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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید
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 آب
 

 :باشگاه خبرنگاران جوان – 16/7/1397تاریخ : 

 کاهش تولید خرما در راه است

 250تا  200یک مقام مسئول گفت: امسال به سبب شرایط اقلیمی و مشکالت کم آبی، تولید خرما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
 .هزارتن کاهش خواهد یافت
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  انجمن ملی خرما در گفت و گو با خبرنگارمحسن رشید فرخی رئیس 

بسیاری از مناطق خرما خیز به ویژه استان خوزستان ، درباره آخرین وضعیت تولید خرما در سال جاری اظهار کرد: امسال در جوان
 .و کرمان ، تولید ناشی از تغییرات اقلیمی،مشکالت مربوط به کم آبی و شور بودن آب افت خواهد داشت

وی از کاهش محسوس تولید خرما در استان های خرما خیز به غیر از هرمزگان خبر داد و گفت: شدت و ضعف این کاهش تولید به 
 .ت اقلیمی استان ها بستگی داردتغییرا

هزارتن خرما در کشور تولید شد، بیان کرد: این درحالی است که امسال  200رشید فرخی با اشاره به اینکه سال گذشته یک میلیون و 
 .بدهزار تن کاهش یا 250تا  200به سبب شرایط خشکسالی پیش بینی می شود که تولید خرما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا خرید توافقی خرما می تواند راهگشای مشکالت خرماکاران باشد، بیان کرد: به اعتقاد 
بنده، عرضه و تقاضا باید تعیین کننده قیمت خرما در بازار باشد چرا که دخالت در قیمت گذاری ، مشکالت متعددی را در اقتصاد 

 .ایجاد می کند
درصد خرمای تولیدی به بازارهای هدف صادر شد، افزود: اگر اعمال  20در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته وی 

تحریم های جدید مشکلی در بحث نقل و انتقال پول و کشتیرانی ایجاد نکند،پیش بینی می شود که میزان صادرات در مقایسه با مدت 
 .ش یابددرصد افزای 3تا  2مشابه سال قبل 

در دنیا به شمار می رود، تصریح کرد:  خرما صادرکننده و  رئیس انجمن ملی خرما در پایان با اشاره به اینکه ایران دومین تولیدکننده
با توجه به اهمیت موضوع ارزش افزوده در صادرات،در حال پیشروی به این سمت و سو هستیم و دیگر به سبب مشکالت مربوط به 

 .فزایش در واحد سطح را دنبال نمی کنیمکم آبی دیگر، ا

 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن

 

اری فارس زخبر گ 16/6/1397:  تاریخ  

دهد نوبت شیر را هم نمی 25دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت وگو با فارس بودجه دولتی کفاف توزیع   
کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد وضعیت توزیع شیر مدارس با توجه به نزدیک شدن  خبرنگار با وگورضا باکری در گفت

 180ای به آموزش و پرورش ابالغ کرده که در آن اعالم شده سال تحصیلی جدید اظهار داشت: فعال سازمان برنامه و بودجه نامه
 .افتمیلیارد تومان در ردیف بودجه برای شیر مدارس دیده شده و تخصیص خواهد ی

بندی و قیمت شیر اگر هم این بودجه واقعا پرداخته های بستهوی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که با توجه به افزایش هزینه
نوبت را پوشش  90ماه باید  6های قبل برای نوبت شیر کل مدارس را پوشش دهد، در حالی که ما در سال 25تواند شود، تنها می

 .دادیممی
نامد، از خبرنگار فارس، این سخنان در حالی است که طی دو سال اخیر دولت به دلیل آنچه که آن را کمبود بودجه می به گزارش

 .توزیع شیر در مدارس شانه خالی کرد
 آموز در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند که نیمی از این تعداد در سنین مقطع ابتدایی قرار دارند ولیمیلیون دانش 1۴حدود 

نوبت شیر هستند تا بتوانند رشد استخوانی کامل داشته و جلوی  70همگی به دلیل قرار داشتن در سن رشد نیاز به تأمین حداقل 
 .مشکالت پوکی استخوان در میانسالی، پوسیدگی دندان و کمبود کلسیم و فقر آهن را تا حدی گرفت

و کلسیم هستند که  D دارای کمبود ویتامین کشور رشد سن در کودکان زا نیمی  ای وزارت بهداشتبه گزارش انستیتو تحقیقات تغذیه

 .شودسبب اختالالت در رشد و همچنین پوکی استخوان می
ره های سفاز طرفی با افزایش قیمت لبنیات و حذف یارانه شیر در طرح هدفمندی یارانه مصرف لبنیات به عنوان یکی از ضرورت

 .و یا حذف شده استغذای خانوار به مرور کاهش یافته 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت
 

اری فارس خبرگز – 16/6/1397تاریخ :  

فروشند/ بازار دست دالالن خرند میبرابر نرخی که از ما می 10تا  3باغدار نمونه: میوه را  2شود/ چرا میوه ارزان نمی

 است 

رویه قیمت انواع میوه فصلی متفاوت بود. به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، تابستان امسال از نظر افزایش بی
کنند که کمبود عرضه سبب افزایش شده است؛ غافل از این اندازند و عنوان مین سرمازدگی میموضوعی که مسئوالن آن را به گرد

های کشاورزی سود تولید و فروش که به دلیل فعال نشدن زنجیره ارزش از تولید تا مصرف این دالالن هستند که در همه حوزه
  .گذارندمحصول را در جیب می

ای به مصاحبه در مورد مشکالت کشاورزان ندارد، در مورد دار که عالقههای هستهمیوه یکی از باغداران نمونه تولید «م.ن»

کنیم و هیچ کس سراغی برابر تهیه می 3تا  2های های کشاورزی را با قیمتگوید: با هزار مشقت انواع نهادهوضعیت تولید میوه می
ای برای ودش را و در این میان وزارت جهاد کشاورزی هیچ ارادهکند و دالل هم کار خگیرد. باغدار کار خودش را میاز ما نمی

  .ایجاد زنجیره ارزش ندارد
کند: اکنون بازار عرضه میوه ما یک بازار سنتی است که میوه از باغدار تا وی در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان می

برند و تا زمانی که دولت نتواند زنجیره را برقرار کند، می هاواسطه را اصلی سود و شودمی جا جابه دست 10  کنندهمصرف
  .کندوضعیت تغییر نمی

ار بدار به صراحت گفت: تولید تا مصرف مرده است و همه کشاورزان، بنکداران و میادین میوه و ترههای هستهاین باغدار نمونه میوه
  .دانند که وضعیت این زنچیره به چه شکلی استمی

بار چند نقطه از پایتخت را در نظر گرفت و توان از طریق هماهنگی با سازمان میادین و میوه و ترهداد که به راحتی می وی پیشنهاد
ها را به نام کشاورز ساالنه اجاره دهند، بنا از آنجایی که هر کشاورز تنها دو ماه از سال میوه برای عرضه دارد، به جای آنکه غرفه

ت دو ماهه آن را برای عرضه مستقیم در اختیار کشاورز هر منطقه قرار دهند که با توجه به نوع به محصول هر فصل به صور
  .هاستوهوای ما معموالً از غرب به شرق کشور زمان به عمل آمدن میوهآب
ه بار در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در فصل بهار میوه منطقه کاشان و جنوب کشور ب «م.ن»

  .رسدنشیند، خرداد ماه تا مرداد میوه منطقه شهریار و پس از آن دماوند به ثمر میمی
کنیم و با اینکه در تولید میوه برند هستیم و سال است در عرصه باغداری و کشاورزی فعالیت می 3۵وی به این نکته اشاره کرد که 

هزار تومان  ۵تا  ۴ر بهترین حالت توانستیم میوه سوپر لوکس را کیلویی کنیم، دبندی را رعایت میبندی و سورتتمام نکات بسته
شود که باید آن را درصد باقیمانده میوه درجه دو محسوب می ۵0درصد میوه تولیدشده به این شکل است و  ۵0تا  30بفروشیم که تنها 

  .هزار تومان قیمت خورده است 20ان کیلویی تومان بفروشیم، اما شاهدیم که همین میوه در منطقه نیاوران تهر 1۵00کیلویی 
استان کشور اتفاق افتاده که نه تقصیر دولت است و نه  23این باغدار نمونه این را هم گفت که البته قبول داریم، امسال سرمازدگی در 

  .توان نادیده گرفتتقصیر تولیدکننده، اما بازهم فعالیت دالالن را نمی

  لینک خبر

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970614000902/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%A7-3-%D8%AA%D8%A7-0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF-


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس  -18/6/1397تاریخ : 

 هایبرای هیاتمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به فارس خبر داد توزیع گوشت و مرغ منجمد به نرخ دولتی 

 مذهبی/قیمت مرغ تازه کاهش یافت 
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد تمهیدات در نظر گرفته شده توسط این شرکت برای حمید ورناصری در گفت

های مذهبی در ماه محرم اظهار داشتتوزیع گوشت و مرغ مورد نیاز هیات افت نامه از ستاد توانند با دریهای مذهبی میتمام هیات :

تنظیم بازار استان خود به ادارات کل پشتیبانی امور دام هر استان مراجعه کرده و گوشت گوساله منجمد و گوشت مرغ را به اندازه 
  .نیازشان دریافت کنند

ر تومان و هزا 27ها قیمت تحویل هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد به هیات :وی در مورد قیمت گوشت و مرغ توزیعی هم گفت

تومان برای  6750ها و تومان تحویل هیات 6320هزار تومان و هر کیلوگرم مرغ منجمد  29عرضه به مصرف کننده و خانوار 
  .مصرف خانوار در نظر گرفته شده است

تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه در بازار 2۵00کاهش   
ای است که قیمت مرغ هم گفت: با توجه به اینکه شرایط بازار به گونهمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین در مورد قیمت 

تومان مواجه شده امروز متوسط قیمت هر کیلوگرم مرغ در تهران  2500مرغ گرم به تعادل رسیده است و با افت هر کیلوگرم 
تومان است 9500تا  9400 .  

تومان 2200و کنجاله سویا  1130ذرت کیلویی   
ها از جمله کنجاله سویا و ذرت هم گفت: از آنجایی که این های مصرفی مرغداریمورد وضعیت قیمت نهاده ورناصری همچنین در

مهم توسط بخش خصوصی و دولتی وارد و به اندازه نیاز تامین شده است، اکنون آرامش بسیار خوبی در بازار حاکم است،  دو نهاده
ی بنادر به طوری که متوسط قیمت ذرت امروز در مبادی ورود تومان است؛ همچنین هر کیلوگرم کنجاله سویا  1140تا  1130

تومان در مبادی ورودی است که البته با توجه به مسافت هر استان نسبت به بنادر ورودی قیمت کرایه حمل به این  2250تا  2200
شودرقم اضافه می .  

تا  6زنده را به گزارش خبرنگار فارس، ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ  تومان اعالم کرده بود که با توجه به  6200

شودهای تمام شده مرغداران در بازار محاسبه میتومان با توجه به هزینه 9200تا  9احتساب الشه و ضایعات قیمت منطقی آن  .  

 لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس  – 17/6/1397تاریخ : 

هزارمیلیارد تومان به گندم کاران طی هفته  2کنیم /پرداخت در مورد قیمت میوه ورود نمی :وزیر جهاد کشاورزی

 جاری 
در جمع  98-97خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، محمود حجتی امروز در حاشیه ششمین گردهمایی سال زراعی به گزارش 

شود که ای که برای الگوی کشت داریم، تدوین شده که به زودی ابالغ خواهد شد، اما همین که توصیه میخبرنگاران گفت: برنامه
کنیم، چرا که ای را به عنوان آب مجازی وارد میگری کشت نشود یا ذرت دانهبرنج به جز دو استان مازندران و گیالن در جای دی

 انتقال پائیزه کشت به را چغندرقند کشت یا شودمی محسوب  محصولی با کشت تابستانه و تبخیر باالست، همه خود الگوی کشت
 الگوی موارد از  های مختلف همه و همهها با توجه به اقلیمتوسعه به جابجایی کشت محصوالت از فضای باز به گلخانه یا ایمداده

سری محصوالت اساسی در حال تهیه است که به زودی اعالم خواهد شد یک نهایی گزارش اما است، کشت . 
ه خبرنگاران به صراحت گفتوی در مورد آخرین وضعیت تعین تکلیف نرخ تضمینی گندم در پاسخ ب وظیفه قانونی ما این بود که  :

ایم و دیروز در مرداد ماه قیمت کارشناسی شده گندم را به شورای اقتصاد پیشنهاد کنیم که هفته گذشته یک جلسه در این زمینه داشته
ایم، اما نتیجه را از آقای نوبخت باید بپرسیدنیز پیگیر کار بوده . 

اند، صد کارانی که اردیبهشت و خرداد گندم خود را تحویل دادهت مطالبات گندم کاران نیز اظهار داشت: گندمحجتی در مورد پرداخ
درصد پول گندم کاران پرداخت شده است و در این هفته نیز نزدیک به  70اند، اما به طور متوسط در صد مطالبات را دریافت کرده

د و تا یک ماه آینده امیدواریم مطالبات تسویه شودهزار میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد ش 2 . 
اید، نیز گفت: در مورد قیمت رویه قیمت میوه کردهوزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه چه فکری برای جلوگیری از افزایش بی

 ردرختی افزایش داشته است،های سایم، چرا که در حوزه محصوالت جالیزی خیلی مشکل نداریم و اینکه قیمت میوهمیوه ورود نکرده
گویید قیمت گیالس را مدیریت کنید، وظیفه کرده است و اینکه میدست دولت نیست و هیچ وقت هم دولت در این زمینه کنترلی نمی

ایدجدیدی است که شما برای ما تعریف کرده . 
مد محصوالت سردرختی از جمله گردو، حجتی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: با توجه به مشکلی که در بهار امسال پیش آ

های پائیزه بسیار خوب اند، اما وضعیت در مورد میوهمیلیارد تومان خسارت دیده هزار 11 داشتند بهاره هایگل که هلو و  گیالس
 است

جرای قانون شود که پس از اه گزارش خبرنگار فارس سخنان آقای وزیر در مورد کنترل قیمت میوه در بازار در حالی مطرح میب
انتزاع تمام مسولیت تولید تا توزیع محصوالت کشاورزی از جمله میوه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است موضوعی 

شودکاری میرسد که مدیریت تنظیم بازار آن بین دو وزارتخانه صنعت و جهاد کشاورزی پاسکه طی دو سال اخیر به نظر می  
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 اقتصاد محصوالت 

  خبر گزاری فارس – 17/6/1397تاریخ : 

 اولویت ما کشت محصوالت اساسی است/ نرخ تضمینی گندم تا پایان شهریور برمبنای نرخ تورم اعالم شود 
عباس کشاورز صبح امروز در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت  به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس،

کمبود آب و خشکسالی چه الگویی برای کشت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه با توجه به  97-98محصوالت زراعی 
وری حداکثر از آب و محصوالت زراعی در سال جدید مدنظر قرار گرفته گفت: برنامه کشت پیش روی ما همچنان استفاده با بهره

  .تمرکز بیشتر بر آب باران است
ولید است، از جمله مواردی است که به آن توجه ن تهمچنین توجه به تنظیم بازار و مدیریت بازار که پایه و اساس آ :وی اضافه کرد

ای داریم، چرا که باید برای امنیت غذایی کشور تولید شودویژه . 
های وزارت جهاد کشاورزی را تلفیق منافع ملی با منافع کشاورزان برشمرد و افزود: کشت گندم، جو، معاون حجتی همچنین اولویت

های ما است، مضاف بر آنکه حفظ استمرار پایدار محصوالت تولید برنج و ذرت از اولویتهای روغنی و شکر در کنار افزایش دانه
زمینی، سبزی و صیفی برای ما مهم است و خواهش ما از تولیدکنندگان این است که بیش از ظرفیت بازار تولید اساسی از جمله سیب

  .نکنند
کنند مینی را به کیلویی یک دالر به کشورهایی همچون عراق صادر میزوی در پاسخ به اینکه این روزها کشاورزان مرز نشین سیب

تا یک  92زمینی از اسفند سال که نگرانی برای افزایش قیمت در داخل و کمبود به وجود آمده است، اظهار داشت: اگر به قیمت سیب
کردند، اما با توجه به اتفاقاتی که در میتومان از کشاورز خریداری  600ماه اخیر نگاه کنید، این محصول را سر مزرعه کیلویی 

  .تغییر نرخ ارز به وجود آمد، درآمد ناشی از صادرات سبب نوسان قیمت در بازار شد
زمینی کیلویی یک دالر در هیچ زمینی نداریم و سیبوی در توضیح بیشتر این موضوع تصریح کرد: ما در مناطق مرزی تولید سیب

دالر در هر کیلو است 0.3شد و قیمت این محصول ر بود، ترکیه زودتر از ما دست به کار میکجای دنیا وجود ندارد که اگ اگرچه   .

نیستیم ارز نرخ افزایش با  های احتمالی آنهاها و سوء استفادهما منکر واسطه .  
رود، مانع صادرات آن  میزمینی در داخل کشور بیش از حد باالمعاون زراعت جهاد کشاورزی گفت: اگر دولت ببیند که قیمت سیب

شودپذیر نیست، بلکه از مبادی رسمی صادر میشود و قاچاق این محصول به دلیل سنگینی وزن امکانمی . 
همچنین درمورد قیمت تضمینی کندم با توجه به آغاز کشت پاییزه، گفت: وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را در   وی

و امیدواریم نرخ تضمینی گندم تا پایان شهریور ماه برمبنای نرخ تورم اعالم شودزمان مقرر پیشنهاد داده است   
.  

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 19/6/1397تاریخ : 

 قلم کاالی بخش کشاورزی، معاف از پرداخت مابه التفاوت ارز شد ۴0

ردیف اقالم کاالیی جدید بخش کشاورزی نیز مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز شد و بنابراین تعداد  ۴0گمرک اعالم کرد: 
 .فزایش یافتقلم ا ۵19ها به سه هزار و این کاال

مردادماه امسال مصوبه ای تصویب که بر  16هیات وزیران  گمرک،  به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

، بعد باید برای ترخیص کاال از گمرک به تاریخ این از بودند کرده دریافت بانکی سیستم از  اساس آن، واردکنندگانی که ارز دولتی
 .و تولید کنندگان را بگیرند تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان

 
 .همان زمان از سوی هیات وزیران فهرست برخی کاالها تعیین و اعالم شد که این کاالها از پرداخت مابه التفاوت ارز معافند

 
این مصوبه، اصالحاتی انجام شد و فهرست کاالهای مشمول معافیت افزایش یافت؛ ضمن پس از انتقاد واردکنندگان و تولیدکنندگان به 

 .اینکه واردکنندگان می توانستند با ارائه تعهد به بانک کاالی خود را ترخیص کنند
 

ل علی اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به فرود عسگری، رئیس کل گمرک و مجتبی خسروتاج، رئیس ک
 .ردیف اقالم کاالیی در بخش کشاورزی را برای معافیت از پرداخت نرخ ارز معرفی کرد 40سازمان توسعه تجارت، فهرست 

 
گفتنی است؛ انواع دستگاه های آبیاری، ماشین آبیاری، سیستم های آبیاری فشرده، دستگاه تولید قطره چکان، ماشین های برداشت 

وراک آبزیان و قطعات منفصله تولید تراکتور از جمله اقالمی است که از پرداخت مابه التفاوت کشاورزی، انواع بچه ماهی، انواع خ
 ارز معاف شدند

 
  لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

فودپرس  – 19/6/1397تاریخ :   

درصدی صادرات پسته در سال جاری/ دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست و فسادآور است 90افت   

گوید: تفاوت صادرات بیش از یک زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان میسیدمهدی طبیب <مواد غذایی

دهنده بروز یک فاجعه استمیلیون دالری آن در سال جاری، نشان 100گذشته با صادرات حداکثر میلیارد دالری پسته در سال  .  
 

میز پسته کشور در محل اتاق کرمان برگزار و بر مواردی از جمله حفظ جایگاه پسته در بازارهای جهانی، در نظر گرفتن تمهیدات 
عوض و یا ارزان برای باغداران پسته تاکید شدالزم برای نگهداری از باغات پسته و اختصاص تسهیالت بال . 

 
این نشست با حضور معاون سازمان توسعه تجارت، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی، رئیس و جمعی از اعضای 

 .هیات نمایندگان اتاق کرمان، فعاالن و صادرکنندگان پسته و مدیران اقتصادی استان برگزار شد
 

نی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست با اشاره به ابعاد وسیع فاجعه اتفاق افتاده در صنعت پسته رئیس اتاق بازرگا
میلیون دالری آن در سال جاری،  100گفت: تفاوت صادرات بیش از یک میلیارد دالری پسته در سال گذشته با صادرات حداکثر 

درصد تولید این محصول کاهش یافته و به همین دلیل  90جود ندارد که بیش از دهنده بروز یک فاجعه است. هنوز این باور ونشان
 .تصمیمات جدی در این رابطه اتخاذ نشده است

 
هزار میلیارد تومان است، گفت: باید برای حفظ باغات پسته تالش جدی  60سیدمهدی طبیب زاده با بیان اینکه ارزش باغات پسته 

آینده پسته تولید کردصورت گیرد تا بتوان در سال های  در بحران به وجود آمده نه تنها تولیدکننده پسته بلکه تمام مقدمات و ماخرات  .

آن مانند تاجر، حمل و نقل، کارگر و واحدهای فرآوری آسیب دیده اند. از بانک های عامل همراهی با فعاالن پسته و از دولت تعیین 
 .تکلیف نرخ ارز را خواستاریم

 
تسهیالت ارزان قیمت به باغداراندرخواست اعطای   

 
 5محسن جالل پور، صادرکننده نمونه پسته و فعال اقتصادی در این نشست با اشاره به اینکه میزان تولید پسته در سال جاری حداکثر 

باغات پسته ای برای حفظ و نگهداری از درصد تولید این محصول در سال های گذشته است، گفت: به جز مسئله تولید پسته اگر چاره
 .صورت نگیرد، این باغات به عنوان سرمایه استان و کشور از بین می روند

 
میلیون تومانی یکساله به  10تا  5جالل پور افزود: در این رابطه پیشنهاد می شود برای هر هکتار باغ پسته تسهیالت ارزان قیمت 

ند از باغات خود نگهداری کنندباشد تا بتوان 98باغداران داده شود که زمان بازپرداخت آن سال  . 
 

وی در رابطه با وضعیت بازار ثانویه ادامه داد: تنها راه خرید ارز از بازار ثانویه ثبت سفارش هاست که در حال حاضر ثبت 
سفارش های بسیار کمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار ثانویه تایید می شود و این مسئله به معنای آن است که 

ضه و تقاضا نقشی در تعیین نرخ ارز ندارندعر . 
 

جالل پور تصریح کرد: دولت باید تمهیدی بیندیشد تا یکسری کاالها و محصوالت را به ارز غیرپتروشیمی وصل کند تا محصولی 
بازار پسته مشخص مانند پسته بتواند با پتروشیمی ها رقابت کند. ایجاد بازار دو نرخی برای پسته غیرمعقول است و اگر تکلیف ارز 

 .شود بازار داخل خود را با آن قیمت وفق خواهد داد
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اند و جالل پور در رابطه با تامین مالی صادرات پسته در استان گفت: همه بانک ها با بهانه اینکه فعاالن پسته ورشکست شده 

نند. در این زمینه باید برای تامین وضعیت اقتصادی خوبی ندارند در پرداخت تسهیالت و وصول مطالبات خود سخت گیری می ک
 .مالی صادرات پسته کشور اقدام الزم صورت گیرد

 
ساله پسته نباید آسیب ببیند 100صادرات     

 
سال گذشته به طور مداوم وجود داشته است، 100رئیس انجمن پسته ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه صادرات پسته در طول

ت تولیدی سنتی و دستی مانند پسته، فرش و پنبه، فقط پسته باقی مانده که باید برای ادامه صادرات آن گفت: از صادرات محصوال
 .تالش کرد

 
نیز چنین شرایط سختی برای کشاورزان به وجود آمد و تولید پسته به شدت کاهش یافت اما فعاالن این  1358ابطحی افزود: در سال 

تبدیل کنند که امیدواریم در سال جاری نیز این شرایط اتفاق بیفتد حوزه توانستند این شرایط را به فرصت . 
 

 دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: زمزمه هایی مبنی بر صادرات پسته با نرخ ارز بازار ثانویه و عرضه پسته 
ه باید گفت دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست و فسادآور استدر داخل کشور با نرخ ترجیحی مطرح می شود ک . 

 
محمدرضا پورابراهیمی افزود: باید مسیر بازار ثانویه متناسب با عرضه و تقاضا طی شود و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازار  

 .ثانویه هیچ منطق اقتصادی ندارد و توزیع رانت در اقتصاد کشور است
 

د: خسارت های وارد شده به چرخه تولید، فرآوری و صادرات پسته بسیار سنگین است که در این رابطه باید در استمهال وی ادامه دا
باشد 97وام های بانکی صادرکنندگان پسته مبنای عمل سررسیدهای تا پایان سال  . 

 
ت دادن برند پسته ایران در دنیا به معنای از در ادامه معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از دس

 .دست دادن سرمایه اجتماعی کشورمان است و باید برای حفظ جایگاه پسته ایران در بازارهای جهان تالش کرد
 

محمدرضا مودودی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت سخنگوی بخش خصوصی در دولت است، افزود: در سال جاری که تولید  

ت کاهش یافته درخواست برخی فعاالن پسته مبنی بر ورود موقت پسته به کشور و صادرات مجدد آن برای حفظ بازارهای پسته بشد
 .پسته ایران، مشکلی ایجاد نمی کند

 
در شرایطی که پسته با بحران روبرو شده تجارت این محصول نیز چندان معنا ندارد. هیچ برنامه ای برای محدود  :وی ادامه داد

صادرات محصوالت کشاورزی وجود ندارد و تصمیم گیری در حوزه محصوالت کشاورزی به وزیر مربوطه واگذار شده  کردن
 .است

 
مودودی تصریح کرد: در تحریم ها با کاهش ارزش پول ملی فرصت مناسبی برای افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه گردشگری  

صادی کشور یک تهدید خواهد بودایجاد می شود در حالی که برای سایر بخش های اقت  
. 

 
 لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

ایران اکونا – 17/6/1397تاریخ :   

گندم را تا پایان شهریور اعالم کند ولت نرخ خرید تضمینید  
 .معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی سال آینده گندم باید تا پایان شهریورماه از سوی دولت اعالم شود

وزارت در جمع خبرنگاران درباره پیشنهاد  ۹۸-۹۷عباس کشاورز در مراسم ششمین گردهمایی کشت محصوالت زراعی و آغاز سال زراعی 

جهاد کشاورزی برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد خود را طبق زمان معین 

 ارائه داده و از دولت انتظار داریم بر مبنای نرخ تورم، قیمت گندم را اعالم کند؛ ضمن اینکه ما منتظر اعالم قیمت این محصول تا پایان

ماه هستیمشهریور کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کمبود آب و خشکسالی از ویژگی های آب و هوایی کشور شده .

وری حداکثری از آب و تمرکز بیشتر بر آب باران است؛ همچنین توجه به تنظیم بازار و مدیریت بازار است، گفت: بر همین اساس برنامه ما، بهره

وزارت جهاد کشاورزی قرار دارددر دستور کار  . های وزارت جهاد کشاورزی را مورد توجه قرار داد و افزود: ما منافع ملی را با منافع وی اولویت

نیز  کشاورزان ادغام کردیم و در این راستا تولید گندم، دانه های روغنی و شکر در رأس قرار دارد. همچنین توجه به افزایش تولید برنج و ذرت

مهم استبرای ما  معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: حفظ استمرار تولید محصوالت اساسی از جمله سیب زمینی و محصوالت سبزی و .

کنیم بیش از ظرفیت بازار تولید نکنند تا دچار مشکل صیفی برای ما اهمیت زیادی دارد؛ ضمن اینکه به تولید کنندگان توصیه می

.نشوند مبنی بر اینکه صادرات برخی محصوالت مانند سیب زمینی باعث افزایش قیمت سیب زمینی در بازار شده کشاورز در پاسخ به پرسشی 

 ۶00تا یک ماه اخیر، سر مزرعه کیلویی  ۹۲است، اظهار داشت: اگر نگاهی به قیمت ها بیندازیم متوجه می شویم نرخ این محصول از اسفندماه 

با افزایش نرخ ارز و رشد درآمد حاصل از صادرات، صادرات این محصول نیز رونق پیدا کرد اما است؛ شده می خریداری تومان از کشاورز  وی .

در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود برخی سیب زمینی را در مناطق مرزی به قیمت یک دالر می فروشند، اضافه کرد: ما 

یند که قیمت این محصول بیش از حد در حال افزایش است، مانع از صادرات آن در مناطق مرزی تولید سیب زمینی نداریم و اگر دولت بب

شود؛ ضمن اینکه چون سیب زمینی محصول سنگینی است، قابل قاچاق نیست و حتما از مبادی رسمی صادر می شودمی کشاورز تصریح کرد: .

دالر است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ترک ها زودتر از ما عالوه بر این سیب زمینی در هیچ کجای دنیا یک دالر نیست و قیمت آن سه دهم 

 .دست به کار می شوند. اگرچه بنده فعالیت واسطه ها و احتمال سوءاستفاده آنها از افزایش احتمال ارز را منکر نمی شوم

 

 لینک خبر

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/86826/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد محصوالت 

ایران اکونا  – 19/6/1397تاریخ :   

  تومان است 9300کاهش تقاضا، مرغ را ارزان کرد /قیمت تخم مرغ 

 
روز گذشته به دلیل افزایش عرضه و کاهش تقاضا روند  2هزار تومانی، در یک تا  11نرخ گوشت مرغ پس از افزایش تا کانال 

 .کاهشی به خود گرفت
تومان تعیین کرد 8175گرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان در مردادماه را ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلو .  

  .البته این قیمت، مصوب نشده اما بهای این محصول کاهش یافته است
این در حالی است که این محصول در این مدت نه فقط با نرخ مصوب عرضه نشد بلکه در خرده فروشی ها هر کیلوگرم آن با بهای 

ر تومان به دست مصرف کنندگان رسیدهزا 11بیش از  . 
هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید و عرضه می شود که تامین کننده نیاز داخلی است 300میلیون و  2طبق آمارها سالیانه  . 

برخی کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که با وجود حمایت های یارانه ای دولت از کاالهای اساسی و نهاده های طیور، 
 .روند افزایشی قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار مصرف بی معنی است

تومان، میدان بهمن  6100را در مرغداری ها  گوشتی زنده مرغ کیلوگرم هر قیمت رییس اتحادیه صنف مرغ و ماهی دیروز یکشنبه
تومان اعالم کرد 9800تومان و مصرف کننده را  8500 . 

« هزار تومان کاهش را نشان می دهد 2تا  500نسبت به روزهای گذشته یک هزار و  افزود: قیمت مرغ« مهدی یوسفخانی . 
وی علت کاهش نرخ ها را پایین بودن توان خرید مردم دانست و گفت: قیمت منطقی گوشت مرغ به دلیل افزایش هزینه های تمام شده 

 .تولید و درنظر گرفتن نرخ تورم بیش از نرخ مصوب تنظیم بازاری است
تومان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ، مناسب و متعادل است 9800ته وی، قیمت به گف . 

تومان است 9300قیمت تخم مرغ  **  
 8500یوسفخانی درباره قیمت تخم مرغ گفت: اکنون هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ها حدود هشت هزار تومان، عمده فروشی 

تومان است 9300تومان و خرده فروشی ها  . 
هزار تومان است 19تا  500هزار و  18کیلوگرمی تخم مرغ برای مصرف کنندگان  2کرد: در واقع قیمت هر شانه  وی تصریح . 

هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شده است 900طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، امسال بیش از   
. 

 لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 16/7/1397تاریخ :  

 قیمت کنونی قارچ جوابگوی هزینه تولیدکنندگان نیست/نوسان نرخ دالر جانی دوباره به بازارهای صادراتی داد

 
افزایش قیمت نهاده های تولید ،ظروف پالستیک و بسته بندی،قیمت کنونی فروش قارچ جوابگوی یک مقام مسئول گفت:با توجه به 

 .هزینه پرورش دهندگان نیست
کشاورزی صنعت،تجارت و محمدحسن افشار رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

، درباره آخرین وضعیت بازار قارچ ،اظهار کرد: در ماه های اخیر برخی اخالل گران بازار،با اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
اقتصاد مقاومتیاری رئیس ستاد پایین نگه داشتن قیمت قارچ زیان هنگفتی را به پرورش دهندگان وارد کرده اند که با همک این  

 .موضوع مرتفع گردید
 قیمت ها، بررسی آخرین براساس  هزار تومان در بازار خبر داد و گفت: 8تا  500هزار و  7وی از عرضه هر کیلو قارچ به نرخ 

هزار  3تومان است که این امر به معنای زیان  700هزار و  10و با احتساب سود تولیدکننده  900ار و هز 8هر کیلو قارچ  شده تمام
است قارچ کیلو هر فروش در  تومانی افشار ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید ، ظروف پالستیک و بسته .

نیست بندی،قیمت کنونی فروش قارچ جوابگوی هزینه پرورش دهندگان .  قارچ کیلو هر نرخ/ ندارد تعریفی قارچ بازار بیشتر بخوانید:

زایش می یابد اما به به گفته این مقام مسئول اگرچه با خنک شدن هوا،راندمان تولید در واحدهای پرورش افتومان هزار 5 یک درجه
 سبب کاهش مصرف در ایام محرم، با مازاد تولید روبرو خواهیم بود که به همین خاطر بخشی از تولید روانه صنایع تبدیلی خواهد شد

تن اعالم کرد و افزود: این درحالی است که در فصل تابستان به دلیل گرمای هوا و  600تا  500وی میزان تولید روزانه قارچ را 
تن است 400تا  300ندمان پایین کامپوست ها، تولید حدود را افشار درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ بیان کرد: با توجه به .

 2.5نوسان نرخ دالر در صادرات قارچ وضعیت خوبی خواهیم داشت چرا که هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو قارچ در بازار روسیه 
.دالر است های تولیدکنندگان قارچ در پایان تصریح کرد: اگر شرایط صادرات از طریق حمل و نقل هوایی رئیس هیات مدیره تعاونی 

رچ به سهولت به بازارهای هدف صادر خواهد شدقا تن هزار 50 تا 30  فراهم شود،براساس آمار وزارتخانه ساالنه . 

 لینک خبر
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 لیم و منابع طبیعیقا

ایران اکونا  – 18/6/1397تاریخ :   

کندمیلیارد متر مکعب ابر با قابلیت باران زایی از کشور عبور می 10  

کند، باید از میلیارد متر مکعب ابر با قابلیت باروری و بارش باران از کشور عبور می 10عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: 
در برخی کشورها بارورسازی ابرها قدمت پنجاه ساله دارد ظرفیت داخلی استفاده کنیم ، . 

ای به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب چی ، در خصوص رویکرد حوزه کشاورزی در سال آبی جدید، اظهار داشت: در نامهعلی وقف

محصوالت کشاورزی در زنبور عسل در گرده افشانی و احیا مراتع، ارتقاء کیفی و کمی  ارزش به شده و منابع طبیعی در خواست 
شرایطی که بحران آب داریم توجه شود، نیاز است که بها و ارزش زنبور عسل را در کشور ارتقاء دهیم هرچند که شاید کم اهمیت 

 .باشد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه موضوع دیگر مطرح شده در نامه به رئیس 

کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص مدیریت مصرف آب در کشور بود و در خواست کردیم بر روی طرح جامع کمیسیون 
سال آینده نداریم 20ای برای کنیم آب تبدیل به بحران شده است اما برنامهمدیریت مصرف آب کار کنیم، گفت: همه اعالم می . 

ا اشاره به اینکه از صاحب نظران در خواست داریم که با هم اندیشی طرح نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی ب
تا  10جامعی برای یک دوره  کشور ایجاد کنند، ادامه داد: موضوع دیگر که در نامه ارسالی به رئیس کمیسیون کشاورزی  20

 .مطرح شد برون رفت از مشکالت کنونی در زمینه تولید ابریشم بود
شوداز طریق واردات تامین می تمام نیاز ابریشم کشور  

شود درصد نیاز کشور وارد می100وی با تاکید بر اینکه در حاضر امکان پرورش کرم ابریشم در کشور وجود دارد اما نزدیک به 
توجه  های کشاورزی به تولید ابریشمتوان در این زمینه ظرفیت صادراتی ایجاد کرد، گفت: متاسفانه همانند سایر بخشدر حالی که می

ایمدرصد تولید رسیده 10سال گذشته به  40نشده است و در مقایسه با گذشته  . 
میلیارد متر مکعب ابر با قابلیت باروری و بارش باران از کشور عبور  10این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 

کند، تصریح کردمی رها مانند استرالیا و انگلیس بارور سازی ابرها قدمت پنجاه ساله باید از ظرفیت داخلی استفاده کنیم ، در کشو :

 .دارد
کنیم و باید عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در پایان با تاکید بر اینکه از طرح باروری سازی ابرها حمایت می

خاطرنشان کرد با مدیریت اعمالی از انتقال آب شهرهای کم آب به شهرهای پر آب جلوگیری کنیم، پیشنهاد دادیم منابع آب استان  :

گیالن را مهار و در خود استان استفاده کنند که مورد استقبال وزیر نیرو نیز قرار گرفت اما تا کنون برنامه خاصی برای مدیریت آب 
 /.کشور وجود ندارد

 لینک خبر
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 منابع طبیعی  اقلیم و

باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ :   

درصدی بارش نسبت به سال قبل 21میلیون تن گندم در سال زراعی جدید/ کاهش 1۴پیش بینی تولید   
 1۴به  98_97بینی شده که میزان تولید در سال زراعی ضریب خوداتکایی گندم پیشیک مقام مسئول گفت: با توجه به افزایش 

 .میلیون تن برسد
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  پور مجری طرح ، اسماعیل اسفندریاریجوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

در جمع خبرنگاران درباره  98_97گندم وزارت جهادکشاورزی در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی 
اقتصاد مقاومتیهای برنامه وزارتخانه در راستای تولید گندم اظهار کرد: افزایش ضریب خوداتکایی گندم در برنامه مد نظر قرار  

میلیون تن برسد 1۴، تولید گندم به 98_97ایم که در سال زراعی بینی کردهدارد و همواره پیش . 
 

دانست و  98_97بینی تولید در سال زراعی ها برای تحقق پیشترین اولویتیکی از مهموی تأمین و توزیع بذر مناسب گندم را 
الین و رقم جدید با کیفیت باال آماده و در اختیاز  90هزار تن بذر گواهی شده گندم برای سال زراعی پیش رو در  ۴7۶افزود: 

گیردکشاورزان قرار می . 
شهریور در مناطق غربی کشور خبر داد و گفت: اکنون بذرهای مورد نیاز فرآوری،  اسفندیاری پور از آغاز کشت گندم از دهه سوم

غنی سازی و بوجاری شده است و هیچ گونه افزایش قیمت در حوزه کودهای اصلی که توسط شرکت خدمات حمایتی در اختیار 
گیرد، نداریمکشاورران قرار می . 

هنوز آغاز نشده است، ارقام بذرهای جدید مقاوم به کم آبی را در اختیار کشاورزان ها این مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه بارندگی
های هرز و بهبود تغذیه سعی کردیم بهره وری را افزایشمضاف بر آنکه با انجام کشاورزی حفاظتی، کنترل علف قرار دادیم  

 .دهیم
 

 21فزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میلی متر اعالم کرد و ا 1۶۵را  97_9۶وی میزان بارش در سال زراعی 
درصد کاهش داشته است 27درصد و بلند مدت  . 

رود که به ازای هر مجری طرح گندم در پایان تصریح کرد: با به کارگیری تکنولوژی روز و بهبود سطح کشت گندم انتظار می
ر نیاز گندم را با روش افزایش بهره وری در داخل تأمین کردیممترمکعب سه کیلو گندم تولید کنیم، کما اینکه در سه سال اخی  

 
 
 لینک خبر 
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 شانگور/کشم
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 بازار و قیمت ها

 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 19/6/1397تاریخ : 

 هزار تومان 5۷تداوم عرضه گوشت منجمد در بازار ضرورت دارد/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

افزایش دهد تا قیمت های فعلی یک مقام مسئول گفت: شرکت پشتیبانی امور دام برای ایام محرم باید میزان عرضه گوشت منجمد را 
 .شکسته شود

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی حسن شکوهی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت و گو با خبرنگار

، از افزایش قیمت گوشت طی هفته های اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو شقه گوسفندی ن جوانباشگاه خبرنگارا
 .هزار تومان در بازار رسیده است ۵7بدون دنبه به 

گوشت  وی کاهش عرضه و مسائلی از جمله قاچاق دام زنده از مرزهای کشور به سمت عراق و ترکیه را از جمله دالیل نوسان قیمت
 .در بازار اعالم کرد

 است تامین محرم ماه در مردم نیاز مورد گوشت بیشتر بخوانید:
شکوهی با بیان اینکه با شرایط فعلی نمی توان انتظار کاهش قیمت گوشت در بازار را داشت، افزود: با توجه به افزایش تقاضا در 

میزان عرضه گوشت منجمد در میادین و فروشگاه ها را افزایش دهد؛ در ایام محرم، انتظار می رود که شرکت پشتیبانی امور دام، 
 .غیر این صورت نوسان قیمت گوشت در بازار ادامه دار خواهد شد

هزار تومان اعالم کرد و گفت: دستگاه های نظارتی  2۵رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نرخ هر کیلو دام زنده سبک در میادین را 
ی دام از مرزهای کشور جلوگیری کنند تا با کاهش بیش از پیش عرضه در میادین روبرو نشویمباید از خروج غیر قانون . 

وی در پایان تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام برای ایام محرم به حدی باید اقدام به عرضه گوشت منجمد در بازار کند، تا 
 قیمت های فعلی شکسته شود

 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/6/1397تاریخ : 

تومان رسید 9800نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت به   

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

، مرغ آماده به 300هزار و  ۶تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  300کاهش 

تومان است ۸00هزار و  ۹هزار و خرده فروشی  ۹، توزیع درب واحدهای صنفی ۸40هزار و  ۸طبخ در کشتارگاه  . 

تومان است ۸00هزار و  ۹و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۸00هزار و  ۸گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به  . 

هزار تومان  ۲1هزار و فیله مرغ  ۲0هزار، سینه بدون کتف  19یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف 

 است

ه و ماهی در پایان افزایش عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی کاهش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: این درحالی است رئیس اتحادیه پرند

 که به سبب افزایش تقاضا در ایام محرم امکان پیش بینی قیمت مرغ در بازار وجود ندارد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 ایران اکونا – 19/6/1397تاریخ : 

زنگاه اصالح نگاه دولتمردان/حمایت از خودکفایی به جایی تهدید تولیدب  
خوداتکایی چالش های اخیر بازار ارز ، بار دیگر واردات چشمگیر برخی محصوالت کشاورزی به کشور را زیر ذره بین برد و اهمیت 

 .در محصوالت اساسی را بیش از پیش نمایان کرد

چالش های بازار ارز طی ماه های اخیر، بار دیگر واردات حجم عظیم برخی محصوالت کشاورزی به کشور را زیر ذره بین برده است 

 .و اهمیت خوداتکایی در تولید محصوالت اساسی را بیش از پیش نمایان کرده است

چهار دهه گذشته با اتخاذ برخی سیاست های منطقی، توانست در زمینه تولید برخی محصوالت استراتژیک اگرچه کشورمان طی 

 ۹0گفته مسئوالن حدود  به همچون گندم به خودکفایی برسد اما همچنان در برخی اقالم، وابستگی شدیدی به واردات دارد. 

رداتی است. همچنین حدود یک میلیون تن از برنج کشور وارد درصد روغن مورد نیاز کشور وا ۸۵درصد خوراک دام و نزدیک به 

می شود؛ در زمینه تولید گوشت قرمز نیز هنوز نتوانسته ایم به خوداتکایی کامل برسیم و بنا بر اعالم وزارت جهاد کشاورزی ساالنه 

هزار تن گوشت برای تنظیم بازار وارد می کند 1۵0تا  ۸0دولت  . 

اختیار دارد، ارز فراوانی صرف واردات محصوالت  در کشاورزی و تولید حوزه در فراوانی های تظرفی ما کشور که حالی در 

کشاورزی می شود و در بزنگاه هایی همچون چالش اخیر بازار ارز، کشور را دچار چالش های اساسی می کند، به عنوان مثال طی 

ند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و شیر به دلیل افزایش نرخ ماه های اخیر با نوسانات نرخ ارز قیمت برخی کاالهای اساسی مان

   .باال رفت و گاها تولیدکنندگان برای تامین نهاده های تولید با مشکالت اساسی مواجه شدند خوراک دام وارداتی 

لف تاکید کرده رهبر انقالب طی سالهای گذشته به دفعات بر لزوم اتخاذ سیاست های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در بخش های مخت

و اهمیت خوداتکایی در تولید محصوالت کشاورزی را یادآورش شده اند؛ ایشان بارها عنوان کرده اند که دولتمردان باید با اتخاذ 

سیاست های درست و برنامه ریزی دقیق، وابستگی کشور به واردات را کاهش دهند. با تاکیدات رهبر انقالب و پیگیری و تالش 

ورزی، کشورمان طی سالهای گذشته در تولید برخی محصوالت استراتژیک که اهمیت باالیی در تامین امنیت وزارت جهاد کشا

غذایی دارند، مانند گندم و شکر توانست به خودکفایی برسد؛ اما متاسفانه این خودکفایی با اجرای برخی اقدامات اشتباه در دولت 

 .یازدهم و دوازدهم در معرض خطر قرار گرفت

ول عمده کشاورزی وارداتی به کشورمحص ۵   

براساس این گزارش، نگاهی به آمار واردات نشان می دهد کاالهایی مثل کنجاله سویا، جو، سویا، برنج و موز در صدر کاالهای 

کشاورزی وارداتی به کشور هستند همچنین همانطور که اشاره شد نیاز کشور به واردات روغن نیز قابل توجه است و به گفته 

میلیارد دالر است 4مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی حجم واردات این کاال حدود  . 
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139۶جدول شماره دو( میزان واردات بخش کشاورزی در سال   

139۵و  139۶جدول شماره سه( مقایسه میزان واردات بخش کشاورزی در سال های   

درصد واردات بخش کشاورزی سهم زیربخش زراعت است88    

هزار تن به  17۵89.28از  139۵درصد نسبت به سال  11.87از لحاظ وزنی با افزایش  139۶واردات بخش کشاورزی در سال  

میلیون  10۵23.83میلیون دالر به حدود  877۶.81درصد از  19.9لحاظ ارزشی با افزایش  از و رسیده هزار تن  19۶7۶.۴1

 88.17دالر رسیده است. در این مدت بیشترین میزان واردات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی مربوط به زیربخش زراعی با سهم 

از لحاظ ارزشی بیشترین میزان واردات بخش  درصد است. همچنین 1.72درصد و دام و طیور با سهم  7.73درصد، باغی با سهم 

1۶.11درصد باغی با سهم  ۶8.۴۴کشاورزی مربوط به زیربخش زراعی با سهم  درصد است 11.09درصد و دام و طیور با سهم   . 

هزار تن، جو با  7283.02در بخش کشاورزی عبارتند از: ذرت دامی با  139۶قلم عمده وارداتی از لحاظ وزنی در سال  ۵

2112.71هزار تن، لوبیای سویا با  9.۶2۶۶ هزار تن و کنجاله سویا  1293.۵9هزار تن، برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده با  

هزار تن 12۶8.۶۴با  . 

میلیون دالر، برنج نیمه سفید شده  1۶10.2۵قلم عمده وارداتی در این حوزه از لحاظ ارزشی عبارتند از: ذرت دامی با  ۵همچنین  

1213.93مل سفید شده با یا کا میلیون  ۵۴۴.۴1میلیون دالر، موز سبز تازه یا خشک کرده با  9۴3.3۴میلیون دالر، لوبیای سویا با  

میلیون دالر ۵03.2۶دالر و کنجاله با  .   

 !تهدید خودکفایی به جای توسعه خوداتکایی   

والت کشاورزی است اما در مقام عمل، اقداماتی انجام داده اگرچه دولت در مقام سخن، حامی خوداتکایی و خودکفایی در تولید محص

قیمت خرید  ماهه هفت تاخیری با دولت جاری زراعی سال در که خوداتکایی موجود را هم در معرض خطر قرار داده است. 

در حالیکه  تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کرد و نرخ اکثر محصوالت مانند گندم نسبت به سال گذشته تغییری نداشت،

براساس قانون، خرید تضمینی نرخ خرید باید قبل از آغاز کشت و در ابتدای فصل زراعی اعالم شود ضمن اینکه حداقل به اندازه 

نرخ تورم افزایش داشته باشد. کارشناسان معتقدند اقدامات این چنینی خودکفایی محصوالت کشاورزی در معرض تهدید قرار می دهد. 

ولتی هیچگاه بصورت رسمی علت این کارشکنی ها را اعالم نکرده اند اما زمزمه هایی که از گوشه و کنار به اگرچه مسئوالن د

گوش می رسد و برخی اظهارنظرها از سوی دست اندرکاران وفعاالن حوزه واردات نشان می دهد، بهانه این کارشکنی ها، باالبودن 

 .قیمت گندم داخلی! است

شیوه های سختی برای حمایت از تولید خود دارند، چندی  آنها دهد می نشان دیگر مانند آمریکا و روسیه  نگاهی به تجربه کشورهای 

زند و سعی می کند های باالی چین سیلی میهای حمایتی کشاورزی به تعرفهقبل منابع خبری اعالم کردند:ترامپ با افزایش یارانه

صادی با چین ببیندبخش کشاورزی امریکا حداقل آسیب را از نزاع اقت . 

CNBC به نقل از سایت خبری آمریکایی های حمایتی کشاورزی امریکا همیشه مورد اعتراض بسیاری از کشورها از ، اعمال سیاست

) Global Times روزنامه .جمله چین و هند بوده است ( طی یادداشتی بیان کرد که 2018رسانه دولتی چین( در ماه گذشته )مارس 

متحده به زارعان سویا مزیت رقابتی ناعادالنه برای فروش این محصول در چین ایجاد کرده است. درنتیجه، لت ایاالتهای دویارانه
هایی بر محصوالت آمریکایی ازجمله سویا که ارزشمندترین محصول صادراتی کشاورزی آمریکا به چین ای تعرفه پکن طی بیانیه 

 .است اعمال کرد
ی بیشتر بر محصوالت کشاورزی چینی را ارائه داد و از میلیارد دالر تعرفه  100امپ نیز درخواست در پاسخ به این حرکت، تر

های حمایتی در اعطای یارانه  خود برای اجرای برنامه سانی پردو وزیر کشاورزی دولت خود خواست تا از اختیارات گسترده

 .جبرانی به کشاورزان استفاده کند

ها را نیز وارد معرکه خواهد کردترامپ علیه چین سایر دولتاقدامات حمایتی کشاورزی   
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آمریکا همچنان درصدد است تا بخش کشاورزی خود حداقل آسیب را از نزاع اقتصادی خود با چین بخورد و کارشناسان اظهار می 
های تهدیدآمیز چین میکنند که تالش دونالد ترامپ برای حمایت از بخش کشاورزی در برابر تعرفه  تواند به تجارت این کشور با  

هایی برای های ترامپ از کشاورزی نگرانیکه با افزایش حمایتطوریها آسیب بزند و بازار جهانی را متأثر نماید بهسایر دولت

که تصمیم کابینه ترامپ به ارائه یارانهچرا. است شده ایجاد نیز الملل وکار بینجامعه کسب ورزان، ممکن های حمایتی بیشتر به کشا 
های بیشتر برای صادرکنندگان محصوالت کشاورزی همچون اتحادیه اروپا و برزیل به ها و یارانه ای برای ارائه تعرفه است مقدمه 
   .شمار آید

کشدکشاورزی قدرتمند روسیه، بار کاهش فروش نفت را به دوش می   
ترین صادرکننده گندم جهان مطرح شد. رسیدن به عنوان بزرگبه 201۶روسیه در سال  Alaco.com همچنین بنا به گزارش سایت

گندم فرصتی برای دگرگونی اقتصادی کشور روسیه فراهم آورد تا خودش را از چنگال رکود خارج  تنی میلیون  2۵.2 صادرات 
انقالبی در بخش  فعلی این کشور نتیجه  سال پیش واردکننده مطلق غالت بوده و موفقیت 17 روسیه که اینجاست جالب کند. 

آغازین آن ممنوعیت واردات محصوالت غذایی غربی  کشاورزی است که والدیمیر پوتین برای افزایش خودکفایی شروع کرد و نقطه
 .های آمریکا و اروپا در جریان نزاع کاخ کریمه بود در پاسخ به تحریم

ه روند رو به رشدی را تجربه می در مقابل کاهش فروش نفت، بخش کشاورزی روسی کند و سنگینی بار اقتصاد این کشور را بر 
کشد دوش می های روسیه با اتحادیه اروپا و آمریکا، همکشد و با توجه به تنش  ها بیشتر مشخص می گردداکنون ارزش این سیاست  . 

 

 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ : 

 هزار تومان رسید 9آخرین تحوالت بازار مرغ/قیمت به 

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

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

تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  ۴00از کاهش  خبرنگاران جوان

هزار  9و خرده فروشی  200هزار و  8هزار، توزیع درب واحدهای صنفی  8هزار، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  ۶مرغداری 

 .تومان است

هزار تومان اعالم کرد 9ر و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ هزا 8به گفته وی؛ نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر را  . 

