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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 
 خبرگزاری فارس  – 5/7/1397تاریخ : 

 ریزی برای تامین آب سال آینده افزایش ظرفیت تولید آب شرب موجب رشد مصرف می شود/برنامه

 برداری سراسر کشور با تاکید بر اینکهنشست معاونین بهرهبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت نیرو،حمیدرضا جانباز در 
آوری تاسیسات و تداوم خدمات برنامه منسجم بسیج کرده و برای افزایش تاب 98باید تمامی امکانات را برای تامین آب شرب تابستان 

راستای کاهش اثرات تنش آبی در گرفته، به خصوص تجارب و اقدامات صورت گرفته در های انجامتدوین کنیم گفت: تجارب اقدام
 .آوری تاسیسات باید مستند و منتشر شودهای صورت گرفته به منظور تابتابستان و همچنین فعالیت

اکنون باید برای باشد، لذا از هم 96-97همانند سال آبی  97-98رود وضعیت بارندگی در سال آبی وی در ادامه افزود: احتمال می
 .داشته باشیم ریزیسال آینده برنامه

داری برهای آبرسانی به سرعت به افق بهرهوی گفت: دیگر مدیریت تأمین آب به تنهایی پاسخگوی نیازها نیست و متاسفانه طرح
شود، لذا الزم است بر روی مدیریت مصرف رسند، هرچقدر ظرفیت تولید آب افزایش پیدا کند، تقاضا برای مصرف هم اضافه میمی

 .گذاری کنیمیهبه صورت جدی سرما
برداری افزود: برای تغییر جانباز در ادامه به ضرورت جلب مشارکت مردم برای کاهش مصرف تاکید و خطاب به معاونین بهره

تر با روابط عمومی از خدمات مشاورین اجتماعی برای کنندگان نیاز به مشاور اجتماعی دارید. در ارتباط مستقیمرفتار مصرف
 .ای قرار دهیمه کنید. همچنین الزم است مردم را در جریان وضعیت آب هر منطقهمدیریت مصرف استفاد

 لینک خبر 
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 آب 

 ایران اکونا  – 1/7/1397تاریخ : 

های استان ممنوعه اعالم شددرصد دشت 80حدود   
سال  17دشت ممنوع در استان هرمزگان، گفت: ظرف  54ای هرمزگان با اشاره به وجود مدیرعامل شرکت آب منطقه
میلیارد مترمکعب  13موجب شده تا میلیمتر کاهش یافته است و این امر  136میلیمتر به  185متوسط بارش در استان از 

میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کند 9های هرمزگان به روان آب . 

هوشنگ مالئی در همایش بررسی راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی شهرستان رودان با بیان این مطلب افزود:  

ری از این بحران ملی الزم است تمامی افراد از کودکی امروزه بحث و مشکالت پیرامون آب بر هیچکس پوشیده نیست و برای جلوگی
های الزم را ببینندآموزش . 

های سالیانه در دنیا تنها یک سوم است، گفت: کمبود بارش در کشور ایران سبب بروز وی با اشاره به اینکه سهم ایران از بارش
و اقتصاد مقاومتی مورد اهمیت قرار بگیرد ایهای توسعهخشکسالی شده است بنابراین بایستی اجرا و پیشبرد برنامه . 

ساله اخیر داشته و در حال حاضر جزو کم بارش ترین و  50مالئی افزود: استان هرمزگان دو دهه خشکسالی پی در پی را در 
های کشور به حساب می آید که این بحران لزوم ارائه راهکار برای مدیریت منابع را دو چندان می کندترین استانخشک . 

هزار حلقه چاه در این سالها  25ها در هرمزگان به بیش از ای هرمزگان تصریح کرد: افزایش تعداد چاهمدیرعامل شرکت آب منطقه
منجر به این شده که برداشت از منابع آبی به بیش از یک و نیم میلیارد مترمکعب برسد که این زمانی چالش به وجود میاورد که بدانیم 

ن طی سال جاری تنها بین های استاروان آب میلیون متر مکعب بوده است 500تا  400 . 
میلیمتر به  185سال متوسط بارش در استان از  17مالئی خاطر نشان کرد: ظرف  میلیمتر کاهش یافته و اثرات ان در روان  136

ترمکعب کاهش پیدا کرده استمیلیارد م 9میلیارد متر مکعبی که حاصل از روان آب بوده به  13ها به گونه ای بوده که آب . 
میلیون متر مکعب افزایش  270میلیون متر مکعب بوده به  100وی درادامه اظهار کرد: بیالن منفی دشت ها که به صورت سالیانه 

دهد در امر مدیریت و راهکارها نتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیمیافته که این نشان می . 
زگان در خصوص دشت های استان نیز بیان کردمدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرم  54دشت در استان وجود دارد که  70حدود  :

دشت نیز آزاد است که این تعداد در مناطقی از استان است که غالب دشت ها  20ها ممنوعه و درصد از دشت 77دشت و به تعبیری 
عه در حال برداشت هستیمدشت ممنو 54درصد آب را از  99.5شور و یا ظرفیت منابع آبی ندارند و  . 

 لینک خبر 
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  آب

ایرنا  – 3/7/1397تاریخ :   

 تشنه لب در کنار دریا
اما مردم هرمزگان که خشکسالی و بی آبی چندین ساله « با دهان تشنه ُمردن بر لب دریا خوش است» -ایرنا  -بندرعباس 

با دهان »و آب شیرین کن بندرعباس پا به میدان گذاشته تا بگوید؛ را تجربه کرده اند، این باور عارفانه را قبول ندارند 

 «.تشنه مردن بر لب دریا خوش نیست

« آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید»به گزارش ایرنا، اگر در گذشته به دلیل نبود دانش و فناوری می گفتیم؛ 
، می توان به قدر نیاز، آب از دریا کشیداکنون با پیشرفت فناوری و شیرین سازی آب شور . 

هرمزگان از جمله استان هایی است که در طول دو دهه اخیر کمترین بارندگی به خود دیده و رفته رفته منابع زیر زمینی و سطحی 
است آن رو به خشکی و پایان می رسد و در حالی که در کنار دریا قرار گرفته با بحران شدید خشکسالی دست به گریبان . 

نیاز روز افزون به منابع آبی، خشکسالی های پیاپی کشور در سال های گذشته ناشی از کاهش بارندگی و افت حجم ذخیره آب پشت 
سدها، برداشت بی رویه آب سفره های زیر زمینی موجب ممنوع شدن برداشت آب از دشت ها از جمله استان هرمزگان شده و تغییر 

لبداقلیم تدبیر دیگری را می ط . 
البته در چنین شرایطی مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، استفاده از روش های نوین آبیاری و آبیاری قطره ای، 

مدیریت منابع آب استجلوگیری از اتالف آب و تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان از مهمترین عوامل تاثیرگذار در  .  
 

** به جای آب های سطحی و چاه  بهره گیری از آب شیرین کن ها  
مجموعه عوامل یاد شده مسووالن نظام را به فکر چاره اندیشی انداخت و شورای عالی آب کشور، سیاست نمک زدایی آب دریا با 

  .بهره گیری از آب شیرین کن ها را به عنوان یکی از راهکارهای موثر انتخاب کرد
درصد آب مورد نیاز شهرهای  30توسعه کشور پیش بینی شده و بر اساس آن حداقل بهره گیری از آب شیرین کن ها در برنامه ششم 

ساحلی باید با استفاده از آب شیرین کن ها تامین شود و دولتمردان که اجرایی کردن این برنامه را از مدت ها قبل آغاز کرده بودند، 
 .در سال های اخیر به آن شتاب داده اند

مکعبی بندرعباس از مهمترین این طرح ها است که برای تامین آب مورد نیاز صنایع، شرب و آب شیرین کن یک میلیون متر 
به زمین زده شد 92کشاورزی استان های هرمزگان، کرمان و یزد، کلنگ آن در سال  . 

خارجی مجری طرح آب شیرین کن بندرعباس در این باره می گوید: چند محموله وسایل مورد نیاز آب شیرین کن از کشورهای 
 .خریداری شده که برخی از آنها به محل کارگاه آورده شده و برخی دیگر هنوز در گمرک بندرعباس است

امیر پاشا زنجانی نسب اظهار داشت: برخی وسایل که امکان تهیه و تولید آنها در داخل وجود داشت خریداری شده و برای ایجاد 
هزار متر مکعب می  200ان مشغول کار هستند تا مرحله نخست طرح که شامل رقابت در اتمام طرح، پنج پیمانکار به صورت همزم

آماده کنند 98شود را برای اردیبهشت سال  .  
میلیون یورو انجام می شود و در این طرح هزینه های اضافه هم  160وی ادامه داد: اجرای چنین طرح هایی با هزینه ای افزون بر 

لیل نمی توان هزینه قطعی اعالم کردتحمیل شده و خواهد شد که به همین د .  
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی هم دراین خصوص اظهار داشت: این صندوق در راستای سیاست های مقام معظم رهبری و 

  .دولت باید منابع خود را برای پشتیبانی از بخش خصوصی به کار گیرد
میلیون دالر برای آن  300میلیون دالر پیش بینی شده که تا کنون  005مرتضی شهید زاده افزود: پشتیبانی از این طرح تا سقف 

 .اختصاص یافته و انتظار می رود مشکل آب بخشی از هرمزگان و فالت مرکزی کشور را حل کند
او اضافه کرد: اجرای این طرح اثبات می کند می توان مشکل کم آبی کشور را با بهره گیری از نعمت های خدادادی موجود در 

  .مرزهای کشور و به کارگیری توان داخلی، برطرف کرد
درصدی هرمزگان از آب شیرین کن یک میلیون متر  30معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان گفت: اکنون موضوع سهم 

و فنی آن هستیم مکعبی بندرعباس به مرحله مکتوب رسیده و پیش نویس توافق نامه امضا شده و در حال پیگیری بخش های اجرایی . 
آماده تولید آزمایشی خواهد شد و امید می رود بتوان سهم  97رضا مدرس اظهار داشت: مرحله نخست این آب شیرین کن بهمن 

  .هرمزگان را در همین مقطع برداشت کرد
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 تولید آزمایشی آب شیرین کن بندرعباس **

)آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی بندرعباس( با عنوان طرح  عملیات اجرایی طرح ملی شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس
آغاز  92با هدف تامین بخشی از نیاز آب صنعت، کشاورزی و شرب استان های هرمزگان، کرمان و یزد از سال « ساقی کوثر»ملی 

 .شده است
هزار متر  100آب شیرین کن در راستای تامین آب شرب،  :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری هرمزگان در این باره گفت

مکعبی بندرعباس که از پنج سال پیش عملیات اجرایی آن آغاز شده بود در شهریور امسال پس از انجام مراحل اولیه، وارد تولید 
 .آزمایشی شد

ن آب شیرین هزار متر مکعب آب شیرین در شبانه روز از ای 20میلیارد لایر برای تولید  600امین قصمی اظهار داشت: دو هزار و 

 .کن هزینه شده است
وی یاد آور شد: بندرعباس از نظر تامین آب شرب، یکی از شهرهای بحرانی کشور است و اکنون آب در دسترس برای ُشرب در این 

لیتر بر ثانیه بود 100لیتر برثانیه است که در سال گذشته دو هزار و  650شهر، یک هزار و  . 
لیتر بر ثانیه است تا بتوان تمام نیاز  550شرب در دسترس برای شهر بندرعباس دو هزار و  قصمی تصریح کرد: کمترین نیاز آب

ساعته تامین کرد 24آبی را به صورت  . 
استاندار هرمزگان نیز با اشاره به رویکرد تامین آب شرب بندرعباس از طریق آب شیرین کن ها، گفت: در این راستا ضمن راه 

ر متر مکعبی، از ظرفیت آب شیرین کن مشترک استان های هرمزگان، کرمان و یزد نیز برای تامین هزا 100اندازی آب شیرین کن 
 .پایدار آب شرب بندرعباس استفاده خواهد شد

فریدون همتی توضیح داد: بر این اساس به طور جدی پیگیر تکمیل این آب شیرین کن ها در هرمزگان هستیم و سرعت کار باید 
م امور برطرف شودافزایش و موانع انجا . 

طرح دیگر مورد حمایت صندوق توسعه  10وی یاد آور شد: اجرای این پروژه های بزرگ از جمله پروژه آب شیرین کن به همراه 
 .ملی بوده و می تواند در هرمزگان و حتی کشور روحیه نشاط و امید ایجاد کند

استان تغییر الگوی کشت ضروری است و باید به سمت توسعه استاندار هرمزگان تصریح کرد: با توجه به شرایط آبی حاکم در 
 .کشاورزی گلخانه ای در راستای کاهش مصرف آب حرکت کنیم

همتی ادامه داد: امسال با وجود خشکسالی و کمبود منابع آب، به دلیل در اولویت قرار گرفتن این موضوع در برنامه های استان و 
هی خوب مردم در رعایت صرفه جویی، با مشکل چندانی در زمینه تامین آب مواجه تخصیص اعتبارهای مناسب و همچنین همرا

 .نشدیم
 

 عملکرد منفی سه میلیارد متر مکعبی آب های زیر زمینی هرمزگان **
سال خشکسالی این استان را عملکرد منفی سه میلیارد متر مکعبی در آب های  17مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان نتیجه 

میلیون متر مکعب عملکرد منفی آب در این استان داریم که با توجه به  500تا  400زمینی اعالم کرد و گفت: امسال نیز بیش از زیر 
 .برنامه ای که با جهاد کشاورزی، نظام صنفی و خانه کشاورز ارائه شده باید به سمت کشت هایی با مصرف آبی کمتر برویم

میلی متر متوسط بارندگی در استان هرمزگان داشته ایم و در واقع میزان بارش از متوسط  851هوشنگ مالیی افزود: در سال جاری 
درصد پایین تر بوده است 40کشوری حدود  . 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان افزود: جهاد کشاورزی از آبیاری تحت فشار برای کشاورزان به ویژه در میناب استفاده می 
درصدی کشت زراعی و کاهش برخی کشت ها مانند هندوانه و ذرت  20نامه های ارائه شده به دنبال کاهش کند، زیرا بر اساس بر

  .هستیم
مالیی گفت: امسال کاشت برخی از گونه ها مانند گندم و کلزا با توجه به نیاز کشور و مصرف آب، کمتر در دستور کار قرار دارد و 

با دیگر استان ها در تالش هستیم تا مازاد تولید نداشته و محصول دچار افت قیمت در بخش کشت های جالیزی نیز برای هماهنگی 
 .نشود

به گفته وی، در صورت تعادل در تولید و مصرف می توان مشکالت کشاورزان را کاهش و مدیریت خوبی در بخش اقتصادی کشور 
 .را شاهد بود

نیز در دست احداث است که با استفاده از آنها تحول مناسبی در  این مسوول گفت: اکنون سد سرنی در حال آبگیری و سد گابریک
 .حوزه آب و رونق کشاورزی استان ایجاد خواهد شد

رودخانه این استان در حال انجام است و به دنبال این هستیم که  10مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: مطالعه بر روی 
آنها استفاده کنیم از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی برای احداث . 
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مالیی ابراز داشت: استان هرمزگان در مدیریت آب های سطحی نسبت به میانگین کشوری مقداری عقب است که در تالش هستیم این 
 .عقب ماندگی را جبران کنیم

 
 کاهش منابع آبی هرمزگان**

ی هرمزگان است که حجم ذخیره آب در آن ها سدهای استقالل میناب، شمیل، نیان و جگین از جمله مهم ترین و اصلی ترین سدها
  .مناسب نیست و به کمترین میزان موجودی رسیده اند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشاره به بحران کم آبی در این استان گفت: به علت کاهش بارندگی، اکنون میزان آب 
  .موجود در سدهای استان بسیار کم است

د استقالل میناب با ظرفیت هوشنگ مالیی افزود: س میلیون مترمکعب، فقط هفت میلیون مترمکعب آب قابل استفاده دارد که این  240

  .حجم از آب سد تقریبا حجم مرده محسوب می شود و به طور عادی قابل استفاده نیست
انه به علت کاهش بارندگی اکنون میلیون مترمکعب است که متاسف 98وی ادامه داد: حجم سد نیان و شمیل که مخزن مشترک دارند، 

  .سد نیان به طور کامل خشک شده و سد شمیل تنها تا چند روز دیگر آب دارد
میلیون متر مکعب آب دارد که آب آشامیدنی مردم  110میلیون مترمکعب اکنون  210مالیی یاد آور شد: سد جگین نیز با ظرفیت 

کند ن میشهرستان جاسک و بخشی از شهرستان بشاگرد را تامی .  
حلقه چاه اضطراری  44لیتر بر ثانیه است که از  100های بندرعباس و بندر خمیر دو هزار و وی اظهار داشت: اکنون نیاز آبی شهر

شود های شمیل و نیان تامین میدر همسایگی سد .  
درصد کاهش یافته 100میل و نیان ای هرمزگان تصریح کرد: میزان ورودی سدهای استقالل میناب و شمدیرعامل شرکت آب منطقه 

  .است
مالیی ادامه داد: در سال های اخیر کاهش بارندگی موجب کاهش سطح آب های زیرزمینی و خشک شدن چاه های بسیاری شده که در 

وگیری چنین شرایطی مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، استفاده از روش های نوین آبیاری و آبیاری قطره ای، جل
مدیریت منابع آب موجود مهم و اثر گذار استاز اتالف آب و تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان از مهمترین عواملی است که در  .  

 
** حلقه چاه غیرمجاز در هرمزگان  147پلمپ   

تخلیه مناطق روستایی  شور شدن، تغییر کیفیت آب، فرونشست زمین و تحمیل خسارت های جبران ناپذیر به زیرساخت ها و در نهایت
 .و مهاجرت به سوی شهرها به سبب کمبود آب، از جمله مهمترین پیامدهای برداشت های بی رویه است

حلقه چاه غیرمجاز در استان از ابتدای امسال تاکنون، از برداشت  147مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: با پلمپ 
مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری شدهزار  300غیرمجاز ساالنه شش میلیون و  . 

مالیی اظهار داشت: این چاه های غیرمجاز در شهرستان های پارسیان، حاجی آباد، میناب، بستک و جاسک پلمپ شده اند و این کار 
ستدر راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از تشدید افت منابع آب زیر زمینی انجام شده ا . 

 
 اجرای برنامه های مدیریت بحران در سدهای هرمزگان **

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: با توجه به این که پیش بینی کمترین میزان بارش در پاییز پیش رو است، مطالعات و 
 .برنامه های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در تمام سد های استان اجرایی می شود

این زمینه افزود مالیی در اکنون که نیمه اول سال به پایان رسیده سدهای استان هیچ گونه آورده ای برای تامین آب بخش کشاورزی  :

  .و شرب نداشته اند
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان ادامه داد: تاخیر در انجام پروژه آب شیرین کن بندرعباس به معنای ایجاد جایگزین برای 

درعباس بود که از جمله واجب ترین مسائل است، زیرا ممکن است تنش های اجتماعی هم به همراه داشته باشدتامین آب بن . 
 

میلیارد متر مکعبی آب در کشور 12.5کاهش  **  
متوسط بارش کشور تا چند روز گذشته نسبت  :مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب یاد آور شد

درصد کاهش ایجاد شده اما در استان هرمزگان میزان  31ساله،  48درصد کاهش یافت و نسبت به دراز مدت آمار  27سال قبل به 
درصد است که آثار زیانبار بزرگی در استان به همراه خواهد داشت 68خشکسالی و کمبود بارش باالی  . 

به دلیل خشکسالی های مداوم و کمبود بارش، بیشترین درگیری را با سیف هللا آقابیگی در سفر اخیر به بندرعباس افزود: هرمزگان 
مقوله خشکسالی دارد و سدهای این استان بر خالف سال آبی گذشته تنها یک میلیون متر مکعب آورده داشته و غیر از سد استقالل 
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 .میناب، شمیل و نیان هیچ نقطه ای دیگری در کشور چنین شرایط بحرانی ندارد
میلیارد و 12ر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: مدیرکل دفت میلیون متر مکعب امسال در  500

درصد شرایط را سخت می کند 33کشور کاهش آب داریم که در همسنجی با پارسال به طور کلی حدود  . 
میلیون مترمکعب است اما در حال حاضر حداکثر  110 حدود 97-96میزان ذخیره مخازن آبی سدها در سال  :آقابیگی اظهار داشت

میلیون مترمکعب رسیده است 15این ذخیره به  . 
وی ادامه داد: البته ذخیره آب در کشور نیز کمتر خواهد شد و بر پایه پیش بینی ها، سال پیش رو با مشکالت بیشتری رو به رو 

 .هستیم
ت مدیریت منابع آب ادامه داد: تا پایان پاییز سال جاری بارندگی ها در کمترین مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرک

 .میزان خواهد بود و این یعنی راهکارهای مدیریتی در این زمینه برای تدوام خدمات رسانی باید قوی تر باشد
و اظهار داشت: با توجه به تغییرات  این مسوول تدوین برنامه های پدافند غیرعامل را راهکار مدیریت منابع آب و خشکسالی دانست

اقلیم و فرایندی که به دنبال آن در منطقه و جغرافیا با عنوان خشکسالی به وجود آمده ایجاد مرکز مدیریت بحران یکی از ضروری 
 .است

اهش آب حلقه چاه و ک 100دهنه چشمه و قنات،  18حلقه چاه آب آشامیدنی،  365سال خشکسالی و کم آبی موجب خشک شدن  20

 .حلقه چاه در هرمزگان شده است 135
هزار نفر دارد 600استان هرمزگان در کرانه آب های خلیج فارس و دریای عمان یک میلیون و  . 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت

 
 ایرنا – 5/7/1397تاریخ : 

درصد شد 13.5بانک مرکزی: نرخ تورم شهریورماه   
ماه امسال را نسبت به مدت ماه منتهی به شهریور 12بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نرخ تورم در  -ایرنا -تهران

آمار ایران برای این  درصد از سوی مرکز 11.3درصد اعالم کرد؛ در حالی که چند روز پیش رقم  13.5مشابه پارسال 

 .شاخص اقتصادی منتشر شده بود
 

دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق به گزارش ایرنا، بانک مرکزی امروز )پنجشنبه( خالصه نتایج به
 .منتشر کرد 1395=100شهری ایران را براساس سال پایه 

رسید که نسبت  141.9به عدد  1397بر این اساس، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه 
 .درصد افزایش یافت 6.1به ماه پیش 

خوراکی ها و »نگاهی به تغییر نرخ تورم در گروه های مختلف نشان می دهد در شهریورماه نسبت به مردادماه نرخ تورم در گروه 
درصد،  7.5« پوشاک و کفش»درصد،  5.1« دخانیات»درصد،  6.4« شامیدنی هاآ « « مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

درصد بیشتر شد 11.9« اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه»درصد و  1.5 . 
»همچنین این شاخص برای گروه های  درصد،  15.1« ارتباطات»درصد،  14.6« حمل و نقل»درصد،  2.9« بهداشت و درمان

« « کاالها و خدمات متفرقه»درصد و  6.8« رستوران و هتل»درصد،  0.6« تحصیل»درصد،  15.1« تفریح و امور فرهنگی

درصد رشد کرد 9.2 . 
درصد افزایش یافت 2.5درصد و در بخش خدمات  9.1در مجموع میزان تورم در شهریورماه نسبت به ماه مرداد در بخش کاال  . 

ییر سالیانه تورمتغ **  
درصد بیشتر شد 31.4شاخص تورم در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال  . 

»بررسی تغییر تورم نسبت به ماه مشابه پارسال بیانگر آن است که این شاخص در گروه  درصد،  46.5« خوراکی ها و آشامیدنی ها

پوشاک و کفش»درصد،  125.6« دخانیات» درصد بیشتر شد 12.3« ن، آب، برق، گاز و سایر سوخت هامسک»درصد و  28.1 « . 
درصد،  52.6« اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه»این شاخص در گروه های  « حمل »درصد،  17.1« بهداشت و درمان

درصد،  43.2« ارتباطات»درصد،  54.9« و نقل « ان و رستور»درصد،  14.5« تحصیل»درصد،  70« تفریح و امور فرهنگی

درصد رشد کرد 43.4« کاالها و خدمات متفرقه»درصد و  23.7« هتل . 
درصد نسبت به مردادماه پارسال افزایش نرخ داشت 16.3درصد و بخش خدمات  47.6بنابراین در این ماه بخش کاال  . 

