکا توانسته بود تا جایگاه نخست بزرگترین تولیدکننده پسته جهان را از ایران بگیرد اما به لطف طعم مناسب، پسته ایرانی 

 .همچنان بازار این محصول پرطرفدار را در دست دارد

های گذشته اقبال زیادی از سوی کشاورزان آمریکایی آید که در سالعمل می درصد پسته آمریکا در دره سانجاکوئین کالیفرنیا به 99

قه کاری این منطکاری و علوفههای گذشته کشاورزان آمریکایی با باال رفتن شدید قیمت آب یونجهدر سال.به این محصول شده است

 .تأثیر نبودم در این تغییر زراعت بیرا به پسته تغییر دادند که البته قیمت باالی این محصول و بازار مناسب آن ه

کنگ خریداری شود و نیمی از صادرات پسته آمریکا را چین و هنکدر حال حاضر بیش از نیمی از پسته تولید آمریکای صادر می

 .درصد افزایش یافته است 1300سال گذشته میزان صادرات پسته کالیفرنیا به چین  1۲طی .کنندمی

تن بزرگترین صادرکننده پسته در جهان شد و به دنبال آن با فاصله نسبتاً کمی  ۵۵۹هزار و  ۲17ادرات سال گذشته آمریکا با ص

 .تن صادرات در جایگاه دوم قرار گرفت 300هزار و  144ایران و با 

 .احب کندچین را تصبنابراین با اعمال تعرفه از سوی چین روی پسته آمریکایی بسیار محتمل است که ایران بازار صادراتی آمریکا در 

ای آمریکا که باعث شده منافع آنها به شدت تحت تأثیر قرار گیرد گرانی آب در این میان کشاورزان عالوه بر اعتراض به جنگ تعرفه

 .بهای کشاورزی هم سهم سود آنها را کم و کمتر کرده است

https://www.farsnews.com/news/13۹704۲70010۵6/%DA%86 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۱دو شنبه 

 اختالف قیمت سویای برزیل با آمریکا به باالترین سطح در چهار سال گذشته رسید

 
 است، رسیده گذشته سال چهار در سطح باالترین به آمریکا سویای با برزیل سویای بین قیمت اختالف -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .سویا سوق داده است برزیل فروشندگان سمت به را سویا چینی خریداران آمریکا، و چین بین تجاری جنگ زیرا

 زا صادراتی سویای. گردد می محسوب جهان در سویا واردکننده بزرگترین چین ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 سواحل در آمریکا رفته فروش به سویای قیمت از بیش دالر 66,10 هرتن که است رفته فروش به دالر 3۹6,60 هرتن برزیل بنادر

تا کنون تجربه نشده است و از هنگامی  ۲014چنین اختالف قیمتی بین سویای برزیل و سویای آمریکا از سپتامبر .ستا مکزیک خلیج

هزارتن سویای  830رزیل را آغاز کرد. طبق اعالم وزرات کشاورزی آمریکا قرارداد خرید بیش از آغاز شد که چین خرید سویا از ب

 .میلیون تن سویا به چین فروخته است 3۲,۵آمریکا از سوی چین لغو شده است ودر ماههای مارس و آوریل برزیل 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=caa1۲7048۵0f4ca۵8e7 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=caa12704850f4ca58e7

	.
	آب
	کمبود آب در خرمشهر ناشی از آبیاری کشتزارهای نیشکر است
	آفزایش نرخ آب معدنی
	آغاز رهاسازی آب برای آبیاری نخیلات آبادان و خرمشهر

	اقتصاد کلان
	ضرر ۱۰ میلیارد اتحادیه اروپا از قطع صادرات به ایران
	مهلت ثبت سفارش بدون انتقال ارز تمدید شد
	اولویت بندی کالاهای مشمول ارز رسمی در اختیار بانک مرکزی نیست
	حداکثر فاصله زمانی بین پروفرم و ثبت سفارش برای کالاهای بورسی و کشاورزی یک ماه شد+ سند