تومان رسید 9800نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت به  :یشتر بخوانید  

 21و فیله مرغ  20هزار، سینه بدون کتف  19ر مشتقات در بازار افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف خانی با اشاره به نرخ سای

 .هزار تومان است

گفت: با توجه به روند  رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان افزایش عرضه را دلیل اصلی کاهش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و

ار پیش بینی می شود که روند نزولی قیمت در بازار ادامه دار شودافزایش جوجه ریزی و عرضه مرغ در باز  

 

 .لینک خبر 
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 بازار و قیمت 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 16/6/1397تاریخ : 

 قیمت آجیل و خشکبار سربه فلک کشید/ راهکار مهار افزایش نرخ پسته و گردو چیست؟
نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت در بازار خشکبار به حدی چشمگیر است که بسیاری از خانوارها آن را از جیره غذایی خود حذف با 

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  .خواهند کرد ، این روزها با نوسان نرخ گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ارز،حباب افزایش قیمت در بازار آجیل و خشکبار به حدی چشمگیر است که به نظر می رسد بسیاری از خانوارها آن را از جیره 

.غذایی خود حذف خواهند کرد ودجویی دالالن از این با وجود افزایش بی حساب و کتاب قیمت انواع آجیل و خشکبار و س

بازار،مسئوالن باید تمهیداتی را بیندیشند تا در پی افزایش سرسام آور قیمت ها و حقوق های ناچیز کارمندی و کارگری این اقالم به 

جامعه ضعیف قشرهای  و  عنوان خوراکی لوکس در سبد خانوار قرار نگیرد بتوانند براحتی این پروتئین با ارزش را تهیه   

.کنند  30،فندق 1۴0تا  100هزار،بادام هندی  1۶0تا  90پسته از گشت و گذار در بازار تهران حکایت از آن دارد که قیمت هر کیلو

هزار تومان است 1۵و تخمه آفتابگردان  3۵،تخمه ژاپنی 110تا  70،بادام درختی 130تا  8۵،مغز گردو ۵تا  یکی از فروشندگان .

درصد در  ۶0تا  30اع آجیل و خشکبار به سبب سرمازدگی زودرس و نوسان نرخ ارز بهاره قیمت انو :آجیل و خشکبار می گوید

بازار افزایش داشته است که در صورت استمرار افزایش نرخ ارز و صادرات، مجددا قیمت محصوالت صادراتی نظیر 

... با تغییر و تحوالتی در بازار روبرو خواهد شدپسته،بادام،گردو و .  منطقی نرخ/ گرانی باطعم خشکبار و آجیل بازار بیشتر بخوانید:

شاورزی در نشست خبری اخیر در جمع خبرنگاران محمد علی طهماسبی معاون وزیر جهاد کتومان هزار 160 تا 80 پسته کیلو هر

کاهش تولید پسته را دلیل افزایش قیمت اعالم کرد و گفت: سال گذشته جوانه های پسته به سبب گرمای هوا از بین رفت و در بسیاری 

. از استان ها مانند کرمان کاهش محصول داشته ایم فزود: سال گذشته وی صادرات محصول را دلیل دیگر افزایش قیمت دانست و ا

میلیون دالر صادر شد که امسال برای حفظ برند ایرانی،صادرات باید مجددا  300میلیارد و  تن پسته به ارزش یک ۶۵0هزار و  1۶

 .ادامه یابد

ه ترین هزارتن پسته در کشور تولید شد،افزود: این درحالی است که امسال در خوش بینان 287طهماسبی با اشاره به اینکه سال گذشته 

هزارتن می رسد 170حالت تولید به  صنعت،تجارت و  مصطفی احمدی رییس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت و گو با خبرنگار.

یر تولید ساالنه درباره آخرین وضعیت بازار آجیل و خشکبار اظهار کرد: قیمت آجیل و خشکبار تابع عواملی نظ کشاورزی،

وی با اشاره به اینکه پسته محصول صادراتی بین المللی به شمار می .محصول،نرخ ارز و عرضه و تقاضا در بازار است

دالر است و بدیهی است که با نوسان نرخ ارز،قیمت آن در  1۵تا  8قیمت پسته در بازارهای جهانی بسته به کیفیت از  :رود،افزود

جی دستخوش تغییر و تحوالتی قرار می گیردبازارهای داخلی و خار احمدی ادامه داد: در سال جاری بخشی از تولید پسته و گردو .

.به سبب سرمازگی شدید از بین رفت  70تا  ۶0به گفته این مقام مسئول تولید پسته،بادام و گردو در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

.درصد کاهش یافته است ر روزهای آتی را پیش بینی کرد و افزود: اگر کاهش تولید مغز بادام و گردو را وی بازار آجیل و خشکبار د

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار ادامه .نتوانیم از طریق واردات قانونی جبران کنیم،در تامین بازار داخل با مشکالتی روبرو خواهیم شد

قیمت ها را در سطح پایین نگه دارد در غیر این صورت داد: دولت با بکارگیری برخی تمهیدات در بحث دالر و ارز می تواند 

وی در پایان با بیان اینکه قیمت تابع عرضه و تقاضا و نوسان نرخ ارز .احتمال افزایش مجدد قیمت در بازار دور از انتظار نیست

د کنونی قیمت در بازار است، تصریح کرد: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت و کاهش تقاضا در بازار پیش بینی می شود که رون

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی  عرضه مستقیم محصول توسط سازمان تعاون روستایی راهی برای کنترل قیمت *.ادامه یابد

صنعت،تجارت و کشاورزیخانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار  مشکالت کنونی پسته کاران سرمازدگی و،با اشاره به اینکه  

.بحرانی واقعی و جدی است،اظهار کرد: این موضوع در کاهش میزان تولید و افزایش قیمت تاثیر بسزایی دارد وی با اشاره به اینکه  

تیاج به توانایی و پسته کاران از افزایش کنونی قیمت رضایت ندارند،افزود: با توجه به آنکه پسته محصولی است که بازار خرید آن اح

قدرت خرید خانوار دارد؛ بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد بسیاری از افراد به سبب نوسان شدید قیمت چاره ای جز حذف این 

وی افزود: اگر باغات کشاورزان به معنای واقعی تحت پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی قرار .محصول از سبد خود ندارند

 بود،اما خواهد گذار تاثیر بازار کنترل بر حدودی تا شود، پرداخت  صورت خسارت وارده،غرامت کشاورزانبگیرد بطوریکه در 
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مه به یک شوخی بیشتر شباهت داردبی صندوق کنونی غرامت پرداخت اسدی ادامه داد: از اتحادیه خشکبار و سازمان تعاون .

تقیم محصول به کار گیرند چرا که بخشی از این افزایش قیمت روستایی انتظار می رود که تمامی تالش خود را برای عرضه مس

به گفته این مقام مسئول سرمازدگی اخیر به سبب کاهش تولید نوسان قیمت و حذف آجیل .ناشی از سودجویی دالالن و واسطه هاست

.و خشکبار از سبد خانوار را به همراه داشته است 9۵خشکبار، اسدی افزود: با افزایش مجدد نرخ انواع آجیل و درصد مردم امکان  

وی با اشاره به تاثیر عرضه مستقیم محصول در تعدیل نرخ پسته گفت: دولت .خرید و تناول این محصول غذایی با ارزش را ندارند

 .باید بستراز پسته کاران را هر چه سریع تر اعالم کند تا کشاورزان با اطمینان خاطر بیشتری به کار خود ادامه دهند

ای مرکزی خانه کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا امکان شوک مجدد قیمت آجیل و خشکبار در بازار وجود دارد،بیان عضو شور

کرد: با توجه به سرمازدگی اخیر آنچه که مسلم است،دولت باید از باغداران متضرر حمایت کند و سازمان تعاون روستایی با عرضه 

ار جلوگیری کند تا بخش قابل توجهی از مردم مجبور به حذف خشکبار از سبد غذایی خود مستقیم محصول از ورود دالالن به باز

.نشوند دالر به بازارهای جهانی صادر می شودعلیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و  13تا  10هر کیلو پسته ایرانی با نرخ 

از افزایش چشمگیر انواع آجیل و خشکبار در بازار خبر داد و  صنعت،تجارت و کشاورزی، خشکبار در گفت و گو با خبرنگار

وی با اشاره به اینکه .گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز،قیمت آجیل و خشکبار دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفته است

دالر به بازارهای جهانی صادر می  13تا  10نکه هر کیلو پسته ایرانی با نرخ پسته یک محصول صادراتی است،افزود: با وجود آ

ارزانی ممقانی با اشاره به اینکه امکان .شود از این رو امکان کاهش نرخ این اقالم به صورت دستوری در بازار داخل وجود ندارد

ندارد،بیان کرد: برای باغدار پسته هیچ تفاوتی ندارد فروش محصوالتی نظیر پسته و گردو کمتر از نرخ جهانی در بازار داخل وجود 

که پسته خود را در بازار داخل یا صادراتی عرضه کند. به سبب قرار گرفتن پسته،گردو و بادام در سبد صادرات،امکان عرضه 

.محصول با نرخ های کمتر وجود ندارد مشکالت نوسان قیمت به گفته این مقام مسئول تا زمانی که نرخ ارز در بازار ثابت نشود،

.آجیل و خشکبار تحت تاثیر بازار ارز ادامه خواهد داشت درصدی تولید پسته و گردو ناشی از  ۵0ارزانی ممقانی از کاهش 

هزار تومان بود که امسال به سبب کاهش عرضه به کیلویی  ۵0سرمازدگی در بازار خبر داد و گفت: سال گدشته نرخ هر کیلو گردو 

دالر در بازارهای جهانی  10تومان در بازار رسیده است چرا که هم اکنون هر کیلو محصول حداقل با نرخ هزار  130تا  120

 .عرضه می شود

وی بازار آجیل و خشکبار در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: استمرار نوسان نرخ ارز در کنار کاهش چشمگیر تولید بر 

.افزایش مجدد قیمت دامن می زند هزار،مغز گردو  ۴0اتحادیه آجیل و خشکبار در پایان نرخ واقعی هر کیلو گردو با پوست را رئیس 

 130تا  100هزار،بادام هندی  110تا  70هزار،مغز بادام درختی  ۴۵تا  30هزار،فندق  1۶0تا  80هزار،پسته  130تا  8۵

دهزار تومان اعالم کر 3۵هزار و تخمه ژاپنی را  1۵هزار،تخمه آفتابگردان   

 

 لینک خبر 

. 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/news/6651710/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 بازار و قیمت 

جوان  باشگاه خبرنگاران – 21/6/1397تاریخ :  : 

تومان 8900یلو مرغ مرغ ارزان شد/ قیمت هر ک  
تومانی نرخ مرغ طی سه روز گذشته در بازار خبر داد ۹00رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش  . 

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

تومانی نرخ مرغ طی سه روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  ۹00، از کاهش خبرنگاران جوان

و خرده فروشی  100هزار و  ۸حدهای صنفی ، توزیع درب وا۹00هزار و  ۷، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۹00هزار و  ۵مرغداری 

تومان است ۹00هزار و  ۸ . 

تومان است ۹00هزار و  ۸و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۹00هزار و  7به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 

و  ۲0هزار، سینه بدون کتف  1۹تف یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با ک

 .هزار تومان است 21فیله مرغ 

نزولی قیمت مرغ ادامه دار شد جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ روند نرخ بیشتر بخوانید:  

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان افزایش عرضه مرغ را دلیل اصلی روند نزولی قیمت در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به 

 شرایط کنونی عرضه پیش بینی می شود که روند نزولی قیمت مرغ در بازار ادامه یابد

 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ 

 تومانی کلزا ۴50مطالبات کلزاکاران به طور کامل پرداخت شد/ پیشنهاد نرخ خرید سه هزار و 

هزار تن کلزا از کشاوزران خریداری و پول آن به طور کامل به کشاورزان پرداخت  333،  96-97مهاجر گفت: در سال زراعی 

 .شد

صنعت،تجارت و کشاورزیه گزارش خبرنگار ب های ، علیرضا مهاجر مجری طرح دانهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

با بیان اینکه از سال  97-98سراسری کشت محصوالت زراعی سال روغنی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه ششمین گردهمایی 

هزار تن کلزا  340همزمان با شروع طرح تولید کشت کلزا بیش از هفت برابر افزایش یافته است، اظهار کرد: امسال از مجموع  94

شد پرداخت کشاورزان به  هزار تن خرید تضمینی داشتیم که تمام مطالبات آن 333 . 

درصد این میزان را به  75هزار هکتار کشت کلزا تدارک بذر دیدیم که برخی اوقات تا  350، 97-98رای سال زراعی وی افزود: ب

دهیمصورت یارانه در اختیار کشاورزان قرار می . 

درصد از مطالبات کلزاکاران 9۵برداشت کلزا به پایان رسید/پرداخت  :بیشتر بخوانید   

 97-98گفت: برای شروع سال زراعی گیرد، مهاجر با بیان اینکه کشاورزان به میزان کافی بذر، کود و سم در اختیارشان قرار می

درصد بذر یارانه در اختیار  75بذر به میزان کافی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است به طوری که در برخی موارد حتی تا 

شودکشاورزان قرار داده می . 

های کارشناسان برای مصرف ههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: از کشاورزان تقاضا داریم به توصیمجری طرح دانه

 .سم، بذر و کود توجه کنند چرا که مصرف به میزان کافی افزایش عملکرد را به همراه دارد

گفت: امسال برای خرید تضمینی هر کیلو کلزا  97-98وی درباره پیشنهاد وزارتخانه برای قیمت خرید تضمینی کلزا در سال زراعی 

تومان تصویب شود و این  350رود نرخ سه هزار و ا به شورای اقتصاد دادیم که انتظار میتومان ر 450پیشنهاد نرخ سه هزار و 

درصد افزایش یافت و مابقی نیز ثابت  2.5در حالی است سال گذشته به سبب شرایط موجود در کشور نرخ خرید تضمینی کلزا تنها 

 .بود

سازی و کار وارد کشور کردیم، بیان کرد: البته با بومیگاه ریزدانهدست 500هزار و  2مهاجر با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 

میلیون تومان در اختیار کشاورزان قرار دهیم که این امر منجر به  7.5تا  5ها را با یارانه تولید آن در داخل توانستیم این ریزدانه

 .کاهش میزان بذر مصرفی و تحولی بزرگ در اشتغال است

وغنی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه رکورد تولید کلزا در سه سال گذشته شکسته شد، تصریح های رمجری طرح دانه

رود این روند در تولید ادامه یابدکرد: این امر با حمایت و توجه کشاورزان صورت گرفته و انتظار می  

 

 .لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان باشگاه  – 15/6/1397تاریخ :  : 

را درآورددرصدی نرخ ذرت و کنجاله سویا صدای مرغداران  90افزایش   
درصد در بازار افزایش یافته است 90تا  85یک مقام مسئول گفت: طی چند ماه اخیر قیمت کنجاله سویا و ذرت  .  

و کشاورزیصنعت،تجارت  ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه  

، از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

هزار تومان است 15و شانه ای  500هزار و  7تا  400هزار و  7مرغداری  . 

تومان در میادین میوه و تره بار توزیع می شود 800هزار و  15عددی با نرخ  30ون هر شانه تخم مرغ ته وی هم اکنبه گف نبی .

یمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: اگر مشکل خاصی در بحث بیماری نداشته باشیم، قیمت تخم مرغ در بازار قپور 

 .تغییری نخواهد داشت

درصدی نرخ کنجاله  90تا  85این مقام مسئول از افزایش هستند سردرگم مرغداران/ شد نایاب مرغتخم شانه و کارتن بیشتر بخوانید:

درصدی سایر نهاده ها از ابتدای سال تا کنون در بازار خبر داد 350تا  300سویا و ذرت و  وی در شهریور سال گذشته نرخ هر .

هزار تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی است که امسال قیمت  6و مکمل  380تومان، کنجاله سویا یک هزار و  760کیلو ذرت 

هزار و  2،کنجاله سویا 200هر کیلو ذرت یک هزار و  هزار تومان است 21و مکمل ها  500 نبی پور با اشاره به اینکه مشکلی در .

تولید تخم مرغ وجود ندارد، بیان کرد: در توزیع ذرت و کنجاله سویا هیچ گونه کمبودی وجود ندارد و تنها نوسان شدید قیمت ذرت و 

کنجاله سویا و سایر نهاده ها طی ماه های اخیر، صدای مرغداران را درآورده است و آنها را با مشکالت متعددی روبرو کرده 

.است یه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده هر کیلو رئیس هیات مدیره اتحاد

 300هزار و  7تا  7درصد سود مرغدار،نرخ واقعی هر کیلو تخم مرغ  10تومان بوده که با احتساب  500هزار و  6تخم مرغ 

.تومان است یکروزه  وجه یکروزه در بازار تصریح کرد: سال گذشته، قیمت جوجهوی در پایان با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت ج

تومان رسیده است 300هزار و  7تا  100هزار و  7درصدی به  100تومان بود که امسال با افزایش  500هزار و  3با بیمه   

.  

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

باشگاه خبرنگاران جوان – 15/6/1397تاریخ :   

 احتکار حبوبات در انبارها،تب قیمت را باال برد
بسیاری از مسئوالن بر این باروند که نبود نظارت دستگاه های ذی ربط، رها شدن بازار و احتکار توسط دالالن عامل اصلی افزایش 

حبوبات استقیمت  . 

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ،با نوسانات شدید نرخ ارز طی یکی و دو ماه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

نوار تحت تاثیر این موضوع افزایش چشمگیری داشته است که بسیاری از مسئوالن علت آن گذشته،قیمت برخی اقالم اصلی سبد خا

 .را نبود نظارت دستگاه های ذی ربط و رها شدن بازار و احتکار توسط دالالن مطرح می کنند

ر حرف دیگری برای گفتن با وجود آنکه خانوارها به وعده های دولت مبنی بر ثبات قیمت اقالم اساسی دلخوش بودند اما انگار بازا

است کرده تر تنگ افراد بر روز هر را حلقه موضوع  دارد که این . 

تا  ۸،نخود ۵00هزار و  ۸تا  ۷،عدس ۵00هزار و  ۹تا  ۸آخرین بررسی از بازار حبوبات نشان می دهد که قیمت هر کیلو لوبیا قرمز  

هزارتومان است 3۵تا  ۲۷هزارو لیموعمانی  14تا  13لوبیا چیتی  هزار، 11تا  10،لوبیا سفید ۵00هزار و  10تا  10هزار،لپه  ۹ . 

صنعت،تجارت و کشاورزییکی از خریداران در گفت و گو با خبرنگار   ،می گوید: اصال معلوم نیست که در بازار چه خبر است. هر  

می روی،قیمت ها نسبت به دفعه قبل افزایش یافته است. کار به جایی رسیده که بسیاری از افراد موقعی که برای خرید به مغازه ها 

 .اقدام به حذف بسیاری از اقالم از سبد خانوار خود کرده اند

درصدی  30، از افزایش صنعت،تجارت و کشاورزی فراهانی یکی از بنکداران مواد غذایی در شرق تهران در گفت و گو با خبرنگار 

قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: طی ماه های اخیر به دنبال نوسان نرخ ارز، قیمت تمامی اقالم اساسی از جمله حبوبات در 

د شد چرا که خریداری در بازار بازار افزایش یافته است .با ادامه روند نوسان نرخ ارز، مغازه ها یکی پس از دیگری تعطیل خواه

 .وجود ندارد

به گفته وی اکثر خریداران پس از رویت قیمت ها،سری تکان می دهند و از مغازه خارج می شوند بسیاری از افراد با باز کردن در  

خود را ندارند کیف خود و شمارش پول از گرانی قیمت ها گالیه مندند و می گویند که درآمد کافی برای خرید مایحتاج خانوار . 

فراهانی تصریح کرد:اکثر قفسه های مغازه خالی است چرا که با وجود نوسان شدید قیمت ها امکان خرید مجدد وجود ندارد و در  

 .صورت خرید،مشتری وجود ندارد و بازار در رکود کامل به سر می برد

درصدی قیمت حبوبات صحت ندارد 40افزایش    

بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار محمد آقاطاهر رییس اتحادیه از افزایش قیمت حبوبات  صنعت،تجارت و کشاورزی، 

درصد افزایش داشته است ۲0تا  10در بازار خبر داد و گفت: طی هفته های اخیر قیمت حبوبات داخلی در تمامی اقالم  . 

ا توجه به آنکه حبوبات به اندازه کافی وارد شده است،موضوع احتکار صحت نداردوی افزود: ب  . 

تومانی به واردات اقالم خوراکی مورد نیاز از جمله حبوبات،تنها شاهد نوسان جزئی  4۲00به گفته آقاطاهر با وجود اختصاص ارز  

ایم بوده  در این بخش . 
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ت حبوبات داخلی، بیان کرد: نوسان نرخ دالر،افزایش ماشین آالت و ادوات این مقام مسئول با اشاره به دالیل گرانی قیم 

کشاورزی،هزینه های کارگری و در نهایت قیمت تمام شده محصوالت تولیدی از علل گرانی قیمت حبوبات بشمار می روند. از اینرو 

 .کشاورز برای گذراندن معیشت خود چاره ای جز افزایش قیمت ندارد

  

محرم پیش بینی می شود  گفت: با توجه به افزایش مصرف لپه و عدس در ایامپیش بینی کرد و را  محرم حبوبات در ایاموی قیمت 

 .که قیمت آن دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گیرد

نیاز کاال وی ادامه داد:نگرانی خانوارها از آینده بازار موجب شده است تا آنها اقدام به خرید بیش از حد مورد  و احتکار آن در خانه   

 .های خود کنند

درصدی  40رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات فروشگاه ها و مغازه داران مبنی بر افزایش  

فروشگاه ها این اظهارات  قیمت حبوبات را قبول دارید،تصریح کرد: این موضوع صحت ندارد و بنده نمی دانم که برچه مبنایی برخی

 .را مطرح می کنند

 احتکار حبوبات جایگاهی ندارد 

، با اشاره به اینکه رکود و سکوت صنعت،تجارت و کشاورزیگو با خبرنگار قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی در گفت و

حاکم است،اظهار کردبر بازار عمده فروشی  نوسان نرخ ارز و بررسی انبارها مواد غذایی تا حدی بر افزایش قیمت و نارامی بازار  :

 .دامن زده است

 .به گفته وی با توجه به آغاز فصل برداشت حبوبات،احتکار جایگاهی ندارد 

؛ طبیعی است که این موضوع بر سایر حسنی ادامه داد: در شرایطی که قیمت پراید یک شبه به طور چشمگیری افزایش می یابد

 .کاالها نیز تاثیر خود را می گذارد

به گفته این مقام مسئول با توجه به کمبود تولید حبوبات داخل بخشی از عدس،نخود،لوبیا و ذرت مورد نیاز از طریق واردات  

 .تامین می شود

کنترل بازار دانست و افزود: واردات اقالم مورد نیاز با دالر آزاد و  وی در پایان حذف ارز دولتی به واردات اقالم اساسی را تنها راه حل

 .کاهش تعرفه تنها راه حل حذف رانت و سودجویی افراد،ایجاد رقابت سالم و درنهایت کنترل بازار است

 احتکار کنندگان، قیمت اقالم اساسی در بازار را تعیین می کنند 

صنعت،تجارت و نابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی و م

در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم وعده های دولت مبنی بر ثبات اقالم اساسی،کاالهای مورد نیاز خانوار افزایش   کشاورزی،

اساسی نظیر حبوبات تحت تاثیر شبکه داللی،واسطه گری و جو روانی حاکم بر بازار افزایش اقالم یافته است،اظهار کرد: قیمت

 .چشمگیری داشته است

افرادی که نبض بازار را نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت در بازارهای سکه،طال،خانه ،خودرو و... موجب شد تا واسطه ها و :وی افزود 

اقالم در بازار را تعیین کنند ده از قدرت خود قیمتدر دست گرفته اند،با سو استفا . 

محصوالت ناشی از کمبود نظارت و تومانی به واردات اقالم خوراکی، قیمت 4۲00پاپی زاده ادامه داد: علی رغم اختصاص ارز  

 .بازرسی و ضعف دستگاه های دولتی با نوساناتی در بازار روبروست
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نی حبوبات بیان کرد: در شرایطی که بخشی از محصول دست احتکارکنندگان و دالالنی است وی با اشاره به عوامل موثر در گرا 

که تعیین کننده قیمت در بازار هستند،بدیهی است که این موضوع خود به خود عرضه را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب می 

و تحوالتی قرار گیردشود که قیمت آن بخش از محصوالتی که در داخل تولید می شود،دستخوش تغییر  . 

وی تورم حاکم بر بازار و افزایش هزینه های کارگری،ماشین آالت ،سربار و قیمت تمام شده تولید را از دیگر عوامل موثر بر گرانی  

 زع.حبوبات اعالم کرد

اساسی خانوار اعالم کرد و گفتپاپی زاده وجود واسطه ها و دالالن را علت اصلی افزایش قیمت اقالم تکار اقالم اساسی نظیر اح :

 .برنج،حبوبات و ... به میزان زیاد در انبارها،کاهش عرضه و درنهایت افزایش قیمت در برخی مقاطع زمانی را به همراه دارد

وی با تاکید بر این موضوع که احتکار اقالم خوراکی همچون حبوبات و برنج و روغن خانوار از سوی دالالن موضوعی غیر قابل  

 بر بیماری همچنان  ت،بیان کرد: هر از گاهی بازرسان تعزیرات انبارهای بزرگی را کشف می کنند که این امر نشان می دهدانکار اس

است.دستگاه های نظارتی همچون تعزیرات حکومتی باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند حاکم بازار . 

تحقق وعده های خود برنامه ای برای کنترل قیمت اقالم اساسی و کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا دولتعضو 

مبنی بر ثبات بازار دارد،اظهار کرد: دولت برای کنترل بازار باید هزینه تمام شده تولید داخل را مشخص کند و بر مبنای آن قیمت 

 .گذاری کند

عمده فروش،خرده فروش و مصرف کننده و همچنین به گفته پاپی زاده، دولت با مشخص کردن قیمت اقالم اساسی در بازار  

 .نظارت بر بازار می تواند از تخلف و سودجویی افراد مبنی بر گرانی جلوگیری کند

تومانی به  4۲00وی افزود: اگرچه بخشی از اقالم خوراکی مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود،اما به سبب اختصاص ارز  

نداردواردات،افزایش قیمت معنایی  . 

پاپی زاده در پایان کمبود نظارت دستگاه های ذی ربط را ریشه تمامی مشکالت کشور دانست و گفت: در شرایط کنونی به سبب 

عدم نظارت مسئوالن ،دالالن و سودجویان اقدام به احتکار می کنند تا بتوانند با تعیین قیمت محصول و گران فروشی بیشترین 

ن موضوع می طلبد دولت نظارت خود را در بازار افزایش دهدسود را عاید خود کنند که ای  

 

 .لینک خبر 
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اری فارس خبرگز – 20/6/1397تاریخ :  

 معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد ذخایر کاالی اساسی کافی است/ نیاز به واردات گندم نداریم 

اکبر مهرفرد امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیبه گزارش 

اینکه برای تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم نگرانی وجود ندارد، گفت: در سال جاری تولید گندم در حالی که میزان 

و نیم میلیون تن رسید و این رقم در حالی است که هیچ افزایش  ۹یافته است، به  درصد کاهش 30گذشته  سال به نسبت بارندگی

مهرفرد در .معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: بنابراین نیاز به واردات گندم نداریم.سطح زیر کشت صورت نگرفته است

هزار تن در کشور شکر  1۵میلیون و  ۲ه شد، گفت: سال گذشته زد1۲0ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته رکورد تولید شکر در 

هزار تن است و در سال جراری نیاز به واردات شکر  300میلیون  ۲تولید شد، در حالی که نیاز کشور ما به این محصول 

.نداریم گوشت، مرغ و تخم مرغ است؛ اظهار داشتجو و کنجاله سویا که پایه تولید شیر، ذرت، کاالی سه مورد در  وی تا تاریخ  :

میزان واردات ذرت و جو نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما واردات کنجاله کاهش داشت و از آنجا که واردات  ۹۷شهریور  1۶

های روغنی افزایش داشته، بنابراین برای تهیه کنجاله با مشکلی مواجه نیستیمدانه معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: در .

هزار تن  100هزار تن برنج به کشور وارد شده، در حالی که نیاز وارداتی ما یک میلیون تا یک میلیون و  ۹00دود سال جاری ح

ال س در واردات با متناسب تقریبا هم روغن واردات و افزایش گذشته سال به  مهرفرد گفت: میزان واردات گوشت نسبت است

 گذشته بوده است

 .لینک خبر 
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ایانا  – 20/6/1397تاریخ :   

 

 سند همکاری در زمینه بخش های مختلف بخش کشاورزی امضا کردند. 5ایران و فنالند 

سند همکاری در زمینه  ۵ هفته این چهارشنبه به گزارش ایانا، در سفر محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به کشور فنالند، در روز

 استقالل جهاد موسسه مدیرعامل همچنین و فنالند کشاورزی وزیر و ایران کشاورزی جهاد وزیر بین های مختلف کشاورزی بخش

 موسسه و انجمن کشاورزی فنالند در شهر هلسینکی به امضا رسید. 3 و کشور

 لینک خبر 
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  برنامه ها و سیاست ها

 
 ایران اکونا  – 17/6/1397تاریخ :

 

 نهایی شدن بسته معیشتی اقشار کم درآمد

 
 .رئیس سازمان برنامه و بودجه از نهایی شدن بسته معیشتی اقشار کم درآمد خبر داد

های موجود بانکی، محمدباقر نوبخت با اشاره به تامین کاالهای اساسی و نگرانیبه گزارش ایران اکونا به نقل از پژوهشکده پولی و 

میلیارد دالر از محل درآمد ارزی تخصیص یافت 13در این زمینه گفت: برای تامین کاالهای اساسی مردم با ارز دولتی،  . 

بسته تامین معیشت با هدف کاهش فشار به اقشار کم  رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با توجه به آثار تحریم در قیمت کاالها،

درآمد آماده و قطعی شده است؛ این در حالی است که بسته های مربوط به مواجهه با شرایط اقتصادی جدید و آثار تحریم ها ویژه 

 .تولیدکنندگان، کارمندان، حقوق بگیران و پیمانکاران نیز تهیه شده است

هزار میلیارد لایر به گندمکاران پرداخت شده و بخش دوم  ۵0نده گندمکاران کشور تاکید کرد: تاکنون نوبخت درباره معوقات باقی ما

 .پرداختی نیز از شنبه آینده آغاز می شود

 .رییس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: معوقات فرهنگیان بازنشسته نیز تا پایان شهریور ماه پرداخت می شود

 

 لینک خبر
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  برنامه ها و سیاست ها

 

 
ایران اکونا  – 19/6/1397تاریخ :   

بازآفرینی/لزوم حفظ باغات کنپهنه های کن، مشمول تسهیالت    
های مختلف عالی شهرسازی و معماری طرح ساماندهی و صیانت از باغات کن را تعیین تکلیف کرد و لزوم حفاظت از پهنهشورای

 .باغات کن را به تصویب رساند

ی ایران در سال جاری با عالی شهرسازی و معماربه گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دهمین جلسه شورای

دستور جلسه ساماندهی و صیانت از باغات کن با حضور عباس آخوندی و تعدادی از معاونان وزیر راه و شهرسازی و برخی اعضای 

 .شورای شهر و مدیران ارشد شهرداری تهران برگزار شد

گیری شد و بر اساس نظر اکثریت ان تصمیمدر غرب تهر« کن»منطقه  ۷و  ۶، ۵، 4، 3، ۲های یک، در این جلسه در مورد پهنه

بر اساس نظر کمیته فنی باشد ۷و  ۶، ۵، 3، ۲از محدوده خارج شود و محدوده های  4اعضا مقرر شد تا پهنه  همچنین، پیشنهاد  .

رینی در نظر عالی شهرسازی و معماری به این صورت ارایه و مورد تصویب قرار گرفت که این پهنه به عنوان پهنه هدف بازآفشورای

های گرفته شود و بر همین اساس نیز ساخت و ساز در این پهنه با رویکرد بازآفرینی شهری مشمول استفاده از تسهیالت و بسته

تشویقی شود. در این مورد نیز بر اساس اعالم دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شد تا معاون معماری و شهرسازی 

 ۵ویژه ای را با اصل حفاظت از بافت بومی منطقه تهیه کند و به تصویب معاونت برسد تا به کمیسیون ماده  شهردای تهران طرح

 .شهر تهران برود

عالی شهرسازی و عالی شهرسازی و معماری ایران نیز در جلسه فوق، اعالم کرد: تالش ما در شورایمحمدسعید ایزدی دبیر شورای

ها و عالی با حضور نمایندگان وزارتخانهکن است که در کمیته فنی شورای ۷و  ۶، ۵، 3، ۲و پهنه معماری بر حفاظت از پنج ناحیه 

ها و گفتگوهای فراوانی انجام شدها در مورد آن بحثسازمان .   

د و قطعا عالی بر روی آن بحث شده بازدارنده خواهد بوهای شورایایزدی تصریح کرد: قطعا اقدامات و اخذ تصمیماتی که در کمیته

عمل قرار دارد، کمتر خواهد بوداکنون در چهارچوب طرح تفصیلی مالکاز روند تخریبی که هم . 

معاون وزیر راه و شهرسازی در جمع بندی تصمیمات جلسه دهم شورا در مورد باغات کن، گفت: اولین تصمیم خروج اراضی حاشیه 

 ۶، 3، ۲هایقه است. همچنین پیشنهاد دوم این است که در مورد پهنهرودخانه رسه است و تامین نظریه طرح تفصیلی بر این منط

عینا با نظر کمیته فنی عمل شود ۷و  . 

عالی شهرسازی و معماری این است نیز اعالم کرد: در مورد این پهنه، پیشنهاد شورای ۵این مقام مسئول همچنین در مورد حوزه 

های ویب کنیم و بازآفرینی این پهنه را مشمول استفاده از تسهیالت و بستهکه این پهنه را به عنوان پهنه هدف بازآفرینی تص
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درصد از آقای دکتر حناچی خواهش می کنیم که طرح ویژه ای با اصل  1۸0تشویقی کنیم. بر اساس توافق کمیته فنی با تراکم 

برود ۵حفاظت از بافت بومی منطقه تهیه کنند و به تصویب معاونت برسد و به کمیسیون ماده  . 

عالی شهرسازی و معماری ایران، اختالفات حال حاضر را در حوزه یک، قابل گفت وگو خواند و گفت: در مورد پهنه و دبیر شورای

توان در مورد آن تصمیماتی را اخذ کردحوزه یک که مرتبط با اراضی کشت اجباری است دو راه پیش روی شورا قرار دارد که می . 

گیری در مورد عمل قرار بگیرد و یا این تصمیمعنوان حوزه مشارکتی با اهالی مالکیمات کمیته فنی که تحتوی افزود: یا باید تصم

هایی که حوزه یک به کمیته فنی و شهرداری تهران بازگردد تا برای آن یک مکانیزم و دستگاه اجرایی مشخص تعیین کنند و دقت

ودگیری در مورد این ناحیه شمدنظر است مالک تصمیم . 

 حناچی: رویکرد تشویقی شهرداری به شهروندان برای توسعه باغات کن

در ادامه این نشست پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: موضوع باغات کن موضوعی است که بارها در 

باغات را حفظ کنندشورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شده و تمامی اجزای تاثیرگذار، تالش کردند تا این  برای  .

عالی شهرسازی و معماری ایران، حکمی برای کل باغات کن صادر شد و در چند پذیری این موضوع قبال از سوی شورایتحقق

عالی این مووضع تبدیل شد به پنج گروه اصلی شد که برای هرکدام احکام خاص خود حرکت رفت و برگشت در کمیته فنی شورای

رده بودند. توافقاتی نیز در این رابطه بین کمیته فنی و شهرداری تهران ایجاد شده استرا نیز پیشنهاد ک . 

اهلل به نتیجه بهتری رود که اگر همین مسیر را برویم انشاءمعاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران ادامه داد: این امید می

کنندبرسیم. همکاران این پنج پهنه و احکام آن را ارایه می . 

آمد آنجا بحث های زیادی شد. بحث این بود که  ۵به کمیسیون ماده  ۹۶ی همچنین خاطرنشان کرد: زمانیکه این طرح در سال و

ما نمونه های زیادی در شهر تهران داریم که باغ هستند و به واسطه باغ بودن حفظ شده اند. در همان جلسه به رستوران الماس 

در عین باغ بودن، مجموعه نیز حفظ شده بود. منتها تفاوت در نوع برخورد با حفظ باغات و  شرق در شهر تهران اشاره شده بود که

 .منتفع شدن مردم بود که همان نوع برخورد موجب حفظ و صیانت از باغات نامبرده و دیگر مواردی که حفظ شده اند، شد

حضور شهردار وقت تهران، پیشنهاد کردیم که در مورد و با  ۵این مقام مسئول در شهرداری تهران اعالم کرد: در کمیسیون ماده 

باغات شهر تهران و زیرپهنه همت نیز باید به گونه ای دیده شود که همه هزینه های نگهداری باغات به عهده مردم نباشد و اگر ما 

 .هزینه ای را برعهده آنها می گذاریم کاری کنیم که به واسطه حفاظت، منتفع شوند

عالی شهرسازی و معماری مطرح شده است و شهرداری تهران نیز بر همان مبنا، هایی که در جلسه شورای: بحثحناچی یادآور شد

ایمنتیجه جلسات متعددی است که دراین باره داشته . 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

وی گفت: زمین هایی که چه به شکل باغ هستند و چه به شکل غیرباغ هستند وقتی داخل محدوده می آیند در معرض تهدید قرار 

عالی شهرسازی و معماری ایران، نظرات شهرداری تهران و نظرات ذی نفعان ارند. این جلسه فرصت مناسبی است تا نظرات شوراید

 .و مالکان را با هم منطبق کنیم

 حناچی با اشاره به اینکه اهالی کن نسبت به باغات خود حس تعلق دارند ولی تصمیم گیری در مورد باغات صرفا نمی تواند منطبق

می تواند در این  100با احساسات مردم باشد و باید قوانین و ضوابط نیز مالک عمل قرار بگیرند، افزود: نگرانی ما نسبت به ماده 

منطقه بسیار جدی باشد. همچنین، در خصوص اصالح فرآیندها جدی تر برخورد کردن با اصالح فرآیندها به ویژه در بحث ضوابط 

یز هست می تواند این جریان را کنترل کندباغات که در حال بازنگری ن . 

این مقام مسئول همچنین گفت: به نظر می آید این نقشه که نتیجه تشکیل جلسات متعدد بین اعضای کمیته فنی شورای عالی 

در  شهرسازی و معماری ایران و همچنین شهرداری است، نقشه درستی است. باید مالکان را تشویق کنیم که با سیاست برد ـ برد

 .عین حفاظت از باغات، منتفع نیز بشوند و ما داریم با این نقشه راه، این راه را پیش پای آنها می گذاریم

وی در عین حال یادآور شد: البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار دهیم که این راه، راه ساده ای نیست و ممکن است در این راه 

ی جز این نداریم. در کوتاه مدت و بلندمدت اساسا چنین منابعی برای تصرف این زمین ها سوء استفاده هایی نیز بشود، ولی راه

وجود ندارد و به همین دلیل باید راهی را پیش بگیریم که با اتخاذ سیاست برد ـ برد همه گروه های ذی نفع در آن نقش بازی 

هدف که همانا حفاظت از باغات است، حفظ شود کنند در عین حالی که باید این نکته را نیز مورد توجه قرار دهیم که . 

حناچی پیشنهاد کرد: حتی باید تالش کنیم تا باغات توسعه پیدا کنند بدین معنا گروه هایی از مردم که باغات خود را توسعه دهند 

 برای آنها مکانیزم های تشویقی در نظر بگیریم. به نظرم باید از این فرصت حداکثر استفاده را بکنیم

 

 .لینک خبر 
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  برنامه ها و سیاست ها

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 16/7/1397تاریخ :   

 

 سیاست یک بام و دو هوای صادرات محصوالت کشاورزی
 

محصوالت از سوی دولت عراق، اما به سبب نبود متولی صادرات یک مقام مسئول گفت: با وجود رفع ممنوعیت صادرات برخی 

 .ریزی وجود نداردامکان برنامه

وگو با خبرنگاررضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

، درباره آخرین وضعیت رفع ممنوعیت صادرات برخی محصوالت کشاورزی به عراق اظهار کرد: اگرچه دولت خبرنگاران جوان

عراق از صادرات سیب زمینی، خربزه، هندوانه و گوجه فرنگی ایرانی رفع ممنوعیت کرد اما به سبب نبود متولی صادرات در 

ریزی و مذاکره جدی با تجار عراقی وجود نداردامکان برنامهکشور  . 

وی با انتقاد از سیاست یک بام و دوهوای صادرات محصوالت کشاورزی افزود: پس از واگذاری طرح انتزاع به وزارت جهاد 

رفع مشکالت  رود که برایکشاورزی، نبود متولی صادرات در کشور یکی از نقاط ضعف وزارت جهاد کشاورزی به شمار می

تر باید متولی صادرات در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شودکنونی صادرات هر چه سریع . 

توان آمار شود که نمیهای مرزی صادر مینورانی ادامه داد: همه ساله مقداری از محصوالت کشاورزی از طریق بازارچه

کرد ارائه آن از رسمی  .  

ندارد کشاورزی محصوالت صادرات بر تأثیری جدید هایتحریم اعمال  

های متعدد دولت عراق مبنی بر صادرات، گیریرئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در پایان تصریح کرد: با وجود تصمیم

ریزی دقیقی مبنی برای صادرات داشت، به همین دلیل باید بازارهای جدیدی ایجاد شود تا مشکالت صادرکنندگان به نامهتوان برنمی

 .حداقل برسد

 

 لینک خبر 
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  برنامه ها و سیاست ها

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ :   

 

 را تامین کرده است های اساسی مردمدولت نیاز
 

های اساسی مردم بکارگرفته و حتی در برخی اقالم بیش از نیاز ساالنه هم وزیر صمت گفت: دولت امکانات الزم را برای تامین کاال

 .تامین شده است

 عامل مدیران با جلسه از پس  داری وزیر صنعت ،معدن و تجارتشریعتم،محمد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 امکانات همه دولت که این به اشاره با کشور سراسر تعاونی هایاتحادیه و کارگری کارمندی، هایتعاونی و ایزنجیره هایفروشگاه

های اساسی مردم به کار گرفته و حتی در برخی اقالم بیش از نیاز ساالنه هم کاال تامین شده است، گفت: تامین کاال برای را الزم

 .کند و در این باره هموطنانمان نگرانی نداشته باشندهای اساسی مردم را تامین میدولت همه نیاز

درصد بیش از میزان مصرف  10الم شد به طور عمومی حدود وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق آماری که در این نشست اع

 .ها تقاضای خرید وجود دارد که آن هم بیشتر ناشی از نوعی نگرانی روانی در جامعه استپیشین هم کانون در اینگونه فروشگاه

ابد یای اختصاص میزنجیرههای وی گفت: بر همین اساس متناسب با میزان تقاضای مردم در برخی اقالم خاص سهیمه به فروشگاه

ها را و فعاالن این عرصه هم وعده داده اند تا با شارژ انبارهایشان و با تامین کاال از جانب تولیدکنندگان و واردکنندگان این گونه نیاز

 .به فوریت پاسخ دهند

های مشکالتی دارند که بیشتر به سیاستهای تولیدی به گفته وزیر صنعت،معدن و تجارت در روند تامین مواد اولیه نیز برخی واحد

های ارزی بازمی گردد که با همت بانک مرکزی در اسرع وقت آن را برطرف خواهیم ارزی کشور و مقررات ایجاد تمرکز در سیاست

 .ای با قوت بیشتر و به صورت روانتری تامین شودهای زنجیرههای موردنیاز مردم از طریق فروشگاهکرد تا کاال

 

  لینک خبر
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  برنامه ها و سیاست ها

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 21/6/1397تاریخ :  

 

 خام فروشی دسترنج روستاییان /مهم ترین راهکار توسعه روستاها چیست؟
 

از بین می رودمتاسفانه سالهاست شاهدیم،دسترنج و کشت بخشی از فعاالن عرصه زراعی و باغی در فقدان و خالء صنایع تبدیلی  . 

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ،،همواره از سوی کارشناسان بر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

است شده  سودآوری تولیدات ، فزاینده تر می شود تاکید ضرورت فعالیت هایی که پیرو آن ارزش افزوده و . 

خام فروشی  پدیده آن،از قالب در که  منظور نظر از این سودآوری،اتکای به فناوری های روز و به نوعی اقتصاد دانش بنیان است

شود می گیری بهره تولیدات، افزوده ارزش ارتقای برای ممکن نحو بهترین موجود،به های ظرفیت تمامی از و  فاصله گرفته . 

یکی از این حوزه ها به فعالیت در بخش صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی معطوف می شود حوزه ای که عمدتا با فعالیت های 

زراعی،کشاورزی و بعضا دامداری و دامپروری گره خورده و با عملیاتی شدن فرآیند فرآوری بر محصوالت باغی و زراعی،ارزش 

توجهی حاصل می شود افزوده قابل . 

به واقع با اتکای به صنایع تکمیلی،آسیب پذیری محصوالت و تولیدات کشاورزی به حداقل ممکن کاهش پیدا می کند و با توجه به در 

معرض فاسد شدن اکثریت قریب به اتفاق محصوالت باغی و زراعی این ریسک و خطر برای فعاالن عرصه مذکور به میزان قابل 

پیدا می کند،امری که مصداق بارز حرکت در مسیر سیاست هایتوجهی تنزل   .به شمار می رود اقتصاد مقاومتی 

ه شمار با توجه به این اصل که استفاه حداکثری از ظرفیت های موجود به بهترین نحو ممکن ، از ارکان حصول توسعه اقتصادی ب

می رود،تحقق این اصل خطیر و تالش برای حصول آن در حوزه های گوناگون،اقتصاد کشور را با تحوالتی عظیم و ارزنده همراه 

 .می سازد

،تجارت و کشاورزیصنعتحمید رضا فراستی،یکی از کشاورزان فعال در استان البرز در گفت و گو با خبرنگار  ،با اشاره به  

ضرورت تالش حداکثری برای ممانعت از فرصت سوزی در عرصه های گوناگون کشور اظهار کرد:یکی از مصادیق بارز این 

فرصت سوزی در بخش زراعت و باغداری نمود پیدا می کند و متاسفانه سالهاست شاهدیم،دسترنج و کشت بخشی از فعاالن عرصه 

فقدان و خالء صنایع تبدیلی از بین می رود زراعی و باغی در . 

وی افزود:این در شرایطی است که با مطالعه ای دقیق،برنامه ریزی صحیح و هدفمند،می توان نسبت به راه اندازی مراکز و 

فرآوری به تولیداتی با  با را آمده دست به محصول و کشت حداکثر یا تمامی و  کارخانجات صنایع تبدیلی در بخش های گوناگون اقدام

 . ماندگاری باال مبدل و به بازار عرضه کرد

این فعال در عرصه کشاورزی گفت:به تبع در چنین شرایطی،سطح در آمدی فعاالن حوزه زراعت و باغداری افزایش پیدا می کند و 

ان جویای کار در مراکزی که ضمن حصول رضایتمندی هر چه بیشتر،می توان در راستای افزایش فرصت های شغلی و جذب جوان

 .در قالب صنایع تکمیلی مشغول به فعالیت هستند،گام های اثربخش تری برداشت

فراستی گفت:بسیاری از آبمیوه های بَِرند در جهان با اتکای به صنایع تبدیلی و فرآوری بر روی میوه ها تولید و عرضه می شوند و 

عالیت هایی به سودهای بسیاری دست پیدا می کنندشرکت های تولیدکننده آن نیز در سایه چنین ف . 
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وی با اشاره به یکی از آبمیوه های برند در ایران)که بنابر مالحظات و با توجه به جنبه تبلیغاتی آن از ذکر نام و عنوان آن پرهیز می 

در شرایطی است که متاسفانه بسیاری کنیم(در کشور دیگری با اتکای به صنایع تبدیلی تولید و در بازار ایران عرضه می شود و این 

از باغداران ایرانی،به دلیل هراس از خرابی و فاسد شدن میوه ها ، ناچار هستند میوه های به دست آمده را زیر قیمت بازار عرضه 

 .کنند که بعضا بسیاری از آنها در تناژ های باال در فرآیند عرضه و نقل و انتقال از بین می روند

دیلی در روستاها راهی برای توسعهایجاد صنایع تب  

در اوایل عمر دولت یازدهم،مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت،ضمن تاکید بر ضرورت توسعه و تقویت صنایع 

تبدیلی فرمودند:صنایع مرتبط با عرصه کشاورزی از بخش های راهبردی محسوب می شوند که در تمامی کشورها)در راستای تقویت 

عه آن(کمک های ویژه ای لحاظ می شود و دولت نیز باید به بخش کشاورزی مساعدت ویژه ای داشته باشد،به واقع راه توسعه و توس

 .روستاها،ایجاد صنایع تبدیلی در روستاهاست

شود،نه بصورت طبیعی در شرایطی که یک روستایِی فعال در حوزه کشاورزی،آنچنان که باید از عایدی و سود کافی برخوردار نمی 

تنها پیشه و شغل خویش را رها می کند بلکه برای برخورداری از رفاه اقتصادی هر چه بیشتر،روستا را نیز ترک و به سمت شهرها 

و کالنشهرها مهاجرت و عزیمت می کند که به تدریج این پدیده،به عارضه ای جدی در عرصه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور 

ر حال حاضر یکی از چالش های اساسی به همین موضوِع اشاره شدهتبدیل می شود آنچنان که د حاشیه نشینی و مهاجرِت از  ) 

 .روستاها( معطوف می شود

با توسعه صنایع تکمیلی در روستاها و سهیم کردن روستانشینان و فعاالن عرصه زراعت و باغداری،نه تنها کشاورزی توسعه پیدا 

به شهرها نیز ُکند و ُکنترل می شود می کند،بلکه روند مهاجرت از روستاها . 

 فقدان صنایع تبدیلی،باعث افزایش ضایعات کشاورزی و ضرر و زیاِن تولیدکنندگان می شود

صنعت،تجارت و کشاورزی  مسعود اسدی،رئیس تشکل های بخش کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  باط با صنایع تبدیلی ،در ارت 

مطرح کرد:متاسفانه وضعیت صنایع تبدیلی در کشور مناسب و مطلوب نیست و در واقع،نگاه نامتعارف برخی مسئوالِن ذی ربط به 

 .صنایع ُخرد،شرایط )نامساعد(فعلی را رقم زده است

ه صنایع مادر باعث شده در صنایع تبدیلی به زعم وی توسعه اقتصادی کشور،منوط به رشد صنایع ُخرد است و نگاه ویژه مسئوالن ب

 .توفیق چندان مطلوب و قابل توجهی حاصل نشود

اسدی گفت:فقدن و خالء صنایع تبدیلی در حوزه زراعت،باعث بروز مشکالت بسیاری همچون افزایش ضایعات تولیدات کشاورزی و 

 .ضرر و زیان تولیدکنندگان)زارعان و باغداران(شده است

خش کشاورزی می گوید:همه ساله کشاورزان،در برخی محصوالت با مازاد تولید و در برخی دیگر با کاهش و رئیس تشکل های ب

عدم وجود کافی محصوالت)متناسب با نیاز بازار(مواجه می شوند که همین عارضه به نوسانات قیمتی و بعضا ایجاد فقر و تنگدستی 

ر به صنایع تبدیلی در حوزه تنظیم بازار نیز توفیقات شایسته تری در جامعه کشاورزی کشور می شود و در صورت توجه بیشت

 .حاصل خواهد شد

،در این صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو باعلی خان محمدی،مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی نیز در گفت

صنایع تبدیلِی فعلی فاقد استاندارد کافی است و همین موضوع باعث شده جامعه مصرف خصوص)صنایع تبدیلی( بیان کرد:

کننده،اعتماد کافی به محصوالت فرآوری شده تولیدی نداشته باشد و می طلبد با بَِرند سازی محصوالت فرآوری شده داخلی و ارتقاء و 

نیاز داخلی،در عرصه بازارهای جهانی و صادرات نیز توانمند نوسازی تجهیزات فعال در این عرصه)صنایع تبدیلی(عالوه بر تامین 

 .تر و قدرتمندتر از گذشته عمل کنیم

 ضرورت جذب و هدایت سرمایه گذاری ها در مسیر توسعه صنایع تکمیلی
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اجرایی  در سالیان اخیر،طرح ها و پروژه های متعددی در ارتباط با راه اندازی صنایع تکمیلی در اقصی نقاط کشور،کلنگ زنی و

شده است،اما ضمن قابل تقدیر بودن تالش های انجام شده در این خصوص از سوی متولیان امر،نمی توان این واقعیت را از نظر دور 

داشت که با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در کشور،وسعت اراضی،فرصت های پیش رو و البته تهدیداتی که در فقدان و خالء 

یدا کرده و همچنان نیز در حال استمرار است،حجم و میزان اقدامات انجام شده،رضایت بخش و کافی نیستصنایع تکمیلی بروز پ . 