 اطالعات مرکز آمار **
ماهه منتهی به شهریورماه امسال را  12رخ تورم اطالعات بانک مرکزی در حالی منتشر شد که مرکز آمار ایران اول مهرماه، ن

واحد افزایش نشان می دهد 1.6درصد بود،  9.7درصد اعالم کرد که نسبت به مردادماه که  11.3 . 
درصد  5.4رسید که نسبت به ماه پیش  134،6( به 1395=100بر پایه گزارش مرکز آمار، در شهریورماه امسال عدد شاخص کل )

دافزایش نشان می ده .  
درصد و در گروه عمده  6،4نسبت به مردادماه « خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»شاخص قیمت در گروه عمده  کاالهای غیر »

پنج درصد افزایش نشان می دهد« خوراکی و خدمات . 
درصد بود 21.7و  36.1گروه به ترتیب  2درصد تغییر قیمت در شهریورماه نسبت به پارسال برای این  . 

 25،7درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  25،7ین ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به شهریورماه پارسال در ا
هزینه کردند که نسبت به این اطالع در مردادماه « مجموعه کاال و خدمات یکسان»برای خرید یک  1396درصد بیشتر از شهریور 

واحد درصد افزایش یافت 6.4درصد(  19،3) .  
درصد  5.3رسید که نسبت به مردادماه  134،4شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در شهریورماه امسال به عدد 

 .افزایش نشان می دهد
واحد  6.3درصد بود،  19،4درصد است که نسبت به ماه پیش از آن که  25،7درصد تغییر شاخص کل نسبت به شهریورماه پارسال 
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 .درصد بیشتر شد
درصد باال  5.8رسید که نسبت به ماه پیش  135،5قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در شهریورماه امسال به عدد شاخص 

 .رفت
واحد  7.3درصد ثبت شد،  18،8درصد است که نسبت به ماه پیش که  26،1درصد تغییر شاخص کل نسبت به شهریورماه پارسال 

 .درصد افزایش یافت
ه بود تفاوت در محاسبه سال پایه شاخص های کالن اقتصادی در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پیش از این، اعالم شد

 .مرکز آمار ایران سبب شده است آمارهای منتشر شده از سوی آنها با یکدیگر اندکی متفاوت باشد
بق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه بر اساس قانون، مرکز آمار ایران مرجع تولید آمارهای رسمی کشور به حساب می آید اما ط

کشور، بانک مرکزی مکلف شده است در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، 
 .آمارهای تخصصی بخش های مربوط به خود را تولید و اعالم کند

اقدام های الزم را انجام داد و مرکز آمار نیز در این زمینه  1390سال  در این پیوند، بانک مرکزی پارسال برای تغییر سال پایه به
 .اقدام کرد تا از اختالف آماری جلوگیری کند

تنظیم و به  90بدین ترتیب بانک مرکزی قصد دارد همه آمارهای مربوط به حساب های ملی خود را تا مردادماه امسال بر پایه سال 
تغییر می کند 95ه برای محاسبه نرخ تورم به روز رسانی کند. بنابراین سال پای . 

برخی منتقدان دولت تغییر سال پایه را امری سیاسی قلمداد می کنند اما مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ششم اردیبهشت ماه 
های اصلی اقدام نهادهای پارسال با رد این حاشیه سازی ها به ایرنا گفت: تغییر رفتارهای اقتصادی مردم و ترکیب سبد خانوار علت 

 .آماری مانند بانک مرکزی در تغییر سال پایه برای محاسبه شاخص های کالن اقتصادی است
استفاده می کنند؛ با این همه، اطالعات  1395همانگونه که در باال آمده است اکنون بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو از سال پایه 

خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است و مناطق روستایی را دربرنمی گیرد؛  مرکز آمار درباره شاخص بهای کاالها و
  .بنابراین هنوز در نرخ تورم اعالم شده، اختالف زیادی میان اطالعات این نهادهاست

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوال ت 

ایران اکونا  – 2/7/1397تاریخ :   

97-98میلیون تن گندم برای سال زراعی 1۴هدفگذاری تولید  
میلیون تن گندم هدف گذاری شده است 1۴تولید حدود  97-98مشاور وزیر و مجری طرح گندم گفت:برای سال زراعی  . 

سه فنی گندم، درباره خرید به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری پور در شصت و یکمین جل
میلیارد تومان از کشاورزان  ۵1هزار و  12میلیون تن گندم به ارزش  9.۵امسال نزدیک به  :گندم در سال جاری اظهار کرد

 2درصد از مطالبات کشاورزان تاکنون پرداخت شده و حدود  7۶.۴میلیارد تومان یعنی حدود  ۵۵7هزار و  9خریداری شده که مبلغ 
میلیارد تومان به محض تامین منابع به کشاورزان پرداخت خواهد شد ۴39هزار و  . 

میلیون تن گندم را هدفگذاری کرده  1۴تولید حدود  97-98مجری طرح گندم تصریح کرد:وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 
به این میزان تولید برسیم است که امیدواریم با همت کشاورزی و مدیریت به موقع مزارع و سازگاری شرایط آب و هوایی . 

هزار تن انواع بذور گندم تهیه و تدارک دیده شده است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد ۴80وی گفت:در سالجاری بالغ بر  . 

ر اسفندیاری پور خاطرنشان کرد:حجم ابالغی طرح افزایش ضریب خود اتکایی گندم طی نامه ای به استان ها ارسال شده و باید د
داسرع وقت توزیع شهرستانی و دهستانی آن انجام گیر . 

 لینک خبر 
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 قلیم و منابع طبیعیا

 
  ایرنا– 4/7/1397تاریخ : 

 دریاچه نمک قم برای ادامه حیات تنفس مصنوعی می خواهد
وجود خشک شدن بسیاری از نقاط آن، هنوز نفس می کشد اما به اعتقاد بسیاری از دریاچه نمک قم با  -ایرنا  -قم 

 .کارشناسان، برای ادامه حیات خود به تنفس مصنوعی که همان تخصیص یافتن حقابه های زیست محیطی است، نیاز دارد

ش های محیطی شدیدی شده که بسیار به گزارش ایرنا، طبیعت مناطق کویری ایران در سال های اخیر دچار آسیب های فراوان و تن
از پدیده های ساکن در خود را به سمت نابودی کشانده است؛ از جمله این پدیده ها دریاچه نمک قم است که با وجود وسعت زیاد به 

ه و دلیل خشکسالی های اخیر، برداشت بی رویه آب از مناطق اطراف آن و فعالیت های انسانی، در معرض خطر نابودی قرار گرفت
  .فرصت چندانی برای احیای آن نمانده است

دریاچه نمک در ناحیه شرقی قم و درحد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور 
  .هزار هکتار وسعت داشته و یک سوم آن در محدوده جغرافیایی قم قرار گرفته است 200کشور است که حدود 

اچه دارای ساختار زمین شناختی کم نظیر شامل پوسته نمکی و حاشیه باتالقی است که در سال های اخیر به دلیل خشکسالی و این دری
  .تخصیص نیافتن حقابه آن به یکی از کانون های فعال ریزگردها در منطقه تبدیل شده است

ی از آب رود، چشمه یا قنات در ساعات و به اندازه حقابه، سهم مشروع و مقرربرای سیراب کردن ده، مزرعه، باغ، خانه یا کس
 .معلوم است

به گفته کارشناسان، در شرایط فعلی تخصیص حقابه ها می تواند کمک بزرگی به احیای دریاچه نمک باشد که اگر این کار صورت 
ه کانون انتشار ریزگرد و خاک نگیرد، روند مرگ دریاچه سرعت گرفته و در آینده نزدیک در قلب ایران، شاهد یک دریاچه مرده ک

  .های نمکی است، خواهیم بود
 فرصت برای نجات دریاچه نمک وجود دارد **

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در همین زمینه به ایرنا گفت: هنوز فرصت برای احیای دریاچه نمک و نجات آن از خشکی 
گاه های مسئول و تخصیص حقابه های دریاچه استکامل وجود دارد، اما این مساله نیازمند مشارکت همه دست .  

سید رضا موسوی، افزود: یکی از مهمترین اقدام ها برای احیای دریاچه نمک، تخصیص حقابه های زیست محیطی و جلوگیری از 
  .برداشت بی رویه آب از اطراف دریاچه است که می تواند بستر آن را مرطوب نگاه دارد

اخیر روند ورود روان آب ها به سطح دریاچه نمک به دلیل احداث سدها، حفر چاه های عمیق و فعالیت  وی بیان کرد: در سال های
  .های عمرانی کاهش پیدا کرده است و با این روند، دریاچه به سمت خشکی پیش می رود

و خاک های نمکی آن، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم ادامه داد: در صورتی که دریاچه نمک خشک شود، بلند شدن گرد 
زندگی مردم در مناطق اطراف دریاچه را به خطر می اندازد و این در شرایطی است که جهت بادهای غالب در بسیاری از مواقع 

  .سال از سمت دریاچه نمک به طرف شهر قم است
حیطی دقیق باشد تا شرایط شکننده موسوی گفت: هر گونه برنامه ریزی برای بهره برداری از دریاچه نمک باید با مطالعات زیست م

  .دریاچه وخیم تر نشود
 لزوم تخصیص حقابه برای دریاچه نمک  **

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی نیز درباره لزوم زنده نگاه داشتن دریاچه نمک گفت: پیگیر حقابه زیست محیطی برای این 
باشیمدریاچه هستیم تا شاهد بحران مربوط به آن در آینده ن .  

احمد امیرآبادی بیان کرد: دریاچه نمک با استفاده از پساب فاضالب قم احیا نمی شود از این رو نیازمند تخصیص حقابه قم در سطح 
  .ملی از سد کرج و ساوه هستیم

جام دهندوی افزود: دستگاه های مربوطه از جمله شرکت آب و منطقه ای قم نیز باید پیگیری های الزم را در این زمینه ان .  
سال آینده کسی نمی تواند در قم زندگی کند، گفت: این دریاچه  15امیر آبادی با بیان اینکه اگر حقابه زیست محیطی قم تامین نشود تا 

  .کانون گرد و غبار و بحران زاست و در آینده مشکالتی را برای این استان به همراه خواهد داشت
م باید مدیریت شود تا در آینده نه چندان دور دچار مشکل نشویمامیرآبادی گفت: وضعیت دریاچه نمک ق .  

 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر دریاچه نمک 25 *
استاندار قم نیز در گفت و گویی بر ضرورت احیای حقابه های دریاچه نمک تاکید و بیان کرد: باید مساله احیای حقابه های این 
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لوگیری شوددریاچه را دنبال کرد تا از خشک شدن آن ج .  
سید مهدی صادقی افزود: اگر این دریاچه به مرحله خشکسالی برسد، تمام برنامه ریزی های انجام شده به منظور استفاده از ظرفیت 

  .های آن از بین می رود
درصد جمعیت کشور تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و  25وی همچنین تصریح کرد: در صورت خشک شدن دریاچه نمک، حدود 

یزگرد حاصل از آن نمکی خواهد بود که قابل مقایسه با ریزگرد های خاکی نیستر . 
صادقی گفت: موضوع رسیدگی به این دریاچه از سوی استانداری پیگری می شود ولی آن چیزی که در سال های قبل باعث نگرانی 

یمشده هنوز برطرف نشده است و در زمان حاضر مسیر خشکسالی دریاچه نمک را طی می کن .  
مدیرکل مدیریت بحران استان قم نیز پیرامون این موضوع در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، بیان داشت: کاهش بارندگی در اثر 

خشکسالی های پی در پی، حفر چاه های عمیق برای بهره برداران از منابع زیر زمینی و برداشت بی رویه از منابع آبی از جمله 
خشک شدن دریاچه نمک را تشدید می کند مهمترین عواملی است که خطر .  

محسن اوروجی بیان کرد: مطالعات و پایش وضعیت دریاچه نمک و دشت های اطراف آن، به طور مستمر انجام می شود تا با 
  .راهکاری عملی از وقوع بحران زیست محیطی در استان قم و مناطق مرکزی ایران جلوگیری شود

منابع آبی دریاچه نمک، موجب پیشروی آب های شور شده است که این پدیده نیز آسیب های فراوانی  وی ادامه داد: پایین رفتن سطح
  .به محیط زیست وارد می کند

اوروجی گفت: حوضه آبخیز ایران مرکزی که استان قم نیز در آن واقع شده با کمبود جدی منابع آبی مواجه است، برای حل این 
میلیون  154فته به این منطقه تامین و وارد این حوضه آبخیز شود؛ در همین رابطه وزارت نیرو مشکل باید حقابه های اختصاص یا

مترمکعب آب به حوضه آبخیز رودخانه قمرود اختصاص داده است که با ورود این حجم از آب به منطقه بسیاری از مشکالت زیست 
شودمحیطی برطرف و تا حدی از روند خشک شدن دریاچه نمک جلوگیری می  .  

وی افزود: اگر منابع آبی و سفره های زیرزمینی حوضه دریاچه نمک خشک شود، گرد و خاک ناشی از آن، تمام استان های مرکزی 
  .ایران همچون قم، تهران، اصفهان و مرکزی را درگیر مشکالت زیست محیطی می کند

 خشک شدن کامل دریاچه نمک  **
قم نیز با اشاره به این که ورودی به دریاچه نمک قم نزدیک صفر است، گفت: درگذشته از  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

طریق دشت مسیله و رودخانه های قره چای و قمرود حدود یک میلیارد متر مکعب آب وارد دریاچه نمک می شد، اما اکنون این رقم 
  .به نزدیک صفر رسیده است

رنا اظهارداشت: اکنون آب ورودی به این دریاچه از سمت قم به صفر رسیده و از سمت سید محمد تقی سجادی در گفت و گو با ای
  .شمال هم آب ورودی به دریاچه به میزان بسیار محدود جریان دارد

وی افزود: در برابر کاهش آب ورودی به دریاچه نمک، فعالیت های سنگین عمرانی همچون احداث آزادراه، خطوط انتقال انرژی و 
ن در بستر دشت مسیله که روان آب های آن به دریاچه نمک وارد می شود، شرایط حفظ حیات این دریاچه را سخت تر کردراه آه .  

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: برای اجرای طرح های توسعه ای باید شرایط زیست محیطی را درنظر گرفت، 
خت طبیعت بود؛ در نتیجه برخی فعالیت های انسانی در حوضه آبریز دریاچه نمک، هم در غیر اینصورت باید منتظر واکنش س

  .اکنون منطقه ای که روزگاری دارای پوشش گیاهی بود را به بیابان های خشک و کانون های تولید گرد و غبار تبدیل کرده است
نمک به وجود آمده، بازگشت شورآبه ها از بستر سجادی گفت: مساله دیگری که در اثر خشک شدن روان آب های بستر دریاچه 

  .دریاچه به سطح دشت های اطراف است
وی افزود: این اتفاق باعث می شود دشت ها و زمین های کشاورزی اطراف دریاچه به دلیل شور شدن منابع آبی و سطح زمین، 

گرد و غبار شود دیگر قابلیت کشت گیاه را نداشته باشد و به تدریج تبدیل به بیابان و کانون .  
بعد از خشک شدن تدریجی روان آب های دریاچه نمک، بلورهای نمک که در سطح زمین قرار گرفته در اثر  :سجادی ادامه داد

سرما و گرما به تدریج شکسته و خرد می شود و با یک وزش باد به حرکت درمی آید و می تواند طوفان های نمکی ایجاد کند که 
ا بسیار مخرب استبرای سالمت انسان ه .  

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم تصریح کرد: اگر حقابه های اختصاص یافته برای دریاچه نمک به آن وارد نشود، نفوذ 
  .گرد و غبارهای نمکی به شهرهای مرکزی ایران همچون قم و تهران دور از انتظار نخواهد بود

هر اقدامی که به محیط زیست دریاچه نمک آسیب می زند جلوگیری کرد؛ همچنین باید با وی بیان کرد: در چنین شرایطی باید از 
  .کاشت گیاهان مقاوم در اطراف دریاچه، پوشش گیاهی محافظ برای جلوگیری از گرد و خاک ایجاد شود
ب های آن را تشدید کند و این سجادی ادامه داد: اجرای عملیات استخراج مواد معدنی از دریاچه نمک می تواند سرعت تبخیر روان آ

  .مساله نجات دریاچه را با سختی بیشتری رو به رو می کند
آنچه گفته شد نشان می دهد حفظ دریاچه نمک قم تنها مساله ای نیست که برای دوستداران طبیعت مهم باشد، بلکه توجه به آن برای 
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می کنند، اهمیت دارد همه مردم ایران به خصوص کسانی که در مناطق مرکزی کشور زندگی .  
برابر مساحت شهر قم وسعت دارد و  15خشک شدن دریاچه نمک به معنای بروز فاجعه طبیعی در کشور است چرا که این دریاچه 

گرد و غبار ایجاد شده از دامان آن می تواند توفان های نمکی در ایران مرکزی به راه بیندازد و شهرهای مختلف کشور را به کانون 
حران زیست محیطی تبدیل کندهای ب .  

بنابراین در این فرصت کوتاه باقی مانده تا خشک شدن کامل دریاچه نمک، باید از آن مراقبت کرد و این پدیده زیبای آفرینش را با 
 .اختصاص حقابه های زیست محیطی و جلوگیری از فعالیت های غیرکارشناسی در بستر دریاچه، به دامان طبیعت بازگرداند

 لینک خبر 
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  اقلیم و منابع طبیعی

باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/7/1397تاریخ :   

 کشاورزان هشدارها را جدی بگیرند/آغاز بارش های پاییزه در کشور
محصول در برخی مناطق، کشاورزان هشدارهای یک مقام مسئول گفت: با توجه به آغاز بارش های پاییزه و کشت 

 .هواشناسی را جدی بگیرند

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

، از آغاز بارش های پاییزه در کشور خبر داد و گفت:نقشه های هواشناسی نشان می دهد که امروز در سواحل خبرنگاران جوان
 .استان های گیالن،مازندران، گلستان ،البرز،تهران،سمنان،خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش ها تشدید خواهد شد

ن های جنوبی کشور به ویژه در غرب کرمان،شمال غرب هرمزگان و شمال سیستان و بلوچستان وی افزود: بارش باران در استا
 .نشان می دهد که بارش های پاییزه آرام آرام آغاز شده و همواره کشاورزان باید مراقبت های الزم را به عمل آورند

نجان تنها در شهرستان طارم و قسمت های باالیی حقیقت درباره آخرین توصیه های هواشناسی به کشاورزان اظهار کرد:در استان ز
 .کشاورزان اجازه کشت کلزا را دارند و در دیگر مناطق به سبب پایان فصل کشت، در صورت کاشت خسارت خواهند دید

 بیشتر بخوانید: هشدار هواشناسی به کشاورزان/گلخانه داران دمای گلخانه های خود را تنظیم کنند

انجام دهند مهرماه می توانند کشت کلزا را 10این مقام مسئول ادامه داد: در استان اصفهان به جز قسمت های غربی،کشاورزان تا  . 

مهرماه هیچ گونه محدودیتی ندارد و تنها کشاورزان در  20به گفته ویکشت کلزا در مناطق شمالی،مرکزی و جنوبی استان فارس تا 
 .مناطق شمالی این استان از کشت امتناع کنند

مهر می  25تا  15کرمانشاه از دیم کاران غرب کشور به ویژه استان  :مدیرکل شبکه پایش سازمان هواشناسی در پایان تصریح کرد

 .توانند کشت دیم را انجام دهند و از بارش باران بهره مند شوند

 لینک خبر 
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 هابازار و قیمت 

 
خبرگزاری فارس  – 2/7/1397تاریخ :   

 فروشی میوه + جدول فروشی و خردهقیمت عمده

های این فصل همچون انار، گالبی و سیب به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با ورود به فصل پاییز و نوبرانه
هزار  12تا  7انار در مغازه های سطح شهر بین های این محصوالت در بازار همچنان متغیر است. به طوریکه هر کیلوگرم قیمت

رسدتومان به فروش می 3۵00های میادین و میوه تره بار کیلویی تومان متغیر است، اما در غرفه  
اصناف و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تایید و ارسال شده استنرخ انواع میوه به صورت عمده فروشی توسط اتحادیه بارفروشان،  

 
. 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

باشگاه خبرنگاران جوان  – ۴/7/1397تاریخ :   

هزار تومان 2۵درصد افزایش یافت/نرخ هر کیلو  ۵۵قیمت قزل آال   
درصد در  ۵۵تا  ۵0 ها، قیمت قزل آال نسبت به مدت مشابه سال قبلیک مقام مسئول گفت: با توجه به نوسان نرخ نهاده

 .بازار افزایش یافت

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفتآرش نبی گروه اقتصادی باشگاه  

درصدی قیمت قزل آال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به آنکه اکثر  ۵۵تا  ۵0از افزایش  ،خبرنگاران جوان
ها دستخوش تغییر و تحوالتی در شود، از این رو قیمت قزل آال به سبب افزایش نرخ نهادههای بخش آبزیان با ارز آزاد وارد مینهاده

 .بازار قرار گرفت

ینکه قیمت ماهی تابع عرضه و تقاضاست، افزود: با توجه به آغاز فصل صید و ورود ماهی های دریایی به وی با اشاره به ا
شود که قیمت قزل آالکاهش یابدبینی میپیش  بازار . 

برابری صادرات قزل آال/تیال پیا بازار داخل را قبضه کرد 7یشتر بخوانید: افزایش ب  

های حمل و سود مغازه دار هر هزار تومان اعالم کرد و گفت: با احتساب هزینه 1۶زاده نرخ هر کیلو قزل آال سر مزرعه را نبی
شودهزارتومان در خرده فروشی عرضه می 2۵تا  2۴کیلو قزل آال با نرخ  . 

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی درباره آخرین وضعیت تولید قزل آال بیان کرد: با توجه به خشکسالی و محدودیت تأمین خوراک 
هزارتن خواهد بود 130تا  120ها، تولید همانند میزان سال گذشته نهاده . 

دالر افزایش پیدا کرده است، اما میزان صادرات وی در پایان تصریح کرد: اگرچه امسال انگیزه صادرکنندگان به سبب نوسان نرخ 
هزارتن فراتر نخواهد رفت 1۵تا  10بسته به شرایط تولید دارد که از این رو پیش بینی می شود میزان صادرات از  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/7/1397تاریخ :   

 

تومان رسید 7۵00نرخ هر کیلو گوجه فرنگی به   
 ۵00هزار و  7تا  7های سطح شهر را یک مقام مسئول در اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در مغازه

 .تومان اعالم کرد

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

کیلو گوجه فرنگی  ، از افزایش چشمگیر قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هرخبرنگاران جوان
شودهزار تومان در میدان عرضه می ۵و گوجه فرنگی تازه برداشت شده  ۵00هزار و  ۶تا  3ای با نرخ گلخانه . 

ای به مسئوالن ذی ربط خواستار کنترل های رب سازی و صادرات را دلیل اصلی گرانی دانست و افزود: در نامهوی فعالیت کارخانه
زار شدیم چرا که با ادامه روند کنونی، قیمت گوجه فرنگی مجددا در بازار افزایش خواهد یافتصادرات به منظور تنظیم با . 

درصد رشد داشته  12۵به گفته کارگر، طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی صادرات گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رو شودعرضه با نوسان چشمگیری در بازار داخل روبهاست که با این وجود بدیهی است که قیمت گوجه فرنگی به دلیل کمبود  . 

تومان اعالم کرد ۵00هزار و  7تا  7های سطح شهر را رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در مغازه . 
 ۵00هزار و  3 تا 3درصدی قیمت سیب زمینی خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو سیب زمینی با نرخ  10وی در پایان از افزایش 

شود که از این رو فعاالن صنفی خواستار کنترل صادرات این محصول شدند چرا که صادرات عامل تومان در میدان عرضه می
روداصلی افزایش قیمت نامعقول دو محصول سیب زمینی و گوجه فرنگی در بازار به شمار می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

باشگاخ خبرنگاران جوان – 1/7/1397تاریخ :   
 

درصدی قیمت شانه و کارتن در بازار 400تخم مرغ ارزان شد/ افزایش  
هزار  14ای هزار و شانه 7تومانی درب مرغداری  400مرغ با کاهش یک مقام مسئول گفت: متوسط نرخ هر کیلو تخم

 .تومان است

صنعت،تجارت و وگو با خبرنگار پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران تخم گذار استان تهران در گفتناصر نبی
ومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم ت 400، از کاهش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

هزار تومان است 14ای هزار و شانه 7اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  . 

