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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 فارس- ۹۷/۰۵/۲۱ : تاریخ

 توانیم عجله کنیمآب هنوز ادامه دارد/ برای کشت جایگزین نمیهای کمکشت برنج در استان

: شود، گفتها برنج کشت میرغم مصوبه وزارت جهاد هنوز در برخی استانمعاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه علی 

  .کندتوانیم عجله کنیم چون طرح را با شکست مواجه میدر ارتباط با الگوی کشت و کشت جایگزین نمی

ی بخشرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که قرار بود، در قالب طرح تعادلوگو با خبرنگار اقتصادی خبعباس سروش در گفت

مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد، آیا در این مورد اقدامی صورت گرفته است، گفت: مصرف آب در بخش کشاورزی باید 

آغاز و در تالش است تا کاهش مصرف  کاهش یابد، بنابراین وزارت نیرو با تشکیل جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را

 .آب در بخش کشاورزی محقق شود

 رود چه محصوالتی کشت شود آغاز جلسات برای اینکه در حوضه دریاچه زاینده*

وی در پاسخ به این سؤال که وزارت نیرو چه اقداماتی برای تعیین الگوی کشت با وزارت جهاد کشاورزی کرده است، گفت: وزارت 

رود چه محصوالتی کشت شود، آغاز کرده است، پس ت جهاد کشاورزی جلساتی را برای اینکه در حوضه دریاچه زایندهنیرو با وزار

 .بری کمتری کشت شودباید مشخص شود، با توجه به وضعیت آب در این حوضه چه محصوالتی با آب

 کشت برنج در برخی استانهای کم آب کشور ادامه دارد*

ها رغم بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه به جزء دو استان شمالی کشور برنج در برخی استانسروش با بیان اینکه علی

های زیر کشت برنج در خارج از دو استان گیالن و مثل فارس، خوزستان و اصفهان ادامه دارد، تأکید کرد: یک سوم از کل زمین

ر مورد تعیین الگوی کشت و کشت جایگزین تأکید کرد: به هر حال مصرف آب معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا د.مازندران است

توانیم با عجله اقدامی انجام دهیم که بعداً با شکست و پشیمانی در بخش کشاورزی باید کاهش یابد و در مورد کشت جایگزین نمی

 .به غیر از دو استان شمالی را کنترل کنیم های آب باید به تدریج کشت برنجسروش اضافه کرد: به هر حال با تعرفه.مواجه شود

توانیم با این موضوع به راحتی برخورد کنیم، پس باید ابتدا وی تصریح کرد: کشاورزی منبع زندگی و کشت و کار است، پس نمی

 .تکشت جایگزین را معرفی کنیم، اما باید اذعان کرد که وزارت جهاد کشاورزی در این باره از وزارت نیرو جلوتر اس

ای عمل کنیم که عوارض اقتصادی، اجتماعی و سروش خاطرنشان کرد: به هر حال باید بر روی پیاده کردن کشت جایگزین به گونه

 .نارضایتی عمومی نداشته باشد

https://www.farsnews.com/news/13970521000339/%DA%A9%D8% 

 

 

 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970521000339/%DA%A9%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  سوم  اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۹تاریخ: 

 تومان در دستور کار دولت نیست 3500کاهش قیمت ارز کاالی اساسی به 

 .تومان در دستور کار دولت نیست 3500وزارت صمت اعالم کرد: کاهش قیمت ارز کاالی اساسی به 

روابط عمومی وزارت صمت اعالم کرد: انتشار خبری مبنی بر کاهش قیمت دالر  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  به گزارش

تومان مصوب شده است و هر قیمت اعالمی  ۴200در بسته جدید ارزی  های اساسیکاالهای اساسی مورد تایید نیست و دالر کاال

 .دیگر نادرست و مورد تایید وزارت صنعت معدن و تجارت نیست

 .زنی و اطالع رسانی غیر دقیق پرهیز کنندخواهیم با توجه به شرایط حساس کشور از گمانهها میاز رسانه

//www.yjc.ir/fa/news/https:6627717/%DA%A9% 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۱ک شنبه ی

 موافقت هیات واگذاری با انحالل سهام تمامی شرکت های غله و خدمات بازرگانی

 .غله و خدمات بازرگانی مناطق موافقت کردهای هیات واگذاری در چارچوب اختیارات قانونی با انحالل سهام تمامی شرکت

اقتصادی و دارایی و سایر اعضا تشکیل شد که بر  امور وزیر حضور با واگذاری هیات اخیر جلسه به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،

این اساس مقرر شد دو قطعه امالک متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام به صورت نقد از طریق مزایده عمومی و نیز سهام شرکت 

 .خدمات حمایتی کشاورزی به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده واگذار شود

های غله و خدمات بازرگانی مناطق در چارچوب اختیارات قانونی با انحالل سهام کلیه شرکت همچنین در این جلسه هیات واگذاری

 .موافقت کرد و مقرر شد اقدامات آن آغاز شود

تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری سردخانه شهید حقانی بندرعباس، سیلوی قائم بتنی ارومیه، انبار ساده سلماس، سیلوی قدیم 

قائم بتنی کرمانشاه، سیلوی قائم بتنی کنگاور، سیلوی اداری انبار اردکان، سیلوی اداری انبار بروجن، سیلوی سنقر، سیلوی قدیم 

اداری انبار مهریز، سیلوی اداری انبار میبد، سیلوی اداری انبار یزد ابرکوه، سیلوی قائم بتنی سراوان، زمین سردخانه چابهار و اداری 

مه موارد به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده( از دیگر مصوبات جلسه اخیر هیئت واگذاری مسکونی یک واحد انبار خاش نیز)ه

های سوخت عباس آباد به صورت نقد، جایگاه سوخت شماره همچنین در این جلسه با قیمت پایه و شرایط واگذاری زمین جایگاه.بود

تهران به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی موافقت  22یک خرم آباد به صورت نقد و اقساط و نیز جایگاه سوخت شماره 

اصالح و تصویب دستورالعمل واگذاری سهام یا بنگاههای قابل واگذاری از طریق مذاکره از دیگر مصوبات هیات واگذاری در این .شد

و نیز  1397واگذاری سال  بنا به همین گزارش، همچنین الحاق و درج نام برخی شرکتها به فهرست بنگاههای مشمول.جلسه است

تصویب تخفیف خوش حسابی به دو مورد خریداران بنگاههای واگذار شده شامل جایگاه سوخت آستارا و شرکت پاالیش و پژوهش 

خون و نیز تعیین تکلیف دریافت سود فروش اقساطی دوره تاخیر پرداخت بخش نقدی معامله نیروگاه شاهرود از جمله مصوبات این 

 .اگذاری بوده استجلسه هیئت و

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۴59aea562d69۴6f98cbb5 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۰تاریخ: 

 پروتئینی /روند نزولی قیمت مرغ و تخم مرغتدابیر دولت برای مدیریت بازار محصوالت 

خریدهای خوبی در نهاده های دامی انجام  :مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به روند نزولی قیمت مرغ و تخم مرغ گفت

 .گرفته و خیال تولیدکنندگان از بابت نهاده ها راحت باشد

یوسفی رئیس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

گفت: در حال حاضر شبکه خبر در خصوص تدابیر دولت برای مدیریت بازار محصوالت پورتئینی  18:30گوشتی در برنامه گفتگوی 

 . مرغ در بازار وجود ندارد تامین بابت مشکلی تن مرغ در سطح کشور توزیع می شود و 500هزار و  5روزانه 

تومان  200هزار و  9مرغ آماده به طبخ نیز   قیمت حداقل و  تومان 500هزار و  6وی ادامه داد: قیمت تمام شده مرغ برای مرغ زنده 

تومان به دست  100هزار و  8ای که از طرف شرکت توزیع و پشتیبانی امور دام پرداخت می شود با قیمت است و البته با یارانه 

تومان یارانه پرداخت می کند و این قیمت واقعی  1500این مقام مسئول افزود: دولت در قیمت مرغ حداقل .مصرف کننده می رسد

با گران شدن دان و خوراک زیان دیده اند و مطمئن نیستند  9۴از سال  یوسفی با اشاره به مشکالت مرغداران گفت: مرغداران.نیست

  .که بتوانند دان مصرفی جوجه ها را به قیمت مناسب تامین کنند

 خیال تولیدکنندگان از بابت نهاده های دامی راحت باشد

ه روند نزولی در قیمت مرغ و تخم دیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت: طی هفته گذشتم بر اساس این گزارش ورناصری

 .مرغ داشته ایم و ما باید تولیدکنندگان را به ادامه تولید ترغیب کنیم

وی تاکید کرد:خریدهای خوبی در نهاده های دامی انجام گرفته و خیال تولیدکنندگان از بابت نهاده ها و همچنین خیال مصرف 

 .شدراحت با  کنندگان از بابت میزان تولید و قیمت ها

طور روزانه انجام می شود البته قیمت  به کشور در مرغ توزیع: گفت گرم مرغ توزیع  درباره  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام

 .عرضه مرغ از تولید تا بازار تفاوت زیادی دارد و تولید کننده سود حداقلی می برد

مصرف کننده اعالم کرده و در تمامی سازمان های میادین تهران تومان برای  8175ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ گرم را  :وی افزود

  .توزیع مرغ منجمد نیز براساس قیمت اعالم شده انجام می شود .عرضه مرغ به همین قیمت انجام می شود

 .تومان اعالم کرد 6750ورناصری قیمت مرغ منجمد دولتی را نیز در تمام میادین و فروشگاه زنجیره ای 

تومان قیمت اعالم  9660واقعی نیست و قیمت  تومان هزار 11 قیمت: گفت  ل درباره نوسانات مقطعی قیمت مرغاین مقام مسئو

وی با اشاره به اینکه در سطح میادین شهر تهران امکان کنترل و نظارت دقیق وجود دارد، افزود:  .شده برای هفته گذشته بوده است

این مقام مسئول گفت: کل نیاز کشور از طریق   .میادین با آسودگی خاطر تهیه کنندمردم می توانند کاالی مورد نیاز خود را از 

تولیدکنندگان داخل تامین می شود بنابراین باید در قیمت ها تعادل داشته باشیم. سعی ما این است که قیمت ها به گونه ای باشد 

تصریح کرد:  کشور به دامی نهاده تن میلیون 2 از بیش اتوارد  ورناصری با اشاره به.که به مصرف کنندگان نیز فشاری وارد نشود

 شده تخلیه بنادر در و  دوره حمل این کاالها متفاوت است؛ ما جو، ذرت و کنجاله سویا وارد می کنیم که بخش عمده آن وارد کشور

مساله ای است که مربوط به سازمان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: اینکه عده ای در بازار تخلف می کنند   .است

  .های نظارتی است و آنها این امر را کنترل می کنند
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وی در خصوص قیمت تخم مرغ تصریح کرد: از هفته گذشته توزیع تخم مرغ بر مبنای هماهنگی با برخی از تولیدکنندگان از محل 

تومان عرضه می شود ضمن اینکه  600هزار و  12ت هر شانه این هفته نیز تخم مرغ های وارداتی به قیم از و  تولید داخل آغاز شد

 .این تخم مرغ ها توسط واردکنندگان بخش خصوصی وارد شده است

  .ورناصری افزود: به دلیل جبران کسری تخم مرغ این هفته از تخم مرغ های وارداتی استفاده خواهد شد

 هزار تومان 33هر کیلو گوشت گوسفندی 

تن گوشت از استرالیا و کشورهای آسیای  160تا  150 روزانه صورت به: گفت قرمز گوشت قیمت کنترل رهدربا  این مقام مسئول

 .میانه وارد می شود و در فروشگاه های زنجیره ای و برخی صنوف قصابی ها توزیع می شود

 .است شده اعالم تومان هزار 33 الشه  صورت به گوسفندی گرم  وی افزود: متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت 

هم اکنون گوشت هم به صورت الشه و هم به صورت بسته بندی شده و با قیمت :کرد تصریح  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام  

   . های مصوب در فروشگاه های زنجیره ای و میادین عرضه می شود

 افزایش قیمت نهاده های تولید دلیل اصلی گرانی گوشت قرمز 

علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در ارتباط تلفنی درباره نحوه توزیع و قیمت  ادامه برنامه بر اساس این گزارش در 

  .واردات تامین شود که تاثیر زیادی در قیمت خواهد داشت طریق از باید نیاز مورد قرمز گوشت  گوشت قرمز گفت: مقداری از

ر دامپروری تغییر کرده و به دلیل افزایش قیمت علوفه و نهاده های تولید قیمت گوشت وی تاکید کرد:هزینه های نهاده های تولید د 

  .در بازار افزایش یافته است. تولید کننده مجبور است به دلیل حفظ خود قیمت ها را افزایش دهد

ws/https://www.yjc.ir/fa/ne662901۴/%D8%AA%D8%A 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۱تاریخ: 

 های دامیگران شدن مرغ به دلیل افزایش نرخ نهاده

درصدی، کنجاله سویا  ۴0عضو اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: از ابتدای سال نرخ نهاده های دامی از جمله ذرت با افزایش 

عظیم حجت عضو اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفت و گو با .درصدی در بازار روبرو شد 300درصد و سایر افزودنی ها  70

، درباره آخرین وضعیت بازار مرغ اظهار کرد:قیمت مرغ طی یک ماه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

وی افزود: از ابتدای سال نرخ نهاده .اخیر به دلیل افزایش هزینه های تولید که از ابتدای سال بر مرغداران وارد شد، با نوساناتی در بازار روبرو شد

درصدی در بازار روبرو شد و درنهایت قیمت  300درصد و سایر افزودنی ها  70جاله سویا درصدی، کن ۴0 افزایش با ذرت  های دامی از جمله

شهرها دانست و   حجت قیمت مرغ زنده در استان تهران را از پایه های اصلی قیمت در سایر.مرغ در بازار را دستخوش تغییر و تحوالتی قرار داد

 10تا  500هزار و  9هزار و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده  7تا  700هزار و  6ن گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو مرغ زنده در استان تهرا

وی با اشاره به دالیل تفاوت قیمت مرغ در خرده فروشی های سطح شهر بیان کرد: قیمت مرغ در فروشگاه های مختلف .تومان است 500هزار و 

عضو اتحادیه مرغداران گوشتی در . جاره بها و بسیاری از عوامل دیگر متفاوت استبسته به عواملی نظیر کرایه حمل،میزان فروش فروشگاه ها، ا

ظار تپایان قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با بهبود شرایط جوی، تولید روند عادی خود را طی خواهد کرد که با این وجود ان

 .مرغداران با چالش جدی در صنعت مواجه نشوند می رود که نرخ کنونی مرغ در بازار تداوم داشته باشد تا

 تومان است 600هزار  10قیمت مرغ 

از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو  ، صنعت،تجارت و کشاورزییک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار 

 .تومان است 600هزار و  10و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها  200هزار و  7مرغداری  مرغ زنده درب

وی افزود: با توجه به امتناع مرغداران در عرضه مرغ پیش بینی می شود که قیمت مرغ گرم آماده طبخ در خرده فروشی های سطح 

 .کشتارگاه ها خالی از مرغ توزیعی هستندهزار تومان برسد چرا که هم اکنون نیمی از  11شهر برای فردا به 

این منبع آگاه در پایان تصریح کرد: البته با افزایش جوجه ریزی و ازدیاد عرضه از اول شهریور ماه پیش بینی می شود که قیمت مرغ 

 .به نرخ متعادلی در بازار برسد

https://www.yjc.ir/fa/news/66299۴5/%DA%AF%D8%B1%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۲ : تاریخ

 دهدفارس از وضعیت آب و هوای کشور گزارش می

ها در سه روز آینده تداوم باد و گردوخاک را در شرق کشور تداوم گردوخاک در شرق کشور و زابل/ بارش باران در برخی استان 

های سمنان و تهران و برخی نقاط خواهیم داشت که در زابل با طوفان گردوخاک همراه است و در همین مدت در جنوب استان

  .شودبینی میوزش باد نسبتاً شدید پیش ها مرکزی و قم، در برخی ساعاتاستان

ها در سه روز آینده در های هواشناسی و خروجی مدلبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس تحلیل آخرین نقشه

 اردبیل، البرزهای ساحلی خزر بارش باران، گاهی وزش باد و در ساعات بعدازظهر در شمال آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، استان

 .شودمی بینیپیش مرکزی رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت

شنبه و دریای خزر به ویژه غرب آن روزهای سه شنبه و چهارشنبه در استان گیالن خواهد بود همچنینشدت بارش روزهای سه

 .چهارشنبه مواج است

کشور خواهیم داشت که در زابل با طوفان گردوخاک همراه است و در همین مدت در سه روز آینده تداوم باد و گردوخاک در شرق 

های سمنان و تهران و شمال اصفهان و برخی نقاط استان مرکزی و قم وزش باد نسبتاً شدید در برخی در جنوب استان

 .شودمی بینیپیش ساعات

 .شنبه نواحی مرکزی خلیج فارس مواج استروزهای چهارشنبه و پنج

 .درجه خواهد بود 26و  36 تهران در فردا دما کمینه و بیشینه و شودمی بینیپیش مان تهران فردا صاف گاهی با وزش بادآس

مرکز  تریندرجه باالی صفر خنک 9مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای  ترینمدرجه باالی صفر گر ۴6فردا اهواز با بیشینه دمای 

 شد، ثبت میلی متر 165مرداد امسال  12تا روز   (96مهرماه )بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعیمیانگین .استان خواهد بود

درصد کمتر از  21.7میلی متر بود، بنابراین تا تاریخ مذکور بارش سال جاری  210.9ان بارش سال گذشته در این بازه زمانی میز

درصد  27.1میلی متر بود که بارش سال جاری  226.3ه زمانی مذکور میانگین بلندمدت بارندگی کشور در باز. سال گذشته است

بیشترین میزان بارش در هفته چهل و پنجم سال زراعی متعلق به منطقه بلده در استان مازندران به . کمتر از سال بلندمدت است

 . میلی مترو همچنین منطقه فیروزکوه در استان تهران به همین میزان بوده است 6.2میزان 

درجه سلسیوس و  51دهرم در استان فارس به میزان  دژگاه همچنین میانگین گرمترین منطقه در تاریخ مذکور مربوط به منطقه

 . است بوده سلسیوس درجه صفر میزان به تهران استان در فیروزکوه منطقه ترینخنک

 .مشاهده کنند را از اینجا کشاورزیتوانند جزئیات بیشتری از خبرنامه هفتگی هواشناسی کاربران همچنین می

https://www.farsnews.com/news/20009۴۴1397052/%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۰تاریخ: 

 پاشی درختان میوه خودداری کنندهشدار هواشناسی به کشاورزان/باغداران از سم

هواشناسی را های های پراکنده و وزش باد شدید در برخی مناطق کشور، کشاورزان هشداریک مقام مسئول گفت: با توجه به بارش

 .جدی بگیرند

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمسعود حقیقت، رئیس شبکه پایش اداره هواشناسی کشاورزی در گفت

نوار  در جمعه روز از ه آخرین هشدارهای هواشناسی به کشاورزان اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی، دربارباشگاه خبرنگاران جوان

 .، استان های آذربایجان شرقی، اردبیل،گیالن و مازندران بارش پراکنده باران همراه با رعد و برق پیش بینی می شودشمالی کشور

به سبب جریانات ساحلی دریا به ساحل، هوا خنک تر خواهد شد؛ به طوریکه  به گفته وی؛ با ورود این سامانه در نوار شمالی کشور

 .یابددرجه سانتی گراد کاهش می 8دما در این مناطق تا 

رنج بحقیقت در توصیه ای به کشاورزان گفت: با توجه به شرایط جوی و فصل برداشت برنج در استان های گیالن و مازندران به 

محصول خود را در فضای باز انبار کردند، هر چه سریع تر به مکان های پوشیده انتقال دهند، ضمن  توصیه می شود که اگر کاران

 .کنند خودداری میوه، درختان آنکه باغداران مرکبات تا روز یکشنبه از سم پاشی

 باشند جوی ناپایدارهای مراقب کشاورزان ید:بیشتر بخوان

د که شوداران توصیه میدر برخی مناطق به گلخانه دما افزایش به توجه با  رئیس شبکه پایش اداره هواشناسی کشاورزی ادامه داد:

 .تمهیدات الزم را در گلخانه ها برقرار کنند

ای شرق هرمزگان، قسمت های شرق فارس و کرمان وزش بادهای به ویژه استان ه جنوب شرق کشوروی در پایان تصریح کرد: در 

شدید را خواهیم داشت که در برخی مناطق به ویژه سیستان و بلوچستان احتمال ناپایداری در ساعات بعدازظهر و اوایل شب وجود 

حاشیه رودخانه ها به ویژه رودخانه  دارد. از این رو به دامداران توصیه می شود که در زمان چرای دام در ساعات بعدازظهر از تردد در

 های فصلی اجتناب کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/6628013/%D9%87%D8%B۴%D8%AF 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۱۶سه شنبه , 

 ها هم نیست؛ فکری کنیدمراتع جوابگوی نیمی از دام

 .شوندهای کارشناسی نشده قاتل منابع طبیعی در طول زمان محسوب میعضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران گفت: طرح

ها بحرانی را برای منابع طبیعی کشور ایجاد کرده و جنگل مراتع تخریب و رویهبی چرای ها،دام افزایش: کرد اظهار نازخند صبحی 

های جهاد سازندگی از جمله رود. عالوه بر این، برخی طرحاندیشی نشود این ثروت ملی رو به نابودی میاست که اگر به موقع چاره

های زیادی به مراتع وارد کرده رتدار به ویژه اراضی بایر به باغات، خسادار و تبدیل اراضی شیبطرح طوبی، تسطیح اراضی شیب

وی ادامه داد: در این برهه از زمان که با افزایش جمعیت و افزایش دام مواجه هستیم، به مدیریت چرای دام نیاز مبرم داریم؛ .است

شور وجود میلیون واحد دامی در سراسر ک 80چراکه تعداد واحدهای دامی کشور دو برابر ظرفیت مراتع است. در حال حاضر بیش از 

 .دارد و مراتع فعلی جوابگوی حتی نیمی از این جمعیت دامی نیست؛ لذا باید فکری بدین منظور کنند و چاره ای اندیشید

داری یکی از عوامل مهم بخش کشاورزی و دامداری است و شایسته است که برای افزایش سطح مشارکت صبحی افزود: مرتع و مرتع

نظیری که در کشور وجود های گیاهان دارویی بیارگانیک، حفظ ذخایر ژنتیکی منحصر به فرد و نمونه تولید برداران، مردم و بهره

 .دارد، بیش از پیش مد نظر مسئوالن قرار بگیرد

گیرد که سطح مشارکت مردم از عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران خاطرنشان کرد: در واقع مرتع و مرتع داری زمانی رونق می

ری تخطرهای جدی طبیعی منابع به توجهی الن جدی گرفته شود و از نگاه سودجویانه از مرتع پرهیز شود. استمرار بیطرف مسئو

 .هایمان در معرض خطر نابودی قرار بگیردشود که این ثروت ملی مانند دیگر ثروترا در پی دارد و باعث می

http://iranecona.com/86028/%D9%85%D8%B1%D8%A7 
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 انتصابات
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷مرداد  ۱۶تاریخ: 

 نداریمفروش مرغ با نرخ های دلخواه در خرده فروشی ها/نیازی به واردات مرغ 

یک مقام مسئول گفت: با توجه به ثبات نرخ مرغ زنده درب مرغداری، اما مرغ آماده به طبخ با نرخ های دلخواه در خرده فروشی ها 

 .عرضه می شود

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار

، 500هزار و  6در بازار اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  نرخ مرغدرباره آخرین وضعیت  ،خبرنگاران جوان

 .تومان است 790هزار و  9ه و تره بار ، میادین میو200هزار و  9مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 

هزار تومان در  11تا باالی  200هزار و  9، اما مرغ آماده به طبخ با نرخ های دلخواه از ثبات قیمت مرغ زنده به گفته وی با وجود

 .بازار عرضه می شود که انتظار می رود مسئوالن ذی ربط نظارت کافی را بر مغازه های خرده فروشی داشته باشند

 بیشتر بخوانید: انتقاد مرغداران نسبت به ابالغیه ستاد تنظیم بازار

تولید ک ینده ای نزدییوسفی نرخ کنونی مرغ را واقعی دانست و افزود: البته با شرایط کمبود دان در بازار پیش بینی می شود که درآ

 .کاهش یابد مرغ

د نداریم، بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی تولی واردات مرغرئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه نیازی به 

 .تنها از مسئوالن انتظار می رود که دان مورد نیاز مرغداران را تامین کنند تا تولید مرغ با کاهش روبرو نشود

 اگرچه  تومان اعالم کرد و افزود: 700هزار و  2و کنجاله سویا  350را یک هزار و  مرغدارانوی در پایان نرخ هر کیلو ذرت تحویل به 

 .درصد افزایش داشته است 100در مقایسه با هفته اخیر تفاوتی نداشته ، اما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل   نرخ این

https://www.yjc.ir/fa/news/662۴89۴/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۰تاریخ: 

 تومان کاهش یافت ۲00آخرین تحوالت قیمتی در بازار مرغ/نرخ مرغ زنده 

 .تومانی نرخ مرغ زنده خبر داد 200رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی، رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار 

، 700هزار و  6تومانی نرخ مرغ زنده خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  200از کاهش  ،خبرنگاران جوان

 .تومان است 500هزار و  10تا  200و هزار  9، خرده فروشی های سطح شهر از 200هزار و  9مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 

تومان اعالم کرد و افزود: شرکت پشتیبانی امور دام  990هزار و  7وی نرخ هر کیلو مرغ گرم در غرفه های میادین میوه و تره بار را 

 .بازار تفاوت داردبه مرغ های توزیعی در میادین میوه و تره بار یارانه اختصاص می دهد و به همین دلیل است که نرخ آن نسبت به 

 .تومان اعالم کرد 500هزار و  9و مرغ آماده به طبخ گرم را  500هزار و  6یوسفی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این سوال که ایا احتمال کاهش مجدد نرخ مرغ در بازار وجود دارد یا خیر، 

وی با اشاره به اینکه کمبودی .کرد: با توجه به نرخ کنونی نهاده های دامی احتمال ارزانی قیمت مرغ در بازار بعید به نظر می رسدبیان 

 .تومانی در میادین میوه و تره بار مشتری وجود ندارد 990هزار و  7در عرضه مرغ وجود ندارد، تصریح کرد: هم اکنون برای مرغ 

مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: اگر مشکل اختصاص بسته های ارزی به نهاده های دامی مرتفع گردد، یوسفی در پایان قیمت 

 .پیش بینی می شود که به دنبال کاهش قیمت نهاده ها، قیمت مرغ نیز در بازار کاهش یابد

ww.yjc.ir/fa/news/https://w6628838/%D8%A2%D8%AE%D8%B1 
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 بازار و قیمت ها  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۰تاریخ: 

 تدابیر دولت برای مدیریت بازار محصوالت پروتئینی /روند نزولی قیمت مرغ و تخم مرغ

خریدهای خوبی در نهاده های دامی انجام  :قیمت مرغ و تخم مرغ گفتمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به روند نزولی 

 .گرفته و خیال تولیدکنندگان از بابت نهاده ها راحت باشد

یوسفی رئیس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ  ،قتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه ا صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

شبکه خبر در خصوص تدابیر دولت برای مدیریت بازار محصوالت پورتئینی گفت: در حال حاضر  18:30گوشتی در برنامه گفتگوی 

 . مرغ در بازار وجود ندارد تامین بابت مشکلی تن مرغ در سطح کشور توزیع می شود و 500هزار و  5روزانه 

تومان  200هزار و  9مرغ آماده به طبخ نیز   قیمت حداقل و  تومان 500هزار و  6وی ادامه داد: قیمت تمام شده مرغ برای مرغ زنده 