	اقتصاد محصولات
	آخرین تحولات بازار مرغ/ نرخ هر کیلو مرغ 8900 تومان
	سهم یک درصدی ایران در تجارت جهانی مرغ/ ظرفیت صادرات 500 هزار تن مرغ وجود دارد
	کیفیت مرغ تولیدی قابل رقابت با سایر رقباست/قیمت تمام شده مرغ در ایران تفاوتی با دیگر کشورها ندارد


	اقلیم و منابع طبیعی
	فارس از وضعیت آبوهوا گزارش میدهد
	کشاورزان مراقب ناپایدارهای جوی باشند

	انتصابات
	رئیس سازمان تحقیقات و ترویج تغییر کرد
	انتصاب اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	در بازار تهران قیمت انواع میوه + جدول
	فارس از وضعیت بازار میوه گزارش میدهد
	آخرین قیمت انواع میوه و صیفی در بازار/ گیلاس و خربزه صدرنشین ویترین مغازه ها
	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات/ قیمت مرغ در آستانه 9 هزار تومانی شدن
	آخرین تحولات بازار مرغ و ماهی/قیمت مرغ به 9 هزار تومان رسید
	نوسان قیمت میوههای باغی در بازار/ کمبود میوه عامل اصلی گرانی
	آخرین تحولات بازار میوه و صیفی/ نرخ محصولات باغی در بازار شناور است

	برنامه و سیاست ها
	رسانهها برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش اسراف نان به میدان بیایند
	پشت درهای بسته برای نان تصمیم میگیرند/ متولی نان در کشور چه کسی است؟
	ضرورت موافقت ستاد تنظیم بازار با نرخ 9250 تومانی مرغ/ کاهش قدرت خرید خانوار نباید از جیب مرغدار پرداخت شود
	۴ پیشنهاد اساسی به دولت برای حل مشکل نانواها بدون گرانی نان

	برنج
	آغاز برداشت برنج در مازندران و گیلان/ استانهای دیگر با وجود هشدار وزارت کشاورزی برنج کاشتند
	کاهش 10 درصدی واردات برنج در سال جاری/ قاچاق برنج منتفی است
	گرانی برنج خارجی رد شد
	اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی به معنای افشا نیست

	کاهش 10 درصدی واردات برنج در سال جاری/ قاچاق برنج منتفی است
	گرانی برنج خارجی رد شد
	اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی به معنای افشا نیست

	کشت دوم برنج در مازندران با اما و اگر بسیار!

	پسته
	پنبه
	واردات بی رویه پنبه عامل اصلی کاهش تولید طلای سفید/ رسیدن به خودکفایی مجدد غیر ممکن نیست
	واردات بی رویه پنبه، تولید را به خاک سیاه کشاند
	استفاده از بذور زودرس یک راه برای رسیدن به خوداتکایی پنبه

	واردات بی رویه پنبه عامل اصلی کاهش تولید طلای سفید/ رسیدن به خودکفایی مجدد غیر ممکن نیست
	واردات بی رویه پنبه، تولید را به خاک سیاه کشاند
	استفاده از بذور زودرس یک راه برای رسیدن به خوداتکایی پنبه


	تامین منابع مالی
	پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان
	۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شد

	تحقیقات و نوآوری ها
	واکسنهای تغییر تاریخ یافته اصلاً وارد بازار نشدند/ ۷۰ درصد واکسن طیور دست شرکتهای خارجی است
	عرضه ۲ واکسن بیماریهای طیور تا پایان سال

	تخم مرغ
	تولیدات باغی
	تعطیلی واحدهای تولیدی قارچ خوراکی یکی پس از دیگری/ تولید قارچ تعریفی ندارد

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 10 واحد مرغداری را درگیر کرد/شیوع بیماری در گرمای 45 درجه نگران کننده است
	صادرات تخم مرغ تعریفی ندارد

	انباشتگی 150 هزار رأس گوساله در شهرکهای پرواربندی/ مشکلی در تأمین و توزیع گوشت قرمز وجود ندارد