های باالی حمل هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به کرایه 20تا  18ها را وی نرخ واقعی هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی
هزار تومان  20تا  18عددی با نرخ های  30های متعدد و احتساب سود مغازه دار عرضه هر شانه تخم مرغ ل، وجود واسطهو نق

 .واقعی است

پور گفت: با وجود روند باالی تولید، اگر بیماری در فصل سرما در واحدهای مرغداری شیوع نیابد، قیمت تخم مرغ نوسان نبی
 .چندانی نخواهد داشت

تومان اعالم کرد 400هزار و  7درصد سود برای مرغدار را  10واقعی هر کیلو تخم مرغ با احتساب  وی نرخ . 

تومان اعالم کرد و  400هزار و  2و کنجاله سویا را  200این مقام مسئول نرخ هر کیلو ذرت تحویل به مرغدار را یک هزار و 
به دو تا سه هفته پیش تفاوتی نداشته است ها در بازار، قیمت آن نسبترغم فراوانی نهادهعلی :افزود . 

یابد/ کمبود واکسن طیور در کشوریمرغ ساعتی افزایش مبیشتر بخوانید: نرخ شانه و کارتن تخم  

وی با انتقاد از نوسان شدید قیمت شانه و کارتن در بازار بیان کرد: با توجه به کمبود کاغذ، قیمت تخم مرغ و شانه روز به روز در 
شودتومان به مرغدار عرضه می 530تا  520و شانه  400هزار و  3حال افزایش است به طوریکه هم اکنون کارتن با نرخ  . 

درصدی قیمت  400تا  300درصدی قیمت ذرت و سویا و  90تا  80رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران تخم گذار از افزایش 
ها و شانه و کارتن نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر دادمکمل . 

ارز به واردکنندگان بستگی دارد های آتی به شرایط تحریم و سیاست بانک مرکزی مبنی بر اختصاصها در ماهوی گفت: بازار نهاده . 

 لینک خبر 
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مت بازار و قی  

 
ایرنا – 7/7/1397تاریخ :   

 توزیع کاالهای احتکار شده مجوز خاص می خواهد
و عرضه کاالهای احتکاری معدن و تجارت گفت: توزیع  معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، -ایرنا -تهران

 .کشف شده مجوز خاص نیاز دارد که درخواست آن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده است

« روز شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه های جامع تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت در پاسخ به « حسن یونس سینکی

های احتکاری کشف شده افزود: انتظار می رود این درخواست در جلسه امروز سران قوا مطرح ایرنا در خصوص زمان توزیع کاال
 .و درباره آن تصمیم گیری شود

وی ادامه داد: پس از این جلسه قرار است تنها و تنها مرجع اعالم احتکار کاال در کشور سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
گذاری و توزیع آنها اقدام شودارت صنعت معدن و تجارت در کوتاهترین زمان نسبت به قیمتتولید کنندگان باشد و با نظر وز . 

سینکی گفت: از نظر اقتصادی هر تجمع کاالیی به معنای احتکار نیست بلکه برخی از آنها در جریان طبیعی تامین کاال، نگهداری و 
 .انبار می شوند

انبارهای آنها مشخص شده است، اما آماری دقیق از آنها در اختیار ندارموی ادامه داد: فهرست کاالهای احتکار شده و  . 
معاون وزیر صنعت تاکید کرد: طبق ابالغیه هفته گذشته وزارت صنعت، اگر کاالهای موجود در انبار در سامانه جامع انبارها ثبت 

 .نشده باشد، به عنوان کاالی احتکاری ضبط خواهد شد
: مکانیسم توزیع کاالهای احتکاری در چارچوب شبکه های امروز خواهد بود، اگر کاال خاص باشد برای این مقام مسئول یادآور شد

شودتوزیع آن تصمیم خاص گرفته خواهد شد و اگر عام باشد در شبکه عمومی نظام توزیع عرضه می . 
 2۵ه سه دسته تقسیم می شود؛ نخستین آنها معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت اضافه کرد: کاالها در روند قیمت گذاری ب

قلم کاالی اساسی است. کاالی اساسی در سازمان حمایت بررسی می شوند و قیمت پیشنهادی باید در ستاد تنظیم بازار تایید شود و بر 
 .اساس تصمیم این ستاد کاالها نرخ گذاری خواهند شد

گذاری که توسط سازمان حمایت در هیات تعیین و وابط و شرایط قیمتنیز براساس ض 2وی بیان داشت: کاالهای موسوم به گروه 
اند، باید به تایید وزیر صنعت برسند تا به واحدهای تولیدی و عرضه کننده ابالغ شودتثبیت قیمتها تفکیک شده . 

نرخ ها را به سازمان  سینکی اضافه کرد: پس از آن واحدها خودشان بر اساس ضوابط ابالغی باید کاالها را قیمت گذاری و این
 .حمایت اعالم کنند

های اصناف در دسته سوم کاالها، این اختیار داده شده تا پس از تایید اتاق :معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت

گذاری و عرضه شوند که کاالهای کم مصرف و غیر اساسی را شامل می شوندقیمت . 
بر پایه قیمت هایی که روی آنها درج شده، عرضه شوند و در غیر این صورت به عنوان  وی تاکید کرد: انتظار می رود کاالها

 .گرانفروشی تلقی خواهند شد
نوع کاال را با قیمت آن در سامانه تطبیق دهند 12۴توانند با مراجعه به سایت سینکی خاطرنشان کرد: مشتریان و خریداران می . 

** شتیمهیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندا  
معاون وزیر صنعت گفت: امسال هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان نداشتیم و کماکان قیمت های پیشین مصوبه ابالغی است و در 

 .صورت فروش نان با قیمت باالتر نانوایان متخلف شناخته می شوند
تشکیل شود؛ تاکنون افزایش قیمتی  این مسئول همچنین در خصوص قیمت انواع لبنیات گفت: مقرر شد کارگروهی تخصصی برای آن

در این زمینه نداشتیم اما صنایع لبنی مدعی هستند دامداران شیر به اندازه کافی عرضه نکردند که این موضوع در ستاد تنظیم بازار 
 .در دست بررسی است

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها

ایران اکونا  – 3/7/1397: تاریخ   

 !مرغ ارزان شد اما هنوز گران است

۸۲۰۰تومان بیشتر از نرخ مصوب  3000قیمت گوشت مرغ که روند صعودی داشت و تا کیلویی  تومانی فروخته  

ای است که روندش معکوس و نزولی شده که علت آن افزایش تولید است. اما با وجود اینکه افزایش شد، دو هفتهمی
عرضه باعث افت قیمت شده، هنوز این محصول حدود هزار تومان بیش از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار فروخته 

شودمی . 

 9مرداد، قیمت هر کیلوگرم مرغ با  10های اخیر، در نهایت ستاد تنظیم بازار از تاریخ با ادامه روند صعودی قیمت مرغ در ماه
11رد اما این محصول همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و به بیش از تومان تعیین ک 817۵درصد افزایش حداکثر  هزار  

تر از قیمت مصوب بود. البته با گذشت زمان قیمت این محصول مقداری کاهش یافت و به حدود تومان گران 3000تومان رسید که 
توسط دالالن عنوان کردند؛ چراکه به گفته  های درجه سههزار تومان رسید که مرغداران علت این کاهش قیمت را عرضه مرغ 10

های متغییر و شود و با قیمتهزار تومان است چون بازار خوراک مرغ توسط دالالن اداره می 11آنها قیمت واقعی مرغ کیلویی 
شودافزایشی برای مرغداران تامین می . 

تومان رسیده است  9۵00به طور متوسط به کیلویی اکنون در پی ادامه روند کاهشی قیمت این محصول پروتئینی پر مصرف، قیمت 
درصد  ۶.۵فروشی در تهران قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ نسبت به ماه قبلش و طبق آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده

به هفته  شهریور، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ نسبت 9کاهش داشته است. این در حالی است که طبق همین آمار در هفته منتهی به 
درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود 17.۵درصد و نسبت به مرداد ماه  2.3قبل از آن  . 

 هزار تومان فاصله تا نرخ مصوب

بر اساس گزارش میدانی ایسنا، اکنون روند نزولی قیمت مرغ ادامه یافته و در تعطیالت پایان هفته قبل که مصادف با تاسوعا و 
ها مقداری کمتر تومان فروخته شد و در حال حاضر نیز قیمت 9۵00تقاضا بود، هر کیلوگرم مرغ حدود عاشورای حسینی و افزایش 

 .شده اما هنوز حدود هزار تومان از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار بیشتر است

ن است که شود و عرف بازار ایگویند برخالف گوشت قرمز، قیمت گوشت مرغ روزانه تعیین میدر این میان فروشندگان می
تومان سود روی قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ اضافه کنند. همچنین به گفته آنها کشتار مرغ در تهران  1000فروشندگان حدود 

هاست، چراکه کیفیت گوشت مرغ عرضه شده در تهران باالتر استتر از کشتار در شهرستانتومان گران ۴00تا  300حدود  . 

 افزایش تولید مرغ قیمت را شکست

وگو با ایسنا، کاهش قیمت گوشت مرغ را به دلیل در گفت -دهندگان مرغ گوشتی رئیس انجمن پرورش -در این زمینه محمد یوسفی 
هزار تومان، مرغداران را به  11افزایش تولید و کاهش تقاضا در دهه اول محرم عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت مرغ تا حدود 

ولید بیشتر در شرایطی که تقاضا کاهش یافته بود باعث شد مرغ ارزان شود، چراکه در دهه اول ریزی بیشتر تشویق کرد و تجوجه
 .محرم مصرف گوشت قرمز بیشتر از مرغ است

ریزی و در یابد و امسال با توجه افزایش جوجهوی افزود: همیشه در دهه اول محرم تقاضا برای مصرف گوشت مرغ کاهش می
ر، قیمت مرغ کاهش پیدا کردنتیجه افزایش عرضه در بازا . 

 .به گفته یوسفی، روند نزولی قیمت گوشت مرغ تا زمانی که میزان عرضه و تقاضا متعادل شود ادامه خواهد داشت

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


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                        7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول مهر ماه 

 

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

 جوجه یکروزه ارزان شد

جوجه تومانی قیمت هر قطعه جوجه گفت: باید بین تولید  800دهندگان مرغ گوشتی همچنین با اشاره به کاهش رئیس انجمن پرورش
های تولید تعادل ایجاد شود و شرکت پشتیبانی امور دام نیز باید بازار خوراک طیور را تنظیم کندیکروزه، عرضه آن و قیمت نهاده . 

های تولید همچنان برای مرغداران وجود دارد و با وجود اینکه خوراک طیور جزو کاالهای به گفته یوسفی، مشکالت تهیه نهاده
شودتر از قیمت معقول به تولیدکنندگان عرضه میلتی به آن اختصاص یافته، گراناساسی است و ارز دو . 

تر است؟های تهران گرانچرا مرغ کشتارگاه  

تر بین کشتار و عرضه مرغ در بازار ها را فاصله زمانی کوتاهیوسفی در ادامه علت تفاوت قیمت بین مرغ کشتار تهران و شهرستان
ها در تهران نیستند و بستگی به تشخیص ها نیز باالتر است که لزوما این کشتارگاهکار برخی کشتارگاه کیفیت :دانست و تصریح کرد

 .خریداران دارد که کشتار کدام برند را بهتر بدانند

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

ایران اکونا  – 3/7/1397تاریخ :   

 عرضه گوشت و مرغ تنظیم بازار در شعب افق کوروش
های عرضه گوشت گوساله و گوسفند گرم و مرغ و گوساله منجمد با قیمت مصوب تنظیم بازار در شعب فروشگاه

ای افق کوروش آغاز شدزنجیره . 

ای افق کوروش، گوشت گرم گوساله با قیمت مصوب های زنجیرهبه گزارش ایران اکونا و به نقل روابط عمومی شرکت فروشگاه
شودها عرضه میتنظیم بازار در شعب این فروشگاه . 

ای افق کوروش در راستای مدیریت و تعدیل قیمتها و با نیت بهبود سبد خرید خانوار با مشارکت شرکت پشتیبانی های زنجیرهفروشگاه
تنظیم  له و گوسفند، گوشت گوساله منجمد و مرغ منجمد با قیمت مصوب کار گروه به عرضه گوشت گرم گوسا امور دام کشور 

کندبازار به مصرف کنندگان اقدام می . 

ای افق کوروش به عنوان بزرگترین های زنجیره، شرکت فروشگاه«گوشت قرمز»در پی آغاز مرحله جدید طرح تنظیم بازار 
استان کشور، گوشت گرم گوساله و گوسفند، گوشت گوساله منجمد و  31عبه در ای کشور با بیش از یک هزار شفروشگاه زنجیره

کندگوشت مرغ منجمد را با قیمت تنظیم بازار در شعب عرضه می . 

 39گرمی با قیمت  800هزار تومان، گوشت سردست گوساله  ۴0گرمی به قیمت  800 براساس این گزارش، گوشت ران گوساله 
تومان  200هزار و  31گرمی به قیمت  800هزار تومان و گوشت چرخ کرده  ۴0گرمی  800وساله تومان، راسته گ 200هزار و 

شوددر شعب افق کوروش عرضه می . 

هزار تومان است 29همچنین قیمت گوشت گوساله منجمد  . 

های فروشگاهتومان نیز آماده عرضه به مشتریان عزیز در شعب  ۶7۵0گوشت مرغ منجمد تنظیم بازار با قیمت هر کیلوگرم 
ایافق کوروش استزنجیره . 

شودگوشت گوسفند تنظیم بازار نیز در شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با قیمت تنظیم بازار عرضه می .  

هزار تومان، نیم شقه ران گوسفندی هر  ۴8هزار تومان، سردست گوسفند بدون گردن هرکیلو به قیمت ۴9ران گوسفند ممتاز هرکیلو 
شودها عرضه میتومان در شعب این فروشگاه ۵00هزار و  3۶تومان و نیم شقه سردست گوسفندی هر کیلو  ۵00هزار و 38کیلو  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

ایران اکونا  – 1/7/1397تاریخ :   

هزارتومان رسید ۶0قیمت گوشت گوسفندی به   
هزارتومان  ۶0تا  ۵9رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه در بازار به کیلویی 

 .رسیده است، گفت: واردات باعث شده افزایش قیمت متوقف شود

هزار تومان رسیده  ۶0تا  ۵9اشورای حسینی به با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه قبل ایام تاسوعا و ع اصغر ملکیعلی
اند؛ بنابراین باید دید طی روزهای آینده، شرایط به چه صورت و هم اکنون برگشته مردم طی این ایام مسافرت بوده است، گفت: اکثر 

  .خواهد بود؛ اما به طور کلی بازار راکد است

رده واردات گوشت برای این ایام افزایش یافته، این مساله تا چه اندازه بر وی در پاسخ به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام اعالم ک
کنترل شرایط بازار تاثیرگذار بوده است؟، اظهار داشت: اگر حجم واردات افزایش نمی یافت، دچار مشکل می شدیم، در حالیکه 

  .افزایش حجم واردات باعث شد روند افزایشی نرخ متوقف و قیمت یکنواخت شود

اتحادیه گوشت گوسفندی، درباره وضعیت قاچاق دام سبک از مرزهای کشور نیز افزود: تا جایی که ما اطالع پیدا کردیم، تا  رئیس
 .حدودی جلوی این کار گرفته شده و با متخلفان برخورد می شود

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 

ایرنا  – 3/7/1397تاریخ :   

گوجه فرنگی و سیب زمینی را گرفتمشکل حمل و نقل، دامن   
کمبود صیفی جات به ویژه گوجه فرنگی و سیب زمینی سبب افزایش قیمت این محصوالت در بازار مصرف  -ایرنا -تهران

شده است به طوری که رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران علت اصلی آن را نرسیدن به موقع بار به میادین میوه و تره 

داند بار شهرهای بزرگ می . 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وجود اینکه برخی کارشناسان وزارت جهادکشاورزی و انجمن های مربوطه از فراوانی تولید 
هزار تومان، سیب  7میوه و صیفی جات در کشور خبر می دهند، اما طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی به بیش از 

تومان در بازار مصرف عرضه می شود ۵00تومان و پیاز نیز سه هزار و  ۵00هزار و  3زمینی  . 
شهریورماه نشان می دهد قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز  30آخرین آمارهای بانک مرکزی در هفته منتهی به 

درصد  ۴.8درصد و  ۴۴درصد،  ۴2( درصد و نسبت ماه گذشته )مرداد ۴درصد و  2درصد،  1۵نسبت به هفته قبل از آن به ترتیب 
درصد  ۴8درصد و  10۶افزایش داشته است؛ بنابراین قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 

 .رشد ثبت کرده اند
گیری صادرات چندی پیش نیز حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان درباره بروز مشکل در تامین بازار داخلی در صورت از سر

رئیس اتاق اصناف « قاسم نوده فراهانی»گوجه فرنگی، سیب زمینی و هندوانه اظهار نگرانی کرده بود به طوری که در نامه ای به 
 .تهران نسبت به از سرگیری صادرات سیب زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به کشورهایی چون عراق هشدار داده بود

)دوم مهرماه( بر اساس درخواست سازمان توسعه تجارت، در بخشنامه ای صادرات گوجه فرنگی بر همین مبنا، گمرک روز گذشته 
را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد اما صادرات گوجه فرنگی تولیدی گلخانه که استفاده ای در تهیه رب گوجه فرنگی ندارد با مجوز 

 .وزارت جهاد کشاورزی از این ممنوعیت مستثنی است
در برداشت سیب زمینی پاییزه یکی دیگر از علل گرانی تاخیر  **  

رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران روز سه شنبه در گفت و گو اختصاصی با ایرنا گفت: امسال « محمدرحیم نیازی»در این پیوند 
 .همچون سال گذشته سطح زیرکشت سیب زمینی تغییر نداشت و تولید به میزان کافی صورت گرفت

شتوی اظهار دا اعتصاب کامیون داران در حمل و نقل برخی کاالهای کشاورزی در برخی استان ها به شکل متفرقه در کمبود  :

 .عرضه این محصوالت به بازار شهرهای بزرگ از جمله تهران تاثیرگذاشته است
انتظار می رود برداشت سیب وی یادآور شد: بارندگی های ابتدای امسال سبب تاخیر در کشت سیب زمینی بهاره شد و به دنبال آن 

 .زمینی های پاییزه نیز با تاخیر انجام شود
مهرماه آغاز می شود که همین تاخیر در قیمت این محصول تاثیرگذار است اما با  20نیازی گفت: برداشت سیب زمینی پاییزه از 

 .شروع فصل برداشت به طور حتم قیمت این محصول کاهش می یابد
گذشته برداشت کشت پاییزه از ابتدای مهرماه آغاز می شد و به بازار مصرف می رسید به گفته وی، در سالهای .  

نیازی تصریح کرد: در سال اخیر سیب زمینی کاران به دلیل پایین بودن قیمت ها ضرر و زیان دیدند؛ سال گذشته کارخانجات 
شوند بنابراین ادامه ضرر و زیان می تواند کاهش تولید فرآوری نیز به کمک تولید نیامدند تا با خرید مناسب موجب سود کشاورزان 

 .را به دنبال داشته باشد
وی اظهارداشت: اکنون نیز سیب زمینی تولیدی کشور در مزارع استان های گلستان، کرمان، جیرفت، دزفول، کرمانشاه و خوزستان 

تومان رسید و  200بهاره در مقطعی به کمتر از  به ارزان ترین بها خریداری می شود تا جایی که قیمت هرکیلوگرم سیب زمینی
 .دولت ناچار به خرید تضمینی این محصول شد تا محصول روی دست کشاورزان نماند

تومان بر  1۵00تا  300وی اضافه کرد: با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در کشور باید هرکیلوگرم سیب زمینی بین 
ورز خریداری شوداساس کیفیت سرمزرعه از کشا . 

هزار تن  200هزار تن تا پنج میلیون و  500به گفته رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران، طبق آمارها ساالنه بین چهار میلیون و 

هزار هکتار در کشور تولید می شود 1۵0سیب زمینی بهاره، تابستانه، پاییزه و زمستانه در سطح  . 
هزار تن ساالنه به کشورهای هدف صادر می  ۵00از مازاد بر مصرف داخلی در حدود وی افزود: همچنین از این میزان بخشی 

 .شود بنابراین صادرات این محصول نمی تواند تاثیری در افزایش قیمت بازار داخلی داشته باشد
 صیفی جات مورد نیاز کشور تامین است  **

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


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                        7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول مهر ماه 

 

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

« به ایرنا گفتمدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاورزی نیز « حسین اصغری تولید گوجه فرنگی و سیب زمینی در  :

 .کشور کافی است و کمبودی در این زمینه نداریم
تولید گوجه فرنگی پنج میلیون و  97 - 9۶وی افزود: در سال زراعی  هزار و  122هزارتن گوجه فرنگی در سطح زیرکشت  500

هکتار مربوط به طرح  ۵1هزارو  ۵9تن گوجه فرنگی در سطح هزار 381میلیون و  2هکتار پیش بینی شده که از این میزان  281
هکتار مربوط به کشت تابستانه است 222هزار و  ۶3هزارتن محصول در سطح  112میلیون و  3استمرار و کشت بهاره و  . 

هزارتن  13۴میلیون دالر و  1۵۴.۵هزارتن گوجه فرنگی به ارزش  ۵32وی اضافه کرد: در بحث صادرات نیز سال گذشته حدود 
میلیون دالر به کشورهای هدف صادر شده است 189.۵رب گوجه فرنگی به ارزش  . 

هزارتن رب گوجه  ۴8میلیون دالر و  112هزارتن گوجه فرنگی به ارزش  30۶نیز نزدیک  1397به گفته وی، در پنج ماهه سال 
یج فارس صادر شده استمیلیون دالر به کشورهای هدف عراق، افغانستان و حاشیه خل ۶8فرنگی به ارزش  . 

کیلوگرم  ۵0وی مصرف سرانه گوجه فرنگی تازه خوری و )سس و رب گوجه فرنگی فراوری شده( را برای هر ایرانی حدود 
 .برآورد کرد

حدود چهار میلیون  97 - 9۶مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاورزی درباره تولید سیب زمینی گفت: برای سال زراعی 
هزار و  1۴1رتن سیب زمینی در سطح هزا 930و  هزارتن در  300هکتار پیش بینی تولید شده که از این میزان سه میلیون و  402

هکتار در  302هزارو  ۶۴هزارتن در سطح  ۶27هکتار سیب زمینی کشت پاییزه و یک میلیون  100هزار و  97سطح زیرکشت 
شده است طرح استمرار و بهاره تولید شود که بخش عمده آن محقق . 

هزار تن سیب  1۴8هزارتن سیب زمینی عنوان کرد و افزود: در پنج ماهه امسال  ۶10وی میزان صادرات سال گذشته را بیش از 
میلیون دالر صادر شده به کشورهای عراق و افغانستان صادر شده است ۵0زمینی به ارزش  . 

تا  ۴3زمینی تازه خوری و فرآوری شده در کشور را بین  مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاورزی سرانه مصرف سیب
کیلوگرم اعالم کرد ۴۵ . 