دست  تومان به 100هزار و  8است و البته با یارانه ای که از طرف شرکت توزیع و پشتیبانی امور دام پرداخت می شود با قیمت 

تومان یارانه پرداخت می کند و این قیمت واقعی  1500این مقام مسئول افزود: دولت در قیمت مرغ حداقل .مصرف کننده می رسد

با گران شدن دان و خوراک زیان دیده اند و مطمئن نیستند  9۴یوسفی با اشاره به مشکالت مرغداران گفت: مرغداران از سال .نیست

  .جه ها را به قیمت مناسب تامین کنندکه بتوانند دان مصرفی جو

 خیال تولیدکنندگان از بابت نهاده های دامی راحت باشد

دیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت: طی هفته گذشته روند نزولی در قیمت مرغ و تخم م بر اساس این گزارش ورناصری

 .رغیب کنیممرغ داشته ایم و ما باید تولیدکنندگان را به ادامه تولید ت

وی تاکید کرد:خریدهای خوبی در نهاده های دامی انجام گرفته و خیال تولیدکنندگان از بابت نهاده ها و همچنین خیال مصرف 

 .راحت باشد  کنندگان از بابت میزان تولید و قیمت ها

ر روزانه انجام می شود البته قیمت طو به کشور در مرغ توزیع: گفت گرم مرغ توزیع  درباره  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام

 .عرضه مرغ از تولید تا بازار تفاوت زیادی دارد و تولید کننده سود حداقلی می برد

تومان برای مصرف کننده اعالم کرده و در تمامی سازمان های میادین تهران  8175ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ گرم را  :وی افزود

  .توزیع مرغ منجمد نیز براساس قیمت اعالم شده انجام می شود .شود عرضه مرغ به همین قیمت انجام می

 .تومان اعالم کرد 6750ورناصری قیمت مرغ منجمد دولتی را نیز در تمام میادین و فروشگاه زنجیره ای 

تومان قیمت اعالم  9660واقعی نیست و قیمت  تومان هزار 11 قیمت: گفت  این مقام مسئول درباره نوسانات مقطعی قیمت مرغ

وی با اشاره به اینکه در سطح میادین شهر تهران امکان کنترل و نظارت دقیق وجود دارد، افزود:  .شده برای هفته گذشته بوده است

نیاز کشور از طریق  این مقام مسئول گفت: کل  .مردم می توانند کاالی مورد نیاز خود را از میادین با آسودگی خاطر تهیه کنند

تولیدکنندگان داخل تامین می شود بنابراین باید در قیمت ها تعادل داشته باشیم. سعی ما این است که قیمت ها به گونه ای باشد 

تصریح کرد:  کشور به دامی نهاده تن میلیون 2 از بیش واردات  ورناصری با اشاره به.که به مصرف کنندگان نیز فشاری وارد نشود

 شده تخلیه بنادر در و  حمل این کاالها متفاوت است؛ ما جو، ذرت و کنجاله سویا وارد می کنیم که بخش عمده آن وارد کشور دوره

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: اینکه عده ای در بازار تخلف می کنند مساله ای است که مربوط به سازمان   .است

  .مر را کنترل می کنندهای نظارتی است و آنها این ا
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وی در خصوص قیمت تخم مرغ تصریح کرد: از هفته گذشته توزیع تخم مرغ بر مبنای هماهنگی با برخی از تولیدکنندگان از محل 

تومان عرضه می شود ضمن اینکه  600هزار و  12این هفته نیز تخم مرغ های وارداتی به قیمت هر شانه  از و  تولید داخل آغاز شد

 .مرغ ها توسط واردکنندگان بخش خصوصی وارد شده است این تخم

  .ورناصری افزود: به دلیل جبران کسری تخم مرغ این هفته از تخم مرغ های وارداتی استفاده خواهد شد

 هزار تومان 33هر کیلو گوشت گوسفندی 

تن گوشت از استرالیا و کشورهای آسیای  160تا  150 روزانه صورت به: گفت قرمز گوشت قیمت کنترل درباره  این مقام مسئول

 .میانه وارد می شود و در فروشگاه های زنجیره ای و برخی صنوف قصابی ها توزیع می شود

 .است شده اعالم تومان هزار 33 الشه  صورت به گوسفندی گرم  وی افزود: متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت 

هم اکنون گوشت هم به صورت الشه و هم به صورت بسته بندی شده و با قیمت :کرد تصریح  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام  

   . های مصوب در فروشگاه های زنجیره ای و میادین عرضه می شود

 افزایش قیمت نهاده های تولید دلیل اصلی گرانی گوشت قرمز 

ادیه دامداران کشور در ارتباط تلفنی درباره نحوه توزیع و قیمت علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتح بر اساس این گزارش در ادامه برنامه 

  .واردات تامین شود که تاثیر زیادی در قیمت خواهد داشت طریق از باید نیاز مورد قرمز گوشت  گوشت قرمز گفت: مقداری از

علوفه و نهاده های تولید قیمت گوشت  وی تاکید کرد:هزینه های نهاده های تولید در دامپروری تغییر کرده و به دلیل افزایش قیمت 

  .در بازار افزایش یافته است. تولید کننده مجبور است به دلیل حفظ خود قیمت ها را افزایش دهد

https://www.yjc.ir/fa/news/662901۴/%D8%AA%D8%A 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۱۷چهارشنبه , 

 گروه موادخوراکی ۸فروشی افزایش قیمت خُرده

بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی مواد خوراکی در هفته منتهی به دوازدهم مردادماه را اعالم 

 .گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است 8دهد قیمت کرد که نشان می

درصد،  8درصد، تخم مرغ  5.3به گزارش ایران اکونا به نقل از بانک مرکزی، در هفته منتهی به دوازدهم مرداد ماه نرخ لبنیات 

درصد و روغن  0.6کر درصد، قند و ش 7.2درصد، گوشت مرغ  2.۴درصد، گوشت قرمز  0.1های تازه درصد، سبزی 2.3های تازه میوه

 .درصد کاهش یافت. قیمت حبوب و چای نیز ثابت ماند 0.2درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ برنج  0.3نباتی 

 لبنیات و تخم مرغ

د درص 8درصد افزایش داشت. بهای تخم مرغ معادل  13.3درصد تا  0.3در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای تمام اقالم بین 

 .رفتهزار ریال فروش می 210هزار تا  136ای افزایش یافت و شانه

 برنج و حبوب

درصد و برنج داخله درجه  0.1در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه یک هر یک معادل 

درصد افزایش ولی  0.7درصد و لوبیا قرمز  0.3عدس  درصد، 0.2درصد کاهش داشت. در گروه حبوب بهای لپه نخود معادل  0.9دو 

 .درصد کاهش یافت 0.۴درصد تا  0.1قیمت سایر اقالم بین 

 های تازهها و سبزیمیوه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر 

های سطح شهر اقالم میوه و فروشیمیوه .شدبار عرضه میفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهها متفروشیمیوه

درصد کاهش  2درصد و موز  3.1درصد، هندوانه  5.6های تازه بهای خربزه معادل کردند که در گروه میوهسبزی تازه را عرضه می

 0.9فرنگی معادل های تازه بهای گوجهدرصد افزایش داشت. در گروه سبزی 8.9تا  درصد 0.9ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 

 .درصد افزایش یافت 2.۴درصد تا  0.7درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم بین  0.6درصد و سیب زمینی  12.7درصد، کدو سبز

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد افزایش  7.2درصد و گوشت مرغ  2.3درصد، گوشت تازه گاو و گوساله  2.۴در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 

 .داشت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد و روغن  0.۴درصد، شکر  0.7در این هفته قیمت چای خارجی بدون تغییر بود. بهای قند و روغن نباتی جامد هر یک معادل 

 .درصد افزایش یافت 0.2نباتی مایع 

 لهتغییرات یکسا

 18.3طبق اعالم بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به دوازدهم مردادماه نسبت به هفته مشابه سال قبل 

درصد، گوشت  17.7های تازه درصد، سبزی 6۴.3های تازه درصد، میوه 1.3درصد، حبوب  9.9درصد، برنج  36.6درصد، تخم مرغ 

 .درصد رشد داشت 10.9درصد و روغن نباتی  19.2درصد، چای  2.7د، قند و شکر درص 1۴.3درصد، گوشت مرغ  29قرمز 

http://iranecona.com/86075/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۰ : تاریخ

 شود/ ردیابی سالمت غذایی از مزرعه تا سفرهتراریخته در خوراک دام رهگیری میاستفاده از محصوالت 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: امکان رهگیری استفاده از محصوالت تراریخته در تولیدات صنعتی و کنترل آن وجود دارد و  

  .در کنار آن عملیات ردیابی از مزرعه تا سفره مردم را در دستورکار داریم

پور امروز در افتتاحیه چهارمین نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، علیرضا رفیعی

ی که هایوگو در حال برگزاری است، خاطرنشان کرد: برای کمک به افزایش امنیت غذایی در کشور ایجاد زنجیرهکه در بوستان گفت

تر در اختیار یکدیگر قرار دهند ضروری است که برگزاری وری و تولید محصول سالمرای افزایش بهرهبتوانند اطالعات خود را ب

 .تواند در این راستا بسیار مؤثر باشدهای ملی میها و همایشنمایشگاه

نبال گیری استفاده از خوراک دام، طیور و آبزیان صنعتی اشاره کرد و گفت: حاکمیت به دوی به ضرورت توسعه و شکل

 .هایی است که تولیدات این بخش به سمت صنعتی شدن حرکت کند تا در آینده مخاطرات بهداشتی ایجاد نشودگذاریسیاست

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین از آغاز عملیات ردیابی از مزرعه تا سفره مردم خبر داد و گفت: این مهم در دستور کار ما 

 .آیداتوماسیون و صنعتی شدن به دست میقرار دارد و این مسئله با 

ست که شود به این معنی ابرداری که به تولیدکنندگان داده میوی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار داشت: پروانه بهداشتی و بهره

یخته ترار کند از مزرعه تا چرخه مصرف تحت کنترل است. حتی محصوالتشود محصولی که مصرف میکننده نهایی متوجه میمصرف

 .توان رهگیری و کنترل کردرا نیز در تولیدات صنعتی به راحتی می

های خام دامی مربوط به خوراک دام است، تصریح کرد: با های تولید فرآوردهدرصد هزینه 70پور همچنین با تأکید بر اینکه رفیعی

رئیس .یابدهای تولید فعاالن بخش خصوصی کاهش میتوان ضریب تبدیل را باال برد که در نتیجه هزینهصنعتی شدن این بخش می

ها به عنوان یک مشکل جهانی در حوزه دام و سازمان دامپزشکی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مقاومت آنتی بیوتیک

 از طرفی ممکن ها وجود ندارد وطیور اشاره کرد و گفت: در شکل غیرهدفمند تولید خوراک دام وطیور امکان ردیابی آنتی بیوتیک

است مقاومت آنتی بیوتیکی در بدن دام ایجاد شده و یا با باقی ماندن آنتی بیوتیک در محصوالت مواجه باشیم که همه اینها درنهایت 

 .تواند در پایان دادن به بسیاری از این مشکالت مؤثر باشدآمیز است، اما استفاده از خوراک صنعتی میبرای سالمت جامعه مخاطره

https://www.farsnews.com/news/13970520000۴18/%D8%A7%D8%B3% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۸تاریخ: 

 هندکشاورزان سیاست خرید تضمینی بر قیمت تضمینی را ترجیح می د

یک مقام مسئول گفت: با وجود مزایای متعدد عرضه محصوالت در بورس کاال، کشاورزان به سبب فقدان آموزش سیاست خرید 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار.تضمینی را بر قیمت ترجیح می دهند

با اشاره به اینکه حذف سیاست خرید تضمینی نگرانی هایی متعددی برای کشاورزان در بر دارد، اظهار  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

برای کشورهای دارای نظام اقتصادی پیشرفته می  ورس کاالعرضه محصوالت کشاورزی در بکرد:اگرچه اجرای سیاست قیمت تضمینی و 

 اتنه کاال، بورس در محصوالت عرضه برای  مناسب های آموزش فقدان سبب به کشور کشاورزان  تواند مزایای فراوانی در بر داشته باشد،اما

  .دانند می حمایتی سیاست را تضمینی خرید سیاست

 و  به سبب شفافیت قیمت ، حذف واسطه ها،جلوگیری از سودجویی دالالن تضمینیسیاست خرید به گفته وی با وجود آنکه 

 دخری سیاست همواره آنها و نیست کشاورزان نظر مورد اما باشد، قبول قابل تواند می دستوری لحاظ از مطالبات موقع به پرداخت

 .دهند می ترجیح کاال بورس در محصوالت عرضه بر را تضمینی

 هزارتن گندم از کشاورزان/کیفیت گندم تولیدی افزایش یافت 500میلیون و  7بیشتر بخوانید: خرید 

بازار محصوالت  در بلندمدت و بهینه راهکار ؛ مجلس نمایندگان برخی اظهارات طبق آیا  ال کهاسدی در پاسخ به این سو

 صالح تمام و ندارد مشخصی سیاسی قدرت کشاورز طبقه آنکه به توجه با: کرد بیان است؟ تضمینی قیمت سیاست حذف  کشاورزی

حذف این سیاست وجود دارد این درحالی است که نمایندگان  امکان قانونی  لحاظ از است؛بنابراین دولتمردان دست در  اختیار و

 .بودند متعهد کشاورزان و کشاورزی بخش به مناسب سیاسی سیاست نبود دلیل به تنها  مجلس تا قبل از انتخابات

ز ه ای ندارند جعضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: تا زمانیکه بحران بیکاری در کشور وجود دارد، کشاورزان چار

اجرای  و سیاست خرید تضمینیآنکه با چنگ و دندان به هر قیمتی تولید را حفظ کنند و این درحالی است که تمایلی به حذف 

 .سیاست قیمت تضمینی و عرضه در بورس کاال را ندارند

https://www.yjc.ir/fa/news/6625۴80/%DA%A9%D8%B۴%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۰تاریخ: 

 کلید ایجاد اشتغال/ گردشگری سومین بازوی اقتصادی در جهان است کسب و کارهای خُرد، شاه

کارهای کوچک هستند، چراکه در این نوع درآمدزایی، ورشکستگی مشاهده مونسان گفت: کم خطرترین نوع ایجاد اشتغال؛کسب و 

، عصر امروز با حضور محمدباقر نوبخت، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .شودنمی

نامه  تفاهم صنایع دستی و گردشگریرئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، 

مولد  ومشترک در راستای توسعه متوازن و کمک به توزیع عادالنه ثروت و همچنین ایجاد کسب و کار و اجرای برنامه اشتغال فراگیر 

پس از امضای تفاهم نامه علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: برای افزایش .امضا شد

 .مولدهای اشتغال در روستاها تاکید بیشتری خواهیم داشت تا بتوان معیارهای مد نظر دولت را جامه عمل بپوشانیم

 کنند تا جامعه با نشاطیود: در کشورهای مختلف دولت ها در غالب گردشگری میلیاردها هزینه میرئیس سازمان میراث فرهنگی افز

 .را پدید آوردند، در کشور ما نیز این مسئولیت خطیر برعهده سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی است

 در نکشورما معرف سفیر یک به توریست هر تا نیمکمی تالش  سوء و سیاه نمایی دشمنان تبلیغات باوجود  مونسان ابراز کرد:

کاهش جمعیت روستاییان  وی افزود: ماموریت اجتماعی دولت ها در جهت ایجاد اشتغال، عبارت است از منع.شود تبدیل  جهان

 .آنها به شهرها که متاسفانه باوجود تمام تالش های صورت گرفته، آن چنان هم موفق نبوده است و مهاجرت

گذاری هایمان در دولت برای بازگشت روستاییان به روستاها و همچنین مهاجرت معکوس آنها، مسئول اضافه کرد: هدف این مقام

میالدی تاکنون  1950وی افزود: گردشگری به عنوان سومین بازوی اقتصادی در جهان عنوان می شود که از سال .بسیار جدی است

رییس سازمان میراث فرهنگی ابراز کرد: گردشگری .میلیون نفر رشد پیدا کرده است 330میلیون نفر به یک میلیارد و  39از تعداد 

، هوایی و زمینی و ایجاد درآمد در این زمینه ها نیز داشته است که ناوگان ریلیعالوه بر ارز آوری، توان تاثیرگزاری در زمینه های 

ایان بیان کرد: معتقدیم کم خطرترین نوع ایجاد اشتغال؛کسب و کارهای وی در پ.اوج این فعالیت ها را در ایام نوروز مشاهده کرده ایم

 .شودکوچک هستند، چراکه به طور معمول در این نوع درآمدزایی، ورشکستگی مشاهده نمی

https://www.yjc.ir/fa/news/6628907/%DA%A9%D8%B3%D8% 
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 برنج
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۱ : تاریخ

 شهریور آزاد شد 31طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج تا 

  .شهریور ماه سال جاری خبر داد 31معاون وزیر جهاد کشاورزی از تعلیق ممنوعیت واردات برنج تا  

ای به انجمن واردکنندگان برنج از ممنوعیت واردات به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه

 .شهریور ماه سال جاری خبر داد 31برنج تا 

نج، به استحضار می های به عمل آمده توسط برخی واردکنندگان برباتوجه به استعالم  :در این نامه علی اکبر مهرفرد آمده است

م مورخ  /97 /757موکول و مجاز می باشد. مراتب طی نامه شماره  31/06/97رساند که مهلت واردات و ترخیص برنج به تاریخ 

 .به سازمان توسعه و تجارت ایران و گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم شده است 10/05/97

فهوم تخصیص ارز برای کلیه متقاضیان نیست. تخصیص ارز مطابق چارچوب و الذکر به مگردد تغییر اعالم شده فوقخاطرنشان می

 .ضوابط مربوطه خواهد بود

https://www.farsnews.com/news/13970521000176/%D9%88% 
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 برنج
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۰ : تاریخ

 ممنوعیت واردات برنج به تعویق افتاد

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: براساس اعالم وزارت جهاد کشاوری به دلیل برداشت تولید برنج کشور، ممنوعیت فصلی  

  .واردات برنج به پایان شهریور موکول شد

، سازمان توسعه تجارت ایران، بنا به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن تجارتوزارت صنعت، معدن و به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

  .موکول شد 97.6.31و تجارت و دستور رئیس جمهور، به دلیل برداشت تولیدات برنج کشور، ممنوعیت فصلی واردات برنج به تاریخ 

  .گمرکات کشور خواهند بود شهریور از 31کلیه واردکنندگان مجاز به واردات، ترخیص و خروج این محصول تا تاریخ 

https://www.farsnews.com/news/139705200010۴0/%D9%85%D9% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۰تاریخ: 

 هزار تومان گران فروشی است ۸احتکار برنج خارجی صحت ندارد/ فروش برنج با نرخ باالتر از 

 .است عرضه حال در مشتریان به هامغازه تمامی در کنونی شرایط در یک مقام مسئول گفت: احتکار برنج خارجی صحت ندارد و

با اشاره  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی مسیح کشاورز، دبیر انجمن برنج در گفت و گو با خبرنگار

 ها همغاز تمامی در برنج و ندارد وجود بازار در کمبودی هیچ کنونی شرایط در :کرد اظهار ندارد، صحت خارجی  به اینکه احتکار برنج

هزار  7برای واردکنندگان  قیمت تمام شده هر کیلو برنج خارجی  :کشاورز در ادامه بیان کرد.است عرضه حال در مشتریان به

تومان به عمده فروشی ها در حال عرضه است. با توجه به اینکه هیچ کمبودی  700هزار و  6تومان است، این درحالی است که با نرخ 

بازار برنج وجود ندارد، چرا برخی رسانه ها با مطرح کردن چنین موضوعاتی تنها به سبب نگرانی خانوارها و اجتناب مغازه داران  در

 .هزار تومان می شوند؟ 12تا  10در عرضه، منجر به التهابات بازار و فروش هر کیلو برنج خارجی با نرخ های 

هزارتن برنج از طریق بخش خصوصی و دولتی وارد کشور شده است که این میزان  800 کشاورز ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون

هزارتن کاهش داشته است اما انتظار می رود که با ترخیص برنج های موجود در گمرک و حمل  200نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .بخشی از برنج های خریداری شده از خارج به کشور این میزان جبران شود

 کاران مشخص نیستنج/ زراعتِ جایگزینِ برنجبر کِشت ممنوعیت اعالم با واردکنندگان به سبز چراغ بخوانید:بیشتر 

به گفته وی؛ با توجه به تاخیر در اختصاص ارز و عدم حمل به موقع کشتیرانی تمامی واردکنندگان تا پایان شهریور موظف اند که 

 .بارهای خود را وارد کشور کنند

هزار تومان گران فروشی است، بیان کرد: با توجه به نوسان نرخ  8مسئول با اشاره به اینکه فروش برنج با نرخ باالتر از این مقام 

تومان افزایش یافته است که با این وجود هر کیلو برنج  1۴00تا  1300ارز،قیمت هر کیلو برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 بر مبنی  وی در پایان تصریح کرد: اظهارات غیر کارشناسی برخی افراد.در بازار عرضه شود هزار تومان 8خارجی باید حداکثر تا 

وجود  عرضه برنج های خارجی در کمبودی هیچ حالیکه در شود،می بازار التهابات به منجر آن پلمب و انبارها در برنج احتکار

زم با این افراد را داشته باشد، در غیر این صورت واردکنندگان بنابراین از سازمان حمایت انتظار می رود که برخوردهای ال .ندارد

 کندتمایلی به ترخیص بار از گمرک ندارند و ارز دولت را پس خواهند داد که در نهایت این امر، ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می

. 

https://www.yjc.ir/fa/news/6628080/%D8%A7%D8% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۰تاریخ: 

 ممنوعیت واردات برنج به تعویق افتاد

سازمان توسعه تجارت اعالم کرد:بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل برداشت تولیدات برنج کشور، ممنوعیت فصلی واردات 

 .به پایان شهریور موکول شدبرنج 

به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، بنا به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .موکول شد 97.6.31به تاریخ  فصلی واردات برنجممنوعیت و دستور رئیس جمهور، به دلیل برداشت تولیدات برنج کشور، 

 .شهریور از گمرکات کشور خواهند بود31گفتنی است، کلیه واردکنندگان مجاز به واردات، ترخیص و خروج این محصول تا تاریخ 

https://www.yjc.ir/fa/news/8982662/%D9%85%D9%85%D9% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۶تاریخ: 

 آغاز خرید توافقی برنج

 .یک مقام مسئول از خرید توافقی برنج با نرخ های مصوب در دو استان گیالن و مازندران همانند سال گذشته خبر داد

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت و گو با خبرنگارمومن نیافر مدیر کل خرید داخلی 

 استان در تازگی به برنج برداشت آنکه به توجه اب  خبر داد و گفت: 97در سال  خرید توافقی برنج از اجرای ،باشگاه خبرنگاران جوان

طبق دستورالعمل هایی که  حمایت از تولید داخل،م که برای داری را آمادگی این همواره است، شده آغاز مازندران و گیالن های

 .کنیم  و مازندران به صورت توافقی برنج خریداری نتهیه شده است از برنج کاران دو استان گیال

 کاران مشخص نیستچراغ سبز به واردکنندگان با اعالم ممنوعیت کِشت برنج/ زراعتِ جایگزینِ برنج:بخوانیدبیشتر 

مرکز خرید در مازندران در حال خرید توافقی برنج از کشاورزان  ۴مرکز خرید در استان گیالن و همچنین  ۴وی افزود: هم اکنون 

 .افزایش خواهد یافت هستند که در صورت استقبال تعداد مراکز خرید نیز

از کشاورزان استان های گیالن و مازندران را در دستور کار  خرید برنج تولید داخلنیافر با بیان اینکه امسال همانند سال گذشته 

خود داده ایم، گفت: براین اساس ارقام شیرودی،ندا و نعمت و طارم محلی از برنج کاران استان مازندران و برنج صدری هاشمی در 

 .ستان گیالن با نرخ مصوب خریداری می شودا

 5،ندا و نعمت 886هزار و  5درصد شکستگی را  8با  نرخ مصوب هر کیلو برنج شیرودی مدیرکل خرید بازرگانی دولتی در پایان

 .تومان اعالم کرد 828هزار و  9، صدری هاشمی و طارم محلی را 238هزار و 

https://www.yjc.ir/fa/news/6621015/%D8%A2%D8%BA%D8%A7% 
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 برنج
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۱یک شنبه 

 شهریور آزاد شد 31واردات برنج تا 

 .شهریور ماه سال جاری خبر داد 31معاون وزیر جهاد کشاورزی از تعلیق ممنوعیت واردات برنج تا 

ای به انجمن واردکنندگان برنج از ممنوعیت واردات به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه

 توسط آمده عمل به هایاستعالم به باتوجه  در این نامه علی اکبر مهرفرد آمده است:.شهریور ماه سال جاری خبر داد 31برنج تا 

موکول و مجاز می باشد. مراتب  97/06/31استحضار می رساند که مهلت واردات و ترخیص برنج به تاریخ  به برنج، واردکنندگان برخی

 .به سازمان توسعه و تجارت ایران و گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم شده است 10/05/97/ م مورخ 97/ 757طی نامه شماره 

الذکر به مفهوم تخصیص ارز برای کلیه متقاضیان نیست. تخصیص ارز مطابق چارچوب و غییر اعالم شده فوقگردد تخاطرنشان می

 .ضوابط مربوطه خواهد بود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d6۴1۴87۴f3a6۴6e889cd98e7 
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 پسته
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۷/۰۵/۱۹ : تاریخ

 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری 6پرداخت 

هزار میلیارد تومان از محل اعتباری که از طریق  6مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه بنا داریم تا  

  .شده بپردازیمهای بررسیصندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری اختصاص یافته به طرح

های بانک کشاورزی برای توسعه بخش خبرگزاری فارس، در مورد اولویت اقتصادی خبرنگار  با وگوروح اله خدارحمی در گفت

های حساس را تا حد ممکن افزایش دهیم، مثالً در حوزه گذاریایم تا سرمایه، گفت: سعی کرده97کشاورزی و روستایی در سال 

ای از جمله داریم که توسعه کشت متراکم یا کشت گلخانههای بسیار اصولی پیش رو سازی آن سیاستجویی مصرف آب و بهینهصرفه

ای شرایط تا حد امکان در بانک کشاورزی های گلخانهوی به این نکته اشاره کرد: برای پذیرش، بررسی و تصویب طرح.آنها است

 .ب را هم داریمتسهیل شده است، چرا که اطمینان داریم ضمن افزایش تولید محصوالت کشاورزی از این روش مصرف بهینه آ

یابد، چرا که مصرف سم و کود در محیط ها بهداشت تولید کشاورزی هم افزایش میدر سیستم گلخانه خدارحمی این را هم گفت:

 .شودای کنترل شده است که این خود به نوعی در بخش کشاورزی پیشرفت محسوب میگلخانه

ای از انواع تسهیالت را داریم که بنا بر اتکای طبق گسترده حوزه هم گفت:مدیرعامل بانک کشاورزی در مورد نرخ تسهیالت در این 

درصد با نرخ  15درصد زیر نرخ مصوب یعنی  3شود، مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیالتی که از منابع بانک کشاورزی گذاشته می

شود که در ها تخصیص داده میز طریق بانکشود. همچنین خط اعتباری برای مناطق روستایی و عشایری ادرصد اعطا می 15سود 

زایی روستایی و عشایری که توسط مقام معظم وی همچنین به تسهیالت اشتغال. درصد است 10مناطق کمتر برخوردار نرخ سود آن 

صندوق توسعه  میلیارد دالری که از منابع 1.5از محل  یابد، اشاره کرد و گفت:رهبری برای توسعه اشتغال در روستاها اختصاص می

های عامل اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری گذاشته شده، امسال بانک کشاورزی از ابتدای سال ملی در اختیار بانک