طرح این موضوع که در صورت اراده جمعی و عزمی جزم،ایران قادر است از حیث اقتصادی در رتبه قدرتمندترین کشورهای 

قابل حصول خواهد بود،اموری که متاسفانه در سایه کم توجهی جهان قرار گیرد،با حل شدن و تامین چنین معادالت و الزاماتی،

ها،غفلت ها و بی برنامگی ها،سالها کشور را دچار خسران و زیان کرده و متاسفانه در ادوار گوناگون ،ظهور و بروز چنین کاستی 

 .هایی تجربه شده است

استفاده حداکثری از تمامی امکانات موجود در کشور امید آن می رود،زین پس با برنامه ریزی هوشمندانه هر چه بیشتر،شاهد 

باشیم،امکاناتی که گاهی از دایره تنوع و تکثر بسیاری برخوردار است و با تامین زیرساخت ها و طراحی های هدفمند به منظور 

ست های موسوم به هدایت و جذب سرمایه گذاری ها،می توان قله های پیشرفت را با سرعت و شتاب هر چه بیشتری فتح کرد و سیا

اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی کلمه،عملیاتی کرد و قطعا حصول این امر،کشور را در حوزه های گوناگون نه تنها در منطقه و 

 قاره آسیا بلکه در جهان،سرآمد و نمونه خواهد کرد

 

 .لینک خبر 
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 برنج

 
خبرگزاری فارس  – 17/6/1397تاریخ :   

کشاورزی زیر کشت پائیزه جو و گندم  هزار هکتار زمین ۷50میلیون و  8 :مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی

رقم جدید بذر پنبه  16رود/ کشت می  
خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، فرامک عزیزکریمی امروز در حاشیه ششمین گردهمایی زراعی که در وزارت به گزارش 

زمان با آغاز سال زراعی جدید برنامه کشت و میزان جهاد کشاورزی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر سال هم

شود که در برخی محصوالت گاهی کاهش هم داریمی میریزافزایش تولید محصوالت اساسی در سطوح مختلف برنامه . 

 کمبود  اخیر خاطرنشان کرد: به دلیل وی در مورد سیاست وزارت جهاد کشاورزی در مورد محدود کردن کشت برنج به دلیل کم آبی

ر دیگ هایاستان رد محصول این کشت ساله پنج تا سه سیاست یک طی دارد، وجود محصول این برای که باالیی تبخیر و آب شدید

شود برنج فقط در گیالن و مازندران کشت شودکنیم و ترجیح داده میشود و محصوالت جدیدی مانند کینوا را جایگزین میممنوع می . 

درصد  60کنیم مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به این نکته اشاره کرد که سعی می

های جدید در دو استان گیالن و مازندران جبران کنیم. مضاف بر آنکه تولید علوفه های دیگر را با سیاستبرنج در استانکاهش کشت 

 .دیم را در راستای امنیت غذایی و تولید شیر و گوشت در دستور کار داریم

تن علوفه تر را از مزارع گلرنگ  60ا میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ما دیم است و سال گذشته ت 6عزیزکریمی اظهار داشت: 

ایمبرداشت کرده . 

کند، افزودوی همچنین با تاکید بر اینکه کشت چنین محصوالتی به تقویت خاک و تداوم کشت کمک می امسال سطح زیر کشت  :

هزار هکتار گندم  080میلیون و  3هزار هکتار مربوط به گندم دیم،  200میلیون هکتار است که دو میلیون  8پائیزه چیزی حدود 

رودهزار هکتار جو آبی و یک میلیون هکتار جو به صورت دیم زیر کشت پائیزه می 750یک میلیون و آبی، . 

 رقم 16: گفت پنبه کشت وضعیت آخرین مورد در همچنین  مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی

کار هستیم حال در کشت هایوشر اصالح برای و شده وارد پنبه بذر جدید . 

هایی مانند فارس و اصفهان کشت وسیع برنج داشتیم، اما اکنون در همان عزیزکریمی به این نکته هم اشاره کرد که زمانی در استان

توانیم انجام دهیمها کشت پائیزه هم نمیاستان  

 

 .لینک خبر 
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 برنج 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 19/6/1397تاریخ : 

 شرایط برداشت شلتوک در استان های نوار ساحلیکشاورزان هشدارها را جدی بگیرند/ فراهم بودن 

یک مقام مسئول گفت: با توجه به افزایش رشد ابر و بارش پراکنده در برخی مناطق کشور، کشاورزان هشدارهای هواشناسی را 

 .جدی بگیرند

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار هواشناسی سازمان پایش شبکه کل مدیر  مسعود حقیقت،

، با اشاره به اینکه در چند روز آینده پدیده خاصی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: طی امروز و فردا برای باشگاه خبرنگاران جوان

 .شود می بینی پیش پراکنده بارش و ابر رشد  ذربایجان شرقی و قسمت هایی از ارتفاعات البرزشمال آ

به گفته وی دمای هوا در اکثر مناطق کشور در همین حد باقی خواهد ماند و افزایش دمای چندانی طی روزهای آتی پیش رو 

 .نیست

ش باد در ساعات بعدازظهر در آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و حقیقت در توصیه ای به کشاورزان افزود: با توجه به احتمال وز

 .زنجان به کشاورزان توصیه می شود که در سم پاشی و محلول پاشی احتیاط الزم را انجام دهند

 کنند خودداری میوه درختان پاشیسم از باغداران/کشاورزان به هواشناسی هشدار بیشتر بخوانید:

انبارداری مدیرکل شبکه پایش سازمان هواشناسی ادامه داد: همچنین باغداران کشور برای جلوگیری از ریزش میوه و افزایش عمر 

 .محصول اقدام به محلول پاشی کودهای کیفی در باغات خود کنند

 .ا انجام دهندر هوادهی خود پرورش استخرهای در  پرورش دهندگان ماهی استان های غربی کشور به صورت منظم به گفته وی؛

برنج کاران استان های نوار ساحلی به این مقام مسئول در توصیه ای به شالیکاران گفت: هم اکنون شرایط برداشت شلتوک برای 

 .ویژه گیالن و مازندران مهیا است

باغداران استان های مرکزی، اصفهان و یزد به منظور کاهش ترکیدگی انارها در ساعات اولیه صبح  :حقیقت در پایان تصریح کرد

 .کنند خود  اقدام به آبیاری منظم با دور ثابت در باغات

 

  لینک خبر
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  برنج 

 
 فود پرس  – 18/6/1397تاریخ : 

 

ماه گذشته 1۷کاهش نرخ برنج صادراتی هند به پایین ترین سطح در   
 

است رسیده گذشته ماه 1۷ در سطح ترین پایین به هند صادراتی برنج نرخ  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی . 

 

سطح جهان از عوامل تضعیف کننده بهای  در تقاضا افت و هند روپیه تضعیف  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .برنج صادراتی هند بودند

دالر تنزل یافته است. گفتنی است روپیه هند طی سال  3۷۶-3۸0درصد شکسته نیم پخت با ده دالر کاهش به هرتن  ۵نرخ برنج 

بقه شد. این وضعیت درصد ارزش خود را از دست داده است و در روز پنجشنبه گذشته متحمل افت بی سا 1۲جاری میالدی 

دالر بود 400تا  3۹۵اشتیاق صادرکنندگان هندی برنج را بیشتر کرد، هفته پیش از آن قیمت برنج پنج درصد شکسته هندی  . 

دالر تنزل یافت 3۸۵-3۹3در تایلند قیمت پایه برنج پنج درصد شکسته به صورت فوب بانگوک نیز به هرتن  حال اینکه هفته  .

دالر به فروش می رفت 3۹3-3۹۵کور هرتن قبل برنج تایلندی مذ  

 

 

 لینک خبر
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 پسته
 

ایران اکونا  – 19/16/1397تاریخ :   

هزار تومان رسیده است 100هزار تومان به بیش از  50قیمت پسته از    
معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پیش بینی ها نشان می دهند که تولید امسال پسته نسبت به مدت مشابه سال های قبل بسیار کمتر 

ی صادراتی ممنوع نیستباشد اما صادرات پسته برای حفظ بازارها . 

به گزارش ایران اکونا به نقل از شاتا، محمدرضا مودودی در نشست میز ملی پسته که در استان کرمان برگزار شد، با بیان اینکه هیچگونه 

یک محصول  ممنوعیتی در دستور کار دولت بر سر راه توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و از جمله پسته نیست اظهار کرد: پسته به عنوان

ای فاخر باارزش افزوده باال، از جمله محصوالتی است که در کنار فرش دستباف، زعفران، خاویار و خشکبار، معرف جایگاه ایران در تجارت دیرپ

ای  این کشور و به نوعی برند تجاری ایران محسوب می شود و لذا جدای از بحث اقتصادی، به لحاظ معنوی نیز این محصول از جایگاه ویژه

 .برخوردار است

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با ابراز تأسف از شرایط نامطلوب تولید پسته در استان کرمان در سال جاری گفت: شرایط اقلیمی سال 

ی شود جاری، خسارت سنگینی را به کشاورزی این منطقه وارد کرده که بی شباهت به یک زلزله اقتصادی در این عرصه نیست، اما باید بررس

که آیا این یک اتفاق است و یا شرایط تولید این محصول در حال تغییر است، چراکه کشاورزان پسته، از حرفه ای ترین مدیران این عرصه 

محسوب می شوند و شاید این محصول تحت مدیریت پیشران های این عرصه، و بر اثر تنش های محیطی و آب و هوایی، در حال کوچ اقلیمی 

طق مساعدتر هستند. اما برای کرمان که خاستگاه بزرگ این محصول در کشور و دنیاست، این تغییرات سنگین خواهد بود و به سمت منا

 .امیدواریم که وزارت جهادکشاورزی با حمایت از این محصول، مانع از آسیب جایگاه این محصول در بازارهای جهانی شود

ته به همه استان ها به جز بوشهر و هرمزگان مهاجرت کرده، تک محصولی بودن اقتصاد یک مودودی با اشاره به این مطلب که هم اکنون پس

استان را استراتژی خطرناکی برشمرد و یادآور شد: استان کرمان گرچه مهد تولید پسته و زیره سیاه و بطور کلی یکی از قطب های کشاورزی 

ما شاهد تغییر گرانیگاه اقتصادی این منطقه از کشاورزی به صنعتی هستیم و با  کشور است، اما با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل آن

 .پروژه های بزرگی که در دست اجراست، به زودی ما شاهد ظهور کرمان به عنوان یکی از قطب های اصلی صنعتی در کشور خواهیم بود

هزار تن  ۲۲۵بیش از  ۹۶هزار تن است و ایران در سال  ۷3۵بیش از  معاون توسعه صادرات کاال و خدمات یادآور شد: میزان تولید پسته در دنیا

کشور دنیا صادر کرده که  ۷4میلیون دالر آن را به  1۵0هزار تن به ارزش تقریبی یک میلیارد و  1۲۶از این محصول را در کشور تولید و قریب 

ا در اختیار دارداز این منظر بعد از امریکا رتبه دوم تولید و صادرات جهانی این محصول ر . 

ماهه نخست امسال صادرات پسته در حدود  4وی در ادامه افزود: اگر چه در  میلیون دالر برآورد شده اما از آنجا که محصول سال جدید  175

سال  برداشت نشده، لذا این میزان هم ذخیره سال گذشته است و پیش بینی ها نشان می دهند که تولید امسال پسته نسبت به مدت مشابه

های قبل بسیار کمتر باشد. لذا کمک به تجارت این محصول برای حفظ، نگهداشت و ماندگاری در بازارهای هدف و از دست ندادن این بازار 

 .سنتی، باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد
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موجب هشیاری بیشتر و اصالح  دبیر کمیسیون ملی برند تجاری کشور همچنین افزود: در عین حال حوادث جاری زنگ خطری است که باید

نقاط ضعف تولید و تجارت در این عرصه شود و در عین حال باید کل زنجیره ارزش این محصول مدنظر قرار گیرد و محصوالتی که وابسته به 

تولید و بازار آنها این محصول هم هستند نظیر گز و سوهان و انواع صنایع تبدیلی مرتبط، به گونه ای حمایت شوند که کمبود این محصول به 

 .آسیب نزند

نمایندگان مجلس در استان، مدیران صنعتی، کشاورزی و بانک های  گفتنی است که میز ملی پسته در اتاق بازرگانی استان کرمان و با حضور 

ول برگزار شداستان، مدیران وزارت جهادکشاورزی و سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور فعاالن عرصه تولید و تجارت این محص . 

 100هزار تومان به بیش از  ۵0قیمت پسته در بازار داخلی به دلیل کمبود تولید و باالرفتن نرخ دالر افزایش چشمگیری داشته و از کمتر از  

درصد می داند ۵0بخشی دولتی  و درصد ۸0  را جاری سال در هزار تومان رسیده است، بخش خصوصی میزان کاهش تولید پسته   

 

 لینک خبر 
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 پسته

فودپرس  – 19/6/1397تاریخ :   

درصدی صادرات پسته در سال جاری/ دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست و فسادآور است 90افت   

گوید: تفاوت صادرات بیش از یک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان میزاده رئیس اتاق سیدمهدی طبیب <مواد غذایی

دهنده بروز یک فاجعه استمیلیون دالری آن در سال جاری، نشان 100میلیارد دالری پسته در سال گذشته با صادرات حداکثر  .  

 

پسته در بازارهای جهانی، در نظر گرفتن تمهیدات میز پسته کشور در محل اتاق کرمان برگزار و بر مواردی از جمله حفظ جایگاه 

 .الزم برای نگهداری از باغات پسته و اختصاص تسهیالت بالعوض و یا ارزان برای باغداران پسته تاکید شد

 

این نشست با حضور معاون سازمان توسعه تجارت، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی، رئیس و جمعی از اعضای 

ایندگان اتاق کرمان، فعاالن و صادرکنندگان پسته و مدیران اقتصادی استان برگزار شدهیات نم . 

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست با اشاره به ابعاد وسیع فاجعه اتفاق افتاده در صنعت پسته 

میلیون دالری آن در سال جاری،  100با صادرات حداکثر  گفت: تفاوت صادرات بیش از یک میلیارد دالری پسته در سال گذشته

درصد تولید این محصول کاهش یافته و به همین دلیل  90دهنده بروز یک فاجعه است. هنوز این باور وجود ندارد که بیش از نشان

 .تصمیمات جدی در این رابطه اتخاذ نشده است

 

هزار میلیارد تومان است، گفت: باید برای حفظ باغات پسته تالش جدی  60 سیدمهدی طبیب زاده با بیان اینکه ارزش باغات پسته

در بحران به وجود آمده نه تنها تولیدکننده پسته بلکه تمام مقدمات و ماخرات  .صورت گیرد تا بتوان در سال های آینده پسته تولید کرد

ز بانک های عامل همراهی با فعاالن پسته و از دولت تعیین آن مانند تاجر، حمل و نقل، کارگر و واحدهای فرآوری آسیب دیده اند. ا

 .تکلیف نرخ ارز را خواستاریم

 

 درخواست اعطای تسهیالت ارزان قیمت به باغداران

 

 5محسن جالل پور، صادرکننده نمونه پسته و فعال اقتصادی در این نشست با اشاره به اینکه میزان تولید پسته در سال جاری حداکثر 

ای برای حفظ و نگهداری از باغات پسته تولید این محصول در سال های گذشته است، گفت: به جز مسئله تولید پسته اگر چارهدرصد 

 .صورت نگیرد، این باغات به عنوان سرمایه استان و کشور از بین می روند

 

میلیون تومانی یکساله به  10تا  5زان قیمت جالل پور افزود: در این رابطه پیشنهاد می شود برای هر هکتار باغ پسته تسهیالت ار

باشد تا بتوانند از باغات خود نگهداری کنند 98باغداران داده شود که زمان بازپرداخت آن سال  . 
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وی در رابطه با وضعیت بازار ثانویه ادامه داد: تنها راه خرید ارز از بازار ثانویه ثبت سفارش هاست که در حال حاضر ثبت 

یار کمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار ثانویه تایید می شود و این مسئله به معنای آن است که سفارش های بس

 .عرضه و تقاضا نقشی در تعیین نرخ ارز ندارند

 

جالل پور تصریح کرد: دولت باید تمهیدی بیندیشد تا یکسری کاالها و محصوالت را به ارز غیرپتروشیمی وصل کند تا محصولی 

ند پسته بتواند با پتروشیمی ها رقابت کند. ایجاد بازار دو نرخی برای پسته غیرمعقول است و اگر تکلیف ارز بازار پسته مشخص مان

 .شود بازار داخل خود را با آن قیمت وفق خواهد داد

 

اند و ن پسته ورشکست شدهجالل پور در رابطه با تامین مالی صادرات پسته در استان گفت: همه بانک ها با بهانه اینکه فعاال 

وضعیت اقتصادی خوبی ندارند در پرداخت تسهیالت و وصول مطالبات خود سخت گیری می کنند. در این زمینه باید برای تامین 

 .مالی صادرات پسته کشور اقدام الزم صورت گیرد

 

ساله پسته نباید آسیب ببیند 100صادرات     

 

سال گذشته به طور مداوم وجود داشته است، 100ت با اشاره به اینکه صادرات پسته در طولرئیس انجمن پسته ایران نیز در این نشس

گفت: از صادرات محصوالت تولیدی سنتی و دستی مانند پسته، فرش و پنبه، فقط پسته باقی مانده که باید برای ادامه صادرات آن 

 .تالش کرد

 

کشاورزان به وجود آمد و تولید پسته به شدت کاهش یافت اما فعاالن این نیز چنین شرایط سختی برای  1358ابطحی افزود: در سال 

 .حوزه توانستند این شرایط را به فرصت تبدیل کنند که امیدواریم در سال جاری نیز این شرایط اتفاق بیفتد

 

 دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست

 

ایی مبنی بر صادرات پسته با نرخ ارز بازار ثانویه و عرضه پسته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: زمزمه ه

 .در داخل کشور با نرخ ترجیحی مطرح می شود که باید گفت دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست و فسادآور است

 

ه داشتن نرخ ارز در بازار محمدرضا پورابراهیمی افزود: باید مسیر بازار ثانویه متناسب با عرضه و تقاضا طی شود و ثابت نگ 

 .ثانویه هیچ منطق اقتصادی ندارد و توزیع رانت در اقتصاد کشور است
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وی ادامه داد: خسارت های وارد شده به چرخه تولید، فرآوری و صادرات پسته بسیار سنگین است که در این رابطه باید در استمهال 

باشد 97تا پایان سال  وام های بانکی صادرکنندگان پسته مبنای عمل سررسیدهای . 

 

در ادامه معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از دست دادن برند پسته ایران در دنیا به معنای از 

 .دست دادن سرمایه اجتماعی کشورمان است و باید برای حفظ جایگاه پسته ایران در بازارهای جهان تالش کرد

 

با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت سخنگوی بخش خصوصی در دولت است، افزود: در سال جاری که تولید  محمدرضا مودودی 

پسته بشدت کاهش یافته درخواست برخی فعاالن پسته مبنی بر ورود موقت پسته به کشور و صادرات مجدد آن برای حفظ بازارهای 

 .پسته ایران، مشکلی ایجاد نمی کند

 

رایطی که پسته با بحران روبرو شده تجارت این محصول نیز چندان معنا ندارد. هیچ برنامه ای برای محدود در ش :وی ادامه داد

کردن صادرات محصوالت کشاورزی وجود ندارد و تصمیم گیری در حوزه محصوالت کشاورزی به وزیر مربوطه واگذار شده 

 .است

 

فرصت مناسبی برای افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه گردشگری مودودی تصریح کرد: در تحریم ها با کاهش ارزش پول ملی  

 ایجاد می شود در حالی که برای سایر بخش های اقتصادی کشور یک تهدید خواهد بود

 

 لینک خبر 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 19/6/1397تاریخ : 

 

 ثبات نرخ تخم مرغ در بازار ادامه دار شد/نیازی به واردات نداریم
 

 .یک مقام مسئول از ثبات نرخ تخم مرغ طی دو هفته اخیر در بازار خبر داد

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگارناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با 

طی دو هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو تخم   ، از ثبات نرخ تخم مرغاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .هزار تومان است 1۵و شانه ای  ۵00هزار و  ۷غداری مرغ درب مر

هزار تومان ناشی از  1۸وی با انتقاد از نرخ باالی تخم مرغ در خرده فروشی ها افزود: هم اکنون هر شانه تخم مرغ با نرخ های باالی 

 . کمبود نظارت دستگاه های ذی ربط در بازار عرضه می شود

 .هزار تومان درب مغازه ها را غیر منطقی اعالم کرد 1۸رخ های باالتر از نبی پور فروش هر شانه تخم مرغ با ن

 ندارد وجود مرغ تخم و مرغ گوشت تولید میزان نظر از کمبودی بیشتر بخوانید:

تن تخم مرغ و  ۲000امور تولیدات دامی وزارت جهاد مبنی بر ثبت سفارش  وی در پاسخ به این سوال که با وجود اظهارات معاون

 واردات نداریم، چراکه هر کیلو به نیازی کنونی شرایط در  توزیع آن در صورت تالطم بازار، نیازی به واردات داریم یا خیر، بیان کرد:

هزار تومان واردات صرفه اقتصادی ندارد و  13دهم دالر به ایران فروخته می شود که با احتساب ارز  1.3تخم مرغ ترکیه با نرخ 

 .بهتر است پول واردات را به تولیدکنندگان داخل بدهیم تا آنها بتوانند نهاده های مورد نیاز خود را تامین کنند

هفته اخیر گزارشی از بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان اعالم  ۶هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در پایان با بیان اینکه در رئیس 

نشده است، گفت: هم اکنون مشکل جدی نداریم و باید منتظر ماند و دید که روند بیماری در ماه های آتی به چه صورت خواهد 

 .بود

 

  لینک خبر
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 تولیدات باغی

 
 اری فارسخبرگز – 19/6/1397تاریخ : 

 

ها سرمازدگی و های بدون سقف و حصار/واسطهمیلیون تن میوه در کارخانه 20تولید  3شود/چرا میوه ارزان نمی

کنند  را بهانه می کمبود  
گروه اقتصادی -خبرگزاری فارس  فاطمه بیات، امسال از آن سالهایی بود که شاید خرید یک کیلو میوه نوبرانه یا به تعبیری  - 

هزار  40ن نبود تا حدی که هر کیلوگرم گیالس در فصل ورود به بازار تا های تابستانه برای قشر متوسط به پایین چندان آسامیوه

ها دو رقمی بودتومان هم قیمت خورد و قیمت . 

شود، اما از آنجایی که وزارت جهاد کشاورزی موضوعی که مسائلی همچون کمبود عرضه و سرمازدگی بهاره عامل آن عنوان می

ولی تنظیم بازار محصوالت کشاورزی از جمله میوه است، سعی کردیم تا علت این سال اخیر هم متولی تولید و هم مت 3، 2طی 

 .موضوع را از معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی جویا شویم

ای داددقیقه 40ای حبیب رادفر مشاور بازرگانی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی پاسخ سؤاالتمان را در مصاحبه . 

افزایش قیمت میوه تنها به دلیل کمبود عرضه در دو، سه ماه تابستان و آن هم به دلیل سرمازدگی بهاره است  او تأکید داشت که علت

های فصل سرد دیگر مشکلی در قیمت میوه نخواهیم داشتکه در پاییز جبران خواهد شد چرا که با ورود میوه مضاف بر آنکه  .

ه آسیب دیدن چند هزار تن میوه سردرختی د ر آن ناپیداست، چرا که همه میوه میلیون تن میوه در کشور تولید می شود ک 20ساالنه 

های ها در اغلب نقاط کشور کشت می شود و همه اینها بهانه واسطه ها برای سوجویی است و برای حل مشکل قیمت میوه باید حلقه

 .واسط تولید تا مصرف را کوتاه کرد

هزار تومان،  40افزایش بسیار زیادی داشته تا جایی که هر کیلوگرم گیالس  امسال قیمت میوه و محصوالت سردرختی :فارس

های فصل قیمت دو رقمی داشته است. نقش وزارت جهاد کشاورزی در این میان چه بوده است؟هزار تومان و سایر میوه 25زردآلو   

تنوع ژرمبخش باغبانی به دلیل تنوع اقلیم، :رادفر های بسیار که خود باغداران دارند یکی از بخش ایپالس، دانش فنی و تجربه 

توان گفت بخش اقتصادی قابل قیاس با بخش باغبانی در کشور وجود ندارد. بخش باغبانی و توانمند در کشور است و به جرأت می

نار رتبه اول دنیا را محمدی و امحصول با دنیا رقابت کرده و رتبه اول تا هشتم را دارد. در زعفران، گل 25تولید میوه ایران در 

داریم. در خرما، پسته و زردآلو رتبه دوم را داریم. در تولید سیب، گردو، گیالس و بادام رتبه سوم، در تولید کیوی چهارم دنیا و در 

  .مرکبات رتبه ششم دنیا را داریم

طی قرار دارد و ریسکش های محیاز آن طرف بخش کشاورزی یک کارخانه بدون سقف و حصار است که در معرض تمام تنش

زدگی با همه اینها مواجهیم ولی هیچ یک از اینها تاکنون نتوانسته است آن چنان بر باالست. سرمازدگی، تگرگ، سیل و طوفان، یخ

میلیون تن تولید  20کیلوگرم به ازای هر نفر است. ما  250بخش باغبانی کشور تأثیر بگذارد چون میانگین تولید میوه ما در کشور 

کیلوگرم است. تنوع میوه ما هم  95میلیون نفر جمعیت. در صورتی که میانگین تولید میوه به ازای هر نفر در دنیا  80میوه داریم 

 .بسیار باالست

با توجه به سرمازدگی اواخر سال گذشته و اوایل امسال که سبب کاهش تولید در برخی محصوالت شد، در حالی که به طور کل 

ای داریم و از طرفی به دلیل گرمسیری و گلخانهمیلیون تن افزایش تولید در محصوالت گرمسیری، نیمه امسال بیش از یک

دار های هستهایم. در بخش میوه بیشترین خسارت را در گیالس، سیب گالب و سایر میوهمیلیون تن کاهش تولید داشته 1.5سرمازدگی 

صول انگور وارد شده استایم که از لحاظ وزنی بیشترین خسارت به محداشته . 

 این میزان خسارت چقدر بوده است؟ :فارس
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 .اجازه بدهید عدد و رقم اعالم نکنم :رادفر

درصد اعالم کرد 12.2بانک مرکزی متوسط افزایش قیمت میوه در تابستان را   

 چیز این کنم،نمی اعالم رقم و عدد گوییدمی شما بعد زنندمی قیمت تومان هزار 15 تا 13 را انگور کیلو نیم  فصل تمام شد! :فارس

ار کامالً مشهود استباز در و نیست پنهانی .  

میلیون تن تولید کل میوه در  20ایم از مجموع طبق گزارش بانک مرکزی همین انگوری که بیشترین خسارت را در آن داشته :رادفر

میلیون تن  3.5میلیون تن آن مربوط به انگور و  4ری است که های سردسیمیلیون تن آن مربوط به میوه 11سراسر سال در کشور 

های تابستانه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن درصد قیمت میوه 12.2طبق اعالم بانک مرکزی به طور متوسط  .آن سیب است

  .افزایش داشته است

کنیم و اعداد و ارقام به صورت هفتگی رصد میهای سازمان میادین را های سطح شهر و هم غرفهفروشیاما ما هم میوه :فارس

کردنی نیست. خرید؟ بعضی چیزها پنهانگوید ماست خود را از کدام بقالی میبسیار باالتر از اینهاست. مانند فردی است که می

درصد را از کجا آوردند؟ 12هزار تومان! پس  20هزار تومان بود شده  8زردآلویی که کیلویی   

میلیارد دالر  70به دلیل اینکه بازرگانی مدت زیادی زیرمجموعه بخش صنعت بود و در بخش صنعت ساالنه  متأسفانه :رادفر

کردند که چه میلیارد دالر آن محصوالت بخش کشاورزی بود که اصالً به این رقم فکر نمی 5صادرات داشتیم که از این میزان 

های میلیارد دالر کنند. هلندی که کل وسعت آن به اندازه استان 86هلندتبدیل به  میلیارد را مانند 5رو بگیرند که این راهکارهایی پیش

 .شمالی کشور است. بعد از قانون انتزاع این وظیفه محول شد به بخش کشاورزی

تا  های شمال کشور را بر عهده داشتم که دو باغدار را به تهران فرستادمآن زمان من مسئولیت جهاد کشاورزی یکی از شهرستان

پذیر نیست. این ای تهیه کنند تا بتوانیم محصوالت را مستقیم عرضه کنیم، اما گفتند که فضایی حاکم است که چنین چیزی امکانغرفه

سال پس از انقالب جواب نداده به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کردیم که تولید را رقیب بخش بازرگانی کنیم، یعنی  35ها در طرح

ای برای اتحادیه باغداران اختصاص یابد که میوه با کیفیت یلیون نفر جمعیت دارد در سه نقطه تهران جایگاه ویژهم 15تهرانی که 

شودتر به نحوی که تولیدکننده سود بیشتری کند عرضه کنیم که ناخودآگاه تمام این مشکالت حل میبهتر و قیمت پایین مشکل االن  .

کنند، بعد بگوییم یک سال سرما، یک سال گرما، یک سال سیل و هر چیزی را بهانه می های کاذباین است که متأسفانه واسطه

خواهد محصول را بفروشیم تا سود بیشتری ببریممحصول نداریم و هر قیمتی که دلمان می . 

ها اکنون به این دلیل است؟یعنی افزایش قیمت :فارس  

اندهای کاذب آن را درست کردهواسطهمن معتقدم بیشتر یک جو روانی است که  :رادفر  18هزار فروختند را  40همین گیالسی که  .

هزار تومان بفروشند؟ چند درصد سود؟ یا مثالً همین گردوی تلخ و تازه با پوست  40هزار تومان خریدیم. چرا باید گیالس را کیلویی 

فروشند؟ وقتی از یک کیلو گردوی هزار تومان می 001هزار تا  80مگر کیلویی چند است که گردوی خشک را در بازار کیلویی 

بینند جوی درست شده که هزار تومان. برخی سودجویان اکنون می 40آید نهایت باید بشود کیلویی تازه نیم کیلوگرم مغز گردو در می

نیم که در نهایت اجحاف در حق گویند، چرا در این شلوغی ما استفاده نکبازار سکه و خودرو این چنان است و آن چنان و با خود می

کننده استمصرف . 

محصول کشاورزی 8ایجاد زنجیره تولید تا مصرف برا ی   

توانند شود که دولت نتواند بازار را در دست بگیرد؟ چطور است که قیمت این همه کاال را در دست دارد، اما نمیمگر می :فارس

د نداردقیمت میوه را کنترل کنند؟ به نظر من اراده آن وجو . 

بختانه وزارتخانه به این نتیجه رسیده است که باید زنجیره ایجاد کند، کشور چین با آن همه توان درست کرد! خوشچرا، می :رادفر

ها کند و نکته جالب اینکه فاصله بین تولید تا عرضه در این کشور بسیار کوتاه است. چینیدرصد میوه جهان را تأمین می 21جمعیت 

های و تر بفروشد. از سال گذشته نیز یکی از سیاستتر بخرد و ارزانباید فروشنده مستقیم به تولیدکننده وصل شود تا ارزانگویند می
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ای، زمینی، انگور، زعفران، محصوالت گلخانهمحصول از جمله سیب، سیب 8زارت جهاد کشاورزی ما که زنجیره ارزش برای 

پیدا کندخرما در زنجیره تولید تا عرضه سامان  تنها راه حل معضل چند ده ساله فروش میوه و سبزیجات این است که کاری کنیم  .

های ریز و درشت کم شودتولیدکننده با حلقه بسیار کمتری بتواند محصوالتش را در بازار عرضه کند و تعداد واسطه . 

توانیم فعالً عرضه مستقیم داشته باشیم، یما مشکل دیگری هم داریم. اصالً شما بگویید عرضه مستقیم جایی که ما م :فارس

شود را ببینید و با قیمتی که از ها عرضه میبندی که در فروشگاههای بستهای است، اگر برچسب قیمت میوههای زنجیرهفروشگاه

شود، مقایسه کنید تفاوت بسیار زیاد استباغدار خریداری می  مشکل بسیار گذاریقیمت و سورتینگ و  بندیما متأسفانه در بسته .

 خودمان هم ما. است  دو درجه از ترگران یک درجه میوه درصد 30 شودمی بندیبسته هامیوه وقتی دنیا جای همه. داریم

وب تهران در جن در که سیاهی آلوی بینممی. ارتباطیم در تولیدکننده با هم و کنیممی رصد را بازار کف هم ایم،کنندهمصرف

ای بندی فروشگاه زنجیرهشود و در بستههزار تومان فروخته می 12هزار تومان قیمت خورده در شمال شهر  6کیلویی فروشی میوه

هزار تومان قیمت خورده است 18 . 

گوییم وقتی میوه زیرمجموعه وزارت بازرگانی بود اوضاع خیلی درصد تفاوت که خارج از برنامه و فرمول است. نمی 300یعنی 

اندازند و چرا از وقتی این موضوع به زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده فقط توپ را در زمین هم می خوب بود اما

گیرد و بازار محصوالت کشاورزی بچه یتیم گوید به من ربطی ندارد و فقط تا بازار را بر عهده میوزارت جهاد کشاورزی می

ندصاحبی شده است که مردم باید تاوان آن را بدهبی . 

نه! به من بگویید سازمان حمایت زیرمجموعه کدام وزارتخانه است. سازمان تعزیرات با چه کسی سروکار دارد. رئیس  :رادفر

ها چه کسی است؟کارگروه تأمین تنظیم بازار استان  

 .وزیر صنعت، معدن و تجارت :فارس

 بعد از اجرای قانون انتزاع تولید محصوالت باغی دو برابر شد

 از  هزار تن بود یعنی زمانی که قانون انتزاع هنوز اجرایی نشده بود. 840میزان صادرات محصوالت باغی ما  92در سال  :رادفر

شد محول( کشاورزی جهاد وزارت) ما به انتزاع قانون 93 سال هزار تن رسید، یعنی  549به یک میلیون و  96این عدد در سال  .

میلیون دالر در سال  200ابر شد و ارزش صادرات این محصوالت از یک میلیارد و میزان صادرات محصوالت باغی حدود دو بر

میلیارد دالر منفی  8میلیون دالر رسید، پس انتزاع جواب داده است و تراز تجاری کل بخش کشاورزی از  800میلیارد و  2به  96

ود یافتمیلیارد دالر بهب 5میلیارد دالر رسید یعنی  3به منفی  96، در سال 92سال  ایم موفق باشیم وظیفه اگر در داخل نتوانسته .

ای نداریم و هیچ دستورالعملی که فروشی نظارت کنیم از آن به بعد نقش و وظیفهفروشی با ما نیست. ما نهایتاً در عمدهخرده

ین بودند که این وظایف را از زیرمجموعه وزارت صنعت بوده است به ما محول نشده است و تازه با تمام این مشکالت باز به دنبال ا

 .ما جدا کنند که خوشبختانه مجلس رأی نداد و نشد. ما اعتقاد داریم که پس از اجرای قانون انتزاع بخش باغبانی کشور رشد کرد

، بخش اعظمی از خواهیم راجع به امسال صحبت کنیم. سرما آمده، سرمازدگی رخ دادهتوضیحات خوبی دادید اما می :فارس

های اطراف استان تهران از جمله دماوند، فشم و لواسانات، البرز و شهریار از بین رفته است که بخش زیادی از گیالس، تیسردرخ

گویید محصول آن قدر از بین نرفته که ها در بازار را شاهد بودیم. باز هم شما میکردند و وضعیت قیمتسیب و هلو را تأمین می

دانید؟ پس نقش وزارت جهاد کشاورزی در تأمین و تنظیم خواهی دالالن را عامل افزایش قیمت مییادهها باال برود و باز هم زقیمت

 بازار کجاست؟

 .تأمین میوه و محصوالت کشاورزی وظیفه جهاد کشاورزی است که االن هم در حوزه تأمین مشکلی نداریم :رادفر

میوه کم نشده؟گویید اصالً عرضه کنم یعنی شما میمن تأکید می :فارس  

میلیون تن میزان تولید  11گویم این طور نیست. چرا کم شده، ولی شما فرمودید قسمت اعظمی از محصول کم شده که می :رادفر

های سردسیری و خشک ما است و در کل میوه میلیون تن تولید میوه داریم که امسال با آسیب رساندن به محصوالت سر درختی  20

کاهش یافته است درصد آن 10کمتر از  . 
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میلیون تن 2یعنی حدود  :فارس . 

میلیون تن 1.5درصد، چیزی حدود  10نه حتی کمتر از  :رادفر . 

ماندمیلیون تن از آن آسیب ببیند پس چیزی باقی نمی 1.5مگر میزان تولید محصوالت سردرختی چقدر بوده است که فقط  :فارس . 

کند و حتی امسال ها آن را تولید مییم سرما روی سیب اثر گذاشته که همه استاننوع محصول سردرختی که دار 50از بین  :رادفر

کند و دیگر آنکه در هایی که سرمازده را تا حدی جبران میایم که خسارت بخشها افزایش تولید سیب یا انگور داشتهدر برخی استان

های کشور در دستور کار قرار دادیمرما را برای مدیریت باغهای ضدسایم. دوم اینکه نصب سامانهها سرمازدگی نداشتههمه استان . 

ها چه خاصیتی دارد؟این سامانه :فارس  

گیرد، وقتی متوجه شوند که قرار است درجه حرارت ها بر اساس اطالعات هواشناسی که از طریق کامپیوتر میاین سامانه :رادفر

دهد که سرما روی محصوالت دهد و اجازه نمیجایی هوا انجام میکند و جابهمی پایین بیاید به طور اتوماتیک روشن شده و گرما تولید

ایم، اما خسارت آن روی محصوالت چندان زیاد نبوده استتأثیر بگذارد و با آنکه سرما داشته .  

شود ممکن ا پنج تا نمیمیلیون تن آسیب آن هم در چند قلم میوه سردرختی مثل گیالس و زردآلو کم نیست! دو دو ت 1.5البته  :فارس

است در فصل زمستان تولید مرکبات ما افزایش یابد و از نظر عدد و رقم روی کاغذ میزان کل تولید میوه در کشور طی یک سال 

  .کاهش نیابد، اما واقعیت این است که در تابستان با مشکل مواجه شدیم

ه است یا در استان فارس درصد افزایش داشت 8مثالً تولید سیب در خراسان رضوی  :رادفر ایم، یا در درصد افزایش تولید داشته 4

سیب پاییزه است  90های ما سیب تابستانه مانند سیب گالب است، درصد از سیب 10ایم. درصد افزایش تولید داشته 32استان همدان 

شودکه به مرور وارد بازار می . 

محصول سیب، انگور، گیالس و پسته ۴خسارت اصلی روی   

ارسف رو های گزاف میوه روبهخواهید این موضوع را کمرنگ کنید؟ مردم سه ماه تابستان از خرداد تا شهریور با قیمتچرا می :

ها بسیار باال بوده و استهای تابستانه مشکل داشتیم و قیمتخواهید این موضوع را قبول کنید که ما در تأمین میوهبودند چرا نمی .  

ن نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قیمت نداریمدر هلو آن چنا :رادفر . 

های شاید در مقابل حقوق :فارس ها چیزی نباشد اما برای مردم سنگین استمیلیونی این رقم 10 ! 

رویه قیمت گیالس را قبول دارم اما قیمت زردآلو را نهافزایش بی :رادفر خسارت اصلی ما روی محصول سیب، انگور، گیالس و  .

ه استپسته بود .  

 .االن پسته در بازار کیلویی صد هزار تومان شده است :فارس

ایم، سیاست دولت تهاتر واردات موز به ازای صادرات سیب بود، دوم اینکه هزار تن صادرات سیب داشته 700سال گذشته  :رادفر

میلیارد  600نندگان تعریف کرد که برای نخستین بار دولت از محل صندوق توسعه ملی خط اعتباری سرمایه در گردش برای صادرک

های ضدسرما و تومان بود که این دو سیاست باعث شد که میزان صادرات ما افزایش یابد. مضاف بر آنکه دانش فنی و نصب سامانه

گیرد. که دانش فنی روز دنیاست و دو سال است که وارد کشور شده و اکنون در ضدتگرگ جلوی بسیاری از خسارات را می

های کشور فعال استان، ارومیه، خراسان رضوی و اکثر استانگچسار . 

  یعنی تسهیالت دولتی برای انجام این کارها داده شده است؟ :فارس

ساله 7درصد در اختیار باغداران قرار گرفته است با بازپرداخت  2تسهیالت با نرخ سود کمتر از  :رادفر . 
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عنوان یکی از مهمترین محصوالت صادراتی اصالً خوب نیست و خشکسالی و کنم اوضاع پسته ما به دوباره اشاره می :فارس

اید؟سرمازدگی سبب شده تا بخش زیادی از پسته کرمان از بین برود. در این مورد هم چه کارهایی انجام داده  

هزار تن هم در  50و هزار تن از این محصول را صادر کردیم  180آلی برای صادرات پسته بود که سال ایده 93در سال  :رادفر

 76توان گفت مصرف داخلی روی همین رقم است.ضمن اینکه سه ماهه اول امسال صادرات پسته داخل مصرف شده بود و می

  .درصد رشد داشت

هزار تنی تولید پسته 82پیش بینی کاهش   

استهایی است که از سال گذشته در انبارها بوده و به صورت خشک صادر شده اینکه پسته :فارس . 

) :رادفر  82کنیم بینی میهزار تن پسته صادر کردیم که یک درصد رشد داشته است و امسال پیش 14خنده(. در سه ماهه امسال 

های کشور پسته کشت هزار تن کاهش تولید پسته داشته باشیم. اگر چه قطب پسته ایران یعنی کرمان آسیب دیده اما در تمام استان

شودها تولید میالی کشور پسته در تمام استانشود و جز دو استان شممی .  

های خرمشهر و آبادان در معرض خشک شدن قرار آقای دکتر همچنین در مورد خرما متوجه شدیم به دلیل شوری آب نخل :فارس

گفت که وضعیت تولید خرما هم چندان مناسب نیستاند و انجمن ملی خرما میگرفته .  

رماهزار تنی تولید خ ۶۶افزایش   

صادر شد و پارسال  96خوشبختانه سال گذشته در صادرات خرما رکورد زدیم و یک چهارم خرمای تولیدی کشور در سال  :رادفر

هزار تن نسبت به سال قبل افزایش تولید خرما داریم. یعنی حدود  66هزار تن صادرات خرما داشتیم و امسال هم چیزی حدود  254

هزار تن 236یک میلیون و  .  

سفار اید؟های آبادان نشنیدهیعنی شما چیزی از خشکی و شوری آب نخل :  

یابدخورد و بهبود میشوند مانند انسانی که سرما میبله، اینها تنش هستند که به یکباره به وجود آمده و اصالح می :رادفر . 

کنیدآن را با سرماخوردگی مقایسه میبرد تا جایگزین شود چگونه آقای دکتر یک نخل اگر خشک شود چندین سال زمان می :فارس . 

ایم که دولت با کمک مالی بسیار سنگین آب را منتقل کرد هم در آبادان خرمشهر و هم در دشت شادگان این عارضه را داشته :رادفر

ام است و های بسیار خوبی در حال انجو مشکل را با تأمین آب شیرین در دشت شادگان حل کرد و در آبادان و خرمشهر نیز طرح

شود که با تنش شوری مقابله کنیمزهکشی سبب می . 

کنید تمام این اتفاقاتی که در بازار میوه در قیمت و کمبود به وجود آمده همه گذرا، سؤال آخر اینکه در نهایت شما فکر می :فارس

شود؟مدت است و قابل برطرف کردن و قیمت با گذر از فصل اصالح میکوتاه  

زه پسته کمی نگرانیم، اما با ورود به بحث پاییز وضعیت تولید مرکبات مطلوب است و اصالً مردم نگران نباشند، ما در حو :رادفر

شودسیب پاییزه به وفور وارد بازار می  

 

 لینک خبر

 

 . 
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 تولیدات باغی 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 21/6/1397تاریخ : 

 ها شدآناناس صدر نشین ویترین میوه فروشی

ای به واردات، با افزایش چشمگیری در بازار روبرو شده یک مقام مسئول گفت: قیمت آناناس به سبب اختصاص نیافتن ارز یارانه 

 .است

تصادی باشگاه گروه اق صنعت،تجارت و کشاورزی اسداهلل کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

آناناس جز کاالهای لوکس وارداتی به شمار می رود که به سبب  :، درباره آخرین تحوالت بازار میوه اظهار کردخبرنگاران جوان

 .اختصاص نیافتن ارز یارانه ای به واردات،بدیهی است که قیمت آن با افزایش نرخ ارز دستخوش تغییر و تحوالتی قرار می گیرد

 .هزار تومان در سال جاری رسید ۲۵0هزار تومان هفته گذشته به  ۹0از حداقل  هر کارتن آناناس  نرخ به گفته وی؛

هزار، انگور بی دانه  ۷تا  3قیمت هر کیلو انجیر سیاه  :هزار تومان اعالم کرد و افزود 1۵هزار تا  ۶کارگر نرخ هر کیلو انجیر زرد را 

هزار،گردو تازه  ۵0تا  30هزار، پسته تازه  ۸تا  4هزار، آلو شابلون  ۹تا  ۵نگور کندری هزار، ا ۷تا  4هزار، انگور عسگری  ۸تا  4زرد 

 .هزار تومان است 3تا  ۷00هزار و خیار رسمی  14تا  ۶هزار، زغال اخته  1۶تا  ۷هزار، توت فرنگی  ۷تا  4

 ندار وجود میوه بازار در قحطی/ چیست؟ باغی محصوالت قیمت افزایش علت بیشتر بخوانید:

هزار،گالبی بیروتی و شاه میوه  ۸تا  4هزار، شلیل شبرنگ  ۸تا  3رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: هر کیلو سیب گالب با نرخ 

هلو زعفرانی  هزار، ۹تا  4هلو انجیری  هزار، ۹ تا 3 ژاپنی تخم نارنگی ،۵00 و هزار 4 تا ۵00 و  هزار ۲لیموشیرین هزار،  11تا  ۷

هزار  3و خربزه یک هزار تا  100تا یک هزار و  300هزار، هندوانه  3، طالبی یک هزار تا ۵00هزار و  10تا  ۸هزار، موز  10تا  5

 .تومان در میدان عرضه می شود

تا  ۲هزار تومان اعالم کرد و گفت: همچنین قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه ای  3نرخ هر کیلو بادمجان دلمه ای را یک هزار تا وی 

هزار و  ۲، سیب زمینی یک هزار تا ۵00تا یک هزار و  ۷00، پیاز شیری ۵00تا یک هزار و  ۶00هزار، پیاز زرد  ۷تا  3هزار، بامیه  ۵

 دلمه فلفل  هزار و 1۲تا  ۵هزار، فلفل دلمه رنگی  ۹تا  ۵هزار، فلفل شیرین  ۷تا  3زار، فلفل تند ریز ه ۹تا  4، سیر خشک 300

 .است تومان هزار ۹ تا ۵ شیرین

هزار و  3تا  ۵00هزار و  ۲کارگر با اشاره به نرخ سایر صیفی جات در میدان بیان کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو کاهو پیچ ساالدی 

هزار،کلم سفید  11تا  4،کلم بروکلی ۵00هزار و  ۲تا  ۵00،کرفس یک هزار و ۷00هزار و  ۲تا  500،کاهو رسمی یک هزار و ۷00

، ۵00هزار و  3تا  ۵00هزار،گوجه فرنگی نو یک هزار و  13تا  4،گوجه زیتونی ۲00هزار و  ۲زار تا هزار،کلم قرمز یک ه ۲تا  ۸00

 .تومان است ۵00هزار و  3تا  ۲هزار و هویج  ۸تا  4هزار، لیموترش سنگی  13تا  ۸هزار، لیموترش ریز  ۵تا  ۲گوجه فرنگی گلخانه 
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هزار  ۲تا  ۵00و سبزی خوردن یک هزار و  ۲00هزار و  ۲تا  ۵00یک هزار و پلو،آش،قورمه( ) نرخ هر کیلو سبزی جور به گفته وی؛

 .تومان است ۲00و 

با توجه به نوسان نرخ ارز بخشی از سیب زمینی تولیدی به بازارهای  :این مقام مسئول درباه دالیل گرانی سیب زمینی بیان کرد

 .شته استهدف صادر می شود که این امر در افزایش قیمت تاثیر بسزایی دا

رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پایان قیمت میوه در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه امکان پیش 

 .بینی قیمت در بازار وجود ندارد

 

  لینک خبر
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 تولیدات باغی

ا ایران اکون – 19/6/1397تاریخ :   

. ممنوعیت صادرات کیوی تا آبان   
 .صادرات کیوی تا ابتدای آبان ماه سال جاری برای جلوگیری از صادرات زود هنگام این محصول ممنوع شد

 اکبر آهنگران مدیرکل قرنطینه سازمان حفظ نباتات با با ارسال نامه ای به سازمان های جهاد کشاورزی استان ها با موضوع ممنوعیت صادرات

م کیوی اظهار کرد: صادرات این محصول تا اول آبان ماه سال جاری ممنوع است به همین منظور از صدور گواهی بهداشت گیاهی زود هنگا

 .برای صادرات این محصول تا تاریخ فوق خودداری نمایید

محدویت در این مقطع اعمال بنابراین گزارش این تصمیم به منظور جلوگیری از صادرات زود هنگام کیوی گرفته شده است و هرساله این 

میشود. در سال های گذشته برخی از صادر کنندگان این محصول را قبل از آنکه به طور کامل برسد و قابل مصرف باشد صادر می کردند که 

 این امر باعث شده بود به جایگاه صادراتی این محصول ایران ضربه وارد شود

 

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/86897/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 ولیدات زراعی ت

باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ :   

قرار گرفتجرای سامانه بر خط کشت سه محصول اساسی/ افزایش بیش از دو هزار هکتار گلخانه در دستور کار ا  

روز گذشته به  1۵اصغری گفت: بنا به دستور وزیر جهاد کشاورزی سامانه برخط کشت سه محصول اصلی پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی در 

 .هشت استان کشور ابالغ شد

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، حسین اصغری مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سطح  ۹۷-۹۸جهاد کشاورزی در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی سال 

اظهار کرد: در بخش سبزی و صیفی توسعه کشت نشایی و  یابد،هکتار افزایش می ۷00هزار و  ۲ل جاری به بیش از ها در سازیرکشت گلخانه

شودها دنبال میجایی و انتقال محصوالتی نظیر خیار، گوجه فرنگی و بادمجان به گلخانهجابه . 

هزار هکتار به  1۵0وی افزود: سطح زیرکشت گوجه فرنگی در سه سال اخیر از  هزار هکتار کاهش یافت که  3۵هزار هکتار و هندوانه  120

هاستبخشی از آن ناشی از افزایش عملکرد در واحد سطح و انتقال به گلخانه . 

گفت: سرانه مصرف برنامه صادرات پنج ساله و نیاز صنعت از  شود،ریزی تولید بر اساس چند فاکتور دنبال میاصغری با اشاره به اینکه برنامه

رود البته این موضوع منوط به آن است که کشاورزان سطح زیرکشت را رعایت کنندهای اصلی برنامه ریزی تولید به شمار مییتاولو . 

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت محصوالت سبزی و صیفی به صورت فصلی به کشاورزان 

اورزان تقاضا داریم به این موضوع توجه جدی داشته باشندشود، گفت: از کشابالغ می . 

اندازی سامانه برخط کشت محصوالت سبزی و صیفی خبر داد و گفتوی از راه بندی بنا به دستور وزیر جهاد کشاورزی سامانه پهنه :

یب زمینی به هشت استان کشور ابالغ روز گذشته برای سه محصول اصلی پیاز، گوجه فرنگی و س 1۵برداری از محصوالت کشاورزی در بهره

 .شد

هزار تن سیب زمینی از کشاورزان  ۲۶های موجود تنها رغم تنشاصغری درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی سیب زمینی تصریح کرد: علی

 .خریداری شده است و همواره توسعه صادرات، کاهش ضایعات و توسعه صنایع سبزی نیز در دستور کار قرار گرفته است

 اجرای سیاست محدودیت کشت برنج

در ادامه فرامک کریمی مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران از محدودیت کشت برنج خبر داد و گفت: 

ر کار قرار گرفته سیاست محدود کردن کشت برنج به جز در دو استان گیالن و مازندران ناشی از محدودیت منابع آبی و تبخیر زیاد در دستو

 .است
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های روغنی و غیره در ها طی پروژه سه تا پنج ساله محدود شده و در نهایت محصوالتی نظیر کینوا، دانهوی افزود: کشت برنج در مابقی استان

شوندها جایگزین میاین استان . 

ها به جز ه وضعیت آب بدتر شود باید این طرح در سایر استانکریمی ادامه داد: با توجه به بحران منابع آبی گزینه دیگری نداریم و قبل از اینک

 .در دو استان گیالن و مازندران اجرایی شود

مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: با توجه به سیاست محدودیت کشت برنج به جز در دو استان 

های غیرشمالی را جبران کنیمد در صد تولید در استانگیالن و مازندران برنامه داریم تا بتوانیم ص  

 

 .لینک خبر 
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 تولیدات زراعی

خبرگزاری فارس  – 17/6/1397تاریخ :   

 محصول پرمصرف 3اندازی سامانه رصد تولید مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی خبرداد راه

هزار هکتاری سطح کشت هندوانه  35کشاورزی/ کاهش   

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، حسین اصغری صبح امروز در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت 

های وزارت جهاد کشاورزی در کنترل مصرف آب و تنظیم بازار سبزی و محصوالت زراعی در جمع خبرنگاران در مورد سیاست

هکتار است که توسعه کشت نشائی، آبیاری تیپ،  ۲۷00: برنامه سطح زیر کشت این محصوالت در سال زراعی پیش رو صیفی گفت

بادمجان، فلفل و انواع سبزیجات در دستور کار قرار داردپاشی و جابه جایی به گلخانه از جمله خیار، گوجه فرنگی،مالچ .  

کنیم که افزایش کشاورزی گفت: این موضوع را از دو طریق دنبال میوی همچنین در مورد کاهش سطح زیر کشت محصوالت 

شود، به طوری که سطح زیر وری و تولید باالتر به ازای هر واحد آب از یکسو و انتقال به گلخانه از سوی دیگر پیگیری میبهره

ایمهزار هکتار رسانده 1۲0هزار هکتار به  1۵0فرنگی را از کشت گوجه .  

هزار هکتاری سطح زیر کشت هندوانه طی چند سال  3۵سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از کاهش مدیرکل دفتر 

گذشته خبر داد و گفت: در برخی نقاط به دلیل افزایش بیش تولید و کنترل بازار نگرانی داریم و اگر چه برای تولید داخلی 

 به بستگی اینها  سرانه داخلی، صادرات و مصرف صنایع تبدیلی است، اما همه ریزی براساس نیازکنیم، اما این برنامهریزی میبرنامه

سطح زیر کشت را رعایت کنند کشاورزان که دارد این .  