 .وی به مردم اطمینان داد هیچ مشکلی در تولید و تامین بازار داخلی سیب زمینی وجود ندارد
تومان از  0۵۵تومان و پیاز  1200تومان، سیب زمینی حدود  1۵00تا  1000به گفته وی، اکنون هر کیلوگرم گوجه فرنگی بین 

 .کشاورزان خریداری می شود که با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد
اصغری تصریح کرد: شاخص های زیادی از جمله چرخه داللی و حق العمل کاری روی قیمت تمام شده محصولی که به بازار می 

درصد حق العمل کاری توسط دالالن  10تا  7شود، تاثیرگذار است؛ به طور مثال روی قیمتی که از کشاورز خریداری می شود بین 
 .دریافت می شود ضمن آنکه در بیشتر موارد هزینه حمل و نقل بار به عهده کشاورزان است و بنابراین کشاورز سود چندانی نمی برد

رآورد مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی هفدهم شهریور ماه جاری نیز از راه اندازی سامانه ای برای رصد و ب
تولید سه محصول اصلی و پرمصرف پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی خبر داده بود که می تواند در کنترل بازار و کاهش ضایعات 

 .این محصوالت نقش بسزایی داشته باشد
 

 صادرات، بازار داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد؟ **
روی قیمت محصوالت کشاورزی تاثیر گذاشته بود اما این بار برخی  پیش از این نیز در فصل بهار اعتصاب سراسری کامیون داران

کارشناسان معتقدند عالوه بر ایجاد اخالل در عرضه محصول به بازار مصرف به دلیل اعتصاب برخی کامیونداران، نوسان نرخ ارز 
 .نیز بر بازار گوجه فرنگی اثرگذار است

کارخانجات فرآوری رب گوجه فرنگی در شرایط پیش آمده در بازار موثر بوده  به گفته آنان، افزایش حجم خرید گوجه فرنگی توسط
است زیرا آنها با توجه به ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، می توانند رب تولیدی خود را با نرخ های جدید صادر کنند که به نفع 

 .کارخانجات خواهد بود
ارت جهادکشاورزی درباره احتمال سوء استفاده برخی با صادرات مدیرکل دفتر توسعه صادرات وز« شاهرخ شجری»پیش از این 

محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به دلیل افزایش نرخ ارز گفته بود: به دلیل نوسان نرخ ارز آزاد و رسمی ممکن است برخی سوء 
درات بی رویه محصوالت کشاورزی و استفاده هایی از این موضوع داشته باشند اما دولت تمامی تالش خود را به کار بسته تا از صا

کندمواد غذایی مورد نیاز داخلی جلوگیری  . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 
 ایران اکونا – 4/7/1397تاریخ : 

برابر شد 2.۵قیمت رب گوجه   
طوری که قیمت برابر افزایش یافته به 3تا  2مختلف بیش از گرمی در برندهای 800فرنگی قیمت هر قوطی رب گوجه

هزار تومان رسیده  18000تا  13800هزار تومان بود امروز به ۶این محصول که در اسفند ماه سال گذشته کمتر از 
 .است

تومان یک  8005) هزار تومان 6طوری که هرکیلوگرم رب از حدود برابر افزایش یافت به 2.5فرنگی بیش از قیمت رب گوجه
تومان رسیده است 18000تا  13800برند( امروز به  . 

فرنگی اشاره کردبندی و افزایش قیمت گوجههای بستهتوان به باال رفتن هزینهفرنگی میدرباره دالیل افزایش قیمت رب گوجه . 

هزار و  7فرنگی در روزهای اخیر تا بنابراین گزارش قیمت هرکیلوگرم گوجه ز افزایش یافته است. رئیس اتحادیه تومان نی 500

هزار  7هزار تومان تا  7فروشی بار در این باره در گفتگو با تسنیم گفت: قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی خردهفروشندگان میوه و تره
رسدفروش میتومان به 500هزار و  5تومان و در میدان مرکزی حدود  500و  . 

فرنگی فرنگی و خود میوه گوجهعث شده که صادرات محصوالت مختلف از جمله رب گوجهگفتنی است، کاهش ارزش پول ایران با
فرنگی را تا اطالع ها صادرات گوجهصرفه زیادی برای صادرات داشته باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل قیمت

 .ثانوی ممنوع کرده است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/7/1397تاریخ :  

بر کمبود نیستکاهش قیمت گوجه فرنگی در چند روز آینده/جای هیچ گونه نگرانی مبنی   
دمهرماه،قیمت محصول به نرخ قبلی خود باز می گرد 1۵شادلو گفت: با توجه به برداشت انبوه گوجه فرنگی از  . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران در گفت و گو با خبرنگار

،با اشاره به اینکه قیمت محصوالت کشاورزی تابع عرضه و تقاضاست،اظهار کردجوان تولید گوجه فرنگی در اقلیم های مختلف  :

ب جابه جایی منطقه و شرایط سردسیری،نیمه گرمسیری و گرمسیری صورت می گیرد که در برخی موارد قیمت محصول به سب
 .جوی دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار می شود

وی افزود: در ماه های اخیر بارش های شدید در کنار برخی مشکالت نظیر آفات و بیماری ها ،تولید گوجه فرنگی را تحت تاثیر خود 
یمه گرمسیری جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود و قرار داده است اما خوشبختانه با وجود شرایط مساعد کشت در مناطق اقلیمی ن

 .افزایش قیمت وجود ندارد

:بیشتر بخوانید تومان رسید 7۵00نرخ هر کیلو گوجه فرنگی به    

مناطق نیمه گرمسیری خبر داد و گفت شادلو از برداشت انبوه گوجه فرنگی در با توجه به فراوانی تولید گوجه فرنگی در مناطق  :

مهرماه گوجه فرنگی با کیفیت و قیمت مناسب در بازار عرضه شود 1۵نیمه گرمسیری پیش بینی می شود که از  . 

ت کشاورزی عرضه و تقاضاست،از این نایب رئیس اتحادیه باغداران در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه مالک قیمت محصوال
 .رو پیش بینی می شود که طی چند روز آینده قیمت گوجه فرنگی به نرخ های قبل در بازار باز گردد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 
ایران اکونا  – 2/7/1397تاریخ :   

 

افزایش قیمت گوجه فرهنگی از دیدگاه فعاالن میوه و تره باردالیل   
نرخ برخی محصوالت صیفی همچون گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و حتی هویج در حالی باال رفته است که رییس 

 .اتحادیه میوه و سبزی تهران دلیل آن را افزایش تقاضای داخلی و صادرات اعالم کرد

« سال در همین زمان فصل خرید گوجه فرنگی در کارخانه های رب سازی آغاز می شود که موجب افزود: هر  «اسدهللا کارگر

 .افزایش قیمت ها در بازار می شود
وی گفت: قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران از امروز تا هشتم مهرماه برای هر 

تومان، سیب  500هزار و  6تا پنج هزار تومان، گوجه فرنگی گلخانه ای سه هزار تا  کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی )نو( سه هزار
تومان است 600تا یک هزار و  700تا سه هزار تومان و پیاز زرد و شیری  600زمینی یک هزار و  . 

هزار و  2تا  800 تومان، خیار رسمی یک هزار تا سه هزار تومان و خیار گلخانه ای 600تا سه هزار و  500هزار و  2هویج 
تومان قیمت گذاری شد 500 .  

تومان،  500تا سه هزار و  500هفته گذشته نرخ هر کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی یک هزار و  2این مقام صنفی اضافه کرد: در 
تومان بود 300هزار و  2هزار تا پنج هزار تومان و سیب زمینی یک هزار تا  2گوجه فرنگی گلخانه ای  .  

تومان و هویج  1500تا  700تومان، پیاز شیری  500تا یک هزار و  600تا سه هزار تومان، پیاز زرد  700خیار رسمی همچنین 
تومان فروش می رفت 500هزار تا سه هزار و  2 . 

 درخواست کنترل صادرات **
، درخواست کنترل صادرات رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران اعالم کرد: با توجه به نقش افزایش صادرات در رشد قیمت ها

 .محصوالت را برای تنظیم بازار داخلی مطرح کرده ایم
  .وی ادامه داد: برخی مشکالت در زمینه حمل و نقل محصول با کامیون ها نیز در رشد نرخ ها موثر است

مت ها افزایش یافته استکارگر تاکید کرد در شرایط کنونی با هیچگونه کمبود تولید روبرو نیستیم اما به دالیل یاد شده، قی .  

 نرخ میوه ها و سبزی ها **
 12هزار تومان، انبه  280هزار تا  150تایی آناناس  8و  6رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران تصریح کرد: امروز قیمت هر کارتن 

ذشته نرخ هر کارتن هفته گ 2تومان عرضه شد؛ در حالی که در  500هزار و  9هزار تومان و موز هفت هزار تا  20هزار تا 
هزار تومان نیز رسیده بود 400آناناس به  . 

 25هزار تومان است؛ در حالی که پسته تر در بدو ورود خود به بازار  60هزار تا  40به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم پسته تازه 
هزار تومان قیمت داشت 40هزار تا  . 

هزار تومان، انجیر سیاه سه هزار تا  15هزار تا  6مت هر کیلوگرم انجیر زرد رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران ادامه داد: امروز قی
هزار تومان است 17هزار تومان و توت فرنگی کرج هفت هزار تا  9هفت هزار تومان، آلو شابلون پنج هزار تا  . 

ر تومان، انگور کندری پنج هزار هزار تومان، انگور بی دانه زرد چهار هزار تا هشت هزا 16انگور بی دانه ارومیه هشت هزار تا 
هزار تومان قیمت گرفت 16هزار تا  6هزار تومان، انگور مهری سه هزار تا پنج هزار تومان و زغال اخته  9تا  . 

هزار تومان، سیب گالب پاییزه سه هزار تا هشت هزار تومان، سیب  9به گفته وی، قیمت ها برای سیب دو رنگ چهار هزار تا 
هزار تومان و سیب لبنانی قرمز سه هزار تا هشت هزار تومان بود 9هزار تا  لبنانی زرد چهار . 

هزار تومان فروش رفت 10هزار تومان و شلیل شمس چهارهزار تا  9شلیل شبرنگ چهار هزار تا  . 
موشیرین سه هزار هزار تومان، لی 18هزار تومان، گالبی شاه میوه هفت هزار تا  17هزار تا  6کارگر افزود: امروز گالبی بیروتی 

هزار تومان، لیموترش سنگی سه هزار تا هشت هزار تومان و نارنگی تخم  13تا پنج هزار تومان، لیموترش ریز هشت هزار تا 
 .ژاپنی سه هزار تا هفت هزار تومان قیمت گرفت

تا یک هزار  700تومان، خربزه  هزار 10هزار تومان، انواع هلو هسته جدا پنج هزار تا  9هر کیلوگرم هلو انجیری چهار هزار تا 
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تومان است 100تا یک هزار و  400تومان، هندوانه  500تومان، طالبی یک هزار تا سه هزار و  500و  . 
این مقام صنفی در اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: نرخ هر کیلوگرم بامیه سه هزار تا هفت هزار تومان، سیرخشک چهار هزار تا 

تومان، لوبیا سبز  600هزار و  2تا  500تا چهار هزار تومان، کاهو رسمی یک هزار و  500هزار و  2یچ هزار تومان، کاهو پ 9
 2تا  200تومان و انواع سبزی جور یک هزار و  500هزار و  2تا چهار هزار تومان، کدو مسمایی یک هزار تا  500هزار و  2

تومان است 200هزار و  . 
درصد و برای خرده فروشی ها  20تا  15ا در میدان میوه و سبزی تهران روی فاکتور خرید، به گفته کارگر، نرخ سود برای اعض

درصد محاسبه می شود 35تا  25 . 
در هفته های اخیر قیمت میوه های وارداتی و میوه ها و صیفی تولید داخل به دلیل نوسان قیمت ارز، افزایش   براساس بررسی میدانی

برابر رشد  2ود تولید برخی محصوالت افزایش یافت؛ به طوری که بهای این محصوالت دستکم نرخ تورم، حضور دالالن و کمب
 .کرد

میلیون تن انواع محصوالت  22میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و نزدیک  120بر اساس آمارهای موجود سالیانه بیش از 
 .باغی در کشور تولید می شود

مایت از تولید داخلی، واردات انواع میوه بجز نارگیل، آناناس، انبه و موز از سال طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای ح
ممنوع شده است 1390 . 

»گمرک جمهوری اسالمی ایران سیزدهم اسفندماه پارسال در بخشنامه ای، میوه های  را از فهرست ممنوعیت « پاپایا»و « منگوستین

ت آنها برقرار شدخارج کرد اما چند روز بعد دوباره ممنوعیت واردا . 

 لینک خبر 
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ا بازار و قیمت ه  

ایرنا  – 1/7/1397تاریخ :   

 افزایش تقاضا و صادرات، گوجه فرنگی را گران کرد
محصوالت صیفی همچون گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و حتی هویج در حالی باال رفته است نرخ برخی  -ایرنا -تهران

 .که رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران دلیل آن را افزایش تقاضای داخلی و صادرات اعالم کرد

« ن فصل خرید گوجه فرنگی در امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: هر سال در همین زما« اسدهللا کارگر

 .کارخانه های رب سازی آغاز می شود که موجب افزایش قیمت ها در بازار می شود
وی گفت: قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران از امروز تا هشتم مهرماه برای هر 

تومان، سیب  500هزار و  6مان، گوجه فرنگی گلخانه ای سه هزار تا کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی )نو( سه هزار تا پنج هزار تو
تومان است 600تا یک هزار و  700تا سه هزار تومان و پیاز زرد و شیری  600زمینی یک هزار و  . 

و هزار  2تا  800تومان، خیار رسمی یک هزار تا سه هزار تومان و خیار گلخانه ای  600تا سه هزار و  500هزار و  2هویج 
تومان قیمت گذاری شد 500 .  

تومان،  500تا سه هزار و  500هفته گذشته نرخ هر کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی یک هزار و  2این مقام صنفی اضافه کرد: در 
تومان بود 300هزار و  2هزار تا پنج هزار تومان و سیب زمینی یک هزار تا  2گوجه فرنگی گلخانه ای  .  

تومان و هویج  1500تا  700تومان، پیاز شیری  500تا یک هزار و  600سه هزار تومان، پیاز زرد تا  700همچنین خیار رسمی 
تومان فروش می رفت 500هزار تا سه هزار و  2 . 

 درخواست کنترل صادرات **
ادرات رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران اعالم کرد: با توجه به نقش افزایش صادرات در رشد قیمت ها، درخواست کنترل ص

 .محصوالت را برای تنظیم بازار داخلی مطرح کرده ایم
  .وی ادامه داد: برخی مشکالت در زمینه حمل و نقل محصول با کامیون ها نیز در رشد نرخ ها موثر است

ه استکارگر تاکید کرد در شرایط کنونی با هیچگونه کمبود تولید روبرو نیستیم اما به دالیل یاد شده، قیمت ها افزایش یافت .  
 نرخ میوه ها و سبزی ها **

 12هزار تومان، انبه  280هزار تا  150تایی آناناس  8و  6رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران تصریح کرد: امروز قیمت هر کارتن 
 هفته گذشته نرخ هر کارتن 2تومان عرضه شد؛ در حالی که در  500هزار و  9هزار تومان و موز هفت هزار تا  20هزار تا 

هزار تومان نیز رسیده بود 400آناناس به  . 
 25هزار تومان است؛ در حالی که پسته تر در بدو ورود خود به بازار  60هزار تا  40به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم پسته تازه 

هزار تومان قیمت داشت 40هزار تا  . 
هزار تومان، انجیر سیاه سه هزار تا  15هزار تا  6یر زرد رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران ادامه داد: امروز قیمت هر کیلوگرم انج

هزار تومان است 17هزار تومان و توت فرنگی کرج هفت هزار تا  9هفت هزار تومان، آلو شابلون پنج هزار تا  . 
دری پنج هزار هزار تومان، انگور بی دانه زرد چهار هزار تا هشت هزار تومان، انگور کن 16انگور بی دانه ارومیه هشت هزار تا 

هزار تومان قیمت گرفت 16هزار تا  6هزار تومان، انگور مهری سه هزار تا پنج هزار تومان و زغال اخته  9تا  . 
هزار تومان، سیب گالب پاییزه سه هزار تا هشت هزار تومان، سیب  9به گفته وی، قیمت ها برای سیب دو رنگ چهار هزار تا 

ومان و سیب لبنانی قرمز سه هزار تا هشت هزار تومان بودهزار ت 9لبنانی زرد چهار هزار تا  . 
هزار تومان فروش رفت 10هزار تومان و شلیل شمس چهارهزار تا  9شلیل شبرنگ چهار هزار تا  . 

هزار تومان، لیموشیرین سه هزار  18هزار تومان، گالبی شاه میوه هفت هزار تا  17هزار تا  6کارگر افزود: امروز گالبی بیروتی 
هزار تومان، لیموترش سنگی سه هزار تا هشت هزار تومان و نارنگی تخم  13ا پنج هزار تومان، لیموترش ریز هشت هزار تا ت

 .ژاپنی سه هزار تا هفت هزار تومان قیمت گرفت
هزار تومان، انواع هلو هسته جدا پنج هزار تا  9هر کیلوگرم هلو انجیری چهار هزار تا  تا یک هزار  700هزار تومان، خربزه  10

تومان، طالبی یک هزار تا سه هزار و  500و  تومان است 100تا یک هزار و  400تومان، هندوانه  500 . 
این مقام صنفی در اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: نرخ هر کیلوگرم بامیه سه هزار تا هفت هزار تومان، سیرخشک چهار هزار تا 

تومان، لوبیا سبز  600هزار و  2تا  500ا چهار هزار تومان، کاهو رسمی یک هزار و ت 500هزار و  2هزار تومان، کاهو پیچ  9
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 2تا  200تومان و انواع سبزی جور یک هزار و  500هزار و  2تا چهار هزار تومان، کدو مسمایی یک هزار تا  500هزار و  2
تومان است 200هزار و  . 

درصد و برای خرده فروشی ها  20تا  15سبزی تهران روی فاکتور خرید،  به گفته کارگر، نرخ سود برای اعضا در میدان میوه و
درصد محاسبه می شود 35تا  25 . 

براساس بررسی میدانی خبرنگار ایرنا، در هفته های اخیر قیمت میوه های وارداتی و میوه ها و صیفی تولید داخل به دلیل نوسان 
تولید برخی محصوالت افزایش یافت؛ به طوری که بهای این محصوالت قیمت ارز، افزایش نرخ تورم، حضور دالالن و کمبود 

برابر رشد کرد 2دستکم  . 
میلیون تن انواع محصوالت  22میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و نزدیک  120بر اساس آمارهای موجود سالیانه بیش از 

 .باغی در کشور تولید می شود
ت از تولید داخلی، واردات انواع میوه بجز نارگیل، آناناس، انبه و موز از سال طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای حمای

 .ممنوع شده است 1390
را از فهرست ممنوعیت « پاپایا»و « منگوستین»گمرک جمهوری اسالمی ایران سیزدهم اسفندماه پارسال در بخشنامه ای، میوه های 

نها برقرار شدخارج کرد اما چند روز بعد دوباره ممنوعیت واردات آ . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

نا ایران اکو – 2/7/1397تاریخ :   

گروه کاالیی در یک ماه ۵درصدی  10تورم باالی   
درصد افزایش یافت 10مرداد بیش از گروه کاالیی در شهریورماه نسبت به  ۵بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم  . 

گروه شاخص و مهم قیمت کاال و خدمات مصرفی خانوارهای کشور برای شهریور ماه از سوی مرکز آمار ایران  12نرخ تورم 
 .منتشر شد

 تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل
درصدی داشته  117.3مشابه سال قبل رشد  طبق گزارش مرکز آمار در این ماه شاخص دخانیات با بیشترین تغییر نسبت به ماه

  .است
درصد، گوشت قرمز و سفید  37.5درصد، چای، آبمیوه و نوشابه  40داران ها و صدفدرصد، ماهی 75.5همچنین میوه و خشکبار 

عه را نشان درصدی را ثبت کردند. این میزان رشد به وضوح افزایش قیمت کاالها و خدمات در سطح جام 37های آن رشد و فرآورده
دهدمی . 

های گفته شده دارند که مطابق جدول قابل مشاهده استها نیز وضعیت بهتری نسبت به سرفصلدیگر شاخص . 
 ماخذ مرکز آمار ایران

 درصد تغییر شهریور نسبت به مرداد ماه
سال حکایت دارد. در حال حاضر با  های آینده و در نهایت تورمها در ماهروند تغییر ارقام ماهانه نشان از وضعیت آهنگ رشد قیمت

شود که پایان سال تورم باالیی ثبت شود که قطعا رفاه و قدرت معیشت های گذشته این نگرانی و خطر احساس میبررسی تورم ماه
دهدمردم را کاهش می . 

امسال نسبت به مدت  عالوه بر این نماگرهای رشد اقتصادی نیز موید این امر است. طبق آمارها مصرف بخش خصوصی در بهار
ای روبرو بودمشابه سال قبل با افت قابل مالحظه . 

درصد و پس از آن محصوالت  12.3براساس شاخص قیمتی باالترین تورم شهریور نسبت به ماه قبل مربوط به تفریح و فرهنگ با 
درصد بوده است 10.4داران صدف ها و، ماهی10.6، لوازم خانگی و مبلمان 11.3، حمل و نقل 11.9بندی نشده خوراکی طبقه .  

ها نیز تورم تک رقمی اند. دیگر شاخصرقمی را داشته 2سرفصل کاال و خدمات نسبت به ماه قبل خود در شهریور تورم  5بنابراین 
 .دارند
درصد برای بهداشت و درمان گزارش شد 1.5درصد برای آموزش و  1.2ترین میزان تورم ماهانه پایین . 

درصد، گوشت قرمز و  6.5مرغ هایی که در سبد مصرفی خانوار اهمیت بیشتری دارد، مانند شیر، پنیر و تخمشاخصهمچنین 
درصد افزایش داشته اند 7.8های آن فراورده . 

 لینک خبر 
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ا بازار و قیمت ه  
 

ایران اکونا  – 7/7/1397تاریخ :   

 افزایش قیمت نان و لبنیات تخلف است
قتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که برای افزایش قیمت نان و لبنیات هیچ تصمیمی معاون ا

اندها و صنایع لبنی مرتکب تخلف شدههای جدید، نانواییگرفته نشده و در صورت اعمال قیمت . 

حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر های تجارت ایران که امروز با حسن یونس سینکی در حاشیه رونمایی منظومه سامانه
ایم و ارتباطات و فناوری اطالعات صورت گرفت، اظهار کرد: تا کنون هیچ نرخ تثبیتی برای افزایش قیمت نان در سال جاری نداشته

اندهای مصوب ابالغی است؛ بنابراین نانوایان در صورت افزایش قیمت، مرتکب تخلف شدهها همان نرخقیمت . 

اند، اینگونه های گذشته افزایش دادهنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صنایع لبنی هم قیمت محصوالت خود را طی هفتهوی همچ
توضیح داد که در هفته گذشته به طور مفصل در زمینه لبنیات در ستاد تنظیم بازار مباحث مختلفی صورت گرفت و قرار شد 

در این زمینه تشکیل شود اما تا این لحظه هیچ گونه افزایش قیمتی ابالغ نشده است کارگروه تخصصی برای بررسی مسائل مرتبط . 

معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه صنایع لبنی مدعی هستند که عرضه شیر کافی از سوی 
یات در حال بررسی و کارشناسی در ستاد تنظیم بازار گیرد، ادامه داد: همچنان مسئله قیمت و بازار شیر و لبندامداران صورت نمی

شوداست و اگر افزایش قیمتی از سوی صنایع لبنی صورت گرفته باشد، تخلف محسوب می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

ا ایرن – 1/7/1397تاریخ  :   

نجمن لبنی برای افزایش قیمت ها به سازمان حمایت نامه نوشتا  
مه ای به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعالم دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: امروز در نا -ایرنا -تهران

کردیم صنعت لبنیات در شرایط اقتصادی کنونی به دلیل افزایش هزینه های تمام شده تولید، امکان رعایت نرخ های 

 .مصوب را ندارد

« عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« رضا باکری مساعد شدن شرایط اقتصادی کشور نمی معتقدیم تا  :

 .توان قیمت کنترلی را اعمال کرد
باکری مدعی شد تا زمانی که دولت شرایط اقتصادی و نرخ ارز را کنترل نکند، امکان اعمال قیمت های مصوب کاالها وجود ندارد؛ 

 .در غیر این صورت باید منتظر تعطیلی کارخانه ها و بیکاری دهها هزار نفر باشیم
گفت: افزایش قیمت فراورده های لبنی با وجود نوسان نرخ ارز و هزینه های تمام شده تولید از جمله رشد هفت برابری قیمت  وی

 .مواد بسته بندی و شیرخام منطقی است
ه استهزار تومان رسید 28به گفته وی، پارسال قیمت یک کیلوگرم مواد پت برای تولید بطری چهار هزار تومان بود که اکنون به  . 