هایی که برای دریافت این تسهیالت به ما مراجعه خدارحمی گفت: طرح.درصد است 6اعطای تسهیالت را آغاز کرده که نرخ سود آن 

زایی منجر شود، بلکه به اشتغالشود تا مطمئن شویم که فقط به دریافت تسهیالت محدود نمیاس خاص بررسی میکنند، با وسومی

 .هزار میلیارد تومان تسهیالت در این حوزه پرداخت خواهیم کرد 6شود که از ابتدای سال تا پایان شهریور می

ارب دهید تا تجپرداخت تسهیالت و استفاده درست از آن انجام میمدیرعامل بانک کشاورزی در پاسخ به اینکه چه نظارتی بر نحوه 

ایم و تسهیالت را در دو های نظارت را بررسی کردهتلخ گذشته که چیزی جز هدر رفت منابع نبود تکرار نشود، گفت: نقطه ضعف

تا پس از آنکه برخی از طرح شود کنیم تا مطمئن شویم که این تسهیالت صرف ایجاد اشتغال و اجرای طرح میبخش پرداخت می

 گیرند، معموالًهایی که مورد تأیید نیز قرار میوی به این نکته هم اشاره کرد: اکثر طرح.پیشنهادی اجرا شد، بقیه تسهیالت را بپردازیم

یی االب وریبهره ترکم هزینه و مصرف با که اندشده نژاد اصالح که هاییدام مثال  هایی است که بازدهی بیشتری دارند به عنوانطرح

های کوچک، تولید گیاهان دارویی یا فرآوری آن، پرورش کرم ابریشم و زنبور داری از جمله اعم از تولید شیر و گوشت دارند، گلخانه

 .مواردی است که به آنها تسهیالت پرداخت شده و یا در روند پرداخت است

https://www.farsnews.com/news/13970519000288/%D9%BE%D8% 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970519000288/%D9%BE%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  سوم  اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 تحقیقات و نوآوری ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۱۷هارشنبه , 

 قلم داروی دامپزشکی در انحصار استان سمنان است ۸تولید 

اکنون هشت قلم از داروهای دامی کشور به صورت انحصاری مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت: به همت متخصصان بومی هم 

 .در این استان تولید و توزیع می شود

شود، تأکید کرد: بیش از محمد سعیدی ضمن بیان اینکه هشت قلم داروی موردنیاز دام کشور انحصاراً در استان سمنان تولید می

های خوب سمنان در حوزه درمان ها و قابلیتدهنده ظرفیتشود که این امر نشاندرصد داروهای دامی کشور در استان تولید می ۴0

 .و بهداشت دامی است

وی سمنان را قطب داروسازی دامی کشور دانست و با تأکید بر ضرورت برند سازی در حوزه تولیدات دامی، افزود: داروهایی که در 

شود قابلیت رقابت با داروهای وارداتی خارجی رادارند و ازلحاظ کیفی های دارویی استان سمنان تولید میو کارخانهها شرکت

 .خوشبختانه شاهد تولیدات خوبی در استان هستیم

ه در حوز های داروهای تولیدی استانمدیرکل دامپزشکی استان سمنان در ادامه بیان کرد: عراق، افغانستان، آسیای میانه مشتری

شرکت داروسازی در 15سعیدی از فعالیت .دامپزشکی هستند و امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته تعداد این کشورها افزایش یابد

قلم داروی دامی باهدف جلوگیری از واردات داروی دامی  200حوزه دام در سطح استان سمنان خبر داد و تأکید کرد: پروانه تولید 

 .جویی ارزی خوبی را برای ایران اسالمی به همراه داشته باشدتواند صرفهده که میدر سطح استان صادرش

http://iranecona.com/86056/%D8%AA%D9%88%D9%8۴%DB%8C 
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 تخم مرغ
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۲۰شنبه , 

 آغاز عرضه تخم مرغ/تدابیر دولت برای کنترل بازار محصوالت پروتئینی

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، با بیان اینکه تخم مرغ های وارداتی از این هفته در بازار عرضه می شود، از آغاز توزیع مرغ گرم 

 .تومان، خبر داد 8100در میادین میوه و تره بار به قیمت 

اشاره به نوسانات بازار گوشت قرمز طی هفته های اخیر، اظهار داشت: در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام به  حمید ورناصری با

وفور گوشت قرمز به بازار عرضه می کند و گوشت گرم گوسفندی در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود 

   .هزارتومان است 33ه( به طور متوسط هرکیلوگرم ضمن اینکه قیمت این نوع گوشت)مخلوط الش

وی با بیان اینکه مقدار گوشتی که برای تنظیم بازار الزم است توزیع می شود، افزود: هم اکنون گوشت هم به صورت الشه و هم به 

   .صورت بسته بندی شده و با قیمت های مصوب در فروشگاه های زنجیره ای و میادین عرضه می شود

مل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: اینکه عده ای در بازار تخلف می کنند مساله ای است که مربوط به سازمان های مدیرعا

   .نظارتی است و آنها این امر را کنترل می کنند

ه رغ این کاال را هم بورناصری با اشاره به اینکه قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار روند نزولی یافته است، گفت: ما برای تنظیم بازار م

تومان و حداکثر  7990صورت گرم و هم به صورت منجمد عرضه می کنیم که مرغ گرم در تمام میادین سطح شهر تهران با قیمت

   .تومان ادامه دارد 8100تومان توزیع شد هم اکنون نیز توزیع آن با نرخ  8100

ترل و نظارت دقیق وجود دارد، افزود: مردم می توانند کاالی مورد نیاز وی با اشاره به اینکه در سطح میادین شهر تهران امکان کن

   .خود را از میادین با آسودگی خاطر تهیه کنند

تومان اعالم کرد و گفت: از هفته گذشته  6750ورناصری قیمت مرغ منجمد دولتی را نیز در تمام میادین و فروشگاه زنجیره ای 

 نیز تخم مرغ های وارداتی هفته این از و ا برخی از تولیدکنندگان از محل تولید داخل آغاز شد توزیع تخم مرغ بر مبنای هماهنگی ب

تومان عرضه می شود ضمن اینکه این تخم مرغ ها توسط واردکنندگان بخش خصوصی وارد شده  600هزار و  12به قیمت هر شانه 

میلیون تن نهاده دامی به کشور نیز اضافه کرد: دوره حمل  2این مقام مسئول دولتی درباره آخرین وضعیت واردات بیش از  .است

   .تخلیه شده است بنادر در و این کاالها متفاوت است؛ ما جو، ذرت و کنجاله سویا وارد می کنیم که بخش عمده آن وارد کشور 

مانده طی یک ماه تا یک ماه و نیم  کل محموالت باقی  امیدواریم و است آب روی آن عمده نیز، ورناصری گفت: از میزان باقی مانده 

   .آینده وارد کشور شوند

http://iranecona.com/86129/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۰تاریخ: 

 پاشی درختان میوه خودداری کنندکشاورزان/باغداران از سمهشدار هواشناسی به 

های هواشناسی را های پراکنده و وزش باد شدید در برخی مناطق کشور، کشاورزان هشداریک مقام مسئول گفت: با توجه به بارش

 .جدی بگیرند

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمسعود حقیقت، رئیس شبکه پایش اداره هواشناسی کشاورزی در گفت

نوار  در جمعه روز از ، درباره آخرین هشدارهای هواشناسی به کشاورزان اظهار کرد: با ورود سامانه بارشیباشگاه خبرنگاران جوان

 .، استان های آذربایجان شرقی، اردبیل،گیالن و مازندران بارش پراکنده باران همراه با رعد و برق پیش بینی می شودرشمالی کشو

به گفته وی؛ با ورود این سامانه در نوار شمالی کشور به سبب جریانات ساحلی دریا به ساحل، هوا خنک تر خواهد شد؛ به طوریکه 

 .یابدگراد کاهش می درجه سانتی 8دما در این مناطق تا 

رنج بحقیقت در توصیه ای به کشاورزان گفت: با توجه به شرایط جوی و فصل برداشت برنج در استان های گیالن و مازندران به 

توصیه می شود که اگر محصول خود را در فضای باز انبار کردند، هر چه سریع تر به مکان های پوشیده انتقال دهند، ضمن  کاران

 .کنند خودداری میوه، درختان ران مرکبات تا روز یکشنبه از سم پاشیآنکه باغدا

 باشند جوی ناپایدارهای مراقب کشاورزان بیشتر بخوانید:

د که شوداران توصیه میمناطق به گلخانه برخی در دما افزایش به توجه با  رئیس شبکه پایش اداره هواشناسی کشاورزی ادامه داد:

به ویژه استان های شرق هرمزگان،  جنوب شرق کشوروی در پایان تصریح کرد: در .تمهیدات الزم را در گلخانه ها برقرار کنند

ل قسمت های شرق فارس و کرمان وزش بادهای شدید را خواهیم داشت که در برخی مناطق به ویژه سیستان و بلوچستان احتما

ناپایداری در ساعات بعدازظهر و اوایل شب وجود دارد. از این رو به دامداران توصیه می شود که در زمان چرای دام در ساعات 

 .بعدازظهر از تردد در حاشیه رودخانه ها به ویژه رودخانه های فصلی اجتناب کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/6628013/%D9%87%D8%B۴%D8% 
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
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 چای
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 حبوبات
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 خاک
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 خرما
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 خرید تضمینی/خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۹تاریخ: 

 میلیون تن خواهد رسید ۹درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/خرید تضمینی گندم به  5۴

درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و مابقی پس از تأمین  5۴مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تاکنون 

 .شودمنابع مالی به حساب کشاورزان واریز می

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  راه و شهرسازیوگو با خبرنگار مومن نیافر مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت

هزارتن گندم با ارزش  ۴00میلیون و  8، اظهار کرد: براساس آخرین آمار بیش از خرید تضمینی گندمدرباره آخرین وضعیت  ،جوان

خبر داد و  مطالبات گندمکارانرصد د 5۴وی از پرداخت .کشور خریداری شدهزار میلیارد ریال از گندمکاران سراسر 107بالغ بر 

نیافربا اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم .گفت: مابقی مطالبات پس از تأمین منابع مالی دولت به حساب کشاورزان واریز خواهد شد

کنون ت و هم اهای گرمسیری تقریبا به پایان رسیده اسهای سرسیر به اوج خود رسیده است، بیان کرد: کار خرید در استاندر استان

 .های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، شرقی و زنجان در حال انجام استبیشترین خرید از استان

 کنندمافیا واردات در برابر خودکفایی گندم موضع گیری می: بیشتر بخوانید

این مقام مسئول از .به گفته وی، براساس اظهار نظر کارشناسان کیفیت گندم تولیدی نسبت به مدت سال قبل قابل قیاس نیست

شود بینی میپیش شابه سال قبل خبر داد و گفت: تا پایان فصل برداشتنسبت به مدت مافزایش میزان تولید و خرید تضمینی گندم

توسط دالالن و  گندمنیافر در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا خرید .میلیون تن برسد 9به حدود  که خرید تضمینی گندم

هایی که شود و تنها گندماکز دولتی عرضه میمرغداران ادامه دارد، بیان کرد: آمارها بیانگر ان است که عمده گندم تولیدی به مر

 .شودخارج از جدول پاکی است برای سایر مصارف به مرغداران و دامداران تحویل داده می

https://www.yjc.ir/fa/news/6627637/%DB%B5%DB%B۴%D-8%AF 
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 خرید تضمینی  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۸تاریخ: 

 کشاورزان سیاست خرید تضمینی بر قیمت تضمینی را ترجیح می دهند

یک مقام مسئول گفت: با وجود مزایای متعدد عرضه محصوالت در بورس کاال، کشاورزان به سبب فقدان آموزش سیاست خرید 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار.دهندتضمینی را بر قیمت ترجیح می 

مینی نگرانی هایی متعددی برای کشاورزان در بر دارد، اظهار با اشاره به اینکه حذف سیاست خرید تض ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

برای کشورهای دارای نظام اقتصادی پیشرفته می  عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاالکرد:اگرچه اجرای سیاست قیمت تضمینی و 

 اتنه کاال، بورس در محصوالت عرضه برای  مناسب های آموزش فقدان سبب به کشور کشاورزان  تواند مزایای فراوانی در بر داشته باشد،اما

  .دانند می حمایتی سیاست را تضمینی خرید سیاست

 و  به سبب شفافیت قیمت ، حذف واسطه ها،جلوگیری از سودجویی دالالن سیاست خرید تضمینیبه گفته وی با وجود آنکه 

 دخری سیاست همواره آنها و نیست کشاورزان نظر مورد اما باشد، قبول قابل تواند می دستوری لحاظ از مطالبات موقع به پرداخت

 .دهند می ترجیح کاال بورس در محصوالت عرضه بر را تضمینی

 هزارتن گندم از کشاورزان/کیفیت گندم تولیدی افزایش یافت 500میلیون و  7خوانید: خرید بیشتر ب

بازار محصوالت  در بلندمدت و بهینه راهکار ؛ مجلس نمایندگان برخی اظهارات طبق آیا  اسدی در پاسخ به این سوال که

 صالح تمام و ندارد مشخصی سیاسی قدرت کشاورز طبقه آنکه به توجه با: کرد بیان است؟ تضمینی قیمت سیاست حذف  کشاورزی

حذف این سیاست وجود دارد این درحالی است که نمایندگان  امکان قانونی  لحاظ از است؛بنابراین دولتمردان دست در  اختیار و

 .بودند متعهد کشاورزان و کشاورزی بخش به مناسب سیاسی سیاست نبود دلیل به تنها  مجلس تا قبل از انتخابات

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: تا زمانیکه بحران بیکاری در کشور وجود دارد، کشاورزان چاره ای ندارند جز 

اجرای  و سیاست خرید تضمینیآنکه با چنگ و دندان به هر قیمتی تولید را حفظ کنند و این درحالی است که تمایلی به حذف 

 .بورس کاال را ندارندسیاست قیمت تضمینی و عرضه در 

https://www.yjc.ir/fa/news/6625۴80/%DA%A9%D8%B۴%D8 
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 دانه های روغنی
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۰تاریخ: 

 هزارتومان 300میلیون و  ۸رکود بر بازار طالی سرخ سایه انداخت/حداکثر نرخ هر کیلو زعفران 

 .نایب رئیس شورای ملی زعفران از رکود حاکم بر بازار طالی سرخ در آستانه فصل برداشت خبر داد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت

میلیون و  8میلیون و حداکثر  ۴از رکود حاکم بر بازار طالی سرخ خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  ،جوان

، اظهار کرد: طبق روال همه ساله هر چقدر صادرات زعفرانوی درباره آخرین وضعیت .هزار تومان است 300میلیون و  8تا  200

شود چرا که آنها منتظر محصول نو هستند و این کاهش ش خریداران خارجی کاسته میشویم از سفاربه فصل برداشت نزدیک می

 .میزان صادرات طبیعی است

  خطر قاچاق پیاز زعفران در کمین است: بیشتر بخوانید

تن ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات به  12بت به اردیبشهت میری ادامه داد: میزان صادرات زعفران در خرداد سال جاری نس

سامانه نیما کاهش داشته است که خوشبختانه با حذف ارز حاصل از صادرات به سامانه و فروش ارز صادراتی در بازار آزاد به فروشندگان 

تقاضا داریم که هرچه سریع تر این موضوع  سازمان توسعه تجارتتا حدودی این میزان جبران شد و تنها به سبب نبود شفافیت از 

بینی کرد و این مقام مسئول قیمت زعفران در بازار را پیش.سازی کند تاصادرکنندگان بدون ریسک به امر صادرات بپردازندرا شفاف

خاصی  بینیوان پیشتهای جدید و ذخیره زعفران در انبارهای تعاون روستایی نمیگفت: با توجه به سیاست ارزی دولت، اعمال تحریم

نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با توجه به کاهش میزان صادرات در آستانه .درباره وضعیت بازار زعفران داشت

ی شود که قیمت زعفران نوسان چندانبینی میفصل برداشت و کاهش مصرف زعفران در بازار داخل به سبب نبود مناسبت خاص، پیش

 .نداشته باشددر بازار 

https://www.yjc.ir/fa/news/6627661/%D8%B1%DA%A9%D9 
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 زیتون
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۰شنبه 

 سفره ایرانی هابرابری قیمت و خطرحذف روغن زیتون از ۲روغن زیتون از گروه یک کاالیی حذف شد/ افزایش 

حذف روغن زیتون از گروه یک کاالی به معنای  .روغن زیتون از گروه یک کاالیی یا همان کاالهای ضروری حذف شد <مواد غذایی

ها ورود آن به لیست کاالهای غیرضرور است، در حالی که این محصول تاثیرات بسزایی در تامین سالمت مردم نسبت به سایر روغن

هزار تن 10هزار تن است که از این میزان 15سپیده قاسمی؛ مصرف ساالنه روغن زیتون در کشور ما بیش از  -اقتصاد آنالین .دارد

 .شودآن از طریق واردات تامین می

 مصرف این روغن به دلیل کم ضرر بودن نسبت به سایر روغن ها و تاثیر آن بر سالمت جامعه همواره مورد توصیه کارشناسان سالمت

و تغذیه بوده است و در کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی ترین محصول خوراکی در برنامه روزانه مردم گنجاده می شود به 

 .کیلوگرم نیز می رسد 10نحوی که هم اکنون در این کشور ها مصرف سرانه روغن زیتون به 

یر گروه کاالی روغن زیتون و حذف آن از لیست کاالهای گرم است که با تغی 200میزان مصرف روغن زیتون در کشور ما کمتر از 

به کمتر از این میزان برسد و به تدریج از سبد خانوار حذف شود،   ضروری انتظار می رود این میزان با افزایش دو برابری قیمت

 .موضوعی که به گفته کارشناسان تغذیه زنگ خطری برای سالمت جامعه است

الهای گروه یک به عنوان یک محصول ضروری برای سالمت مردم؛ افزایش تخلفات در تولید و قاچاق حذف روغن زیتون از لیست کا

 .را نیز به همراه خواهد داشت که عالوه بر تهدید سالمت جامعه تولید داخلی را دچار مخاطره خواهد کرد

واردکنندگان آن ها نیز از این پس باید ارز شنیده ها حاکی از آن است که روغن کنجد و ذرت نیز از گروه یک کاالی حذف شدند و 

 .مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین کنند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ef208ab9231۴۴3adbe10a 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۱6سه شنبه 

 این شربتها را بدون شکر مصرف کنید

یک متخصص تغذیه با اشاره به اینکه تخم شربتی و خاکشیر جهت رفع تشنگی و پیشگیری از گرمازدگی مناسب  <غذا و تغذیه

دداری شوند خوموجب چاقی میهای غیرطبیعی و بسیار شیرین که هستند، گفت: مردم باید در فصل تابستان از مصرف نوشیدنی

اظهار کرد: آب بهترین نوشیدنی جهت <Heat dissipation>دکتر مرتضی صفوی درباره راهکارهای مقابله با گرمازدگی .کنند

 .تامین آب و امالح بدن جهت پیشگیری از گرمازدگی است

گیاه دارویی قابلیت نگهداری آب  2د، افزود: این شربتی در رفع عطش بدن بسیار موثر هستن وی با بیان اینکه مصرف خاکشیر و تخم

 .کندروند، تأمین میهایی را که از طریق تعریق از دست میدر بدن را دارند همچنین امالح و ویتامین

که شکر به آن افزوده شود مفید این متخصص تغذیه خاطرنشان کرد: خاک شیر و تخم شربتی حاوی مقداری فیبر هستند اما زمانی

 شود افراد آن را به مقدار اندک و بدون شکر مصرف کنند.طبناهند بود، بلکه اضافه وزن را نیز به همراه دارد بنابراین توصیه مینخوا

های صفوی با بیان اینکه مصرف روزانه لیموترش در شربت در مقابله با گرمازدگی مناسب است، اضافه کرد: نوشیدن آب یا آبمیوه

 .شود مردم از مصرف آن اجتناب کنندرساند بنابراین توصیه میگی به دستگاه گوارش آسیب میبسیار خنک برای رفع تشن

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=116f709f8859۴0c8a050611b 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=116f709f885940c8a050611b


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  سوم  اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۱5دو شنبه 

 یک فرد پرمشغله چه رژیم غذایی باید داشته باشد؟

 .برای برطرف کردن میزان گرسنگی تان بهترین گزینه این است که به اندازه کافی پروتئین مصرف کنید <غذا و تغذیه

زا و همبرگر میل می کنید و بعد هم با خوردن یک تقریبا هر شب با دوستان تان بیرون از منزل به سر می برید و غذاهایی چون پیت 

 شکالت به آخرین وعده غذایی خود پایان می دهید؟

آیا در گروه افرادی قرار دارید که شب ها تا دیروقت بیدار هستید و در شبانه روز شش تا هفت فنجان قهوه و نوشیدنی های انرژی زا 

هر شب با دوستان تان بیرون از منزل به سر می برید و غذاهایی چون پیتزا و برای افزایش سطح انرژی خود میل می کنید؟ تقریبا 

 همبرگر میل می کنید و بعد هم با خوردن یک شکالت به آخرین وعده غذایی خود پایان می دهید؟

اضافه وزن و چاقی درصد از مردم این کشور با  70مطالعات انجام پذیرفته بر رژیم غذایی و سبک زندگی مردم آمریکا نشان داده که 

دست و پنجه نرم می کنند. در این میان افراد بسیار موفق در بیزنس های گوناگون نیز به چشم می خورند. افرادی که در زمینه های 

 .شغلی موفقیت های بزرگی را نیز بدست آورده اند

 می کند. ممکن است برخی موفقیت را در کار و بسته به آنکه اولویت تان در زندگی چه چیزهایی باشند، موفقیت برای تان معنا پیدا

برخی دیگر در زندگی خانوادگی قلمداد کنند. اما بهتر است بدانید که آنچه میل می کنید می تواند بر هر دو مسیر نام برده تاثیراتی 

بزرگ ترین چالش اکنون زندگی شما در مواجهه با سالمت و رژیم غذایی تان چیست؟ برخی در پاسخ به این سئوال می .بگذارد

گویند که عادت دارند در ساعات پایانی شب مقادیر قابل توجهی خوردنی میل کنند و برای شان بسیار دشوار است که از این عادت 

 .کیلوگرم اضافه وزن پیدا کرده اند 15ر حدود خود دست بردارند. بر اثر همین عادت نیز د

 شما در این روند تنها نیستید

چه یک تاجر موفق باشید و چه یک مادر خانه دار، ممکن است تصور کنید که همراه شدن سالمت و موفقیت در شغل با هم مغایرت 

یک پروژه کاری، مقادیر فراوانی کافئین، نوشیدنی های دارند. احتماال تا به حال بارها برای تان پیش آمده که برای به انجام رساندن 

 .انرژی زا و شکر مصرف کرده باشید تا بتوانید، به مغز خود برای عملکرد بهتر سوخت رسانی کنید

در واقع شما با این کار سالمتی تان را فدای انجام یک کار بزرگ کرده اید. بزرگ ترین دلیلی که در پس چنین کاری وجود دارد، 

م داشتن وقت کافی است. برخی از متخصصان، مراجعه کنندگان خود را وادار به پیروی از یک رژیم سالمت غذایی کرده و صرفنظر عد

از آنکه فرد در کجا باشد، وی را مجاب به انجام فعالیت های بدنی و ورزش نیز می کنند. یکی از پیشنهادهای آنها حذف وعده های 

 .ه روز استغذایی در ساعات پایانی شبان

اگر می خواهید در تمام روز حال عمومی بهتری را تجربه کنید بهتر است پرخوری های آخر شب خود را کنار گذاشته و از مصرف 

غذاهای پرحجم و شیرین در این زمان نیز پرهیز کنید.با کاهش مصرف کربوهیدرات و جایگزین کردن چربی های سالم می توانید به 

ها و افزایش سوخت و ساز کمک کنید.مصرف مواد قندی کمتر: مصرف مواد قندی، آرد و کربوهیدرات های  بدن در سوزاندن چربی

 .فرآوری شده را کنار بگذارید

مصرف کمترین میزان کربوهیدرات: اگر می خواهید که وزن تان کاهش پیدا کرده و از نفخ شکم نیز رهایی یابید، بهترین کار این 

گرم کاهش دهید. با این کار به بدن کمک خواهید کرد که برای بدست آوردن  80است که میزان مصرف روزانه کربوهیدرات را به 

 .استفاده کند انرژی از ذخیره چربی موجود خود

 .برای برطرف کردن میزان گرسنگی تان بهترین گزینه این است که به اندازه کافی پروتئین مصرف کنید :پروتئین کافی

http://awnrc.com/index.php
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بلکه به خاطر داشته باشید که می تواند در  .مصرف باالی چربی های مفید: برخالف تصورتان، چربی باعث چاق شدن شما نمی شود

کارآمد باشد. اگر به اندازه کافی پروتئین مصرف کنید و میزان کربوهیدرات را پایین آورید، می توانید  سوزاندن چربی بدن تان نیز

 .چربی را به رژیم غذایی خود اضافه کنید

، روغن نارگیل، برخی از انواع کره ها، زرده تخم مرغ، چربی بدست آمده از حیواناتی که تنها از سبزیجات «3اُمگا »انواع ترکیبات 

 .ذیه می کنند و انواع آجیل هایی چون گردو، ماکادامیا یا فندق استرالیایی بسیار مفید هستندتغ

هر اندازه رنگ این سبزیجات سبزتر باشد بهتر است. سبزیجات سبز دارای نوعی ترکیب شیمیایی گیاهای به نام  :سبزیجات فراوان

وثر عمل می کند. تنها مراقب دریافت بیش از اندازه کربوهیدارت در سیب هستند که در مقابله با بیماری ها بسیار م« هافیتوکمیکال»

 .زمینی سفید باشید. یادتان باشد که سیب زمینی سرخ شده در گروه سبزیجات قرار نمی گیرد

ا که میوه هایی همچون انواع بری ها که قند کمتری دارند گزینه های مناسبی به شمار می روند. از آنج :تعادل در مصرف میوه

 .میوه ها نیز دارای مقادیر قابل توجهی قند هستند، باید در مصرف آنها نیز تعادل وجود داشته باشد

اندازه های کوچک تری دارند، « ساردین»ماهی است. ماهی هایی که همچون « 3اُمگا »نخستین و بهترین منبع دریافت  :ماهی

ماهی های سالمون نیز گزینه های بسیار مناسبی به شمار می آیند. اره ماهی جیوه و مواد سمی موجود در آنها نیز کمتر است. انواع 

یا سایر ماهی هایی که از دریاهای شیلی صید می شوند به دلیل دارا بودن مقادیر فراوان ید در آنها، بدترین انواع ماهی به شمار می 

ه چنین انواع گوشت برای تان پرهزینه است الاقل از انواع بهترین انواع آن، حیوانات گیاهخوار هستند. اگر تهی :گوشت و مرغ.آیند

 .غیر هورمونی آن استفاده کنید

 .در نظر داشته باشید که غذاهای تازه و محلی باید اصلی ترین بخش رژیم غذایی تان را تشکیل دهد :ارگانیک

رای تان امکان دارد به مصرف غذاهای اورگانیک، روی آنچه باید از آن پرهیز کنید: همان طور در مورد قبلی نیز اشاره شد تا آنجا که ب

 .آورید. از نگهدارنده ها، افزودنی ها خصوصا رنگ های افزودنی و شیرین کننده های شیمیایی پرهیز کنید

هفته نخست، دشواری هایی را متحمل  3تا  2زمانی که مصرف مواد قندی را کم یا به طور کامل حذف می کنید تنها در طول 

د شد و سپس به این روند عادت می کنید. در این چالش بنا نیست که غذا خوردن را کنار بگذارید بلکه باید غذاهای مفید را خواهی

 .در ساعات مناسب تری میل کنید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9916d782f63c۴8d1 
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 سالمت  
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۰ : تاریخ