ولی برای کشت استمرار در مناطق  شود،اصغری همچنین به این نکته اشاره کرد: برنامه سطح زیر کشت به صورت فصلی اعالم می

شودمه اعالم میجنوبی مرداد ماه این برنا .  

فرنگی اشاره کرد که سال گذشته زمینی، پیاز و گوجهای برای رصد کشت محصوالتی از جمله سیبوی همچنین از طراحی سامانه

استانی که در توسعه استمرار به ما کمک  ۸روز گذشته به  1۵وزیر جهاد کشاورزی بر آن تاکید کرده بود و افزود: این سامانه 

3تواند ما را در برآورد سطح زیر کشت این شود که میها ابالغ میابالغ شده و سال آینده برای همه استانکنند، می محصول و  

  .تولید آن کمک کند

باشیم داشته ضایعات کاهش و کنیم توانیم بازار را کنترلوی گفت: اگر این سامانه تکمیل شود، قبل از اینکه اتفاقی بیفتد می  

 

 .لینک خبر 
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 تولیدات زراعی 

ایران اکونا  – 19/6/1397تاریخ :  

 هشدار کمبود و افزایش چند برابری قیمت سیب زمینی و گوجه
بارفروشان گفت: با توجه به رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه و نیاز این محصوالت در رئیس اتحادیه 

 .بازار، در صورتی که تدبیری اتخاد نشود با کمبود و افزایش چند برابری قیمت این محصوالت مواجه خواهیم بود

شدن دوباره صادرات سیب زمینی، هندوانه و گوجه  آزاد اد از دولت از صابری رئیس اتحادیه صنف بار فروشان میوه و تره بار با انتق

فرنگی با ارسال نامه ای به فراهانی رئیس اتاق اصناف اتاق ایران نوشت: با توجه به اینکه اقالم فوق جزء مایحتاج اصلی خانوار 

زایش مییابدمیباشد و با در پیش داشتن ماههای محرم و صفر تقاضای اقالم فوق در این ایام اف . 

اگر تدبیری اتخاذ نشود بحران و کمبود برای مصرف  آفات، و گرما از فرنگی گوجه و از طرفی به دلیل آسیب دیدگی سیب زمینی 

  .لذا شایسته است تدابیری اتخاذ شود تا بازار با افزایش چند برابری قیمت مواجه نشود .کنندگان ایجاد خواهد شد

 

 لینک خبر 
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 تولیدات زراعی 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 20/6/1397تاریخ :   

 ایمیلیون تن سبزی و صیفی گلخانه2.2بینی تولید پیش

هزار تن  ۲00بینی تولید حدود دو میلیون و ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی از پیش مدیرکل دفتر امور گلخانه

 .سبزی و صیفی گلخانه ای در کشور در سال جاری خبرداد

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غالمرضا تقوی گفت: در صورت احداث  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

میلیون تن می  ۲.۲یابد و به رقم حدود هزار تن محصوالت گلخانه ای افزایش می۲00ار گلخانه در سال جاری، حدود یک هزار هکت

 .رسد

بخشی به هزار تن عنوان کرد و با اشاره به اینکه تنوع ۲۶را دو میلیون و  ۹۶تقوی میزان تولید سبزی و صیفی گلخانه ای در سال 

وزارت جهاد کشاورزی در راستای کمک به تنظیم بازار و صادرات است ادامه داد: با اقدامات  ای از رویکردهایتولیدات گلخانه

درصد تولید آن در فضای گلخانه افزوده  13درصد به سطح کشت گوجه فرنگی گلخانه ای و  10ترویجی و آموزشی درسال گذشته 

 .شد و سطح و تولید خیار گلخانه ای کمتر شده است

محصوالت باغی و سبزی و میوه های جدید در محیط های کنترل شده شامل گلخانه ها و سایبان ها، ظرف  وی ادامه داد: کشت

 .رشد نشان می دهد ۹۵درصد نسبت به سال  1۲4سال گذشته 

هکتار از سطح گلخانه ها مربوط به  ۹0حدود  ۹۵مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خاطرنشان کرد: در سال 

 .حصوالت باغی بوده که به طور عمده شامل مرکبات هلو، انگور و شلیل، انار و گیاهان دارویی استم

وی گفت: تولید در گلخانه ها و سایبان ها در باغ ها عالوه بر افزایش کیفیت و کمیت محصوالت در صرفه جویی مصرف آب نیز 

 .موثر است

باغات خود به علت کمک به کاهش تبخیر آب، استقبال کرده اند، اذعان داشت:  تقوی با بیان آن که باغداران از اجرای سایبان در

هکتار از باغات زیر  ۷00پیش بینی می کنیم سال آینده جهش خوبی در توسعه سایبان ها داشته باشیم و در دو سال اتی بیش از

 .سایبان و محیط های کنترل شده قرار بگیرند

 F1تحوالت نرخ ارز تاثیراتی در بخش نهاده از جمله بذر :آن بر فعالیت های گلخانه ای گفت وی درباره تغییرات نرخ ارز و تاثیر

سبزی و صیفی گلخانه ای، کود، سموم و سایر نهاده ها داشته است و برای افرادی که در حال احداث گلخانه بودند این تاثیرات 

که با هماهنگی های صورت گرفته تالش کرده ایم این تاثیرات  مربوط به هزینه تجهیزات و سازه های گلخانه ای وارداتی می شود

 .را به حداقل برسانیم
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تقوی با بیان اینکه در حاضر قطعات، تجهیزات و سازه های گلخانه ای وارداتی قرار شده با نرخ ارز سامانه نیما وارد کشور شود، 

میلیون قطعه بذر سبزی و صیفی گلخانه ای مورد  ۵00حدود درباره بذر سبزی و صیفی مورد نیاز گلخانه ها تصریح کرد: ساالنه 

 .نیاز است که بخش کمی از آن در داخل تولید می شود

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی افزود: طی چند سال اخیر دو شرکت داخلی به فناوری 

 .ر حال تولید هستند که نیاز به حمایت ویژه دارندگلخانه ای دست پیدا کرده و د F1 تولید بذر

وی با بیان اینکه معافیت های مالیاتی، تامین سرمایه در گردش و واگذاری اراضی از جمله حمایت هایی است که این تولید 

ث می شوند، اظهار کنندگان به آن نیاز دارند، درباره حمایت از گلخانه های بزرگ مقیاس که با رویکرد تولید برای صادرات احدا

میلیارد تومان از طریق بانک کشاورزی درخواست تسهیالت صورت گرفته که از ابتدای سال  14۵3داشت: برای تاسیس گلخانه ها 

 .میلیارد تومان آن پرداخت شده است 1۸۲تا پایان مرداد  ۹۷

میلیارد تومان از طریق سامانه کارا در  ۵00یک به میلیارد تومان نیز از طریق سایر بانک ها پرداخت شده و نزد 1۶3وی افزود:مبلغ 

 .حال پرداخت است

 

 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور

خبرنگاران جوان باشگاه  – 15/6/1397تاریخ :   

درآورددرصدی نرخ ذرت و کنجاله سویا صدای مرغداران را  90افزایش   
درصد در بازار افزایش یافته است ۹0تا  ۸۵یک مقام مسئول گفت: طی چند ماه اخیر قیمت کنجاله سویا و ذرت  .  

کشاورزیصنعت،تجارت و  ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه  

، از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 15و شانه ای  500هزار و  7تا  400هزار و  7مرغداری  . 
تومان در میادین میوه و تره بار توزیع می شود 800هزار و  15عددی با نرخ  30هر شانه تخم مرغ  ته وی هم اکنونبه گف نبی .

یمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: اگر مشکل خاصی در بحث بیماری نداشته باشیم، قیمت تخم مرغ در بازار قپور 
 .تغییری نخواهد داشت

درصدی سایر نهاده ها از ابتدای سال تا  350تا  300درصدی نرخ کنجاله سویا و ذرت و  90تا  85این مقام مسئول از افزایش 
.کنون در بازار خبر داد هزار  6و مکمل  380تومان، کنجاله سویا یک هزار و  760وی در شهریور سال گذشته نرخ هر کیلو ذرت 

هزار و  2،کنجاله سویا 200ذرت یک هزار و  تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی است که امسال قیمت هر کیلو و مکمل ها  500

هزار تومان است 21 نبی پور با اشاره به اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ وجود ندارد، بیان کرد: در توزیع ذرت و کنجاله سویا .

ماه های اخیر، صدای مرغداران را  هیچ گونه کمبودی وجود ندارد و تنها نوسان شدید قیمت ذرت و کنجاله سویا و سایر نهاده ها طی
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: .درآورده است و آنها را با مشکالت متعددی روبرو کرده است

 درصد سود 10تومان بوده که با احتساب  500هزار و  6براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ 
تومان است 300هزار و  7تا  7مرغدار،نرخ واقعی هر کیلو تخم مرغ  وی در پایان با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت جوجه .

 100تومان بود که امسال با افزایش  500هزار و  3یکروزه در بازار تصریح کرد: سال گذشته، قیمت جوجه یکروزه با بیمه 

یده استتومان رس 030هزار و  7تا  100هزار و  7درصدی به  . ت 500هزار و    
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 تولیدات دام و طیور 

 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ : 

 

ندارندتولیدکنندکنندگان مرغ مادر حال و روز خوبی   
 .یک مقام مسئول گفت: از ابتدای سال تا کنون،قیمت جوجه یکروزه با قیمت تمام شده خود فاصله معناداری داشته است

صنعت،تجارت و کشاورزی سعید اصغری فرد دبیر انجمن ملی طیور ایران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، با انتقاد از شرایط مساعد تولیدکنندگان جوجه یکروزه اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون،قیمت جوجه یکروزه با خبرنگاران جوان

 .قیمت تمام شده خود فاصله معناداری داشته است

جوجه یکروزه در بازار با روند افزایشی روبرو شده است، اما هم اکنون هر قطعه جوجه با وی افزود:اگرچه در روزهای اخیر قیمت 

تومان فاصله دارد 1۵0قیمت تمام شده خود حداقل  . 

تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی است که از  1۶۸0هر قطعه جوجه یکروزه در سال گذشته را   اصغری فرد متوسط قیمت

تومان بوده است ۸00تا  ۷00عه طیور ابتدای سال متوسط هر قط . 

به گفته این مقام مسئول با توجه به شرایط کنونی بازار تا پایان مهر و آبان وضعیت خوبی برای مرغداری های مادر نمی توان 

 .متصور شد

دیک به یک میلیون وی ادامه داد: علی رغم کاهش شدید نرخ جوجه یکروزه در اواخر خرداد وضعیت به گونه ای نامساعد بود که نز

 .تخم مرغ نطفه دار معدوم شد

تومان اعالم کرد 1۶00دبیر انجمن ملی طیور در پایان قیمت تمام شده کنونی جوجه یکروزه را   
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 چای

باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ:   

درصدی خرید نسبت به سال قبل 2هزار تن رسید/افزایش  90خرید تضمینی برگ سبز چای به   
میلیارد تومان از چایکاران  1۸4بالغ بر هزارتن برگ سبز چای با ارزش  ۹0یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمار تاکنون 

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

هزارتن  ۹0، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار تاکنون وانباشگاه خبرنگاران ج

درصدی مطالبات چایکاران  ۶۶وی از پرداخت .میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است 1۸4برگ سبز چای با ارزش بالغ بر 

ات چایکاران پرداخت و مابقی پس از تدریج منابع مالی به مروز به حساب میلیارد تومان از مطالب 1۲1خبر داد و گفت: تا کنون 

 .تولیدکنندگان واریز خواهد شد

هزارتن  ۹0کارخانه چای سازی مشغول خرید تضمینی برگ سبز چای هستند،بیان کرد: از مجموع  ۶4جهان ساز با اشاره به اینکه 

رئیس سازمان چای ادامه داد: اگرچه خرید .است شده ستحصالا  هزار تن چای خشک 20برگ سبز خریداری شده،تا کنون 

درصد افزایش دارد  ۲تا  1تضمینی برگ سبز چای برحسب پیش بینی ها تفاوت معناداری دارد اما نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

بیشتر بخوانید: .که انتظار می رود با بهبود شرایط جوی بخش دیگری از کاهش عملکرد نسبت به پیش بینی جبران شود

وی مجموع چای مصرفی مورد نیاز  ایرانی چای صادرات ممنوعیت رفع ضرورت/رسید هزارتن ۸۵ به چای سبز برگ تضمینی خرید

 واردات طریق از کشور نیاز مابقی داخل، در خشک چای تن هزار 30 تولید  هزار تن اعالم کرد و گفت: با احتساب 110کشور را 

د نیاز از هزار تن از میزان چای مور ۵۸تا  ۵۷جهان ساز در پایان تصریح کرد: براساس آمارهای سال های قبل، .شود می تامین

 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد .شود می تامین رسمی غیر مابقی و مبادی رسمی
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 چای 

 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/6/1397تاریخ : 

 

 درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای ۴پرداخت شد/ افزایش درصد مطالبات چایکاران  65
 

درصد بهای برگ سبز خریداری شده به حساب چایکاران واریز شده  ۶۵میلیارد تومان معادل  1۲۶یک مقام مسئول گفت: تاکنون 

 .است

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

 ۹۶، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل خرید تاکنون جوان

 .میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است 1۹3رتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر هزا

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی به  1۲۶تاکنون  :درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت ۶۵وی از پرداخت 

 .شد خواهد واریز کشاورزان حساب به  هاواریز قدرالسهم کارخانهمرور پس از تأمین منابع مالی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 

 ایرانی چای صادرات ممنوعیت رفع ضرورت/رسید هزارتن ۸۵ به چای سبز برگ تضمینی خرید بیشتر بخوانید:

کارخانه چای سازی مشغول خرید بهای برگ سبز چای هستند، بیان کرد: از مجموع بهای برگ سبز  ۹4ساز با بیان اینکه جهان

 .هزار تن چای خشک استحصال شده است ۲1خریداری شده حدود 

درصدی خرید تضمینی برگ سبز نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با  4پایان از افزایش رئیس سازمان چای در 

 .هزار تن برسد ۲۵شود که حداقل میزان چای خشک تولیدی به بینی میاستمرار روند افزایش تولید پیش

 

  لینک خبر
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 حبوبات

باشگاه خبرنگاران جوان – 15/6/1397تاریخ :   

 احتکار حبوبات در انبارها،تب قیمت را باال برد
شدن بازار و احتکار توسط دالالن عامل اصلی افزایش بسیاری از مسئوالن بر این باروند که نبود نظارت دستگاه های ذی ربط، رها 

 .قیمت حبوبات است

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ارز طی یکی و دو ،با نوسانات شدید نرخ گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ماه گذشته،قیمت برخی اقالم اصلی سبد خانوار تحت تاثیر این موضوع افزایش چشمگیری داشته است که بسیاری از مسئوالن علت 

 .آن را نبود نظارت دستگاه های ذی ربط و رها شدن بازار و احتکار توسط دالالن مطرح می کنند

  

بنی بر ثبات قیمت اقالم اساسی دلخوش بودند اما انگار بازار حرف دیگری برای گفتن با وجود آنکه خانوارها به وعده های دولت م

است کرده تر تنگ افراد بر روز هر را حلقه موضوع  دارد که این . 

  

 8،نخود 500هزار و  8تا  7،عدس 500هزار و  9تا  8آخرین بررسی از بازار حبوبات نشان می دهد که قیمت هر کیلو لوبیا قرمز 

هزارتومان  35تا  27هزارو لیموعمانی  14تا  13هزار، لوبیا چیتی  11تا  10،لوبیا سفید 500هزار و  10تا  10هزار،لپه  9تا 

 .است

  

صنعت،تجارت و کشاورزییکی از خریداران در گفت و گو با خبرنگار  ه در بازار چه خبر است. ،می گوید: اصال معلوم نیست ک 

هر موقعی که برای خرید به مغازه ها می روی،قیمت ها نسبت به دفعه قبل افزایش یافته است. کار به جایی رسیده که بسیاری از 

 .افراد اقدام به حذف بسیاری از اقالم از سبد خانوار خود کرده اند

  

ت و گو با خبرنگارفراهانی یکی از بنکداران مواد غذایی در شرق تهران در گف  30، از افزایش صنعت،تجارت و کشاورزی 

درصدی قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: طی ماه های اخیر به دنبال نوسان نرخ ارز، قیمت تمامی اقالم اساسی از جمله 

ادامه روند نوسان نرخ ارز، مغازه ها یکی پس از دیگری تعطیل خواهد شد چرا که خریداری حبوبات در بازار افزایش یافته است .با 

 .در بازار وجود ندارد

  

به گفته وی اکثر خریداران پس از رویت قیمت ها،سری تکان می دهند و از مغازه خارج می شوند بسیاری از افراد با باز کردن در 

گالیه مندند و می گویند که درآمد کافی برای خرید مایحتاج خانوار خود را ندارند کیف خود و شمارش پول از گرانی قیمت ها . 

  

فراهانی تصریح کرد:اکثر قفسه های مغازه خالی است چرا که با وجود نوسان شدید قیمت ها امکان خرید مجدد وجود ندارد و در 

 .صورت خرید،مشتری وجود ندارد و بازار در رکود کامل به سر می برد
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درصدی قیمت حبوبات صحت ندارد 40افزایش   

از افزایش قیمت حبوبات  صنعت،تجارت و کشاورزی، محمد آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار

درصد افزایش داشته است 20تا  10اخلی در تمامی اقالم در بازار خبر داد و گفت: طی هفته های اخیر قیمت حبوبات د . 

  

 .وی افزود: با توجه به آنکه حبوبات به اندازه کافی وارد شده است،موضوع احتکار صحت ندارد

  

 تومانی به واردات اقالم خوراکی مورد نیاز از جمله حبوبات،تنها شاهد نوسان جزئی ۴200به گفته آقاطاهر با وجود اختصاص ارز 

ایم بوده  در این بخش . 

  

این مقام مسئول با اشاره به دالیل گرانی قیمت حبوبات داخلی، بیان کرد: نوسان نرخ دالر،افزایش ماشین آالت و ادوات 

کشاورزی،هزینه های کارگری و در نهایت قیمت تمام شده محصوالت تولیدی از علل گرانی قیمت حبوبات بشمار می روند. از اینرو 

رای گذراندن معیشت خود چاره ای جز افزایش قیمت نداردکشاورز ب . 

  

محرم پیش بینی می شود که  گفت: با توجه به افزایش مصرف لپه و عدس در ایامپیش بینی کرد و را  محرم وی قیمت حبوبات در ایام

 .قیمت آن دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گیرد

  

از آینده بازار موجب شده است تا آنها اقدام به خرید بیش از حد مورد نیاز کاالوی ادامه داد:نگرانی خانوارها  و احتکار آن در خانه   

 .های خود کنند

  

درصدی  ۴0رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات فروشگاه ها و مغازه داران مبنی بر افزایش 

صریح کرد: این موضوع صحت ندارد و بنده نمی دانم که برچه مبنایی برخی فروشگاه ها این اظهارات قیمت حبوبات را قبول دارید،ت

 .را مطرح می کنند

  

 احتکار حبوبات جایگاهی ندارد

، با اشاره به اینکه رکود و جارت و کشاورزیصنعت،تگو با خبرنگار قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی در گفت و

نوسان نرخ ارز و بررسی انبارها مواد غذایی تا حدی بر افزایش قیمت و  :سکوت بر بازار عمده فروشی حاکم است،اظهار کرد

 .نارامی بازار دامن زده است

  

 .به گفته وی با توجه به آغاز فصل برداشت حبوبات،احتکار جایگاهی ندارد
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مه داد: در شرایطی که قیمت پراید یک شبه به طور چشمگیری افزایش می یابد؛ طبیعی است که این موضوع بر سایر حسنی ادا

 .کاالها نیز تاثیر خود را می گذارد

  

به گفته این مقام مسئول با توجه به کمبود تولید حبوبات داخل بخشی از عدس،نخود،لوبیا و ذرت مورد نیاز از طریق واردات تامین 

ی شودم . 

 

وی در پایان حذف ارز دولتی به واردات اقالم اساسی را تنها راه حل کنترل بازار دانست و افزود: واردات اقالم مورد نیاز با دالر 

 .آزاد و کاهش تعرفه تنها راه حل حذف رانت و سودجویی افراد،ایجاد رقابت سالم و درنهایت کنترل بازار است

  

اساسی در بازار را تعیین می کنند احتکار کنندگان، قیمت اقالم  

صنعت،تجارت و عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار 

ت اقالم اساسی،کاالهای مورد نیاز خانوار افزایش در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم وعده های دولت مبنی بر ثبا  کشاورزی،

اساسی نظیر حبوبات تحت تاثیر شبکه داللی،واسطه گری و جو روانی حاکم بر بازار افزایش یافته است،اظهار کرد: قیمت اقالم

 .چشمگیری داشته است

  

افرادی که نبض وجب شد تا واسطه ها ونوسان نرخ ارز و افزایش قیمت در بازارهای سکه،طال،خانه ،خودرو و... م :وی افزود

اقالم در بازار را تعیین کنند بازار را در دست گرفته اند،با سو استفاده از قدرت خود قیمت . 

  

محصوالت ناشی از کمبود نظارت و تومانی به واردات اقالم خوراکی، قیمت ۴200پاپی زاده ادامه داد: علی رغم اختصاص ارز 

های دولتی با نوساناتی در بازار روبروستبازرسی و ضعف دستگاه  . 

  

وی با اشاره به عوامل موثر در گرانی حبوبات بیان کرد: در شرایطی که بخشی از محصول دست احتکارکنندگان و دالالنی است که 

جب می شود که تعیین کننده قیمت در بازار هستند،بدیهی است که این موضوع خود به خود عرضه را تحت تاثیر قرار می دهد و مو

 .قیمت آن بخش از محصوالتی که در داخل تولید می شود،دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گیرد

  

وی تورم حاکم بر بازار و افزایش هزینه های کارگری،ماشین آالت ،سربار و قیمت تمام شده تولید را از دیگر عوامل موثر بر گرانی 

 .حبوبات اعالم کرد

اساسی خانوار اعالم کرد و گفتا و دالالن را علت اصلی افزایش قیمت اقالمپاپی زاده وجود واسطه ه احتکار اقالم اساسی نظیر  :

 .برنج،حبوبات و ... به میزان زیاد در انبارها،کاهش عرضه و درنهایت افزایش قیمت در برخی مقاطع زمانی را به همراه دارد
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خوراکی همچون حبوبات و برنج و روغن خانوار از سوی دالالن موضوعی غیر قابل وی با تاکید بر این موضوع که احتکار اقالم 

 بیماری همچنان  انکار است،بیان کرد: هر از گاهی بازرسان تعزیرات انبارهای بزرگی را کشف می کنند که این امر نشان می دهد

شتری بر بازار داشته باشنداست.دستگاه های نظارتی همچون تعزیرات حکومتی باید نظارت بی حاکم بازار بر . 

  

تحقق وعده های خود مبنی بر کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه ای برای کنترل قیمت اقالم اساسی وعضو

ت گذاری کندثبات بازار دارد،اظهار کرد: دولت برای کنترل بازار باید هزینه تمام شده تولید داخل را مشخص کند و بر مبنای آن قیم . 

  

به گفته پاپی زاده، دولت با مشخص کردن قیمت اقالم اساسی در بازار عمده فروش،خرده فروش و مصرف کننده و همچنین نظارت 

 .بر بازار می تواند از تخلف و سودجویی افراد مبنی بر گرانی جلوگیری کند

  

تومانی به  ۴200واردات تامین می شود،اما به سبب اختصاص ارز وی افزود: اگرچه بخشی از اقالم خوراکی مورد نیاز از طریق 

 .واردات،افزایش قیمت معنایی ندارد

 

پاپی زاده در پایان کمبود نظارت دستگاه های ذی ربط را ریشه تمامی مشکالت کشور دانست و گفت: در شرایط کنونی به سبب عدم 

کنند تا بتوانند با تعیین قیمت محصول و گران فروشی بیشترین سود را عاید  نظارت مسئوالن ،دالالن و سودجویان اقدام به احتکار می

 .خود کنند که این موضوع می طلبد دولت نظارت خود را در بازار افزایش دهد

 

 لینک خبر 
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  اری فارسخبرگز – 14/6/1397تاریخ : 

رئیس سازمان تعاون روستایی ایران اعالم کرد آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده/افزایش قیمت شیر موقتی 

 است 

تومان در بازار گفت: قیمت  ۲100حسین شیرزاد در جمع خبرنگاران درباره مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت شیر خام به  

در این فصل به اوج قیمتی خود نزدیک می شود؛ چرا که در این فصل عرضه کاهش می  شیر، سیر فصلی را طی می کند و معموالً

 گاوهای نژاد مکانیسم چرا  ماند اما در اواخر فصل تابستان معموالً با چنین مسئله ای مواجه می شویم،یابد؛ اما تقاضا ثابت می

 .است صورت این به شده ایران بومی نژاد تقریباً که هولشتاین

وزیر جهاد کشاورزی در مورد اعالم افزایش قیمت شیرخام از سوی صنایع لبنی اظهار داشت: این موضوع تا حدودی صحیح  معاون

ضمن اینکه بعد از این فصل مدام با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و در سالهای گذشته  .است اما این افزایش قیمت موقتی است

 .نیز با این مسئله مواجه بوده ایم

ضرورت واردات شیر در این فصل نیز گفت: میزان کمبود به قدری نیست که بخواهیم نیازمان را با واردات تامین کنیم،   اد دربارهشیرز

 .ما در زمینه اصالح نژاد دام و صنایع لبنی پیشرفت کرده ایم ضمن اینکه نژادهای دومنظوره نیز وارد بازار شده است

تایی با اشاره به اینکه مداخله سازمان مرکزی تعاون روستایی در بازار شیر به حداقل رسیده مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روس

 تنها  درصد بازار شیر در دست بخش خصوصی است و ۹۷روز گذشته ما حتی یک لیتر شیر نیز خرید نکرده ایم.و  ۲۵است، گفت: در 

 .ز تولیدکنندگان ما به بازار ورود می کنیما حمایت ایبر کند می افت قیمت و شویم می مواجه محصول مازاد با که زمانی

 پیگیری لغو ممنوعیت صادرات شیر خشک

شیرزاد در پاسخ به اینکه پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی برای لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک هم اینگونه توضیح داد: ما همچنان 

 .در حال مذاکره با وزارت صنعت برای لغو این ممنوعیت هستیم

وی با بیان اینکه دفاع وزیر جهاد از صادرات شیر خشک برای حفظ دستاوردهای چندساله صنعت دامپروری است، افزود: ما معتقدیم 

منع صادرات آسیب جدی به توسعه صنعت دامپروری و صنایع لبنی وارد می کند. کمبود شیرخشک در بازار آنچنان که اعالم می 

 .این شدت وجود نداردکنند حاد نیست و چنین مشکلی به 

ماه گذشته تالش زیادی کرده تا  3وی افزود: در زمینه تولید باید به سمت افزایش کیفیت برویم و وزارت جهاد کشاورزی در طول 

 .نهاده ها با قیمت بسیار مناسب به دست تولیدکنندگان برسد

را غیر منطقی دانست و گفت: ما خرید توافقی این  معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود خرید تضمینی خرما

محصول را در دستور کار داریم. وزیر جهاد کشاورزی با این مسئله موافقت کرده و دستورالعمل های آن نیز نوشته شده و قرار است 

 .طی دو روز آینده به امضای وزیر برسد

مرکز خرید راه اندازی شده و بعد از امضای وزیر،  ۵ن، اظهارکرد: شیرزاد با اشاره به اجرای این طرح در شهرهای خرمشهر و آبادا

هزار تن خرما خریداری شود و با این خرید، قیمت محصول تا حدود  ۷تا  ۶خرید این محصول آغاز می شود. پیش بینی می شود 

 .درصد کمتر از آن است 30نیز  3درصد کمتر از این میزان و درجه  1۵میزان  ۲تومان افزایش می یابد و قیمت خرمای درجه  ۲۹00
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ما سال  :وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقادات صورت گرفته از اقدام این سازمان در زمینه خرید زعفران گفت

به  تن آن در بورس با عالی ترین شیوه و کامالً شفاف با ارائه ضمانتنامه های بانکی 4۲تن زعفران خرید کردیم که  ۶۸.۵گذشته 

 .فروش رفته است

هزار تومان رسیده است،  30میلیون و  ۸تا  1۵میلیون و  ۸یورو معادل  ۶0۵شیرزاد با اشاره به اینکه قیمت زعفران هم اکنون به 

گفت: هرچه قیمت زعفران به بهای منطقی آن نزدیکتر شود به نفع تولیدکنندگانی است که در مناطق کمتربرخوردار زندگی می 

 .کنند

ن وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: نظر اعضای شورای ملی زعفران در جای خود محترم است اما آنها باید بدانند که عصر مزیت معاو

بازار باید شفاف باشد و مکانیسم های بورس سبب بهبود و تقویت بازار  .های نسبی به پایان رسیده و عصر مزیت های رقابتی است

تعادل بازار و فراهم سازی بستری برای برندسازی می شود و تجار سنتی باید این امر را بپذیرند و  زعفران می شود. این اقدام باعث

 .خود را مدرن کنند

تن برسد و با این وضعیت قیمت ها دچار نوسان شدید می شود و حضور  400شیرزاد پیش بینی کرد: سال آینده تولید زعفران به 

را کنترل می کند. ضمن اینکه اگر نوسان وجود داشته باشد، تولیدکننده و صادر کننده دچار تعاون روستایی در بازار این نوسانات 

 .مشکل خواهد شد

  .وی این را هم گفت که ما در ورود بعدی خود به بازار از نظرات انجمن های تخصصی و شورای ملی زعفران استفاده خواهیم کرد

 

  لینک خبر
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 خرما 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان – 16/7/1397تاریخ : 
 

 کاهش تولید خرما در راه است

تا  ۲00امسال به سبب شرایط اقلیمی و مشکالت کم آبی، تولید خرما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  یک مقام مسئول گفت:

 .هزارتن کاهش خواهد یافت ۲۵0

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرما در گفت و گو با خبرنگار

، درباره آخرین وضعیت تولید خرما در سال جاری اظهار کرد: امسال در بسیاری از مناطق خرما خیز به ویژه استان خوزستان جوان

 .ودن آب افت خواهد داشتو کرمان ، تولید ناشی از تغییرات اقلیمی،مشکالت مربوط به کم آبی و شور ب

وی از کاهش محسوس تولید خرما در استان های خرما خیز به غیر از هرمزگان خبر داد و گفت: شدت و ضعف این کاهش تولید به 

 .تغییرات اقلیمی استان ها بستگی دارد

ان کرد: این درحالی است که هزارتن خرما در کشور تولید شد، بی ۲00رشید فرخی با اشاره به اینکه سال گذشته یک میلیون و 

هزار تن  ۲۵0تا  ۲00امسال به سبب شرایط خشکسالی پیش بینی می شود که تولید خرما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

 .کاهش یابد

 شودمی آغاز زودی به خرما توافقی خرید بیشتر بخوانید:

مشکالت خرماکاران باشد، بیان کرد: به اعتقاد این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا خرید توافقی خرما می تواند راهگشای 

بنده، عرضه و تقاضا باید تعیین کننده قیمت خرما در بازار باشد چرا که دخالت در قیمت گذاری ، مشکالت متعددی را در اقتصاد 

 .ایجاد می کند

دف صادر شد، افزود: اگر اعمال درصد خرمای تولیدی به بازارهای ه ۲0وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته 

تحریم های جدید مشکلی در بحث نقل و انتقال پول و کشتیرانی ایجاد نکند،پیش بینی می شود که میزان صادرات در مقایسه با 

 .درصد افزایش یابد 3تا  ۲مدت مشابه سال قبل 

در دنیا به شمار می رود، تصریح  خرما صادرکننده و  رئیس انجمن ملی خرما در پایان با اشاره به اینکه ایران دومین تولیدکننده

کرد: با توجه به اهمیت موضوع ارزش افزوده در صادرات،در حال پیشروی به این سمت و سو هستیم و دیگر به سبب مشکالت 

 .مربوط به کم آبی دیگر، افزایش در واحد سطح را دنبال نمی کنیم

 

  لینک خبر
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 خرما

 
 ایانا  – 21/6/1397تاریخ : 

 

 پروتکل تکثیر خرمای مجول در دسترس قرار گرفت  

کشاورزی-ایانا در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی زایی مستقیم، برای نخستین بار در کشور تکثیر رقم مجول خرما از روش اندام :

های متعددی های گذشته تاکنون، طرحآغاز شد و همچنین در جهت تولید ارقام خرما از طریق جنین زایی غیرجنسی از سال

های چشمگیری همراه بوده استتوسط پژوهشگاه انجام شده که با موفقیت .  

 خرمای رقم مجول از طریق جنین زایی غیرجنسی دست یافتند. محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به پروتکل تکثیر

به گزارش ایانا به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، رضا ضرغامی، عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که به 

 فناوری کشت بافت گیاهیمدت هفت سال به تحقیق و پژوهش در زمینه دستیابی به پروتکل تکثیر خرمای رقم مجول به شیوه 

زایی مستقیم، برای نخستین بار در کشور در پژوهشگاه مشغول بوده، در این زمینه گفت: تکثیر رقم مجول خرما از روش اندام

های گذشته تاکنون، بیوتکنولوژی کشاورزی آغاز شد و همچنین در جهت تولید ارقام خرما از طریق جنین زایی غیرجنسی از سال

 های چشمگیری همراه بوده است.عددی توسط پژوهشگاه انجام شده که با موفقیتهای متطرح

زایی غیرجنسی در ارقام تجاری موجود توان اعالم کرد که پروتکل تکثیر خرمای مجول به روش جنیناو اضافه کرد: هم اکنون می

ر چارچوب قراردادهای رسمی حاضر به های موجود دهای خصوصی به دریافت پروتکلاست و پژوهشگاه در صورت تمایل شرکت

 آموزش و تحویل آن است.

رقم آنها در ایران وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر حدود  400ضرغامی با اشاره به وجود بیش از سه هزار رقم خرما در دنیا که 

 کشور دنیا کاشته شده است. 40میلیون درخت خرما در  100

تولیدکننده خرما در دنیا، مصر و بعد از آن ایران، عربستان و عراق هستند. البته سطح زیر کشت خرما در ایران ترین او افزود: بزرگ

درصد  ۷.۷تن خرما که تقریبا  ۸0۹هزار و  ۹4۷تر، ایران با تولید از مصر هم باالتر است ولی به دلیل استفاده از ارقام کم محصول

 در جایگاه دوم قرار دارد. دهد،صادرات جهانی خرما را تشکیل می

شود، تصریح کرد: عمده تولید خرمای کیلوگرم میوه برداشت می ۲00تا  ۸0او با بیان اینکه از هر نخل خرمای بالغ، ساالنه حدود 

ان رترین مقاصد صادراتی خرمای ایهای خوزستان، بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است و مهمایران در استان

 نیز کشورهای هند، مالزی و روسیه هستند.
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ضرغامی در بیان اهمیت کشت خرمای مجول گفت: از بین صدها رقم خرمای موجود در دنیا سه رقم در بازار جهانی بیشترین 

دگلت »و « برحی»های به دلیل اندازه بزرگ و ظاهر مشتری پسند آن و رقم« مجول»معروفیت و مقبولیت را دارد که خرمای رقم 

 دهند.به دلیل طعم لذیذ و مرغوبیت آنها این سه رقم را تشکیل می« نور

های آن، در کشور موجود است او افزود: خرمای مجول که بومی مراکش است، رقمی وارداتی به کشور بوده و تعداد معدودی از نخل

 و از آنجایی که از کیفیت باالیی برخوردار است، تکثیر آن بسیار سودمند است.

های مختلفی برای تکثیر نخل خرما وجود دارد، گفت: نخل عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه روش

برد و در نهایت هم سال زمان می 10تواند از طریق جنسی )بذر( تکثیر شود که از زمان کاشت تا ظهور میوه حدود هشت تا خرما می

تر از ها است که مناسبشود. روش دیگر تکثیر غیرجنسی با استفاده از پاجوشیوه نه چندان مرغوب میمنجر به تولید درختانی با م

کنند؛ با این حال تعداد پاجوشی که هایی با همان کیفیت تولید میروش جنسی است زیرا درختانی دقیقا مشابه پایه مادری و میوه

ادی به های ریز ازدیغیرقابل کنترل است. به همین دلیل استفاده از تکنیک شود بسیار کم، متغیر وتوسط هر نخل خرما تولید می

 زایی مستقیم در مورد ارقام تجاری و بومی و همچنین ارقام نر از اهمیت خاصی برخوردارند.زایی غیرجنسی و اندامویژه روش جنین

های هتر و تولید انبوه پایزا، تکثیر ارقام ماده سالمامل بیماریها، مقاومت باال در برابر عواو کاهش مدت زمان موردنیاز برای تکثیر نهال

 زایی غیرجنسی عنوان کرد.نر پرگرده را از جمله مزایای روش جنین

المللی خوارزمی را نیز در کارنامه خود دارد، اظهار داشت: طرح تکثیر غیرجنسی ضرغامی که جایزه تحقیقات کاربردی جشنواره بین

 هایژه تحقیقاتی مستمر چند دانشجوی ارشد و دکتری است که ثمره آن، چاپ مقاالت متعدد در مجالت و کنگرهخرمای مجول، پرو

 داخلی بوده است.

های تحقیقاتی و ارائه دانش فنی به شرکت های خصوصی به ایجاد کارآفرینی او ابراز امیدواری کرد که این پروتکل بتواند در زمینه

 در کشور منجر شود.

 

  لینک خبر
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 خرما 

 ایران اکونا  – 17/6/1397تاریخ : 

 لزوم توجه به گردشگری کشاورزی/استقبال از جشن خرما در ابوالدبس
اولین بار در خوزستان به میزبانی شهرستان کارون برپا شد. اما امسال کارونی ها جشنواره ای دو روزه برای جشنواره خرما برای 

 .معرفی بیشتر این محصول را برپا کردند

جشنواره خرما با برپایی سمیناری علمی با هدف بررسی وضعیت خرما و نخل در خوزستان شروع شد. در این سمینار که شامل یک 

بسته حمایتی نخل د به بسته حمایتی نخل دعوت شده بو بود از تعدادی کارشناسان کشاورزی برای طرح مباحث مربوطپنل علمی 

ها و بند بود. معرفی نخل به عنوان شهروند خوزستانی، تشویق به نخلداری با نگاه استراتژیک به خرما، ترویج کشت گونه 11شامل 

اقتصاد نخلداران، خرید توافقی محصول، تخصیص کمک های بالعوض برای احیای  واریته های پر محصول و مرغوب برای تقویت

نخل ها، تخصیص وام طوالنی مدت با بهره کم یا بدون بهره با وسیقه همان نخل از جمله بخش های بسته حمایتی نخل 

.بودند ل، برگزاری دوره های ترویج و همچنین راه اندازی کرسی نخلداری در دانشگاه های کشاورزی یا راه اندازی دانشکده نخ

آموزش و ارتقای بهره وری از نخل با استفاده از تجارب دنیا و آخرین تکنولوژی، ایجاد کارگاه های مدرن بسته بندی صنایع تبدیلی 

حضور  برنامه در سال، ۲4و فراوری خرما با استفاده از تجارب جهان، ورود صدا و سیما و پرداختن به مسائل نخل و خرما حداقل 

تمام قد استاندار، نمایندگان مردم استان در مجالس خبرگان و شورای اسالم و مدیران کل مرتبط با آب و کشاورزی، تهیه و صدور 

سند چشم انداز نخل و خرما در خوزستان و اعالم یک روز به نام یوم النخل یا روز نخل از دیگر بندهای این طرح به حساب می 

.آیند دالرحیم کعب عمیر عضو شورای شهر اهواز، عزیز تراهی معاون پژوهشکده ملی خرما و میوه های در این سمینار عب

گرمسیری، امیری زاده، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و عبدالحلیم کوتی مدیر پیشین باغبانی سازمان 

ایای مختلف نخل و محصوالتش پرداختندجهاد کشاورزی استان خوزستان در بخش علمی این سمینار به بررسی زو معصومه .

 شهرستان در. داریم نیاز آب منابع مدیریت به ما: گفت خنفری فرماندار شهرستان کارون که میزبان این جشنواره بود در این باره

اقدام داریم. هکتار را در دست   400هکتار آبیاری تحت فشار و کم فشار اجرا کردیم و  ۸00مدیریت کردیم.  را آب کارون

کشاورزان حداقل آب مورد نیاز را برداشت می کنند و پمپ ها را خاموش کردند تا همسایه کشاورزشان بی نصیب نماند. هنگامی 

که آب برای نخیالت آبادان، خرمشهر و شادگان از سد رهاسازی شد، کشاورزان شهرستان کارون داوطلبانه پمپ های خود را 

یالت پائین دست برسدخاموش کردند تا آب به نخ . هکتار کانال های کشاورزی را بهسازی کردیم ۲00خنفری افزود: یک هزار و  . 

کیلومتر الیروبی انهار را انجام دادیم تا هدر رفت آب  100هکتار تسطیح اراضی و  100هکتار زهکش زیرزمینی و  ۲00همچنین

ط آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری گفت: آموزش تاثیر وی درباره آموزش مفاهیم مربوط به نخل به کودک توس .کمتر شود

فرماندار شهرستان کارون همچنین اظهار .کالنی دارد و اگر از سنین پایین شروع شود تاثیرش بیشتر و در ذهن نهادینه می شود

هزار هکتار و  ۶ارسال کرد: در شهرستان کارون ما کمترین میزان کشت شلتوک به نسبت سایر شهرستان های استان را داشتیم. پ

هکتار چون آب مورد نیازشلتوک چندین برابر سایر کشت ها است؛ بنابراین کشاورزان ما کشت های دیگر از جمله  ۸00امسال فقط 

گندم و کلزا را جاگزین شلتوک کردند تا میزان برداشت و مصرف آب را کمتر کنند. استاندار نیز برای اینکه آب نخیالت تامین شود 

ن مرتبه دستور داد تا آب از سد رهاسازی شود و به فرمانداران مسیر سپرد تا برداشت آب را کنترل کنند تا آب به نخیالت چندی

پایین دست برسد. خوشبختانه در شهرستان کارون بدون اینکه کنترل صورت گیرد خود کشاورزان داوطلبانه پمپ ها را خاموش 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

با کشت های دیگر جایگزین کرده بودند کردند و همانطور که عرض کردم شلتوک را خنفری درباره جشنواره خرما توضیح داد: .

سال متوالی در استان کرمان برگزار می شد. استان خوزستان رتبه دوم در تولید خرما و رتبه اول در  10جشنواره ملی خرما 

که در تولید رتبه دوم است اما در صادرات خرما صادرات را دارد. چون کیفیت خرمای خوزستان بهتر است به همین دلیل به رغم این

اول است. با توسعه نخیالت و حمایت از نخلداران و مدیریت آب و اجرای شبکه زهکشی می توانیم تولید را افزایش دهیم و فرصت 

.های شغلی رونق اقتصادی منطقه را به دنبال داشته باشد ست بهترین شیره وی گفت: روستای ابودبس همانطور که از نامش پیدا ا

خرمای برحی شهرستان کارون دانه  .خرما را تولید می کند. چون خرمای این منطقه بسیار با کیفیت و مرغوب و شیرین است

درشت و شیرین و بسیار مرغوب است که در کشور نظیر ندارد. به همین خاطر روستای ابودبس شهرستان کارون برای میزبانی 

و خرما تعیین شداولین جشنواره برداشت رطب  حسن ناصر رئیس میراث فرهنگی شهرستان کارون گفت:  گردشگری کشاورزی.

جشنواره خرما با هدف نشان دادن ظرفیت های تابستان خوزستان و نگاه متفاوت به گرمای این استان زرخیز است و همچنین 

.معرفی رقم های مختلف خرما و فراوری های این محصول استراتژیک است ود: برگزاری سمینار علمی نخل هم برای بحث ناصر افز

و بررسی بحران ها و تنش های آبی موجود با حضور صاحبنظران برگزار شد تا راه های مقابله و نجات نخلستان ها و استفاده از فن 

.آوری های جدید مورد بررسی قرار گیرد فی آداب و وی گفت: حضور شهرستان بهبهان، شوشتر، حمیدیه، شوش و اهواز برای معر

رسوم و ظرفیت های خود از دیگر نکات این جشنواره شکرانه بود که نشان داد خوزستان توانایی میزبانی جشنواره ملی خرما را دارد 

و سخن از ظرفیت ها و نشان دادن آن در وضعیت کنونی یکی از معقول ترین و هدفمند ترین راه های خروج از خام فروشی و 

درصد نشان داد که توسعه گردشگری کشاورزی در  ۹0ستقبال بی نظیر مردم آنهم در شرجی ها باالی مبارزه با فقر است. ا

رئیس میراث فرهنگی شهرستان کارون با بیان اینکه این .خوزستان می بایست در برنامه ریزی مدیران دستگاه های امر قرار گیرد

نشان دهد که این جلگه چقدر ظرفیت و چقدر حیات آن وابسته  نوع گردشگری با توجه به تنوع محصوالت در خوزستان می تواند

به آب است افزود: وجود حدود سه هزار هکتار نخلستان در همسایگی اهواز و نبود هیچ برنامه و عدم شناخت این ظرفیت چه 

.توسط مردم و چه مسئوالن استانی خود گواه هزاران ظرفیت خاموش در سراسر جلگه خوزستان است یح داد: آموزش ناصر توض

چگونگی هرس نخل چگونگی برداشت و نوع ارقام و مراحل تبدیل محصول نخل به خرما بشکل زنده برای مردم و گردشگران اجرا 

رویداد .شد تا همه در شرجی ترین ایام سال لذت ببرند و با ناگفته های شهرهای خوزستان باالخص کارون بیشتر آشنا شوند

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان نیز ضمن خرسندی از جشنواره دو روزه بهترین راه معرفیمدیر کل 

علیرضا ایزدی همچنین افزود: ضمن تشکر از همه باالخص .خرما گفت: هر رویداد یا ایونت یکی از راه های جذب و معرفی است

سایر شهرستان ها باشیم فرماندار امیدوارم شاهد شکل گیری این اتفاقات و رویدادهای مثبت در جشنواره خرما طی روزهای .

چهارشنبه و پنج شنبه هفته قبل به میزبانی شهرستان کارون برگزار شد که با استقبال بسیاری از گردشگران درون استانی مواجه 

 شد

 .لینک خبر 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/86830/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 خرما 

 ایران اکونا  – 17/6/1397تاریخ : 

یش بینی کاهش برداشت خرما در آبادان به علت شوری آبپ  
به سال گذشته هزار تن است که نسبت  40مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: پیش بینی ما برای برداشت خرما در سال جاری 

 .کاهش نشان می دهد

درصد کاهش دارد ۵0ه محصول سال گذشته ب نسبت برداشت برای شده بینی پیش برداشت میزان این: افزود ناجی شهیب زاده .   

هزار تن خرما در سال گذشته  ۷0هزار هکتاری منجر به تولید  ۵۵0و طرح « به باغی»وی با بیان اینکه اجرای طرح هایی همچون 

اظهار کرد: هشت هزار بهره بردار در بخش کشاورزی آبادان فعالند شد، . 

هزار هکتار نخلستان را آغاز کرده اند، تصریح کرد:  13مدیر جهاد کشاورزی آبادان با بیان اینکه کشاورزان آبادانی برداشت خرما، از 

هزار  40وری که طبق پیش بینی ما امسال امسال شوری بیش از حد آب سبب بروز خسارتهای زیادی به نخیالت منطقه شد به ط

 .تن خرما در این شهرستان برداشت می شود

هزار اصله نخل بیمه شده اند که کارشناسان در  ۷00شهیب زاده با تاکید بر پیگیری طرحهای حمایتی از کشاورزان یادآور شد: 

 .حال بررسی و برآورد خسارت وارده به آنها هستند

در گرو پرداخت حقآبه آنها دانستوی، حل مشکل نخیالت را   

 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 19/6/1397تاریخ :   

 هزارتن گذشت ۴16میلیون و  9خرید تضمینی گندم از 

میلیارد تومان از کشاورزان  ۵00هزار و  1۲هزار تن گندم با ارزش بالغ بر  41۶میلیون و  ۹ از بیش یک مقام مسئول گفت: تا کنون

 .خریداری شده است

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

، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم ،اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل خرید تا باشگاه خبرنگاران جوان

شاورزان خریداری شده استمیلیارد تومان از ک ۵00هزار و  1۲هزار تن گندم با ارزش بالغ بر  41۶میلیون و  ۹ از بیش  کنون . 

میلیارد  ۸00هزار و  ۷درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: از مجموع بهای گندم خریداری شده تا کنون  ۶3وی از پرداخت 

 .تومان پرداخت و مابقی پس از تدریج منابع مالی به حساب کشاورزان واریز خواهد شد

استان های هرمزگان،سیستان و بلوچستان،بوشهر و خوزستان به طور کامل پرداخت  به گفته نیافر صد در صد مطالبات گندمکاران

 .شده است

درصدی بارش نسبت به سال قبل ۲1لیون تن گندم در سال زراعی جدید/ کاهشمی 14 تولید بینی پیش بیشتر بخوانید:  

درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت:  ۶مدیرکل خرید داخلی بازرگانی دولتی از افزایش 

ال قبل روند افزایشی داشته استعلی رغم شرایط اقلیمی و سرمازدگی، میزان خرید تضمینی گندم در مقایسه با مدت مشابه س . 

وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم روبه پایان است، بیان کرد: تا پایان فصل خرید پیش بینی می شود که میزان خرید 

میلیون و  ۹تضمینی گندم به   .هزارتن برسد 500

هزارتن و فارس  ۹30هزارتن،گلستان را با  ۲3یلیون و هزارتن،کردستان را با یک م 131نیافر در پایان خوزستان را با یک میلیون و 

هزارتن از استان های اصلی تولیدکننده برتر گندم برشمرد ۶۹4را با   

 

 .لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/6/1397تاریخ :   

 درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای ۴افزایش درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/  65

درصد بهای برگ سبز خریداری شده به حساب چایکاران واریز شده  ۶۵میلیارد تومان معادل  1۲۶یک مقام مسئول گفت: تاکنون 

 .است

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

 ۹۶، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل خرید تاکنون جوان

 .میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است 1۹3رتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر هزا

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی به  1۲۶تاکنون  :درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت ۶۵وی از پرداخت 

 .شد خواهد واریز کشاورزان حساب به  هاواریز قدرالسهم کارخانهمرور پس از تأمین منابع مالی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 

 ایرانی چای صادرات ممنوعیت رفع ضرورت/رسید هزارتن ۸۵ به چای سبز برگ تضمینی خرید بیشتر بخوانید:

کارخانه چای سازی مشغول خرید بهای برگ سبز چای هستند، بیان کرد: از مجموع بهای برگ سبز  ۹4ساز با بیان اینکه جهان

 .هزار تن چای خشک استحصال شده است ۲1خریداری شده حدود 

سال قبل خبر داد و گفت: با درصدی خرید تضمینی برگ سبز نسبت به مدت مشابه  4رئیس سازمان چای در پایان از افزایش 

 .هزار تن برسد ۲۵شود که حداقل میزان چای خشک تولیدی به بینی میاستمرار روند افزایش تولید پیش

 

  لینک خبر

. 
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خبرگذاری فارس  – 20/6/1397تاریخ :  

تومانی برای خرید تضمینی گندم/ هشدار  1600وگو با فارس خبرداد پیشنهاد نرخ کاران در گفترئیس بنیاد ملی گندم

 برای قاچاق گندم به خارج از کشور 

خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای  با وگوقلی ایمانی در گفتعلی

زیادی از طریق کمیسیون  اظهار داشت: در طول تاریخ خرید تضمینی فراز و فرود زیاد بوده است، اما پیگیری ۹۷-۹۸سال 

ایم و به نتایجی های متعددی داشتهایم و نشستکشاورزی، کمیسیون اقتصادی و کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس انجام داده

ایم که قیمت منصفانه باشد تا هم رضایت کشاورزی جلب شود، هم تولید پایدار بماند و هم امکان خرید از سوی دولت برای رسیده

 .تأمین بودجه فراهم باشد

و گفت: البته این نرخ به شرطی است که تومان اعالم کرد  1۶00شده برای خرید تضمینی گندم را کیلویی وی نرخ کارشناسی

که نرخ خرید تضمینی تغییر نکرد و ثابت ماند و سال قبل از آن هم تغییر بسیار ناچیزی  ۹۶-۹۷چراکه در سال  شرایط تغییر نکند؛

های تولید بسیار افزایش یافته استکه هزینهداشت، درحالی . 

جمهور صحبت ما این است که آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی با شخص رئیسرئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تقاضای 

 .کند تا موضوع افزایش تولید در جامعه کشاورزی و افزایش نرخ گندم را در نظر بگیرند

درصد  1۵نیز نرخ بذر  ۹۵-۹۶درصد نسبت به سال قبل باال رفته و در سال  1۲امسال قیمت بذر گندم  :ایمانی به صراحت گفت

ایم. همچنین پس از برداشتن یارانه برخی کودها از درصد در نرخ بذر افزایش داشته ۲۷افزایش یافته بود که فقط در این دو سال 

آور هزار تومان رسیده و قیمت سموم نیز سرسام ۲00هزار تومان به  1۲0آمونیوم فسفات از کیلویی کود دی ۵0سال گذشته کیسه 

کندای پیروی نمیباال رفته که از هیچ قاعده . 