هزار تومان می  2تومان است اما دامداران این محصول را به قیمت بیش از  1570باکری ادامه داد: قیمت مصوب هر لیتر شیرخام 
 .فروشند

 .«بنابراین به سبب گرانی مواد بسته بندی و شیرخام هزینه تولید نزدیک یک هزار تومان افزایش می یابد»
ار تعهدنامه ارزی مشکل ترخیص از گمرک درگیر و د **  

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور به افزایش قیمت پاکت تتراپک، پودر کاکائو، مایع ماست و مایع پنیر وارداتی اشاره کرد و مدعی شد: 
 .تاکنون کسی نتوانسته است این کاالها را از گمرک ترخیص کند زیرا به تعهدنامه ارزی نیاز است

میلیون دالر نهاده های دامی را با ارز دولتی وارد کرده است اما  500میلیارد و  2ورزی باکری اضافه کرد: وزارت جهاد کشا
 .محموله های داخل کشور به نرخ ارز آزاد فروخته می شود و کسی نمی تواند نرخ گذاری کند

شمار  1389حالی که تا سال کارخانه فعال و نیمه فعال تولید فراورده های لبنی در کشور داریم؛ در 400به گفته وی، اکنون حدود 
مورد بود اما بیشتر آنها تعطیل شده است 338آنها بیش از یک هزار و  . 

درصد عرضه این محصول را برعهده دارند 70کارخانه تولید فراورده های لبنی در انجمن صنایع لبنی ایران عضوند که  58 . 
م شهریورماه درباره خروج لبنیات از سبد مصرف خانوارها هشدار به گزارش ایرنا، رییس هیات مدیره اتحادیه لبنی ایران چهارده

ماه گذشته  2برابری قیمت مواد اولیه و هزینه های تمام شده تولید در  10تا  2داد و گفت: گرانی فرآورده های لبنی ناشی از افزایش 
 .است

« رخ ارز، قیمت مواد اولیه فرآورده های لبنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با نوسان ن« علی احسان ظفری

تومان به  95تومان به یک هزار تومان، پاکت تتراپک از  230افزایش چشمگیری یافت؛ به طور مثال قیمت یک بطری دوغ از 
برابر قبل رسیده است 10تومان و مواد اولیه و ملزومات ضدعفونی دستگاه های تولیدی به بیش از  300حدود  . 

درصد افزایش یافت؛ پیش از این بهای هر کیلو شیر خام برای  100داد: قیمت شیر خام برای صنایع لبنی نیز بیش از وی ادامه 
تومان تمام می شد؛ در حالی که قیمت این محصول با تصویب دولت به بیش از یک هزار و  200صنایع یک هزار و  تومان و  700

برابری را نشان می دهد 2که افزایش حدود تومان رسید  150هزار و  2در روزهای اخیر به  . 
تومانی قیمت شیر خام موقتی است و  2100افزایش »مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی سیزدهم شهریورماه اعالم کرده بود 

 .«دلیل آن کاهش روند تولید در این فصل است که بزودی کمبودها برطرف می شود
دهد روزانه نرخ فراورده های لبنی تغییر می کند؛ به طوری که قیمت بطری شیر یک لیتری با این همه، وضعیت بازار نشان می 

تومان شده و بهای کیسه های  3500 تومان رسیده است 2600تومان بود، به  1500گرمی که تا پیش از این  800 . 
کیلوگرم رسید 110میلیون تن شیرخام تولید شد و سرانه تولید به  9پارسال بیش از  . 

کیلوگرم  142میلیون تن برسد و سرانه  12بق برنامه وزارت جهادکشاورزی در برنامه ششم توسعه، باید تولید شیرخام کشور به ط
 .تحقق یابد
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کیلوگرم پیش بینی شده است 169میلیون تن با سرانه نزدیک  15تولید  1404همچنین در افق چشم انداز  . 
کیلوگرم است 400ا ت 250سرانه مصرف شیر در کشورهای پیشرفته  . 

 لینک خبر 
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ها بازار و قیمت   

ایرنا  – 2/7/1397تاریخ :   

 اختالف صنایع لبنی و دامداران عرضه شیر را در بازار کاهش داد
هزارتن شیرخام به کارخانجات لبنی  20تحویل روزانه بیش از دست اندرکاران انجمن گاوداران ایران از  -ایرنا  -تهران 

هزارتن برآورد می کند که به  15خبر می دهند اما دبیر انجمن صنایع لبنی میزان شیرخام دریافتی را روزانه کمتر از 

 .گفته او سبب کاهش عرضه فرآورده های لبنی به بازار شده است

انجمن صنفی گاوداران ایران و صنایع لبنی طی سالهای اخیر همواره بر سر قیمت خرید  به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کانون
شیرخام اختالف نظر داشته اند؛ ادامه این موضوع به جایی رسیده که اکنون در بازار مصرف با کاهش توزیع و افزایش مجدد قیمت 

 .شیر و فرآورده های لبنی مواجه شده ایم
یس کانون انجمن صنفی گاوداران ایران، طی سالهای اخیر روزانه به گفته سید احمد مقدسی رئ تن معادل بیش از  500هزار و  22

هشت میلیون تن شیرخام ساالنه تحویل صنایع لبنی می شد که کارخانجات لبنی شیرخام را از گاوداران می خریدند و به کارخانجات 
ه حاشیه سودی را برای این صنعت در پی داشتشیرخشک می فروختند و کارمزدی بابت این کار می گرفتند ک . 

تن شیرخام معادل بیش از هفت میلیون تن شیرخام در سال وارد صنایع لبنی و  500هزار و  20وی می گوید: اکنون نیز روزانه 
دی در تولید هزارتن روزانه شیرخام به طور مستقیم به کارخانجات تهیه شیرخشک سراسر کشور تحویل داده می شود و کمبو 2حدود 

 .شیرخام کشور نیست
میلیون تن شیرخام در  10معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی حاکی از تولید ساالنه نزدیک « مرتضی رضایی»آخرین آمار 

 .کشور است که بخش عمده آن به مصرف کارخانجات لبنی می رسد
خرید شیرخام تغییری نداشته است؛ در آن سال بهای خرید تاکنون قیمت  1393این تصمیم دولت از آنجایی اهمیت دارد که از سال 

 1397تومان تعیین شد اما کماکان کارخانجات لبنی، این محصول را زیرقیمت مصوب خریداری می کردند و در سال  1440شیرخام 
 .تومان تعیین شد 1570قیمت مصوب هرکیلوگرم شیرخام 

گزاری ایرنا از کمبود برخی فرآورده های لبنی از جمله شیر پاستوریزه در در روزهای اخیر برخی از شهروندان در تماس با خبر
فروشگاه های سطح شهر گالیه کردند؛ به گفته برخی خرده فروشی های سطح شهر، به دلیل کاهش عرضه از سوی کارخانجات 

آینده افزایش یابدلبنی، توزیع شیر کاهش یافته و طبق تجربه سال های گذشته، ممکن است قیمت این محصوالت در   

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

ایران اکونا  – 2/7/1397تاریخ :   

حتمال افزایش قیمت تخم مرغ/ممنوعیت صادرات کاالهای اساسیا  
درصد گران ۶مرغ طی روزهای آتی حدودتخممدیره اتحادیه مرغ تخمگذاراستان تهران با بیان اینکه رئیس هیات

شودگفت:به دلیل درگیری باآنفلوانزا وممنوعیت صادرات کاالهای اساسی،صادرات تخم مرغ متوقف استمی . 

تومان کاهش یافته است،  ۵00تا  ۴00روز گذشته درب مرغداری حدود  20 با بیان اینکه قیمت تخم مرغ نسبت به  پور،ناصر نبی
تومان است 7100تا  7000میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری  گفت: هم اکنون .  

شود قیمت تخم مرغ طی روزهای آینده بینی میوی اضافه کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای این کاال، پیش
درصد افزایش یابد ۶تا  ۵بین  .  

ان تهران تاکید کرد: افزایش تقاضا دلیل این مساله است و تولید هیچ مشکلی ندارد و رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار است
کندروال عادی خودش را طی می .  

همه نهاده ها فراوان هستند، کمبودی نیست فقط قیمت آنها  :نبی پور درباره آخرین وضعیت نهاده های تولید و شانه و کارتن نیز گفت

ا دو ساعت آینده چه اتفاقی برای قیمت ها رخ می دهدگران است و مشخص نیست طی یک ت .  

وی درباره صادرات این کاال از کشور نیز با بیان اینکه هنوز ایران از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پاک نشده است، افزود: با توجه 
م نشده، صادرات ممنوع استبه اینکه هنوز این مساله از سوی سازمان دامپزشکی کشور به سازمان جهانی بهداشت دام اعال . 

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: هم اکنون در اصفهان برخی واحدهای تولیدی با این بیماری درگیر هستند؛ اما وضعیت شیوع 
  .نسبت به سال گذشته بسیار بهبود یافته است

اجازه صادرات نمی دهد، چون قیمت تخم مرغ وی تصریح کرد:با توجه به اینکه تولید نسبت به سال قبل مقداری کاهش یافته دولت 
تدر داخل باال می رود و فعال صادرات کاالهای اساسی ممنوع اس .  

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

باشگاه خبرنگاران جوان – 7/7/1397تاریخ :  

میلیون تومان 7جوالن می دهند/ حداکثر نرخ واقعی هر کیلو زعفران دالالن در بازار زعفران   
ای دالل با خرید زعفران از سازمان تعاون روستایی یا بورس کاال اقدام به فروش محصول با یک مقام مسئول گفت: عده

کنندنرخ های دو تا سه برابر خرید در بازار می . 

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

ای دالل با خرید زعفران از سازمان تعاون روستایی یا بورس کاال اقدام ، با انتقاد از نوسان بازار طالی سرخ اظهار کرد: عدهجوان
کنندبه فروش محصول با نرخ های دو تا سه برابر خرید در بازار می . 

کنند، هیچ سنخیتی با بازار زعفران نداشته و در واحدهای به گفته وی، اکثر افرادی که از بورس کاال اقدام به خرید زعفران می
و حوزه صادرات فعالیتی ندارندبندی بسته . 

اگرچه سازمان تعاون روستایی با دو هدف حمایت از کشاورز و تنظیم قیمت در بازار در ابتدای فصل سال گذشته   حسینی ادامه داد:
ی شده از تن زعفران خریدار 70داده است چرا که   اقدام به خرید زعفران از کشاورزان کرد اما عمال اتفاق دیگری در این میان رخ

های اخیر بازار ارز، طال و سکه را آشفته کرده بودندسوی سازمان تعاون روستایی دست عده ای دالل افتاده که در ماه . 

زعفران از کاهش روز افزون قیمت در بازار جلوگیری کرد بیشتر بخوانید: خرید توافقی  

رفت از این افراد کارت کند در حالیکه انتظار میبه گفته این مقام مسئول، سازمان بورس براساس قانون به متقاضیان کاال عرضه می
کنند، نیفتدبه منافع خود فکر می بازرگانی یا جواز کسب مطالبه کند تا این محصول با ارزش صادراتی دست عده ای دالل که تنها . 

میلیون تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که هم اکنون با  7تا  200میلیون و  4وی نرخ واقعی هر کیلو زعفران را 
رسدمیلیون تومان توسط دالالن به فروش می 14های حدود نرخ . 

شود، از این رو روز آینده زعفران نو وارد بازار می 15تا  10در عضو شورای ملی زعفران در پایان گفت: با توجه به آنکه 
توان بیش از حد شود که به زودی به قیمت واقعی محصول در بازار برسیم چرا که زعفران کاالی مصرفی است و نمیبینی میپیش

 .قیمت آن را در بازار افزایش داد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 5/7/1397تاریخ :   

فزایش قیمت نان اعالم نشده است/نرخ نان کنجد دار باال رفته استمصوبه ای مبنی بر ا  
زراعت کار گفت: با توجه به افزایش قیمت کنجد،نرخ نان کنجد دار باال رفته است که در صورت درخواست مشتری ارائه 

 .می شود

صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار    قاسم زراعت کار رئیس اتحادیه نانوایی های سنتی در گفت و گو با گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه کارگروه آرد و نان مصوبه ای مبنی بر افزایش قیمت اعالم نکرده است،اظهار کرد: با وجود خبرنگاران جوان
قیمت نان طی چهار سال اخیر،کارگروه آرد و نان تصمیمی در رابطه با افزایش قیمت اتخاذ نکرده است تا از طریق اتحادیه به  ثبات

 .نانوایی ها اطالع رسانی شود

 افزایش قیمت نان امری ضروری است،اما تا کنون ...وی افزود: با توجه به هزینه های باالی تولید از جمله آب،برق،گاز،بیمه و

 .دولت برنامه ای مبنی بر افزایش نرخ نان اتخاذ نکرده است

به گفته زراعت کار نانوایان نسبت به افزایش هزینه های تولید و ثبات نرخ نان در سال های اخیر، معترضند و اعتراض خود را هر 
سریع تر تصمیماتی در این باره اتخاذ  روز به اتحادیه مطرح می کنند که از این رو انتظار می رود کارگروه آرد و نان کشور هر چه

 .کند

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت نان سنگگ با مجوز صورت گرفته است،بیان کرد: با توجه به افزایش 
 .قیمت کنجد،نرخ نان کنجد دار باال رفته است که درصورت درخواست مشتری نان کنجد دار ارائه می شود

ان تصریح کرد: با توجه به آنکه مصوبه ای مبنی بر افزایش قیمت نان از سوی کارگروه آرد و نان اعالم نشده است،از این وی در پای
مطرح کنند تا در اولین فرصت به آن  77۵03313رو مردم می توانند در صورت تخلف شکایت خود را با اتحادیه به شماره 

 .رسیدگی شود

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها

باشگاه خبرنگاران جوان  – 5/7/1397تاریخ :   

با هدف دوام تولیدافزایش قیمت محصوالت لبنی   
 .باکری گفت: با اصرار دولت بر حفظ قیمت های قبلی محصوالت لبنی، کارخانجات لبنی حتماً ورشکسته خواهند شد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  اینکه دولت نتوانست عرضه  به نقل از صدا و سیما رضا باکری گفت: با توجه به 
افزایش قیمت شیر خام  مواد پتروشیمی و قیمت آن را کنترل کند و در نتیجه آن افزایش قیمت های مواد پتروشیمی اتفاق افتاد همچنین

 .موجب شده تولید محصوالت لبنی با قیمت های قبلی مقرون به صرفه نباشد

در غیر ادامه روند تولید حتماً باید افزایش قیمت را در محصوالت خود داشته باشدصنایع لبنی برای حفظ اشتغال و  :وی اضافه کرد

 .اینصورت تولید به صرفه نخواهد بود

باکری گفت: در جلسات متعددی که انجمن هایی مانند آب معدنی، روغن خوراکی و لبنیات بعنوان مصرف کننده مواد اولیه پتروشیمی 
شتند، پتروشیمی ها حاضر نشدند مواد اولیه را با قیمت قبلی عرضه کنندبا وزارت صنعت، معدن و تجارت دا . 

 ۴وی افزود: هیئت وزیران در آخرین ابالغ خود قیمت مواد پتروشیمی را آزاد کرد بطوریکه قیمت مواد اولیه پتروشیمی از کیلویی 
یافته است. همچنین مواد بسته بندی نیز افزایش قیمت هزار تومان افزایش  30هزار تا  1۴هزار تومان هم اکنون به کیلویی  7هزار تا 

تومان تعیین شده است دامدار به این قیمت  ۵70برابری داشته ضمن اینکه برای شیر خام نیز که قیمت مصوب کیلویی هزار و  7تا  3
تومان به کارخانجات صنایع لبنی تحویل می شود 200هزار و  2عرضه نمی کند بلکه هم اکنون کیلویی  . 

با توجه به وضع فعلی چندین بار با مراجع ذیصالح مکاتبه کردیم و دیروز هم در جلسه ستاد تنظیم  دبیر انجمن صنایع لبنی گفت:
تومان افزایش  1000تا  800ماه اخیر که هزینه تمام شده تولید را کیلویی  3بازار تأکید کردیم با وجود افزایش قیمت ها و اتفاقات 

ت صنایع لبنی افزایش قیمت در محصوالت خود نداشته باشند روند تولید در این کارخانجات متوقف شده و دهها داده اگر کارخانجا
هزار نفر از نیروی انسانی بیکار خواهند شد زیرا با ادامه رعایت قیمت های مصوب، کارخانجات صنایع لبنی قادر به عرضه 

 .نخواهند بود و خطوط آنها تعطیل خواهد شد

: همانطور که قیمت مواد بسته بندی و شیر خام با بهای تمام شده و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و نرخ بازار آزاد وی افزود
 .تعیین می شود دولت باید اجازه دهد قیمت محصوالت لبنی هم اینگونه تعیین شود که در این باره پیگیری های ما ادامه دارد

جلوگیری از ورشکستگی و حفظ اشتغال، افزایش قیمت هایی را در محصوالت خود داشته  باکری گفت: کارخانجات صنایع لبنی برای
 .اند اما به واسطه همین افزایش قیمت های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و مواد بسته بندی، مدام به تعزیرات معرفی می شوند

ت صنایع لبنی به کار خود ادامه دهند یا اینکه این کارخانجات وی افزود: دولت اختیار دارد یا قیمت ها را اصالح کند تا کارخانجا
 .ورشکست شوند

 لینک خبر 
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ا بازار و قیمت ه  

باشگاه خبرنگاران جوان  – 6/7/1397تاریخ :   

تومان رسید ۵۵00قیمت سیب زمینی به   
تومان رسید و رکوردی بی سابقه را از خود  ۵00هزار و  ۵تا  ۴قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در بازار داخلی به حدود 

 .به جای گذاشت

هزار و  5هزار تومان تا  4، قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در بازار به حدود گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
تومان رسید و رکوردی بی سابقه را  400هزار و  3هزار تومان تا  3ری تهران به تومان و در میادین میوه و تره بار شهردا 500

 .از خود به جای گذاشت

های گذشته باعث شده است که صادرات محصوالت مختلف از جمله مواد خام افزایش چند برابری را تجربه افزایش نرخ دالر در ماه
باشدکند و صادرات آنها صرفه اقتصادی برای افراد داشته  . 

برای اعالم دقیق میزان صادرات سیب زمینی به تارنمای گمرک جمهوری اسالمی ایران مراجعه شد اما این سایت از ارائه آمار 
 .جزئیات صادرات و واردات اقالم مختلف خودداری کرده است و بخش های مرتبط با این آمار قابل استفاده نیست

تومان قیمت داشت 500هزار و  2تومان تا  200های گذشته هزار و ی در ماهبنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم سیب زمین . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 

 
 خبرگزاری فارس  – 5/7/1397تاریخ : 

 ریزی برای تامین آب سال آینده افزایش ظرفیت تولید آب شرب موجب رشد مصرف می شود/برنامه

 برداری سراسر کشور با تاکید بر اینکهدر نشست معاونین بهرهبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت نیرو،حمیدرضا جانباز 
آوری تاسیسات و تداوم خدمات برنامه منسجم بسیج کرده و برای افزایش تاب 98باید تمامی امکانات را برای تامین آب شرب تابستان 

در راستای کاهش اثرات تنش آبی در گرفته، به خصوص تجارب و اقدامات صورت گرفته های انجامتدوین کنیم گفت: تجارب اقدام
 .آوری تاسیسات باید مستند و منتشر شودهای صورت گرفته به منظور تابتابستان و همچنین فعالیت

اکنون باید برای باشد، لذا از هم 96-97همانند سال آبی  97-98رود وضعیت بارندگی در سال آبی وی در ادامه افزود: احتمال می
 .یزی داشته باشیمرسال آینده برنامه

داری برهای آبرسانی به سرعت به افق بهرهوی گفت: دیگر مدیریت تأمین آب به تنهایی پاسخگوی نیازها نیست و متاسفانه طرح
شود، لذا الزم است بر روی مدیریت مصرف رسند، هرچقدر ظرفیت تولید آب افزایش پیدا کند، تقاضا برای مصرف هم اضافه میمی

 .گذاری کنیمرمایهبه صورت جدی س
برداری افزود: برای تغییر جانباز در ادامه به ضرورت جلب مشارکت مردم برای کاهش مصرف تاکید و خطاب به معاونین بهره

تر با روابط عمومی از خدمات مشاورین اجتماعی برای کنندگان نیاز به مشاور اجتماعی دارید. در ارتباط مستقیمرفتار مصرف
 .ای قرار دهیمفاده کنید. همچنین الزم است مردم را در جریان وضعیت آب هر منطقهمدیریت مصرف است

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 

خبرگزاری فارس – 2/7/1397تاریخ :   
  

 فروشی میوه + جدولفروشی و خردهقیمت عمده
  

های این فصل همچون انار، گالبی و سیب به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با ورود به فصل پاییز و نوبرانه
هزار  12تا  7طوریکه هر کیلوگرم انار در مغازه های سطح شهر بین  های این محصوالت در بازار همچنان متغیر است. بهقیمت

رسدتومان به فروش می 3۵00های میادین و میوه تره بار کیلویی تومان متغیر است، اما در غرفه  
شده است اصناف و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تایید و ارسالنرخ انواع میوه به صورت عمده فروشی توسط اتحادیه بارفروشان،  

 
. 

 لینک خبر
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 برنامه وسیاست 
 

ایرنا – 7/7/1397تاریخ :   

 توزیع کاالهای احتکار شده مجوز خاص می خواهد
معدن و تجارت گفت: توزیع و عرضه کاالهای احتکاری  معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، -ایرنا -تهران

خاص نیاز دارد که درخواست آن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده استکشف شده مجوز  . 
 

« روز شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه های جامع تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت در پاسخ به « حسن یونس سینکی

ی رود این درخواست در جلسه امروز سران قوا مطرح ایرنا در خصوص زمان توزیع کاالهای احتکاری کشف شده افزود: انتظار م
 .و درباره آن تصمیم گیری شود

وی ادامه داد: پس از این جلسه قرار است تنها و تنها مرجع اعالم احتکار کاال در کشور سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
گذاری و توزیع آنها اقدام شودزمان نسبت به قیمتتولید کنندگان باشد و با نظر وزارت صنعت معدن و تجارت در کوتاهترین  . 

سینکی گفت: از نظر اقتصادی هر تجمع کاالیی به معنای احتکار نیست بلکه برخی از آنها در جریان طبیعی تامین کاال، نگهداری و 
 .انبار می شوند

ری دقیق از آنها در اختیار ندارموی ادامه داد: فهرست کاالهای احتکار شده و انبارهای آنها مشخص شده است، اما آما . 
معاون وزیر صنعت تاکید کرد: طبق ابالغیه هفته گذشته وزارت صنعت، اگر کاالهای موجود در انبار در سامانه جامع انبارها ثبت 

 .نشده باشد، به عنوان کاالی احتکاری ضبط خواهد شد
چارچوب شبکه های امروز خواهد بود، اگر کاال خاص باشد برای این مقام مسئول یادآور شد: مکانیسم توزیع کاالهای احتکاری در 

شودتوزیع آن تصمیم خاص گرفته خواهد شد و اگر عام باشد در شبکه عمومی نظام توزیع عرضه می . 
 2۵ معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت اضافه کرد: کاالها در روند قیمت گذاری به سه دسته تقسیم می شود؛ نخستین آنها

قلم کاالی اساسی است. کاالی اساسی در سازمان حمایت بررسی می شوند و قیمت پیشنهادی باید در ستاد تنظیم بازار تایید شود و بر 
 .اساس تصمیم این ستاد کاالها نرخ گذاری خواهند شد

مان حمایت در هیات تعیین و گذاری که توسط سازنیز براساس ضوابط و شرایط قیمت 2وی بیان داشت: کاالهای موسوم به گروه 
اند، باید به تایید وزیر صنعت برسند تا به واحدهای تولیدی و عرضه کننده ابالغ شودتثبیت قیمتها تفکیک شده . 