 شود/ ردیابی سالمت غذایی از مزرعه تا سفرهاستفاده از محصوالت تراریخته در خوراک دام رهگیری می

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: امکان رهگیری استفاده از محصوالت تراریخته در تولیدات صنعتی و کنترل آن وجود دارد و  

  .در کنار آن عملیات ردیابی از مزرعه تا سفره مردم را در دستورکار داریم

ه چهارمین نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان پور امروز در افتتاحیبه گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، علیرضا رفیعی

ی که هایوگو در حال برگزاری است، خاطرنشان کرد: برای کمک به افزایش امنیت غذایی در کشور ایجاد زنجیرهکه در بوستان گفت

ی است که برگزاری تر در اختیار یکدیگر قرار دهند ضروروری و تولید محصول سالمبتوانند اطالعات خود را برای افزایش بهره

 .تواند در این راستا بسیار مؤثر باشدهای ملی میها و همایشنمایشگاه

گیری استفاده از خوراک دام، طیور و آبزیان صنعتی اشاره کرد و گفت: حاکمیت به دنبال وی به ضرورت توسعه و شکل

 .در آینده مخاطرات بهداشتی ایجاد نشود هایی است که تولیدات این بخش به سمت صنعتی شدن حرکت کند تاگذاریسیاست

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین از آغاز عملیات ردیابی از مزرعه تا سفره مردم خبر داد و گفت: این مهم در دستور کار ما 

 .آیدقرار دارد و این مسئله با اتوماسیون و صنعتی شدن به دست می

ست که شود به این معنی ابرداری که به تولیدکنندگان داده میپروانه بهداشتی و بهرهوی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار داشت: 

کند از مزرعه تا چرخه مصرف تحت کنترل است. حتی محصوالت تراریخته شود محصولی که مصرف میکننده نهایی متوجه میمصرف

 .توان رهگیری و کنترل کردرا نیز در تولیدات صنعتی به راحتی می

های خام دامی مربوط به خوراک دام است، تصریح کرد: با های تولید فرآوردهدرصد هزینه 70پور همچنین با تأکید بر اینکه رفیعی

رئیس .یابدهای تولید فعاالن بخش خصوصی کاهش میتوان ضریب تبدیل را باال برد که در نتیجه هزینهصنعتی شدن این بخش می

ها به عنوان یک مشکل جهانی در حوزه دام و ری از سخنان خود به موضوع مقاومت آنتی بیوتیکسازمان دامپزشکی در بخش دیگ

ها وجود ندارد و از طرفی ممکن طیور اشاره کرد و گفت: در شکل غیرهدفمند تولید خوراک دام وطیور امکان ردیابی آنتی بیوتیک

ماندن آنتی بیوتیک در محصوالت مواجه باشیم که همه اینها درنهایت  است مقاومت آنتی بیوتیکی در بدن دام ایجاد شده و یا با باقی

 .تواند در پایان دادن به بسیاری از این مشکالت مؤثر باشدآمیز است، اما استفاده از خوراک صنعتی میبرای سالمت جامعه مخاطره

https://www.farsnews.com/news/13970520000۴18/%D8%A7%D8%B3% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970520000418/%D8%A7%D8%B3%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  سوم  اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۰تاریخ: 

 گرددمشکالت بهداشتی صنعت دام با مصرف خوراک صنعتی مرتفع می

 .صنعت دام و طیور موثر باشد تواند در پایان دادن به بسیاری از مشکالتپور گفت: استفاده از خوراک صنعتی میرفیعی

 دامپزشکی سازمان رییس پور،علیرضا رفیعی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

خوراک دام، طیور و آبزیان، با اشاره به شروع عملیات ردیابی از مزرعه تا سفره اظهار  نمایشگاه چهارمین احیهافتت مراسم در کشور

  .شودکرد: اجرای این طرح در دستور کار قرار دارد و تحقق آن با اتوماسیون و صنعتی شدن ممکن می

کننده نهایی متوجه شود شود این است که مصرفداده می برداری که به تولیدکنندگانوی افزود: معنای پروانه بهداشتی و بهره

 .کند از مزرعه تا چرخه مصرف، تحت کنترل و نظارت استمحصولی که مصرف می

 .این مقام مسئول ادامه داد: محصوالت تراریخته نیز در تولیدات صنعتی به سهولت قابل رهگیری و کنترل است

هایی است که تولیدات بخش خوراک به سمت صنعتی شدن حرکت کند، گذاریسیاست رفیعی پور با بیان اینکه حاکمیت به دنبال

 .افزود: در این صورت در آینده مخاطرات بهداشتی ایجاد نخواهد شد

وری و هایی که بتوانند اطالعات خود را برای افزایش بهرهبه گفته وی؛ برای کمک به افزایش امنیت غذایی در کشور ایجاد زنجیره

 .تر در اختیار یکدیگر قرار دهند، ضروری استحصول سالمتولید م

مربوط به خوراک دام است، افزود:  های خام دامیتولید فرآوردههای درصد هزینه 70رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه 

 .یابدخش خصوصی کاهش میهای تولید فعاالن بتوان ضریب تبدیل را باال برد که در نتیجه هزینهبا صنعتی شدن این بخش می

در شکل غیرهدفمند تولید خوراک دام و طیور امکان  :این مقام مسئول با اشاره به مقاومت آنتی بیوتیک ها در دام و طیور گفت

ها وجود ندارد. ممکن است مقاومت آنتی بیوتیکی در بدن دام ایجاد شده و یا با باقی ماندن آنتی بیوتیک در ردیابی آنتی بیوتیک

 .آمیز استحصوالت مواجه شویم که همه اینها درنهایت برای سالمت جامعه مخاطرهم

 .تواند در پایان دادن به بسیاری از این مشکالت موثر باشدرفیعی پور در پایان گفت: استفاده از خوراک صنعتی می 

ww.yjc.ir/fa/news/https://w662856۴/%D9%85%D8%B۴%D 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۲دو شنبه 

 پاستا شمارا چاق میکند یا الغر؟

گرم  ۴3کالری، یک گرم چربی،  210پاستا به خودی خود چاق کننده نیست. اما یک فنجان پاستا پخته شده حاوی  <غذا و تغذیه

کربو هیدرات، سه گرم فیبر و شش گرم رپوتئین است. اگر رژیم غذایی تان شامل مقدار زیادی مواد غذایی غیر فرآوری شده است 

 .ای چند بار پاستا بخورید، مشکلی وجود نخواهد داشت)به ویژه سبزیجات تازه و مواد مغذی( پس مطمئنا اگر هفته

 هایخوراکی عنوان به –ها حبوبات، نان و کوکی و غالت جمله از –های فرآوری شده وهیدراتآیا پاستا سالمت است؟ همانطور که کرب

هایی که حاوی کربوهیدرات هستند مورد ها را با سایرغذاشوند باید بدانید هنگامی که آنشناخته می<Fatty foods> کننده چاق

های های اخیر پاستا به عنوان یکی از علتدارند. در حقیقت در دههها شاخص گلیسمی کمتری ارزیابی قرار دادیم متوجه شدیم پاستا

 .های اصلی کشور ایتالیا استشود، در حالی یکی از غذاشایع چاقی محسوب می

کنید: آیا پاستا سالمت است، یا بیشتر مضر است؟ یک متا آنالیز اخیر به اگر شما هم خیلی پاستا دوست دارید، احتماال تعجب می

کم  های غذاییهای این تجزیه و تحلیل بسیار شگفت انگیز بود به ویژه برای افرادی که رژیماسخ این سوال بود. یافتهدنبال پ

به بررسی اثرات مصرف پاستا پرداخته است. متا آنالیز منتشر  2018یک بررسی سیتماتیک در سال .کردندکربوهیدرات را دنبال می

شرکت کننده انجام گرفت. هدف از  2500آزمایش تصادفی و کنترل شده بود که بر روی  29های شامل یافته BMJ شده در مجله

یاد و های چاقی )اضافه وزن زتجزیه و تحلیل چه بود؟ تعیین چگونگی تاثیر ماکارونی در رژیم غذایی کم گلیسیمی، بر وزن و نشانه

 .بیماران مبتال به چاقی( در بزرگساالن

است؟  شود؟ آیا پاستا سالمتکاهش وزن می باعث و است خوب پاستا آیا –گویند عات درباره پاستا چه میکنید مطالبنابراین فکر می

شود؟ بسیاری از مطالعات به رابطه مصرف پاستا و از دست دادن وزن اشاره دارند. در یا منجر به چاقی بیش از حد و اضافه وزن می

ه کمر شرکت کنندگان را بررسی کردند و سپس تعیین کردند آیا مصرف پاستا ، چربی بدن و اندازBMI ابتدا محققان وزن، شاخص

های غذایی کم گلیسمی پاستا با توجه به الگو"در پایان محققان نتیجه گرفتند که .شودهای بدن میباعث تغییراتی در وزن و چربی

انگین می "های رژیم غذایی گلیسمی باال. ا الگوبه طور قابل توجهی در کاهش وزن بدن و شاخص توده بدنی موثر است در مقایسه ب

ن گیرد. ممکهای کم گیلیسیرد جا میها نشان داد که پاستا در بخش الگوتجزیه و تحلیل .هفته بود 12طول مطالعات در این بررسی 

یی کم گلیسیمی سبب ها به عنوان بخشی از رژیم غذادهد که مصرف پاستااست این کاهش وزن زیاد به نظر نرسد، اما نشان می

ها وعده توانید با استفاده از آندهیم که میهایی را ارائه میچگونه ممکن است اینطور باشد؟ در ادامه توصیه.شودافزایش وزن نمی

شرکت کنندگان پس از مصرف پاستا در رژیم غذایی خود مقداری وزن از دست داده بودند. این .تر و سالمتر کنیدپاستای خود سبک

دهد شرکت کنندگان در مطالعه با ایجاد تعادلی در مصرف مواد غذایی قادر به از دست دادن یا حفظ وزن ایده آل خود نشان می

 .بودند

 :تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم باشدچگونه پاستا می

نیز مطمئنا درست خواهد بود: مصرف  ها به صورت متعادل باشد، سالمت باشند. اما خالف آنرسد در صورتی که مصرف آنبه نظر می

 .تواند مضر باشد و سبب اضافه وزن و افزایش ابعاد دوره کمر شودروزانه مقدار زیادی پاستا و دیگر مواد غذایی با کالری باال می

گرم کربو هیدرات،  ۴3کالری، یک گرم چربی،  210پاستا به خودی خود چاق کننده نیست. اما یک فنجان پاستا پخته شده حاوی 

 ویژه به –سه گرم فیبر و شش گرم رپوتئین است. اگر رژیم غذایی تان شامل مقدار زیادی مواد غذایی غیر فرآوری شده است 

 .داشت نخواهد وجود مشکلی بخورید، پاستا بار چند ایهفته اگر مطمئنا پس –مغذی  مواد و تازه سبزیجات
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 :کنند تادارند و به شما کمک میمواد غذایی که شاخص گلیسمی پایینی 

 تر احساس سیری کنیدسریع •

 تر گرسنه شویددیر •

 کاهش مصرف کالری غذای بعدی •

های غنی از فیبر از جمله جو، حبوبات و غالت یکسان است. پاستا های گلیسمی پاستا در مقایسه با بسیاری از کربوهیدراتشاخص

جمله نان گندم، غالت صبحانه و سیب زمینی گلیسمی پایین تری دارد. به عنوان مقایسه، نمودار  ها با فیبر باال، ازنسبت به برخی غذا

و برنج  GI 78، سیب زمینی سفید با پوست GI ۴9دهد، اسپاگتی معمولی عدد شاخص گلیسمی دانشکده پزشکی هاروارد نشان می

 .است GI 73سفید 

 .مقادیر بیشتری مواد مغذی است در مقایسه با سایر محصوالت مانند ناناین تحقیق همچنین نشان داد که پاستا دارای 

هفته حدود  12ها مصرف کردند در طول پرس پاستا به جای دیگر کربوهیدرات 3.3شرکت کنندگانی که در هفته به طور میانگین 

د. پاستا گلیسمی کنفتن چربی بدن کمک نمینیم کیلوگرم وزن کم کرده بودند. به گفته این متخصصان پاستا به افزایش وزن یا باال ر

 .شوددهد ومنجر به کاهش جذب نشاسته میشود ساختارش را تغییر میهایی که روی آن انجام میپایین دارد، اما به دلیل پردازش

ستان، ن پهای قلبی، سرطاشود و به منظور پیشگیری از بیماریای محسوب میپاستا همچنین بخش سنتی رژیم غذایی مدیترانه

 .افسردگی، دیابت، چاقی، آسم و اختالل نعوظ موثر است

 :تواند سخت باشدچگونه هضم پاستا می

ده های فر آروی شها حاوی کربوهیدراتخورید. اینکه پاستااین مسئله بستگی به سالمت هضم شما دارد و اینکه با آن چه چیزی می

و یافت های گندم، چاودار و جمنبع گلوتن، پروتئینی سخت هضم که در دانه اند تنها مشکل نیست. مسئله دیگر چیست؟ پاستا یک

شود. ها میها، کیک، و برخی شیرینیشود. گلوتن نه تنها در پاستا بلکه در تمامی محصوالت حاوی آرد گندم که شامل نان، کوکیمی

 .گردداین ماده باعث کش آمدن خمیر و ترد شدن بافت فراورده نهایی می

 ایباشد که متصل با نشاسته در اندوسپرم )بافت تغذیهمی glutelin و گلوتلین gliadin ن ترکیبی از دو گلیکوپروتئین گلیادینگلوت

باشد( و گلوتلین حدود می prolamins های پروالمینیای حضور دارند. گلیادین )از پروتئیناطراف جوانه( بسیاری از غالت علوفه

 .دهندمی تشکیل را گندم نهدا پروتئینی محتوای ٪ 80

توانند منجر به مشکالتی در روده شوند. در صورتی که چه مشکلی در خوردن گلوتن وجود دارد؟ غالت حاوی گلوتن به راحتی می

 .های خود ایمنی و کاهش انرژی شوندتواند سبب نفخ، کاهش جذب مواد مغذی، واکنشکمی به روده نفوذ کند می

دم جهان بعلت ابتال به بیماری سلیاک به گلوتن حساسیت دارند. بیماری سلیاک عبارت است از نوعی واکنش درصد مر 1تا  0.7بین 

های مختلفی در تمام مصرف کنندگان گندم در جهان ایمنی غیر طبیعی به گلیادین نسبتا جذب شده. این بیماری به میزان شدت

ها حساسیت به گردد. در انسانهای عصبی میهای آلرژیک و آسیبشدهد. مصرف و استنشاق گلوتن نیز موجب برخی واکنرخ می

 .گلوتن زیاد دیده شده است

 :توصیه برای مصرف ماکارونی به عنوان بخشی از رژیم غذایی کم گلیسمی وجود دارد 7در اینجا 

 غالت کامل را انتخاب کنید – 1

کند. مصرف غالت روید و این بشر است که در پروسه تهیه غذا آن را ناقص میروید به شکل غله کامل میای که از زمین میهر غله

 دهد. غالت کامل تأثیر به سزایی بر رویکامل خطر ابتال به عوارضی نظیر: بیماری قلبی، سکته، سرطان، دیابت و چاقی را کاهش می
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غالت دارای منبع بسیار غنی از فیبر هستند. رژیم غذایی سرشار از فیبر غالت سبوس دار بخش بسیار مهمی  سالمتی دارند. این نوع

های شوند که در پایین آوردن سطح کلسترول بد خون، جلوگیری از چاقی، کاهش خطر بیماریاز رژیم غذایی سالم محسوب می

 .نقش دارند 2قلبی، سکته مغزی و کنترل دیابت نوع 

دارد؛ و داشتن یک رژیم غذایی سرشار از فیبر، شما را در رسیدن موجود در غالت کامل شما را از خوردن کالری اضافی باز میفیبر 

کند. همچنین فیبر موجود در این غالت با کمک به تحرک روده بزرگ از یبوست جلوگیری تر کمک میبه وزن ایده آل تان سریع

همراه با سبوس )جوانه همراه با پوسته داخلی( است و شامل گندم سبوس دار، جو دو سر،  کند. غالت کامل شامل تمام غالتمی

 .شودگندم سیاه، ذرت، برنج قهوه ای، گندم چاودار، ارزن می

 مراقب پروتیئن مصرفی خود باشید – ۲

رای یک ماکارونی پخته شده را بتواند برای تجربه زندگی سالمت مفید باشد. سعی کنید فقط یک فنجان یک رژیم غذایی متعادل می

 .وعده غذایی در نظر بگیرید

 پاستا آل دنت – 3

ه میزان رود. این اصطالح اشاره بآل دنته اصطالحی است که در زبان ایتالیایی برای پخت پاستا، سبزیجات، برنج یا حبوبات به کار می

 .گوید غذا نباید بیش از اندازه پخته شودپختن غذا دارد و می

ا باید در حدی پخته شود که همچنان کمی سفت بماند، اگر بیش از اندازه آن را بپزید مقدار شاخص گلیسمی اش افزایش پاست

 .یابدمی

 اضافه کردن سبزیجات – ۴

 هشود، باید توجه داشته باشید کدر حالی که در نتیجه متا آنالیز باال بیان شد که خوردن پاستا منجر به چاقی و افزایش وزن نمی

ا مواد ها را بها بیشتر پاستاخوردند. آنهای فر آوری شده نمیای، پنیر، و گوشتشرکت کنند گان این مطالعه پاستا را با سس خامه

 .کردندای مانند روغن زیتون، سبزیجات و لوبیا مصرف میغذایی سالم مدیترانه

، ه کنید. اضافه کردن سبزیجاتی مانند بروکلی، اسفناج، لوبیا سبزسعی کنید سبزیجات را نیز به وعده غذایی خود، از جمله پاستا اضاف

شود حجم بیشتری از مواد غذایی متنوع را بخورید، و احساس سبکی بیشتری داشته باشید. فلفل و بسیاری سبز برگان دیگر سبب می

 .این یک شیوه عالی برای کنترل مقدار غذای مصرفی و جلوگیری از پر خوری است

 های مفیدها و پروتئینها با چربیکربوهیدرات ترکیب – 5

توانند وعده ها میازجمله ماست( به همراه پاستا)های قزل آال، گوشت گاو یا گوشت گوسفند، محصوالت لبنی مواد غذایی مانند ماهی

 .غذایی ایده آلی را ارائه دهند

/ نشاسته / کربوهیدرات نیستند. همچنین میزان قند خون و  های مفید دارای گلیسمی صفر هستند، زیرا حاوی قندها و روغنچربی

توانند به ترکیبات پاستا اضافه شوند. روغن زیتون با کیفیت و روغن دهند و میانسولین را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار نمی

 .تر کنندها را رضایت بخشتوانند به ترکیبات غذایی افزوده شوند تا طعم آنآوو کادو می

 ترفیبر بیشتر، هضم آسان – 6

ها همچنین شامل زنجیره های پیچیده هستند را مصرف کنید، آنهایی که حاوی فیبر زیاد و کربوهیدراتسعی کنید خوراکی

 :ها و غالت کاملهایی از جمله لوبیا، حبوبات، سبزیجات، آجیل، دانهنمونه .های ساده هستندتر از قندطوالنی

 .های غذایی هستندشیوه برای افزایش محتوای فیبر در وعده گیاهان بهترین •
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 1/2ها اضافه شوند. در حالت ایده ال، مقدار کم )حدود توانند به پاستالوبیا و حبوبات منابع مناسب فیبر و پروتئین هستند که می •

 .فنجان( برای کمک به هضم آسان مناسب است

کنند. بهتر است تخم کتان، دانه کدو تنبل، بادام و گردو را نیز یکبار ی مفید را تامین میهاهایی که فیبر و چربیها و دانهمیوه •

 .امتحان کنید

 بر روی تراکم کلی مواد تمرکز کنید – 7

 :برای ادامه رژیم غذایی خود و افزایش مصرف مواد مغذی، این نکات را دنبال کنید

ل هستند به دلی "های سادهکربوهیدرات"ها مانند سیب، توت فرنگی و هلو دارای ههای تازه را افزایش دهید. بعضی از میومصرف میوه

 .باشنداینکه حاوی قند طبیعی می

کنند. از ترکیب سرکه و ماست غلیظ، سبزیجات با غالت برای طعم دار کردن ساالد پاستا کمک می GI مواد غذایی اسیدی به کاهش

  .خود استفاده کنید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=637d۴۴۴a1860۴d63aa81372d59 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۱یک شنبه 

 شیرینی خوشمزه برای درمان استرس

 .محقق و پژوهشگر طب سنتی به بیان خواص فوق العاده گز در سالمت بدن پرداخت یک <غذا و تغذیه

،  B1 ،B2 ،B3 ،B6 مانند B های، گروه ویتامین A  ،C  ،E هایهای استان اصفهان است که حاوی انواع ویتامینگز یکی از سوغاتی

 نسدیم، پتاسیم، کربوهیدرات، قند مانند گلوکز، فروکتوز، ساکاروز و مالتوز، فیبر، کلسیم، آهن، منیزیم، اسید فولیک، لوتئین و زآگزانتی

برای بررسی خواص گز و اینکه مصرف این شیرینی برای چه افرادی مفید است با حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی .است

 .خوانیددر ادامه مشروح آن را میوگو کردیم که گفت

 ترین خواص گزمهم

ترین خواص گز اظهار کرد: این شیرینی نقش موثری در تقویت عمومی و حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی درباره مهم

 .کندخونی را هم برطرف میدهد و کمافزایش انرژی بدن دارد؛ گز هموگلوبین خون را افزایش می

اکسیدانی ، لوتئین و زآگزانتین خاصیت آنتی A  ،C  ،E هایاص دیگر گز بیان کرد: این شیرینی به علت داشتن ویتامینوی درباره خو

ها های مختلف به ویژه انواع سرطانرا تقویت و بدن را در برابر بیماری<Immune system>دارد بنابراین سیستم ایمنی بدن 

<Types of cancers>محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود: گز تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد مغز و تقویت این .کندمحافظت می

بخشی گز تاکید کرد: این عظمایی با اشاره به خاصیت آرام.کندحافظه دارد؛ این شیرینی بینایی و قوای جنسی را هم تقویت می

 .است، ولی در مصرف آن باید احتیاط را رعایت کنند برد و برای زنان باردار بسیار مفیدشیرینی اضطراب و استرس را از بین می

های راین عفونتبیوتیکی دارد بنابکند؛ این شیرینی خاصیت آنتیوی تصریح کرد: گز به زیبایی و شادابی پوست و مو کمک شایانی می

 .بردبدن را از بین می

را به  قراریرا مصرف بیش از اندازه این شیرینی سردرد و بیروی کنند، زیعظمایی یادآوری کرد: افراد در استفاده از گز نباید زیاده

 .همراه دارد

 مواد الزم برای تهیه یک کیلوگرم گز

 گرم 500                                                            عسل

 (لیترمیلی 320پیمانه )معادل  2                                                               آب

 (لیترمیلی 160 معادل) پیمانه یک                                                            بادکا

 (.آیدبادکا گلوکز مایع و به رنگ سفید و کمی غلیظ است که از نشاسته ذرت به دست می)

 (گرم 300عدد )معادل  10                                        مرغسفیده تخم

 غذاخوری قاشق سه                                                          گالب

 گرم 300                           مغز پسته خام خُرد شده

 طرز تهیه گز

 .اضافه کنیدنخست عسل را به همراه آب کمی حرارت بدهید تا به شکل شهد دربیاید سپس بادکا را به مواد  -

 .دار شودمواد را مرتب هم بزنید تا کش -

 .ها و گالب را با همزن برقی هم بزنید تا سفت شودمرغسفیده تخم -
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های یخ بریزید اگر حالت شکنندگی پیدا کرد در این برای امتحان اینکه شهد آماده است یا خیر مقدار کمی از شهد را روی تکه -

 .توانید آن را از روی حرارت برداریدیصورت شهد قوام آمده است و م

 .مقداری از شهد را با سفیده تخم مرغ سفت شده مخلوط و به بقیه شهد اضافه کنید -

 .دقیقه خوب هم بزنید 15تا  10مواد را به مدت  -

 .کن قرار دهیدپخشپخش کن بگذارید؛ ظرف حاوی مواد را روی شعلهروی اجاق گاز یک شعله -

 .هم بزنید تا سفت شودمواد را مرتب -

 .شوددر این مرحله باید دقت کنید که مواد سرد نشود، زیرا در غیر این صورت گز خراب می-

 .مغز پسته خام خُرد شده را به مواد اضافه کنید -

 .گذاریم تا خنک شود اگر به دست نچسبید گز آماده مصرف استبرای تست گز، کمی از مواد را می -

 .پاشیمریزیم و کمی آرد روی آن میهای مخصوص میداریم در قالبرا برمیمقداری از مواد  -

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=2f902۴c8a510۴6cead8f۴78b6 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۰شنبه 

 چگونه بر خستگی صبحگاهی غلبه کنیم

 .هایی را برای جلوگیری از خستگی صبحگاهی افراد توصیه کرددکترای تغذیه رژیم درمانی راهکار <غذا و تغذیه

نده ایجاد کن وگویی درباره عللفرهاد وحید دکترای تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در گفت

کند بنابراین با توجه به نوع علت، درمان متفاوت خستگی صبحگاهی اظهار کرد: خستگی صبحگاهی به علل مختلفی بروز پیدا می

دهد از جمله دالیل ایجاد کننده خستگی ها رخ میاست؛ خواب ناکافی که به علت عوامل فیزیولوژیکی و ابتال به برخی از بیماری

مصرف برخی از مواد غذایی را در مختل شدن خواب و بروز خستگی صبحگاهی مؤثر دانست و بیان کرد: وی .صبحگاهی است

هایی مانند دیابت، افسردگی، اضطراب و خُر و پُف از جمله عواملی هستند که اختالل در خواب و خستگی صبحگاهی را به بیماری

 .همراه دارند

 اب باید خط بکشیدها را قبل از خومواد غذایی که دور مصرف آن

این دکترای تغذیه و رژیم درمانی گفت: مواد غذایی حاوی کافئین مانند چای پر رنگ، قهوه، نسکافه، نوشابه و شکالت نباید پیش از 

 .ساعت قبل از خواب از مصرف هر گونه مواد غذایی خودداری کنند 2خواب استفاده شوند؛ به طور کلی افراد بهتر است 

های غذایی مناسب برای مصرف در وعده شام هستند؛ افراد برای اینکه یک لیوان شیر و یک عدد میوه از گزینه وحید تأکید کرد:

های دار و کیکتا سه ساعت قبل از خواب از مواد غذایی فیبردار مانند نان سبوس 2دچار خستگی صبحگاهی نشوند حداقل باید 

 .ند قند و شکر هم پیش از خواب ممنوع استهای ساده مانحاوی فیبر استفاده کنند؛ مصرف قند

کند بنابراین اشخاص برای برطرف شدن مشکلشان باید وی تصریح کرد: برخی از اختالالت افراد را دچار خستگی صبحگاهی می

 .نخست علت را شناسایی سپس آن را رفع کنند

 دهندمواد غذایی که شادابی و نشاط را به شما هدیه می

شوند افراد در طول روز شادابی بیشتری داشته دانشگاه علوم پزشکی اراک درباره مواد غذایی که باعث می این عضو هیئت علمی

ها مانند موز، سیب، انگور، گالبی، توت فرنگی، انار، پرتقال و آب پرتقال از جمله مواد غذایی ها و نوشیدنیباشند، گفت: برخی از میوه

 .چار خستگی صبحگاهی نشوندکنند تا دهستند که به افراد کمک می

وحید اظهار کرد: برخی از مواد غذایی مانند نان جو، جو دوسر و تخم مرغ هم به از بین بردن خستگی صبحگاهی کمک شایانی 