دو جلسه در شورای اقتصاد در این زمینه تشکیل شده که  وی در مورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی گفت:

گوییم شما وکیل ما هستید، باید مطالبات ما را پیگیری و نظارت کنید، منتج به نتیجه نشده است و ما به نمایندگان مجلس می

گفتند واردات گندم به صرفه است، اما گیری قائم به شخص است. تا االن میای شده که تصمیمگونهنه شرایط بهولی اکنون متأسفا

 .باید گفت قاچاق گندم به صرفه شده است

ن رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه دولت اکنون به فکر افزایش قدرت خرید کارمندان و کارگرانش است، افزود: انتظار ما ای

کند و دیرتر برداشت است که برای کشاورزان هم کاری بکنند؛ چراکه کشاورز به ویژه در نقاط سردسیر که زودتر از همه کشت می

که باید هزینه کود، سم، بذر و آبیاری را اکنون کند، باید یکی دو ماه دیگر انتظار بکشد تا پول گندم خود را دریافت کند، درحالیمی

انتظار بکشد تا گندم را آماده کرده و با نرخی که هنوز معلوم نیست تحویل دولت بدهدماه  ۹بپردازد و  . 
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دالر در هر تن است، مضاف بر  ۲4۵ایمانی نسبت به قاچاق گندم به خارج از کشور هشدار داد و افزود: اکنون قیمت جهانی گندم 

ی بازرگانی و گمرکی به این رقم اضافه خواهد شد و اگر با ارز هادرصد هزینه حمل باضافه هزینه 30که این رقم تا مبدأ بوده و آن

که اگر شود، درحالیتومان برای دولت تمام می ۲000تومانی حساب کنیم هر کیلوگرم گندم وارداتی کیلویی  4۲00ای یارانه

هزار تومان را محاسبه کنیم، رقم بیش از اینهاست 10بخواهیم نرخ دالر  . 

اند و اگر تاکنون قاچاق سوخت به خارج از کشو ر دغدغه ما بود، ون قاچاقچیان گندم دست به کار شدهاکن :وی خاطرنشان کرد

شود، اگر این وضعیت ادامه اکنون قاچاق گندم هم به آن اضافه شده و اکنون گندم ما به صورت قاچاق روانه عراق و افغانستان می

تمام گندم خود را به صورت نقد به دالالن بفروشند دهندپیدا کند، سال آینده تمام کشاورزان ترجیح می . 

به گزارش فارس، هر ساله طبق قانون مصوب مجلس دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصوالت استراتژی مانند گندم را تا 

نکرده و نرخ موضوعی که دو سال است که دولت توجهی به آن  .قبل از پایان شهریور و مطابق با نرخ تورم تعیین و اعالم کند

ماهه و نرخ خرید تضمینی گندم  ۶کند تا جایی که امسال با تأخیر تفاوتی تغییر نداده و دیرهنگام اعالم میخرید تضمینی را با بی

تومان اعمال شد 1300هنگام برداشت نرخ گندم بدون تغییر همان   

 

 لینک خبر 
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ایران اکونا – 17/6/1397تاریخ :   

ولت نرخ خرید تضمینی گندم را تا پایان شهریور اعالم کندد  
 .معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی سال آینده گندم باید تا پایان شهریورماه از سوی دولت اعالم شود

در جمع خبرنگاران درباره پیشنهاد وزارت  ۹۸-۹۷گردهمایی کشت محصوالت زراعی و آغاز سال زراعی عباس کشاورز در مراسم ششمین 

جهاد کشاورزی برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد خود را طبق زمان معین 

م، قیمت گندم را اعالم کند؛ ضمن اینکه ما منتظر اعالم قیمت این محصول تا پایان ارائه داده و از دولت انتظار داریم بر مبنای نرخ تور

 .شهریورماه هستیم

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کمبود آب و خشکسالی از ویژگی های آب و هوایی کشور شده است، گفت: بر همین 

مرکز بیشتر بر آب باران است؛ همچنین توجه به تنظیم بازار و مدیریت بازار در دستور کار وزارت وری حداکثری از آب و تاساس برنامه ما، بهره

 .جهاد کشاورزی قرار دارد

های وزارت جهاد کشاورزی را مورد توجه قرار داد و افزود: ما منافع ملی را با منافع کشاورزان ادغام کردیم و در این راستا تولید وی اولویت

ای روغنی و شکر در رأس قرار دارد. همچنین توجه به افزایش تولید برنج و ذرت نیز برای ما مهم استگندم، دانه ه . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: حفظ استمرار تولید محصوالت اساسی از جمله سیب زمینی و محصوالت سبزی و صیفی برای ما 

کنیم بیش از ظرفیت بازار تولید نکنند تا دچار مشکل نشوندیه میاهمیت زیادی دارد؛ ضمن اینکه به تولید کنندگان توص . 

کشاورز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه صادرات برخی محصوالت مانند سیب زمینی باعث افزایش قیمت سیب زمینی در بازار شده است، 

تومان  ۶00تا یک ماه اخیر، سر مزرعه کیلویی  ۹۲فندماه اظهار داشت: اگر نگاهی به قیمت ها بیندازیم متوجه می شویم نرخ این محصول از اس

با افزایش نرخ ارز و رشد درآمد حاصل از صادرات، صادرات این محصول نیز رونق پیدا کرد اما است؛ شده می خریداری از کشاورز  . 

یمت یک دالر می فروشند، اضافه کرد: وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود برخی سیب زمینی را در مناطق مرزی به ق

ما در مناطق مرزی تولید سیب زمینی نداریم و اگر دولت ببیند که قیمت این محصول بیش از حد در حال افزایش است، مانع از صادرات آن 

شود؛ ضمن اینکه چون سیب زمینی محصول سنگینی است، قابل قاچاق نیست و حتما از مبادی رسمی صادر می شودمی . 

کشاورز تصریح کرد: عالوه بر این سیب زمینی در هیچ کجای دنیا یک دالر نیست و قیمت آن سه دهم دالر است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، 

ومترک ها زودتر از ما دست به کار می شوند. اگرچه بنده فعالیت واسطه ها و احتمال سوءاستفاده آنها از افزایش احتمال ارز را منکر نمی ش . 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

 
خبرگزاری فارس  – 17/6/1397تاریخ :   

ها برای تاخیر در تأمین کود اوره/ اصرار دولت به در مراسم آغاز کشت پاییزه عنوان شد دلخوری وزیر از پتروشیمی

تومانی  ۴200واردات روغن، ذرت و کنجاله با ارز   

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، محمود حجتی ظهر امروز در ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی 

های جهاد کشاورزی استان برگزار شد، خاطرنشان کرد: با آنکه سال زراعی ه با حضور تمام معاونان این وزارتخانه و رؤسای سازمانک

متر بود، میلی ۲30متر بارندگی داشتیم، در حالی که پیش از این میزان بارندگی تا میلی 1۶۶سر گذاشتیم و تنها سختی را پشت

ایممت کشاورزان و مسئوالن در اغلب محصوالت افزایش تولید داشتهاما شاهد بودیم که به ه وی اضافه کرد: به عنوان مثال در .

ها مانند فارس و خراسان دچار ایم، با آنکه برخی استانهزار تن نسبت به سال گذشته بیشتر خرید داشته ۵00حوزه گندم بیش از 

وغنی چغندر قند و نیز اعداد و ارقام گویای همین امر استهای رمشکالت خشکسالی بودند. همچنین در حوزه دانه وزیر جهاد .

رو هستیم، اشاره کرد و گفت: اما لطف خداوند المللی و جنگ سخت اقتصادی که اکنون با آن روبهکشاورزی به شرایط سخت بین

همچنان محصوالت خوبی در  اما است، بوده روروبه آبیکم و آبیبی با االیامقدیم از ما کشور آنکه همچنان شامل حال ما است و با

شودکشور تولید می وری در تولید محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفتحجتی به افزایش بهره . تا همین دیروز به ازای یک متر  :

گرم شکر  ۲00آب کیلوگرم یا اگر به ازای هر مترمکعب  3شد که اکنون متوسط آن به گرم گندم تولید می 400تا  300مکعب آب 

گرم افزایش پیدا کرده است ۹00تا  ۷00شود اکنون این رقم به تولید می وی همچنین با اشاره به اینکه به همت مسئوالن دهها .

های سطحی کاهش پیدا کرده و آنهایی که ها و آبها، چشمهروان آب :هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است تصریح کرد

هایشان کاهش یافته و با همه این مشکالت میزان تولید محصوالت اند، نیز حق آبههای زیرزمینی داشتهآب مجوز برداشت رسمی از

تواند به پیش برود تا جایی که امروز بهبود یافته و این بدان مفهوم است که اگر انسان باور کند و عزم خود را جزم کند می

پروری و غیره تولید ها از جمله زراعت، باغبانی، آبزیقیمت جهانی در همه حوزهمیلیارد دالر کاال به  ۸0کشاورزان ما نزدیک به 

دارد کنند که دست مریزادمی وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توجه مسئوالن به پیگیری مشکالت .

ده نباید رها کنیم و اگر حال کار کردن را ندارید، مردم و کشاورزان تأکید کرد و گفت: این مشکالت را تا زمانی که به نتیجه نرسی

شودعنوان را با خود به یدک نکشید چرا که با فرار کردن و کالف سر در گم درست کردن چیزی حل نمی وی با انتقاد از عملکرد  .

ارت جهاد کشاورزی قابل درصد در وز ۸0ها در حوزه منابع طبیعی و امور اراضی گفت: مشکالت مردم در این حوزه تا برخی سازمان

کنم مسئوالن در این حوزه موضوعات را پیگیری و حل نمایندحل است و خواهش می های حجتی همچنین تأمین نهاده .

های پتروشیمی ذخایر ارزی متأسفانه شرکت :کشاورزی را یکی دیگر از موضوعات ضروری در حوزه کشاورزی برشمرد و گفت

خواهند که با ارز چند تومانی آن را صادر کنند و بعد به کشاورز ما کود ندادند و اگر کنند و میود میگیرند، تبدیل به ککشور را می

شود، تعمیم بدهیم ببینید، در بازار جهانی با ارز آن چنانی چقدر این موضوع را به محصوالتی که در حوزه کشاورزی تولید می

توان آن را فروختمی . گفت وزیر جهاد کشاورزی به صراحت میلیون  ۲کنند که میلیون تن کود اوره تولید می 4ها به پتروشیمی :

کنید و زیان کنند و باید پرسید، چرا به تولید ملی خیانت میتن آن باید به بخش کشاورزی فروخته شود، اما اذیت می
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رسانیدمی کشاورزان باشند هایها خواست تا پیگیر تأمین نهادهوی به جد از رؤسای جهاد کشاورزی استان . وزیر جهاد کشاورزی .

در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یک زمانی کل برنامه ما عمدتاً حول محور خاک و چگونگی کار کردن با خاک بود، 

ایم. وقتی که امروز در ارتباط با کرده کم کنیم، گذاریسرمایه بذر در ما چقدر هر و است بذر بخش ترینولی اکنون محوری

جویی در مصرف آب را هم در پی دارد و تواند راندمان را باال ببرد صرفهنظر از اینکه چقدر مینشاکاری در کشور شروع شده، صرف

شوددر آینده نزدیک طرح الگوی کشت ابالغ می . محدودیتی در  وی اضافه کرد: با این همه متخصص و اندیشمندی که داریم، نباید

دهدها را به شدت کاهش میای در تولید آب دارد و هزینهالعادهتولید نشایی داشته باشیم، چون تأثیر فوق وزیر جهاد کشاورزی  .

ها در این حوزه شناسایی، پشتیبانی و حمایت شود. ها و تواناییها، گفت: باید ظرفیتهمچنین خطاب به مدیران استانی و شهرستان

حث مکانیزاسیون تبدیل به غولی شده بود که امروزه حل شده و با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی وقتی دو قدم به جلو زمانی ب

کیلومتر تا مقصد هنوز فاصله داریم 10بینیم رویم، میمی حجتی با بیان اینکه زمانی به دنبال اجرای آبیاری تحت فشار بودیم، اما  .

)پس از مدتی آبیاری تیپ  آمده است، افزود: در برخی از  بازار به هوشمند آبیاری نیز اکنون و زیرسطحی آبیاری پاشی،مالچ ی(،نوار

ها در کاهش مصرف آب بسیار مؤثرند، مان را بیشتر کنیم، چرا که این روشها در نقطه ابتدایی کار هستیم که باید سرعتاین روش

کنند و از طریق هیدرومکانیک آن را مصرف آوری میام آب باران را جمعها مصرف آب صفر شده چرا که تمدر برخی از گلخانه

کنندمی . 

کنیم به این دلیل است که ها در حوزه آب خوب استفاده نمیگوییم از ظرفیتوی در مورد میزان مصرف آب هم گفت: اینکه ما می

یی در کارهایمان وجود داشته است را باید در ایم و اگر گرفتاری و نارسااکنون مصرف آب را در حوزه آب سطحی کاهش داده

گاوزبان برداشت کیلو گل ۶۵0دیم در هر هکتار  کشت در گلستان مانند استانی یک در فقط که چرا. کنیم وجوخودمان جست

ها را بدانیمهزار تومان ارزش دارد و ما باید قدر این نعمت 1۸0اند که کیلویی کرده . 

در مورد تأمین کاالهای اساسی، گفت: برای اینکه فشار به مردم وارد نشود، دولت اصرار دارد با ارز وزیر جهاد کشاورزی همچنین 

دهد قرار اختیار در را جو و ذرت کنجاله، تومانی روغن و چند قلم نهاده از جمله 4۲00دولتی  ما باید نظارت، کنترل و پیگیری  .

کند، در اختیار خارج نشوند و در داخل نیز با قیمتی که دولت مصوب میمداوم داشته باشیم که این محصوالت به صورت تجاری 

  .مردم قرار گیرد، نه اینکه ما بخواهیم همه جا را از تهران کنترل کنیم

 ذرت و سویا کنجاله کننده قرار دهیم وحجتی همچنین در مورد قیمت مرغ گفت: ما باید به قیمت مناسب مرغ را در اختیار مصرف

مرغدار قرار گیرد که به صورت تصادفی باید این موضوع را کنترل و پیگیری کنیم اختیار در مشخص و صوبم قیمت با .  

وی همچنین در مورد تأمین کاالهای اساسی با توجه به تغییر نرخ ارز به صراحت، گفت: در بخش کاالهای اساسی فضای ملتهبی 

 است، ملتهب کاالها برخی در فضا که آنجایی از رزی در اختیار قرار گرفته امانداریم، چون ذخایر خوبی داریم و در عین حال منابع ا

قابل اشتعال است که ما به عنوان مسئوالن پاسخگو باید موضوع را پیگیری کنیم و مدام رصد کنیم کوچک نارسایی یک با .  

رو داشته باشیم، چرا که زراعی خوبی پیشوزیر جهاد کشاورزی در پایان در مورد آغاز فصل زراعی جدید، گفت: امیدوارم سال 

کشت و زرع در مناطق سردسیر شروع شده و ما هم در کنار هم به ویژه در شرایطی که کشور ما قرار دارد، باید منابع ارزی و 

هایی که نیاز است را در نظر بگیریمپشتیبانی . 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

خواهیم، نیاورد روزی را که بر می خدا از و داریم شما تمشکال حل گرو در دل ما: گفت بردارانحجتی خطاب به کشاورزان و بهره

  .ما بگذرد و ما راحت از کنار مشکالت شما عبور کنیم

و شروع کشت پاییزه، مسئوالن وزارت جهاد  ۹۸-۹۷شهریور به عنوان مراسم آغاز فصل زراعی  1۷به گزارش خبرنگار فارس، امروز 

ها در سالن خوشه وزارت های جهاد کشاورزی استانو معاونانش و رؤسای سازمانکشاورزی با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی 

های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان نمونه در حوزه جهاد کشاورزی گرد هم آمدند. همچنین از افراد نمونه دستگاه

 کاالهای اساسی تجلیل و تقدیر به عمل آمد

 

 .لینک خبر 
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 رید تضمینی / خدمات خ

 
خبرگزاری فارس  – 21/6/1397تاریخ :   

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم کرد استاندارد اجباری کودهای شیمیایی تصویب شد 

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، مالزاده معاون فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایت کشاورزی گفت: بر 

پتاسیم، سولفات آمونیوم، اوره، سوپرفسفات اساس این مصوبه اجرای استاندارد اجباری کودهای شیمیایی کلرور پتاسیم، سولفات 

های تریپل، سوپرفسفات ساده و دی آمونیوم فسفات به تصویب شورای عالی استاندارد رسید ضابط اجرایی این مصوبه در استان

نه درصد کودهای مصرفی سالیا ۹۵سراسر کشور سازمان جهاد کشاورزی استان متبوع خواهد بود. کودهای مورد اشاره بیش از 

 .کشور را با حجم بیش از سه میلیون تن در سال شامل می شود

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که اجرای این مصوبه نقش به سزایی در ارتقای کیفیت تغذیه خاک و گیاه و مغذی شدن 

شیمیایی بتوانند به فعالیت  شود تا تولیدکنندگان و واردکنندگان واقعی کودهایغذای تولیدی در کشور دارد و این روند باعث می

 .سالم خود در فضای مناسب پرداخته و تقویت شوند

های مستمر معاونت زراعت تدوین و در نهایت در الزم به توضیح است که مصوبه ی فوق با سه سال تحقیق، مطالعه و پی گیری

 .شورای عالی استاندارد مصوب شد

تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان کودهای شیمیایی مورد اشاره موظف به رعایت با توجه به این مصوبه از این پس تمام 

استاندارد و درج عالمت استاندارد روی بسته بندی کودهای تولیدی یا وارداتی موردنظر بوده و عدم رعایت آن موجب برخورد 

شودقانونی مراجع ذی ربط می  

 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ:  : 

درصدی خرید نسبت به سال قبل 2هزار تن رسید/افزایش  90خرید تضمینی برگ سبز چای به   
میلیارد تومان از چایکاران  1۸4هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۹0مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمار تاکنون  یک

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

هزارتن  ۹0، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار تاکنون باشگاه خبرنگاران جوان

میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است 1۸4برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  . رصدی مطالبات چایکاران د ۶۶وی از پرداخت 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی پس از تدریج منابع مالی به مروز به حساب  1۲1خبر داد و گفت: تا کنون 

 .تولیدکنندگان واریز خواهد شد

هزارتن  ۹0د: از مجموع کارخانه چای سازی مشغول خرید تضمینی برگ سبز چای هستند،بیان کر ۶4جهان ساز با اشاره به اینکه 

است شده استحصال  هزار تن چای خشک 20برگ سبز خریداری شده،تا کنون  رئیس سازمان چای ادامه داد: اگرچه خرید .

درصد افزایش دارد  ۲تا  1تضمینی برگ سبز چای برحسب پیش بینی ها تفاوت معناداری دارد اما نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

بهبود شرایط جوی بخش دیگری از کاهش عملکرد نسبت به پیش بینی جبران شودکه انتظار می رود با  . 

وی مجموع چای ایرانی چای صادرات ممنوعیت رفع ضرورت/رسید هزارتن ۸۵ به چای سبز برگ تضمینی ید: خریدبیشتر بخوان

 کشور نیاز مابقی داخل، در خشک چای تن هزار 30 تولید  هزار تن اعالم کرد و گفت: با احتساب 110مصرفی مورد نیاز کشور را 

شود می تامین واردات طریق از . هزار تن از میزان چای  ۵۸تا  ۵۷تصریح کرد: براساس آمارهای سال های قبل، جهان ساز در پایان 

شود می تامین رسمی غیر مابقی و مورد نیاز از مبادی رسمی  درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد .

 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ :   

از سموم کم خطر در مزارع و باغات ضرورت استفاده  
یک مقام مسئول گفت:با توجه به آنکه مصرف سموم کم خطر افزایش صادرات محصوالت کشاورزی سالم را به همراه دارد از این رو 

 .باید سموم کم خطر وارد کشور شود

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی حسینی رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم در گفت و گو با خبرنگار

درصد سموم کم خطر  ۷، با انتقاد از آمار پایین میزان واردات سموم کم خطر به کشور، اظهار کرد: هم اکنون تنها خبرنگاران جوان

درصد برسد ۷0رد کشور می شود که این میزان باید به باالی وا . 

 تولید از افراد  وی با اشاره به اینکه امکان تولید سموم کم خطر در کشور وجود ندارد، افزود:این درحالی است که متاسفانه برخی

خطر در کشور خبر می دهند کم سموم درصد ۸0 . 

میلیون دالر ارز دولتی به واردات کود 400م و کود و بذر در بازار/ اختصاص درصدی قیمت س ۲0بیشتر بخوانید: افزایش   

افزایش صادرات محصوالت کشاورزی سالم ، ارزآوری و صرفه  حسینی ادامه داد: با توجه به آنکه مصرف سموم کم خطرمنجر به

کم است، وارد کشور شود اقتصادی به بازارهای هدف می شود از این رو باید سموم کم خطری که دوره کارانت آن . 

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که کاهش مصرف کود کمتر از متوسط دنیا چه عواقبی در بر دارد، بیان کرد: در شرایطی 

که کشاورزان به کودهای موجود که در اختیارشان قرار می گیرد، اعتمادی ندارد؛بنابراین ترجیح می دهد که مصرف خود را کاهش 

در تمامی کشورها، کود مصرفی نسبت به خاک منطقه آزمایش و درنهایت در اختیار کشاورزان قرار  که است درحالی این و  دهند

 .می گیرد

وی در پایان تصریح کرد: در سال های اخیر نه تنها ارتقایی در کیفیت کود مصرفی نداشتیم بلکه به سبب کاهش کیفیت،کشاورزان 

، امور مربوط به تولید، واردات و.. به بخش خصوصی واگذار 44که از این رو انتظار می رود طبق اصل مصرف خود را پایین آوردند 

 شود

 

 .لینک خبر 
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 خشکسالی

 
 ایران اکونا  -  18/6/1397تاریخ : 

های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را درباره آتش سوزی هورالعظیم نشنیده ا مصحبت  

های هورالعظیم تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه علت این مساله صنعت برق کشور، گفت:در خصوص آتش سوزی جنگلسخنگوی 

ها ارتباطی با وصول مطالبات از های برقی بوده به صنعت برق ارائه نشده، بنابراین به اعتقاد من این آتش سوزینپرداختن بدهی

 .حوزه صنعت برق ندارد

ا بیان اینکه تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر اینکه آتش زدن این جنگل تاثیری در وصول مطالبات مردم و یا محمود رضا حقی فام ، ب

توانم در مورد این مسئله موضوعی را مطرح کنمکشور همسایه داشته باشد ارائه نشده، بنابراین بنده نمی . 

 وجود این از غیر نظری اظهار اگر: گفت این رابطه وی در در واکنش به صحبت های اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 

چرا که تا کنون گزارشی مبنی بر صحت این مساله به بنده ارائه نشده است باشد پاسخگو باید شخص آن دارد . 

سوزهای هورالعظیم عمدی است چندی پیش عیسی کالنتری؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی مدعی شد که آتش

های عمدی را به طور مشخص معرفی نکردسوزیندهند. هرچند عامل این آتش تا پول برق  

 

 .لینک خبر 
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 دانه های روغنی

 
 خبرگزاری فارس  – 17/6/1397تاریخ : 

هزارتن دانه روغنی کلزا  3۴0های روغنی خبرداد تولید ی طرح دانهمجر  
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، علیرضا مهاجر صبح امروز در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری 

توانستیم  96-97در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال زراعی  97-98زراعی  محصوالت نشست روغنی هزار تن دانه  340

هزار تن آن را به صورت تضمینی از  333برابر شده است که  7رقم  این 94 سال در طرح شروع زمان از که کنیم کلزا تولید

گیرندکشاورزان خریداری کردیم و تمام پول آن را پرداختیم و بقیه به عنوان تولید بذر مورد استفاده قرار می .  

زهار هکتار دانه روغنی تهیه شده که  350زراعی پیش رو تدارک سطح زیر کشت وی به این نکته اشاره کرد که برای سال 

بار توانستیم تمام بذر مورد نیاز کشاورزان کنند و برای نخستینکشاورزان بذر مورد نیاز را از مراکز خدمات کشاورزی دریافت می

کنیمرا تامین می .  

به کشاورزان داده  درصد قیمت بذر دانه روغنی به صورت یارانه 75 های روغنی به این نکته هم اشاره کرد:مجری طرح دانه

شودمی .  

 4مهاجر همچنین به کلزاکاران توصیه کرد: تا از استفاده بیش از اندازه بذر در مزارع خود خودداری کنند، چرا که مصرف بیش از 

شودولید نیز میکیلوگرم بذر کلزا نه تنها افزایش تولید را در پی ندارد بلکه سبب کاهش ت .  

وی همچنین درمورد نرخ خرید تضمینی کلزا در سال زراعی جدید گفت: با توجه به شرایطی که در سال گذشته در کشور وجود 

تومان برای  3450های روغنی هم افزایش قیمتی نداشت. امسال هم رقم درصد افزایش یافت و بقیه دانه 2.5داشت تنها قیمت کلزا 

تومان را بپذیرد تا کشاورزان کمتر دچار ضرر و زیان شوند 3350ایم که امیدواریم دولت رقم ینشهاد دادههر کیلوگرم را پ .  

های مکانیزه در افزایش عملکرد اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در های روغنی همچنین به تاثیر استفاده از دستگاهمجری طرح دانه

دستگاه نیز مشابه آن در داخل تولید کردیم که در اختیار  2500از خارج وارد کردیم و کار را دستگاه ریزدانه 2500های گذشته سال

ایممیلیون تومان یارانه پرداخت کرده 7.5تا  5کلزاکاران قرار گرفت و برای هر دستگاه  .  

درصد رسیده است 14ه درصد ب 6های روغنی از محل تولید داخل از وی در پایان به این نکته اشاره کرد که میزان تامین دانه .  

های روغنی را در راستای کاهش سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی توسعه سطح زیر کشت دانه 3به گزارش خبرنگار فارس، طی 

های روغنی سطح زیر کشت در واردات روغن خام و کنجاله در دستور کار قرار داده است، به طوری که به گفته مجری طرح دانه

   ر شده استبراب 7سال  3عرض 

 

 لینک خبر 
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 دانه های روغنی 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ : 
 

 تومانی کلزا ۴50مطالبات کلزاکاران به طور کامل پرداخت شد/ پیشنهاد نرخ خرید سه هزار و 

هزار تن کلزا از کشاوزران خریداری و پول آن به طور کامل به کشاورزان پرداخت  333،  96-97مهاجر گفت: در سال زراعی 

 .شد

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  های ، علیرضا مهاجر مجری طرح دانهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

با بیان اینکه از سال  97-98روغنی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی سال 

هزار تن کلزا  340مان با شروع طرح تولید کشت کلزا بیش از هفت برابر افزایش یافته است، اظهار کرد: امسال از مجموع همز 94

شد پرداخت کشاورزان به  هزار تن خرید تضمینی داشتیم که تمام مطالبات آن 333 . 

درصد این میزان را به  75که برخی اوقات تا هزار هکتار کشت کلزا تدارک بذر دیدیم  350، 97-98وی افزود: برای سال زراعی 

دهیمصورت یارانه در اختیار کشاورزان قرار می . 

مطالبات کلزاکاراندرصد از  9۵برداشت کلزا به پایان رسید/پرداخت  :بیشتر بخوانید   

 97-98گیرد، گفت: برای شروع سال زراعی مهاجر با بیان اینکه کشاورزان به میزان کافی بذر، کود و سم در اختیارشان قرار می

درصد بذر یارانه در اختیار  75بذر به میزان کافی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است به طوری که در برخی موارد حتی تا 

شودقرار داده میکشاورزان  . 

های کارشناسان برای مصرف های روغنی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: از کشاورزان تقاضا داریم به توصیهمجری طرح دانه

 .سم، بذر و کود توجه کنند چرا که مصرف به میزان کافی افزایش عملکرد را به همراه دارد

مینی کلزا در سال زراعی وی درباره پیشنهاد وزارتخانه برای قیمت خرید تض گفت: امسال برای خرید تضمینی هر کیلو کلزا  98-97

تومان تصویب شود و این  350رود نرخ سه هزار و تومان را به شورای اقتصاد دادیم که انتظار می 450پیشنهاد نرخ سه هزار و 

درصد افزایش یافت و مابقی نیز ثابت  2.5ها در حالی است سال گذشته به سبب شرایط موجود در کشور نرخ خرید تضمینی کلزا تن

 .بود

سازی و کار وارد کشور کردیم، بیان کرد: البته با بومیدستگاه ریزدانه 500هزار و  2مهاجر با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 

ورزان قرار دهیم که این امر منجر به میلیون تومان در اختیار کشا 7.5تا  5ها را با یارانه تولید آن در داخل توانستیم این ریزدانه

 .کاهش میزان بذر مصرفی و تحولی بزرگ در اشتغال است

های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه رکورد تولید کلزا در سه سال گذشته شکسته شد، تصریح مجری طرح دانه

ود این روند در تولید ادامه یابدرکرد: این امر با حمایت و توجه کشاورزان صورت گرفته و انتظار می .  

 

 لینک خبر 
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 دانه های روغنی 

 
 ایران اکونا  – 17/6/1397تاریخ : 

های روغنی طی سه سالبرابری تولید دانه۷افزایش   
برابر شده گفت: وزارت جهاد  ۷های روغنی بیش از های روغنی با بیان اینکه از زمان شروع این طرح تولید دانهمجری طرح دانه

تومان برسد 34۵0ی قیمت کلزا به جار ۹۸-۹۷کشاورزی پیشنهاد داده برای سال زراعی   

در جمع خبرنگاران با بیان اینکه  ۹۸-۹۷علیرضا مهاجر در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی سال 

هزار  340برابر افزایش دهیم، گفت: به طوری که میزان تولید به  ۷به بیش از  ۹4توانسته ایم تولید را از زمان شروع طرح از سال 

هزار تن آن نیز از کشاورزان خریداری شده که تمام پول کشاورزان را نیز پرداخت کرده ایم 333رسیده و تن  . 

اظهار داشت: برای اولین بار، تمام بذر مورد نیاز  ۹۸-۹۷هکتار دانه های روغنی برای سال  3۵0وی با اشاره به تدارک کشت 

درصد قیمت این بذور را به صورت یارانه ای به کشاورزان  ۷۵؛ ضمن اینکه گاهاً تا کشاورزان را تأمین و در اختیار آنان قرار داده ایم

 .پرداخت کرده ایم

ها، سموم و کودهای شیمیایی تهیه شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته استمهاجرتصریح کرد: تمام کارنده . 

توصیه می کنند مورد استفاده قرار دهند تا تولید آنان دچار آسیب وی به کشاورزان توصیه کرد بذرها را به اندازه ای که کارشناسان 

 .نشود

دستگاه ریز دانه کار وارد کشور کردیم  ۵00مشاور وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه ما در سال گذشته بیش از دو هزار و 

تیار کشاورزان قرار گرفتندمیلیون تومان در اخ ۷تا۵ یارانه با و گفت: این دستگاه ها بومی سازی شده اند  . 

چقدر بوده است، تصریح کرد:  ۹۸-۹۷مهاجر درباره اینکه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای نرخ دانه های روغنی در سال زراعی 

درصد نرخ خرید تضمینی کلزا افزایش  ۲.۵متأسفانه با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشت در سال زراعی گذشته فقط 

تومان  33۵0تومان بوده که امیدواریم دولت حداقل با نرخ  34۵0ته و باقی افزایشی نداشته است. برای سال جاری پیشنهاد یاف

 .برای این محصول موافقت کند تا کشاورزان بتوانند تورم را تحمل کنند

کشاورزی، مسئوالن ارشد این ( با حضور وزیر جهاد ۹۸-۹۷ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی )آغاز سال زراعی 

 وزارتخانه و کشاورزان نمونه در حال برگزاری است

 .لینک خبر 
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 دانه های روغنی 

 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ 

 تومانی کلزا ۴50مطالبات کلزاکاران به طور کامل پرداخت شد/ پیشنهاد نرخ خرید سه هزار و 

هزار تن کلزا از کشاوزران خریداری و پول آن به طور کامل به کشاورزان پرداخت  333،  96-97مهاجر گفت: در سال زراعی 

 .شد

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  های ، علیرضا مهاجر مجری طرح دانهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

با بیان اینکه از سال  97-98اعی سال روغنی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زر

هزار تن کلزا  340همزمان با شروع طرح تولید کشت کلزا بیش از هفت برابر افزایش یافته است، اظهار کرد: امسال از مجموع  94

شد پرداخت کشاورزان به  هزار تن خرید تضمینی داشتیم که تمام مطالبات آن 333 . 

درصد این میزان را به  75هزار هکتار کشت کلزا تدارک بذر دیدیم که برخی اوقات تا  350، 97-98وی افزود: برای سال زراعی 

دهیمصورت یارانه در اختیار کشاورزان قرار می . 

درصد از مطالبات کلزاکاران 9۵شت کلزا به پایان رسید/پرداخت بردا :بیشتر بخوانید   

 97-98گیرد، گفت: برای شروع سال زراعی مهاجر با بیان اینکه کشاورزان به میزان کافی بذر، کود و سم در اختیارشان قرار می

درصد بذر یارانه در اختیار  75ا بذر به میزان کافی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است به طوری که در برخی موارد حتی ت

شودکشاورزان قرار داده می . 

های کارشناسان برای مصرف های روغنی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: از کشاورزان تقاضا داریم به توصیهمجری طرح دانه

 .سم، بذر و کود توجه کنند چرا که مصرف به میزان کافی افزایش عملکرد را به همراه دارد

باره پیشنهاد وزارتخانه برای قیمت خرید تضمینی کلزا در سال زراعی وی در گفت: امسال برای خرید تضمینی هر کیلو کلزا  98-97

تومان تصویب شود و این  350رود نرخ سه هزار و تومان را به شورای اقتصاد دادیم که انتظار می 450پیشنهاد نرخ سه هزار و 

درصد افزایش یافت و مابقی نیز ثابت  2.5یط موجود در کشور نرخ خرید تضمینی کلزا تنها در حالی است سال گذشته به سبب شرا

 .بود

سازی و کار وارد کشور کردیم، بیان کرد: البته با بومیدستگاه ریزدانه 500هزار و  2مهاجر با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 

میلیون تومان در اختیار کشاورزان قرار دهیم که این امر منجر به  7.5تا  5رانه ها را با یاتولید آن در داخل توانستیم این ریزدانه

 .کاهش میزان بذر مصرفی و تحولی بزرگ در اشتغال است

های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه رکورد تولید کلزا در سه سال گذشته شکسته شد، تصریح مجری طرح دانه

رود این روند در تولید ادامه یابدو توجه کشاورزان صورت گرفته و انتظار میکرد: این امر با حمایت   

 

 .لینک خبر 
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 روغن

 
 فود پرس  – 18/6/1397تاریخ : 

 قیمت روغن پالم مالزی همسو با سایر انواع روغن نباتی کاهش یافت
 

معامالت این فرآورده در بازار جهانی محسوب می  مبنای که مالزی، بورس در پالم روغن قراردادی نرخ  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

دالر( تنزل یافت و  ۵4۹.۶0رینگیت )معادل  ۲۲۷۷درصد کاهش به هرتن  0.۶گرد، برای تحویل در نوامبر در پایان هفته گذشته با 

شد، فاصله گرفترینگیت که باالترین قیمت در دوماه گذشته تلقی می  ۲303به این ترتیب قیمت مذکور از نقطه اوج آن هرتن  . 

 

روغن پالم در یک هفته گذشته بود. چشم انداز  قیمت روزانه افت بیشترین این ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

رشد موجودی در انبار و تضعیف بهای سایر انواع روغن های نباتی، زمینه را برای کاهش بهای روغن پالم مالزی فراهم ساخت. 

درصد افزایش به باالترین سطح در شش ماه گذشته رسیده است 0.۹دی روغن پالم در مالزی با گفتنی است موجو . 

درصد کاهش یافت، روز  0.1در همین حال قیمت روغن سویا در بورس شیکاگو، به عنوان رقیبی برای روغن پالم، روز پنجشنبه 

درصد افزایش داشته  0.03سویا در بورس دالیان چین درصد از قیمت مذکور کاسته شده بود. قیمت روغن  0.۷پیش از آن نیز 

درصد تنزل یافت 0.04است، اما قیمت روغن پالم در بورس دالیان   

 

 لینک خبر 

 

.  
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 زعفران
 اری فارس خبرگز – 14/6/1397تاریخ :

رئیس سازمان تعاون روستایی ایران اعالم کرد آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده/افزایش قیمت شیر موقتی 

 است 

کشاورزی خبرگزاری فارس، حسین شیرزاد در جمع خبرنگاران درباره مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش به گزارش خبرنگار 

تومان در بازار گفت: قیمت شیر، سیر فصلی را طی می کند و معموالً در این فصل به اوج قیمتی خود  ۲100قیمت شیر خام به 

ماند اما در اواخر فصل تابستان معموالً با چنین قاضا ثابت مینزدیک می شود؛ چرا که در این فصل عرضه کاهش می یابد؛ اما ت

بومی ایران شده به این صورت است نژاد تقریباً که هولشتاین گاوهای نژاد مکانیسم چرا  مسئله ای مواجه می شویم، . 

موضوع تا حدودی صحیح معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد اعالم افزایش قیمت شیرخام از سوی صنایع لبنی اظهار داشت: این 

ضمن اینکه بعد از این فصل مدام با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و در سالهای گذشته  .است اما این افزایش قیمت موقتی است

 .نیز با این مسئله مواجه بوده ایم

 تامین واردات با را نیازمان بخواهیم که نیست قدری به کمبود میزان: گفت نیز فصل این در شیر واردات ضرورت  شیرزاد درباره

است شده بازار وارد نیز دومنظوره نژادهای اینکه ضمن ایم کرده پیشرفت لبنی صنایع و دام نژاد اصالح زمینه در ما کنیم، . 

 مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی با اشاره به اینکه مداخله سازمان مرکزی تعاون روستایی در بازار شیر به حداقل رسیده

درصد بازار شیر در دست بخش خصوصی است  ۹۷روز گذشته ما حتی یک لیتر شیر نیز خرید نکرده ایم.و  ۲۵است، گفت: در 

صول مواجه می شویم و قیمت افت می کند برای حمایت از تولیدکنندگان ما به بازار ورود می کنیممح مازاد با که زمانی تنها  و . 

 پیگیری لغو ممنوعیت صادرات شیر خشک

شیرزاد در پاسخ به اینکه پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی برای لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک هم اینگونه توضیح داد: ما 

 .همچنان در حال مذاکره با وزارت صنعت برای لغو این ممنوعیت هستیم

دامپروری است، افزود: ما وی با بیان اینکه دفاع وزیر جهاد از صادرات شیر خشک برای حفظ دستاوردهای چندساله صنعت 

معتقدیم منع صادرات آسیب جدی به توسعه صنعت دامپروری و صنایع لبنی وارد می کند. کمبود شیرخشک در بازار آنچنان که 

 .اعالم می کنند حاد نیست و چنین مشکلی به این شدت وجود ندارد

ماه گذشته تالش زیادی کرده تا  3جهاد کشاورزی در طول وی افزود: در زمینه تولید باید به سمت افزایش کیفیت برویم و وزارت 

 .نهاده ها با قیمت بسیار مناسب به دست تولیدکنندگان برسد

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود خرید تضمینی خرما را غیر منطقی دانست و گفت: ما خرید توافقی 

کشاورزی با این مسئله موافقت کرده و دستورالعمل های آن نیز نوشته شده و قرار  این محصول را در دستور کار داریم. وزیر جهاد

 .است طی دو روز آینده به امضای وزیر برسد

مرکز خرید راه اندازی شده و بعد از امضای وزیر،  ۵شیرزاد با اشاره به اجرای این طرح در شهرهای خرمشهر و آبادان، اظهارکرد: 

هزار تن خرما خریداری شود و با این خرید، قیمت محصول تا حدود  ۷تا  ۶شود. پیش بینی می شود خرید این محصول آغاز می 
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درصد کمتر از آن  30نیز  3درصد کمتر از این میزان و درجه  1۵میزان  ۲تومان افزایش می یابد و قیمت خرمای درجه  ۲۹00

 .است

گرفته از اقدام این سازمان در زمینه خرید زعفران گفت وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقادات صورت ما سال  :

تن آن در بورس با عالی ترین شیوه و کامالً شفاف با ارائه ضمانتنامه های بانکی به  4۲تن زعفران خرید کردیم که  ۶۸.۵گذشته 

 .فروش رفته است

هزار تومان رسیده است،  30میلیون و  ۸تا  1۵میلیون و  ۸یورو معادل  ۶0۵شیرزاد با اشاره به اینکه قیمت زعفران هم اکنون به 

گفت: هرچه قیمت زعفران به بهای منطقی آن نزدیکتر شود به نفع تولیدکنندگانی است که در مناطق کمتربرخوردار زندگی می 

 .کنند

نها باید بدانند که عصر معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: نظر اعضای شورای ملی زعفران در جای خود محترم است اما آ

بازار باید شفاف باشد و مکانیسم های بورس سبب بهبود و  .مزیت های نسبی به پایان رسیده و عصر مزیت های رقابتی است

تقویت بازار زعفران می شود. این اقدام باعث تعادل بازار و فراهم سازی بستری برای برندسازی می شود و تجار سنتی باید این امر 

.یرند و خود را مدرن کنندرا بپذ . 

تن برسد و با این وضعیت قیمت ها دچار نوسان شدید می شود و حضور  400شیرزاد پیش بینی کرد: سال آینده تولید زعفران به 

تعاون روستایی در بازار این نوسانات را کنترل می کند. ضمن اینکه اگر نوسان وجود داشته باشد، تولیدکننده و صادر کننده دچار 

 .مشکل خواهد شد

   وی این را هم گفت که ما در ورود بعدی خود به بازار از نظرات انجمن های تخصصی و شورای ملی زعفران استفاده خواهیم کرد

 

 لینک خبر 
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 زعفران 

 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ : 

 

مهرماه 20تولید زعفران واقعی نیست/ آغاز برداشت از   
عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به سطح کنونی زیرکشت زعفران، تولید این محصول باید دو برابر رقم فعلی باشد و این 

شودامر تنها با توسعه ترویج عملیاتی می . وگو با خبرنگارعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت نعت،تجارت و ص 

مهرماه خبر داد و گفت: برداشت  20، از آغاز زمان برداشت زعفران در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

.مهرماه در مناطق سردسیری آغاز و تا اواسط مهرماه در کشور ادامه دارد 20زعفران از  ه ساله، سطح زیر کشت وی افزود: هم

رود تولید افزایش یابد که در صورت شرایط جوی و بارندگی مناسب انتظار میدرصد افزایش می 10زعفران به طور خودکار حداقل 

.یابد هزار هکتار است که با وجود  10۵حسینی ادامه داد: براساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت زعفران 

ی، زمین، نیروی انسانی و غیره تولید زعفران باید دو برابر میزان فعلی باشداین منابع انرژ این مقام مسئول با انتقاد از عدم تولید .

رغم شرایط بد کیلو است درحالیکه علی ۴هم اکنون متوسط تولید زعفران در هر هکتار کمتر از  :واقعی زعفران در کشور بیان کرد

رود بحث ترویج با جدیت بیشتری تن در هکتار بوده است، به همین دلیل انتظار می ۶برداشت سال گذشته، متوسط  30خراسان در 

.دنبال شود تا به تولید واقعی دست یابیم تن اعالم کرد و گفت: این درحالی است که ظرفیت  ۴00وی مجموع تولید زعفران کشور را 

.تولید زعفران دو برابر میزان کنونی است کیلو در هکتار برداشت  1۵رچه تعداد کشاورزانی که به طور متوسط حسینی ادامه داد: اگ

رود تمامی کشاورزان به عملیات زراعی و مسائل مربوط به کاشت، داشت و برداشت توجه داشته کنند،کم نیست اما انتظار میمی

.باشند تا به دوبرابر تولید فعلی دست یابیم تومان/ آمار دقیقی از میزان زعفران میلیون  8حداکثر قیمت هر کیلو زعفران پوشال 

 احتکار شده در دست نیست

هزار و حداکثر  200میلیون و  ۴تا  100میلیون و  ۴ را ایدسته  وی در بخش دیگر سخنان خود حداقل قیمت هر کیلو زعفران

میلیون تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون قیمت شفافی در بازار وجود ندارد و افراد با  8تا  300میلیون و  ۵زعفران پوشال 

کنندهای دلخواه اقدام به عرضه محصول در بازار مینرخ . 

آمار دقیقی از میزان احتکار زعفران در دسترس است، بیان کرد: آمار دقیقی در این  این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا

های احتکار شده به سبب نگهداری در زمینه در دسترس نیست، اما به هر حال احتکار کنندگان بازنده هستند چرا که کیفیت زعفران

.انبار و گذشت یکسال از تولید آنها در حد استاندارد نیست ود: هم اکنون خریداران داخلی و خارجی منتظر ورود محصول حسینی افز

کنند با این وجود احتکار کنندگان و نو به بازار هستند و از این رو تنها در حد مصرف مورد نیاز روزانه خود زعفران خریداری می

ند شد چرا که خریداری برای رو خواههای آتی با مشکالت جدی روبهافرادی که درصدد برهم زدن نظم بازار هستند، در هفته

عضو شورای ملی زعفران در پایان با اشاره به اینکه همزمان با ورود محصول نو به بازار کسی خریدار .محصول آنها وجود ندارد

های متقلبانه و مخلوط کردن زعفران نو با کهنه زعفران سال پیش دالالن نیست ، تصریح کرد: براین اساس افراد سودجو با شیوه

خارجی به  و  حصول خود را روانه بازار خواهند کرد که در نهایت این امر مشکالت متعددی نظیر کاهش اعتماد خریداران داخلیم

 .زعفران ایرانی را به همراه خواهد داشت

 

 لینک خبر 
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 زعفران 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ : 

توافقی زعفران از کاهش روز افزون قیمت در بازار جلوگیری کردخرید   
تن زعفران و عرضه به بورس کاال از کاهش قیمت زعفران توسط دالالن ۶۷طهماسبی گفت:سازمان تعاون روستایی با خرید 

 .جلوگیری کرد

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

، درباره تاثیر کاهش خرید توافقی زعفران بر جلوگیری از روند نزولی قیمت در بازار اظهار کرد: اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

ت جهاد کشاورزی حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است به گونه ای اگر نرخ فروش جوابگوی قیمت تمام ماموریت اصلی وزار

وی افزود: سال گذشته با وجود ثبات نرخ زعفران در .شده و سود باغدار نبود، با خرید توافقی محصول از تنش بازار جلوگیری کند

هزار تومان  ۶00را به سبب کسب سود بیشتر  کشاورزان از زعفران کیلو هر خرید قیمت  بازارهای جهانی،دالالن به طور متوسط

 .کاهش دادند که این امر با انتقاد شدید کشاورزان روبرو شد

درصد زعفران تولیدی صادراتی است،بیان کرد ۸0طهماسبی با اشاره به اینکه  در شرایطی که اکثر محصول تولیدی به بازارهای  :

براین منطقی نیست که خریداران بدون هیچ دلیلی قیمت زعفران از کشاورزان را کاهش دهندجهانی صادر می شود؛بنا . 

شودمی زعفران جهانی قیمت تعیین مرجع ایران بیشتر بخوانید:  

از خرید  معاون وزیر جهاد کشاورزی خرید توافقی را یک راه برای حمایت از کشاورزان دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی پس

توافقی محصول به منظور شفاف سازی قیمت، اقدام به عرضه محصول در بورس کاال می کند که این امر رضایتمندی مصرف کننده 

 .و تولیدکننده را در بر دارد

به به گفته وی اگر وزارت جهاد کشاورزی فریاد رس کشاورزان نباشد،دالالن به سبب کسب سودهای بیشتر قیمت خرید محصول را 

 .طور مداوم کاهش می دهند

معاون امور باغبانی در پایان تصریح کرد: علی رغم نوسان نرخ ارز، دالالن قیمت خرید زعفران از کشاورزان را کاهش دادند که به 

تن زعفران از کاهش روز افزون قیمت در بازار جلوگیری کرد ۶۷همین خاطر سازمان تعاون روستایی با خرید   

 

 لینک خبر 
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 زیتون
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 سالمت

 
 خبرگزاری فارس  – 17/6/1397تاریخ : 

رئیس سازمان دامپزشکی اعالم کرد عزم فائو و سازمان بهداشت جهانی دام برای ریشه کنی بیماری طاعون نشخوار 

 کنندگان کوچک 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، علیرضا رفیعی پور، رییس سازمان دامپزشکی کشور 

از طاعون نشخوار کنندگان کوچک که برای شرکت در اجالس جهان عاری  ( PPR)  به بلژیک اعزام شده است، به نقل از دکتر

ایجاد شد و  ۲01۵گرازیانو، مدیر کل سازمان خواربار جهانی ملل متحد )فائو( گفت: استراتژی ریشه کنی بیماری پی پی آر در سال 

برای رسیدن به هدف جهان عاری از پی پی آر  ۲030د تا سالتا به امروز سرمایه گذاری خوبی در این زمینه انجام شده است که بای

 .ادامه یابد

به گفته وی، در این اجالس، مدیر کل فائو با تاکید بر اینکه باید باور داشت می توان در ریشه کنی این بیماری موفق شد، به توفیق 

سال پیش استناد کرده و افزوده است ۷جشن ریشه کنی طاعون در  سال برای ریشه  ۲۵و هزینه ای که ظرف  سرمایه گذاری :

سال بعد از ریشه کنی بیماری بازگشت که این نشان دهنده اقتصادی بودن این نوع  ۲کنی طاعون در جهان انجام شد، ظرف 

 .سرمایه گذاری است

هستیم تا بتوانیم با گرازیانو با اشاره به این که نیازمند کمک کشاورزان و دامپزشکان برای اجرایی شدن ریشه کنی پی پی آر 

سرمایه گذاری جهانی به هدف خود برسیم، تاکید کرده است در واقع این سرمایه گذاری به مبارزه با فقر و گرسنگی کمک می 

 .نماید

بنابراین گزارش، ریاست سازمان دامپزشکی کشورمان در ادامه با اشاره به آنچه امروز جمعه در این اجالس گذشته است، به نقل از 

نم دکتر مونیکا الیوا، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی دامخا  (oie )  که وی نیز در اجالس جهان عاری از پی پی آر سخنرانی

دنیا نیازمند سرمایه گذاری بیشتر برای ریشه کنی بیماری است و ریشه کنی پی پی آر به شرط اتحاد و » :کرده است، اظهار کرد

ان بهداشت جهانی دام در حال رصد آنچه در سطوح ملی و بین المللی در ارتباط با ریشه همراهی همگی امکان پذیر است. سازم

 .«کنی این بیماری در حال انجام است بوده و از سرویس های دامپزشکی دنیا به دلیل همکاری جدی در این راه قدردانی می کنیم

اتش، به برنامه ریشه کنی پی پی آر به کمک های جدی به گفته رفیعی پور، خانم دکتر مونیکا الیوا در بخش دیگری از اظهار

آزمایشگاه رفرانس در چین، پربرایت انگلستان و سیراد فرانسه اشاره کرده و ضمن اعالم اینکه واکسن با کیفیت  3موسسه پنواک و 

ر دادتنظیم و برقرار کرده، خب oieدر دنیا در دسترس هست، از وجود قوانین و مقررات خوب در این مسیر که . 

بر مهم بودن این بیماری و باور  oieبر اساس این گزارش، دکتر الیوا در بخش دیگری از اظهاراتش نیز به تاکید مشترک فائو و 

مشترک آن ها برای ریشه کنی این بیماری که سبب توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود، اشاره کرده و خبر داده است در 

کشور آفریقایی، خاورمیانه، آسیا و اروپا دیده شده است ۷0زدیک به حال حاضر این بیماری در ن . 
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در ادامه این گزارش، بهمن عابدی کیاسری، مدیر کل سازمان های تخصصی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دامپزشکی 

نر توسعه و همکاری های بین کشور نیز که ریاست سازمان دامپزشکی را همراهی می کند، به اظهارات دکتر میمیکا، کمیسیو

المللی اتحادیه اروپا اشاره کرده که گفته است گزارش های موجود حاکی از حضور این بیماری در اقصی نقاط جهان از جمله اروپا، 

شتآسیا، آفریقا و خاورمیانه است و مبارزه با این بیماری، تاثیرات اجتماعی و اقتصادی در دنیا به ویژه در آفریقا خواهد دا . 

کمیسیونر توسعه و همکاری های بین المللی اتحادیه اروپا در ادامه از آمادگی اتحادیه اروپا برای کمک به برنامه ریشه کنی این 

بیماری خبر داده و خواستار حل چالش های جهانی با تعهدات و همکاری های جهانی شده است. کما اینکه دکتر میمیکا، 

دهی را از اجزای مهم این برنامه توصیف کرده و گفته است جهت تسریع این مهم، باید سرویس واکسیناسیون سرویالنس و گزارش 

 .های دامپزشکی جهان توسعه یابد

که در آن برنامه های ایران برای  oie رییس سازمان دامپزشکی کشور در اشاره به دیدارش با خانم دکتر مونیکا الیوا مدیر کل

، خبر داد: در این دیدار به اطالع مدیرکلریشه کنی بیماری تشریح شده است  oie  رسانده شد که در حال حاضر ایران در مرحله

سال با واکسیناسیون جمعیت هدف و تکرار واکسیناسیون در کانون های قدیمی و شعاع  3کنترل بیماری قرار دارد و به مدت  ۲

کنترل بیماری است ۲اطراف کانون ها، در حال گذر از مرحله  . 