	چای
	واردات ۲۵۰ میلیون دلاری چای از سریلانکا غیر ممکن است
	خرید تضمینی برگ سبز چای از 77 هزارتن گذشت/پرداخت 56 درصد مطالبات چایکاران

	حبوبات
	خاک
	خرما
	آغاز رهاسازی آب برای آبیاری نخیلات آبادان و خرمشهر

	خرید تضمینی/خدمات
	خرید تضمینی ۵.۵ میلیون تن گندم/ ۵۳ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
	خرید تضمینی گندم 700 هزارتن کاهش یافت/ پرداخت 57 درصدی مطالبات گندمکاران
	جایزه گندم به تمامی کشاورزان تعلق ندارد
	گندم تولیدی در حال خروج از مرزهای کشور است

	توضیحات شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به خبر کاهش 700 هزارتنی خرید تضمینی گندم
	خرید تضمینی برگ سبز چای از 77 هزارتن گذشت/پرداخت 56 درصد مطالبات چایکاران
	خرید تضمینی گندم از مرز 5 میلیون و 800 هزارتن فراتر رفت/ نیازی به واردات گندم نداریم
	بیستمین گنگره دامپزشکی ایران اول مرداد برگزار میشود
	روستاییان دارای چک برگشتی وام اشتغال میگیرند/ تصویب 2 هزار و 800 میلیارد تومان طرح اشتغال ساز
	پرداخت 6 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی
	متقاضیان دریافت تسهیلات به رغم داشتن چک برگشتی وام میگیرند
	حجم صادرات فرش به 500 تن رسید


	خشکسالی
	کمبود آب در خرمشهر ناشی از آبیاری کشتزارهای نیشکر است

	دانه های روغنی
	پیشبینی تولید 320 هزارتن کلزا در سال جاری/ اطلاعی از تراریخته بودن ذرت و کنجاله سویا وارداتی ندارم
	دستگاههای متولی باید پاسخگوی تراریخته و غیر تراریخته بودن کنجاله سویا و ذرت باشند


	روغن
	زعفران
	زیتون
	سلامت
	آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 10 واحد مرغداری را درگیر کرد/شیوع بیماری در گرمای 45 درجه نگران کننده است
	صادرات تخم مرغ تعریفی ندارد

	تعداد مبتلایان به تب کریمه کنگو به 50 نفر رسید/ گزارشی از شیوع بیماری در استان تهران نداشتیم
	چرخش ویروس آنفلوانزای حاد پرندگان در استانهای پرخطر/ 300 هزار قطعه طیور در تیرماه معدوم شد
	توزیع 150 میلیون دوز واکسن در 12 استان پرخطر
	مرغداران هوشیار باشند
	شیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان تأثیری در صادرات تخم مرغ نداشت
	مرغداری های غیرمجاز تعیین تکلیف می شوند/ فعالیت 7 هزار واحد مرغداری غیر مجاز در کشور

	چرخش ویروس آنفلوانزای حاد پرندگان در استانهای پرخطر/ 300 هزار قطعه طیور در تیرماه معدوم شد
	توزیع 150 میلیون دوز واکسن در 12 استان پرخطر
	مرغداران هوشیار باشند
	شیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان تأثیری در صادرات تخم مرغ نداشت
	مرغداری های غیرمجاز تعیین تکلیف می شوند/ فعالیت 7 هزار واحد مرغداری غیر مجاز در کشور

	نوشیدنی که پوست را صاف و وزن را کم می کند
	روزانه چند لیوان آب بنوشیم؟
	توصیههای بهداشتی و تغذیهای به حجاج

	سیب زمینی
	شیلات
	مرگ مزارع پرورش ماهی گرمابی در خوزستان و خاموشی 4300 شغل
	صادرات 16 هزارتن محصولات شیلاتی در دو ماهه نخست سال/ رشد 10 درصدی صادرات در راه است
	صادرات 16 هزارتن محصولات شیلاتی در دو ماهه نخست سال/ رشد 10 درصدی صادرات در راه است
	مزارع پرورش ماهی گرم آبی در خوزستان در ورطه نابودی