 .شودباالیی که دارد موجب آرامش و نشاط در اشخاص می 3کنند؛ گردو هم به علت امگا می

است که نقش مؤثری در شادی و نشاط افراد در طول روز دارد؛ افراد برای اینکه دچار  وی یادآوری کرد: زیتون از دیگر مواد غذایی

های چرب و سنگین در وعده شام پرهیز کنند؛ به طور کلی اشخاص باید از مواد غذایی خستگی صبحگاهی نشوند باید از مصرف غذا

شح دار باعث ترم استفاده کنند؛ مصرف نان سبوسدار در وعده شاسبک که حاوی کربوهیدرات کمپلکس هستند مانند نان سبوس

 .کندکم افزایش و به تدریج کاهش پیدا میشود بنابراین قند خون کمآرام انسولین می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=21۴25bc۴d۴a5۴dbaa۴0aa 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۰ : تاریخ

 از دست رفتن بازار صادراتی با ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان 

مدیرعامل اتحادیه مرکزی ماهیان سردابی کشور گفت: از یک ماه قبل به دلیل ممنوعیت یک باره صادرات خوراک آبزیان، کارخانجات 

  .دانند چه کنندصادرکنندگان بین تعهدات صادراتی خود و شرایط داخلی گرفتار شده و نمیفرآوری و 

 60 وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، از ممنوعیت یک شبه صادرات خوراک آبزیان خبر داد و گفت:زاده در گفتآرش نبی

شود و تمام زنجیره از کارخانجات خوراک حادیه پوشش داده میاستان کشور توسط این ات 9آال در درصد تولید و پرورش ماهی قزل

 .آال حمل و نقل و بازار را در اختیار داریمدهندگان ماهی قزلگرفته تا مراکز فرآوری تولیدکنندگان و پرورش

ع برای ما نگرانی وی در مورد دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر مورد ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان خاطرنشان کرد: این موضو

 .های دیگر هم بشودایجاد کرده که ممنوعیت شامل بخش

کردیم بعد از قانون انتزاع تصمیماتی که در مورد واردات و صادرات در مدیرعامل اتحادیه مرکزی ماهیان سردابی کشور گفت: فکر می

تبط با های مرند قبل از هر تصمیمی نظر تشکلتر است و طبق قانون وزیر و معاونانش موظفشود، منطقیبخش کشاورزی گرفته می

آن بخش را جویا شوند، در حالی که ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان یک شبه اعالم شده که نه سازمان شیالت، نه معاونان مرتبط 

 .ها هیچ یک در جریان موضوع نیستندبا این حوزه و نه تشکل

های اولیه این خوراک تخصیص ارز گویند نهادهخوراک آبزیان چیست، گفت: میزاده در پاسخ به اینکه علت ممنوعیت صادرات نبی

ای دارد که نباید صادر شود؛ سوال ما این است که چرا فقط خوراک آبزیان مشمول این مساله شده و این موضوع در مورد یارانه

های اند در رقابتسال توانسته 10زیرمجموعه بعد از  های صادراتی در اینخوراک دام و طیور اتفاق نیفتاده است. مضاف بر آنکه شرکت

 .سنگین با ترکیه و عربستان بازار صادراتی برای خود ایجاد کنند

ها میلیون دالر خوراک آبزیان به کشورهایی همچون ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان و عراق ها دهوی افزود: اکنون برخی شرکت

غذای انسان نیست که بگوییم دو روز غذا نخورد و آن را مدیریت کند. طرف خارجی با ما قرارداد  کنند و غذای آبزیان مانندصادر می

مدیرعامل اتحادیه .دهد، اتفاقی که هم اکنون افتاده استدارد که در صورت انجام ندادن تعهدات پول صادرکننده را بلوکه کرده و نمی

مزارع پرورش ماهی، کارخانجات فرآوری که به هم وابسته هستند، مانند یک مرکزی ماهیان سردابی کشور تصریح کرد: اکنون تمام 

 .بازی دومینو تک به تک پس از این ممنوعیت آسیب خواهند دید و نگرانیم که با یک دستور دیگر صادرات آبزیان را هم متوقف کنند

ttps://www.farsnews.com/news/h13970520000787/%D8%A7% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۶تاریخ: 

هزارتن محصوالت شیالتی در سال جاری/ رتبه نخست صید فانوس ماهیان در اقیانوس هند  ۲00تولید یک میلیون و 

 به ایران تعلق دارد

 200شود که مجموع تولید محصوالت شیالتی از طریق صید و آبزی پروری به یک میلیون و میبینی صالحی گفت: امسال پیش

 .هزارتن برسد

، از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفت

 محصوالت هزارتن 150 و میلیون یک گذشته سال رشد صددرصدی تولید آبزیان پرورشی در یک دهه گذشته خبر داد و گفت:

 .و مابقی آبزی پروری بوده است صید به مربوط میزان این از هزارتن 700 حدود که شد تولید کشور در شیالتی

 بخوانید: سهم ناچیز آمریکا از محصوالت شیالتی ایران/ خروج آمریکا از برجام در صادرات آبزی تأثیری ندارد بیشتر

 .هزارتن محصوالت شیالتی از طریق صید و آبزی پروری در دستور کار است 200به گفته وی، امسال برنامه تولید یک میلیون و 

آال، ماهیان خاویاری، پروری در قزلهای فراساحل و رشد آبزیاز طریق صید در آب صالحی ادامه داد: امسال بخشی از افزایش تولید

 .میگو و پرورش ماهیان دریایی حاصل خواهد شد

شود که امسال این بینی میهزارتن میگو در کشور تولید شد، افزود: پیش 32این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته بیش از 

 .تن برسدهزار 35میزان به بیش از 

 10آال با رشدی کمتر از در کشور تولید شد، بیان کرد: امسال تولید قزل آالقزلهزارتن  170وی با اشاره به اینکه سال گذشته 

شیرین در کشور خاص است و به مرور در حال سوق درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه خواهد بود چرا که شرایط آب

 .های غیرمتعارف هستیماز آبپیداکردن به سمت استفاده 

آال رتبه اول در آب شیرین و چهارم در آب شیرین و شور در دنیا را دارا معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در پرورش قزل

م کشور ساحلی و غیرساحلی مقا 35هستیم،گفت: در زمینه صید در اقیانوس هند از جایگاه مناسبی برخوداریم به طوریکه در بین 

 .دوم از نظر تعداد شناورها را دارا هستیم

وی با اشاره به اینکه جایگاه اول در صید تن ماهیان در اقیانوس هند به ایران تعلق دارد، بیان کرد: از نظر میزان صید، جمهوری 

اره آخرین وضعیت صالحی درب.ای برخودار استکشور حوزه دریای عمان و خلیج فارس از جایگاه ویژه 7اسالمی ایران در میان 

میلیون دالر  507هزارتن محصوالت شیالتی با ارزش بالغ بر  125صادرات محصوالت شیالتی اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال 

 .میلیون دالر برسد 550 حداقل به صادرات ارزش سال پایان تا رود می انتظار  به بازارهای هدف صادر شد که

 صادرات محصوالت شیالتی نخواهد داشتخروج آمریکا از برجام تأثیری بر 

در  خروج آمریکا از برجام :رئیس سازمان شیالت درباره تأثیر خروج آمریکا از برجام بر صادرات محصوالت شیالتی، اظهار کرد

ویار اصادرات محصوالت شیالت تأثیر چشمگیری نخواهد داشت، چرا که سال گذشته با مذاکرات و مطالبات تجار رقم بسیار ناچیزی خ

 .های جدید این صادرات انجام نشودبه آمریکای شمالی صادر شد که ممکن است با خروج آمریکا و اعمال تحریم

تن خاویار  500میلیون و  3تن گوشت خاویار در کشور تولید شد، افزود: سال گذشته  2500وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از 

 .زارهای هدف صادر و مابقی در داخل مورد استفاده قرار گرفتاین میزان به با 1.2پرورشی تولید شد که 

بینی خواهد رسید؛ بنابراین پیش 100به  80های خاویار پرورشی از این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه امسال تعداد مزرعه

 .شود که رشد خاویار پرورشی بیش از سال گذشته باشدمی

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/news/6581706/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  سوم  اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

تن  30هزارتن تولید گوشت و  2به گفته وی، بزرگترین مزرعه خاویار پرورشی در استان مازندران در شهرستان ساری با ظرفیت 

 .پرورشی مشغول فعالیت استخاویار 

https://www.yjc.ir/fa/news/660۴۴52/%D8%AA%D9%88%D 
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 شکر
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۲ : تاریخ

 خواهند شیر را از دامداران ارزان بخرند ممنوعیت صادرات شیرخشک و کره بدون اطالع وزارت جهاد/ می

با آنکه دستور ممنوعیت صادرات یا واردات محصوالت کشاورزی بر های صنفی گاوداران ایران گفت: رئیس هیأت مدیره کانون انجمن

  .عهده وزیر جهاد کشاورزی است اما این ممنوعیت را وزیر صنعت ابالغ کرده و حجتی اصال از این موضوع خبر ندارد

ن و کره خاطرنشاوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد بخشنامه ممنوعیت صادرات شیرخشک ناصر مقدسی در گفت

کرد: طبق قانون انتزاع تمام مسائل بازرگانی اعم از ممنوعیت واردات و صادرات در حوزه محصوالت کشاورزی برعهده وزیر جهاد 

کشاورزی است، اما جالب اینجاست که طی یک هفته گذشته شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ممنوعیت صادرات 

 .پسندی پشت آن نیستار چند قلم دیگر کاال اعالم کرده که هیچ دلیل محکمهشیرخشک و کره را در کن

ه طی اند چرا کوی تصریح کرد: هنوز دو هفته از افزایش قیمت شیرخام نگذشته است که کارخانجات لبنی شیطنت خود را آغاز کرده

ای یا افزایش قیمت در خرید را دند که به هر بهانهتومان این کارخانجات لبنی بو 1۴۴0سال اخیر با وجود افزایش نرخ شیرخام به  ۴

 .کردندتومان زیر قیمت شیر را خریداری می 100تا  50کردند یا کیلویی اعمال نمی

شیر مازاد خریداری شده  96و  95های صنفی گاوداران ایران به این نکته هم اشاره کرد: طی سال رئیس هیأت مدیره کانون انجمن

میلیون  200به شیرخشک شده و در کارخانجات لبنی دپو شد و دولت از جیب خود به عنوان مشوق صادراتی  از دامداران تبدیل

هزار تن شیرخشک از این طریق صادر شد که سود آن تنها به  30تومان بودجه برای صادرات شیرخشک اختصاص داد تا حدی که 

 .اشتکننده داخلی دندگان شیر پرداخت شد و نه تأثیری برای مصرفجیب کارخانجات لبنی رفت و نه ریالی به دامداران و تولیدکن

کنند که مقدسی در مورد ممنوعیت صادرات شیرخشک و کره گفت: کارخانجات لبنی با دو ابزار قیمت شیرخام را مدیریت می

ست که این کاال فسادپذیر ا شیرخشک و کره است چرا که وقتی شیرخشکی صادر نشود شیر در بازار مازاد بر مصرف شده و از آنجایی

 .دامداران مجبور هستند به هر قیمتی شیر خود را تحویل کارخانجات لبنی بدهند

به گزارش خبرنگار فارس، طبق قانون انتزاع از سه سال اخیر تمام وظایف تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی اعم از شیر، لبنیات، 

پرده شده است اما محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در اقدامی مرغ به وزیر جهاد کشاورزی سگوشت، مرغ و تخم

مردادماه ممنوعیت صادرات چند قلم کاال از جمله چای، کره و شیرخشک را اعالم کرد در حالی که گفته  15یکجانبه به تاریخ 

 .است خبربی تصمیم این از  شود وزارت جهاد کشاورزیمی

های خبرنگار فارس برای ها نشان نداده است و تالشکشاورزی در مورد این موضوع هیچ واکنشی در رسانهتا این لحظه وزارت جهاد 

 .های بازرگانی و امور دام این وزارتخانه به جایی نرسیددریافت پاسخ از معاونت

https://www.farsnews.com/news/13970522000208/%D9%85%D 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۰ : تاریخ

 از دست رفتن بازار صادراتی با ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان 

ات آبزیان، کارخانجمدیرعامل اتحادیه مرکزی ماهیان سردابی کشور گفت: از یک ماه قبل به دلیل ممنوعیت یک باره صادرات خوراک 

  .دانند چه کنندفرآوری و صادرکنندگان بین تعهدات صادراتی خود و شرایط داخلی گرفتار شده و نمی

 60 وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، از ممنوعیت یک شبه صادرات خوراک آبزیان خبر داد و گفت:زاده در گفتآرش نبی

شود و تمام زنجیره از کارخانجات خوراک استان کشور توسط این اتحادیه پوشش داده می 9در آال درصد تولید و پرورش ماهی قزل

 .آال حمل و نقل و بازار را در اختیار داریمدهندگان ماهی قزلگرفته تا مراکز فرآوری تولیدکنندگان و پرورش

زیان خاطرنشان کرد: این موضوع برای ما نگرانی وی در مورد دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر مورد ممنوعیت صادرات خوراک آب

 .های دیگر هم بشودایجاد کرده که ممنوعیت شامل بخش

کردیم بعد از قانون انتزاع تصمیماتی که در مورد واردات و صادرات در مدیرعامل اتحادیه مرکزی ماهیان سردابی کشور گفت: فکر می

تبط با های مرقانون وزیر و معاونانش موظفند قبل از هر تصمیمی نظر تشکل تر است و طبقشود، منطقیبخش کشاورزی گرفته می

آن بخش را جویا شوند، در حالی که ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان یک شبه اعالم شده که نه سازمان شیالت، نه معاونان مرتبط 

 .ها هیچ یک در جریان موضوع نیستندبا این حوزه و نه تشکل

های اولیه این خوراک تخصیص ارز گویند نهادهه اینکه علت ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان چیست، گفت: میزاده در پاسخ بنبی

ای دارد که نباید صادر شود؛ سوال ما این است که چرا فقط خوراک آبزیان مشمول این مساله شده و این موضوع در مورد یارانه

های اند در رقابتسال توانسته 10های صادراتی در این زیرمجموعه بعد از نکه شرکتخوراک دام و طیور اتفاق نیفتاده است. مضاف بر آ

 .سنگین با ترکیه و عربستان بازار صادراتی برای خود ایجاد کنند

ها میلیون دالر خوراک آبزیان به کشورهایی همچون ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان و عراق ها دهوی افزود: اکنون برخی شرکت

کنند و غذای آبزیان مانند غذای انسان نیست که بگوییم دو روز غذا نخورد و آن را مدیریت کند. طرف خارجی با ما قرارداد میصادر 

مدیرعامل اتحادیه .دهد، اتفاقی که هم اکنون افتاده استدارد که در صورت انجام ندادن تعهدات پول صادرکننده را بلوکه کرده و نمی

کشور تصریح کرد: اکنون تمام مزارع پرورش ماهی، کارخانجات فرآوری که به هم وابسته هستند، مانند یک مرکزی ماهیان سردابی 

 .بازی دومینو تک به تک پس از این ممنوعیت آسیب خواهند دید و نگرانیم که با یک دستور دیگر صادرات آبزیان را هم متوقف کنند

https://www.farsnews.com/news/13970520000787/%D8%A7% 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۷/۰۵/۱۸ : تاریخ

 صادرات سیب زمینی, گوجه فرنگی، خربزه و هندوانه به عراق مجاز شد

  .کشور عراق اعالم کرد که ممنوعیت واردات سیب زمینی، گوجه فرنگی، خربزه و هندوانه را لغو کرده است 

های استانی سراسر کشور اعالم کرد کشور ای به سازمانبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان توسعه تجارت در نامه

 .خربزه و هندوانه را لغو کرده استعراق ممنوعیت واردات سیب زمینی، گوجه فرنگی، 

تا اطالع ثانوی  97/5/11به اعالم وزارت کشاورزی عراق واصله از وزارت امور خارجه کشورمان از تاریخ  در این نامه آمده است:

نفعان ه ذیممنوعیت واردات سیب زمینی، گوجه فرنگی، خربزه و هندوانه به کشور عراق لغو گردیده است. مراتب جهت اطالع رسانی ب

 .محترم ایفاد می گردد

 
  

https://www.farsnews.com/news/13970518000218/%D8%B 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۲۲دوشنبه , 

 صادرات کاغذ، شیرخشک و چای ممنوع شد

برابر  2یعنی  -هزار تن 200به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود که امسال میزان صدور کاغذ بسته بندی شده به 

 .پارسال برسد اما بر پایه اعالم امروز گمرک جمهوری اسالمی، از اول شهریورماه صادرات انواع کاغذ، چای و شیرخشک ممنوع است

ای به رییس کل گمرک صادرات انواع کاغذ نامه در تجارت و معدن صنعت، وزیر ایران، اسالمی جمهوری رکگم تارنمای  به گزارش

همچنین صدور انواع تیشو، انواع شیرخشک صنعتی و شیر خشک اطفال، چای فله  .چاپ، بسته بندی و روزنامه را ممنوع اعالم کرد

هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و   .گرم از ابتدای شهریور ممنوع است 500و بسته بندی و همچنین کره در بسته بندی بیش از 

هزار تن کاغذ برای تامین کسری کاغذ مطبوعات و روزنامه و همچنین واردات کاغذ گالسه تا سقف  20تجارت اعالم کرد با واردات 

فت: دولت با هدف حمایت از مقوله دانش قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دهم مردادماه گ.هزار تن موافقت شده است 25

تومانی به واردات کاغذ می دهد که تنها کاالی غیر اساسی است که از این ارز استفاده می  3800و فرهنگ در کشور، ارز یارانه ای 

م اولیه روبرویی اضافه کرد: در صنعت کاغذ روزنامه با مشکل قدیمی بودن فناوری ها و دستگاه ها و کمبود مواد« رضا رحمانی».کند

 .برابر افزایش یابد 2هزار تن کاغذ بسته بندی شده صادر شد و قرار است امسال به  100اما پارسال 

http://iranecona.com/86165/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۰تاریخ: 

 گیرداستفاده از بقایای کشاورزی و صنایع غذایی در دستور کار قرار می

 .های همایش در سال جاری استترین محورصارمی گفت: استفاده از بقایای کشاورزی و صنایع غذایی یکی از مهم

تورج صارمی، مدیرکل دفتر بهبود تغدیه و   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

ران اظهار و آبزیان ای نمایشگاه جانبی خوراک دام، طیورجایگاه امور دام وزارت جهاد کشاورزی در چهارمین همایش بین المللی و 

درصد هزینه خوراک دام مربوط به تغذیه است؛ بنابراین باید تمهیداتی بیاندیشیم که ضریب بهره  70کرد: با توجه به آنکه بیش از 

وی با اشاره به اینکه ضرورت و اهداف نمایشگاه بر کسی پوشیده نیست، افزود: فناوری های روز دنیا .وری و راندمان تولید را افزایش دهیم

ی جبستر مناسبی برای تجربه هم اندیشی و تبادل نظر محصوالت ارائه شده در بازار است که به وسیله برگزاری این همایش ها می توان امکان سن

 28وی ادامه داد:طی سه سال گذشته با برگزاری همایش بین المللی طیور، نمایندگانی از .توسعه، نیاز سنجی بازار و شرایط تولید را تجربه کرد

کارگاه آموزشی در قالب  ۴0کشور مختلف دنیا حضور پیدا کردند و توانمندی تولیدکنندگان برتر در این نمایشگاه معرفی شد. همچنین بیش از 

در بخش کشاورزی را یکی از  صنایع غذاییاین مقام مسئول استفاده از بقایای کشاورزی و .سمینارهای علنی متناسب با نیاز روز برگزار شد

 .های مهم همایش در سال جاری اعالم کردمحور

صارمی در پایان تصریح کرد: با برگزاری چهارمین همایش بین المللی در سال جاری انتظار می رود ضمن معرفی دستاوردهای جدید 

 .در صنعت خوراک دام زمینه افزایش بهره وری و کاهش ضایعات را به بهره ورداران منتقل کند

 خوراک دام امری مهم در کاهش خروج ارزمدیریت واحدهای پرورش 

حسین کیهانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در چهارمین همایش بین المللی و نمایشگاه 

هار کرد: ت، اظکیفیت اس صنایع خوراک دام، جانبی خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با اشاره به اینکه شاه کلید زنجیره تولید در

 . درصد هزینه های تولید شیر، گوشت و تخم مرغ مربوط به خوراک دام است 70در شرایط کنونی بیش از 

هزار  608میلیون تن محصوالت دامی از جمله شیر، گوشت، تخم مرغ و ... با ارزش بالغ بر  1۴، 96وی افزود: براساس آمار در سال 

میلیون تن خوراک مصرف شده که این امر بیانگر تالش صاحبان صنایع  75رای تولید این میزان میلیارد ریال در کشور تولید شد که ب

 .است

 .به گفته کیهانی؛ خوراک آماده مصرف، دارای ویژگی هایی است که خوراک سنتی فاقد آن است

می شود، بیان کرد: با مدیریت تولید در واحدهای  واردات خوراک داممیلیارد دالر صرف  3این مقام مسئول با اشاره به اینکه ساالنه 

وی در پایان تصریح کرد: از دولت انتظار می رود با در اختیار گذاشتن منابع مالی کافی .پرورش ارز کمتری از کشور خارج می شود

 .حاصل شود ،حمایت های الزم از تولیدکنندگان را به عمل آورد تا نتیجه مطلوب در این زمینه صندوق توسعه ملیاز 

https://www.yjc.ir/fa/news/6628736/%D8%A7%D8%B3%D8 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۲دو شنبه 

 رونمایی از باشگاه خبرنگاران طالیی توسط گروه صنعتی وپژوهشی زر

و مطبوعات کشور در راستای حمایت از کاالی  هارسانه خبرنگاران از جمعی خبرنگار روز مناسبت به -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

ایرانی از گروه صنعتی و پژوهشی زر بازدید کردند. همچنین در این مراسم از باشگاه خبرنگاران طالیی گروه زر رونمایی شد که هدف 

 .از راه اندازی آن ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط دائمی و مستمر صنعت با رسانه ها می باشد

نکوداشت مقام خبرنگار برگزار شده بود خبرنگاران  منظور به که مراسم این حاشیه در ،«فودپرس»یگاه خبری اقتصاد غذابه گزارش پا

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر در این دیدار ضمن .با مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفتگو کردند

این مجموعه ناشی از همدلی عرصه تولید و قلم و تفکر و کالم نافذ خبرنگاران است و ما تبریک روز خبرنگار اظهارکرد: موفقیت های 

محسن امینی افزود: از اینکه خبرنگاران در کنار تولید هستند و .از ایده و فکرهای نو استقبال می کنیم و ان را به کار می بندیم

 .اردزحمات عرصه تولید را به جامعه معرفی می کنند جای بسی تشکر د

ست که در آن ذرت فرآوری و به قند مایع های فروکتوز تبدیل هابنیان داشته و جزو اولینوی گفت: این پاالیشگاه تأسیساتی دانش

 .کننده دارد و امروز کشورهای زیادی متقاضی خرید این محصول هستندشود و محصول آن در داخل و خارج مصرفمی

ت: پاالیشگاه غالت کشور بعنوان یکی از واحدهای صنعتی ایران، با اتکا به مزیت تأمین، تولید و توزیع در حال حاضر امینی اظهار داش

می تواند با فرآوری روزانه هزاران تن غالت موجود در سیلوهای بنادر خود خوراک اولیه دهها واحد زیر دستی کنونی و آتی خود را 

با  1395گفت: گروه صنعتی وپژوهشی زر کار خود را از زرماکارون و آردزر آغاز کرد اما در سالمحسن امینی .پاالیش و فرآهم آورد

با حضور رییس جمهور وارد مرحله جدیدی از فعالیت های تولیدی شد و  (کلید خوردن مگاپروژه دانش بنیان غالت زر )زرفروکتوز

که ریلی سراسری بوده که قادر است ضمن کاهش قیمت تمام مهمترین نقطه قوت این مجموعه سیستم لجستیک و اتصال آن به شب

 .شده، سرعت انتقال و ورود به بازارهای صادراتی را برای محصوالت آن فراهم کند

آمده، شتاب بیشتری در توسعه گرفته و در گذار  وجود به  ها و شرایط سختامینی گفت: درحال حاضر این پاالیشگاه با وجود تحریم

المانه بیگانگان، ساخت و ایجاد کارخانه بزرگ زرکام را شتاب داده است که هدف از توسعه این مجموعه و راه اندازی های ظاز تحریم

بخش کانفکشنری توسعه پایدار و ارزآوری و تأمین زنجیره غذایی کشور می باشد و زر برای اعتالی کشور ایران عزیز از پای نمی 

وی گفت: امروز هم با این شرایط سخت باز هم با گام های استوار و .تالش خواهد کرد نشیند و با همه سختی ها در سنگر صنعت

حمایت مسئولین و قوای سه گانه می تواند از این بحران عبور و شاهد شکوفایی بزرگتر در اعتالی صنعت کشور باشد و قدم های 

ها و مشکالت آن برای خبرنگاران گفت: رسانه ها در این  مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ زر با اشاره به تحریم.مثبتی بردارد

شرایط به سختی و با زیان کار می کنند و باید بخش خصوصی از آنها حمایت نماید همانگونه که آنها با معرفی واحدهای تولیدی 

 .وصنعتی از تولید ملی حمایت می کنند

 .باشد عالوه بر شکوفایی شاهد رونق اقتصادی ایران خواهیم بودوی در خاتمه گفت: اگر پول و سرمایه کشور در اختیار تولید 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8a9ce۴e6a82۴۴daabc1f63 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۹تاریخ: 

 میلیون تن خواهد رسید ۹درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/خرید تضمینی گندم به  5۴

درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و مابقی پس از تأمین  5۴مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تاکنون 

 .شودمنابع مالی به حساب کشاورزان واریز می

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  راه و شهرسازیوگو با خبرنگار مومن نیافر مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت

هزارتن گندم با ارزش  ۴00میلیون و  8، اظهار کرد: براساس آخرین آمار بیش از خرید تضمینی گندمدرباره آخرین وضعیت  ،جوان

خبر داد و  مطالبات گندمکارانرصد د 5۴وی از پرداخت .کشور خریداری شدهزار میلیارد ریال از گندمکاران سراسر 107بالغ بر 

نیافربا اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم .گفت: مابقی مطالبات پس از تأمین منابع مالی دولت به حساب کشاورزان واریز خواهد شد

کنون ت و هم اهای گرمسیری تقریبا به پایان رسیده اسهای سرسیر به اوج خود رسیده است، بیان کرد: کار خرید در استاندر استان

 .های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، شرقی و زنجان در حال انجام استبیشترین خرید از استان

 کنندمافیا واردات در برابر خودکفایی گندم موضع گیری می: بیشتر بخوانید

این مقام مسئول از .به گفته وی، براساس اظهار نظر کارشناسان کیفیت گندم تولیدی نسبت به مدت سال قبل قابل قیاس نیست

شود بینی میپیش شابه سال قبل خبر داد و گفت: تا پایان فصل برداشتنسبت به مدت مافزایش میزان تولید و خرید تضمینی گندم

توسط دالالن و  گندمنیافر در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا خرید .میلیون تن برسد 9به حدود  که خرید تضمینی گندم

هایی که شود و تنها گندماکز دولتی عرضه میمرغداران ادامه دارد، بیان کرد: آمارها بیانگر ان است که عمده گندم تولیدی به مر

 .شودخارج از جدول پاکی است برای سایر مصارف به مرغداران و دامداران تحویل داده می

https://www.yjc.ir/fa/news/6627637/%DB%B5%DB%B۴%D-8%AF 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۱ : تاریخ

 هزار تومان 60واردات گوشت هم تاثیری بربازار نگذاشت/ گوشت در مرز کیلویی 

ه ها بکند، اما قیمت گوشت قرمز در قصابیبا وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی روزانه چند هزار تن گوشت قرمز گرم وارد کشور می 