سینکی اضافه کرد: پس از آن واحدها خودشان بر اساس ضوابط ابالغی باید کاالها را قیمت گذاری و این نرخ ها را به سازمان 
ندحمایت اعالم کن . 

های اصناف در دسته سوم کاالها، این اختیار داده شده تا پس از تایید اتاق :معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت

گذاری و عرضه شوند که کاالهای کم مصرف و غیر اساسی را شامل می شوندقیمت . 
شده، عرضه شوند و در غیر این صورت به عنوان وی تاکید کرد: انتظار می رود کاالها بر پایه قیمت هایی که روی آنها درج 

 .گرانفروشی تلقی خواهند شد
نوع کاال را با قیمت آن در سامانه تطبیق دهند 12۴توانند با مراجعه به سایت سینکی خاطرنشان کرد: مشتریان و خریداران می . 

 هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان نداشتیم**
تصمیمی برای افزایش قیمت نان نداشتیم و کماکان قیمت های پیشین مصوبه ابالغی است و در  معاون وزیر صنعت گفت: امسال هیچ

 .صورت فروش نان با قیمت باالتر نانوایان متخلف شناخته می شوند
این مسئول همچنین در خصوص قیمت انواع لبنیات گفت: مقرر شد کارگروهی تخصصی برای آن تشکیل شود؛ تاکنون افزایش قیمتی 

این زمینه نداشتیم اما صنایع لبنی مدعی هستند دامداران شیر به اندازه کافی عرضه نکردند که این موضوع در ستاد تنظیم بازار در 
 .در دست بررسی است

 لینک خبر
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 برنامه و سیاست ها 
 

ایران اکونا  – 7/7/1397تاریخ :   

قیمت نان و لبنیات تخلف است افزایش  
معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که برای افزایش قیمت نان و لبنیات هیچ تصمیمی 

اندها و صنایع لبنی مرتکب تخلف شدههای جدید، نانواییگرفته نشده و در صورت اعمال قیمت . 

های تجارت ایران که امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر سامانهحسن یونس سینکی در حاشیه رونمایی منظومه 
ایم و ارتباطات و فناوری اطالعات صورت گرفت، اظهار کرد: تا کنون هیچ نرخ تثبیتی برای افزایش قیمت نان در سال جاری نداشته

اندیش قیمت، مرتکب تخلف شدههای مصوب ابالغی است؛ بنابراین نانوایان در صورت افزاها همان نرخقیمت . 

اند، اینگونه های گذشته افزایش دادهوی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صنایع لبنی هم قیمت محصوالت خود را طی هفته
توضیح داد که در هفته گذشته به طور مفصل در زمینه لبنیات در ستاد تنظیم بازار مباحث مختلفی صورت گرفت و قرار شد 

ارگروه تخصصی برای بررسی مسائل مرتبط در این زمینه تشکیل شود اما تا این لحظه هیچ گونه افزایش قیمتی ابالغ نشده استک . 

معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه صنایع لبنی مدعی هستند که عرضه شیر کافی از سوی 
همچنان مسئله قیمت و بازار شیر و لبنیات در حال بررسی و کارشناسی در ستاد تنظیم بازار گیرد، ادامه داد: دامداران صورت نمی

شوداست و اگر افزایش قیمتی از سوی صنایع لبنی صورت گرفته باشد، تخلف محسوب می . 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 

 خبرگزاری فارس  – 5/7/1397تاریخ : 

درصدی تولید گندم  8ذخایر کاالهای اساسی بسیار مطلوب است/افزایش   
و نیم  11با بیان اینکه امسال  یزدان سیف در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گزارش خبرگزاری فارس،به 

ها کاهش داشت و نیم میلیون تن از این مقدار را خریداری کرد گفت: با اینکه بارندگی 9میلیون تن گندم تولید شد و دولت 

درصد افزایش داشت 8 اما میزان تولید گندم در مقایسه با سال گذشته . 
  .سیف افزود: ذخایر گندم کشور پاسخگوی مصرف یک سال است

هزار میلیارد ریالی گندمکاران پرداخت شده است  126هزار میلیارد لایر از مجموع طلب  105درصد معادل  83وی گفت: تاکنون 
 .و بقیه ان تا پایان مهر به کشاورزان پرداخت می شود

تضمینی گندم در سال آینده نیز افزود: درباره این نرخ اختالفی میان اعضای اقتصاد است که با حل آن نرخ سیف درباره نرخ خرید 
  .خرید تضمینی گندم اعالم می شود

هزار تن  400هزار تن تولید دانه های روغنی کشور بود که امسال پیش بینی می کنیم به بیش از  200وی گفت: در سال گذشته 
  .افزایش یابد

و  1هزار تن دانه روغنی در کارخانجات روغن کشی شد اما در مدت مشابه امسال  900ماهه نخست سال گذشته  6ف افزود: در سی
درصد افزایش یافته است 40نیم میلیون تن دانه روغنی، روغن کشی شده که  .  

میزان کمتر است هزار تن انواع روغن خام وارد کشور شده که در مقایسه با سال گذشته این 531وی گفت:  .  
هزار تن واردات این محصول انجام شده است 945هزار تن میزان تولید برنج کشور است و تاکنون  200میلیون و  2سیف افزود:  . 

وی گفت: با توجه به اینکه سال گذشته مازاد بر نیاز کشور برنج وارد شد امسال برای حمایت از کشاورزان، واردات برنج مدیریت 
ه استبیشتری شد .  

  .سیف افزود: دولت تنظیم بازار بخش کشاورزی را در تقویت تولید داخلی می داند
و نیم میلیون تن شکر  2درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است گفت: در گذشته  20وی با بیان اینکه واردات ذرت دامی 

هزار  632هزار تن تفاله خشک و تر برای خوراک دام و  900هزار تن شکر،  30میلیون و  2وارد کشور می شد اما سال گذشته 
  .تن مالس در کشور تولید شد

میلی متر کاهش یافته  167میلی متر به  230سیف افزود: با توجه به اینکه کشور در شرایط خشکسالی و میزان بارندگی از میانگین 
برو شده انداست دام هایی که علوفه آنها از مراتع تأمین می شود با مشکل رو .  

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی بسته جامعی را برای حمایت از تولید دام سبک از جمله تأمین علوفه و آب برای عشایر برای 
  .پایداری تولید تهیه کرده است اما برای به نتیجه رسیدن به زمان نیاز دارد

 80میلیارد دالر رسیده و بخش کشاورزی  3د دالر به منفی میلیار 8سیف افزود: کسری تراز تجاری کشور در حوزه غذا از منفی 
 .میلیارد دالر در سال تولید می کند

 هیچ مشکلی در تامین کاالهای اساسی نداریم*
در کاالهای اساسی هیچ کمبودی وجود  :محمدرضا کالمی مدیر برنامه ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت نیز در این برنامه گفت

از سال گذشته این کاالها را وارد کرده است ندارد و دولت بیش .  
 هزار حلقه الستیک در گمرک آماده ترخیص 140*

هزار حلقه در گمرکات است که به زودی ترخیص می شود و کارخانجات تولید الستیک با  140وی درباره الستیک خودرو افزود: 
  .تمام توان در حال تولید این محصول هستند

هزار  99ماهه نخست امسال  5ید پوشک و دستمال کاغذی نیاز به واردات خمیر کاغذ است که این کاال نیز در کالمی گفت: برای تول
هزار تن بود 92تن وارد شده در حالی که سال گذشته میزان واردات آن  .  

زم را برای دولت هایی که وی افزود: هیچ مشکلی در تولید این محصوالت در کشور وجود ندارد اما مصرف کنندگان نباید دستاویز ال
 .خواستار برهم زدن بازار ایران هستند بدهند

  .کالمی گفت: جنگ اقتصادی، فضای آرامش روانی کشور را به هم زده در حالی که میزان تولید و عرضه بیش از گذشته است
بین رفتن تقاضای کاذب در کشور درصد ظرفیت تولید خود را برای از  20وی افزود: کارخانجات تولید پوشک و دستمال کاغذی، 
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 .افزایش می دهند
 .کالمی گفت: البته زمانی که ارزش پول کاهش می یابد و این کاهش بسیار است انگیزه برای صادرات محصوالت چند برابر می شود

* تومانی برای کاالهای اساسی 4200تداوم ارز   
ت: سیاست های کلی دولت در ماه های اخیر برای تنظیم بازار، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گف

تومانی تا سال آینده برای تأمین کاالهای اساسی و اختصاص چند میلیارد دالر برای واردات کاالهای  200هزار و  4حفظ ارز 
 .اساسی، روند منظمی برای تأمین این کاالهاست

ی ایجاد نشده بلکه با توجه به شرایط ماه های آینده ذخیره سازی خوبی نسبت به وی افزود: نه تنها کاهشی در تأمین کاالهای اساس
  .گذشته انجام شده است

تورم افسار گسیخته، اتفاقات بازار ارز و القای بی ثباتی  :کریمی با بیان اینکه کمبود واقعی و جدی برای کاالهای اساسی نداریم گفت

تدر اقتصاد کشور موجب نگرانی مردم شده اس .  
وی افزود: برای برون رفت از این وضع، دولت برنامه جامع خود را برای تأمین کاالهای اساسی اعالم و اعتماد عمومی را در این 

  .زمینه تقویت کند
  .کریمی گفت: تأخیر در اعالم سیاست های کالن و اجرای آنها دغدغه های مردم را تشدید می کند

جامع از جمله سامانه تجارت، انبارها، شناسایی کاالهای قاچاق و رهگیری کاالها اگر به موقع  وی افزود: راه اندازی سامانه های
  .انجام می شد کاهش دغدغه های اقتصادی مردم را در پی داشت

  .کریمی گفت: دولت در کنترل بازار ضعف دارد
درصد و دانه های  30درصد، ذرت  34دات جو حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز در این برنامه گفت: وار

ماهه نخست سال گذشته افزایش یافته است 6درصد در مقایسه با  23روغنی  .  
وی افزود: با توجه به کاهش قیمت گوشت مرغ خرید این محصول را برای جلوگیری از زیان مرغداران در برخی استان ها آغاز 

  .کرده ایم
* 
 
 

 لینک خبر 
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  برنامه و سیاست
 

خبرگزاری فارس  – 1/7/1397تاریخ :   

شرکت وزارت جهاد کشاورزی به ایثارگران / اجازه اختصاص بودجه برای درمان ایثارگران نداریم  23واگذاری   

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، حجت ترشیزی امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته دفاع مقدس در وزارت 
های مختلف زیرمجموعه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: بر اساس جهاد کشاورزی برگزار شد، به کارهای انجام شده در حوزه

شناسی که بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی انجام شد، از سال گذشته جستجوی خانه به خانه ایثارگران را در زیرمجموعه آسیب
سنگر آغاز کردیموزارت جهاد کشاورزی و در قالب کانون سنگرسازان بی .  

کت وزارت جهاد کشاورزی به ایثارگرانشر 23واگذاری  *   

سازی و اجرای های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی به ایثارگران خبر داد و گفت: در راستای خصوصیوی از واگذاری شرکت
 39هزار ایثارگر در راستای واگذاری  29هزار ایثارگر واگذار شد، مضاف بر آنکه  39شرکت به  23در مرحله اول  44اصل 

ها به نیروهای داوطلب جنگ جهاد اند و این شرکتموسسه جهاد نصر، جهاد توسعه و جهاد تحقیقات برگ سهام دریافت کرده شرکت
  .واگذار شده است

زایی برای فرزندان شهدا و ایثارگران مجموعه جهاد اشاره کرد و گفت: های انجام شده در راستای اشتغالترشیزی همچنین به فعالیت
زند شهید بدون شغل در وزارت جهاد کشاورزی داریم که با سازمان استخدامی رایزنی شده و فهرست استخدام آنها فر 700هنوز 

کارگروه تخصصی با مدیران کل وزارتخانه برگزار کردیم تا بتوانیم  8تکمیل و رد شده است، تاکنون در راستای اشتغالزایی 
درصد  70آنها فرزندان جانبازان باالی  نفر از 150زند ایثارگر فاقد شغل داریم که هزار فر 20کارآفرینی داشته باشیم، چرا که هنوز 

  .هستند

افزارتدوین اطلس جنگ جهاد در قالب نرم  GIS  

مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین اطلس جنگ جهاد خبر داد و گفت: در فاز 
ی آن منتشر شده و تا سال آینده نرم افزارداول کتاب و سی  GIS آن منتشر خواهد شد.  

  ایجاد سامانه جامع آماری ایثارگران جهاد کشاورزی

از همه جهادگرانی که از طریق جهاد به منطقه  :وی همچنین از ایجاد سامانه جامع آمار و اطالعات ایثار و جهاد خبر داد و گفت

آوری اطالعات بتوانیم نام کنند تا بتوانیم عالوه بر جمعخواهیم تا در این سامانه ثبتاند، میاعزام شدهجنگی در دوران دفاع مقدس 
رسانی کنیمهنگام ارائه خدمات به ایثارگران اطالع .  

ه و های بخش ایثارگران در بخش کشاورزی را اعزام کاروان، تربیت راویان و برگزاری نمایشگاترشیزی یکی دیگر از فعالیت
قرارگاه راهیان نور با همکاری سپاه، بسیج و ارتش به تصویب رسید که  95های در این حوزه عنوان کرد و گفت: در سال یادمان

ایم و هر ساله در اوج حرکت اردوهای راهیان اکنون ستاد جنوب را در استان خوزستان و ستاد غرب را در استان کردستان برپا کرده
دهیما انجام میهای خود رنور فعالیت .  

میلیون از این سندها اسکن و با  1.5آوری سه میلیون سند مرتبط با دوران دفاع مقدس خبر داد و گفت: وی همچنین از جمع
ایمهنمایشگاه برپا کرد 6های فناوری وارد شده است و با استفاده از همین اسناد تاکنون دستورالعمل خاصی در سیستم .  

حوزه جهاد کشاورزی شهید شاخص 7معرفی    
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ترشیزی از معرفی شهید شاخص در وزارت جهاد کشاورزی به صورت هر ساله اشاره کرد و گفت: امسال شهید محمدحسن کسایی 
ایم که تمام آثار شهید شاخص معرفی کرد 6شود و تاکنون فجر آذربایجان شرقی به عنوان شهید شاخص معرفی می 57فرمانده تیپ 

کنیم که آوری و منتشر میعکس، صوت و سخنان مقام معظم رهبری در مورد این شهدا را جمع، فیلم،نها زندگینامهمکتوب مرتبط با آ
شودهای مختلف به آن پرداخته میدر اردوهای راهیان نور و مناسبت .  

ای ی کاشان و اصفهان اشارههادر مورد گردان مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی همچنین از انتشار کتاب موسی کیخا

کتاب جدید نیز در این حوزه رونمایی خواهد شد 6کرد و اظهار داشت:  .  

  مشکالت پیش روی درمان ایثارگران جهاد

های شهدای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: چند سالی است وی در مورد پیگیری وضعیت درمان ایثارگران و خانواده
ها در اند، چرا که اجازه اختصاص بودجه به وزارتخانهبنیاد شهید متمرکز شده و برای ما مشکالتی ایجاد کردهکه مباحث درمان در 

کرد، اما با انتقال شد و پیش از این بیمه مکمل ایران خدمات درمانی خوبی را به جانبازان و خانواده شهدا ارائه میاین حوزه داده نمی
چندان شده است و تنها از طریق مرکز شهید شوریده خدمات اندکی در حوزه دندانپزشکی و سایر  آن به بیمه دیگری مشکالت ما دو
شودخدمات به دو هزار نفر ارائه می .  

مستند در حوزه ایثارگری و شهادت در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی تولید شده که  40ترشیزی این را هم گفت که بالغ بر 
مورد از ان مستندهایی درمورد مهندسی رزمی بوده  8های مختلف صدا و سیما پخش شده است که فقط همورد آن از شبک 20تاکنون 
  .است

االئمه و شکست حصر آبادان با حضور مهرماه سالروز عملیات ثامن 5وی همچنین از برگزاری گردهمایی جهادگران همزمان با 

کشاورزی خبر داد فرمانده جنگ جهاد در سالن خوشه وزارت جهاد 700بیش از  .  

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرگزاری فارس – 1/7/1397تاریخ : 
 

ت میلیون خانوار آسیب پذیر روی میز دول 7پیشنهاد توزیع لبنیات ارزان قیمت برای   
 

پذیر جامعه و وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس از تدوین طرحی برای تامین لبنیات اقشار آسیبرضا باکری در گفت
های پیش رو و افزایش و گفت: با توجه به تحریمهای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خبر داد ارسال آن به وزارتخانه

ایم که آن را به های کاالهای اساسی مورد مصرف مردم به ویژه لبنیات که در سالمت جامعه تاثیرگذار است طرحی تدوین کردهقیمت
ایمستاد تنظیم بازار و دو وزارتخانه فرستاده .  

پذیر جامعه شناسایی میلیون خانوار جزو اقشار آسیب 7تا  ۶عالم دولت از آنجایی که طبق ا :وی در مورد جزئیات این طرح گفت

میلیون تن شیر، ماست و پنیر را با قیمت مصوب درب کارخانه و بدون  1.2اند که ساالنه اند صنایع لبنی اعالم آمادگی کردهشده
  .احتساب سود در اختیار اقشار کم درآمد جامعه بگذارند

 ۴00هزار تن پنیر و  ۴00هزار تن شیر،  ۴00توان درمورد نحوه اجرای این طرح هم گفت: به راحتی میدبیر انجمن صنایع لبنی 
پذیر جامعه توزیع شده، در های الکترونیک که بین اقشار آسیبهای مصرف و با استفاده از کارتهزار تن ماست را از طریق تعاونی

  .اختیار مردم قرار داد
هزار تن شیر در قالب شیر مدرسه در قالب همین طرح یعنی بدون احتساب سود  100هم اشاره کرد که  باکری همچنین به این نکته

تواند در اختیار دولت قرار گیرد اما متاسفانه هنوز هیچ پاسخی از طرف مسئوالن به ما داده نشده استمی .  
تجارت  ، معدن،تر وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعتشهریور ماه تنظیم و به دف 17به گزارش خبرنگار فارس، این نامه در تاریخ 

 و ستاد تنظیم بازار ارسال شده است
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 برنج
 

 ایران اکونا  – 7/7/1397تاریخ : 
 

آوردمیکشت دوم محصولی که خشکسالی   
کنند که مدتی است که کشاورزان مازندرانی، عالوه بر کاشت برنج برای یک دوره زمانی، اقدام به کشت دوم برنج نیز می

کندبه عقیده بسیاری از کارشناسان، مشکالت فراوانی ایجاد می . 

کنند که به عقیده شت دوم برنج نیز میمدتی است که کشاورزان مازندرانی، عالوه بر کاشت برنج برای یک دوره زمانی، اقدام به ک
کندبسیاری از کارشناسان، مشکالت فراوانی ایجاد می . 

چند سالی است که کشاورزان مازندرانی و سایر کشاورزان در دیگر نقاط ایران با کم آبی مواجه هستند و مدیریت ناصحیح در 
بی باشد، بنابراین نبود برنامه و آینده نگری از مباحث مهمی مصرف آب و آموزش به کشاورزان شاید از جمله معضل تامین منابع آ

باید به آن توجه کنند ای رخ دهد؛ بوده که مسئوالن پیش از این که فاجعه . 

بارها تحقیقات در زمینه نبود و یا کمبود آب از سوی کارشناسان کشاورزی مطرح شده اما ظاهرا تنها کسانی که باور ندارند، مردم و 
شود. شاید با اجرای های بی رویه، ادامه یافته و جلوی آن گرفته نمیهای فراوان همچنان کشتوده که با وجود اطالع رسانیمسئولین ب

یک دستورالعمل منسجم درباره بحران کم آبی بتوان کشاورزان را از این بحران بیش از گذشته مطلع کرد تا کشاورزان نیز از آن به 
 .عنوان یک الگو بهره بگیرند

دهند که این اجازه را به خود می ها، برخی از کشاورزان هرچند با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی در کشور و برخی منفعت طلبی
با وجود کم آبی در برخی مناطق همچنان به کشت دوم ادامه دهند، این در حالی است که تحقیقات ثابت کرده این نوع بهره گیری از 

کشاورزی را پایین آورده و در صورت کشت، مصرف آب چند برابر می شود و این امر تبعات بعدی به دنبال زمین، توان اراضی 
 .دارد

یکی از این تبعات حفر چاه های عمیق و استفاده بی رویه از منابع آبی زیرزمینی است که این خود نیز مشکالت زیادی را به وجود 
های زیرزمینی، اما در این میان تنها مشکل کم آبی در ن و یا خالی شدن آب سفرهمی آورد، مشکالتی چون تداخل آب شور و شیری

شود بلکه بر اساس نظر کارشناسان، ابتال به برخی بیماری های خطرناک همچون سرطان نیز یکی از کشت دوم مشاهده نمی
برای آن راه حلی ارائه داد معضالت این کشت برای کشاورزان و مصرف کنندگان است، مشکلی که به نظر می رسد باید . 

 مصرف باالی کود و سم در کشت دوباره برنج

هکتار زمین  2رحمان روحانی از کشاورزان روستای آرم بخش مرکزی محمودآباد در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه دارای 
آب خود را از آب بندان روستا تامین  سال است که کشت دوم برنج دارم و کمبود3کشاورزی در این روستا است، اظهار کرد: حدود 

ها خشک است های صورت گرفته، هیچ تاثیری در روند رشد برنج نداشته و هنوز رودخانهکرده و مشکلی برای کشت ندارم. بارندگی
 .و این در حالی است که در مرحله برداشت برنج قرار داریم

االی کود و سم در این نوع کشت موافق کشت دوباره برنج نیستم، اظهار این کشاورز مازندرانی با اشاره به اینکه به خاطر مصرف ب
کرد: تمام اراضی کشاورزی روستا زیر کشت دوم می رود و من نمی توانم زمین را بدون کشت نگه دارم. کشت دوم بالفاصله پس 

بریمکمتری می از نخستین کشت صورت می گیرد و همین دلیل موجب هزینه های بیشتر می شود و در نهایت سود . 

روحانی گفت: کشت مجدد یک ریسک بوده و ممکن است هزینه ای که برای شخم زمین، پول کارگر و سایر هزینه ها داشته باشیم، 
به کشاورز بازگردانده نشود اما در کشت اول سود بیشتری خواهیم داشت و در کشت دوم هزینه بیشتر و سود کمتر داریم. در کشت 
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 2تن محصول برداشت می شود اما در کشت دوم به دلیل تغییرات آب و هوایی و کمتر بودن آب این میزان به  3 اول در هر هکتار
 .تن در هر هکتار می رسد این در حالی است که هزینه انجام شده در کشت دوم، دو برابر کشت اول است

وگو با ایسنا اظهار کردکرم رمضانی از دیگر کشاورزان مازندرانی در گفت شرایط اقتصادی این روزها، درآمد پایین و هزینه های  :

باال باعث شده تا طی چند سال اخیر با وجود داشتن زحمات زیاد کاشت، اقدام به کشت مجدد برنج کنم. کشت دوم برنج و فروش 
رآمدی دیگری ندارم حاصل از تولید کمک زیادی به من در هزینه های سال می کند چرا که شغل من فقط کشاورزی بوده و منبع د

 .بنابراین با وجود اینکه از مشکالت حال حاضر مانند کم آبی مطلع هستم اما مجبور به کشت مجدد برنج می شوم

توانم در زمین بکارم تا جایگزین کشت دوم برنج باشد، خاطرنشان کرد: به این کشاورز مازندرانی با بیان اینکه محصول دیگری نمی
توان کاشت و در این میان تنها برنج راضی کشاورزی در این منطقه جز کلزا و برنج، محصول دیگری نمیدلیل نوع کیفیت خاک ا

شود کشت اول برنج دیر شده و دیر شدن کشت، درآمد بهتری دارد. کاشت کلزا و دیر به ثمر رسیدن این محصول باعث می
 .کشاورزان را با چالش های فراوانی روبه رو می کند

ترین مانع کشت دوم در مازندرانآبی، مهمکم  

وگو با ایسنا، با بیان اینکه دو عامل ژنتیک همت اله پیر دشتی، رئیس کارگروه کشاورزی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران در گفت
کیفیت خوبی تواند بر کیفیت محصول برنج تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: رقم برنج هاشمی و طارم از نظر ژنتیکی دارای و محیط می

تواند بر کیفیت تاثیر بگذاردبوده اما عامل محیطی می . 