طرنشان کردوی خا در صورت تامین اعتبار و واکسن مکفی وارد مرحله  13۹۸بر اساس برنامه دیگر این اجالس، در سال آینده  :

۷0سوم کنترل بیماری شده و در این مرحله با مایه کوبی  درصد دام های سبک به صورت هدف مند همراه با عالمت  ۸0تا  

تا  ۲01۶الی به مرحله ریشه کنی بیماری نزدیک خواهیم شد. )سال های سال متو 3های مایه کوبی شده به مدت گذاری دام

۲0۲1) 

تا  ۲0۲۲رفیعی پور با بیان این که در بخش دیگری از برنامه اجالس اشاره شده مرحله ریشه کنی به عنوان مرحله پایانی از سال 

ن )بره و بزغاله های همان سال( همراه با مطالعه ادامه خواهد داشت و در این مرحله فقط اقدام به مایه کوبی دام های جوا ۲0۲4

با قطع مایه کوبی و برقراری  ۲0۲۵های بیماری خواهد شد، یادآور شد: بر اساس برنامه همین اجالس، در سال دقیق و کامل کانون

 .سیستم مراقبت اعالم ریشه کنی بیماری خواهد شد

هند، مغولستان، سنگال، اوگاندا، سودان، زامبیا، ارمنستان، ازبکستان، در این اجالس، وزیران کشاورزی کشورهای چاد، مصر، 

اندبنگالدش و سومالی نیز حضور یافته و سخنرانی کرده  

 

 لینک خبر 
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  سالمت
 ایران اکونا  -/ 17/6/1397تاریخ " 

 مردم نگران سالمت در مصرف مرغ نباشند
های مرغی که در داخل کشور به صورت بهداشتی و قانونی تهیه و گفت: فرآوردهمعاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی 

ای برای بهداشت عمومی نداردشود، مخاطرهتوزیع می . 

شود که هیچ به گزارش ایران اکونا به نقل از صداوسیما، علی صفر ماکنعلی اظهار داشت: گاهی در فضای مجازی مطالبی منتشر می

ور مثال به مردم توصیه می شود که بخاطر استفاده از هورمون در صنعت طیور، مردم از مصرف بخش هایی پایه علمی ندارد و به ط

از مرغ نظیر بال، گردن و پای مرغ خودداری کنند؛ درحالیکه این قسمت ها کامال قابلیت مصرف برای انسان را دارد و استفاده از آن 

 .هیچ مخاطره ای ندارد

فاده از موادی نظیر هورمون در صنعت طیور امکان پذیر نیست و این حرف ها که نشات گرفته از حرف وی یادآور شد: اساسا است

های بدون مبنای علمی است که دانسته یا نادانسته برای آسیب رساندن به بخشی در زنجیره تولید صنعت طیور منتشر می شود و 

 .مردم نباید به این صحبت ها توجه کنند

اشاره به برنامه های سازمان دامپزشکی برای مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گفت: از آبان سال ماکنعلی همچنین با 

محور شامل رصد و پایش،  ۵گذشته که این بیماری در بخش های وسیعی از کشور ایجاد شد، برنامه های عملیاتی خود را در 

صالح به روز کردیم و ضمن آموزش بیش از سه هزار با مشورت مجامع ذی تشخیص، معیارهای کنترلی، آموزش و ارزیابی مراقبت

استان کشور نهادینه کرده و با تمهیدات الزم اندیشیده شده که امیدواریم  14نفر از فعاالن این صنعت، سامانه های تشخیصی را در 

بحرانی به نام آنفلوانزای پرندگان نداشته باشیم ۹۸-۹۷در موج سال  . 

درصد تلفات سال قبل در سال جاری هم تکرار شود؛ اما پیش بینی ما این است که با  ۲0تا  10با این وجود ممکن است  وی افزود:

توجه به شناسایی ویروس های در گردش، هدفمند کردن واکسیناسیون در مناطق خاص، هدایت مرغداری های مناطق پرخطر به 

دیگر با این بیماری که هزینه زیادی به ما  ۹۹-۹۸بیماری کنترل شود و موج کم خطر و برخورد با مرغداری های غیر مجاز این 

 .تحمیل کرد به عنوان موضوع عادی و غیرحاد برخورد شود

معاون سازمان دامپزشکی کشور همچنین با بیان اینکه امسال شرایط شیوع این بیماری عادی است و تعداد کانونهای آلوده امسال 

د کاهش یافته است، ادامه داد: خسارت تمام مرغدارانی که تولیداتشان در قالب سیستم رضد و پایش درص ۹۵نسبت به سال قبل 

گذار امسال نسبت معدوم شده بود، به طور کامل تا پااین سال قبل توسط شرکت های بیمه پرداخت شده است و جمعیت مرغ تخم

درصد افزایش یافته است ۸به سال قبل   

 .لینک خبر 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970617000757/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C--


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 زمینی سیب

 
 ایران اکونا  – 19/6/1397تاریخ :

 

 هشدار کمبود و افزایش چند برابری قیمت سیب زمینی و گوجه
رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه و نیاز این محصوالت در 

افزایش چند برابری قیمت این محصوالت مواجه خواهیم بودبازار، در صورتی که تدبیری اتخاد نشود با کمبود و  . 

شدن دوباره صادرات سیب زمینی، هندوانه و گوجه  آزاد صابری رئیس اتحادیه صنف بار فروشان میوه و تره بار با انتقاد از دولت از 

اقالم فوق جزء مایحتاج اصلی خانوار  فرنگی با ارسال نامه ای به فراهانی رئیس اتاق اصناف اتاق ایران نوشت: با توجه به اینکه

 .میباشد و با در پیش داشتن ماههای محرم و صفر تقاضای اقالم فوق در این ایام افزایش مییابد

اگر تدبیری اتخاذ نشود بحران و کمبود برای مصرف  آفات، و گرما از فرنگی گوجه و از طرفی به دلیل آسیب دیدگی سیب زمینی 

  .لذا شایسته است تدابیری اتخاذ شود تا بازار با افزایش چند برابری قیمت مواجه نشود .کنندگان ایجاد خواهد شد

 

 لینک خبر 
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 سیب زمینی
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ : 

 

 زمینی به نرخ یک دالر صحت ندارد/ پیشنهاد افزایش قیمت تضمینی گندم بر مبنای تورمصادرات سیب

زمینی در هیچ کجای دنیا یک دالر نیست چرا که اگر چنین اتفاقی بیفتد کشاورزان ترکیه زودتر از ما کشاورز گفت: قیمت سیب

 .شوندمی دست به کار

، عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کمبود ۹۷-۹۸راسری کشت محصوالت زراعی سال کشاورزی در حاشیه ششمین گردهمایی س

رود، اظهار کرد: بهره ورزی از آب، تمرکز بیشتر بر آب باران، های بارز آب و هوایی کشور به شمار میآب و خشکسالی از ویژگی

 .ر وزارتخانه قرار داردتوجه به تنظیم بازار، مدیریت بازار و امنیت غذایی کشور در دستور کا

رود چرا که تولید گندم، شکر و های پیش روی وزارتخانه به شمار میوی افزود: تلفیق منابع ملی با منافع کشاورزان از جمله اولویت

 .رودهمچنین توجه به افزایش تولید برنج و ذرت برای ما امری مهم به شمار می

دار تولید محصوالت اساسی از جمله سیب زمینی، سبزی و صیفی برای ما حائز اهمیت کشاورز با اشاره به اینکه حفظ استمرار پای

 .است، گفت: درخواست ما از تولیدکنندگان این است که بیش از ظرفیت بازار تولید نکنند

  ایران در تولید سیب زمینی خودکفاست / امکان صادرات سیب زمینی به قطر :بیشتر بخوانید

زمینی به  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا صادرات گوجه فرنگی و سیب

تا یک ماه اخیر  ۹۲بیان کرد: با نگاهی به قیمت سیب زمینی از اسفند  رود،عراق از دالیل افزایش قیمت داخل به شمار می

شد و با نوسانات نرخ ارز موجب شد میل به تومان از کشاورزان خریداری می ۶00یابیم که هر کیلو سیب زمینی با قیمت درمی

 .صادرات سیب زمینی افزایش یابد

زمینی از مناطق مرزی به بازارهای هدف به نرخ یک دالر صحت دارد، وی در پاسخ به این سوال که آیا صادرات هر کیلو سیب 

تأکید کرد: ما در مناطق مرزی تولید سیب زمینی نداریم و اگر دولت ببیند قیمت این محصول بیش از حد در حال افزایش است 

 .شودن میمانع صادرات آ

قابلیت قاچاق ندارد و حتما باید از مبادی رسمی صادر شود  کشاورز ادامه داد: با توجه به آنکه سیب زمینی محصول سنگینی است

از این رو در صورت افزایش بیش از حد قیمت مانع صادرات این محصول خواهیم شد مضاف بر آنکه قیمت سیب زمینی در هیچ 

 .وندشکجای دنیا یک دالر نیست چرا که اگر چنین اتفاقی بیفتد کشاورزان ترکیه زودتر از ما دست به کار می
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معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی قیمت کنونی هر کیلو سیب زمینی را سه دهم دالر اعالم کرد و افزود: البته منکر فعالیت 

 .ها و احتمال سوء استفاده واسطه گران با افزایش نرخ ارز و در نهایت سودجویی در بازار نیستیمواسطه

یح کرد: وزارتخانه پیشنهاد خود را طبق زمان معین برای قیمت تضمینی گندم داده وی در پایان درباره قیمت تضمینی گندم تصر

 .رود بر مبنای تورم این نرخ تا پایان شهریور ماه اعالم شوداست و انتظار می

  لینک خبر
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 شیالت
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ : 

استدرصدی تولید ماهیان گرم آبی در راه  25کاهش   
یک مقام مسئول گفت: با توجه به خشکسالی شدید در قطب های اصلی تولید،پیش بینی می شود که امسال تولید ماهیان گرم آبی 

درصد کاهش یابد ۲۵تا  ۲0در مقایسه با سال قبل  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی حسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

درصدی تولید خبر داد و گفت: با توجه به خشکسالی شدید در دو استان گیالن و خوزستان  ۲۵تا  ۲0، از کاهش خبرنگاران جوان

درصدی نسبت به  ۲۵تا  ۲0قطب های اصلی تولید کننده ماهیان گرم آبی،پیش بینی می شود که امسال تولید با افت  به عنوان

 .مدت مشابه سال قبل در مزارع روبرو شود

ضوع وی افزود: بنابر اعالم وزارت نیرو مبنی برعدم آبگیری مزارع در استان خوزستان،اکثر مزارع آبگیری نکردند که درنهایت این مو

درصدی تولید در این استان را به همراه خواهد داشت 30کاهش  به گفته آقازاده خشکسالی های شدید در استان های .

این مقام مسئول .خوزستان،گیالن و مازندران تلفاتی را به همراه داشت که بعد از فصل برداشت میزان دقیق آن اعالم خواهد شد

هزار تن اعالم کرد و افزود: البته امسال پیش بینی می شود که تولید با افت  ۲۲0شته را مجموع تولید ماهیان گرم آبی در سال گذ

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار روبرو شود ۲۵تا  ۲0 وی با انتقاد از افزایش قیمت نهاده های تولید بیان کرد:  .

مگیری در بازار داشت که در پایان فصل برداشت باید تاثیر امسال قیمت برخی نهاده های تولید همچون کود و خدمات افزایش چش

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی از رونق بازار ماهیان گرم آبی خبر داد و گفت: بازار .آن در کاهش میزان تولید را محاسبه کرد

رونق نسبی برخودار است ماهیان گرم آبی در مقایسه با ابتدای سال ناشی از بحران نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از  .  با  آقازاده

به بازارهای هدف صادر شد،افزود: امسال پیش بینی می شود که  آبی گرم ماهیان تن هزار 10 حدود گذشته سال اینکه به اشاره

.همین میزان، ماهی به بازارهای هدف صادر شود خلیج درصد ماهیان گرم آبی به عراق،حاشیه  ۷0به گفته وی در پایان همه ساله 

 /فارس،آذربایجان و ارمنستان صادر می شود

 درصد صادرات ماهیان گرم آبی به عراق و حاشیه خلیج فارس است 70

 

 لینک خبر 
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 شکر

 
 ایران اکونا  – 17/6/1397تاریخ : 

میلیون تن چغندر قند8نیست/تولید 98نیازی به واردات شکردرسال   
میلیون تن باشد،  ۸مجری طرح چغندر قندکشور با بیان اینکه انتظار می رود در سال زراعی جاری نیز میزان تولید چغندر قند 

به واردات شکر نداریمنیازی  ۹۸گفت: برای سال  . 

در جمع خبرنگاران با  ۹۸-۹۷علیرضا یزدانی در مراسم ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی و آغاز سال زراعی  

بیان اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی افزایش سطح زیر کشت چغندر پائیزه است، گفت: در این راستا امسال سطح زیر کشت 

هزار هکتار می رسد ۲3هزار هکتار به  1۷چغندر پائیزه از  . 

 به تولید رود می انتظار افتد وی افزود: سطح زیر کشت چغندر بهاره ثابت می ماند اما با توجه به افزایش عملکردی که اتفاق می 

میلیون تن سال گذشته برسد ۸ میزان همان . 

چغندر قند در کشور رکورد تولید در کشور شکسته شد میلیون تن ۸با میزان تولید  ۹۷-۹۶وی خاطرنشان کرد: در سال زراعی  . 

تومان و  30۹یزدانی درباره نرخ خرید تضمینی چغندر قند در سال جاری نیز با اشاره به اینکه در سال گذشته نرخ چغندر بهاره 

شده که امیدواریم تحقق  درصدی این محصول ارائه ۸تا  ۷تومان تعیین شد، گفت: برای امسال پیشنهاد افزایش  303چغندر پائیزه 

 .پیدا کند

 .مجری طرح چغندر قند کشور گفت: زمان اعالم نرخ خرید تضمینی تأثیر بسزایی در تصمیم کشاورزان برای کشت محصول دارد

هزار تن  ۲0پیش بینی شده که یک میلیون و  ۹۷-۹۶وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در کشت بهاره سال 

تولید شود افزود: عملیات برداشت کشت بهاره یکی دو روز قبل آغاز شده استچغندر  . 

 ۹۸اینکه با توجه به شرایط تولید آیا در سال  بر مبنی مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار

قط به تولید داخل است و نیازی به واردات نداریمنیز اتکای ما ف ۹۸نیز از واردات شکر بی نیاز خواهیم بود، یادآور شد: در سال  . 

پاسخگوی نیاز کشور است ۹۸وی افزود: میزان ذخایر ما به اندازه کافی و ذخایرمان تا تیرماه سال   

 

 لینک خبر 
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 شکر 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ : 

ر قنددرصدی نرخ چغند 8تا  ۷نداریم/ پیشنهاد افزایش  98نیازی به واردات شکر در سال   
نیازی به واردات نداریم ۹۸یزدانی گفت: با توجه به ذخایر مطلوب شکر با اتکا بر تولید داخل تا تیرماه سال  . 

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، علیرضا یزدانی مجری طرح چغندرقند اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  

در جمع خبرنگاران از افزایش سطح  ۹۷-۹۸وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی 

هزار  ۲3هزار هکتار به  ۷1زیرکشت چغندر پاییزه نسبت به سال گذشته خبر داد گفت: امسال سطح زیرکشت چغندرقند پاییزه از 

رسدهکتار می . 

ماند، افزودوی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت در چغندر بهاره ثابت می با توجه به افزایش عملکرد چغندر بهاره و همچنین  :

میلیون تن برسد ۸رود که تولید به افزایش سطح زیرکشت چغندر پاییزه انتظار می . 

نگاری وزارت صنعت با گمرک در مورد ممنوعیت صادرات شکرجزئیات نامه :بیشتر بخوانید   

رود که شورای اقتصاد با این انتظار میدرصدی پیشنهاد نرخ خرید تضمینی چغندرقند خبر داد و گفت:  ۸تا  ۷یزدانی از افزایش 

گیری کشاورزان تأثیر بسزایی داردنرخ موافقت کند و هرچه زودتر نرخ را اعالم کند چرا که اعالم به موقع نرخ در تصمیم . 

تومان و  30۹مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی نرخ تضمینی هر کیلو چغندر قند بهاره در سال زراعی گذشته را 

درصد به این نرخ افزوده شود ۸تا  ۷رود که تومان اعالم کرد و گفت: امسال انتظار می 303غندر پاییزه را چ . 

هزار  ۲0بیش از یک میلیون و  ۹۶-۹۷بیان کرد: در سال زراعی  ۹۶-۹۷وی درباره آخرین وضعیت تولید چغندرقند در سال زراعی 

 .تن چغندرقند بهاره تولید شده است

جوابگوی نیاز کشور است، نیازی به  ۹۸ایان تصریح کرد: با توجه به آنکه ذخایر شکر با اتکا بر تولید داخل تا تیرماه سال یزدانی در پ

 واردات نداریم

 

 .لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها

اری فارس خبر گز - 14/6/1397تاریخ :  

ای برای واردات/ شیرخشک زیر زبان دهد ممنوعیت صادرات و ارز یارانهفارس از وضعیت بازار شیر گزارش می

 قاچاقچیان مزه کرد 

گذاران دولتی رها بیات، ظاهراً این روزها یک سر طناب تنظیم بازار از دست سیاستخبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه 

ای هم جوابگو نیست. ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از دو سال کش و قوس های صادراتی و ارز یارانهشده است و دیگر ممنوعیت

زایش پیدا کرد و از طرف دیگر دولت پس از افزایش نرخ باالخره قیمت شیرخام و محصوالت لبنی با مصوبه کارگروه تنظیم بازار اف

ارز از ابتدای امسال سعی کرد تا مرهمی برای دامداران ایجاد کند و وزیر جهاد کشاورزی گفت برای پیشگیری از افزایش قیمت 

تها اختصاص خواهد یافنهاده ای برای وارداتکاالهای اساسی از جمله شیر و محصوالت لبنی ارز یارانه . 

ای داشتند تنها منجر به هایی که دسترسی به دریافت ارز یارانهای و سوءاستفاده برخی از آنموضوعی که ظاهراً به دلیل اجرای سلیقه

ای کنجاله سویا و ذرت به عنوان دو نهاده مهم و تأثیرگذار در تولید هدر رفتن منابع دولتی شد چراکه با وجود اختصاص ارز یارانه

مرغ و شیر نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شدتخم گوشت، مرغ، . 

شده را در محصوالت پروتئینی از جمله شیر را به خود درصد قیمت تمام 70این در حالی است که به گفته تولیدکنندگان این دو نهاده 

دهداختصاص می . 

گرفتند و در نهایت شیر مازاد منت از دامدار تحویل می از طرف دیگر تا همین دو سال پیش که کارخانجات لبنی شیر خام را با هزار

ماند، حاال به گفته باکری دبیر انجمن صنایع لبنی دیگر شیری نیست که را تبدیل به شیر خشک کرده که در انبارها روی دستشان می

 .بخرند

یک باره سعی کرد با ممنوعیت یک شبه از طرف دیگر شریعتمداری به عنوان رییس ستاد تنظیم بازار ولی در قامت وزیر صنعت به 

تنها  نه که اثری بی سیاست. کنند خریداری دامداران  صادرات شیرخشک به داد کارخانجات صنایع لبنی برسد تا بتوانند شیر را از

ه راه را هایش دلخور کرد بلکحجتی به عنوان متولی تنظیم بازار بخش کشاورزی را برای دخالت در حوزه مسئولیت و تصمیم گیری

برای قاچاقچیان شیرخشک باز کرد که این روزها به دلیل سه برابر شدن نرخ ارز کار و بارشان برای قاچاق کاال از کشور به بیرون 

 .سکه شده است

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی که بازوی اجرایی  شیرزاد. است  تومان رسیده 21۵0هم اکنون قیمت هر لیتر شیرخام در بازار تا 

وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار این محصوالست این موضوع را تا حدی تایید کرده و گفت: موضوع تا حدودی صحیح است 

ای گذشته نیز با این اما این افزایش قیمت موقتی است. ضمن اینکه بعد از این فصل مدام با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و در ساله

ایممسئله مواجه بوده . 

شیر در این فصل نیز گفته است: میزان کمبود به قدری نیست که بخواهیم نیازمان را با واردات  واردات ضرورت  شیرزاد درباره

ارد بازار شده استتامین کنیم، ما در زمینه اصالح نژاد دام و صنایع لبنی پیشرفت کرده ایم ضمن اینکه نژادهای دومنظوره نیز و . 

است فعال غیر  های تولید کارخانجات لبنینیمی از سالن  

کنداما رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی سخنان شیرزاد را رد می . 

ها وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: اکنون شیر ورودی به کارخانهاو در گفت

درصد کاهش ورودی شیر دارد که از  ۵0صد کاهش دارد و حتی یکی از بزرگترین کارخانجات لبنی کشور اکنون در 30تا  20

های تولید لبنیات این کارخانه خوابیده استتن شیر ورودی آن رسیده و اکثر سالن 1200تن به  2000 . 
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روزی است که شیرخام را  20کند که اعالم میگونه عنوان کرد که اگرچه سازمان تعاون روستایی وی علت این موضوع را این

دهد، آنها شیر های حمایتی کشاورزی پول در اختیار دامداران قرار میکند ولی همین اآلن با حمایت از طریق صندوقخریداری نمی

ای که ین ارز یارانهرود و معلوم نیست اکنند و قیمت شیر همین طور افسارگسیخته باال میرا تبدیل به شیرخشک کرده و انبار می

کند چرا اثرش ملموس نیست؟کند برای واردات نهاده پرداخت میدولت ادعا می  

تومان خرید و فروش  21۵0تا  17۵0شود و در بازار بین تومان برای دامدار تمام می 1700وی افزود: اکنون هر کیلو شیرخام 

شودمی . 

به صراحت گفت که همین چند روز پیش هر کیلوگرم شیرخشک توسط این  باکری با انتقاد از عملکرد سازمان تعاون روستایی

درصد مالیات بر ارزش افزوده فروخته شده و خود این موضوع به بازار شیرخام  9تومان با احتساب  19۴00سازمان در بورس 

دهدپالس می . 

 هشدار نسبت به کمبود لبنیات در فروشگاه ها تا دو ماه آینده

های تنظیم بازاری خود به ویژه در بخش شیر و لبنیات لبنی گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی در سیاست دبیر انجمن صنایع

ها مواجه شویمکنیم که با این روند تا دو ماه آینده با کمبود محصوالت لبنی در فروشگاهبینی میبازنگری نکند پیش . 

شود دامداران شیر خود را تبدیل به شیرخشک موضوع که گفته می اما ناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در واکنش به این

آورند تا زمانی که نرخ ارز پایین کنند، به صراحت گفت: آقایان صنایع لبنی هر بازی که بخواهند با دامداران درمیکرده و صادر می

ریدندخسال اجرا نکردند و زیر قیمت، شیر را از دامدار می ۴بود افزایش قیمت شیر را تا  . 

های یک شبه دور می ریزندمیلیارد مشوق صادراتی را با ممنوعیت 200  

میلیارد دالر مشوق صادراتی هزینه کند تا بتوانند بازار صادراتی برای شیرخشک و محصوالت  200از طرفی دولت مجبور شد تا 

شبه با یک را به دست بیاوریم به راحتی یکایم با هزار سختی در کشورهای اطراف بازار لبنی ایجاد کنند و حاال که توانسته

 .ممنوعیت صادراتی بازار را باید از دست بدهیم

 بازار رسمی را دو دستی تقدیم قاچاقچیان کردند

وی تصریح کرد: جالب اینجاست که اصالً ممنوعیت صادرات شیرخشک ربطی به وزیر صنعت ندارد و این آقای حجتی وزیر جهاد 

توانند دیگر شیرخام یا بینند نمیانون انتزاع باید این دستورات را صادر کند ولی وقتی صنایع لبنی میکشاورزی است که طبق ق

که بازار رسمی صادرات را آورند تا صادرات شیر خشک ممنوع شود غافل از آنها بخرند فشار میشیرخشک را مفت از دامداری

کردن دولت از حقوق رسمی خود نیستکنیم که چیزی جز محروم دو دستی تقدیم قاچاقچیان می . 

 سیاست یک بام و دو هوای دولت در بازار؛ اختصاص ارز یارانه ای برای واردات شیرخشک

گفتند که اگر برای افزایش قیمت شیر خام به ما فشار بیاورید، شیر خشک قاچاق وارد مقدسی تصریح کرد: همین صنایع لبنی به ما می

دهد و از طرف دیگر این آقای وزیر صنعت از یک طرف دستور ممنوعیت صادرات شیرخشک را میکنیم و جالب اینجاست که می

المال نیستای برای واردات آن اختصاص یابد که چیزی جز هدر دادن پول بیتکاال را جزو اولویت یک قرار داده که ارز یارانه . 

هزار تومان است  29ر قیمت هر کیلو شیرخشک وارداتی اکنون با توجه به نرخ دالبه گفته رئیس انجمن صنفی گاوداران هم

شودتومان تمام می ۶00هزار و  17که این کاال در داخل کیلویی درحالی . 

تومان شیرخام را  1۵70وی در مورد قیمت فروش شیر خام هم خاطرنشان کرد: اکنون صنایع لبنی به قیمت پایه هر کیلوگرم 

بیوتیک این نرخ قابل افزایش استپروتئین، دما و عدم وجود آنتیخرند اما بر اساس میزان چربی، می  

 .لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها 

 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ :

 دامداران نگران کاهش تقاضای شیر نباشند/کنترل بر بازار داخلی شیرخشک

یک مقام مسئول، ممنوعیت صادرات شیر خشک را به منظور تنظیم بازار داخلی برشمرد و گفت: دامداران نگران پایین آمدن تقاضا و در نتیجه 

 .نباشندکاهش قیمت شیر خام 

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمود بازاری مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

یرخشک گفت: دامداران در اعتراض خود به این محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی در واکنش به اعتراض دامداران به ممنوعیت صادرات ش

ممنوعیت نگران پایین آمدن تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت شیر خام هستند که به همین منظور در جلسات کارگروه تنظیم بازار مصوب شده 

 .داست به منظور تامین مصارف داخلی و جلوگیری از افزایش بی رویه محصوالت لبنی نظارت و کنترل انجام شو

مدیرکل دفترهماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی در خصوص ممنوعیت صادرات شیر خشک توضیح داد: این ممنوعیت 

 ۲۹ابالغیه ریاست محترم جمهور در  4و  3مرداد و به استناد بند ۲۷براساس تصمیمات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران سه قوه در 

آن هرگونه تصمیم گیری درباره نرخ تعرفه و ضوابط صادرات و واردات به وزیر صنعت، معدن و  3در این ابالغیه و در بند  مرداد صادر شده است.

 .تجارت تفویض اختیار شده است

غیه وزیر این ابال 4وی ضمن بیان این مساله در همین مورد اضافه کرد: به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش تولید داخلی براساس بند 

صمت می تواند در چارچوب دستورالعملی که به تصویب می رسد، صادرات برخی کاالها را در محدوده زمانی خاصی ممنوع یا محدود به شرایطی 

 .سازد

ر این ند. بدر ادامه ممنوعیت صادرات شیرخشک را به منظور تنظیم بازار دانست و توضیح داد: در همین قوانین ممنوعیت ،استثنا هم قائل شده ا

هد ر می داساس اگر صادرات از محل ورود مواد اولیه انجام گیرد، اشکالی ندارد، عالوه بر این راهکار دیگری که قانون در اختیار صادرکنندگان قرا

 .مکرر است 11و به منظور حمایت از حقوق آنها تنظیم شده ، ماده 

بند دارد که اگر هرکدام از این  4تبدیلی درباره این ماده توضیح داد: این ماده  مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع

بنابراین صادرات تمام کاالهایی که ارز دولتی  .شرایط محقق شود و در صورتی که تحقق شرایط پیش از ابالغ باشد امکان ترخیص کاال وجود دارد

 .التفاوت از صادرکننده دریافت شوداشد الزم است مابهدریافت می کنند ممنوع شده و اگر نظر بر صادرات آنها ب

بازاری در ادامه با اشاره به جلسه کارشناسی روز گذشته با نمایندگان وزرات بهداشت،کشاورزی و صمت به منظور بیان مشکالت در حوزه 

مان حمایت این بود که با توجه به اینکه های صادراتی افزود: در این جلسه موضوع ممنوعیت صادرات شیرخشک مطرح شد و نظر سازممنوعیت

شرایط مناسبی برای تامین شیرخشک با نرخ مناسب در کشور وجود ندارد رفع ممنوعیت صادرات به صالح نیست ومعاونت صنایع وزارت صمت 

 .هم بر همین باور بودند

 

  لینک خبر
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 شیر و فرآورده های 
 

  باشگاه خبرنگاران جوان – 21/6/1397تاریخ : 
 

 امتناع کارخانه های لبنی از خرید شیر خشک داخلی/کمبود شیرخشک صحت ندارد

ارز یارانه ای به منظور واردات شیر خشک، تمایلی به خرید شیرخشک از تعاون یک مقام مسئول گفت:کارخانه های لبنی به سبب دریافت 

 .روستایی ندارند

  
، ناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در نگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

نشست خبری تشکل های صنفی تولید و شیر خشک ایران با انتقاد از ممنوعیت صادرات شیر خشک اظهار کرد: وزارت صنعت ، معدن و 

 .وع شوکه شدندتجارت به یکباره، ممنوعیت صادرات شیر خشک را اعالم کرد که وزارت جهاد کشاورزی و دامداران از این موض

  
میلیارد تومانی دولت به بازارهای هدف صادر می شد امسال که به سبب نوسان نرخ ارز  ۲00وی افزود: تا سال گذشته، شیر خشک با مشوق 

های نیازی به مشوق صادراتی نبود، وزیر صمت، صادرات آن را به بهانه کمبود شیر خشک در داخل ممنوع اعالم کرد که با این وجود بازار 

 .صادراتی را دو دستی تقدیم رقبا کردیم

  
مقدسی ادامه داد: براساس قانون انتزاع،تمامی اختیارات واردات و صادرات محصوالت کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و حال جای 

 این سوال مطرح است که چرا وزیر صمت، صادرات شیرخشک را ممنوع اعالم کرده است؟

  
قام مسئول در شرایطی که دو ابزار واردات شیرخشک و کره به کارخانه های لبنی داده شده است؛بنابراین بدیهی است که قیمت به گفته این م

 .شیرخام به دست کارخانه های لبنی به نفع خودشان مدیریت می شود

  
بیان کرد: در شرایط کنونی سازمان تعاون  اییروست تعاون سازمان از خشک شیر خرید در لبنی های کارخانه  وی با اشاره به دالیل امتناع

هزار تن شیرخشک دارد که کارخانه های لبنی به بهانه عرضه این محصول در بورس کاال، از خرید شیر خشک از سازمان تعاون  ۸روستایی 

 .روستایی امتناع می کنند در حالیکه عرضه در بورس کاال چیزی جز شفافیت قیمت نیست

  
گاوداران درباره تاثیر ممنوعیت صادرات شیر خشک بر قاچاق این محصول گفت:شریعتمداری با ممنوعیت صادرات  رئیس انجمن صنفی

 .شیرخشک بستر را برای قاچاقچیان فراهم کرده است تا شیرخشک داخلی را با نرخ های باالیی آن سوی مرزها به فروش رسانند

  
هزارتن  10میلیون دالر در سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین تا پایان مرداد ماه  ۷0 هزارتن شیرخشک با ارزش بالغ بر 30وی از صادرات 

 .میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد که با ممنوعیت یکباره صادرات، این فرصت ارزآوری را از دست خواهیم داد 20شیرخشک با ارزش 

  
شیرخشک خبر داد و گفت: در شرایطی که به سبب نوسان نرخ ارز، صادرات شیر مقدسی از مخالفت وزیر جهاد کشاورزی از ممنوعیت صادرات 

خشک بدون حمایت دولت به بازارهای هدف صادر می شد، ممنوعیت صادرات ضربه مهلکی بر پیکره صادرات این محصول وارد کرد که وزیر 

 .جهاد طی نامه ای به وزیر صنعت خواستار لغو ممنوعیت شیرخشک شد

  
ی اصل گالیه مندی کارخانه های لبنی بر آن است که چرا شیرخام تولیدی را همانند سال های قبل به کارخانه های لبنی نمی دهیم به گفته و

 .تا آنها به صورت کارمزدی در اختیار کارخانه های شیرخشک قرار دهند تا با این وجود بتوانند قیمت شیر و شیر خشک را مدیریت کنند

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

  
که زور وزارت صنعت بر کشاورزی می چربد، افزود:کارخانه های لبنی دوست ندارند از سازمان تعاون روستایی شیرخشک مقدسی با بیان این

 .بر داردمورد نیاز خود را خریداری کنند چرا که دریافت ارز یارانه ای به واردات و صادرات محصول با ارز آزاد برای کارخانه ها سود بیشتری در 

  

 داخل مازاد بر نیاز کشور استتولید شیرخشک 

بزرگترین وارد کننده  ۹0با بیان اینکه تا قبل از سال   در ادامه سیاوش سلیمی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان صنعت شیرخشک کشور

 بدیل شدیم به کشوری ت ۹0شیرخشک بودیم، اظهار کرد: این درحالی است که با تاسیس تعدادی واحد صنعتی مجهز و پیشرفته بعد از سال 

هزار تن شیرخشک به بازارهای هدف صادر شد که با این  30به بعد، حدود  ۹0وی افزود: با وجود ممنوعیت صادرات شیر خشک از سال های 

 .وجود دامداران دیگر دغدغه مازاد تولید خود را نداشتند

هزارتن شیر  1۵0این درحالی است که ظرفیت تولید باالی  هزار تن اعالم کرد و افزود: ۷0تا  ۶0سلیمی نیاز ساالنه کشور به شیر خشک را 

 .خشک در کشور وجود دارد

 ۵به گفته این مقام مسئول تصمیم یکباره وزیر صنعت و معدن مبنی بر ممنوعیت صادرات شیر خشک قابل قبول نیست چرا که با این وجود 

 .هزار فرصت شغلی مستقیم را از دست خواهیم داد

این موضوع که واردات شیر خشک در گروه کاالهای یک قرار گرفته است،بیان کرد: براین اساس کارخانه های لبنی در نظر دارند وی با انتقاد از 

 .هزارتن شیر خشک وارد کنند که این امر نتیجه ای جز تعطیلی واحدهای تولیدی در بر نخواهد داشت ۲۵که 

گذشته عادت کردند که پس از خرید شیر خام از دامدار،آن را به صورت کارمزدی در  سلیمی ادامه داد: کارخانه های لبنی همانند سال های

اختیار واحد های شیر خشک قرار دهند و امسال که دامداران از تحویل شیر به کارخانه های لبنی امتناع کردند، موضوع کمبود شیرخشک در 

 .داخل را مطرح کردند

انتقاد از واردات باالی کره و چربی بیان کرد: با توجه به آنکه کره و چربی با ارز دولتی وارد می  دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک با

شود،کارخانه های لبنی حاضر نیستند که خامه استحصالی دامداران را با قیمت مناسب خریداری کنند و درنهایت به سبب فساد پذیری 

 .ارخانه ها تحویل بدهندمحصول مجبورند که آن را با قیمت های ناچیزی به ک

وی با اشاره به اینکه کمبودی در شیرخشک نداریم، افزود: این درحالی است که کارخانه های لبنی به بهانه مختلف حاضر به خرید شیرخشک 

 .از کارخانه های تولیدی نیستند چرا که هم اکنون قیمت خرید شیرخام از دامدار به نرخ متعادلی رسیده است

براین اساس انتظار می رود که برخورد قاطعانه ای با موضوع  :ن اینکه وزارت جهاد کشاورزی همراه تولیدکنندگان است، گفتسلیمی با بیا

 .ممنوعیت واردات شیر خشک داشته باشد چرا که حیات کارخانه های شیر خشک و دامدار به تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی بستگی دارد

هزار تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که یکی از  1۷تا  1۶د های تولیدی شیرخشک را وی نرخ فروش شیر خشک توسط واح

 .تومان اقدام به واردات کرده بود 3۵0هزار و  1۹کارخانه های لبنی با نرخ 
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بودی در داخل نداریم و هزارتن اعالم کرد و گفت: با این وجود کم 1۵0این مقام مسئول ظرفیت ساالنه تولید کارخانه های شیر خشک را 

 سودهایکارخانه ها به بهانه های مختلف تنها به دنبال دریافت ارز یارانه ای برای واردات هستند تا بتوانند با صادرات آن بر مبنای نرخ آزاد 

غیر مبادله ای آزاد کند چرا هنگفتی را به جیب بزنند که به همین خاطر از وزارت صنعت تقاضا داریم که مجوز واردات شیرخشک را تنها با ارز 

 .که در چنین شرایطی امکان رقابت با تولیدکنندگان داخل وجود ندارد

هزارتن شیرخشک در داخل  ۹0تا  ۸0هزارتن اعالم کرد و گفت: این درحالی است که ساالنه  ۷0تا  ۶0سلیمی نیاز ساالنه شیرخشک کشور را 

 .نداریمتولید می شود که با این وجود نیازی به واردات 

 و دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک در پایان با بیان اینکه امکان خودکفایی کرده در داخل دور از انتظار نیست، تصریح کرد: اگر کره

 .می توان به خودکفایی در این زمینه رسید  چربی به میزان نیاز کشور جهت بسته بندی کره وارد شود، ظرف مدت دو تا سه سال آینده

 

  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها 
 

  خبرگزاری فارس – 21/7/1397تاریخ : 

ای توان تامین شیرخشک را در داخل داریم/ هشدار نسبت به واردات شیر خشک با ارز یارانه  

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، با افزایش قیمت ارز از یکسو و رونق گرفتن بازار صادراتی شیرخشک از سوی 

شده و برای حل چاره خود دست به دامان وزیر صنعت  دیگر، کارخانجات لبنی نسبت به کاهش تولید شیر از سوی دامداران معترض

 .شدند

کنند که دامداران به جای آنکه شیر خام تولیدی خود را به صورت روزانه تحویل این صنایع بدهند، کارخانجات صنایع لبنی ادعا می

فروشندیآن را مستقیم تبدیل به شیرخشک کرده و به صورت قاچاق و با ارز آزاد از کشور خارج کرده و م .  

ای صادرات شیرخشک را ممنوع کرد و از طرف جا رسید که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهکار بدان

ای قرار گرفت. موضوعی که محمود حجتی وزیر جهاد دیگر شیرخشک به عنوان کاالهای اولویت یک در لیست دریافت ارز یارانه

اطالعی کردموضوع از آن اظهار بیکشاورزی به عنوان متولی این  . 

در پی این موضوع انجمن صنفی گاوداران و انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک در نشستی خبری با خبرنگاران به این موضوع 

  .واکنش نشان داده و اظهاراتی را عنوان کردند

از سوی کارخانجات لبنی که نرخ واقعی خرید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران، گفت: بعد از چهار سال اذیت و آزار 

میلیارد تومان مشوق صادراتی برای رونق صادرات شیرخشک و  200کردند، تا جایی که دولت مجبور شد شیرخام را رعایت نمی

پرداختندمی را گاوداران پول تاخیر با ماه ۴ تا 3 کارخانجات اینکه  ترهای لبنی درنظر بگیرد. جالبفرآورده .  

تصریح کرد: به همین دلیل از تیر ماه تصمیم گرفتیم شیر خود را به صورت مستقیم به صنایع شیرخشک تحویل دهیم و پول را  وی

انددر اسرع وقت دریافت کنیم و ظاهرا صنایع لبنی از این موضوع ناراحت هستند و شیرخشک را بهانه کرده .  

صادرات را ممنوع کردند که بعد بتوانند بگویند در کشور کمبود داریم و ارز رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه اول 

 شود، قیمت شیر پایینتومانی به شیرخشک وارداتی اختصاص یابد، شیر مازاد در بازار ایجاد می ۴200دولتی بگیرند و اگر ارز 

ها و کارخانجات شیرخشک ت سبب تعطیلی دامداریخواهند شیر را از گاوداران ارزان بخرند که در نهایآید و با این کار میمی

شودمی .  

مقدسی این را هم گفت: وقتی صادرات شیرخشک از سوی وزیر صنعت ممنوع شد و نامه را به وزارت جهاد کشاورزی بردیم آنها 

شاورزی ا ست و این اطالعی کردند، در حالی که این مساله جزو وظایف وزارت جهاد کاصال در جریان موضوع نبودند و اظهار بی

 .آقای حجتی است که باید تصمیم بگیرد صادرات شیرخشک ممنوع بشود یا نشود

هزار تن شیرخشک در کشور 2تولید روزانه   

در بخش دیگری از این نشست سیاوش سلیمی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی کشور به این نکته اشاره کرد که 

گیرد و اگر تولید شیرخام کشور را تن شیر از دامداران تحویل می 2۵00ور فعال است که روزانه کارخانه شیرخشک در کش 30

شود که فراوری و تبدیل به شیرخشک شده و باز خود درصد شیرموجود در کشور می 8هزار تن محاسبه کنیم این رقم  30روزانه 

کننداری کرده و در فرموالسیون استفاده میکارخانجات از شیرینی و شکالت گرفته تا صنایع لبنی آن را خرید .  

کنیم که به راحتی نیاز کشور را تامین کرده و احتیاجی به هزار تن شیرخشک تولید می 2وی اضافه کرد: چیزی حدود روزانه 

کشور و  ای در نظر گرفته اند که این موضوع جز هدر دادن ارزواردات نیست و جای سوال دارد که برای شیرخشک ارز یارانه

  .ایجاد مشکل برای تولید داخل نیست
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هزار تن صادرات  1۴0ماهه امسال  ۵دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی کشور به این نکته اشاره کرد که در 

دهد، مشکلی از لحاظ تامین شیر کارخانجات وجود نداردکارخانجات لبنی بوده که این مساله نشان می انجات شیر پیش از این کارخ .

دادند و هر دو صنف گاودار و گرفتند و شیر را به کارخانجات شیرخشک تحویل میرا از گاوداران گرفته خامه و چربی آن را می

کردند، اما اکنون این ارتباط مستقیم شده استکارخانجات شیرخشک را استثمار می .  

ر تن شیرخشک هزینه شدهزا 2۵میلیارد تومان در سه سال برای جبران اثر واردات  800  

هم اشاره کرد و گفت: وقتی در آن سال دچار مشکالت ارزی شدیم و نرخ ارز  92و  91های وی به سابقه تکرار این مشکل در سال

سال  3هزار تن شیرخشک وارد کشور شد و  2۴تومانی اختصاص دادند و نتیجه آن شد که  122۶تغییر کرد برای شیرخشک ارز 

میلیارد تومان هزینه کنیم تا تعادل در بازار ایجاد شود 800طول کشید که  .  

رسدزور جهاد کشاورزی به وزیر صنعت نمی  

سلیمی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه مگر ممنوعیت صادرات یا واردات وظیفه وزیر جهاد کشاورزی در این 

رسد و قرار است، به جهاد کشاورزی به وزیر صنعت و معدن نمی حوزه نیست که وی پاسخ داد: متاسفانه زور آقای حجتی وزیر

نشینندهزار تن شیرخشک وارد کنند که اگر این اتفاق بیفتد، صنایع شیرخشک و دامداران به خاک سیاه می 2۵زودی  .  

هزار تن شیرخشک در سازمان تعاون روستایی 8ذخیره   

هزار  13هزار تن ذخیره شیرخشک دارد که در بورس پایه قیمت  8وستایی تر آنکه اکنون سازمان تعاون روی اضافه کرد: جالب

دالر  2.2خواهند شیرخشکی که قیمت جهانی آن اکنون تر از این رقم فروخته نشود و آقایان میتومان در نظر گرفته شده که پایین

گر همین شیرخشک خارجی را براساس نرخ ای وارد کنند و بگویند شیرخشک داخلی گران است، در حالی که ااست با ارز یارانه

هزار تومان است 30شود، کیلویی دالر آزاد حساب کنیم می .  

زنند و بازار را ملتهب کردند که ما با آن مخالفیم و سلیمی به صراحت گفت: این واحدهای لبنی هستند که به بحث شیرخشک دامن می

کنیم، تومان خریده و ما احساس می 193۵0ست یک واحد لبنی آن را کیلویی هزار تومان ا 13باید پرسید، چرا وقتی پایه شیرخشک 

  .این امر به خاطر آن است که بگویند قیمت شیرخشک داخلی بسیار باال است

توان با یک بخشنامه یک شبه از دست دادبازار صادراتی را نمی  

ایم تا در بازارهای جهانی جایی برای اشته و هزینه کردهنماینده کارخانجات شیرخشک صنعتی کشور این را هم گفت: بسیار وقت گذ

رسد و جالب اینجاست صادرات شیرخشک باز کنیم و اگر روزی شیر مازاد داشته باشیم، این شیرخشک است که به داد دامداران می

خود باشیم دانیم، چگونه پاسخگوی بازارهایکه با یک بخشنامه یک شبه صادرات شیرخشک را ممنوع کرده و ما نمی  

 

  .لینک خبر 
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 صادرات و واردات

 

 خبر گذاری فارس  - 14/6/1397تاریخ :

ای برای واردات/ شیرخشک زیر زبان دهد ممنوعیت صادرات و ارز یارانهفارس از وضعیت بازار شیر گزارش می

 قاچاقچیان مزه کرد 

گذاران دولتی رها شده است و دیگر خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، ظاهراً این روزها یک سر طناب تنظیم بازار از دست سیاست

ای هم جوابگو نیست. ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از دو سال کش و قوس باالخره قیمت شیرخام و محصوالت صادراتی و ارز یارانههای ممنوعیت

ی البنی با مصوبه کارگروه تنظیم بازار افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر دولت پس از افزایش نرخ ارز از ابتدای امسال سعی کرد تا مرهمی بر

ای جاد کند و وزیر جهاد کشاورزی گفت برای پیشگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی از جمله شیر و محصوالت لبنی ارز یارانهدامداران ای

 .ها اختصاص خواهد یافتنهاده برای واردات

 ای داشتند تنها منجر به هدر رفتنیارانههایی که دسترسی به دریافت ارز ای و سوءاستفاده برخی از آنموضوعی که ظاهراً به دلیل اجرای سلیقه

رغ و مای کنجاله سویا و ذرت به عنوان دو نهاده مهم و تأثیرگذار در تولید گوشت، مرغ، تخممنابع دولتی شد چراکه با وجود اختصاص ارز یارانه

 .شیر نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شد

شده را در محصوالت پروتئینی از جمله شیر را به خود اختصاص درصد قیمت تمام ۷0ن دو نهاده این در حالی است که به گفته تولیدکنندگان ای

 .دهدمی

گرفتند و در نهایت شیر مازاد را تبدیل به از طرف دیگر تا همین دو سال پیش که کارخانجات لبنی شیر خام را با هزار منت از دامدار تحویل می

 .ماند، حاال به گفته باکری دبیر انجمن صنایع لبنی دیگر شیری نیست که بخرندستشان میشیر خشک کرده که در انبارها روی د

از طرف دیگر شریعتمداری به عنوان رییس ستاد تنظیم بازار ولی در قامت وزیر صنعت به یک باره سعی کرد با ممنوعیت یک شبه صادرات 

وان متولی تنها حجتی به عن نه که اثری بی سیاست. کنند خریداری دامداران  را ازشیرخشک به داد کارخانجات صنایع لبنی برسد تا بتوانند شیر 

هایش دلخور کرد بلکه راه را برای قاچاقچیان شیرخشک باز کرد تنظیم بازار بخش کشاورزی را برای دخالت در حوزه مسئولیت و تصمیم گیری

 .ای قاچاق کاال از کشور به بیرون سکه شده استکه این روزها به دلیل سه برابر شدن نرخ ارز کار و بارشان بر

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی که بازوی اجرایی وزارت جهاد  شیرزاد. است  تومان رسیده ۲1۵0هم اکنون قیمت هر لیتر شیرخام در بازار تا 

دودی صحیح است اما این افزایش قیمت موقتی کشاورزی در تنظیم بازار این محصوالست این موضوع را تا حدی تایید کرده و گفت: موضوع تا ح

 .ایماست. ضمن اینکه بعد از این فصل مدام با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و در سالهای گذشته نیز با این مسئله مواجه بوده

ما  را با واردات تامین کنیم، شیر در این فصل نیز گفته است: میزان کمبود به قدری نیست که بخواهیم نیازمان واردات ضرورت  شیرزاد درباره

 .در زمینه اصالح نژاد دام و صنایع لبنی پیشرفت کرده ایم ضمن اینکه نژادهای دومنظوره نیز وارد بازار شده است

 است فعال غیر  های تولید کارخانجات لبنینیمی از سالن

 .کنداما رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی سخنان شیرزاد را رد می
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درصد  30تا  ۲0ها وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: اکنون شیر ورودی به کارخانهتاو در گف

تن شیر ورودی  1۲00تن به  ۲000درصد کاهش ورودی شیر دارد که از  ۵0کاهش دارد و حتی یکی از بزرگترین کارخانجات لبنی کشور اکنون 

 .های تولید لبنیات این کارخانه خوابیده استلنآن رسیده و اکثر سا

کند روزی است که شیرخام را خریداری نمی ۲0کند که گونه عنوان کرد که اگرچه سازمان تعاون روستایی اعالم میوی علت این موضوع را این

دهد، آنها شیر را تبدیل به شیرخشک کرده و یهای حمایتی کشاورزی پول در اختیار دامداران قرار مولی همین اآلن با حمایت از طریق صندوق

ت کند برای واردات نهاده پرداخای که دولت ادعا میرود و معلوم نیست این ارز یارانهکنند و قیمت شیر همین طور افسارگسیخته باال میانبار می

 کند چرا اثرش ملموس نیست؟می

 .شودتومان خرید و فروش می ۲1۵0تا  1۷۵0شود و در بازار بین ر تمام میتومان برای دامدا 1۷00وی افزود: اکنون هر کیلو شیرخام 

باکری با انتقاد از عملکرد سازمان تعاون روستایی به صراحت گفت که همین چند روز پیش هر کیلوگرم شیرخشک توسط این سازمان در بورس 

 .دهدد این موضوع به بازار شیرخام پالس میدرصد مالیات بر ارزش افزوده فروخته شده و خو ۹تومان با احتساب  1۹400

 هشدار نسبت به کمبود لبنیات در فروشگاه ها تا دو ماه آینده

های تنظیم بازاری خود به ویژه در بخش شیر و لبنیات بازنگری نکند دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی در سیاست

 .ها مواجه شویمماه آینده با کمبود محصوالت لبنی در فروشگاه کنیم که با این روند تا دوبینی میپیش

شود دامداران شیر خود را تبدیل به شیرخشک کرده و اما ناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در واکنش به این موضوع که گفته می

آورند تا زمانی که نرخ ارز پایین بود افزایش قیمت درمیکنند، به صراحت گفت: آقایان صنایع لبنی هر بازی که بخواهند با دامداران صادر می

 .خریدندسال اجرا نکردند و زیر قیمت، شیر را از دامدار می 4شیر را تا 

 های یک شبه دور می ریزندمیلیارد مشوق صادراتی را با ممنوعیت ۲00

نند بازار صادراتی برای شیرخشک و محصوالت لبنی ایجاد کنند میلیارد دالر مشوق صادراتی هزینه کند تا بتوا ۲00از طرفی دولت مجبور شد تا 

شبه با یک ممنوعیت صادراتی بازار را باید از دست ایم با هزار سختی در کشورهای اطراف بازار را به دست بیاوریم به راحتی یکو حاال که توانسته

 .بدهیم

 بازار رسمی را دو دستی تقدیم قاچاقچیان کردند

جالب اینجاست که اصالً ممنوعیت صادرات شیرخشک ربطی به وزیر صنعت ندارد و این آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی است وی تصریح کرد: 

ها یتوانند دیگر شیرخام یا شیرخشک را مفت از دامداربینند نمیکه طبق قانون انتزاع باید این دستورات را صادر کند ولی وقتی صنایع لبنی می

ز کنیم که چیزی جکه بازار رسمی صادرات را دو دستی تقدیم قاچاقچیان مید تا صادرات شیر خشک ممنوع شود غافل از آنآورنبخرند فشار می

 .محروم کردن دولت از حقوق رسمی خود نیست

 سیاست یک بام و دو هوای دولت در بازار؛ اختصاص ارز یارانه ای برای واردات شیرخشک

کنیم گفتند که اگر برای افزایش قیمت شیر خام به ما فشار بیاورید، شیر خشک قاچاق وارد میی به ما میمقدسی تصریح کرد: همین صنایع لبن

دهد و از طرف دیگر این کاال را جزو اولویت یک و جالب اینجاست که آقای وزیر صنعت از یک طرف دستور ممنوعیت صادرات شیرخشک را می

 .المال نیستآن اختصاص یابد که چیزی جز هدر دادن پول بیتای برای واردات قرار داده که ارز یارانه
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که این کاال هزار تومان است درحالی ۲۹اکنون با توجه به نرخ دالر قیمت هر کیلو شیرخشک وارداتی به گفته رئیس انجمن صنفی گاوداران هم

 .شودتومان تمام می ۶00هزار و  1۷در داخل کیلویی 

خرند اما بر تومان شیرخام را می 1۵۷0خام هم خاطرنشان کرد: اکنون صنایع لبنی به قیمت پایه هر کیلوگرم وی در مورد قیمت فروش شیر 

 .بیوتیک این نرخ قابل افزایش استاساس میزان چربی، پروتئین، دما و عدم وجود آنتی

 

  لینک خبر
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 ادرات و واردات ص
  باشگاه خبرنگاران جوان – 17/6/1397تاریخ : 

درصدی نرخ چغندر قند 8تا  ۷نداریم/ پیشنهاد افزایش  98نیازی به واردات شکر در سال   
نیازی به واردات نداریم ۹۸یزدانی گفت: با توجه به ذخایر مطلوب شکر با اتکا بر تولید داخل تا تیرماه سال  . 

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، علیرضا یزدانی مجری طرح چغندرقند گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

در جمع خبرنگاران از افزایش سطح  ۹۷-۹۸شت محصوالت زراعی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری ک

هزار  ۲3هزار هکتار به  1۷زیرکشت چغندر پاییزه نسبت به سال گذشته خبر داد گفت: امسال سطح زیرکشت چغندرقند پاییزه از 

رسدهکتار می . 