  .هزار تومان رسید 60مرز 

التفاوت تولید و مصرف به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، طی دو سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مابه

نموده  CIS المنافعشت قرمز، اقدام به واردات گوشت گرم از کشورهایی همچون استرالیا، روسیه، ارمنستان و کشورهای مشترکگو

  .است تا بتواند با توزیع گوشت تازه قیمت را تا حدی متعادل نگه دارد

بندی شده زار تومان و به صورت قطعهه 33از سال گذشته تاکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی تازه وارداتی به صورت شقه 

  .شودهای عامل عرضه میهزار تومان در فروشگاه ۴3های مشخص بندیگردران و سردست در بسته

ا دهند، تها به کار خود ادامه مینکته جالب توجه اینکه این واردات تأثیر چندانی در قیمت گوشت داخلی نداشته و همچنان واسطه

هزار  60هزار تومان و اکنون به مرز  50مت گوشت گوسفندی تازه خارج از سیستم تنظیم بازار روی مرز حدی که سال گذشته قی

  .تومان در هر کیلو رسیده است

های خبرنگار فارس از نقاط جنوبی پایتخت از جمله میدان خراسان و میدان امام حسین )ع( حاکی از آن است که هر کیلوگرم گزارش

ها هر روز ممکن است شود که قیمتهزار تومان عرضه می 68تا  67تومان و هر کیلوگرم گردران و سردست  هزار 60شقه گوسفندی 

  .هزار تومان افزایش یابد 2در هر کیلو یک تا 

 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، در حالی که پیش از این شرکت پشتیبانی امور دام گوشت 58گوشت گوساله تازه نیز به مرز 

کرد که برای مدتی آن را متوقف کرده و قرار بود، دوباره از طریق هزار تومان عرضه می 28گوساله منجمد برزیلی را کیلویی 

  .ای عرضه را آغاز کندهای زنجیرهفروشگاه

رم های نجومی برای هر کیلوگکف قیمت بازار بوده و در نقاط شمالی پایتخت عدد و رقمهای برآورد شده،اینکه قیمت نکته جالب توجه

هزار تومان و  90شود تا حدی که در منطقه مالصدرای تهران هر کیلوگرم گوشت راسته گوسفندی گوشت قرمز در نظر گرفته می

  .شودضه میهزار تومان به مشتری عر 80هر کیلو گردران 

رویه کننده و افزایش بیحال سؤال اینجاست که نقش نظارتی دولت و وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از حقوق مصرف

ها همچنان روند صعودی قیمت کاالهای اساسی کجاست؟ که با وجود خروج ارز برای واردات کاالهایی همچون گوشت قرمز قیمت

ها شد، قیمتها حذف میشد و تنها زنجیره معیوب تولید تا عرضه اصالح شده و دست واسطهت انجام نمیو آیا اگر این واردا دارد؟

  تر نبود؟متعادل

https://www.farsnews.com/news/13970521000۴۴7/%D9%88%D8%A7% 
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 مرغگوشت 
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۰ : تاریخ

 افزایش قیمت مرغ ناشی از افزایش قیمت جهانی خوراک طیور است

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام در مورد افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: قیمت مرغ به دلیل افزایش جهانی قیمت خوراک  

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، مرتضی رضایی امروز در آیین آغاز به کار چهارمین نمایشگاه  . طیور افزایش یافته است

میلیون تن خوراک دام و  75وگو در حال برگزاری است، اظهار داشت: ساالنه ملی خوراک دام، طیور و آبزیان که در بوستان گفت

 .تن آن وارداتی استمیلیون  10طیور در کشور موردنیاز است که کمتر از 

ها ازجمله دانه سویا و ذرت که این روزها به دلیل افزایش نرخ ارز به عنوان دو نهاده مهم تولیدکنندگان وی در مورد واردات برخی نهاده

 نبری باالیی که دارند و شرایط اقلیمی ایشده شده است، گفت: این دو محصول به دلیل آبدام و طیور سبب افزایش قیمت تمام

 .شوند که فشار آبی برای تأمین نهاده و تولید دام و طیور نداشته باشیمکشور به عنوان آب مجازی وارد می

سازی شده است که تنها نصف آن فعال میلیون تن ظرفیت 20رضایی همچنین اظهار داشت: در حوزه تولید خوراک دام صنعتی 

نندگان شود تا تولیدکن بحث کامالً فنی، علمی و تکنولوژیک است، توصیه میاست و ازآنجاکه بحث تأمین خوراک دام و طیور و آبزیا

بخواهد  ایکند در کنار آن هر تولیدکنندهکه سالمت تولید را تضمین میاین بخش از خوراک آماده استفاده کنند؛ چراکه عالوه بر آن

را تهیه کرده و خود اقدام به این کار کند که مشکالت نهاده اولیه  12به صورت سنتی خوراک دام خود را تولید کند باید حداقل 

وری گفت: در تولید و بهره افزایش بر دام خوراک تأثیر مورد در همچنین معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام.خاص خود را دارد

آال ضریب تبدیل ما یک است که های مختلف این موضوع متفاوت است اما درمورد تولید ماهیان سردآبی ازجمله ماهی قزلگونه

یور کنیم. البته این مسئله در حوزه طمطابق با استاندارد جهانی است یعنی به ازای هر کیلوگرم خوراک یک کیلوگرم ماهی تولید می

 .بندی متفاوت استاست و در مورد گاو شیری بسته به کیفیت جیره 2ضریب تبدیل زیر 

 تر استفاده کنندهای کوچکمردم از مرغ *

ل آن تر هستیم و دلیرضایی به صراحت گفت که ما در ضریب تبدیل و نسبت خوراک طیور به تولید نسبت به همه جای دنیا عقب

که این محصول دورریز زیادی دارد و تولیدکننده برای تولید پسندد درحالیما مرغ درشت را میاین است که متأسفانه فرهنگ مردم 

کنیم مرغ سایز و کوچک را استفاده کنند که هم سالمت شود و به مردم توصیه میمرغ درشت و سنگین ضریب تبدیلش خراب می

 .بیشتری دارد و هم ضریب تبدیل بیشتری

هزار تومان در هر کیلوگرم در بازار گفت: این قیمت فقط مربوط به بازار نیست  11قیمت مرغ به مرز وی همچنین در مورد افزایش 

 از مرغ قیمت بنابراین است، کرده پیدا افزایش طیور خوراک جهانی هایقیمت اینکه و است هانهاده  بلکه ناشی از تغییرات قیمتی

 .توضیحات بیشتر در مورد وضعیت قیمت مرغ در بازار خودداری کردمعاون حجتی از ارائه .کندمی تبعیت موضوع این

مرغ هم گفت: به دلیل شیوع آنفلوآنزای پرندگان در سال معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام همچنین در مورد وضعیت بازار تخم

ن مان بر ایگذار انجام شده و تمام سعیقبل با مشکالتی مواجه شدیم که امسال جوجه ریزی بسیار زیادی در حوزه پولت و مرغ تخم

 .کنیممرغ به اندازه نیاز داخل باشد و در صورت کسری، نیاز را برای تعادل قیمت از طریق واردات تأمین میاست که تولید تخم

 28ر نمایندگان مرداد با حضو 22پو از امروز تا به گزارش فارس، چهارمین نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان با عنوان فیدکس

ژاپن، کانادا و کره جنوبی و سایر  کشور خارجی ازجمله آلمان، اسپانیا، انگلستان، برزیل، چین، ترکیه، روسیه، دانمارک، فرانسه،

 .کشورها در حال برگزاری شد

ws.com/news/https://www.farsne13970520000۴57/%D8%A7%D9%81% 
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 گوشت مرغ  
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷مرداد  ۱۶تاریخ: 

 فروش مرغ با نرخ های دلخواه در خرده فروشی ها/نیازی به واردات مرغ نداریم

دلخواه در خرده فروشی ها یک مقام مسئول گفت: با توجه به ثبات نرخ مرغ زنده درب مرغداری، اما مرغ آماده به طبخ با نرخ های 

 .عرضه می شود

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار

، 500هزار و  6در بازار اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  نرخ مرغدرباره آخرین وضعیت  ،انخبرنگاران جو

 .تومان است 790هزار و  9، میادین میوه و تره بار 200هزار و  9مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 

هزار تومان در  11تا باالی  200هزار و  9رخ های دلخواه از ، اما مرغ آماده به طبخ با نثبات قیمت مرغ زنده به گفته وی با وجود

 .بازار عرضه می شود که انتظار می رود مسئوالن ذی ربط نظارت کافی را بر مغازه های خرده فروشی داشته باشند

 بخوانید: انتقاد مرغداران نسبت به ابالغیه ستاد تنظیم بازاربیشتر 

ولید تیوسفی نرخ کنونی مرغ را واقعی دانست و افزود: البته با شرایط کمبود دان در بازار پیش بینی می شود که درآینده ای نزدیک 

 .کاهش یابد مرغ

د نداریم، بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی تولی اردات مرغورئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه نیازی به 

 .تنها از مسئوالن انتظار می رود که دان مورد نیاز مرغداران را تامین کنند تا تولید مرغ با کاهش روبرو نشود

 اگرچه  اعالم کرد و افزود:تومان  700هزار و  2و کنجاله سویا  350را یک هزار و  مرغدارانوی در پایان نرخ هر کیلو ذرت تحویل به 

 .درصد افزایش داشته است 100در مقایسه با هفته اخیر تفاوتی نداشته ، اما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل   نرخ این

https://www.yjc.ir/fa/news/662۴89۴/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8% 
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 گوشت مرغ  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۰تاریخ: 

 تومان کاهش یافت ۲00آخرین تحوالت قیمتی در بازار مرغ/نرخ مرغ زنده 

 .تومانی نرخ مرغ زنده خبر داد 200رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی، رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار 

، 700هزار و  6خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری تومانی نرخ مرغ زنده  200از کاهش  ،خبرنگاران جوان

 .تومان است 500هزار و  10تا  200هزار و  9، خرده فروشی های سطح شهر از 200هزار و  9مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 

اعالم کرد و افزود: شرکت پشتیبانی امور دام تومان  990هزار و  7وی نرخ هر کیلو مرغ گرم در غرفه های میادین میوه و تره بار را 

 .به مرغ های توزیعی در میادین میوه و تره بار یارانه اختصاص می دهد و به همین دلیل است که نرخ آن نسبت به بازار تفاوت دارد

 .تومان اعالم کرد 500 هزار و 9و مرغ آماده به طبخ گرم را  500هزار و  6یوسفی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این سوال که ایا احتمال کاهش مجدد نرخ مرغ در بازار وجود دارد یا خیر، 

بودی وی با اشاره به اینکه کم.بیان کرد: با توجه به نرخ کنونی نهاده های دامی احتمال ارزانی قیمت مرغ در بازار بعید به نظر می رسد

 .تومانی در میادین میوه و تره بار مشتری وجود ندارد 990هزار و  7در عرضه مرغ وجود ندارد، تصریح کرد: هم اکنون برای مرغ 

یوسفی در پایان قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: اگر مشکل اختصاص بسته های ارزی به نهاده های دامی مرتفع گردد، 

 .به دنبال کاهش قیمت نهاده ها، قیمت مرغ نیز در بازار کاهش یابدپیش بینی می شود که 

https://www.yjc.ir/fa/news/6628838/%D8%A2%D8%AE%D8%B1 
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 گوشت مرغ
 اکوناایران  - ۱۳۹۷مرداد / /  ۱۷چهارشنبه , 

 درصد گران شد 7,۲مرغ یک هفته ای 

بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به دوازدهم مردادماه را اعالم 

 .گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و یک گروه کاهش نشان داد 8کرد که طی آن قیمت 

 0.1های تازه درصد، سبزی 2.3های تازه درصد، میوه 8درصد، تخم مرغ  5.3دوازدهم مرداد ماه نرخ لبنیات در هفته منتهی به 

درصد نسبت به هفته قبل از آن  0.3درصد و روغن نباتی  0.6درصد، قند و شکر  7.2درصد، گوشت مرغ  2.۴درصد، گوشت قرمز 

 .چای نیز ثابت مانددرصد کاهش یافت. قیمت حبوب و  0.2افزایش و نرخ برنج 

 لبنیات و تخم مرغ

درصد  8درصد افزایش داشت. بهای تخم مرغ معادل  13.3درصد تا  0.3در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای تمام اقالم بین 

 .رفتهزار ریال فروش می 210هزار تا  136ای افزایش یافت و شانه

 برنج و حبوب

درصد و برنج داخله درجه  0.1رنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه یک هر یک معادل در این هفته در گروه برنج، قیمت ب

درصد افزایش ولی  0.7درصد و لوبیا قرمز  0.3درصد، عدس  0.2درصد کاهش داشت. در گروه حبوب بهای لپه نخود معادل  0.9دو 

 .درصد کاهش یافت 0.۴درصد تا  0.1قیمت سایر اقالم بین 

 های تازهو سبزیها میوه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر 

های سطح شهر اقالم میوه و فروشیمیوه .شدبار عرضه میها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهفروشیمیوه

درصد کاهش  2درصد و موز  3.1درصد، هندوانه  5.6های تازه بهای خربزه معادل کردند که در گروه میوهازه را عرضه میسبزی ت

 0.9فرنگی معادل های تازه بهای گوجهدرصد افزایش داشت. در گروه سبزی 8.9درصد تا  0.9ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 

 .درصد افزایش یافت 2.۴درصد تا  0.7درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم بین  0.6ی درصد و سیب زمین 12.7درصد، کدو سبز

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد افزایش  7.2درصد و گوشت مرغ  2.3درصد، گوشت تازه گاو و گوساله  2.۴در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 

 .داشت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد و روغن  0.۴درصد، شکر  0.7چای خارجی بدون تغییر بود. بهای قند و روغن نباتی جامد هر یک معادل در این هفته قیمت 

 .درصد افزایش یافت 0.2نباتی مایع 

 تغییرات یکساله

 18.3طبق اعالم بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به دوازدهم مردادماه نسبت به هفته مشابه سال قبل 

درصد، گوشت  17.7های تازه درصد، سبزی 6۴.3های تازه درصد، میوه 1.3درصد، حبوب  9.9درصد، برنج  36.6رصد، تخم مرغ د

 .درصد رشد داشت 10.9درصد و روغن نباتی  19.2درصد، چای  2.7درصد، قند و شکر  1۴.3درصد، گوشت مرغ  29قرمز 

http://iranecona.com/86068/%D9%85%D8%B1%D8%BA 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/86068/%D9%85%D8%B1%D8%BA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  سوم  اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۶تاریخ: 

 ک درصد رسیدمیلیارد تومانی در حوزه مکانیزاسیون برنج/ضایعات در شالیزارها به کمتر از ی 650سرمایه گذاری

میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه مکانیزاسیون برنج اتفاق  650یک مقام مسئول گفت:از ابتدای دولت یازدهم تاکنون حدود 

 ..افتاده است

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

به صورت مکانیزه کشت  مزارع شالیزاریدرصد  10، با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم تنها اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .درصد رسیده است ۴5می شد، اظهارکرد: این درحالی است که این رقم هم اکنون به 

 بیشتر بخوانید:خروج آمریکا از برجام اثری بر صنعت مکانیزاسیون داخل ندارد

درصد برداشت در  12همچنین در ابتدای دولت یازدهم  :افزود و داد خبر  درصدی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی 500ز رشد وی ا

 .درصد رسیده است 75تا  70اراضی شالیزاری مکانیزه بود که این رقم هم اکنون به بیش از 

اتفاق  مکانیزاسیون برنجتومان سرمایه گذاری در حوزه  میلیارد 650به گفته عباسی از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون حدود 

 .افتاد که با این وجود بخش عمده اراضی شالیزاری به سمت مکانیزه شدن پیش رفت

در سطح کشور مشغول فعالیت هستند،گفت: باتوجه به مشقت و  شالیکارهزار  200این مقام مسئول با بیان اینکه یک میلیون و 

ج،بسیاری از شالیکاران به ادامه فعالیت در حوزه شالیزاری عالقه مند نبودند که درنهایت این زراعت با حضور هزینه باالی تولید برن

مکانیزاسیون در استان های شمالی پایدار و اقتصادی شد و تا حدودی بخش عمده بیماری شالیکاران ناشی از پیری زودرس و بیماری 

 .های روماتیسمی برطرف شد

 55در اراضی شالیزاری منجر به کاهش  ماشین آالت مکانیزهمکانیزاسیون ادامه داد: استفاده از تجهیزات و  رئیس مرکز توسعه

 .درصدی هزینه های تولید و بهره وری منابع آب و سایر عوامل تولید شد

اری زاسیون در اراضی شالیزوی توسعه مکانیزاسیون در حوزه برنج را یکی از افتخارات دولت یازدهم برشمرد و گفت: با توسعه مکانی

 .در بخش را افزایش دهیم بهره وری مصرف آبدرصد  35تا  30توانستیم 

هزار شالی کاربا این کار پرمشقت غذای دوم مردم را تامین می کنند، اظهار کرد:  200معاون وزیر جهاد با بیان اینکه یک میلیون و 

وه بر ایجاد اشتغال پایدار، تولید برای کشاورزان، اقتصادی شد واین درحالی درصدی مکانیزاسیون در سال های اخیر عال 500با رشد 

 .است که در گذشته با وجود مصرف باالی نهاده ها و مشقت تولید،درآمد کشاورزان جوابگوی هزینه شان نبود

افزود: برداشت با دست افزایش درصد برداشت برنج به صورت دستی انجام می شد،  88وی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت یازدهم 

 .ضایعات و کیفیت نامناسب محصول را در بردارد که خوشبختانه با برداشت مکانیزه میزان ضایعات به کمتر از یک درصد رسید

 .شد تولید برنجدرصدی  20به گفته عباسی حضور مکانیزاسیون در اراضی شالیزاری منجر به افزایش 

https://www.yjc.ir/fa/news/660۴۴۴6/%D8%B3%D8%B1%D9%85% 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۱یک شنبه 

 سالگی 17آرزوهای بزرگ و کارفرمایی در

شناسیم. اما وقتی حکایت زندگی پر پیچ و خمش را از ثبت کرده میدر نان صنعتی  که «نان سحر»مهدی خان محمدی را با برند 

ای از فردی است که با پشتکار و تحمل توانسته به این زبان خودش شنیدیم، جایگاه او برایمان فراتر از یک صاحب برند بود. او نمونه

کند. هدفش را از همان شانزده سالگی مشخص می جایگاه برسد. چند بار به زمین خورده اما باز هم ایستاده و ادامه داده است. او

 اشفروشی بوده و تجربه کار کردن در کارخانه کفش ملی در زمان آقای ایروانی را هم در زندگیخانه و میوهکسی که شاگرد قهوه

داشتم کارفرما شوم. گوید: همیشه دوست های نان صنعتی را اداره کند. میترین کارخانهثبت کرده، توانسته امروز یکی از بزرگ

 .فروشی بمانم و نهایتا بار فروش شومتوانستم در میوهچی باشم. میخانه بمانم و امروز در نهایت یک قهوهتوانستم در همان قهوهمی

داشتم  رزوتوانستم در کفش ملی بمانم و نهایتا معاون آقای ایروانی شوم. اما باز هم حقوق بگیر بودم. این کار را که شروع کردم، آمی

طور شد. او از دوازده سالگی مشغول به کار شد و در هفده ترین کارخانه نان ایران یک روز مال من باشد و تقریبا هم همینکه بزرگ

دهد یک شبه ره صد ساله نرفته و محمدی است که نشان میوگو بخشی از زندگی نامه خانسالگی توانست کارفرما شود. این گفت

 .م نبوده؛ اما آرزوهای بزرگی داشته که توانسته تا حدی به آنها برسدهایش هم کمشقت

 .تان را از زبان خودتان بشنویمخواهیم شرح زندگیایم که زندگی شما بسیار پرماجرا است. میشنیده 

کردیم. تا کالس ششم ابتدایی در آنجا درس خواندم. هستم. پدرم تاجر پارچه بود و در شهرستان ابهر زندگی می 1333متولد سال 

اگر در شهرمان پنج نفر ثروتمند بودند، پدر من ششمین نفر بود. منتها در همان زمان که ششم ابتدایی بودم پدرم ورشکسته شد. به 

ها هفت شبانه روز بود. وقتی از شرکت در یک مراسم عروسی رفته بودیم. آن زمان عروسی یکی از روستاهای اطراف با خانواده برای

شد، دزدیده بودند. بعد از آن فهمیدیم که این راس می 300هایمان را که حدودا عروسی برگشتیم، کل وسایل خانه و مغازه و دام

گوسفندان را در خانه خودش جا داده بود. دزدها نتوانسته بودند نفر بودند که یکی از آنها همسایه خودمان بود. همسایه  18دزدها 

ها را برده بودند. شنیدیم که رئیس ژاندارمری آن موقع هم با دزدها شریک راس گوسفند را ببرند. اما تمام پارچه 300در آن هفت روز 

 .بوده است؛ البته دزدها را بعد از این ماجرا شناختیم

 اند؟کسانی وسایل شما را دزدیدهچطور متوجه شدید که چه  

که « مش احمد»مان که در دزدی شراکت داشت، مریض شد و در حال مرگ بود. همسرش به او گفته بود که برو از همان همسایه

اند. دهد. اتفاقا آن همسایه ما فوت هم نکرد و زنده ماو هم برای پدرم ماجرا را شرح می .پدرم بود، بابت این دزدی حاللیت طلب کن

ای برایمان باقی وقتی از عروسی برگشتیم و دیدیم هیچ وسیله .ای دیگر رقم خورداما من سرنوشتم بعد از ورشکستگی پدرم به گونه

نمانده، من هم مانند خواهر و برادرهای دیگرم خیلی ناراحت شدم. ما چهار برادر بودیم و سه خواهر. وقتی ششم ابتدایی را امتحان 

 12ار کردم. از زمانی که اموال پدرم را دزدیدند تا زمانی که امتحاناتم تمام شد، تقریبا دو ماه طول کشید. حدودا دادم شروع به ک

انداز کنم. پدرم بعد از دزدی از چند تا اینکه توانستم هشت تومان پس .گرفتمساله بودم. هر روز مقدار کمی از مادرم پول توجیبی می

ها را به چرا من با برادرم گوسفندان و بزغاله .ول طلبش، توانسته بود چند راس بزغاله و گوسفند بخردنفر طلبکار بود و بعد از وص

را  هابردیم. از پدر خواسته بودم که اجازه بدهد برای کار به تهران بروم؛ ولی پدرم قبول نکرده بود. یک روز که طبق معمول داممی

تومان  8گفتم که گوسفندان را جلو بینداز و خودت پشت سر آنها به خانه برو. من هم از آن به برای چریدن به صحرا بردیم، به برادرم 

ریال برایم باقی  2تومان را برای کرایه اتوبوس دادم. پول ناهار هم دادم و با سایر مخارجی که داشتم، در نهایت حدود 5اندازم، پس

 .ماند که به خانه عمویم در تهران رسیدم

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  سوم  اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 زه پدر به تهران آمدید؟یعنی بدون اجا

چون یک بار به پدرم گفته بودم و پدرم قبول نکرده بود، خودم بدون اجازه به تهران آمدم. به خانه عمویم که رسیدم به او گفتم که 

برادرم به پدرم هم بعد از برگشتن  .ام. اما عمویم گفت که اینجا کار نیست. امشب را بمان و فردا صبح برگردبرای کار به تهران آمده

م ای رفتخانهخانه از زبان او شنیده بود که به تهران آمدم. با اینکه عمویم این حرف را زد، من ناامید نشدم و ماندم. همان روز به قهوه

ام. هایم آنجا مشغول به کار بود. بعد از ظهر که شلوغ شد، بدون هیچ منظوری شروع کردم به کمک کردن به داییکه یکی از دایی

د، ام بیکار شوخواستم داییخانه از این کارم خوشش آمد و گفت از فردا بیا اینجا کار کن؛ من در ابتدا برای اینکه نمیحب قهوهصا

داد و به من روزی ام روزی سه تومان حقوق میخانه قبول کرد که هر دوی ما را نگه دارد. به داییقبول نکردم ولی بعد صاحب قهوه

 .تومان حقوق گرفتم. تمام حقوقم را برای پدرم فرستادم ۴5خانه شدم. یک ماه کار کردم و آنجا شاگرد قهوه ریال. به هر حال 15

رفتم. ناهار و شام و برای خواب هم به خانه عمویم می .رفتم. آنجا قنات بودمی« جی»ای یک بار به پادگان حتی برای حمام، هفته

 .خوردمخانه میصبحانه را هم در قهوه

 ن پول توانست به پدرتان کمک کند؟ای

اش همه در فروشگاهش بود و تعدادی هم دام داشت. او انگور ما بعد از ورشکستگی پدرم هیچ چیز نداشتیم. پدر ملک نداشت. سرمایه

واژگون شد.  خرید. متاسفانه در همان مقطع زمانی، ماشینی که بار انگور داشت هم در جادهآورد و از تهران پارچه میبه تهران می

مان هم از بین رفت. آن موقع بیمه هم نبود و در نتیجه ورشکسته ام قوز باال قوز شد. به این ترتیب بقیه سرمایهاین اتفاق برای خانواده

های او را صاف تومانی که من برایش فرستادم توانست بخشی از بدهی ۴5کامل شدیم. آن زمان پدرم مقروض هم بود. در نتیجه این 

 3ام هم دو ماه بعد از آنکه مشغول کار شدم، از آنجا رفت و من ماه آخر را روزانه خانه کار کردم. دایید. تقریبا سه ماه در قهوهکن

خانه جای خوبی نیست و شغلی نیست که من بتوانم در آینده پیشرفتی در آن گرفتم. اما با خودم فکر کردم که قهوهتومان حقوق می

خواهید؟ او هم پاسخ خانه مراجعه کردم و به صاحب مغازه گفتم کارگر میز به یک میوه فروشی نزدیک قهوهداشته باشم. یک رو

تومان  15مثبت داد و با همان حقوق روزی سه تومان کارگر میوه فروشی شدم. ولی اینقدر خوب کار کردم که حقوق من در روز به 

فروخت؛ ولی من کاری کردم تومان میوه می 300ه فروشی از صبح تا شب فقط رسید. تا قبل از اینکه من به آنجا بروم صاحب میو

 .فروختمتومان برایش میوه می 300گشت، رفت و برمیکه تنها در یک فاصله زمانی که او برای خرید به میدان می

 برای رونق آنجا چکار کردید؟

های آن دوره برای فروش بیشتر میوه هایشان فریاد یوه فروشیزدم. مچیدم و صبح تا شب داد میکردم و میها را تزیین میمیوه

بری زیر طیاره خیار »گفتم: زدند. من هم یاد گرفته بودم این کار را انجام بدهم. شعارهای خوبی هم درست کرده بودم. مثال میمی

ها عادت کرده اینقدر چشمم به میوه کردند.آمد و خرید میها و آقایان خیلی از این شعارها خوششان میخانم«. جفتی سی شاهی

های دیگر آمدند و از من خواستند کارگر مغازه آنها بشوم. ولی من نرفتم. در بود، دستم مثل ترازو شده بود. بعد از آن میوه فروشی

م م باعث شد حقوقخواهند من با آنها کار کنم. این حرفازای آن به صاحب میوه فروشی گفتم که حقوقم را زیاد کن، چون رقبایت می

در آن برهه زمانی با کسی آشنا شدم که مرا به کارخانه کفش  .زیاد شود. بعد از مدتی دیدم میوه فروشی هم شغل دلخواه من نیست

هایم را برای ملی برد. باز هم با روزی سه تومان در کارخانه کفش ملی شروع به کار کردم. آنجا هم کارگری کردم. هنوز هم پول

کردم. وضع پدرم روز به روز بهتر انداز میداشتم. نهایتا پول یک لباس را پسفرستادم. هیچ پولی برای خودم نگه نمیمیخانواده 