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	لبنیات در انتظار قیمت گذاری دستوری/ دولت با فشار بر تولید میخواهد رضایتمندی کاذب ایجاد کند
	قیمت شیرخام پس از ماه ها کش و قوس تعیین تکلیف شد
	پس از ماه ها کش و قوس، نرخ جدید شیرخام مشخص شد
	قیمت اعلامی از سوی دولت مبنای قیمت شیرخام نیست

	افزایش 9 درصدی شیرخام دردی از دامدار دوا نمی کند/قیمت شیر خام باید تابع عرضه و تقاضا باشد
	افزایش خودسرانه قیمت محصولات لبنی در بازار/ بلاتکلیفی قیمت شیر کماکان ادامه دارد!
	افزایش خودسرانه قیمت محصولات لبنی در بازار/ بلاتکلیفی قیمت شیر کماکان ادامه دارد!
	گرانی ظروف یکبار مصرف، افزایش 20 درصدی محصولات لبنی را رقم زد/ سازمان حمایت اظهار نظر کند


	صادرات و واردات
	سهم یک درصدی ایران در تجارت جهانی مرغ/ ظرفیت صادرات 500 هزار تن مرغ وجود دارد
	کیفیت مرغ تولیدی قابل رقابت با سایر رقباست/قیمت تمام شده مرغ در ایران تفاوتی با دیگر کشورها ندارد

	ممنوعیت افزایش بیش از 17 درصد قیمت کالاهای وارداتی

	صنایع غذایی
	پشت درهای بسته برای نان تصمیم میگیرند/ متولی نان در کشور چه کسی است؟
	جشنواره فرهنگ تولید نان با عنوان جشنواره «خوشه» امروز در راستای کمک به بهبود فرآیند تولید نان و گندم تا مصرف
	نانوایان در انتظار تغییر نرخ نان/ نرخ نان از ۴ سال قبل فرق نکرده است
	متولی نان در کشور چه کسی است؟/ 30 هزار نانوایی موجود در سطح کشور مازاد است

	عسل
	علوفه
	توقف ثبت سفارش برای واردات کنجاله/ قیمت مرغ روند افزایشی گرفت

	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	بر اساس آمارها مشخص شد ۴۸.۵ درصد پول گندمکاران پرداخت شد/ کاهش ۱۴ درصدی خرید گندم

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	ایجاد زنجیره گوشت قرمز برای حذف دلالان/ استفاده از پسماند کشاورزی برای تامین خوراک ارزان قیمت دام

	گوشت مرغ
	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	متفرقه
	بیکارِ بیپولی که میلیونر شد

	مرکبات
	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	پاسخگویی معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی به طرح اینترنتی
	کاهش وابستگی در حوزه غذایی طی ۱۰ سال اخیر/ رکورد ۱۲۳ ساله قندو شکر شکست
	دام زنده در حال خروج از مرزهای کشور است/نرخ هر کیلو دام زنده سبک 22 هزار تومان
	کارآفرینان جوان و خلاق، مزیت امروز اقتصاد کشور است
	آشفته بازار دام زنده در آستانه عید قربان/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 51 هزار تومان
	وزارت جهاد کشاورزی، ادعای وجود شبکه مافیایی در خرید تضمینی گندم را رد کرد.
	بهروز فروتن از ناگفته های «بهروز» می گوید/ وضعیت شرکتهای صنایع غذایی بعد از انقلاب و زمان جنگ تا امروز
	عبور از رکورد ۱۲۳ساله تولید شکر/نیازی به واردات گندم نداریم

	نهاده
	قرار گرفتن نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر در گروه اول تخصیص ارز دولتی

	نوغان
	تولید هزار تن پیله تر در کشور
	تولید هزار تن پیله تر در کشور

	گزارشات جهانی
	چین روی پسته آمریکا 45 درصد تعرفه اعمال کرد/ از دست رفتن بازار آمریکا به نفع ایران
	اختلاف قیمت سویای برزیل با آمریکا به بالاترین سطح در چهار سال گذشته رسید