تواند بر کیفیت برنج کشاورزان تاثیر بگذارد و در این میان وی خاطرنشان کرد: عامل محیطی مانند حاصلخیزی آب، خاک و دما می
دران است. تغییر دما به ویژه در شب که ترین عوامل تاثیرگذاری بر کشت مجدد برنج در مازندرجه حرارت به عنوان یکی از مهم

گذاردهوایی خنک تر است، به طور معمول بر کیفیت در کشت مجدد و حتی رتون تاثیر می . 

آبی است، اظهار کرد: عالوه بر کم آبی، وجود ترین عامل در جلوگیری از کشت دوم در مازندران کمپیردشتی با اشاره به اینکه مهم
مواردی است که کشاورز را مجبور به استفاده بیشتر از کود و سم کرده که این عوامل باعث پایین آمدن کیفیت کرم ساقه خوار نیز از 

درجه سانتی گراد، بر دانه بستن برنج، خوشه بندی، پوک شدن و پائین آوردن  15محصول خواهد شد. بارندگی و دمای کمتر از 

 .کیفیت آن موثر است

ه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، اظهار کرد: برای اینکه دانست بارندگی و توزیع بارش در معاون پژوهش و فناوری دانشگا
رسد، کیفیت برنج تا چه میزان موثر است، باید دید برنج در چه مرحله ای از رشد است اما آنچه در کشت دوم مهم به نظر می

وری قابلیت های کشت در برخی مناطق استبهره اضی برای کشت دوم از جمله مسائلی است که باید به صورت سنجی ارقابلیت .

شوددقیق کنترل شود، بارندگی در برخی مناطق به جای اینکه در زمین برای کشت برنج ذخیره شود، تبخیر می . 

 کشت دوم برنج و استفاده بیش از اندازه سموم

وگو با ایسنا به استفاده بیش از حد از ری نیز در گفتبهنام امیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
سموم کشاورزی توسط کشاورزان در کشت دوم برنج، اشاره و اظهار کرد: بیشترین سموم مصرفی مربوط به مبارزه با کرم ساقه 

گیردهای دوم صورت میخوار برنج است که به خصوص در کشت . 

ی بیشترین کلونی دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه زمان ظهور این نسل مقارن امیری، نسل سوم کرم ساقه خوار برنج را دارا
 .با کشت های دوم در استان مازندران است؛ کشاورزان در این دوره سموم بیشتری را برای از بین بردن این آفت استفاده میکنند
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نکه سموم شیمیایی بر اساس نفوذ دارای انواع مختلفی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان ای 

است، تصریح کرد: برخی از سموم مانند "دیازینون" و "دورسبان" تماسی و برخی دیگر به سموم سیستمیک مشهور بوده و البته 
 .انواع مختلفی دیگری نیز دارند

عنوان کرد و افزود: این سموم در داخل گیاه و یا محصول امیری ماندگاری سموم سیستمیک را دارای قابلیت نفوذ به بافت های گیاه 
 .نفوذ کرده و بسته به دوره ماندگاری از یک تا چند هفته در داخل بافت ماندگاری دارند

ها/ استان مازندران رتبه نخست استفاده از سموم شیمیاییرابطه میان کشت دوم برنج و سرطان  

در زندگی بشر اشاره کرد و افزودامیری در ادامه به اثرات مخرب این سموم  ها و بسیاری از بیماری های فعلی نظیر سرطان :

 .اختالالت مختلف دیگر ناشی از استفاده غیر اصولی از سموم شیمیایی است

امیری از رابطه مستقیم استفاده از سموم شیمیایی و بیماری های العالج در مازندران سخن گفت و تصریح کرد: استان مازندران 
تبه اول کشور را به لحاظ مصرف سموم داشته و متاسفانه رتبه اول بیماری های سرطانی کشور را نیز داردر . 

های روان و منابع زیرزمینی را امکان پذیر دانست و تصریح کرد: برخی استاد دانشگاه علوم کشاوزی ساری، نفوذ سموم به آب
ها به دریا رسیده و باعث آلودگی آبزیان نیز خواهند شد که در رها و رودخانهسموم با ماندگاری باالتر حتی پس از وارد شدن به نه

شودنهایت این آلودگی به زنجیره انسانی ختم می . 

توانند خاصیت اثرگذاری داشته باشند، یادآور شد: این سموم پس از وارد شدن به بدن در ها میوی با بیان اینکه سموم کلره تا سال
ی فعال شده و اثرات مخرب خود را در این دوران نشان خواهند دادهنگام ضعف قوای جسم  

 لینک خبر 
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 پسته

 
 ایرنا  – 3/7/1397تاریخ : 

درصدی تولید، بازار صادراتی پسته ایران را کوچک کرد 70کاهش   
هزارتن  1۵0صادرکننده عمده پسته گفت: سرمازدگی و گرمازدگی ابتدای امسال، تولید پسته را به میزان  -ایرنا -تهران

نسبت به سال گذشته کاهش داد که همین امر عالوه بر از دست رفتن بازارهای صادراتی، سبب افزایش  درصد 70معادل 

 .قیمت نامتعارف این محصول در بازار داخلی شده است

« تا  ۵0روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: برآوردها نشان می دهد که امسال بین « اسدهللا عسگراوالدی

درصد تولید سال گذشته است که عالوه بر تامین نیاز داخلی باید بخشی از  30هزارتن تولید پسته داشته باشیم؛ این میزان معادل  0۶
  .آن صادر شود

هزارتن پسته در کشور تولید شد که از این میزان  220( در مجموع 2017وی اظهار داشت: سال گذشته میالدی ) هزار تن  148

هزار تن در انبارها باقی مانده  ۴0هزارتن به مصرف داخلی رسیده و  30میلیون دالر صادر شد؛  100ک میلیارد و پسته به ارزش ی
  .است

هزارتن می رسد 100هزارتن پسته باقی مانده سال گذشته، به  ۴0وی تصریح کرد: میزان موجودی پسته کشور امسال با احتساب  . 
ه بارندگی مناسب نداشته باشیم تا مشکل خشکسالی های متناوب باغات و درختان پسته استان به گفته این فعال تجاری، اگر سال آیند

هزارتن خواهد بود که این امر سبب خارج شدن  100میالدی هم تولید پسته کشور کمتر از  2019کرمان برطرف شود، در سال 

 .ایران از بازار صادراتی پسته جهان می شود
هزارتن پسته داشته باشیم 200ورت تامین نیاز آبی باغات پسته، می توانیم تولیدی بیش از به گفته عسگر اوالدی، در ص .  

 درصد بازار صادراتی پسته ایران از دست رفت  50 **
درصدی تولید  70این فعال تجاری گفت: پیش از این ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان پسته در جهان بود که امسال با کاهش 

درصد بازارهای صادراتی خود را از دست داده است ۵0، نزدیک این محصول .  
هزارتن پسته امسال توانسته است بازار صادراتی ایران را تصاحب کند ۴00به گفته وی، آمریکا با تولید  .  

یون دالر به میل ۴00هزارتن محصول پسته ریز، درست و دهن بست به ارزش  ۵0عسگر اوالدی افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود 
هزار دالر برحسب کیفیت معامله شده است 10تا  8بازارهای صادراتی عرضه شده که قیمت هر تن پسته بین  .  

 صادرکنندگان پسته با سامانه ارزی نیما مشکل دارند  **
را از مشکالت روز یکبار  10صادرکننده عمده پسته کشور، ابالغ بخشنامه های ضد و نقیض بانک مرکزی آن هم به فاصله هر 

اساسی صادرکنندگان پسته برشمرد و گفت: اکنون صادرکنندگان باید پول خود را از طریق سامانه ارزی نیما به کشور وارد کنند که 
  .این امر امکان پذیر نیست و مشکالت عمده ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است

ایران به کشورهای متقاضی کاهش یافته و اگر بخشنامه های ضد و نقیض عسگر اوالدی تصریح کرد: اکنون صادرات محصوالت 
  .بانک مرکزی اصالح نشود، همین صادرات کم نیز متوقف خواهد شد

وی اضافه کرد: خارجی ها، پول را به سامانه نیما و بانک های ایرانی نمی دهند و اگر بدانند که می خواهیم با بانک ایرانی فعالیت 
حساب های تجار را مسدود می کنند و به همین دلیل صادرکنندگان اعالم می کنند که پولشان را به کشورهایی چون داشته باشیم، 

  .امارات و چین می برند و درهم و یوان به ایران انتقال می دهند
فایده ای ندارد بلکه عسگر اوالدی سامانه نیما را سدی در برابر صادرات توصیف کرد و افزود: تصمیم گیری های یک طرفه دولت 

 .باید با اعضای شورای عالی صادرات در بخش های مختلف نشست برگزار کرده و مشکالت را حل کند
این صادرکننده نمونه خواستار آن شد که بانک مرکزی با برگزاری نشست هایی با بخش خصوصی مشکل سامانه نیما را برای 

  .صادرکنندگان حل و فصل کند
احب نام خشکبار گران فروشی می کنند فروشگاه های ص **  

هزار تومان است اما برخی فروشگاه های  100تا  90عسگر اوالدی تصریح کرد: قیمت منطقی پسته درجه یک در بازار داخلی بین 
 هزارتومان نیز عرضه می کنند که این اقدام سودجوانه و 1۶0تا  130صاحب نام سطح شهر این محصول را با قیمتی هایی بین 

  .مصداق گران فروشی است
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 .وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دولت باید با متخلفان و گران فروشان برخورد کند
به گزارش ایرنا، در سالهای اخیر به دلیل بحران آب در استان کرمان و خشکیدگی باغات پسته بحث، انتقال کشت پسته از کرمان به 

استان  19اسان جنوبی، سمنان، دامغان، قزوین و ساوه مطرح و اجرایی شد و اکنون پسته در بیش از سایر استان ها همچون یزد، خر
 .کشور تولید می شود که استان کرمان بیشترین قدمت و حجم را در تولید این محصول دارد

ای جدید االحداث در استان هزار هکتار است که بخشی از آنها غیرفعال و بخشی شامل باغ ه 380سطح زیرکشت باغات پسته کشور 
 .های دیگر کشور می شود

هزار هکتار از باغ های استان کرمان از بین رفته و  ۵0سال گذشته  10برخی کارشناسان بر این باورند که در اثر خشکسالی ها طی 
سال دیگر خشک می  10اگر مشکل کم آبی و خشکسالی های پی در پی باغات پسته کرمان و رفسنجان حل نشود، همه این باغات تا 

 .شوند
به  9۵میلیارد دالر تا اواخر اسفندماه  1.2هزار تن آن به ارزش  1۴0هزار تن پسته در کشور تولید و نزدیک  180نیز  9۵در سال 

 .کشورهای هدف صادر شده بود
سته جهان را به خود اختصاص داده میالدی تاکنون آمریکا با بیشترین حجم تولید رتبه نخست و ایران رتبه دوم تولید پ 2012از سال 

اند؛ این در حالی است که در گذشته ایران با صادرات بخش عمده محصوالت خود، رتبه نخست را در بازار جهانی پسته در اختیار 
 .داشت

درصد پسته تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه می کنند ۵0درصد و آمریکا نزدیک  8۵طبق آمارها ایران ساالنه  . 

 لینک خبر
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 پسته 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 5/7/1397تاریخ :   
 

هزار تنی تولید پسته در سال جاری/ کمبودی در تأمین پسته داخل نداریم 100کاهش   
 1۵0هزار تنی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  100تولید پسته با کاهش شود بینی مییک مقام مسئول گفت: امسال پیش

هزار تن برسد 170تا  . 

صنعت،تجارت و وگو با خبرنگار های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در گفتوند مدیرکل دفتر امور میوهشکراله حاجی
هزار هکتار  ۴70، با اشاره به اینکه سال گذشته سطح زیر کشت پسته در ایران گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

طح زیر هزار هکتار است، از این رو رتبه اول از نظر س ۶۴0بود، اظهار کرد: با توجه به آنکه مجموع سطح زیرکشت پسته جهان 
 .کشت به ایران اختصاص دارد

رقابت هستیم، افزود  وی با بیان اینکه از لحاظ تولید پسته با آمریکا در های غیر زنده ها به سبب شرایط اقلیمی و تنشدر برخی سال :

ت به ایران و در برخی ها رتبه نخسشود به طوریکه در برخی سالجا میباغات، رتبه ایران و آمریکا در تولید پسته با یکدیگر جابه
به آمریکا اختصاص دارد  هاسال . 

 287هزارتن اعالم کرد و گفت: این درحالی است که سال گذشته  ۵7وند مجموع تولید پسته جهان را بیش از یک میلیون و حاجی
 .هزارتن از این میزان به ایران اختصاص داشته است

هزارتن پسته به بازارهای هدف صادر شد  130ایران بیان کرد: سال گذشته  این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات پسته
هزار تن کاهش داشته است 8که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 

های گرمایی و سرمایی به ویژه در استان کرمان وی با اشاره به تولید پسته در سال جاری، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی، تنش
هزار تن برسد 170تا  1۵0هزار تنی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  100شود که تولید پسته در سال جاری با کاهش نی میبیپیش . 

های قیمتی در بازار تواند در تنشمدیرکل دفتر میوه های سردسیری و نیمه سردسیری در پاسخ به این سوال که آیا کمبود تولید می
شود با این وجود تدریج توزیع میید پسته سال گذشته در انبارها برای تنظیم بازار موجود است که بهموثر باشد، گفت: بخشی از تول

 .کمبودی در تأمین پسته داخل نداریم

وی ادامه داد: با توجه به آنکه کمبود در هیچ از یک محصوالت خشکباری وجود ندارد که بتواند بر روی نوسان قیمت تأثیر گذار 
های فعلی بازار ناشی از چرخش محصوالت میان عوامل مختلف عرضه نظیر میدان های میوه و تره بار و و قیمتباشد، از این ر

 .واسطه ها از زمان تحویل محصول از باغدار تا توزیع به مصرف کننده است

تقاضا داریم که   ین روبه گفته این مقام مسئول با وجود آنکه اختالف قیمت محصول از باغ تا مغازه بسیار چشمگیر است، از ا
سازمان تعزیرات و سایر دستگاه های ذی ربط وارد عمل شوند تا فاصله چشمگیر میان باغدار تا خرده فروشی را از بین ببرند چرا 

 .که این موضوع زیبنده کشور نیست

گی بهاره و اعالم خسارت حاجی وند بخش دیگر نوسان قیمت پسته در بازار را ناشی از سودجویی افراد دانست و گفت: سرمازد
ها را افزایش دهند و مشکالت را دو چندان ای شد تا برخی واسطه گران و سودگران با سودجویی از روند موجود قیمتباغات بهانه

 .کنند
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 300به  وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود اظهار نظر مغازه داران این احتمال وجود دارد که قیمت پسته برای شب عید امسال
هزار تومان برسد، بیان کرد: مطرح کردن چنین موضوعاتی از سوی برخی مغازه داران تنها ایجاد جو روانی به نفع خودشان است 

های ذی ربط با این موضوع برخورد کنند تا قیمت پسته به نرخ واقعی خود برسدرود دستگاهکه انتظار می . 

کنند به صادراتی از اهمیت باالیی برخوردار است، افزود: بسیاری از کشورها تالش می حاجی وند با اشاره به اینکه حفظ بازارهای
هر نحوی بازارهای صادراتی خود را از دست ندهند که با درایت عوامل صادراتی و انجمن پسته صادرات این محصول مهم به 

 .بازارهای هدف همانند سال گذشته خواهد بود

نسبت به مدت مشابه سال خود از نظر حجمی تغییری نخواهد  97رچه میزان صادرات پسته در سال این مقام مسئول تصریح کرد: اگ
روستداشت، اما به سبب تغییرات نرخ ارز، از حیث ارزش و درآمد صادراتی میزان آن با افزایش روبه . 

هزارتن کاهش یافت 100تولید پسته   

و   ترین محصوالت باغیت خسارت باغداران پسته افزود: یکی از مهمحاجی وند در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعی
بیشترین آسیب از سرمازدگی بهاره امسال مربوط به این محصول است  تولیدی کشور پسته است که متاسفانه . 

محصول بسیار  هزارتنی تولید پسته نسبت به مدت مشابه سال قبل، اما حجم این 100این مقام مسئول ادامه داد: با وجود کاهش 
 .باالست که برای جبران خسارت باغداران بازوهای حمایتی چون بیمه اثر گذار نیست

رود اما نقش و نوع آن متفاوت استبه گفته وی، در بسیاری از کشور های دنیا از جمله ایران، بیمه یک ارگان حمایتی به شمار می . 

اشاره به ضرورت کاربردی بودن بیمه بیان کرد: پرداخت خسارت کنونی مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و نیمه سردسیری با 
باغداران نیازمند حجم باالیی از اعتبارات است که در شرایط کنونی کار دشواری است در حالیکه اگر نوع آن کاربردی باشد، می 

 .تواند بخش زیادی از خسارت باغدارا را جبران کند

 30دهد و بهره بردار تنها درصد یارانه می 70دولت در بیمه بخش باغبانی در برخی موارد تا وی در ادامه افزود: با وجود آنکه 
ای است، از این کند، اما به دلیل آنکه بیمه صندوق محصوالت کشاورزی عملکردی نیست و صرفا هزینهرا پرداخت می  درصد مبلغ

 .رو جوابگوی هزینه باغداران نیست

رود انتظار می  های اخیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی تحوالت چشمگیری داشته است، اماسال به گفته حاجی وند اگرچه در
 .که در بیمه پایه و سایر بیمه هایی که برای بهره بردارات تعریف شده است، نقش آفرینی بیشتری داشته باشد

اعالم کرد و افزود: با توجه به خسارت هزار میلیارد تومان  11این مقام مسئول مجموع خسارت سرمازدگی سال گذشته را 
 .سرمازدگی بهاره میزان تولید محصوالت سردسیری و خشک در مقایسه با پیش بینی اولیه کاهش خواهد یافت

میلیون تن بود، گفت: این درحالی است که به سبب  13وی با اشاره به اینکه پیش بینی اولیه تولید محصوالت سردسیری و خشک 
میلیون تن برسد 11تا  10بهاره پیش بینی می شود این رقم به  سرمازدگی زودرس . 

ساله وام های باغداران خسارت  3تا  2حاجی وند با اشاره بیه ضرورت استمهال وام های باغداران بیان کرد: اگرچه سیاست استمهال 
برداران بتوانند از این مزیت استفاده کننددیده را دولت ابالغ کرده است، اما هنوز در برخی بانک ها عملیاتی نشده است تا بهره  . 

شوندباغات پسته نوسازی می  
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وی گفت: با توجه به آنکه باغات پسته ناشی از شرایط اقلیمی دچار تنش می شوند، از این رو با استفاده از ارقام مناسب، تکنیک 
غات هستیم چرا که با عملیاتی شدن آن نوع رقم سرشاخه کاری، مدیریت کف باغ و باغ،اصالح سیستم های آبیاری درصدد نوسازی با

 .تغییر کرده، کیفیت و کمیت افزایش می یابد

حاجی وند با اشاره به اینکه برنامه نوسازی باغات پسته از سال گذشته آغاز شده است، بیان کرد: طی پنج سال این برنامه حمایتی 
ز باغات اجرا خواهد شدهزار هکتار ا 100استمرار خواهد داشت و امسال این طرح در  . 

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چه میزان اعتبار برای جوان سازی باغات پسته مصوب شده است، تصریح کرد: در 
ای بوده که هیچ گاه نیاز به مساعدت و تسهیالت نداشتند و امسال به سبب شرایط پیش های اخیر وضعیت باغداران پسته به گونهسال

ید توجه جدی به باغداران داشته باشیم تا خود را مجدد بازبینی کنندآمده با . 

 لینک خبر 
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 پنبه
 

ایرنا  – 1/7/1397تاریخ :   

درصد پنبه صنایع نساجی از تولید داخلی تامین می شود ۵0امسال   
هزارتن وش و  180مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: طبق برآوردها امسال حدود  -ایرنا  -تهران 

هزارتن پنبه محلوج در سطح زیرکشت  ۶0 درصد پنبه مورد نیاز صنایع  ۵0دود هزار هکتار تولید خواهد شد که ح 71

 .نساجی را از محل تولید داخلی و بقیه با واردات تامین می شود
 

در نخستین جلسه برنامه ریزی راهبردی پنبه اظهار « حسین شیرزاد»به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 

کشت پنبه، دارای سابقه طوالنی در کشت انبوه این محصول محسوب داشت: کشور بدلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب برای 

 .می شود

هزار تن است و وضعیت بذر و ضرورت تنوع  120تا  100به گفته وی، نیاز سالیانه صنایع نساجی کشور به پنبه محلوج بین 

امکان کشت دوم در آنها  بخشیدن به بذور مورد کشت بخصوص بذور مناسب برداشت ماشینی و بذور زودرس برای مناطقی که

 .وجود دار، باید فراهم شود

جایگزینی ارقام تجاری مورد کشت با بذور عملکردهای باال از جمله موضوع های با اهمیت و مورد توجه  :شیرزاد اضافه کرد

سعه کشت و افزایش کارشناسان و دست اندرکاران است، تا به واسطه افزایش توان رقابتی تولید پنبه با سایر محصوالت، موجب تو

 .تولید پنبه خواهد شد

رقم بذر پنبه از انواع زود و متوسط رس، مناسب  10وی ضمن برشمردن تحوالت پنج ساله گذشته در زنجیره پنبه گفت: امروز 

 .برداشت ماشینی و همچنین بذور جایگزین ارقامی که اکنون کاشت می شود، در مناطق مختلف پنبه خیز کشور به کشت می رسد

واحد  ۶9شیرزاد درباره وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی پنبه در کشور اضافه کرد: تعداد کارخانه های پنبه پاک کنی فعال در کشور 

استان کشور است 1۴هزار تن وش، در  300جین و ظرفیت تصفیه حدود  197با تعداد  . 

ایش عملکرد در واحد سطح تاکید شده و در برنامه یادشده سطح منابع آبی، بر افز و محدودیت 1۴0۵به گفته وی، براساس برنامه افق 

هزار تن هدف گذاری شده که با این رقم، افزایش تولید فعالیت کارخانه های  ۴00هزار هکتار و وش تولیدی  100زیر کشت پنبه 

 .غیرفعال و راکد فعلی، از سر گرفته خواهد شد

افزایش سطح زیر کشت در استان های گلستان  1۴0۵ت: مطابق مفاد برنامه افق مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گف

ریزی شده که برابری سطح زیر کشت پنبه برنامه 3.۵و اردبیل در نظر گرفته شده به طوری که در استان گلستان برای افزایش 

هزار هکتار  3۵زارت جهاد کشاورزی، به هزار هکتار بوده و در برنامه افق و 10اکنون سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان 

افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر در استان هایی نظیر فارس و خراسان رضوی افزایش سطح زیر کشت پنبه پیش بینی نشده و در 

 .سایر مناطق کشور نیز نوسان های سطح زیر کشت چندان قابل توجه نیست

درصد بذر پنبه کشور از نوع اصالح شده در داخل تولید خواهد شد 100مسال به گفته وی، طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی ا . 