چی شد و توانست تمام قرض خودش را بدهد. در کارخانه کفش ملی هم به سرعت رشد کردم. خیلی سریع از کارگر ساده به کنترلمی

 .و کارپرداز رسیدم
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 .ایمهای ایشان را زیاد شنیدهاید. تعریف خوبییروانی هم کار کردهپس با آقای ا 

به آنها  کرد وکشی برگزار میای بود. مدیر خوبی هم بود. ایشان ماهی یک بار بین کارگران نمونه قرعهآقای ایروانی انسان فوق العاده

ها را داده بودند که اتاقم پر شده بود. وقتی وارد کارخانه داد. وسایلی مثل پنکه و دوچرخه و... اینقدر به من این جایزهجایزه می

ساله بودم. کمتر از دو سال هم آنجا مشغول به کار بودم. بعد تصمیم گرفتم از کارخانه بیرون بیایم. آقای ایروانی بعد  1۴ایروانی شدم 

از ظهرها مربی انگلیسی گرفته بود و از چهارهزار نفر چهار نفر را جدا کرده بود که من هم یکی از آنها بودم. آقای ایروانی هم اضافه 

های زیادی در سر داشت. روی داد. برای ترقی من هم نقشهاین مربی را گرفته بود که به ما انگلیسی آموزش میداد، هم کار به ما می

من خیلی حساب کرده بود. او این جنم را در من دیده بود. همین میزان انگلیسی هم که من االن بلدم مربوط به آن موقع است که 

از آنکه تصمیم به رفتن گرفتم، یک روز به من گفتند آقای ایروانی با شما کار دارد.  آقای ایروانی برایمان مربی خصوصی گرفت. بعد

خواهی از اینجا بروی؟ تو که کرد. رفتم به دفتر ایشان. به من گفت چرا میمعموال آقای ایروانی با کارگرها خصوصی صحبت نمی

ما خواهم یک روز کارفرایروانی من در ذاتم کارگری نیست و میخواهی بروی؟ به او گفتم آقای ای اینقدر ترقی کنی چرا میتوانسته

توانم کارخانه کفش بزنم. اوال شما را خیلی دوست دارم و دوم اینکه کنم که اگر این کار را یاد بگیرم، نمیشوم. به این فکر می

 .فروش شومخواهم نان خواهی چکاره شوی؟ گفتم میتوانم تبدیل به کفش ملی شوم. ایشان گفت مینمی

 فروشی افتادید؟ تجربه کرده بودید؟چطور آن موقع به فکر نان

فروخت. شش روز مریض شد و من به او در کارش کمک کردم. دوچرخه همان عمویم که راجع به او قبال صحبت کردم، نان می

کردم. ها پخش میها و ساندویچیارکتگرفتم و بین سوپرماش را گرفتم و آن چند روز به جای او از نانوایی نان میداشت؛ دوچرخه

توانم با آنها آشنا شوم و آنها مرا بشناسند. چرا باید خودم را در همان روزها دیدم چه اجتماع بزرگی بیرون از کفش ملی است که می

میم همین دلیل هم تصشناسند. به کارخانه حبس کنم؟ به این فکر کردم که من اگر در کفش ملی بمانم نهایتا چهار هزار نفر مرا می

گرفتم از کارخانه بیرون بیایم و نان فروش شوم. آن موقع هم حقوقم در کارخانه کفش ملی خوب بود. اما وقتی از آنجا بیرون آمدم، 

خواهم برای خودم کار کنم. عمویم کردم. بعد از شش ماه گفتم من میتومان کار می 6حدود شش ماه برای عمویم با حقوق روزی 

دهی هایش به لحاظ مسافت، دور بود. به او گفتم آن دو تا مشتری را به من میآباد داشت که از سایر مشتریمشتری در عباس دو تا

هایت را هم خودت پیدا کن. به خواهی برای خودت کار کنی، مشتریکه کارم را با آنها شروع کنم؟ اما مخالفت کرد و گفت اگر می

ا برای خودم دست و پا کنم؛ ولی سخت بود. یک ماه اول روزی چهار تومان هم درآمد نداشتم. همه هایی رهر حال توانستم مشتری

رفتم برای آنکه مشتری پیدا کنم؛ اما خیلی کردم. تا دربند هم میشب کار می 10صبح تا  5رفتم. از مسیر را هم با دوچرخه می

 .شدندهایم هر روز اضافه میای. مشتریر گازی و موتور دندهسریع توانستم رشد کنم. موتور خریدم و بعد از آن هم موتو

 فروشی پیشرفت کنید؟چطور اینقدر توانستید در نان 

هایم را پیدا کردم، یک روز از میدان امام حسین کیک یزدی فروخت. من وقتی مشتریهایش نان بولکی میعمویم فقط به مشتری

ام بودند هر کدام یک هایی که مشتریچیدند. به مغازههایی میفروختند و در سینیمی ریال 2ای ها را دانهخریدم. آن موقع کیک

اند. ها آنها را فروختهسینی دادم. به آنها گفتم اگر فروختید پول مرا بدهید. همان موقع پول نگرفتم. صبح روز بعد دیدم همه مغازه

این کار باعث شد من به سرعت رشد کنم.  .دادمم و سینی پر به آنها میام شد. سینی خالی را برمی داشتبعد از آن این روال کاری

تومان رسید. برای آنکه درآمد بیشتری داشته باشم، بوفه پارک ساعی را هم اجاره کردم. برای  200در عرض شش ماه درآمدم به 

ا خریدم و به آنها دادم. شانزده سال سن داشتم؛ آنجا کارگر گرفتم. حتی برای توزیع نان هم سه موتور سوار اجاره کرده بودم. موتور ر

شد. دیگر کارم از فروش نان و کیک به ام بهتر میولی کارفرما شده بودم. بوفه هم برای من رونق داشت. روز به روز وضعیت مالی
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ری نداشتم و همه ام هم قوی بود و هیچ دفتها به فروش کالباس و سوسیس هم رسیده بود. حافظهها و سوپر مارکتساندویچی

کردم؛ رقم قابل توجهی بود. آنها را زیر بالشم ها و بوفه جمع میهایم را از مشتریها هم پولکردم. شبها را حفظ میکتابوحساب

 .خوابیدم. خود این کار، حس خوبی داشتگذاشتم و میمی

 داستان نان سحر از کی شروع شد؟

د و ای آمهایم بودم. مرد قد بلند و چهارشانهآباد مشغول به فروش نان به یکی از مشتریسشانزده و نیم ساله بودم. یک روز در عبا

ها را گفتم این نانخواهد نان سفارش دهد. اگر میبه من گفت خودت نانوایی داری؟ آن لحظه فکر کردم او اغذیه فروشی دارد و می

خواهم آورم. گفت: یک نانوایی دارم که میجه گفتم بله از نانوایی خودم میدر نتی .کرداز یک نانوایی دیگر خریدم، به من اعتماد نمی

اجاره بدهم یا بفروشم. گفتم: کجاست؟ گفت: پل رومی در یک زیر زمین است. قبول کردم و آن موقع به مدت چهار سال آنجا را 

آالت نان صنعتی را در بخش خصوصی ار ماشینبرای اولین ب 1353اجاره کردم ولی بعد خریدم. از آلمان اولین کسی بودم که سال 

ها شده بود. تا زمانی که انقالب شد، به جز این مغازه دو مغاره دیگر را هم های آلمانی تولید کردم. آنجا پاتوق اروپاییوارد کردم. نان

 .خریده بودم

 وقتی آن نانوایی را اجاره کردید از همان اول توانستید رشد کنید؟

خواست من رشد کنم و خیلی آزارم داد. مثال یک شب تمام وسایل در آن مغازه ضرر کردم. رقیبی داشتم که نمیشش تا هشت ماه 

نانوایی را دزدیدند؛ حتی کنتور برق را هم برده بودند. بعدها متوجه شدیم که او این کار را کرده است. آن مغازه آب هم نداشت. چاه 

 های زیادی آوردم. در واقعنداشتیم که موتور آن را تعمیر یا تعویض کنیم. بدشانسی آبی داشت که موتورش سوخت و ما حتی پول

ام را از دست دادم. او هم اجاره یک سال را زودتر من یک مکان خالی را تحویل گرفتم؛ آن هم با مشکالت زیاد. به همین دلیل سرمایه

 .از من گرفته بود. به این ترتیب بدهکار هم شدم

 ؟ناامید نشدید

ساعت را کار  20روز، چهار ساعت شبانهواز بیست .گفتم باید این کار را ادامه دهمنه؛ طاقت آوردم تا به سود رسیدم. به خودم می

ام به عرض آباد اجاره کرده بودم. اولین خانهای داشتم که در عباسخوابیدم. خانهکردم و چهار ساعت دیگر را هم در ماشینم میمی

ولی  .یدمخوابتوانستم در عرض خانه بخوابم. باید در طول اتاق میت و پنج سانتی متر و طول چهارمتر بود. یعنی نمییک متر و بیس

کردم؛ چون خوابیدم. خودم خمیر نان را درست میخواستم خودم سرکارم باشم در ماشین نزدیک محل کارم میخاطر آنکه میبه

 .فقط من بلد بودم

 د؟چطور کار را یاد گرفتی

ام بود. از همین زمانی که رفتم، تا وقتی که نان حاضر شود، وقت بیکاریها میفروختم، زمانی که به نانواییآن زمانی که نان می

ها به آنها کمک هم گرفتم. بعضی وقتایستادم و از آنها کار را یاد میکردم، باالی سر شاطر و شاگردهایش میداشتم استفاده می

 .کردممی

 نانوایی را از همان ابتدا نان سحر گذاشتید؟ اسم آن

 .بله؛ بعد از آنکه کارم روی روال افتاد، تصمیم گرفتم اسم نانوایی را نان بولکی پزی سحر بگذارم

 چرا این اسم را انتخاب کردید؟
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کردم. من هم به آنها نگاه می رفتنددادم. هر روز سربازها رژه میشدم و به پادگان نیروی دریایی نان میهای زود بیدار میمن صبح

کردم ام اسم بگذارم. یک روز که به پادگان رفتم، چون صبح زود بود، به آسمان نگاه میخواست برای نانواییچند روز بود که دلم می

 .که ناگهان اسم سحر به ذهنم رسید

دید یا در زمان مستاجری هم کارتان را وقتی مغازه را خریدید تصمیم به توسعه کارتان گرفتید و دستگاه را از آلمان آور

 توسعه دادید؟

من حتی موقعی که مستاجر هم بودم وقتی که به سوددهی رسیدم، مغازه را تعمیر کردم. آنجا خیلی غیر بهداشتی بود. با اینکه ملک 

دهم نباید غیر بهداشتی باشد. صاحب مغازه هم که چندین من نبود ولی تعمیر کردم؛ چون اعتقاد داشتم نانی که دست مردم می

اند و من کارم را توانسته بودم توسعه دهم، خوشحال بود. باالخره مغازه هایش ضرر کردهبود، همه نانوایینانوایی داشت از اینکه دیده 

آالت را وارد کردم. از آن به بعد تا امروز همیشه سحر رو به رشد بوده است. روز اول که نان سحر را راه را از او خریدم و بعد ماشین

 .کنیمنوع نان تولید می 175کنند و بیش از نفر برایم کار می 50ام هزار و روز که اینجا نشستهانداختم، با سه کارگر شروع کردم. ام

 ترین انگیزه شما برای این ترقی چه بود؟مهم

اید گفتم بام برای کار کردن، شاد کردن دل پدرم بود. میترین انگیزهآنکه پدر ورشکسته شد، مهمطور که اشاره کردم بعد از همان

توانم زندگی کنم. به این نتیجه رسیده بودم که در حین کنم و برایش پول بفرستم. دوم آنکه متوجه شدم بدون کار کردن نمی کار

ز در خانه بمانم و امروتوانستم در همان قهوهام را تامین کند. من میتواند آیندهکاری میکار کردن باید به این مساله فکر کنم که چه

توانستم در کفش ملی بمانم و نهایتا معاون توانستم در میوه فروشی بمانم و نهایتا بار فروش شوم. میباشم. می چینهایت یک قهوه

ترین کارخانه نان ایران یک روز مال آقای ایروانی شوم. اما باز هم حقوق بگیر بودم. این کار را که شروع کردم، آرزو داشتم که بزرگ

ام؛ اما هنوز آرزو دارم که کال ضایعات نان کشور از ام رسیدهد. درست است که تا حدی به خواستهطور شمن باشد. تقریبا هم همین

 .بین برود. نان کشور ما در منطقه بهترین باشد. برای همین هم دانشگاه و آموزشگاه راه انداختم

 خودتان هم درس را ادامه دادید؟

ری را در خارج از کشور در زمینه آرد و نان گذراندم. دیپلم را به سختی گرفتم. های تخصصی بسیامن تا دیپلم درس خواندم؛ اما دوره

گرفتم. برایم مدرک مهم های باالیی نمیخواندم. اکثرا سر کالس خواب بودم. خیلی هم نمرههای کاری شبانه درس میبا همه مشغله

دهم بعد به دیگران من همه کارها را خودم اول انجام می دهم و تخصصی که در کارم دارم مهم است.نیست. کاری که دارم انجام می

 .سپارممی

 گفتید اولین دستگاه پخت نان را شما از آلمان وارد کردید. چقدر طول کشید تا در بازار رقیب پیدا کنید؟ 

 ال بودند. دو تا سه واحدمن اولین نفری نبودم که نان صنعتی را تولید کردم. آن زمان هفده کارخانه بزرگ دولتی در این زمینه فع

ها بزرگ خصوصی هم فعالیت داشتند. اما در بخش صنفی، من نخستین فردی بودم که ریسک چنین کاری را پذیرفتم و با آن شرکت

 .های بزرگ شروع به رقابت کردم. موفق هم شدمو کارخانه

 ای برایتان رقم خورد؟چه دوره ترین شرایط درشما هم قبل از انقالب و هم بعد از انقالب فعال بودید. سخت

کننده بودم و وظایفی را برای کار من هشت سال دوره جنگ بود. به دلیل اینکه من یک تولیدوهای سخت برای کسبیکی از دوره

ن بودند. م ام مردم صف بستهعنوان مثال اولین بمبی که به فرودگاه مهراباد برخورد کرد، جلوی مغازهبه .خودم در آن دوره قائل بودم

مجبور بودم کاری کنم که این مردم را راضی به خانه بفرستم و آنها کمبود احساس نکنند. چند روز پیش از این ماجرا شروع کردیم 

گرفتم. اما به محض اینکه این اتفاق رخ داد، پول نایلون گرفتیم. آن زمان به ازای هر نایلون دو تومان میپول نایلون را از مشتری می
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کنم. آن زمان هر کسی فراخور حال خود سعی استفاده میخواستم کسی فکر کند من در آن شرایط سوءاز هیچ کس نگرفتیم. نمیرا 

 .کردیمداشت صدام را شکست دهد. ما هم در حیطه کاری خودمان همان کار را کردیم. به سود فکر نمی

 ای که از کارتان دارید چیست؟بدترین خاطره

ام نداشتم. آن سه ساعت برایم سی ترسم، مربوط به روزی بود که برای سه ساعت آرد در کارخانهه االن هم از آن میبدترین خاطره ک

 .روز گذشت

دانند. شما آنها را های اقتصادی نا امید هستند و فضای کسب و کار را مناسب نمیهای امروز برای ورود به فعالیتجوان

 بینید؟چطور می

توانند وارد این فضا شوند. حتی برای فوتبال بازی های دولتی ندارند، نمیکنند که چون کسی را در دستگاهر میها فکاکثرا جوان

ا های خوب بازی کنند. امتوانند در تیمای را برای البی کردن نداشته باشند، نمیکنند اگر واسطهفکر می .طور استکردن هم همین

شود بهترین رسد و مید علیرضا بیرانوند با قدرت و توانایی و پشت کار خودش به این نقطه میبینید که شخصی مانندر همین فضا می

توانند ها نباید فکر کنند که یک شبه ره صد ساله را میتواند این مسیر را طی کند. جوانبان ایران. بنابراین هر جوانی هم میدروازه

کند، گویند چندان مساعد نیست و بیکاری هم بیداد میدر همین جو امروز که می باید زحمت بکشند. اگر این کار را کنند .طی کنند

های اینها مثل بچه .کنم؛ زیرا بیش از هزار نفر کارگر و کارمند دارمساعت کار می 16توانند موفق باشند. من همین االن هم روزانه می

کنم. هرچند امروز برای تهیه مواد اولیه خیلی واد اولیه را تهیه میکنم که آنها بیکار نمانند. هر طور شده ممن هستند. من کار می

تر شده است. آن موقع مردم هوای یکدیگر را بیشتر داشتند. اما مشکل داریم. به نظرم االن از دوره جنگ هم شرایط برای ما سخت

 .طور نیستاالن این
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۱ : تاریخ

 گیری کرده است وزارت بهداشت درباره ممنوعیت تبلیغ برخی اقالم مواد غذایی سخت

دبیرکانون صنایع غذایی با بیان اینکه وزرات بهداشت در مورد ممنوعیت تبلیغ برخی اقالم مواد غذایی به بهانه آسیب رسان به سالمت 

  .گیری کرده است، گفت: فهرست توافقی صنایع غذایی و وزارت بهداشت در کاالهای آسیب رسان سالمت منتشر نشدسخت

ر بازرگانی خبرگزاری فارس در مورد ممنوعیت تبلیغ برخی مواد غذایی از سوی وزیر بهداشت، وگو با خبرنگاکاوه زرگران در گفت

 و گرفت قرار بهداشت وزارت اختیار در سالمت رسانآسیب کاالهای تفسیر پنجم، برنامه قانون 37 ماده از از بندی براساس  گفت:

 گندم .داد قرار وزارتخانه این سالمت معاون اختیار در را آن هم بهداشت وزارت

ساله پنجم با وزارت بهداشت و معاونت بهداشتی اختالف نظرهایی های برنامه پنجدبیر کانون صنایع غذایی گفت: ما در تمامی سال

 .برسیم مشترک تفاهم یک به زمینه این در نتوانستیم گاههیچ و داشتیم سالمت رسان آسیب کاالهای مورد در  زیادی

ها، موادی که حاوی نیترات و فلزات سنگین و تواند آالیندهکانون صنایع غذایی کاالهای آسیب رسان سالمت میوی افزود: از نظر 

 .همچنین موادی دارای باقی مانده سموم باشد

  .دوشوی اظهار داشت: برخی از این مواد خوارکی بدون نظارت و پایش و بدون اینکه مردم از آن مطلع باشند، در سطح بازار عرضه می

کننده مواد غذایی یعنی اصناف، واحدهای تولیدی صنعتی و مزارع در زرگران اظهار داشت: اما وزارت بهداشت در بین سه گروه تولید

 عیس آنها طریق از و کرده انتخاب را صنعتی کننده تولید واحدهای یعنی بخش ترین دارشناسنامه و ترینآسان  ترین،دسترس

های برنامه پنجم توسط وزارت بهداشت، دبیر کانون صنایع غذایی اظهار داشت: در ابتدای سال.کند اجرا را قانون نحوی به کند،می

رسان به سالمت شناسایی شد که بعد از برگزاری جلسات مشترک بین صنایع غذایی طیف وسیعی از مواد غذایی جزء کاالهای آسیب

 .ی آسیب رسان سالمت دست یافتیمو وزارت بهداشت به یک فهرست مشترک در مورد کاالها

های غذایی با ترانس، چربی و شکر باال جز کاالهای وی با بیان اینکه براساس فهرستی که یکسال پیش تهیه شد، برخی از فرآورده

 .آسیب رسان سالمت شناخته شد، بیان داشت: علیرغم تفاهم و امضا صورت جلسه فهرست منتشر شده مورد توافق طرفین نبود

بندی و جلسات مشترک به این نتیجه رسیده که فعال تبلیغات براساس ها جمعران اظهار داشت: ظاهرا وزارت بهداشت بعد از مدتزرگ

 افقتو بهداشت وزارت با غذایی صنایغ  البته در مورد ممنوعیت تبلیغات برخی از این اقالم مواد غذایی، :وی افزود.مصوبه ممنوع شود

واد غذایی در همه جای دنیا تولید و مصرف م این زیرا بپذیریم، سالمت به  رسانآسیب کاالی عنوان به توانیمنمی هم را برخی و دارد

اعتقاد ما این  :وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ برخی مواد غذایی به عنوان کاالی آسیب رسان از سوی وزارت بهداشت ، گفت.شودمی

  .گیری کرده استها یک مقدار سختممنوعیتاست که وزارت بهداشت در مورد این 

https://www.farsnews.com/news/13970520001188/%D9%88%D8%B2%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۱6سه شنبه 

فوری/ معاون اول رییس جمهور مصوبه ارزی دولت در خصوص گروه یک کاالیی و نحوه مراودات ارزی  -خبر مهم

 صادرات و واردات کاال را ابالغ کرد+ جزییات و سند

قانون مبارزه با قاچاق کاال و  7ماده  3معاون اول رییس جمهور مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

شورای عالی هماهنگی اقتصادی به منظور ساماندهی مدیریت بازار ارز را به شرح زیر ابالغ  1397مردادماه  13ارز و مصوبه جلسه 

  :کرد

 برای مشاهده تصویر ابالغیه ومتن کامل مصوبات کلیک کنید

 
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d19562c2317b۴2b599026c5101c۴f 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۵/۱۶ : تاریخ

 های کشاورزی باید با تفکر انقالبی پیش برودتوسعه گلخانه در شهرک

ای نهایت اهتمام و های گلخانهوزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:همه مسئوالن ستادی و استان ها باید در جهت رشد جهشی کشت 

  .فعالیت شبانه روزی را داشته باشند

های ، محمود حجتی در جلسه توسعه شهرکهای کشاورزیروابط عمومی شرکت شهرکبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

ای و شهرک های کشاورزی ضروری دانست و از همه مسئوالن ستادی و بی را در توسعه کشت های گلخانهکشاورزی، تفکر انقال

 .ای نهایت اهتمام و فعالیت شبانه روزی را داشته باشندهای گلخانهاستان ها خواسته در جهت رشد جهشی کشت

تجربیات جهانی، فضای جدید اقتصادی، فرصتی را  وی با اشاره به وضعیت کم آبی حاکم بر کشور،اظهار داشت:ظرفیت های موجود،

 .برای توسعه شهرک های کشاورزی فراهم آورده و ضروری است که در این حوزه انقالبی عمل شود

ای معرفی کرد که برای راهبری، ای و با هدف و ماهیت توسعههای کشاورزی را شرکت توسعهوزیر جهاد کشاورزی، شرکت شهرک

 .گری و سرعت بخشی به توسعه بخش کشاورزی شکل گرفته استبسترسازی و تسهیلمدیریت، روانکاری، 

در این جلسه، مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی گزارشی از مجموعه اقدامات شرکت در شش ماه گذشته و برنامه های پیش 

های شرکت از جمله توسعه رنامههای شرکت شهرک های کشاورزی و استان ها جهت پیشرفت برو ارائه و اعالم کرد:همه ظرفیت

 .ای به کار خواهد گرفتهای گلخانهکشت

ها، مطالعات و ایجاد زیرساخت ها و واحدهای علی اشرف منصوری در بخشی از این گزارش به اقدامات انجام شده در زمینه واگذاری

ع بانکی و در آمدهای وصولی اشاره و عنوان در حال بهره برداری و ساخت و جوازهای تاسیس صادره، مستندسازی اموال، جذب مناب

میلیارد ریال تسهیالت بانکی طی شش ماه گذشته، تصویب این میزان تسهیالت نسبت به سه سال قبل از  ۴900کرد: با تصویب 

ی گزارشی در این جلسه، معاونان برنامه ریزی و اقتصادی و امور باغبانی وزارت جهاد کشاورز.درصدی برخوردار بوده است ۴30رشد 

 .ای ارائه کردندهای این وزارت برای توسعه کشت گلخانهاز برنامه

https://www.farsnews.com/news/13970516001191/%D8%AA%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۱۶تاریخ: 

 گرانی کاالهای نهایی ارتباطی به کشاورزان ندارد

بنار گفت:این روزها گرانی کاالهای نهایی زبانزد مردم است درحالیکه این گرانی هیچ ارتباطی با کشاورزان ندارد و تنها ناشی از 

حسین شیرزاد رییس  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار . سیستم ناکارآمد توزیع است

 یکاالی ایرانتولید و  سازمان مرکزی تعاون روستایی در نشست خبری با اصحاب رسانه،اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی در سال حمایت از

به گفته وی در این جنگ .در نظر دارد که در شرایط سخت و بغرنج فعلی در تقویت و حمایت از تولید ملی کمک های الزم را داشته باشد

با همکاری رسانه ها در سال پیش رو از کاال و تولید های  سازمان تعاونی روستاییی عظیم و در راستای سخنان مقام معظم رهبری ،اقتصاد

 .داخلی حمایت های الزم را به عمل خواهد آورد

 توسعه پایدار شهرها بدون توسعه روستاها میسر نیست

درصد اقتصاد به سازمان تعاون روستایی اختصاص دارد،افزود:  25اره به اینکه اورانی عضو هیات مدیره سازمان تعاون روستایی با اش

آمارهای نفوذ و مسکن از جمعیت شهرنشینی و روستانشینی حاکی از آن است که علی رغم رشد منفی جمعیت در روستاها،حاشیه 

درصد درآمد روستاییان  70وی با انتقاد از بی توجهی به درآمد کشاورزان افزود: با وجود آنکه .تر می شودشهرها روز به روز بزرگ

مبتنی بر کشاورزی است و مابقی گردشگری منوط به توسعه روستاهاست؛بنابراین سرمایه گذاری در روستاها یک امری ضروری به 

شهرها بدون توسعه پایدار روستاها میسر نیست به همین دلیل باید منابع  اورانی ادامه داد: با توجه به آنکه توسعه پایدار.شمار می رود

 .کافی به توسعه روستاها اختصاص داد تا امنیت غذایی دستخوس تغییر و تحوالتی قرار نگیرد

 گرانی کاالهای نهایی ارتباطی به کشاورزان ندارد

روستایی اظهار کرد: با توحه به آنکه تعاون روستایی به عنوان  رحمت اهلل بنار مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاون

بخشی از دولت با تنگناهایی روبروست،بنابراین رسانه ها باید زبان گویای اتحادیه و تعاونی ها باشند چرا که در صورت نبود پیگیری 

گرانی کاالهای  وی افزود: این روزها.شد الزم حق و حقوق کشاورزان ناشی از خسارتی که به آنها متحمل می شود،پرداخت نخواهد

 .زبانزد مردم است درحالیکه این گرانی هیچ ارتباطی با کشاورزان ندارد و تنها ناشی از سیستم ناکارآمد توزیع است نهایی

ا نها ربنار در پایان تصریح کرد: اگرچه مشکالت و تنگناهای خاصی پیش روی کشاورزان است،اما می توان با هماهنگی بخش از آ

 .شد رونمایی نیز روستایی تعاون سازمان جدید سایت از  گفتنی است ،در پایان مراسم.مرتفع کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/662۴801/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9% 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۰تاریخ: 

 هزار هکتار گلخانه/کیفیت گندم تولید داخل، مشکلی ندارد ۴5میلیارد متر مکعب آب با احداث  7صرفه جویی 

یی به صرفه جوهزار هکتار گلخانه و انتقال سبزی و صیفی از فضای باز به فضای گلخانه منجر  ۴5وزیر اسبق کشاورزی گفت: احداث 

 .میلیارد متر مکعب آب خواهد شد 7

، محمدرضا اسکندری، وزیر اسبق کشاورزی در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

نشست خبری که در سازمان اقتصادی کوثر برگزار شد با اشاره به اهم رویکردهای اقدامات اساسی سازمان در سال جاری اظهار کرد: 

توجه جدی به مسئله بهره وری و منابع انسانی و جوانگرایی، توجه اساسی به مقوله کارشناسی و نگاه علمی در کارها و تاکید بر کارِ 