ماند، افزودوی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت در چغندر بهاره ثابت می به افزایش عملکرد چغندر بهاره و همچنین با توجه  :

میلیون تن برسد ۸رود که تولید به افزایش سطح زیرکشت چغندر پاییزه انتظار می . 

نگاری وزارت صنعت با گمرک در مورد ممنوعیت صادرات شکرزئیات نامهج :بیشتر بخوانید   

رود که شورای اقتصاد با این درصدی پیشنهاد نرخ خرید تضمینی چغندرقند خبر داد و گفت: انتظار می ۸تا  ۷یزدانی از افزایش 

گیری کشاورزان تأثیر بسزایی داردمنرخ موافقت کند و هرچه زودتر نرخ را اعالم کند چرا که اعالم به موقع نرخ در تصمی . 

تومان و  30۹مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی نرخ تضمینی هر کیلو چغندر قند بهاره در سال زراعی گذشته را 

درصد به این نرخ افزوده شود ۸تا  ۷رود که تومان اعالم کرد و گفت: امسال انتظار می 303چغندر پاییزه را  . 

هزار  ۲0بیش از یک میلیون و  ۹۶-۹۷بیان کرد: در سال زراعی  ۹۶-۹۷ن وضعیت تولید چغندرقند در سال زراعی وی درباره آخری

 .تن چغندرقند بهاره تولید شده است

جوابگوی نیاز کشور است، نیازی به  ۹۸یزدانی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه ذخایر شکر با اتکا بر تولید داخل تا تیرماه سال 

اردات نداریمو  

 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ : 

 

 زمینی به نرخ یک دالر صحت ندارد/ پیشنهاد افزایش قیمت تضمینی گندم بر مبنای تورمصادرات سیب

زمینی در هیچ کجای دنیا یک دالر نیست چرا که اگر چنین اتفاقی بیفتد کشاورزان ترکیه زودتر از ما کشاورز گفت: قیمت سیب

 .شونددست به کار می

، عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 نگاران با اشاره به اینکه کمبوددر جمع خبر ۹۷-۹۸کشاورزی در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی سال 

رود، اظهار کرد: بهره ورزی از آب، تمرکز بیشتر بر آب باران، های بارز آب و هوایی کشور به شمار میآب و خشکسالی از ویژگی

 .توجه به تنظیم بازار، مدیریت بازار و امنیت غذایی کشور در دستور کار وزارتخانه قرار دارد

رود چرا که تولید گندم، شکر و های پیش روی وزارتخانه به شمار میملی با منافع کشاورزان از جمله اولویت وی افزود: تلفیق منابع

 .رودهمچنین توجه به افزایش تولید برنج و ذرت برای ما امری مهم به شمار می

بزی و صیفی برای ما حائز اهمیت کشاورز با اشاره به اینکه حفظ استمرار پایدار تولید محصوالت اساسی از جمله سیب زمینی، س

 .است، گفت: درخواست ما از تولیدکنندگان این است که بیش از ظرفیت بازار تولید نکنند

  ید سیب زمینی خودکفاست / امکان صادرات سیب زمینی به قطرایران در تول :بیشتر بخوانید

زمینی به  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا صادرات گوجه فرنگی و سیب

تا یک ماه اخیر  ۹۲ند رود، بیان کرد: با نگاهی به قیمت سیب زمینی از اسفعراق از دالیل افزایش قیمت داخل به شمار می

شد و با نوسانات نرخ ارز موجب شد میل به تومان از کشاورزان خریداری می ۶00یابیم که هر کیلو سیب زمینی با قیمت درمی

 .صادرات سیب زمینی افزایش یابد

ک دالر صحت دارد، وی در پاسخ به این سوال که آیا صادرات هر کیلو سیب زمینی از مناطق مرزی به بازارهای هدف به نرخ ی

تأکید کرد: ما در مناطق مرزی تولید سیب زمینی نداریم و اگر دولت ببیند قیمت این محصول بیش از حد در حال افزایش است 

 .شودن میمانع صادرات آ

شود  ی صادرکشاورز ادامه داد: با توجه به آنکه سیب زمینی محصول سنگینی است قابلیت قاچاق ندارد و حتما باید از مبادی رسم

از این رو در صورت افزایش بیش از حد قیمت مانع صادرات این محصول خواهیم شد مضاف بر آنکه قیمت سیب زمینی در هیچ 

 .شوندکجای دنیا یک دالر نیست چرا که اگر چنین اتفاقی بیفتد کشاورزان ترکیه زودتر از ما دست به کار می
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ت کنونی هر کیلو سیب زمینی را سه دهم دالر اعالم کرد و افزود: البته منکر فعالیت معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی قیم

 .ها و احتمال سوء استفاده واسطه گران با افزایش نرخ ارز و در نهایت سودجویی در بازار نیستیمواسطه

ین برای قیمت تضمینی گندم داده وی در پایان درباره قیمت تضمینی گندم تصریح کرد: وزارتخانه پیشنهاد خود را طبق زمان مع

 .رود بر مبنای تورم این نرخ تا پایان شهریور ماه اعالم شوداست و انتظار می
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 صادرات و واردات 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 16/7/1397تاریخ :

 قیمت کنونی قارچ جوابگوی هزینه تولیدکنندگان نیست/نوسان نرخ دالر جانی دوباره به بازارهای صادراتی داد

بندی،قیمت کنونی فروش قارچ یک مقام مسئول گفت:با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید ،ظروف پالستیک و بسته 

 .جوابگوی هزینه پرورش دهندگان نیست

صنعت،تجارت و کشاورزی محمدحسن افشار رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

، درباره آخرین وضعیت بازار قارچ ،اظهار کرد: در ماه های اخیر برخی اخالل گران بازار،با پایین اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

اقتصاد مقاومتیاد نگه داشتن قیمت قارچ زیان هنگفتی را به پرورش دهندگان وارد کرده اند که با همکاری رئیس ست این موضوع  

 .مرتفع گردید

 تمام قیمت ها، بررسی آخرین براساس  هزار تومان در بازار خبر داد و گفت: ۸تا  ۵00هزار و  ۷وی از عرضه هر کیلو قارچ به نرخ 

هزار  3تومان است که این امر به معنای زیان  ۷00هزار و  10با احتساب سود تولیدکننده و  ۹00هزار و  ۸هر کیلو قارچ  شده

است قارچ کیلو هر فروش در  تومانی افشار ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید ، ظروف پالستیک و بسته .

.بندی،قیمت کنونی فروش قارچ جوابگوی هزینه پرورش دهندگان نیست  قارچ کیلو هر نرخ/ ندارد تعریفی قارچ بازار بیشتر بخوانید:

یابد اما به به گفته این مقام مسئول اگرچه با خنک شدن هوا،راندمان تولید در واحدهای پرورش افزایش می تومان هزار ۵ یک درجه

سبب کاهش مصرف در ایام محرم، با مازاد تولید روبرو خواهیم بود که به همین خاطر بخشی از تولید روانه صنایع تبدیلی خواهد 

تن اعالم کرد و افزود: این درحالی است که در فصل تابستان به دلیل گرمای هوا و  ۶00تا  ۵00وی میزان تولید روزانه قارچ را  شد

تن است 400تا  300یین کامپوست ها، تولید حدود راندمان پا افشار درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ بیان کرد: با توجه به .

 ۲.۵نوسان نرخ دالر در صادرات قارچ وضعیت خوبی خواهیم داشت چرا که هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو قارچ در بازار روسیه 

.دالر است نندگان قارچ در پایان تصریح کرد: اگر شرایط صادرات از طریق حمل و نقل رئیس هیات مدیره تعاونی های تولیدک

رچ به سهولت به بازارهای هدف صادر خواهد شدقا تن هزار ۵0 تا 30  هوایی فراهم شود،براساس آمار وزارتخانه ساالنه . 

هزار تومانی پرورش دهندگان در فروش هر کیلو قارچ 3زیان   
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 صادرات و واردات 
 ایران اکونا  – 19/16/1397تاریخ : 

هزار تومان رسیده است 100هزار تومان به بیش از  50قیمت پسته از    
پسته نسبت به مدت مشابه سال های قبل بسیار کمتر  معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پیش بینی ها نشان می دهند که تولید امسال

 .باشد اما صادرات پسته برای حفظ بازارهای صادراتی ممنوع نیست

به گزارش ایران اکونا به نقل از شاتا، محمدرضا مودودی در نشست میز ملی پسته که در استان کرمان برگزار شد، با بیان اینکه هیچگونه 

بر سر راه توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و از جمله پسته نیست اظهار کرد: پسته به عنوان یک محصول  ممنوعیتی در دستور کار دولت

ای فاخر باارزش افزوده باال، از جمله محصوالتی است که در کنار فرش دستباف، زعفران، خاویار و خشکبار، معرف جایگاه ایران در تجارت دیرپ

ن محسوب می شود و لذا جدای از بحث اقتصادی، به لحاظ معنوی نیز این محصول از جایگاه ویژه ای این کشور و به نوعی برند تجاری ایرا

 .برخوردار است

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با ابراز تأسف از شرایط نامطلوب تولید پسته در استان کرمان در سال جاری گفت: شرایط اقلیمی سال 

این منطقه وارد کرده که بی شباهت به یک زلزله اقتصادی در این عرصه نیست، اما باید بررسی شود  جاری، خسارت سنگینی را به کشاورزی

که آیا این یک اتفاق است و یا شرایط تولید این محصول در حال تغییر است، چراکه کشاورزان پسته، از حرفه ای ترین مدیران این عرصه 

شران های این عرصه، و بر اثر تنش های محیطی و آب و هوایی، در حال کوچ اقلیمی محسوب می شوند و شاید این محصول تحت مدیریت پی

به سمت مناطق مساعدتر هستند. اما برای کرمان که خاستگاه بزرگ این محصول در کشور و دنیاست، این تغییرات سنگین خواهد بود و 

ب جایگاه این محصول در بازارهای جهانی شودامیدواریم که وزارت جهادکشاورزی با حمایت از این محصول، مانع از آسی . 

مودودی با اشاره به این مطلب که هم اکنون پسته به همه استان ها به جز بوشهر و هرمزگان مهاجرت کرده، تک محصولی بودن اقتصاد یک 

طور کلی یکی از قطب های کشاورزی استان را استراتژی خطرناکی برشمرد و یادآور شد: استان کرمان گرچه مهد تولید پسته و زیره سیاه و ب

 کشور است، اما با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل آن ما شاهد تغییر گرانیگاه اقتصادی این منطقه از کشاورزی به صنعتی هستیم و با

کشور خواهیم بودپروژه های بزرگی که در دست اجراست، به زودی ما شاهد ظهور کرمان به عنوان یکی از قطب های اصلی صنعتی در  . 

هزار تن  ۲۲۵بیش از  ۹۶هزار تن است و ایران در سال  ۷3۵معاون توسعه صادرات کاال و خدمات یادآور شد: میزان تولید پسته در دنیا بیش از 

دنیا صادر کرده که کشور  ۷4میلیون دالر آن را به  1۵0هزار تن به ارزش تقریبی یک میلیارد و  1۲۶از این محصول را در کشور تولید و قریب 

 .از این منظر بعد از امریکا رتبه دوم تولید و صادرات جهانی این محصول را در اختیار دارد

ماهه نخست امسال صادرات پسته در حدود  4وی در ادامه افزود: اگر چه در  میلیون دالر برآورد شده اما از آنجا که محصول سال جدید  175

ذخیره سال گذشته است و پیش بینی ها نشان می دهند که تولید امسال پسته نسبت به مدت مشابه سال  برداشت نشده، لذا این میزان هم

های قبل بسیار کمتر باشد. لذا کمک به تجارت این محصول برای حفظ، نگهداشت و ماندگاری در بازارهای هدف و از دست ندادن این بازار 

 .سنتی، باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد

کمیسیون ملی برند تجاری کشور همچنین افزود: در عین حال حوادث جاری زنگ خطری است که باید موجب هشیاری بیشتر و اصالح  دبیر

نقاط ضعف تولید و تجارت در این عرصه شود و در عین حال باید کل زنجیره ارزش این محصول مدنظر قرار گیرد و محصوالتی که وابسته به 

ر گز و سوهان و انواع صنایع تبدیلی مرتبط، به گونه ای حمایت شوند که کمبود این محصول به تولید و بازار آنها این محصول هم هستند نظی

 .آسیب نزند
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نمایندگان مجلس در استان، مدیران صنعتی، کشاورزی و بانک های  گفتنی است که میز ملی پسته در اتاق بازرگانی استان کرمان و با حضور 

رت جهادکشاورزی و سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور فعاالن عرصه تولید و تجارت این محصول برگزار شداستان، مدیران وزا . 

 100هزار تومان به بیش از  ۵0قیمت پسته در بازار داخلی به دلیل کمبود تولید و باالرفتن نرخ دالر افزایش چشمگیری داشته و از کمتر از  

درصد می داند ۵0بخشی دولتی  و درصد ۸0  را جاری سال در صی میزان کاهش تولید پسته هزار تومان رسیده است، بخش خصو  
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 صادرات و واردات 
 

 فود پرس  – 18/6/1397تاریخ : 
 

ماه گذشته 1۷ترین سطح در کاهش نرخ برنج صادراتی هند به پایین   
 

است رسیده گذشته ماه 1۷ در سطح ترین پایین به هند صادراتی برنج نرخ  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی . 

 

سطح جهان از عوامل تضعیف کننده بهای  در تقاضا افت و هند روپیه تضعیف  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .برنج صادراتی هند بودند

دالر تنزل یافته است. گفتنی است روپیه هند طی سال  3۷۶-3۸0درصد شکسته نیم پخت با ده دالر کاهش به هرتن  ۵برنج  نرخ

درصد ارزش خود را از دست داده است و در روز پنجشنبه گذشته متحمل افت بی سابقه شد. این وضعیت  1۲جاری میالدی 

دالر بود 400تا  3۹۵ته پیش از آن قیمت برنج پنج درصد شکسته هندی اشتیاق صادرکنندگان هندی برنج را بیشتر کرد، هف . 

دالر تنزل یافت 3۸۵-3۹3در تایلند قیمت پایه برنج پنج درصد شکسته به صورت فوب بانگوک نیز به هرتن  حال اینکه هفته  .

دالر به فروش می رفت 3۹3-3۹۵قبل برنج تایلندی مذکور هرتن   

 

 لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 

 خبر گذاری فارس  – 14/6/1397تاریخ :

روستایی ایران اعالم کرد آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده/افزایش قیمت شیر موقتی رئیس سازمان تعاون 

  است

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، حسین شیرزاد در جمع خبرنگاران درباره مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت شیر خام 

را طی می کند و معموالً در این فصل به اوج قیمتی خود نزدیک می شود؛ چرا که در این تومان در بازار گفت: قیمت شیر، سیر فصلی  ۲100به 

 ژادن مکانیسم چرا  ماند اما در اواخر فصل تابستان معموالً با چنین مسئله ای مواجه می شویم،فصل عرضه کاهش می یابد؛ اما تقاضا ثابت می

 .است صورت این هب شده ایران بومی نژاد تقریباً که هولشتاین گاوهای

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد اعالم افزایش قیمت شیرخام از سوی صنایع لبنی اظهار داشت: این موضوع تا حدودی صحیح است اما این 

مواجه  ضمن اینکه بعد از این فصل مدام با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و در سالهای گذشته نیز با این مسئله .افزایش قیمت موقتی است

 .بوده ایم

ر ن کنیم، ما دتامی واردات با را نیازمان بخواهیم که نیست قدری به کمبود میزان: گفت نیز فصل این در شیر واردات ضرورت  شیرزاد درباره

 .زمینه اصالح نژاد دام و صنایع لبنی پیشرفت کرده ایم ضمن اینکه نژادهای دومنظوره نیز وارد بازار شده است

سازمان مرکزی تعاونی روستایی با اشاره به اینکه مداخله سازمان مرکزی تعاون روستایی در بازار شیر به حداقل رسیده است، گفت: مدیرعامل 

 مازاد با که زمانی تنها  درصد بازار شیر در دست بخش خصوصی است و ۹۷روز گذشته ما حتی یک لیتر شیر نیز خرید نکرده ایم.و  ۲۵در 

 .کنیم می ورود بازار به ما تولیدکنندگان از حمایت برای کند می افت قیمت و یمشو می مواجه محصول

 پیگیری لغو ممنوعیت صادرات شیر خشک

شیرزاد در پاسخ به اینکه پیگیری های وزیر جهاد کشاورزی برای لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک هم اینگونه توضیح داد: ما همچنان در حال 

 .لغو این ممنوعیت هستیم مذاکره با وزارت صنعت برای

وی با بیان اینکه دفاع وزیر جهاد از صادرات شیر خشک برای حفظ دستاوردهای چندساله صنعت دامپروری است، افزود: ما معتقدیم منع 

ست د نیصادرات آسیب جدی به توسعه صنعت دامپروری و صنایع لبنی وارد می کند. کمبود شیرخشک در بازار آنچنان که اعالم می کنند حا

 .و چنین مشکلی به این شدت وجود ندارد

ماه گذشته تالش زیادی کرده تا نهاده ها با  3وی افزود: در زمینه تولید باید به سمت افزایش کیفیت برویم و وزارت جهاد کشاورزی در طول 

 .قیمت بسیار مناسب به دست تولیدکنندگان برسد

ان خود خرید تضمینی خرما را غیر منطقی دانست و گفت: ما خرید توافقی این محصول را معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخن

 هدر دستور کار داریم. وزیر جهاد کشاورزی با این مسئله موافقت کرده و دستورالعمل های آن نیز نوشته شده و قرار است طی دو روز آینده ب

 .امضای وزیر برسد

مرکز خرید راه اندازی شده و بعد از امضای وزیر، خرید این  ۵ر شهرهای خرمشهر و آبادان، اظهارکرد: شیرزاد با اشاره به اجرای این طرح د

تومان افزایش  ۲۹00هزار تن خرما خریداری شود و با این خرید، قیمت محصول تا حدود  ۷تا  ۶محصول آغاز می شود. پیش بینی می شود 

 .درصد کمتر از آن است 30نیز  3تر از این میزان و درجه درصد کم 1۵میزان  ۲می یابد و قیمت خرمای درجه 
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 ۶۸.۵ما سال گذشته  :وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقادات صورت گرفته از اقدام این سازمان در زمینه خرید زعفران گفت

 .ائه ضمانتنامه های بانکی به فروش رفته استتن آن در بورس با عالی ترین شیوه و کامالً شفاف با ار 4۲تن زعفران خرید کردیم که 

هزار تومان رسیده است، گفت: هرچه  30میلیون و  ۸تا  1۵میلیون و  ۸یورو معادل  ۶0۵شیرزاد با اشاره به اینکه قیمت زعفران هم اکنون به 

 .دار زندگی می کنندقیمت زعفران به بهای منطقی آن نزدیکتر شود به نفع تولیدکنندگانی است که در مناطق کمتربرخور

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: نظر اعضای شورای ملی زعفران در جای خود محترم است اما آنها باید بدانند که عصر مزیت های 

می شود.  بازار باید شفاف باشد و مکانیسم های بورس سبب بهبود و تقویت بازار زعفران .نسبی به پایان رسیده و عصر مزیت های رقابتی است

 .این اقدام باعث تعادل بازار و فراهم سازی بستری برای برندسازی می شود و تجار سنتی باید این امر را بپذیرند و خود را مدرن کنند

تن برسد و با این وضعیت قیمت ها دچار نوسان شدید می شود و حضور تعاون  400شیرزاد پیش بینی کرد: سال آینده تولید زعفران به 

 .روستایی در بازار این نوسانات را کنترل می کند. ضمن اینکه اگر نوسان وجود داشته باشد، تولیدکننده و صادر کننده دچار مشکل خواهد شد

 .وی این را هم گفت که ما در ورود بعدی خود به بازار از نظرات انجمن های تخصصی و شورای ملی زعفران استفاده خواهیم کرد
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 و واردات  صادرات 
 

  اری فارسخبرگز – 19/6/1397تاریخ : 

 با دستور مدیرکل قرنطینه سازمان حفظ نباتات صادرات کیوی تا اول آبان ممنوع شد+ سند 

های ای به رؤسای سازمانقرنطینه سازمان حفظ نباتات طی نامهبه گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، اکبر آهنگران مدیرکل دفتر 

ماه خودداری کنند. متن نامه بدین شرح استها دستور داد تا از صدور گواهی بهداشتی برای صادرات کیوی تا اول آبانجهاد کشاورزی استان : 

ها، موضوع ممنوعیت صادرات زودهنگام کیویسازمان جهاد کشاورزی استان  

مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات مبنی بر ممنوعیت صادرات میوه کیوی  ۹۷/۶/10مورخ  ۹۷/۵04/310۶، ضمن ارسال نامه شماره احتراما

، دستور فرمائید موضوع به کلیه مراکز قرنطینه آن استان اعالم گردد تا از صدور گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات میوه 13۹۷ماه تا اول آبان

فوق خودداری نمایند کیوی تا تاریخ . 

 اکبر آهنگران مدیرکل دفتر قرنطینه

ه گزارش خبرنگار فارس، این دستور در راستای جلوگیری از برداشت زودهنگام کیوی و صادرات کیوی نارس صادر شده، چرا که این امر سبب ب

شودکاهش کیفیت کیوی صادراتی ایران در بازارهای جهانی می  
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – 17/6/1397اریخ : ت

ها برای تاخیر در تأمین کود اوره/ اصرار دولت به در مراسم آغاز کشت پاییزه عنوان شد دلخوری وزیر از پتروشیمی

تومانی  ۴200واردات روغن، ذرت و کنجاله با ارز   

گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، محمود حجتی ظهر امروز در ششمین 

های جهاد کشاورزی استان برگزار شد، خاطرنشان کرد: با آنکه سال زراعی که با حضور تمام معاونان این وزارتخانه و رؤسای سازمان

متر بود، یلیم ۲30متر بارندگی داشتیم، در حالی که پیش از این میزان بارندگی تا میلی 1۶۶سر گذاشتیم و تنها سختی را پشت

ایماما شاهد بودیم که به همت کشاورزان و مسئوالن در اغلب محصوالت افزایش تولید داشته . 

ایم، با آنکه برخی هزار تن نسبت به سال گذشته بیشتر خرید داشته ۵00وی اضافه کرد: به عنوان مثال در حوزه گندم بیش از 

های روغنی چغندر قند و نیز اعداد و ارقام خشکسالی بودند. همچنین در حوزه دانهها مانند فارس و خراسان دچار مشکالت استان

 .گویای همین امر است

رو هستیم، اشاره کرد و گفت: اما المللی و جنگ سخت اقتصادی که اکنون با آن روبهوزیر جهاد کشاورزی به شرایط سخت بین

همچنان  اما است، بوده روروبه آبیکم و آبیبی با االیامقدیم از ما کشور آنکه لطف خداوند همچنان شامل حال ما است و با

شودمحصوالت خوبی در کشور تولید می .  

وری در تولید محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفتحجتی به افزایش بهره تا  300تا همین دیروز به ازای یک متر مکعب آب  :

شود گرم شکر تولید می ۲00کیلوگرم یا اگر به ازای هر مترمکعب آب  3ه شد که اکنون متوسط آن بگرم گندم تولید می 400

گرم افزایش پیدا کرده است ۹00تا  ۷00اکنون این رقم به  . 

ها، روان آب :وی همچنین با اشاره به اینکه به همت مسئوالن دهها هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است تصریح کرد

هایشان اند، نیز حق آبههای زیرزمینی داشتهدا کرده و آنهایی که مجوز برداشت رسمی از آبهای سطحی کاهش پیها و آبچشمه

کاهش یافته و با همه این مشکالت میزان تولید محصوالت بهبود یافته و این بدان مفهوم است که اگر انسان باور کند و عزم خود را 

ها از میلیارد دالر کاال به قیمت جهانی در همه حوزه ۸0ان ما نزدیک به تواند به پیش برود تا جایی که امروز کشاورزجزم کند می

دارد کنند که دست مریزادپروری و غیره تولید میجمله زراعت، باغبانی، آبزی . 

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توجه مسئوالن به پیگیری مشکالت مردم و کشاورزان تأکید کرد و 

این مشکالت را تا زمانی که به نتیجه نرسیده نباید رها کنیم و اگر حال کار کردن را ندارید، عنوان را با خود به یدک نکشید  گفت:

شودچرا که با فرار کردن و کالف سر در گم درست کردن چیزی حل نمی .  

درصد در  ۸0مشکالت مردم در این حوزه تا  ها در حوزه منابع طبیعی و امور اراضی گفت:وی با انتقاد از عملکرد برخی سازمان

کنم مسئوالن در این حوزه موضوعات را پیگیری و حل نمایندوزارت جهاد کشاورزی قابل حل است و خواهش می .  
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های کشاورزی را یکی دیگر از موضوعات ضروری در حوزه کشاورزی برشمرد و گفتحجتی همچنین تأمین نهاده متأسفانه  :

خواهند که با ارز چند تومانی آن را صادر کنند و کنند و میگیرند، تبدیل به کود میمی ذخایر ارزی کشور را میهای پتروشیشرکت

شود، تعمیم بدهیم ببینید، در بازار بعد به کشاورز ما کود ندادند و اگر این موضوع را به محصوالتی که در حوزه کشاورزی تولید می

وان آن را فروختتجهانی با ارز آن چنانی چقدر می . 

میلیون تن آن باید به بخش  ۲کنند که میلیون تن کود اوره تولید می 4ها به پتروشیمی :وزیر جهاد کشاورزی به صراحت گفت

رسانیدکنید و زیان میکنند و باید پرسید، چرا به تولید ملی خیانت میکشاورزی فروخته شود، اما اذیت می .  

های کشاورزان باشندها خواست تا پیگیر تأمین نهادهورزی استانوی به جد از رؤسای جهاد کشا . 

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یک زمانی کل برنامه ما عمدتاً حول محور خاک و چگونگی کار 

ایم. وقتی که امروز کرده کم کنیم، گذاریسرمایه بذر در ما چقدر هر و است بذر بخش ترینکردن با خاک بود، ولی اکنون محوری

جویی در مصرف آب را هم در تواند راندمان را باال ببرد صرفهنظر از اینکه چقدر میدر ارتباط با نشاکاری در کشور شروع شده، صرف

شودپی دارد و در آینده نزدیک طرح الگوی کشت ابالغ می . 

یم، نباید محدودیتی در تولید نشایی داشته باشیم، چون تأثیر وی اضافه کرد: با این همه متخصص و اندیشمندی که دار

دهدها را به شدت کاهش میای در تولید آب دارد و هزینهالعادهفوق .  

ها در این حوزه شناسایی، ها و تواناییها، گفت: باید ظرفیتوزیر جهاد کشاورزی همچنین خطاب به مدیران استانی و شهرستان

د. زمانی بحث مکانیزاسیون تبدیل به غولی شده بود که امروزه حل شده و با توجه به سرعت پیشرفت پشتیبانی و حمایت شو

کیلومتر تا مقصد هنوز فاصله داریم 10بینیم رویم، میتکنولوژی وقتی دو قدم به جلو می .  

ی تیپ حجتی با بیان اینکه زمانی به دنبال اجرای آبیاری تحت فشار بودیم، اما پس از مدتی آبیار (  پاشی،مالچ نواری(،

ها در نقطه ابتدایی کار هستیم که آمده است، افزود: در برخی از این روش بازار به هوشمند آبیاری نیز اکنون و زیرسطحی آبیاری

ه ها مصرف آب صفر شدها در کاهش مصرف آب بسیار مؤثرند، در برخی از گلخانهمان را بیشتر کنیم، چرا که این روشباید سرعت

کنندکنند و از طریق هیدرومکانیک آن را مصرف میآوری میچرا که تمام آب باران را جمع . 

کنیم به این دلیل است که ها در حوزه آب خوب استفاده نمیگوییم از ظرفیتوی در مورد میزان مصرف آب هم گفت: اینکه ما می

اری و نارسایی در کارهایمان وجود داشته است را باید در ایم و اگر گرفتاکنون مصرف آب را در حوزه آب سطحی کاهش داده

گاوزبان برداشت کیلو گل ۶۵0دیم در هر هکتار  کشت در گلستان مانند استانی یک در فقط که چرا. کنیم وجوخودمان جست

ها را بدانیمهزار تومان ارزش دارد و ما باید قدر این نعمت 1۸0اند که کیلویی کرده . 

کشاورزی همچنین در مورد تأمین کاالهای اساسی، گفت: برای اینکه فشار به مردم وارد نشود، دولت اصرار دارد با ارز وزیر جهاد 

دهد قرار اختیار در را جو و ذرت کنجاله، تومانی روغن و چند قلم نهاده از جمله 4۲00دولتی  ما باید نظارت، کنترل و پیگیری  .
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کند، در اختیار به صورت تجاری خارج نشوند و در داخل نیز با قیمتی که دولت مصوب می مداوم داشته باشیم که این محصوالت

  .مردم قرار گیرد، نه اینکه ما بخواهیم همه جا را از تهران کنترل کنیم

 ذرت و سویا کنجاله کننده قرار دهیم وحجتی همچنین در مورد قیمت مرغ گفت: ما باید به قیمت مناسب مرغ را در اختیار مصرف

مرغدار قرار گیرد که به صورت تصادفی باید این موضوع را کنترل و پیگیری کنیم اختیار در مشخص و مصوب قیمت با .  

وی همچنین در مورد تأمین کاالهای اساسی با توجه به تغییر نرخ ارز به صراحت، گفت: در بخش کاالهای اساسی فضای ملتهبی 

 است، ملتهب کاالها برخی در فضا که آنجایی از عین حال منابع ارزی در اختیار قرار گرفته امانداریم، چون ذخایر خوبی داریم و در 

قابل اشتعال است که ما به عنوان مسئوالن پاسخگو باید موضوع را پیگیری کنیم و مدام رصد کنیم کوچک نارسایی یک با .  

رو داشته باشیم، چرا که امیدوارم سال زراعی خوبی پیش وزیر جهاد کشاورزی در پایان در مورد آغاز فصل زراعی جدید، گفت:

کشت و زرع در مناطق سردسیر شروع شده و ما هم در کنار هم به ویژه در شرایطی که کشور ما قرار دارد، باید منابع ارزی و 

هایی که نیاز است را در نظر بگیریمپشتیبانی . 

خواهیم، نیاورد روزی را که بر می خدا از و داریم شما مشکالت حل گرو در دل ما: گفت بردارانحجتی خطاب به کشاورزان و بهره

  .ما بگذرد و ما راحت از کنار مشکالت شما عبور کنیم

و شروع کشت پاییزه، مسئوالن وزارت جهاد  ۹۸-۹۷شهریور به عنوان مراسم آغاز فصل زراعی  1۷به گزارش خبرنگار فارس، امروز 

ها در سالن خوشه وزارت های جهاد کشاورزی استانجهاد کشاورزی و معاونانش و رؤسای سازمان کشاورزی با حضور حجتی وزیر

های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان نمونه در حوزه جهاد کشاورزی گرد هم آمدند. همچنین از افراد نمونه دستگاه

 کاالهای اساسی تجلیل و تقدیر به عمل آمد

 

 .لینک خبر 
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 خبرگزاری فارس  – 21/7/1397تاریخ : 

ای توان تامین شیرخشک را در داخل داریم/ هشدار نسبت به واردات شیر خشک با ارز یارانه  

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، با افزایش قیمت ارز از یکسو و رونق گرفتن بازار صادراتی شیرخشک از سوی دیگر، کارخانجات 

شده و برای حل چاره خود دست به دامان وزیر صنعت شدند لبنی نسبت به کاهش تولید شیر از سوی دامداران معترض . 

کنند که دامداران به جای آنکه شیر خام تولیدی خود را به صورت روزانه تحویل این صنایع بدهند، آن را کارخانجات صنایع لبنی ادعا می

فروشندیمستقیم تبدیل به شیرخشک کرده و به صورت قاچاق و با ارز آزاد از کشور خارج کرده و م .  

ای صادرات شیرخشک را ممنوع کرد و از طرف دیگر جا رسید که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهکار بدان

ای قرار گرفت. موضوعی که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان شیرخشک به عنوان کاالهای اولویت یک در لیست دریافت ارز یارانه

اطالعی کردوضوع از آن اظهار بیمتولی این م . 

در پی این موضوع انجمن صنفی گاوداران و انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک در نشستی خبری با خبرنگاران به این موضوع واکنش 

  .نشان داده و اظهاراتی را عنوان کردند

ز سوی کارخانجات لبنی که نرخ واقعی خرید شیرخام را احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران، گفت: بعد از چهار سال اذیت و آزار ا

های لبنی درنظر میلیارد تومان مشوق صادراتی برای رونق صادرات شیرخشک و فرآورده ۲00کردند، تا جایی که دولت مجبور شد رعایت نمی

پرداختندمی را گاوداران پول تاخیر با ماه 4 تا 3 کارخانجات اینکه  تربگیرد. جالب .  

تصریح کرد: به همین دلیل از تیر ماه تصمیم گرفتیم شیر خود را به صورت مستقیم به صنایع شیرخشک تحویل دهیم و پول را در اسرع وی 

اندوقت دریافت کنیم و ظاهرا صنایع لبنی از این موضوع ناراحت هستند و شیرخشک را بهانه کرده .  

ادرات را ممنوع کردند که بعد بتوانند بگویند در کشور کمبود داریم و ارز دولتی بگیرند و رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه اول ص

خواهند آید و با این کار میمی شود، قیمت شیر پایینتومانی به شیرخشک وارداتی اختصاص یابد، شیر مازاد در بازار ایجاد می 4۲00اگر ارز 

شودها و کارخانجات شیرخشک میسبب تعطیلی دامداری شیر را از گاوداران ارزان بخرند که در نهایت .  

مقدسی این را هم گفت: وقتی صادرات شیرخشک از سوی وزیر صنعت ممنوع شد و نامه را به وزارت جهاد کشاورزی بردیم آنها اصال در جریان 

اورزی ا ست و این آقای حجتی است که باید اطالعی کردند، در حالی که این مساله جزو وظایف وزارت جهاد کشموضوع نبودند و اظهار بی

 .تصمیم بگیرد صادرات شیرخشک ممنوع بشود یا نشود

هزار تن شیرخشک در کشور ۲تولید روزانه   

 30در بخش دیگری از این نشست سیاوش سلیمی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی کشور به این نکته اشاره کرد که 

هزار تن  30گیرد و اگر تولید شیرخام کشور را روزانه تن شیر از دامداران تحویل می ۲۵00ر فعال است که روزانه کارخانه شیرخشک در کشو
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شود که فراوری و تبدیل به شیرخشک شده و باز خود کارخانجات از شیرینی و شکالت درصد شیرموجود در کشور می ۸محاسبه کنیم این رقم 

کنندری کرده و در فرموالسیون استفاده میگرفته تا صنایع لبنی آن را خریدا .  

کنیم که به راحتی نیاز کشور را تامین کرده و احتیاجی به واردات نیست و هزار تن شیرخشک تولید می ۲وی اضافه کرد: چیزی حدود روزانه 

کشور و ایجاد مشکل برای تولید داخل ای در نظر گرفته اند که این موضوع جز هدر دادن ارز جای سوال دارد که برای شیرخشک ارز یارانه

  .نیست

هزار تن صادرات کارخانجات لبنی  140ماهه امسال  ۵دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی کشور به این نکته اشاره کرد که در 

دهد، مشکلی از لحاظ تامین شیر کارخانجات وجود نداردبوده که این مساله نشان می نجات شیر را از گاوداران گرفته خامه پیش از این کارخا .

دادند و هر دو صنف گاودار و کارخانجات شیرخشک را استثمار گرفتند و شیر را به کارخانجات شیرخشک تحویل میو چربی آن را می

کردند، اما اکنون این ارتباط مستقیم شده استمی .  

تن شیرخشک هزینه شد هزار ۲۵میلیارد تومان در سه سال برای جبران اثر واردات  ۸00  

هم اشاره کرد و گفت: وقتی در آن سال دچار مشکالت ارزی شدیم و نرخ ارز تغییر کرد  ۹۲و  ۹1های وی به سابقه تکرار این مشکل در سال

 ۸00سال طول کشید که  3هزار تن شیرخشک وارد کشور شد و  ۲4تومانی اختصاص دادند و نتیجه آن شد که  1۲۲۶برای شیرخشک ارز 

  .میلیارد تومان هزینه کنیم تا تعادل در بازار ایجاد شود

رسدزور جهاد کشاورزی به وزیر صنعت نمی  

سلیمی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه مگر ممنوعیت صادرات یا واردات وظیفه وزیر جهاد کشاورزی در این حوزه نیست که 

هزار تن شیرخشک  ۲۵رسد و قرار است، به زودی جهاد کشاورزی به وزیر صنعت و معدن نمیوی پاسخ داد: متاسفانه زور آقای حجتی وزیر 

نشینندوارد کنند که اگر این اتفاق بیفتد، صنایع شیرخشک و دامداران به خاک سیاه می .  

هزار تن شیرخشک در سازمان تعاون روستایی ۸ذخیره   

هزار تومان در نظر  13هزار تن ذخیره شیرخشک دارد که در بورس پایه قیمت  ۸روستایی تر آنکه اکنون سازمان تعاون وی اضافه کرد: جالب

ای وارد دالر است با ارز یارانه ۲.۲خواهند شیرخشکی که قیمت جهانی آن اکنون تر از این رقم فروخته نشود و آقایان میگرفته شده که پایین

شود، کیلویی اگر همین شیرخشک خارجی را براساس نرخ دالر آزاد حساب کنیم میکنند و بگویند شیرخشک داخلی گران است، در حالی که 

هزار تومان است 30 .  

زنند و بازار را ملتهب کردند که ما با آن مخالفیم و باید سلیمی به صراحت گفت: این واحدهای لبنی هستند که به بحث شیرخشک دامن می

کنیم، این امر به تومان خریده و ما احساس می 1۹3۵0است یک واحد لبنی آن را کیلویی هزار تومان  13پرسید، چرا وقتی پایه شیرخشک 

  .خاطر آن است که بگویند قیمت شیرخشک داخلی بسیار باال است

توان با یک بخشنامه یک شبه از دست دادبازار صادراتی را نمی  
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ایم تا در بازارهای جهانی جایی برای صادرات ذاشته و هزینه کردهنماینده کارخانجات شیرخشک صنعتی کشور این را هم گفت: بسیار وقت گ

رسد و جالب اینجاست که با یک بخشنامه شیرخشک باز کنیم و اگر روزی شیر مازاد داشته باشیم، این شیرخشک است که به داد دامداران می

ی خود باشیمدانیم، چگونه پاسخگوی بازارهایک شبه صادرات شیرخشک را ممنوع کرده و ما نمی  

 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
  

   ایانا – 21/6/1397تاریخ : 

ماه از سال امکانپذیر است  4صادرات نخود تنها در   

کشاورزی-ایانا ت، زیرا پس از آن بازارهای صادراتی هدف از دست کشور ما به پذیر اسهای تیر، مرداد و شهریور صادرات نخود امکاندر ماه :

شوددلیل قیمت پایین و عرضه سایر کشورها خارج می .  

رییس شورای ملی نخود در پی ابراز نگرانی فعاالن صنعت بسته بندی حبوبات درباره خرید نخود توسط دالالن از کشاورزان و صادرات آن و 

 های آینده، اعالم کرد که این موضوع صحت ندارد.ل در بازار طی ماههشدار نسبت به کمبود این محصو

 ازارب وضعیت از حبوبات و خشکبار بندی بسته شرکت های کشور خبری مبنی بر گالیه به گزارش ایانا، در روزهای اخیر یکی از خبرگزاری

 1۵00های آینده هشدار داد و نوشت، روزانه بیش از هزار تا ماهشر کرد و نسبت به خرید نخود توسط دالالن و کمبود آن در منت کشور حبوبات

های داخلی محصولی باقی نمانده است که به صورت بسته شود و برای شرکتتن نخود از مرزهای کشور به مقصد کشورهای همسایه صادر می

 بندی شده به بازار عرضه کنند.

وگو با خبرنگار گروه کشاورزی ایانا، گفت: در حال حاضر تولید کشور جوابگوی نیاز تدر این باره، ناصر مرادی رئیس انجمن ملی نخود در گف

 داخل است و برای مازاد این تولیدات نگاه صادراتی وجود دارد.

در سایر هزار تن است، افزود: این میزان تنها برای هشت استان است و ۲۷0او با بیان اینکه تولید در هشت استان تولیدکننده برتر برابر با 

 .گیردمی  ها نیز کشت نخود صورتاستان

هزار تنی نیز کمبودی در 130هزار تن صادرات نخود صورت گرفته است، افزود: با صادرات 130در حدود  ۸0مرادی با یادآوری اینکه در دهه 

 داخل ایجاد نشد.

ایم تا میزان واردات این محصول به سال گذشته پیگیر بوده ۲: طی هزار تن مازاد تولید در کشور وجود دارد، ادامه داد100او با تاکید بر اینکه 

 کشور را به صفر برسانیم.

کنند ممکن است رخ دهد، اما در کل ما نیازی به واردات این محصول رئیس شورای ملی نخود گفت: اینکه نخود وارداتی را با نام ایران صادر می

 نداریم.

تومانی با قیمت فعلی 3۲00ل طی چند سال گذشته تغییر چندانی نکرده است، افزود: قیمت نخود با دالر او با اشاره به اینکه قیمت این محصو

 .است تومان هزار ۸ حدود در ۹ و  ۸ سایز و تومان هزار۵ آن تفاوتی ندارد، قیمت فعلی نخود ریز هر کیلو 

های تیر، مرداد و شهریور صادرات نخود باشیم، گفت: در ماهماه در سال صادرات نخود داشته  4تا  3مرادی با بیان اینکه قادر هستیم 

  شود.پذیر است، زیرا پس از آن بازارهای صادراتی هدف از دست کشور ما به دلیل قیمت پایین و عرضه سایر کشورها خارج میامکان
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های فرآوری عنوان شده تن که توسط شرکت1۵00نه شود، افزود: صادرات روزاتا هزار تن نخود صادر می ۵00او با بیان اینکه روزانه در حدود 

 کامال اشتباه است.

تا  11گرمی آن را به قیمت ۹00های بندی با سورت این محصوالت در بستههای فرآوری و بستهرئیس شورای ملی نخود با بیان اینکه شرکت

کنند و در حال حاضر چون سود فروششان ومان خریداری میت ۷۵00تا  ۷ها نخودها را به قیمت کیلویی فروشند، گفت: آنهزار تومان می 1۲

 کنند.کاهش یافته چنین ادعاهایی را مطرح می
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 صادرات و واردات 
  ایران اکونا – 21/6/1397تاریخ :

درصدی خرید برگ سبز۴ممنوعیت صادرات چای به گمرکات ابالغ شد/رشد لغو   
درصد  4ممنوعیت صادرات این کاال به گمرکات ابالغ شده است، گفت: خرید برگ سبز چای از کشاورزان رئیس سازمان چای با بیان اینکه لغو 

درصد مطالبات چایکاران نیز پرداخت شده است۶۵رشد داشته و  . 

 تواند می صادرات ابالغ شده است، اظهارداشت: درحال حاضر  گمرکات به کشور از چای صادرات ممنوعیت لغو اینکه به اشاره با حبیب جهانساز

در این زمینه وجود ندارد مشکلی و شود انجام . 

هزارتن  ۹۶وی با بیان اینکه چین تابستانه برگ سبز چای رو به پایان است، افزود: چین بعدی از مهر ماه آغاز می شود ضمن اینکه تاکنون 

درصد افزایش داشته است 4تا  3ن برگ سبز چای از چایکاران خریداری که شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بی .   

میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان  1۲۸.4میلیارد تومان عنوان کرد و گفت:  1۹۷رئیس سازمان چای کشور ارزش برگ سبز خریداری شده را 

درصد آن پرداخت شده و مابقی نیز به مرور تسویه خواهد شد ۶۵معادل   

 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 ایران اکونا  – 19/6/1397تاریخ : 

. ممنوعیت صادرات کیوی تا آبان   
 .صادرات کیوی تا ابتدای آبان ماه سال جاری برای جلوگیری از صادرات زود هنگام این محصول ممنوع شد

 اکبر آهنگران مدیرکل قرنطینه سازمان حفظ نباتات با با ارسال نامه ای به سازمان های جهاد کشاورزی استان ها با موضوع ممنوعیت صادرات

هنگام کیوی اظهار کرد: صادرات این محصول تا اول آبان ماه سال جاری ممنوع است به همین منظور از صدور گواهی بهداشت گیاهی زود 

 .برای صادرات این محصول تا تاریخ فوق خودداری نمایید

این محدویت در این مقطع اعمال بنابراین گزارش این تصمیم به منظور جلوگیری از صادرات زود هنگام کیوی گرفته شده است و هرساله 

میشود. در سال های گذشته برخی از صادر کنندگان این محصول را قبل از آنکه به طور کامل برسد و قابل مصرف باشد صادر می کردند که 

 این امر باعث شده بود به جایگاه صادراتی این محصول ایران ضربه وارد شود

 

 لینک خبر 
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 صنایع غذایی

 
 فودپرس - 1۵/۶/1397تاریخ : 

طیور تهران حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر در نمایشگاه دام و  
نمایشگاه دام، طیور و فرآورده های لبنی تهران، رویدادی است که در آن تولیدکنندگان، واردکنندگان، متخصصان و  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .فعاالن این حوزه ضمن معرفی و همچنین آشنایی با جدیدترین محصوالت، ارتباطات تجاری موثر و مناسبی را باهم برقرار می نمایند
 

»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا  ، در این نمایشگاه که با موضوعات اصلی دام، طیور، خوراک، دارو و تجهیزات مربوطه برگزار «فود پرس

می گردد گروه صنعتی و پژوهشی زر به همراه دیگر تولیدکنندگان معتبر داخلی و خارجی میزبان بازدیدکنندگان و متخصصان این عرصه می 

 .باشد

  1غرفه  3۵سالن   1۸الی  10ساعت  13۹۷شهریور 1۸الی 1۵روه صنعتی و پژوهشی زر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور از گ

 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران میزبان عالقمندان خواهد بود

 

 .لینک خبر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=335fdf38c02c4963b1143dd8e8123585&Title=%D8%AD%D8%B6%D9%88%25%20%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 صنایع غذایی
 

 ایران اکونا  – 20/6/1397تاریخ : 
 

 برچسب گذاری موادغذایی مشمول تراریختگی شد
برچسب گذاری موادغذایی مشمول تراریختگی، که به مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، به تشریح دستورالعمل 

 .معاونین غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده است، پرداخت

دکتر وحید مفید به الزام کارخانجات تولید مواد غذایی که می بایست از برچسب تراریختگی استفاده کنند، اشاره کرد و گفت: با توجه به  

برچسب گذاری محصوالت غذایی بر مبنای سنجش کمی ترکیبات تراریخته در عمل محتمل است، مقرر شد بعد از این مشکالتی که در اجرای 

تمامی محصوالت غذایی حاصل از دانه های روغنی نظیر ذرت، سویا، کلزا، و پنبه دانه تراریخته به صورت خاص و یا ترکیبی با هر درصدی هم 

درج شود« تغییر یافته ژنتیکی یا تراریخته»ته عبارت لگو شوند و هم در مقابل جزء تراریخ . 

وی توضیح داد: در واقع بحث کمیت سنجی مطرح نبوده و صرفا وجود و یا عدم وجود جزء تراریخته در فرموالسیون محصول، برچسب آن را 

 .مشمول درج لگو و عبارت ترایختگی می کند

ات معتبر مدعی عدم تراریختگی محصول باشد باید فرم تعهدنامه عدم تراریختگی مطابق مفید تاکید کرد: در صورتی که متقاضی بنا بر مستند

با با دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت در خصوص موجود زنده تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده های آن مرتبط با مواد غذایی را تکمیل کرده و 

ر دانشگاه های علوم پزشکی به سهولت میسر باشد، نگهداری نمایندسایر مستندات در محلی مناسب که دسترسی همکاران ناظر د . 

 مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، اظهارداشت: طبق این دستورالعمل، از محموله های تراریخته به طور رندم

 .نمونه برداری جهت راستی آزمایی تعهد عدم تراریختگی انجام خواهد شد

افزود: با توجه به اینکه در برخی از کارخانجات از قبل مقادیری برچسب موجود است، الزم است تمامی موجودی برچسب های مواد  مفید

 .غذایی مشمول کارخانجات تحت نظارت دقیقا شمارش شده و زمان اتمام آنها از طرف واحد تولیدی به طور منطقی مشخص شود

و بعد از « جت پرینتر»ب های موجود درج لگو تراریختگی و عبارت تراریخته در مقابل جزء تراریخته با وی گفت: مقرر گردیده تا پایان برچس

اتمام موجودی برچسب های هر کارخانه، لگو و عبارت تراریخته در برچسب های جدید با شرایطی که در بخشنامه های قبلی اعالم شده، چاپ 

دشو  

 لینک خبر 
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 عسل
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
 

خبرگزاری فارس  – 17/6/1397تاریخ :   

شود/استفاده وزارت کشاورزی از ظرفیت بورس کاال بورس گل راه اندازی می :معاون وزیر جهادکشاورزى  

اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: در حال حاضر شاهد معامالت وگو با خبرنگار محمد علی طهماسبى، معاون وزیر جهادکشاورزى در گفت

 .مطلوب زعفران در بورس کاال هستیم که ما و فعاالن بخش خصوصی از نتایج و روند این معامالت رضایت داریم

اینکه برخى از محصوالت او بیان کرد: در صدد هستیم تا تمام محصوالت باغبانى مانند خرما و کشمش را وارد بورس کاال کنیم، اما به دلیل 

هاى بخش هاى دولتى در این زمینه ها نیستیم، بنابراین در این زمینه مذاکرات با تشکلمتعلق به بخش خصوصى هستند، قادر به فعالیت

در بورس کاال  خصوصى مانند اتاق تعاون و بازرگانى آغاز شده تا ضمن حمایت از تولیدکننده ها، قیمت این محصوالت و روند دادوستدهای آنها

 .شفاف شود

معاون وزیر جهادکشاورزى با بیان اینکه بورس کاال نوعى استاندارد سازى در کشور است، گفت: این بورس قادر به تعیین کیفیت کاال و نیز 

ارد بورس کاال شوند که توانند به صورت کلى و جزیى وها نیز میایجاد رقابت در بازارهاست، همچنین عالوه بر فعاالن بازارهای داخل، خارجی

 .برای مثال زعفران یکی از همان محصوالت مورد پسند خارجی هاست

های غیر ضروری است که بورس کاال طهماسبی اظهار داشت: یکى از مسایل مهم و حائز اهمیت در بخش کشاورزی کشور، حذف واسطه

ست مصرف کننده است؛ این روند در بازارهای غیر شفاف امکان بهترین مسیر به منظور شفاف سازی عرضه یک محصول از تولیدکننده به د

گیرندشکل گیری ندارد به طوریکه واسطه ها در چندین الیه، میانه راه رسیدن یک محصول از تولیدکننده به مصرف کننده نهایی قرار می . 

یم بازاری قیمت، عرضه و تقاضای محصوالت باشد، گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بورس کاال می تواند ابزار مناسبی برای تنظ : 

توانند با استفاده از شفافیت بورس کاال، نیازسنجی برای میزان عرضه و تقاضای محصوالت را مسووالن تنظیم بازار در حوزه های مختلف می

کندها نیز کمک میقیمتانجام دهند به طوریکه بازار با کمبود و التهابی مواجه نشود و همین امر به روال منطقی  . 

طهماسبی در پایان با اشاره به راه اندازى بورس گل و نیز بورس میوه گفت: عرضه گل رز، گل گلدانى و گل شاخه بریده در بورس کاال براى 

دگان خرده پا بوده و فعاالن این صنف که راغب هستند به بازار انبوهى دسترسى پیدا کنند، مثبت ارزیابى مى شود؛ زیرا بسیاری از تولیدکنن

ای مشخص عرضه کنند تا خریدار به راحتى به آنها اکثر آنها عضو تشکل و تعاونى هستند، بنابراین مى توانند محصول خود را در قالب برنامه

 دسترسى داشته باشد

 

 .لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ : 

جرای سامانه بر خط کشت سه محصول اساسی/ افزایش بیش از دو هزار هکتار گلخانه در دستور کار قرار گرفتا  

روز گذشته به  1۵بنا به دستور وزیر جهاد کشاورزی سامانه برخط کشت سه محصول اصلی پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی در اصغری گفت: 

 .هشت استان کشور ابالغ شد

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، حسین اصغری مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سطح  ۹۷-۹۸جهاد کشاورزی در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی سال 

اظهار کرد: در بخش سبزی و صیفی توسعه کشت نشایی و  یابد،کتار افزایش میه ۷00هزار و  ۲ها در سال جاری به بیش از زیرکشت گلخانه

شودها دنبال میجایی و انتقال محصوالتی نظیر خیار، گوجه فرنگی و بادمجان به گلخانهجابه . 

هزار هکتار به  1۵0وی افزود: سطح زیرکشت گوجه فرنگی در سه سال اخیر از  ر هکتار کاهش یافت که هزا 3۵هزار هکتار و هندوانه  120

هاستبخشی از آن ناشی از افزایش عملکرد در واحد سطح و انتقال به گلخانه . 

گفت: سرانه مصرف برنامه صادرات پنج ساله و نیاز صنعت از  شود،ریزی تولید بر اساس چند فاکتور دنبال میاصغری با اشاره به اینکه برنامه

رود البته این موضوع منوط به آن است که کشاورزان سطح زیرکشت را رعایت کننده شمار میهای اصلی برنامه ریزی تولید باولویت . 

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت محصوالت سبزی و صیفی به صورت فصلی به کشاورزان 

توجه جدی داشته باشند شود، گفت: از کشاورزان تقاضا داریم به این موضوعابالغ می . 