کارگروه های متعدد با حضور کارشناسان داخلی و خارجی، تالش برای تحقق برنامه و بودجه مصوب سازمان و گروهی و راه اندازی 

افزایش و ارتقای کیفیت در شرکت های تابعه، توجه جدی در به کارگیری جامعه هدف در عرصه های مدیریتی سازمان و اهتمام 

فعالیت ها، از مهم ترین رویکردهای سازمان در سال جاری به شمار می جدی برای ورود به بازار سرمایه در راستای مردمی کردن 

افزود: واردات گوشت باید مدیریت شود و مشخص  تعیین تکلیف اختصاص ارز به واردات گوشتوی با اشاره به ضرورت  .رود

س از واردات گوشت به کدام شود که ارز به چه کسانی تعلق گرفته و قرار شده با چه نرخی گوشت وارد کشور شود و در نهایت پ

نیست که به کدام شرکت های وارداتی ارز وارداتی به گفته اسکندری در شرایط کنونی معلوم .سردخانه ها انتقال داده شده است

  .جهت واردات گوشت اختصاص یافته است

پربازده در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی های مولد و تبدیل گله ها به گله های وزیر اسبق کشاورزی با اشاره به اینکه واردات دام

دام های مولد به منظور تبدیل گله ها به گله های پربازده برای افزایش بهره وری وارد شده است تا بتوان با تولید  :است، بیان کرد

 .هزارتن گوشت قرمز به خودکفایی رسید 150

 تراریخته استکلزا و سویای وارداتی

کوثر با اشاره به اینکه کلزا و سویای وارداتی از برزیل تراریخته است، بیان کرد: با توجه به آنکه نظارت و یمدیرعامل سازمان اقتصاد

 .کنترلی بر واردات نیست؛ بنابراین واردکنندگان منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند

دی ، بیان کرد: بنده معتقدم که کیفیت گندم تولیاخلبی کیفیتی گندم تولید د وی با انتقاد از اظهار نظر برخی افراد مبنی بر 

 .بیش از وارداتی است و در مواقعی که کل نیاز نانوایی ها از گندم تولید داخل تامین می شود، در کیفیت نان مشکلی نداریم

تالط با گندم تولید داخل اخشد و در نهایت به گفته وی؛ در سال های اخیر که به واردات گندم نیاز داشتیم، بدترین کیفیت وارد می 

 .می شد، چرا که واردکنندگان به سبب سودهای هنگفت در واردات مخالف تولید گندم داخلی هستند

 هزار هکتار گلخانه در کشور ۴5ضرورت احداث  

و هدر  درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی 90محیط زیست مبنی بر مصرف  وزیر اسبق کشاورزی درباره اظهار نظر رییس سازمان

معناست که ما مشکل کمبود درصد آب در بخش کشاورزی بدان 60درصد آن در این بخش گفت: مطرح کردن هدر رفت  60رفت 

آب در کشور نداریم و تنها با مدیریت صحیح می توان از میزان هدر رفت آب جلوگیری کرد و نباید بی مدیریتی مسئوالن را بر گردن 

های مصرفی در ای، بازچرخانی آبها به آبیاری قطرهسازمان اقتصادی کوثر ادامه داد: تجهیز تمامی کشتمدیرعامل  .مردم انداخت

 .های غیرمتعارف و اجرای الگوی کشت را از عوامل موثر در جلوگیری از هدر رفت آب دانستبخش کشاورزی، استفاده از آب
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الیحه الگوی  88تا کنون اجرا نشده است، بیان کرد: بنده در سال  88وی با انتقاد از این موضوع که الیحه الگوی کشت از سال  

ها را به دولت ارائه کردم که متاسفانه تاکنون این الیحه به صورت قانون در کشت در مناطق مختلف و استفاده صحیح از ظرفیت

 .نیامده است و تا مادامی که اجرا نشود، نمی توان کشاورزی را سر و سامان داد

هزار هکتار سبزی و صیفی از  ۴۴0هزار هکتار گلخانه در کشور بیان کرد: انتقال  ۴5قام مسئول با اشاره به ضرورت احداث این م 

 .میلیارد متر مکعب آب را به همراه دارد 7هزار هکتار گلخانه صرفه جویی  ۴5فضای باز به فضای 

رزان آب به صورت حجمی تحویل دهد، چراکه این امر در صرفه جویی به گفته وی؛ وزارت نیرو باید با نصب کنتور سر مزارع به کشاو 

  .و جلوگیری از هدر رفت آب نقش بسزایی دارد

در برخی استان ها که با بحران آب روبرو هستند،  کشت محصوالت آب برمدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر با بیان اینکه عدم 

کند که از که با بحران آب روبرو هستند، توصیه می ها به کشاورزان استان هاییوزارت جهاد کشاورزی تن :قانون نیست، اظهار کرد

کشت محصوالت آب بر اجتناب کنند اما قبل از توصیه باید کشت های جایگزین را مشخص کند تا آنها بتوانند امرار معاش خانوارهای 

و  کنندر بر دولت برای بخش کشاورزی تصمیم سازی میکرد: برخی افراد با اعمال فشاوی در پایان تصریح .خود را تامین کنند

 .گذارند که مسئوالن دولتی کار خود را پیش برندنمی

https://www.yjc.ir/fa/news/6628803/%D8%B5%D8%B1%D9 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۰ : تاریخ

 سال تحریم داریم/ مشکل مدیریت آب بیشتر از کمبود آب داریم  ۲توان تامین مرغ اجداد کشور حتی برای 

رئیس سازمان اقتصادی کوثر گفت: توان تولید مرغ اجداد کشور در مجموعه این سازمان به قدری است که حتی اگر دو سال تحریم 

  .گذار و گوشتی کشور را داریمان تامین جوجه اجداد تخمشویم تو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا اسکندری امروز به مناسبت روز خبرنگار در محل این سازمان گفت: به نظر 

  .بارشی در کشور داریم، مشکل کمبود مدیریت و سوء مدیریت استمن بیش از آنکه مشکل کمبود آب و کم

سال قائم مقام وزیر نیرو  20سال وزیر نیرو و حتی  ۴وی افزود: کسانی که نهضت سدسازی در کشور را آغاز کردند و خود به مدت 

م رویه انجام شده است، در حالی که این تصمیگیر احداث سد بودند، امروز از کشور طلبکار شدند که سدسازی بیبودند، یعنی تصمیم

درصد آب کشور  90همچنین با اشاره به سخنان عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت و محیط زیست که  وی.خود آنها بوده است

دهد که مدیریت برای استفاده رود، گفت: همین ادعا نشان میدرصد هدر می 60شود که از این مقدار در بخش کشاورزی مصرف می

  .از مدیران شده است کاری برخیای برای کمبهینه آب وجود ندارد و کم آبی بهانه

وری آب را افزایش داد و با آب موجود توان بهرهرئیس سازمان اقتصادی کوثر افزود: اگر مصرف آب به شکل بهینه و مدیریت باشد، می

پایه هزار سال تمدن و زندگی در ایران وجود دارد که عمدتا بر  7اسکندری افزود: در حالی که سابقه  .تولید کشاورزی را ادامه داد

گویند باید کشاورزی آبی تقصیر مردم است و االن میگویند کمای مانند کالنتری میکشاورزی و دامپروری بوده است، امروز عده

های پارس جنوبی و عسلویه و حتی پاالیشگاه تهران به بهانه کم آبی تعطیل شود، در حالی که این افراد مدیریت ندارند تعطیل، پروژه

  .شته کشور از امثال اینها لطمه خورده است. مدیریت منابع آب و استفاده بهینه از آب کجا رفته استسال گذ ۴0در  و

نشین شوند، نه اینکه هر روز ادعا کنند نیمی از جمعیت کشور باید مهاجرت کنند و یا کار خانهوی افزود: باید امثال این مدیران کم

  .کشاورزی تعطیل شود

وثر افزود: باید مدیرانی در تراز انقالب داشته باشیم که فرمایش امام راحل و مقام معظم رهبری مبنی بر ا رئیس سازمان اقتصادی ک

خوانند در بخش ها از جمله کشاورزی اجرا شود، اما متاسفانه افرادی که مرتب آیه یأس میدر همه بخش «توانیمما می» ینکه

  .اندازندکنند و تقصیر را به گردن مردم میمیاندازی اند و مرتب سنگمحیط زیست قرار گرفته

در مرداد ماه بعد از کار کارشناسی تهیه کرده و به دولت ارائه کردند گفت: اگر  88اسکندری با اشاره به اینکه الگوی کشت را سال 

ی غیر هانج در استانتوانستیم جلوی کشت برشد، امروز میالیحه الگوی کشت در دولت تصویب و در مجلس تبدیل به قانون می

  .آب را بگیریمبر مانند خربزه و هندوانه در شهرهای بیساحلی و یا جلوی کشت محصوالت آب

هزار  ۴۴0وانستیم تمی شد،می اجرا گلخانه هکتار هزار ۴5 ایجاد  وزیر اسبق جهاد کشاورزی افزود: اگر الگوی کشت بود و اگر قانون

شد، در جویی میمیلیارد متر مکعب آب صرفه 7هزار هکتار گلخانه منتقل کرده و از این طریق  ۴5هکتار جالیز سبزی و صیفی را به 

هزار هکتار رساندیم و اکنون  8سال به  ۴هزار هکتار بود که آن را ظرف  3حدود  8۴های کشور در ابتدای سال حالی که کل گلخانه

  .هزار هکتار برسد ۴5ن رقم به هزار هکتار گلخانه داریم در حالی که باید ای 11حداکثر 

سد به اندازه سد  1۴جویی شود، این رقم معادل ظرفیت ای صرفهمیلیارد متر مکعب آب با کشت گلخانه 7اسکندری بیان داشت: اگر 

  .ای بیش نیستآبی بهانهوری در کشور وجود ندارد و کمکرج است، بنابر این مدیریت آب و بهره
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های شهر باید مجوز تفکیک آب انجام شود و آب تصفیه شده برای هری اشاره کرد و گفت: در ساختمانوی همچنین به کشاورزی ش

های ساختمان در شهرها استفاده شود و به جای اینکه مدیران این فضای سبز استفاده نشود، بلکه از آب بازچرخانی شده برای کشت

  .!شود تعطیل کشاورزی پس هستیم، آب کم کشور چون گویند،می مرتب بدهند را ها راه حل

  .گویم بحران آب در کشور نداریم، بلکه بحران مدیریت آب داریمبه صراحت می :رئیس سازمان اقتصادی کوثر تاکید کرد

شود، تن گندم برداشت می ۴شود که متوسط هزار مترمکعب آب در هکتار مصرف می8وی در بخش دیگری گفت: برای کشت گندم 

  .هزار مترمکعب آب تولید کرد ۴توان با همین رقم تولید را میدر حالی که 

ندگی توان جلوی زهای غیرساحلی گفت: وقتی الگوی کشت نداریم، نمیرئیس سازمان اقتصادی کوثر درمورد کشت برنج در استان

 چیز کاشته شود. مرکز تحقیقات برنجشود به جای آن چه گویند مثال برنج نکارید، اما گفته نمیمردم راگرفت. از طرفی به مردم می

  .ابی برنج نیستکشت خشک برنج را انجام داده و این کار جواب داده است. بنابراین الزم به کشت غرق

هزار  30گوییم صیاد از دریا ماهی نگیرد باید شغل جایگزین برایش معرفی کنیم مثال در سه استان ساحلی حدود وی افزود: وقتی می

هزار تن  ۴5هزار تن ماهی تولید کرد. در حالی که کل صیدماهی از دریای خزر  60توان از آن ان وجود دارد که میبندهکتار آب

  .است. بنابراین باید روش جایگزین به کشاورزان ارائه کنیم

ه ور را اداره کند چتواند در شرایط بحران کشاسکندری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که به نظر شما وزیر کشاورزی که می

ای مانند رئیس سازمان محیط تر است و خودش وزیر شرایط بحرانی است. اما عدهکسی است گفت: آقای حجتی از من پیشکسوت

 گوید باید پارس جنوبی و کشاورزی تعطیلگیر در دولت رئیس محیط زیست است که او هم میگذارند او کارکند، تصمیمزیست نمی

هزار هکتار وسعت دارند  58متر در سال بارندگی دارند که میلی 900استان گیالن، مازندران و گلستان حدود  وی گفت: سه .شود

 92متر بارندگی است که این کشور در سال میالدی گذشته میلی 800هزار هکتار وسعت با حدود  ۴3در حالی که کشور هلند 

وری هلند را داشته باشند. سوال درصد بهره 50ان ساحلی ما حتی نتوانستند میلیارد یورو صادرات کشاورزی داشته است. اما سه است

ورزی کند کشاها پایین بوده و امروز ادعا میوری این استاناین است کسیکه سیزده سال وزیر کشاورزی بود چرا کار نکرد و چرا بهره

  .تعطیل شود یا نصف جمعیت از کشور مهاجرت کنند

دهد، مثال در کرمان جایی های کشور را به خوبی نشان نمیکند و ظرفیتنمایی میدا و سیما هم سیاهاسکندری همچنین گفت: ص

  .مانند رابر وجود دارد که شرایطی مانند شمال کشور دارد و هزاران ظرفیت تولید در کشور وجود دارد که معرفی نشده است

ها را اعمال ترین تحریمما هیچ نگرانی نداریم حتی اگر سختوی همچنین درمورد تولید دام و طیور و امنیت غذایی گفت: 

  .تواند تامین کندگذار کشور را میکنیم،مجموعه سازمان اقتصادی کوثر تا دو سال اینده نیاز مرغ اجداد گوشتی و تخم

رفت، اما به وسیله توان داخلی  میلیون از بین 28میلیون قطعه مرغ گوشتی حدود  ۴0که بر اثر آنفلوانزا از  96اسکندری افزود: سال 

خواهیم انحصار ایجاد شود و در گویند نمیجبران شد و در مجموعه سازمان کوثر توان تامین صددرصد مرغ اجداد را داریم، اما می

  . دهیمدرصد بازار را پوشش می ۴5حال حاضر حدود 

عت نیستیم، اما باید به اقتصاد مقاومتی برگردیم. راه حل وی درمورد تامین خوراک دام و طیور صنعتی گفت: البته ما مسئول زار

های شور و کشت گیاهان دریایی مانند جلبک برای خوراک دام و طیور و همچنین کشت فراسرزمینی کوتاه مدت استفاده از آب

  .وجود دارد و در درازمدت حمایت از تولید داخلی خوراک دام و طیور باید صورت گیرد

شود گفت: این مواد با تولیدات داخل تبیدل به میلیون تن کنجاله وارد می 3میلیون تن ذرت و  6اینکه ساالنه وی با اشاره به 

میلیون هکتار  3توان حدود شود که اگر دچار تحریم شویم در کوتاه مدت میشود که قسمت عمده آن از برزیل وارد میکنسانتره می

کراین اجاره کرد و با کشت ذرت در آن خوراک دام و طیور را تامین کنیم. اما در درازمدت زمین در کشورهای آسیای میانه ، روسیه وا
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های ژرف و همچنین استفاده چرخانی و استفاده از فاضالب مطالعات آبهای شور، استفاده از روش آبهایی مانند استفاده از آبحلراه

  .فتتوان به کار گراز توان داخل برای خوراک دام و طیور می

 1400ساله تا سال  5رئیس سازمان اقتصادی کوثر در بخش دیگری از سخنان خود درمورد عملکرد این سازمان گفت: سند راهبردی 

  .شودهای بعد از آن بازنگری میتهیه شده و مرتب این سند برای سال

وضوعه باید رعایت شود، از جمله اینکه های کل مقام معظم رهبری رویکردهای سازمان در دوازده اصل موی افزود: طبق سیاست

سازی های دانش بنیان ، مردمی کردن اقتصاد، ایجاد زنجیره ارزش، چابکتوجه به مناطق کمتر توسعه یافته و استفاده از طرح

  .گیردوری نیروی انسانی و توجه به مقوله کارشناسی مد نظر سند راهبردی قرار میتوجه به بهرهسازمان،

الت کند که حتی قادر به تشخیص محصوزود: مثال آزمایشگاه تشخیص سازمان کوثر در زمینه دامی و کشاورزی فعالیت میاسکندری اف

  .رسانی کندتواند به کل کشور خدمتتراریخته است که می

های فلزی، سرفصل معدن و سنگ 9کوثر در حوزه کشاورزی و بقیه در  اقتصادی سازمان کارهای و کسب  درصد 50وی تاکید کرد: 

ن را در گذاری سبحاهای فعالیتی مانند شرکت سرمایهآپ است که البته برخی از گروهالکترونیک، صنعت و کسب و کارهای استارت

روش حراج واگذار شد و به جای آن  از طریق تابلوی بورس صددرصد واگذار کردیم و به دو برابر قیمت بورس و نه به 96اسفند 

  .شرکت عمران سبحان را با پرتفوی جدید و خدمات مالی در بازار سرمایه شروع کردیم

ها در درجه اول تامین نیاز واحدهای شرکت بازرگانی را در یک شرکت متمرکز کردیم که رویکرد این شرکت ۴همچنین  :وی گفت

شود، ه خارج از کشور است و برای سال جاری توسعه گروه کشاورزی محدودتر انجام میها بداخلی و صادرات محصوالت این شرکت

  .گیرداما توسعه گروه معدن و اکتشاف معدنی بیشتر در دستور کار قرار می

ست اسازی زاگرس و تبدیل نیروگاه گازی آن به سیکل ترکیبی اشاره کرد و گفت: تالش ما این اسکندری همچنین به پروژه نیروگاه

  .زنی شود و به جای شریک خارجی از یک شرکت داخلی استفاده شودکه این پروژه در هفته دولت کلنگ

االنبیاء از ابتدا زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر بوده است، گفت: مرکز جامع سرطان وی همچنین با بیان اینکه بیمارستان خاتم

 .برداری خواهد رسیدیک به بهرهکشور در مجاورت این بیمارستان و در آینده نزد

https://www.farsnews.com/news/13970520000719/%D8%AA 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۱تاریخ: 

 های دامیگران شدن مرغ به دلیل افزایش نرخ نهاده

درصدی، کنجاله سویا  ۴0اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: از ابتدای سال نرخ نهاده های دامی از جمله ذرت با افزایش عضو 

عظیم حجت عضو اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفت و گو با .درصدی در بازار روبرو شد 300درصد و سایر افزودنی ها  70

، درباره آخرین وضعیت بازار مرغ اظهار کرد:قیمت مرغ طی یک ماه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

وی افزود: از ابتدای سال نرخ نهاده .، با نوساناتی در بازار روبرو شداخیر به دلیل افزایش هزینه های تولید که از ابتدای سال بر مرغداران وارد شد

درصدی در بازار روبرو شد و درنهایت قیمت  300درصد و سایر افزودنی ها  70درصدی، کنجاله سویا  ۴0 افزایش با ذرت  های دامی از جمله

شهرها دانست و   ر استان تهران را از پایه های اصلی قیمت در سایرحجت قیمت مرغ زنده د.مرغ در بازار را دستخوش تغییر و تحوالتی قرار داد

 10تا  500هزار و  9هزار و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده  7تا  700هزار و  6گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو مرغ زنده در استان تهران 

فروشی های سطح شهر بیان کرد: قیمت مرغ در فروشگاه های مختلف وی با اشاره به دالیل تفاوت قیمت مرغ در خرده .تومان است 500هزار و 

عضو اتحادیه مرغداران گوشتی در . بسته به عواملی نظیر کرایه حمل،میزان فروش فروشگاه ها، اجاره بها و بسیاری از عوامل دیگر متفاوت است

، تولید روند عادی خود را طی خواهد کرد که با این وجود انتظار پایان قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با بهبود شرایط جوی

 .می رود که نرخ کنونی مرغ در بازار تداوم داشته باشد تا مرغداران با چالش جدی در صنعت مواجه نشوند

 تومان است 600هزار  10قیمت مرغ 

از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو  ، صنعت،تجارت و کشاورزییک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار 

 .تومان است 600هزار و  10و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها  200هزار و  7مرغ زنده درب مرغداری 

شود که قیمت مرغ گرم آماده طبخ در خرده فروشی های سطح وی افزود: با توجه به امتناع مرغداران در عرضه مرغ پیش بینی می 

 .هزار تومان برسد چرا که هم اکنون نیمی از کشتارگاه ها خالی از مرغ توزیعی هستند 11شهر برای فردا به 

مت مرغ د که قیاین منبع آگاه در پایان تصریح کرد: البته با افزایش جوجه ریزی و ازدیاد عرضه از اول شهریور ماه پیش بینی می شو

 .به نرخ متعادلی در بازار برسد

https://www.yjc.ir/fa/news/66299۴5/%DA%AF%D8%B1%D 
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 نهاده
 ایران اکونا – ۱۳۹۷مرداد / /  ۲۲دوشنبه , 

 کندسالمت جامعه کمک میصنعتی شدن خوراک دام و طیور به 

مانده بیوتیکی و باقیتواند بحث مقاومت آنتیرئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: صنعتی نبودن خوراک دام، طیور و آبزیان می

 .آمیز استبیوتیکی ایجاد کند که برای سالمت جامعه مخاطرهآنتی

وگو در مجتمع نمایشگاهی گفت آبزیان و طیور ام،د خوراک جانبی نمایشگاه و المللیبین همایش در پورعلیرضا رفیع

های تولید شامل اطالعاتی است که باید در مکانهایی مانند این همایش و نمایشگاه اظهار کرد: کمک به ایجاد زنجیره

 .اطالعات آن مبادله شود و مدیران و کارشناسان حوزه دراین فضا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

یدات گیری صنعتی تولنمایشگاه به دنبال کمک به افزایش امنیت غذایی در کشور است که از طریق شکلوی افزود: این 

 .شودخوراک دام، طیور و آبزیان محقق می

ن ها به عنوابیوتیکرئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: در حوزه جهانی چند سالی است که موضوع مقاومت آنتی

جود ها وبیوتیکشکل غیرهدفمند )تولید خوراک دام، طیور و آبزیان( امکان ردیابی آنتیشود؛ در یک مشکل توجه می

جامعه  تواند برای سالمتبیوتکی ایجاد شود که میبیوتیکی و باقیمانده آنتیندارد و همچنین ممکن است مقاومت آنتی

 .آمیز باشدمخاطره

ه تولیدات این بخش به سمت صنعتی شدن حرکت کند هایی است کوی تصریح کرد: حاکمیت به دنبال سیاستگذاری

 .کند تا در آینده مخاطرات بهداشتی ایجاد نشودامر کمک می این به هایینمایشگاه چنین برگزاری که 

پور با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور عملیات ردیابی خود را از مزرعه تا سفره مردم در دستور کار خود دارد رفیع

 .آیداین امر با اتوماسیون و صنعتی شدن به دست میگفت: تحقق 

عنی شود به این مبرداری که به تولیدکنندگان داده میرئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: پروانه بهداشتی و بهره

کند از مزرعه تا انتهای سیکل مصرف تحت کنترل شود محصولی که مصرف میاست که مصرف کننده نهایی متوجه می

 .است

 شوددر تولیدات صنعتی محصوالت تراریخته رهگیری می *

توان رهگیری کرد؛ در تولیدات صنعتی این وی یادآور شد: محصوالت تراریخته را نیز حتی از طریق صنعتی شدن می

 .رهگیری امکان کنترل دارد

د دامی مربوط به هزینه های خام تولیهای تولید فرآوردهدرصد هزینه 70رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: 

عالین های تولید فتوان ضریب تبدیل را باال برد و هزینهخوراک دام، طیور و آبزیان است که با صنعتی شدن این بخش می

 .بخش )دام، طیور و آبزیان( را کاهش داد

 .شودکشور وارد می)ذرت و سویا( خوراک دام، طیور و آبزیان از خارج از  بنابراین گزارش بخش اعظم ماده اولیه 

http://iranecona.com/861۴1/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A 
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۷/۰۵/۱۶ : تاریخ

 روسیه را امضاء کردپوتین قانون تولید محصوالت ارگانیک در  :راشاتودی

  .اجرایی خواهد شد 2020جمهور روسیه قانون تولید محصوالت ارگانیک در روسیه را امضاء کرد که از اول ژانویه پوتین رئیس 

سازی الملل فارس، به نقل از راشاتودی، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون مقررات تولید، ذخیرهبه گزارش گروه اقتصاد بین

به موجب این حکم تولید هرگونه محصوالت کشاورزی با مواد شیمیایی، .حمل و نقل محصوالت ارگانیک را در روسیه امضاء کردو 

شود. قانون جدید پیش از این توسط اتاق بازرگانی مجلس روسیه ها ممنوع میبیوتیک و نیز هورمونهای آنتیها، محرککشآفت

تولیدکنندگان محصوالت این قانون تولید محصوالت ارگانیک،.اجرایی خواهد شد 2020ژانویه تصویب شده بود. این قانون از اول 

گذاری، فروش و حمل و نقل محصوالت ارگانیک را شامل سازی، برچسبارگانیک و کشاورزی ارگانیک و نیز کنترل روی تولید، ذخیره

 15نخستین تالش برای تصویب چنین قانونی  .ده استکشور تصویب ش ۸0مشابه چنین قانونی تا کنون در بیش از  .شودمی

تواند به روسیه وزیر روسیه اوایل امسال اعالم کرد: تصویب این قانون میدیمیتری مدودف نخست.سال پیش در روسیه کلید خورد

ت مثبتی روی کیفی درصد تولید بازار محصوالت ارگانیک را در جهان در دست بگیرد. این اقدامات تأثیر بسیاری 25کمک کند که 

ها، به گزارش فارس، شیوع انواع بیماری.محصوالت ارگانیک خواهد داشت و تولیدکنندگان بدون کیفیت از بازار حذف خواهند شد

گذاران ها در جهان که تقریباً ریشه عمده آنها مواد غذایی است، باعث شده سیاستهای ناشناس، افزایش انواع سرطانبروز بیماری

رویه از انواع سموم شیمیایی، های گذشته استفاده بیجهان به فکر تولید محصول سالم و ارگانیک باشند. طی دههکشورهای 

 جهان  ها شده است و اکنون نوبت آن رسیده کههای عجیب و غریب در انسانها، استفاده از محصوالت تراریخته، باعث بیماریکشآفت

 .است شیمیایی مواد از هیچگونه از استفاده بدون و طبیعی محصوالت همان انیکارگ محصوالت. برگردد طبیعت به دوباره

https://www.farsnews.com/news/13970516000290/%D9%BE%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۱یک شنبه 

 کاهش قیمت های ذرت و سویا در بورس شیکاگو به پایین ترین سطح دو هفته گذشته

مورخ دهم اوت منتشر گردید میزان برداشت سویا  جمعه روز که آمریکا کشاورزی وزارت گزارش مبنای بر  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .و ذرت از آنچه قبال پیش بینی می شد فراتر می رود، بهبود شرایط آب و هوایی عامل اصلی افزایش برداشت این دو محصول است

جنگ تجاری  .ایدافز می محصول این موجودی میزان بر سویا داخلی تولید افزایش ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

آمریکا و چین گرچه به بازار این محصوالت آسیب رسانده است ، اما تقاضای باال برای ذرت ، عرضه این محصول را کنترل می کند. 

طبق گزارش وزارت کشاورزی آمریکا تولید سویا رشدی بی سابقه داشته است و میزان بازدهی کشت ذرت نیز رکورد گونه بوده است. 

رخ های پیش فروش سویا و ذرت در بورس شیکاگو به پایین ترین سطح در دو هفته گذشته رسیده است.اما تولید گندم از این رو ن

 .جهان به علت گرمای شدید و خشکی هوا کاهش یافته است

-2018 سال صادرات میزان از گرچه رسد می بوشل میلیارد 2.06 به 2018 – 2019صادرات سویای آمریکا در سال کشاورزی 

  .است تر پایین 2017

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ade3220e17e5۴5d6a07dd۴1fe 
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