اندازی سامانه برخط کشت محصوالت سبزی و صیفی خبر داد و گفتوی از راه بندی بنا به دستور وزیر جهاد کشاورزی سامانه پهنه :

غ روز گذشته برای سه محصول اصلی پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی به هشت استان کشور ابال 1۵برداری از محصوالت کشاورزی در بهره

 .شد

هزار تن سیب زمینی از کشاورزان  ۲۶های موجود تنها رغم تنشاصغری درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی سیب زمینی تصریح کرد: علی

 .خریداری شده است و همواره توسعه صادرات، کاهش ضایعات و توسعه صنایع سبزی نیز در دستور کار قرار گرفته است

 اجرای سیاست محدودیت کشت برنج

در ادامه فرامک کریمی مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران از محدودیت کشت برنج خبر داد و گفت: 

سیاست محدود کردن کشت برنج به جز در دو استان گیالن و مازندران ناشی از محدودیت منابع آبی و تبخیر زیاد در دستور کار قرار گرفته 

 .است

های روغنی و غیره در ها طی پروژه سه تا پنج ساله محدود شده و در نهایت محصوالتی نظیر کینوا، دانهکشت برنج در مابقی استان وی افزود:

شوندها جایگزین میاین استان . 
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ها به جز ح در سایر استانکریمی ادامه داد: با توجه به بحران منابع آبی گزینه دیگری نداریم و قبل از اینکه وضعیت آب بدتر شود باید این طر

 .در دو استان گیالن و مازندران اجرایی شود

مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: با توجه به سیاست محدودیت کشت برنج به جز در دو استان 

مالی را جبران کنیمهای غیرشگیالن و مازندران برنامه داریم تا بتوانیم صد در صد تولید در استان  

 

 .لینک خبر 
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 گندم 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ :   

 زمینی به نرخ یک دالر صحت ندارد/ پیشنهاد افزایش قیمت تضمینی گندم بر مبنای تورمصادرات سیب

نیست چرا که اگر چنین اتفاقی بیفتد کشاورزان ترکیه زودتر از ما زمینی در هیچ کجای دنیا یک دالر کشاورز گفت: قیمت سیب

 .شونددست به کار می

عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کمبود ۹۷-۹۸کشاورزی در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی سال 

ب باران، رود، اظهار کرد: بهره ورزی از آب، تمرکز بیشتر بر آهای بارز آب و هوایی کشور به شمار میآب و خشکسالی از ویژگی

 .توجه به تنظیم بازار، مدیریت بازار و امنیت غذایی کشور در دستور کار وزارتخانه قرار دارد

رود چرا که تولید گندم، شکر و های پیش روی وزارتخانه به شمار میوی افزود: تلفیق منابع ملی با منافع کشاورزان از جمله اولویت

 .رودبرای ما امری مهم به شمار میهمچنین توجه به افزایش تولید برنج و ذرت 

کشاورز با اشاره به اینکه حفظ استمرار پایدار تولید محصوالت اساسی از جمله سیب زمینی، سبزی و صیفی برای ما حائز اهمیت 

 .است، گفت: درخواست ما از تولیدکنندگان این است که بیش از ظرفیت بازار تولید نکنند

  ایران در تولید سیب زمینی خودکفاست / امکان صادرات سیب زمینی به قطر :بیشتر بخوانید

زمینی به  گوجه فرنگی و سیب معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا صادرات

تا یک ماه اخیر  ۹۲رود، بیان کرد: با نگاهی به قیمت سیب زمینی از اسفند عراق از دالیل افزایش قیمت داخل به شمار می

شد و با نوسانات نرخ ارز موجب شد میل به تومان از کشاورزان خریداری می ۶00یابیم که هر کیلو سیب زمینی با قیمت درمی

 .سیب زمینی افزایش یابد صادرات

وی در پاسخ به این سوال که آیا صادرات هر کیلو سیب زمینی از مناطق مرزی به بازارهای هدف به نرخ یک دالر صحت دارد، 

تأکید کرد: ما در مناطق مرزی تولید سیب زمینی نداریم و اگر دولت ببیند قیمت این محصول بیش از حد در حال افزایش است 

 .شودن میآ مانع صادرات

کشاورز ادامه داد: با توجه به آنکه سیب زمینی محصول سنگینی است قابلیت قاچاق ندارد و حتما باید از مبادی رسمی صادر شود 

از این رو در صورت افزایش بیش از حد قیمت مانع صادرات این محصول خواهیم شد مضاف بر آنکه قیمت سیب زمینی در هیچ 

 .شوندت چرا که اگر چنین اتفاقی بیفتد کشاورزان ترکیه زودتر از ما دست به کار میکجای دنیا یک دالر نیس
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معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی قیمت کنونی هر کیلو سیب زمینی را سه دهم دالر اعالم کرد و افزود: البته منکر فعالیت 

 .در نهایت سودجویی در بازار نیستیمها و احتمال سوء استفاده واسطه گران با افزایش نرخ ارز و واسطه

وی در پایان درباره قیمت تضمینی گندم تصریح کرد: وزارتخانه پیشنهاد خود را طبق زمان معین برای قیمت تضمینی گندم داده 

 .رود بر مبنای تورم این نرخ تا پایان شهریور ماه اعالم شوداست و انتظار می

 

  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6659484/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گندم 

17/6/1397تاریخ :   

ولت نرخ خرید تضمینی گندم را تا پایان شهریور اعالم کندد  
 .معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی سال آینده گندم باید تا پایان شهریورماه از سوی دولت اعالم شود

در جمع خبرنگاران درباره پیشنهاد وزارت  ۹۸-۹۷زراعی و آغاز سال زراعی عباس کشاورز در مراسم ششمین گردهمایی کشت محصوالت 

جهاد کشاورزی برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد خود را طبق زمان معین 

کند؛ ضمن اینکه ما منتظر اعالم قیمت این محصول تا پایان  ارائه داده و از دولت انتظار داریم بر مبنای نرخ تورم، قیمت گندم را اعالم

 .شهریورماه هستیم

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کمبود آب و خشکسالی از ویژگی های آب و هوایی کشور شده است، گفت: بر همین 

ن است؛ همچنین توجه به تنظیم بازار و مدیریت بازار در دستور کار وزارت وری حداکثری از آب و تمرکز بیشتر بر آب بارااساس برنامه ما، بهره

 .جهاد کشاورزی قرار دارد

های وزارت جهاد کشاورزی را مورد توجه قرار داد و افزود: ما منافع ملی را با منافع کشاورزان ادغام کردیم و در این راستا تولید وی اولویت

قرار دارد. همچنین توجه به افزایش تولید برنج و ذرت نیز برای ما مهم است گندم، دانه های روغنی و شکر در رأس . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: حفظ استمرار تولید محصوالت اساسی از جمله سیب زمینی و محصوالت سبزی و صیفی برای ما 

یت بازار تولید نکنند تا دچار مشکل نشوندکنیم بیش از ظرفاهمیت زیادی دارد؛ ضمن اینکه به تولید کنندگان توصیه می . 

کشاورز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه صادرات برخی محصوالت مانند سیب زمینی باعث افزایش قیمت سیب زمینی در بازار شده است، 

تومان  ۶00خیر، سر مزرعه کیلویی تا یک ماه ا ۹۲اظهار داشت: اگر نگاهی به قیمت ها بیندازیم متوجه می شویم نرخ این محصول از اسفندماه 

با افزایش نرخ ارز و رشد درآمد حاصل از صادرات، صادرات این محصول نیز رونق پیدا کرد اما است؛ شده می خریداری از کشاورز  . 

فروشند، اضافه کرد: وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود برخی سیب زمینی را در مناطق مرزی به قیمت یک دالر می 

ما در مناطق مرزی تولید سیب زمینی نداریم و اگر دولت ببیند که قیمت این محصول بیش از حد در حال افزایش است، مانع از صادرات آن 

شود؛ ضمن اینکه چون سیب زمینی محصول سنگینی است، قابل قاچاق نیست و حتما از مبادی رسمی صادر می شودمی . 

د: عالوه بر این سیب زمینی در هیچ کجای دنیا یک دالر نیست و قیمت آن سه دهم دالر است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کشاورز تصریح کر

ومترک ها زودتر از ما دست به کار می شوند. اگرچه بنده فعالیت واسطه ها و احتمال سوءاستفاده آنها از افزایش احتمال ارز را منکر نمی ش . 

 

 لینک خبر 
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 گندم

اری فارس خبرگز – 20/6/1397تاریخ :  

تومانی برای خرید تضمینی گندم/ هشدار  1600وگو با فارس خبرداد پیشنهاد نرخ کاران در گفترئیس بنیاد ملی گندم

 برای قاچاق گندم به خارج از کشور 

 ۹۷-۹۸خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال  با وگوگفتقلی ایمانی در علی

زیادی از طریق کمیسیون کشاورزی، کمیسیون اقتصادی و  اظهار داشت: در طول تاریخ خرید تضمینی فراز و فرود زیاد بوده است، اما پیگیری

ایم که قیمت منصفانه باشد تا هم رضایت ایم و به نتایجی رسیدههای متعددی داشتهایم و نشستنجام دادهکمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ا

 .کشاورزی جلب شود، هم تولید پایدار بماند و هم امکان خرید از سوی دولت برای تأمین بودجه فراهم باشد

اعالم کرد و گفت: البته این نرخ به شرطی است که شرایط تغییر تومان  1۶00شده برای خرید تضمینی گندم را کیلویی وی نرخ کارشناسی

که که نرخ خرید تضمینی تغییر نکرد و ثابت ماند و سال قبل از آن هم تغییر بسیار ناچیزی داشت، درحالی ۹۶-۹۷چراکه در سال  نکند؛

های تولید بسیار افزایش یافته استهزینه . 

جمهور صحبت کند تا که تقاضای ما این است که آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی با شخص رئیسرئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان این

 .موضوع افزایش تولید در جامعه کشاورزی و افزایش نرخ گندم را در نظر بگیرند

درصد افزایش یافته  1۵نیز نرخ بذر  ۹۵-۹۶درصد نسبت به سال قبل باال رفته و در سال  1۲امسال قیمت بذر گندم  :ایمانی به صراحت گفت

 ۵0ایم. همچنین پس از برداشتن یارانه برخی کودها از سال گذشته کیسه درصد در نرخ بذر افزایش داشته ۲۷بود که فقط در این دو سال 

ای یچ قاعدهآور باال رفته که از ههزار تومان رسیده و قیمت سموم نیز سرسام ۲00هزار تومان به  1۲0آمونیوم فسفات از کیلویی کود دی

کندپیروی نمی . 

دو جلسه در شورای اقتصاد در این زمینه تشکیل شده که منتج به نتیجه  وی در مورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی گفت:

ن متأسفانه شرایط گوییم شما وکیل ما هستید، باید مطالبات ما را پیگیری و نظارت کنید، ولی اکنونشده است و ما به نمایندگان مجلس می

گفتند واردات گندم به صرفه است، اما باید گفت قاچاق گندم به صرفه شده گیری قائم به شخص است. تا االن میای شده که تصمیمگونهبه

 .است

ار ما این است که رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه دولت اکنون به فکر افزایش قدرت خرید کارمندان و کارگرانش است، افزود: انتظ

کند، باید یکی دو کند و دیرتر برداشت میبرای کشاورزان هم کاری بکنند؛ چراکه کشاورز به ویژه در نقاط سردسیر که زودتر از همه کشت می

ماه انتظار بکشد تا  ۹و که باید هزینه کود، سم، بذر و آبیاری را اکنون بپردازد ماه دیگر انتظار بکشد تا پول گندم خود را دریافت کند، درحالی

 .گندم را آماده کرده و با نرخی که هنوز معلوم نیست تحویل دولت بدهد

که این دالر در هر تن است، مضاف بر آن ۲4۵ایمانی نسبت به قاچاق گندم به خارج از کشور هشدار داد و افزود: اکنون قیمت جهانی گندم 

تومانی  4۲00ای های بازرگانی و گمرکی به این رقم اضافه خواهد شد و اگر با ارز یارانههزینهدرصد هزینه حمل باضافه  30رقم تا مبدأ بوده و 

هزار تومان را  10که اگر بخواهیم نرخ دالر شود، درحالیتومان برای دولت تمام می ۲000حساب کنیم هر کیلوگرم گندم وارداتی کیلویی 

 .محاسبه کنیم، رقم بیش از اینهاست
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کردوی خاطرنشان  اند و اگر تاکنون قاچاق سوخت به خارج از کشو ر دغدغه ما بود، اکنون قاچاق اکنون قاچاقچیان گندم دست به کار شده :

شود، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، سال آینده تمام گندم هم به آن اضافه شده و اکنون گندم ما به صورت قاچاق روانه عراق و افغانستان می

دهند تمام گندم خود را به صورت نقد به دالالن بفروشندمی کشاورزان ترجیح . 

به گزارش فارس، هر ساله طبق قانون مصوب مجلس دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصوالت استراتژی مانند گندم را تا قبل از پایان 

تفاوتی ی به آن نکرده و نرخ خرید تضمینی را با بیموضوعی که دو سال است که دولت توجه .شهریور و مطابق با نرخ تورم تعیین و اعالم کند

ماهه و نرخ خرید تضمینی گندم هنگام برداشت نرخ گندم بدون تغییر  ۶کند تا جایی که امسال با تأخیر تغییر نداده و دیرهنگام اعالم می

تومان اعمال شد 1300همان   

 

 .لینک خبر 
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 گندم 

  باشگاه خبرنگاران جوان – 17/6/1397تاریخ : 

درصدی بارش نسبت به سال قبل 21میلیون تن گندم در سال زراعی جدید/ کاهش 1۴پیش بینی تولید   

میلیون تن  14به  ۹۸_۹۷بینی شده که میزان تولید در سال زراعی یک مقام مسئول گفت: با توجه به افزایش ضریب خوداتکایی گندم پیش

 .برسد

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  پور مجری طرح گندم وزارت ، اسماعیل اسفندریاریگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

در جمع خبرنگاران درباره برنامه وزارتخانه در راستای  ۹۸_۹۷یه ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی جهادکشاورزی در حاش

اقتصاد مقاومتیهای تولید گندم اظهار کرد: افزایش ضریب خوداتکایی گندم در برنامه ایم که در بینی کردهمد نظر قرار دارد و همواره پیش 

میلیون تن برسد 14، تولید گندم به ۹۸_۹۷سال زراعی  . 

 
 4۷۶دانست و افزود:  ۹۸_۹۷بینی تولید در سال زراعی ها برای تحقق پیشترین اولویتوی تأمین و توزیع بذر مناسب گندم را یکی از مهم

گیردالین و رقم جدید با کیفیت باال آماده و در اختیاز کشاورزان قرار می ۹0هزار تن بذر گواهی شده گندم برای سال زراعی پیش رو در  . 

آوری، غنی سازی و اسفندیاری پور از آغاز کشت گندم از دهه سوم شهریور در مناطق غربی کشور خبر داد و گفت: اکنون بذرهای مورد نیاز فر

گیرد، بوجاری شده است و هیچ گونه افزایش قیمت در حوزه کودهای اصلی که توسط شرکت خدمات حمایتی در اختیار کشاورران قرار می

 .نداریم

 کشاورزان قرار دادیمها هنوز آغاز نشده است، ارقام بذرهای جدید مقاوم به کم آبی را در اختیار این مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه بارندگی

های هرز و بهبود تغذیه سعی کردیم بهره وری را افزایشمضاف بر آنکه با انجام کشاورزی حفاظتی، کنترل علف  

 .دهیم

 
درصد و بلند  ۲1میلی متر اعالم کرد و افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  1۶۵را  ۹۷_۹۶وی میزان بارش در سال زراعی 

درصد کاهش داشته است ۷۲مدت  . 

رود که به ازای هر مترمکعب سه مجری طرح گندم در پایان تصریح کرد: با به کارگیری تکنولوژی روز و بهبود سطح کشت گندم انتظار می

 کیلو گندم تولید کنیم، کما اینکه در سه سال اخیر نیاز گندم را با روش افزایش بهره وری در داخل تأمین کردیم

 

 لینک خبر 

 

. 
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  گندم
 فارس  اریخبر گز – 20/6/11397تاریخ : 

 معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد ذخایر کاالی اساسی کافی است/ نیاز به واردات گندم نداریم 

اکبر مهرفرد امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه برای به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی

 گذشته سال به نسبت کاالهای اساسی مورد نیاز مردم نگرانی وجود ندارد، گفت: در سال جاری تولید گندم در حالی که میزان بارندگیتامین 

رفته استنگ صورت کشت زیر سطح افزایش هیچ که است حالی در رقم این و رسید تن میلیون نیم و ۹ به است، یافته کاهش درصد 30 . 

جهاد کشاورزی افزود: بنابراین نیاز به واردات گندم نداریممعاون بازرگانی وزیر  . 

هزار تن در کشور شکر  1۵میلیون و  ۲سال گذشته زده شد، گفت: 1۲0مهرفرد در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته رکورد تولید شکر در 

سال جراری نیاز به واردات شکر نداریم هزار تن است و در 300میلیون  ۲تولید شد، در حالی که نیاز کشور ما به این محصول  . 

داشت اظهار است؛ مرغ تخم و مرغ گوشت،شیر، تولید پایه که سویا کنجاله و جو ذرت، کاالی سه مورد در  وی میزان  ۹۷شهریور  1۶تا تاریخ  :

های روغنی افزایش داشته، واردات دانهواردات ذرت و جو نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما واردات کنجاله کاهش داشت و از آنجا که 

 .بنابراین برای تهیه کنجاله با مشکلی مواجه نیستیم

هزار تن برنج به کشور وارد شده، در حالی که نیاز وارداتی ما یک میلیون  ۹00معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: در سال جاری حدود 

هزار تن است 100تا یک میلیون و  . 

است بوده گذشته سال در واردات با متناسب تقریبا هم روغن واردات و افزایش گذشته سال به  : میزان واردات گوشت نسبتمهرفرد گفت . 

 

 لینک خبر 
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  گندم
 خبرگزاری فارس  -17/6/1397تاریخ : 

میلیون تن گندم در سال زراعی جدید  1۴بینی تولید مجری طرح گندم خبرداد پیش  

پور صبح امروز در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت محصوالت به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، اسماعیل اسفندیاری

نه در راستای تولید گندم اظهار داشت: ضریب خوداتکایی گندم های این وزارتخادر وزارت جهاد کشاورزی در مورد برنامه ۹۸-۹۷زراعی سال 

۹۷-۹۸ایم سال زراعی بینی کردههای اقتصاد مقاومتی افزایش مدنظر است و پیشدر برنامه  .چهارده میلیون تن گندم تولید کنیم 

هزار تن بذر گواهی شده گندم برای سال  4۷۶افزود: وی یکی از مهمترین الزامات برای تامین این رقم را توزیع بذر مناسب گندم عنوان کرد و 

گیردالین و رقم جدید با کیفیت باال آماده و در اختیار کشاورزان قرار می ۹0زراعی پیش رو در  . 

نیاز افزود: اکنون بذور مورد  شود،مجری طرح گندم با اشاره به اینکه از دهه سوم شهریور ماه کشت گندم در مناطق غربی کشور آغاز می

گیرد، نداریم. سازی و بوجاری شده و افزایش قیمتی در حوزه کودهای اصلی که توسط شرکت خدمات حمایتی در اختیار قرار میفرآوری غنی

گیردای تدارک دیده شده که در اختیار کشاورزان قرار میها با توجه به شرایط اقلیمی کشور با ارز یارانهکشهمچنین علف . 

ها هنوز آغاز نشده، اما ارقام بذرهای ها و کاهش سطح زیر کشت گندم نیز این گونه توضیح داد که بارندگیمیزان بارندگی وی در مورد کاهش

دهیم، مضاف بر اینکه با انجام کارهایی مانند کشاورزی حفاظتی، کنترل آبی هستند، را در اختیار کشاورزان قرار میجدیدی که مقاوم به کم

درصد تولید ناشی از اثر اقلیمی است 3۵وری را داشته باشیم، اگرچه ایم، تا افزایش بهرهود تغذیه سعی کردههای هرز و بهبعلف . 

میلی متر بوده که نسبت به سال قبل از  1۶۵،  ۹۷-۹۶ها در سال زارعی ها این توضیح را داد که میزان بارشوی همچنین در مورد تاثیر بارش

ایمدرصد کاهش بارندگی داشته ۲۷ت درصد کاهش و در بلندمد ۲1آن  . 

کردستان و آذربایجان شرقی برای کشت ارقام جدید گندم اشاره کرد و استان کرمانشاه، لرستان، 4پور به انجام پروژه مشترکی در اسفندیاری

ر پی داشته است. مضاف بر آنکه با های کشت مدنظر قرار گرفته که نتایج خوبی دها تغذیه حفاظتی و تنوع سازی در گونهدر این پروژه گفت:

 .اجرای پروژه سیمیت عمال در مناطق آبی به دنبال افزایش عملکرد هستیم

کیلوگرم گندم تولید کنیم،  3های روز و بهبود سطح کشت بتوانیم به ازای هر متر مکعب آب وی اظهار امیدواری کرد تا با استفاده از تکنولوژی

وری در داخل تامین کردیمها به افزایش بهرهندم را با همین روشچرا که از سه سال اخیر نیاز گ  

 

  .لینک خبر 
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 گوجه فرنگی

ایران اکونا  – 19/6/1397تاریخ :  

 هشدار کمبود و افزایش چند برابری قیمت سیب زمینی و گوجه
گفت: با توجه به رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه و نیاز این محصوالت در رئیس اتحادیه بارفروشان 

 .بازار، در صورتی که تدبیری اتخاد نشود با کمبود و افزایش چند برابری قیمت این محصوالت مواجه خواهیم بود

شدن دوباره صادرات سیب زمینی، هندوانه و گوجه  آزاد از  صابری رئیس اتحادیه صنف بار فروشان میوه و تره بار با انتقاد از دولت

فرنگی با ارسال نامه ای به فراهانی رئیس اتاق اصناف اتاق ایران نوشت: با توجه به اینکه اقالم فوق جزء مایحتاج اصلی خانوار 

دمیباشد و با در پیش داشتن ماههای محرم و صفر تقاضای اقالم فوق در این ایام افزایش مییاب . 

اگر تدبیری اتخاذ نشود بحران و کمبود برای مصرف  آفات، و گرما از فرنگی گوجه و از طرفی به دلیل آسیب دیدگی سیب زمینی 

  .لذا شایسته است تدابیری اتخاذ شود تا بازار با افزایش چند برابری قیمت مواجه نشود .کنندگان ایجاد خواهد شد

 

 لینک خبر 
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 گوشت قرمز

باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/6/1397تاریخ :   

 کمبودی در توزیع گوشت قرمز نداریم/افزایش تقاضا برای خرید گوشت منجمد در بازار
سوی شرکت پشتیبانی امور دام در بازار،کمبودی در ایام محرم یک مقام مسئول گفت: با توجه به توزیع مناسب گوشت قرمز از 

.نخواهیم داشت صنعت،تجارت و کشاورزی منصور پوریان رئیس شورای صادر کنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگار گروه  

، درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز اظهار کرد: هم اکنون گوشت قرمز به میزان قابل توجهی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

وی .در بخش های مختلف وجود دارد، ضمن آنکه گوشت منجمد به میزان زیاد از سوی شرکت پشتیبانی در حال توزیع است

قرمز در بازار، قیمت ها ناشی از سودجویی دالالن و عوامل واسطه به سمت و سوی گران افزود: علی رغم وضعیت مناسب گوشت 

به گفته پوریان با توجه به توزیع مناسب گوشت قرمز از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در .شدن در حال پیشروی است

.بازار،کمبودی در ایام محرم نخواهیم داشت ه داد: با وجود نوسان قیمت گوشت گرم در رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده ادام

خرده فروشی ها،مردم گرایش نسبتا خوبی به گوشت های منجمد پیدا کرده اند که این امر تا حدودی بر کنترل بازار تاثیر گذار 

 و هزار 4۷ نرخ با  هم اکنون هر کیلو الشه بره سبک با دنبه :وی از ثبات نرخ الشه در عمده فروشی ها خبر داد و گفت.خواهد بود

هزار در عمده فروشی ها عرضه می شود 4۵تا  44 سنگین بره الشه پوریان در پایان در پاسخ به این سوال که آیا عرضه قیمت .

هزار تومان در خرده فروشی ها منطقی است،تصریح کرد: هم اکنون در ده درصد خرده  ۶1تا  ۶0شقه گوشفندی بدون دنبه با نرخ 

شود که انتظار می رود با اعمال نظارت بیشتر دستگاه های ذی ربط از سودجویی  می عرضه  دی با این نرخفروشی ها، شقه گوسفن

 افراد جلوگیری شود چرا دامدار از این گرانی ها سودی عایدش نمی شود

 

 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/16/1397اریخ : ت  

 گوشت مورد نیاز مردم در ماه محرم تامین است
پروتئینی ماه محرم و همچنین نیاز بازار تا پایان سال اندیشیده شده رضایی گفت: تدابیر الزم برای تامین بازار مواد غذایی و 

.است ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در مراسم آغاز به  

هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود و  1۹0نعت دام و طیور کشور اظهارکرد: ساالنه کار هفدهمین نمایشگاه بین المللی ص

.بازار این محصول از ثبات کافی برخوردار است کیلوگرم است و ایران هفتمین  ۲۹وی افزود: سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور 

تولید تخم مرغ به شمار می رود کشور دنیا در رتبه بندی تولید گوشت مرغ و یازدهمین کشور دنیا از نظر رضایی با اشاره به در .

در این ماه و با  :پیش بودن ماه محرم و برنامه های این وزارتخانه برای تنظیم بازار فراورده های پروتئینی دامی در این ماه گفت

گوسفندی عالوه بر تولیدات  هدف تنظیم بازار و کمبود تولید گوشت قرمز، به میزان کافی گوشت گوساله وارداتی و گوشت گرم

هزار تومان برای گوشت گوسفندی بصورت  3۵هزار تومان برای گوشت گوساله و  ۲۹داخلی تامین شده تا با قیمت مناسب یعنی 

.شقه یا نیم شقه عرضه خواهد شد تخم مرغ هم  قیمت: گفت هم مرغ تخم تولید درخصوص  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی

ذشته در دامنه خوبی بوده و نوسانات قیمتی برخی روزها، بیش از آنکه تابع تولید و عرضه یا تقاضا باشد ناشی از در چند ماه گ

هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود ۹00شوک های موقت بازار بوده است ضمن اینکه امسال نزدیک به  . 

چند ماه اخیر ناشی از عوامل بیرونی بوده که از عهده  رضایی تصریح کرد: بخش عمده تغییرات قیمت شیر و لبنیات هم در

وی در خصوص .دامداران خارج است و خوشبختانه تمام محصوالت در حد کافی و حتی بیش از نیاز داخل در کشور وجود دارد

ظیم بازار داخل، ممنوعیت صادرات دام زنده نیز گفت: گرچه این امر سیاست کالن دولت نبوده و نیست اما تصمیم گرفتیم برای تن

صادرات دام زنده بصورت موقت ممنوع شود تا ثبات بر بازار حاکم شود اما در همین حال صادرات گاو شیری یا دام های دیگر 

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی همچنین در خصوص تاثیر تحریم ها بر میزان تولیدات دامی گفت: خوشبختانه .برقرار است

کافی به نرخ دولتی  دولت با تامین ارز تومانی( در این بخش، بزرگترین اقدام را برای تامین نهاده ها و مواد اولیه تولید  4200)

انجام داد و کنجاله سویا، ذرت، دارو و واکسن و همچنین مواد اولیه نظیر جوجه اجداد به صورت کامل با ارز دولتی تامین اعتبار 

ر استراتژیک این فراورده ها را تامین کرده استشده و شرکت پشتیبانی امور دام هم ذخای  

وی افزود: در بخش تامین به جز حدود ده درصد واردات گوشت قرمز که بخاطر شرایط اقلیمی کشور وارد کننده هستیم در سایر 

ال به کشورهای محصوالت نه تنها کمبودی نداریم بلکه مازاد نیز داریم و بطور مثال بیش از یک میلیون تن محصوالت لبنی در س

.دیگر صادرات داریم شهریور در محل  1۸المللی دام، طیور و صنایع وابسته از امروز تا بنابراین گزارش، هفدهمین نمایشگاه بین

برپاست 1۸تا  10المللی تهران از ساعت دائمی نمایشگاه بین  

 لینک خبر 
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  قرمز گوشت

باشگاه خبرنگاران جوان  – 19/6/1397تاریخ :   

 هزار تومان 5۷تداوم عرضه گوشت منجمد در بازار ضرورت دارد/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

سته فعلی شکیک مقام مسئول گفت: شرکت پشتیبانی امور دام برای ایام محرم باید میزان عرضه گوشت منجمد را افزایش دهد تا قیمت های 

 .شود

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی حسن شکوهی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت و گو با خبرنگار

گوشت طی هفته های اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه به ، از افزایش قیمت خبرنگاران جوان

 .هزار تومان در بازار رسیده است ۵۷

وی کاهش عرضه و مسائلی از جمله قاچاق دام زنده از مرزهای کشور به سمت عراق و ترکیه را از جمله دالیل نوسان قیمت گوشت در بازار 

 .داعالم کر

 است تامین محرم ماه در مردم نیاز مورد گوشت بیشتر بخوانید:

م، شکوهی با بیان اینکه با شرایط فعلی نمی توان انتظار کاهش قیمت گوشت در بازار را داشت، افزود: با توجه به افزایش تقاضا در ایام محر

یادین و فروشگاه ها را افزایش دهد؛ در غیر این صورت نوسان انتظار می رود که شرکت پشتیبانی امور دام، میزان عرضه گوشت منجمد در م

 .قیمت گوشت در بازار ادامه دار خواهد شد

هزار تومان اعالم کرد و گفت: دستگاه های نظارتی باید از خروج  ۲۵رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نرخ هر کیلو دام زنده سبک در میادین را 

ری کنند تا با کاهش بیش از پیش عرضه در میادین روبرو نشویمغیر قانونی دام از مرزهای کشور جلوگی . 

وی در پایان تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام برای ایام محرم به حدی باید اقدام به عرضه گوشت منجمد در بازار کند، تا قیمت های 

 فعلی شکسته شود

 

  .لینک خبر 
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 گوشت مرغ

ایران اکونا  – 19/6/1397تاریخ :   

تومان است 9300تقاضا، مرغ را ارزان کرد /قیمت تخم مرغ کاهش   
روز گذشته به دلیل افزایش عرضه و کاهش تقاضا روند  ۲هزار تومانی، در یک تا  11نرخ گوشت مرغ پس از افزایش تا کانال 

 .کاهشی به خود گرفت

تومان تعیین کرد ۸1۷۵اه را ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان در مردادم .  

  .البته این قیمت، مصوب نشده اما بهای این محصول کاهش یافته است

این در حالی است که این محصول در این مدت نه فقط با نرخ مصوب عرضه نشد بلکه در خرده فروشی ها هر کیلوگرم آن با بهای 

هزار تومان به دست مصرف کنندگان رسید 11بیش از  . هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید  300میلیون و  ۲آمارها سالیانه طبق 

برخی کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که با وجود حمایت های یارانه .و عرضه می شود که تامین کننده نیاز داخلی است

بازار مصرف بی معنی است ای دولت از کاالهای اساسی و نهاده های طیور، روند افزایشی قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در رییس .

 ۸۵00تومان، میدان بهمن  ۶100را در مرغداری ها  گوشتی زنده مرغ کیلوگرم هر قیمت اتحادیه صنف مرغ و ماهی دیروز یکشنبه

تومان اعالم کرد ۹۸00تومان و مصرف کننده را  .«  ۵00افزود: قیمت مرغ نسبت به روزهای گذشته یک هزار و « مهدی یوسفخانی

هزار تومان کاهش را نشان می دهد ۲تا  وی علت کاهش نرخ ها را پایین بودن توان خرید مردم دانست و گفت: قیمت منطقی .

به گفته .گوشت مرغ به دلیل افزایش هزینه های تمام شده تولید و درنظر گرفتن نرخ تورم بیش از نرخ مصوب تنظیم بازاری است

مرغ، مناسب و متعادل است تومان برای هر کیلوگرم گوشت ۹۸00وی، قیمت  یوسفخانی  تومان است ۹300قیمت تخم مرغ  **.

تومان و  ۸۵00درباره قیمت تخم مرغ گفت: اکنون هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ها حدود هشت هزار تومان، عمده فروشی 

تومان است ۹300خرده فروشی ها  . هزار  1۸برای مصرف کنندگان  کیلوگرمی تخم مرغ ۲وی تصریح کرد: در واقع قیمت هر شانه 

هزار تومان است 1۹تا  ۵00و  . هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شده  ۹00طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، امسال بیش از 

   است

 

 .اینک خبر 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت

باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/6/1397تاریخ :   

شش   گذاری شده استهزار میلیارد در بخش مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه   

گذاری در بخش مکانیزاسیون اتفاق افتاد که این میزان در تاریخ سرمایههزار میلیارد تومان  ۶های اخیر حدود عباسی گفت: در سال

سابقه بوده استکشاورزی بی . 

وگو با خبرنگارکامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفت گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

گذاری در بخش ماشین آالت کشاورزی اظهار کرد: براساس آخرین ، درباره آخرین وضعیت سرمایهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

در تاریخ کشاورزی  هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش اتفاق افتاده که این میزان ۶تاکنون حدود  ۹۲برآوردها از سال 

سابقه بوده استبی . 

 صنعت رونق و کشاورزی آالت ماشین تجهیزات، تأمین به منجر اخیر سال۶ در گذاری سرمایه میزان  این  به گفته وی،

سیون شدمکانیزا . 

که امکان  درصدی در بخش ماشین آالت کشاورزی خبر داد و گفت: البته این بدان معنا نیست ۹۵تا  ۸0عباسی از خوداتکایی 

درصد از این تولیدات به قطعات وارداتی نیاز داریم ۲0تولید تمامی قطعات در داخل وجود دارد چرا که هم اکنون برای  . 

ندارد داخل انیزاسیونمک صنعت بر اثری برجام از آمریکا خروج بیشتر بخوانید:  

های دام و طیور و شیالت به طور کلی وارداتی است این مقام مسئول ادامه داد: ماشین آالت زراعت برنج، باغبانی و بخشی از ماشین

رود در آینده نزدیک به خوداتکایی صد درصدی در این بخش دست یابیمو انتظار می . 

انیزاسیون نباید به فراموشی سپرده شود، بیان کرد: سرمایه گذاری در صنعت ماشین معاون وزیر جهاد با اشاره به اینکه صنعت مک

رودآالت تأثیر بسزایی در امنیت غذایی کشور دارد و به همین دلیل توجه به این بخش در شرایط تحریم یک ضرورت به شمار می . 

وجه به نوسان نرخ ارز، مدیریت و نظارت کامل بر این عرصه وی با اشاره به تأثیر نوسانات ارزی بر واردات ماشین آالت، افزود: با ت

رو شویمداریم تا با حداقل افزایش قیمت در این بخش روبه . 

درصد قطعات و اجزای ماشین آالت تولید داخل، وارداتی است، تصریح کرد: این در حالی است که  ۲0عباسی در پایان با بیان اینکه 

ها داشته استهای کشاورزی کمترین آسیب پذیری را نسبت به سایر بخشاشیننوسان نرخ ارز، در مجموع حوزه م  

 .لینک خبر 
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 متفرقه

باشگاه خبرنگاران جوان – 15/6/1397تاریخ :   

 لزوم توسعه کشاورزی هوشمند/ کشاورزی معیشتی جوابگوی نیاز کشور نیست
مسئول گفت: با توجه به مزایای فراوان توسعه کشاورزی هوشمند در کشور ، ورود به این بخش امری ضروری استیک مقام  . 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

،با اشاره به اینکه کشاورزی سنتی جوابگوی نیاز کشور نیست، اظهار کرد: براین اساس با سازمان تحقیقات و باشگاه خبرنگاران جوان

 .آموزش و ترویج کشاورزی وارد مذاکره شدیم که باید کشاورزی هوشمند در کشور توسعه یابد

توسعه کشاورزی هوشمند منجر به افزایش بهره وری تولید، بهینه سازی کیفیت محصول،کاهش فرسایش خاک ،صرفه به گفته وی 

 .جویی آب و کاهش هزینه های تولید خواهد شد

 .خان محمدی ادامه داد: هم اکنون پروژه هوشمند سازی در باغات انگور استان قزوین و زراعت استان زنجان در حال اجراست

است آمده سر به یمعیشت کشاورزی دوره بیشتر بخوانید:  

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه کشاورزی خرده پا جوابگوی نیاز جمعیت نیست؛ 

 بنابراین ورود فناوری و تکنولوژی به این بخش امری ضروری است تا بتوان براساس آن تولید را مدیریت کرد

 

 .لینک خبر 
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 متفرقه 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 21/6/1397تاریخ :   

 نقش موثر صنف کشاورزی در استیفای حقوق کشاورزان
های کالن و استیفای حقوق فراموش شده کشاورزان داشته باشدگذاریسیاستشیرزاد گفت: صنف کشاورزی باید نقش موثری در   . 

، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی،حسین شیرزاد مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

سای هیئت مدیره نظام های صنفی کشاورزی سراسر کشور و در حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهارکرد:دامنه روستایی در جمع رو

های کالن گذاریکنند. صنف کشاورزی باید نقش موثری در سیاستنفوذ صنف و صنوف، وابسته به کیفیت صدایی است که در جامعه ایجاد می

 اشته باشد و بهترین حمایت و تقویت صنوف شنیدن صداهای اصیل آنهاست.و استیفای حقوق فراموش شده کشاورزان د

توان با تکیه بر آن و در یک فضای صمیمی ، گفتمان سازنده وی افزود: اکنون فصلی نیک در فضای بخش کشاورزی گشوده شده و از این رو می

اورزان در نظام صنفی این است که با درک نقاط کلیدی و تمرکز ای میان صنوف کشاورزی، مجلس و دولت برقرار کرد؛توقع ما از نمایندگان کش

 .باشند ما کشاورزی جامعه مطالبات پرطنین صدای مجلس  بر هسته های داغ مشکالت بخش کشاورزی و در تعامل موثر با نمایندگان

ا در های کشاورزی رنیز هست، تمایز فعالیتشیرزاد با اشاره به این موضوع که مشکالت اصناف کشاورزی ما کم و بیش مبتالبه سایر صنوف 

 ضریب باالی مخاطرات طبیعی آن عنوان کرد.

از دید مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، بزرگترین رسالت نظام صنفی تبدیل بازارها و مناسبات غیر رسمی بخش کشاورزی به 

شده به عبارت دیگر غیررسمی بودن بازارهای کشاورزی، داراییها، منابع و حتی در اروپا آغاز  1۹و  1۸وضعیت رسمی است. تحولی که از قرن 

  بازار کار روستائیان، ریشه اصلی مشکالت و ناکارآمدیهای اقتصاد کالن کشاورزی است.

گری و قویت مطالبهبه گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی جنس مشکالت کشاورزی ما بیشتر از نوع اجتماعی و اقتصادی است تا فنی و لذا با ت

 بایست دامنه نفوذ نهادهای مدافع بخش را گسترش دهیم.تاثیرگذاری بر افکار عمومی می

های تشکیالتی خود گری های بخش، نیازمند نهادسازی های مختلف در ذیل فعالیتهای صنفی کشاورزی برای قبول تصدیوی ادامه داد: نظام

 امل عمودی به تمام به تکامل افقی نیز توجه کنند.بوده و در این راستا می بایست به جز تک

 نقطه شروع اصالح بخش کشاورزی، کشاورزان هستند

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:نقطه شروع اصالح بخش کشاورزی، 

 کشاورزان و تشکل های کشاورزی ما هستند.
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طاب به مدیران نظام صنفی استان های کشورگفت: اگر می خواهید صدای شما توسط مسئوالن شنیده شود باید نسبت به کلیه احمدعلی کیخا خ

 مسائل بخش کشاورزی اظهار نظر های کاربردی داشته باشید.

دون کشاورزی نهفته است و بوی در بخشی از سخنان خود پیرامون طرح پیشنهادی توسعه روستایی تصریح کرد: توسعه روستایی در دل توسعه 

 توجه به بهبود اقتصاد کشاورزی، توسعه روستایی مفهومی ندارد.

کیخا با اشاره به اینکه مشکل در بخش کشاورزی فقط بودجه و امکانات مالی نیست، گفت: مشکل اصلی توسعه نیافتگی نیروی انسانی است چرا 

 گر نمایندگان آگاه به حقوق کشاورزان در سراسر کشور است.ر مطالبهکه الزمه برنامه ریزی و مدیریت مناسب در هر بخش حضو

وی در پایان تصریح کرد:کمیسیون کشاورزی مجلس آماده هرگونه همکاری و اقدام در چارچوب ماموریت های نظام صنفی کشاورزی در جهت 

 پیشبرد اهداف.خرد و کالن بخش کشاورزی است.

 

  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

خبرگزاری فارس  – 17/6/1397ریخ :تا  

 
زمان با آغاز سال زراعی جدید ششمین گردهمایی مدیران زراعی در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد هم  

و کشت پائیزه با حضور محمود حجتی وزیر جهاد  ۹۷-۹۸کشاورزی خبرگزاری فارس، مراسم آغاز به کار سال جدید زراعی به گزارش خبرنگار 

های زراعت، باغبانی، خاک و آب، بازرگانی و اقتصادی در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی آغاز شدکشاورزی و معاونان وی در حوزه . 

ها در این گردهمایی حضور یافتندکشاورزی و رؤسای جهاد کشاورزی همه استانی،همچنین نمایندگان کشاورزی بخش خصوص . 

وری آب، تاثیر مکانیزاسیون بر میزان برداشت محصول و نقاط ضعف و قوت های کشت و افزایش بهرهنکاتی مانند میزان بارندگی، اصالح روش

شوداین حوزه در این گرهمایی ارائه می در حوزه کشاورزی امروز توسط معاونان حجتی و مدیران ذیربط در . 

شود، الزم است مسئوالن جهاد که اکنون روزهای پایانی آن سپری می ۹۶-۹۷درصدی بارندگی در سال زراعی  30با توجه به کاهش حدود 

با کم آبی و روشهای ذخیره هایی برای صرفه جویی در مصرف آب ،ارائه الگوی مناسب کشت، معرفی بذرهای مناسب و سازگار حلکشاورزی راه

جویی آب را به کشاورزان ارائه نمایندو صرفه  

 

 لینک خبر 
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 گزارشات جهانی

 
 

 

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

	همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب مارا بهره مند فرمائید
	آب
	کاهش تولید خرما در راه است

	اقتصاد کلان
	دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت وگو با فارس بودجه دولتی کفاف توزیع 25 نوبت شیر را هم نمیدهد

	اقتصاد محصولات
	چرا میوه ارزان نمیشود/ 2 باغدار نمونه: میوه را 3 تا 10 برابر نرخی که از ما میخرند میفروشند/ بازار دست دلالان است
	اولویت ما کشت محصولات اساسی است/ نرخ تضمینی گندم تا پایان شهریور برمبنای نرخ تورم اعلام شود
	۴۰ قلم کالای بخش کشاورزی، معاف از پرداخت مابه التفاوت ارز شد
	دولت نرخ خرید تضمینی گندم را تا پایان شهریور اعلام کند
	کاهش تقاضا، مرغ را ارزان کرد /قیمت تخم مرغ 9300 تومان است
	قیمت کنونی قارچ جوابگوی هزینه تولیدکنندگان نیست/نوسان نرخ دلار جانی دوباره به بازارهای صادراتی داد

	اقلیم و منابع طبیعی
	پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم در سال زراعی جدید/ کاهش۲۱ درصدی بارش نسبت به سال قبل

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	تداوم عرضه گوشت منجمد در بازار ضرورت دارد/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی ۵۷ هزار تومان
	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت به 9800 تومان رسید
	بزنگاه اصلاح نگاه دولتمردان/حمایت از خودکفایی به جایی تهدید تولید
	آخرین تحولات بازار مرغ/قیمت به ۹ هزار تومان رسید
	قیمت آجیل و خشکبار سربه فلک کشید/ راهکار مهار افزایش نرخ پسته و گردو چیست؟
	مرغ ارزان شد/ قیمت هر کیلو مرغ 8900 تومان
	مطالبات کلزاکاران به طور کامل پرداخت شد/ پیشنهاد نرخ خرید سه هزار و 450 تومانی کلزا
	افزایش 90 درصدی نرخ ذرت و کنجاله سویا صدای مرغداران را درآورد
	احتکار حبوبات در انبارها،تب قیمت را بالا برد

	برنامه ها و سیاست ها
	معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد ذخایر کالای اساسی کافی است/ نیاز به واردات گندم نداریم
	ایران و فنلاند ۵ سند همکاری در زمینه بخش های مختلف بخش کشاورزی امضا کردند.
	نهایی شدن بسته معیشتی اقشار کم درآمد
	پهنه های کن، مشمول تسهیلات بازآفرینی/لزوم حفظ باغات کن
	سیاست یک بام و دو هوای صادرات محصولات کشاورزی
	دولت نیازهای اساسی مردم را تامین کرده است
	خام فروشی دسترنج روستاییان /مهم ترین راهکار توسعه روستاها چیست؟

	برنج
	کشاورزان هشدارها را جدی بگیرند/ فراهم بودن شرایط برداشت شلتوک در استان های نوار ساحلی
	کاهش نرخ برنج صادراتی هند به پایین ترین سطح در 17 ماه گذشته

	پسته
	قیمت پسته از 50 هزار تومان به بیش از 100 هزار تومان رسیده است

	پنبه
	تامین منابع مالی
	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	ثبات نرخ تخم مرغ در بازار ادامه دار شد/نیازی به واردات نداریم

	تولیدات باغی
	چرا میوه ارزان نمیشود/3 تولید ۲۰ میلیون تن میوه در کارخانههای بدون سقف و حصار/واسطهها سرمازدگی و کمبود را بهانه می کنند
	آناناس صدر نشین ویترین میوه فروشیها شد
	. ممنوعیت صادرات کیوی تا آبان

	تولیدات زراعی
	اجرای سیاست محدودیت کشت برنج
	هشدار کمبود و افزایش چند برابری قیمت سیب زمینی و گوجه
	پیشبینی تولید ۲.۲میلیون تن سبزی و صیفی گلخانهای

	تولیدات دام و طیور
	افزایش 90 درصدی نرخ ذرت و کنجاله سویا صدای مرغداران را درآورد
	تولیدکنندکنندگان مرغ مادر حال و روز خوبی ندارند

	چای
	خرید تضمینی برگ سبز چای به 90 هزار تن رسید/افزایش 2 درصدی خرید نسبت به سال قبل
	65 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/ افزایش 4 درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای

	حبوبات
	احتکار حبوبات در انبارها،تب قیمت را بالا برد

	خاک
	خرما
	رئیس سازمان تعاون روستایی ایران اعلام کرد آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده/افزایش قیمت شیر موقتی است

	خرما
	کاهش تولید خرما در راه است
	پروتکل تکثیر خرمای مجول در دسترس قرار گرفت
	لزوم توجه به گردشگری کشاورزی/استقبال از جشن خرما در ابوالدبس

	خرید تضمینی / خدمات
	خرید تضمینی گندم از ۹ میلیون و ۴۱۶ هزارتن گذشت
	65 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/ افزایش 4 درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای
	رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتوگو با فارس خبرداد پیشنهاد نرخ ۱۶۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم/ هشدار برای قاچاق گندم به خارج از کشور
	دولت نرخ خرید تضمینی گندم را تا پایان شهریور اعلام کند
	در مراسم آغاز کشت پاییزه عنوان شد دلخوری وزیر از پتروشیمیها برای تاخیر در تأمین کود اوره/ اصرار دولت به واردات روغن، ذرت و کنجاله با ارز 4200 تومانی
	شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد استاندارد اجباری کودهای شیمیایی تصویب شد
	خرید تضمینی برگ سبز چای به 90 هزار تن رسید/افزایش 2 درصدی خرید نسبت به سال قبل
	ضرورت استفاده از سموم کم خطر در مزارع و باغات

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	مجری طرح دانههای روغنی خبرداد تولید ۳۴۰ هزارتن دانه روغنی کلزا
	مطالبات کلزاکاران به طور کامل پرداخت شد/ پیشنهاد نرخ خرید سه هزار و 450 تومانی کلزا
	افزایش ۷برابری تولید دانههای روغنی طی سه سال
	مطالبات کلزاکاران به طور کامل پرداخت شد/ پیشنهاد نرخ خرید سه هزار و 450 تومانی کلزا

	روغن
	قیمت روغن پالم مالزی همسو با سایر انواع روغن نباتی کاهش یافت

	زعفران
	رئیس سازمان تعاون روستایی ایران اعلام کرد آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده/افزایش قیمت شیر موقتی است
	تولید زعفران واقعی نیست/ آغاز برداشت از 20 مهرماه
	خرید توافقی زعفران از کاهش روز افزون قیمت در بازار جلوگیری کرد

	زیتون
	سلامت
	رئیس سازمان دامپزشکی اعلام کرد عزم فائو و سازمان بهداشت جهانی دام برای ریشه کنی بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک
	مردم نگران سلامت در مصرف مرغ نباشند

	سیب زمینی
	هشدار کمبود و افزایش چند برابری قیمت سیب زمینی و گوجه
	صادرات سیبزمینی به نرخ یک دلار صحت ندارد/ پیشنهاد افزایش قیمت تضمینی گندم بر مبنای تورم

	شیلات
	کاهش 25 درصدی تولید ماهیان گرم آبی در راه است
	70 درصد صادرات ماهیان گرم آبی به عراق و حاشیه خلیج فارس است
	لینک خبر

	شکر
	نیازی به واردات شکر در سال 98 نداریم/ پیشنهاد افزایش 7 تا 8 درصدی نرخ چغندر قند

	شیر و فرآورده ها
	فارس از وضعیت بازار شیر گزارش میدهد ممنوعیت صادرات و ارز یارانهای برای واردات/ شیرخشک زیر زبان قاچاقچیان مزه کرد
	دامداران نگران کاهش تقاضای شیر نباشند/کنترل بر بازار داخلی شیرخشک
	امتناع کارخانه های لبنی از خرید شیر خشک داخلی/کمبود شیرخشک صحت ندارد
	تولید شیرخشک داخل مازاد بر نیاز کشور است


	صادرات و واردات
	فارس از وضعیت بازار شیر گزارش میدهد ممنوعیت صادرات و ارز یارانهای برای واردات/ شیرخشک زیر زبان قاچاقچیان مزه کرد
	نیازی به واردات شکر در سال 98 نداریم/ پیشنهاد افزایش 7 تا 8 درصدی نرخ چغندر قند
	صادرات سیبزمینی به نرخ یک دلار صحت ندارد/ پیشنهاد افزایش قیمت تضمینی گندم بر مبنای تورم
	قیمت کنونی قارچ جوابگوی هزینه تولیدکنندگان نیست/نوسان نرخ دلار جانی دوباره به بازارهای صادراتی داد
	زیان 3 هزار تومانی پرورش دهندگان در فروش هر کیلو قارچ
	لینک خبر
	قیمت پسته از 50 هزار تومان به بیش از 100 هزار تومان رسیده است
	کاهش نرخ برنج صادراتی هند به پایین ترین سطح در 17 ماه گذشته
	رئیس سازمان تعاون روستایی ایران اعلام کرد آغاز خرید توافقی خرما از چند روز آینده/افزایش قیمت شیر موقتی است
	با دستور مدیرکل قرنطینه سازمان حفظ نباتات صادرات کیوی تا اول آبان ممنوع شد+ سند
	در مراسم آغاز کشت پاییزه عنوان شد دلخوری وزیر از پتروشیمیها برای تاخیر در تأمین کود اوره/ اصرار دولت به واردات روغن، ذرت و کنجاله با ارز 4200 تومانی
	صادرات نخود تنها در 4 ماه از سال امکانپذیر است
	لغو ممنوعیت صادرات چای به گمرکات ابلاغ شد/رشد ۴درصدی خرید برگ سبز
	. ممنوعیت صادرات کیوی تا آبان

	صنایع غذایی
	حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر در نمایشگاه دام و طیور تهران
	برچسب گذاری موادغذایی مشمول تراریختگی شد

	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	معاون وزير جهادكشاورزى: بورس گل راه اندازی میشود/استفاده وزارت کشاورزی از ظرفیت بورس کالا
	اجرای سیاست محدودیت کشت برنج


	گندم
	صادرات سیبزمینی به نرخ یک دلار صحت ندارد/ پیشنهاد افزایش قیمت تضمینی گندم بر مبنای تورم
	دولت نرخ خرید تضمینی گندم را تا پایان شهریور اعلام کند
	رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتوگو با فارس خبرداد پیشنهاد نرخ ۱۶۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم/ هشدار برای قاچاق گندم به خارج از کشور
	پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم در سال زراعی جدید/ کاهش۲۱ درصدی بارش نسبت به سال قبل
	مجری طرح گندم خبرداد پیشبینی تولید 14 میلیون تن گندم در سال زراعی جدید

	گوجه فرنگی
	هشدار کمبود و افزایش چند برابری قیمت سیب زمینی و گوجه

	گوشت قرمز
	کمبودی در توزیع گوشت قرمز نداریم/افزایش تقاضا برای خرید گوشت منجمد در بازار
	گوشت مورد نیاز مردم در ماه محرم تامین است
	تداوم عرضه گوشت منجمد در بازار ضرورت دارد/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی ۵۷ هزار تومان

	گوشت مرغ
	کاهش تقاضا، مرغ را ارزان کرد /قیمت تخم مرغ 9300 تومان است

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	متفرقه
	نقطه شروع اصلاح بخش کشاورزی، کشاورزان هستند

	مرکبات
	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	همزمان با آغاز سال زراعی جدید ششمین گردهمایی مدیران زراعی در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد

	نهاده
	نوغان
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