شیرزاد گفت: شرکت بین المللی کشاورزی و بازرگانی فجر سبز که وابسته به اتحادیه تعاونی های کشاورزی پنبه کشور است و حق 

د بذر پنبه مورد نیاز کشور را تأمین کرده و هدف درص 27رقم بذر داخلی را در اختیار دارد، امسال حدود  2انحصار تکثیر و تولید 

درصد بذر کشور توسط این شرکت که سهام آن متعلق به کشاورزان پنبه کار است،  70، تأمین حدود 1۴0۵گذاری برنامه برای سال 

 .انجام خواهد شد

اولویت کار خود قرار داده و همچنین  وی افزود: شرکت یاد شده براساس قرارداد با پنبه کاران، خرید وش های مزارع بذری را در

 .تأمین نهاده های کشاورزی از قبیل کود شیمیایی و واردات مواد برگ ریز برای تسهیل در برداشت را نیز برعهده گرفته است

صی این مقام مسئول در سازمان مزبور گفت: اقدام های موثری در زمینه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، توسط اتحادیه تخص

 19هکتار دراستان فارس صورت گرفته و در این سایت از  70پنبه با ایجاد سایت تحقیقات کاربردی، آموزشی و ترویجی در سطح 

رقم آن بذور داخلی است 9رقم آن بذور خارجی و  10رقم بذر پنبه کشت شده  . 
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خدمات رسانی بیشتر به کشاورزان پنبه کار، وی اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی برای انجام این نوع حمایت ها و به منظور 

مدیریت کارخانه های کرک گیری از بذر پنبه را به شرکت یادشده واگذار کرده تا بتوان بذور پنبه دلینته شده )بدون کرک( در اختیار 

 .کشاورزان پنبه کار قرار داد

ور پنبه مورد کشت در کشور با عملکردهای باال، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: برای تنوع بخشی به بذ

تن بذر پنبه از دو رقم به نام های ماکسا و لیدر از کشور یونان اقدام و کشت کرد ۶0سازمان امسال نسبت به واردات  . 

هی بذر و نهال وی اضافه کرد: اکنون به دنبال ثبت این بذور به منظور تکثیر و تولید در کشور از طریق مؤسسه تحقیقات ثبت و گوا

 .یونان، در ایران انجام خواهد شد (Golden West)هستیم که بزودی در صورت ثبت آن تولید و تکثیر این بذور با مشارکت شرکت

 

 برنامه خرید تضمینی وش پنبه توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی**

رید تضمینی است که بواسطه آن، کشاورزان اطمینان وی افزود: یکی از حمایت های سازمان مرکزی تعاون روستایی، تعیین قیمت خ

خاطر داشته باشند محصول تولیدی آنها خریدار دارد و همچنین سیاستهای حمایتی تأمین نقدینگی و ارائه تسهیالت به کشاورزان پنبه 

افزایشی خواهد داشت کار جهت تأمین قسمتی از هزینه های کاشت و داشت و برداشت امسال نیز همانند پنج سال گذشته، روندی . 

براساس این گزارش، مسائلی همچون واگذاری کارخانه های کرک زدایی بذر پنبه در استان های خراسان رضوی و اردبیل، بهره 

 syngenta argo) مندی بیشتر از ارقام پرپتانسیل و واردات بذر پنبه از یونان و ترکیه، مذاکره مستمر با نمایندگی شرکت سینجنتا

ag ) وئیس در خصوص واردات علف کش و سم ضد عفونی بذر، میزان نیازمندی به دستگاه کمباین برداشت و ماشین کاشت شامل س

 .ردیف کارها و نشاء کارها از جمله مباحث مورد بررسی بود

تبر خارجی برابر همچنین واردات ارقام پرپتانسیل باویژگیهای مقاوم به آفات و بیماریها، کیفیت باالی الیاف از شرکت های مع

مقررات موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال و سازمان حفظ نباتات، واردات سموم و علف کش، برگ ریزها با همکاری شرکت 

های داخلی و هماهنگی با سازمان حفظ نباتات در خصوص واردات و مصرف، هماهنگی در جابجایی بذر بین استان ها و نقش 

تعاون روستایی در آموزش به کشاورزان به لحاظ استفاده از علف کش ها، هورمون ها، تنظیم کننده های اتحادیه و سازمان مرکزی 

 .رشد، برگ ریز، کشت نشایی و استفاده از ارقام مناسب و مقاوم به آفات و بیماری ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

شرکت سهامی دولتی و با هدف توسعه بخش روستایی و کشاورزی با ماهیت  13۴8سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 

 از طریق تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی تشکیل شد

. 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی
 

 فارس خبر گزاری  – 7/7/1397تاریخ : 

 هزار میلیارد لایر تسهیالت  30هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری با  ۵0ایجاد 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، روح اله خدارحمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک 
میلیارد لایر از طرح های  297۶2با مبلغ طرح  102۵۶کشاورزی اعالم کرد: عملیات مربوط به پذیرش، بررسی و تصویب تعداد 

مربوط به طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری که از طرح های اولویت دار سال جاری دولت تدبیر وامید به شمار 
 .رود، با موفقیت به انجام رسید و عملیات این مرحله از طرح در بانک کشاورزی تمام شدمی

هزار میلیارد لایر انجام شده و تشریفات مربوط به  1۶طرح با مبلغ  871۴ی فوق پرداخت تسهیالت به وی با بیان اینکه از طرح ها
هزار میلیارد لایر در بانک کشاورزی انجام شده است، 10طرح مصوب کارگروه ملی با مبلغی حدود  8۶سایر طرح ها نیز از جمله 

 .ا است و پرداخت تسهیالت بالفاصله پس از عقد قرارداد انجام خواهد شدهافزود: این بانک آماده انعقاد قرارداد با مجریان طرح

میلیارد 1.۵خدارحمی اضافه کرد: اعتبار طرح اشتغال پایدار روستایی با اذن مقام معظم رهبری و از محل تخصیص معادل ریالی
وستایی و عشایری کشور تأمین شده است.وی دالر اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی و برای امیدآفرینی و ایجاد اشتغال در مناطق ر

هزار  ۵0یادآور شد:بانک کشاورزی عاملیت نیمی از اعتبار مذکور را بر عهده دارد و با جذب کامل اعتبار یاد شده،ظرفیت بیش از 
ل زا شغل جدید در مناطق روستایی کشور ایجاد شده است.خدارحمی خاطرنشان کرد: عملیات پذیرش و بررسی طرح های اشتغا

کماکان در شعب بانک کشاورزی ادامه دارد و مرحله دوم پرداخت تسهیالت این طرح با اختصاص اعتبار جدید در شش ماهه دوم 
 .سال انجام خواهد شد

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 

 ایرنا  – 3/7/1397تاریخ : 

 میلیارد تومان در چهار سال گذشته به عشایر تخصیص یافت 5۸۰
میلیارد تومان اعتبار در قالب های  1200تاکنون  1393رییس سازمان امور عشایر ایران گفت: از سال  -ایرنا -تهران
میلیارد تومان به عشایر و تشکل های عشایری کشور  580استانی و خشکسالی مصوب شده و از این میزان ملی، 

 .تخصیص یافته است

در نشست مسووالن این وزارتخانه با مدیران و تشکل های « کرمعلی قندالی»به گزارش سه شنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، 
درصد گوشت قرمز  25هزار خانوار عشایری کشور زندگی می کنند و تولید  213فر در هزار ن 200عشایری افزود: یک میلیون و 

درصد صنایع دستی کشور را در اختیار دارند 35هزار تن و  190به میزان  . 
وی گفت: توسعه زنجیره تولید گوشت قرمز، شیر و فرآورده های لبنی، صنایع دستی، گردشگری، کشت گیاهان دارویی، توسعه باغ 

و ایجاد شرکت های خدماتی، پشتیبانی و مهندسی از برنامه های اشتغالزایی عشایر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی استها  . 
میلیارد تومان یارانه تسهیالت به عشایر کشور پرداخت کرد 186مبلغ  1396تا  1394قندالی تصریح کرد: دولت از سال  . 

میلیون تومان تشکیل شد و  73با سرمایه اولیه  1383گذاری در بخش عشایری در سال به گفته وی، صندوق حمایت از سرمایه 
میلیارد تومان رسیده است 50اکنون سرمایه آن به  . 

هزار خانوار در  104هزار خانوار در پایان برنامه سوم به  48رییس سازمان امور عشایر ایران افزود: شمار عشایر اسکان یافته از 
جم توسعه افزایش یافتپایان برنامه پن . 

درصد است و این جامعه با  35درصد و صنایع دستی  25به گزارش ایرنا، سهم عشایر در کل تولید گوشت قرمز کشور 

میلیون هکتار از مراتع کشور را در اختیار دارند 38درصد دام سبک و چهار درصد دام سنگین،  28برخورداری از  . 
هزار تن می رسد 190هزار تن گوشت قرمز تولید کردند که این میزان امسال به  150نزدیک به  1392عشایر در سال  . 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 

خبرگزاری فارس  – 1/7/1397تاریخ :   

شرکت وزارت جهاد کشاورزی به ایثارگران / اجازه اختصاص بودجه برای درمان ایثارگران نداریم  23واگذاری   

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، حجت ترشیزی امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته دفاع مقدس در وزارت 
های مختلف زیرمجموعه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: بر اساس جهاد کشاورزی برگزار شد، به کارهای انجام شده در حوزه

شناسی که بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی انجام شد، از سال گذشته جستجوی خانه به خانه ایثارگران را در زیرمجموعه آسیب
سنگر آغاز کردیموزارت جهاد کشاورزی و در قالب کانون سنگرسازان بی .  

کت وزارت جهاد کشاورزی به ایثارگرانشر 23واگذاری  *   

سازی و اجرای های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی به ایثارگران خبر داد و گفت: در راستای خصوصیوی از واگذاری شرکت
 39هزار ایثارگر در راستای واگذاری  29هزار ایثارگر واگذار شد، مضاف بر آنکه  39شرکت به  23در مرحله اول  44اصل 

ها به نیروهای داوطلب جنگ جهاد اند و این شرکتموسسه جهاد نصر، جهاد توسعه و جهاد تحقیقات برگ سهام دریافت کرده شرکت
  .واگذار شده است

زایی برای فرزندان شهدا و ایثارگران مجموعه جهاد اشاره کرد و گفت: های انجام شده در راستای اشتغالترشیزی همچنین به فعالیت
فرزند شهید بدون شغل در وزارت جهاد کشاورزی داریم که با سازمان استخدامی رایزنی شده و فهرست استخدام آنها  700هنوز 

کارگروه تخصصی با مدیران کل وزارتخانه برگزار کردیم تا بتوانیم  8تکمیل و رد شده است، تاکنون در راستای اشتغالزایی 
درصد  70آنها فرزندان جانبازان باالی  نفر از 150فرزند ایثارگر فاقد شغل داریم که هزار  20کارآفرینی داشته باشیم، چرا که هنوز 

  .هستند

افزارتدوین اطلس جنگ جهاد در قالب نرم  GIS  

مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین اطلس جنگ جهاد خبر داد و گفت: در فاز 
دی آن منتشر شده و تا سال آینده نرم افزاراول کتاب و سی  GIS آن منتشر خواهد شد.  

  ایجاد سامانه جامع آماری ایثارگران جهاد کشاورزی

از همه جهادگرانی که از طریق جهاد به منطقه  :وی همچنین از ایجاد سامانه جامع آمار و اطالعات ایثار و جهاد خبر داد و گفت

آوری اطالعات بتوانیم نام کنند تا بتوانیم عالوه بر جمعخواهیم تا در این سامانه ثبتاند، میزام شدهجنگی در دوران دفاع مقدس اع
رسانی کنیمهنگام ارائه خدمات به ایثارگران اطالع .  

و های بخش ایثارگران در بخش کشاورزی را اعزام کاروان، تربیت راویان و برگزاری نمایشگاه ترشیزی یکی دیگر از فعالیت
قرارگاه راهیان نور با همکاری سپاه، بسیج و ارتش به تصویب رسید که  95های در این حوزه عنوان کرد و گفت: در سال یادمان

ایم و هر ساله در اوج حرکت اردوهای راهیان اکنون ستاد جنوب را در استان خوزستان و ستاد غرب را در استان کردستان برپا کرده
دهیمانجام میهای خود را نور فعالیت .  

میلیون از این سندها اسکن و با  1.5آوری سه میلیون سند مرتبط با دوران دفاع مقدس خبر داد و گفت: وی همچنین از جمع
ایمهنمایشگاه برپا کرد 6های فناوری وارد شده است و با استفاده از همین اسناد تاکنون دستورالعمل خاصی در سیستم .  

حوزه جهاد کشاورزیشهید شاخص  7معرفی    
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ترشیزی از معرفی شهید شاخص در وزارت جهاد کشاورزی به صورت هر ساله اشاره کرد و گفت: امسال شهید محمدحسن کسایی 
ایم که تمام آثار شهید شاخص معرفی کرد 6شود و تاکنون فجر آذربایجان شرقی به عنوان شهید شاخص معرفی می 57فرمانده تیپ 

کنیم که آوری و منتشر میعکس، صوت و سخنان مقام معظم رهبری در مورد این شهدا را جمع، فیلم،ها زندگینامهمکتوب مرتبط با آن
شودهای مختلف به آن پرداخته میدر اردوهای راهیان نور و مناسبت .  

ای کاشان و اصفهان اشاره هایدر مورد گردان مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی همچنین از انتشار کتاب موسی کیخا

کتاب جدید نیز در این حوزه رونمایی خواهد شد 6کرد و اظهار داشت:  .  

  مشکالت پیش روی درمان ایثارگران جهاد

های شهدای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: چند سالی است وی در مورد پیگیری وضعیت درمان ایثارگران و خانواده
ها در اند، چرا که اجازه اختصاص بودجه به وزارتخانهنیاد شهید متمرکز شده و برای ما مشکالتی ایجاد کردهکه مباحث درمان در ب

کرد، اما با انتقال شد و پیش از این بیمه مکمل ایران خدمات درمانی خوبی را به جانبازان و خانواده شهدا ارائه میاین حوزه داده نمی
چندان شده است و تنها از طریق مرکز شهید شوریده خدمات اندکی در حوزه دندانپزشکی و سایر آن به بیمه دیگری مشکالت ما دو 
شودخدمات به دو هزار نفر ارائه می .  

مستند در حوزه ایثارگری و شهادت در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی تولید شده که  40ترشیزی این را هم گفت که بالغ بر 
مورد از ان مستندهایی درمورد مهندسی رزمی بوده  8های مختلف صدا و سیما پخش شده است که فقط مورد آن از شبکه 20تاکنون 
  .است

االئمه و شکست حصر آبادان با حضور مهرماه سالروز عملیات ثامن 5وی همچنین از برگزاری گردهمایی جهادگران همزمان با 

کشاورزی خبر دادفرمانده جنگ جهاد در سالن خوشه وزارت جهاد  700بیش از  .  

 لینک خبر 
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  تامین منابع مالی

ایرنا  – 8/7/1397تاریخ :   

پرداخت می شودمطالبات گندم کاران تا پایان مهر   
هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم  10برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: تاکنون بیش از  سازمانرییس  -ایرنا -تهران

 .کاران پرداخت شده است و تا پایان مهرماه کل طلب آنان پرداخت می شود

محمدباقر »الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، امور بینو  عمومی روابط رسانی،اطالعبه گزارش روز جمعه ایرنا از مرکز 
میلیارد تومان تا تاریخ چهارم مهر ماه به گندم کاران پرداخت شده است 345هزار و  10افزود: مبلغ  «نوبخت . 

ل کشاورزان نیز مانده پوتر باقیشود هرچه سریعوی ادامه داد: پرداخت طلب گندم کاران از دغدغه های جدی دولت است و تالش می
 .پرداخت شود

میلیارد تومان اعتبار مورد تعهد این سازمان مندرج در مصوبه  700برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: کل مبلغ هزار و  سازمانرییس 
 .هیات وزیران به طور کامل پرداخت شده است

ها تاکنون دو هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه میلیارد تومان اعتبار مصوب از محل 300نوبخت با بیان این که از سه هزار و 
میلیارد تومان  200ها مبلغ دو هزار و افزود: همچنین کل اعتبار تخصیص یافته از محل هدفمندسازی یارانه پرداخت شده است،

خرداد و تیرماه استهای اردیبهشت، متعلق به ماه . 
یارد تومان از منابع هدفمندسازی مطابق مصوبه دولت در حال انجام استمیل 100وی تصریح کرد: پیگیری برای ابالغ هزار و  . 

میلیارد تومان اعالم کرد و گفت:  200مانده از مطالبات کشاورزان را دو هزار و برنامه و بودجه، کل مبلغ باقی سازمانرییس 
درصد افزایش نشان  10نسبت به سال گذشته حدود میلیون تن خرید گندم انجام شود که  10شود امسال اندکی کمتر از  بینی میپیش
دهدمی  

 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

ایران اکونا  – 2/7/1397تاریخ :   

کاالهای اساسیحتمال افزایش قیمت تخم مرغ/ممنوعیت صادرات ا  
درصد گران ۶مرغ طی روزهای آتی حدودمدیره اتحادیه مرغ تخمگذاراستان تهران با بیان اینکه تخمرئیس هیات

شودگفت:به دلیل درگیری باآنفلوانزا وممنوعیت صادرات کاالهای اساسی،صادرات تخم مرغ متوقف استمی . 

تومان کاهش یافته است،  ۵00تا  ۴00روز گذشته درب مرغداری حدود  02 با بیان اینکه قیمت تخم مرغ نسبت به  پور،ناصر نبی
تومان است 7100تا  7000گفت: هم اکنون میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری  .  

ینده شود قیمت تخم مرغ طی روزهای آبینی میوی اضافه کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای این کاال، پیش
درصد افزایش یابد ۶تا  ۵بین  .  

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران تاکید کرد: افزایش تقاضا دلیل این مساله است و تولید هیچ مشکلی ندارد و 
کندروال عادی خودش را طی می .  

اده ها فراوان هستند، کمبودی نیست فقط قیمت آنها همه نه :نبی پور درباره آخرین وضعیت نهاده های تولید و شانه و کارتن نیز گفت

  .گران است و مشخص نیست طی یک تا دو ساعت آینده چه اتفاقی برای قیمت ها رخ می دهد

وی درباره صادرات این کاال از کشور نیز با بیان اینکه هنوز ایران از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پاک نشده است، افزود: با توجه 
هنوز این مساله از سوی سازمان دامپزشکی کشور به سازمان جهانی بهداشت دام اعالم نشده، صادرات ممنوع است به اینکه . 

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: هم اکنون در اصفهان برخی واحدهای تولیدی با این بیماری درگیر هستند؛ اما وضعیت شیوع 
  .نسبت به سال گذشته بسیار بهبود یافته است

تصریح کرد:با توجه به اینکه تولید نسبت به سال قبل مقداری کاهش یافته دولت اجازه صادرات نمی دهد، چون قیمت تخم مرغ  وی
تدر داخل باال می رود و فعال صادرات کاالهای اساسی ممنوع اس .  

 لینک خبر
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 تخم مرغ 

باشگاخ خبرنگاران جوان – 1/7/1397تاریخ :   

درصدی قیمت شانه و کارتن در بازار 400تخم مرغ ارزان شد/ افزایش  
هزار  14ای هزار و شانه 7تومانی درب مرغداری  400مرغ با کاهش یک مقام مسئول گفت: متوسط نرخ هر کیلو تخم

 .تومان است

صنعت،تجارت و وگو با خبرنگار پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران تخم گذار استان تهران در گفتناصر نبی
ومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم ت 400، از کاهش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

هزار تومان است 14ای هزار و شانه 7اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  . 

های باالی حمل هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به کرایه 20تا  18ها را وی نرخ واقعی هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی
هزار تومان  20تا  18عددی با نرخ های  30های متعدد و احتساب سود مغازه دار عرضه هر شانه تخم مرغ ل، وجود واسطهو نق

 .واقعی است

پور گفت: با وجود روند باالی تولید، اگر بیماری در فصل سرما در واحدهای مرغداری شیوع نیابد، قیمت تخم مرغ نوسان نبی
 .چندانی نخواهد داشت

تومان اعالم کرد 400هزار و  7درصد سود برای مرغدار را  10واقعی هر کیلو تخم مرغ با احتساب  وی نرخ . 

تومان اعالم کرد و  400هزار و  2و کنجاله سویا را  200این مقام مسئول نرخ هر کیلو ذرت تحویل به مرغدار را یک هزار و 
به دو تا سه هفته پیش تفاوتی نداشته است ها در بازار، قیمت آن نسبترغم فراوانی نهادهعلی :افزود . 

یابد/ کمبود واکسن طیور در کشوریمرغ ساعتی افزایش مبیشتر بخوانید: نرخ شانه و کارتن تخم  

وی با انتقاد از نوسان شدید قیمت شانه و کارتن در بازار بیان کرد: با توجه به کمبود کاغذ، قیمت تخم مرغ و شانه روز به روز در 
شودتومان به مرغدار عرضه می 530تا  520و شانه  400هزار و  3حال افزایش است به طوریکه هم اکنون کارتن با نرخ  . 

درصدی قیمت  400تا  300درصدی قیمت ذرت و سویا و  90تا  80رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران تخم گذار از افزایش 
ها و شانه و کارتن نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر دادمکمل . 

ارز به واردکنندگان بستگی دارد های آتی به شرایط تحریم و سیاست بانک مرکزی مبنی بر اختصاصها در ماهوی گفت: بازار نهاده . 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی
 

 خبرگزاری فارس – ۴/7/1397تاریخ : 
  

  میلیون تن مرکبات در کشور/ کاشت رقم پارسی مقاوم به آفت جاروئک لیموترش ۵تولید بیش از 
وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت تولید مرکبات در کشور خاطرنشان مسعود لطیفیان در گفت

 5به حدود  96مان در سال ایم و مجموع تولیداتاشتهایم، بلکه افزایش هم دهای گذشته نه تنها کاهش تولید مرکبات نداشتهکرد: در سال
هزار تن برسد 365میلیون و  5، به 97کنیم، این رقم در سال بینی میمیلیون تن رسید که پیش . 

 850میلیون و  2  ،96وی بیشترین حجم تولید مرکبات را مربوط به پرتقال اعالم کرد و افزود: میزان تولید این محصول در سال 
هزار تن  780، 96هزار تن خواهد رسید. همچنین میزان تولید نارنگی در سال  21میلیون و  3، به 97تن بوده که در سال هزار 

شودبینی میهزار تن پیش 819بود که برای امسال تولید  . 
هزار تن  670ی تولید بینگرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از پیشهای گرمسیری و نیمهمدیرکل دفتر میوه

ها به وقوع بختانه سرمازدگی که بهار امسال در برخی استانخبر داد و گفت: خوش 97هزار تن لیموترش در سال  569لیموشیرین و 
پیوست روی مرکبات تأثیری نداشت و آسیب خیلی جزئی وارد کرد و مشکل ما بیشتر در مورد برخی مرکبات در نواحی جنوبی 

شوندسوختگی و گرمازدگی میها در برخی مناطق مرکبات دچار آفتابکه در این استان کشور است، چرا . 
هایی عنوان کرد که باعث وی اجرای طرح سایبان برای درختان مناطق جنوبی کشور که دارای آفتاب شدیدی هستند را یکی از طرح

ن برای درختان لیمو اجرا شده است، البته طرح سایبان به شود و تا کنون این طرح سایباجلوگیری از بین رفتن درختان مرکبات می
دهد، راندمان مصرف آب در اجرای این های کرمان، فارس، هرمزگان و بوشهر اجرا شده و نتیجه نشان میصورت پایلوت در استان

رسدیابد و آفتاب سوختگی و بیماری زوال مرکبات در طرح سایبان به صفر میدرصد بهبود می 30طرح  . 
درصد افزایش یافته و بازگشت سرمایه ظرف دو تا سه سال انجام  25به گفته لطیفیان در طرح سایبان بازدهی درختان لیمو باالی 

پذیردمی . 
اید، اظهار داشت: تحقیقات زیادی در این بین بردن جاروئک لیموترش انجام داده  وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای از

مورد « رقم پارسی»ت گرفته و یکی از مهمترین کارهای انجام شده شناسایی ارقام مقاوم به این بیماری بوده و در نهایت زمینه صور
دهد استفاده قرار گرفت که نه تنها کیفیت خوبی دارد بلکه مقاومت بسیاری خوبی در مقابل بیماری ویروسی مرکبات از خود نشان می

دهد و افت تولید لیموترش بودیم اکنون وضعیت تولید این محصول کفاف مصرف داخلی را می و اکنون پس از چند سال که دچار

 .نیازی به واردات لیموترش نداریم

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی
  

باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/7/1397تاریخ :   
 

شود/ تصویب معافیت مالیاتی تولیدکنندگان بستر کشت قارچتولید میهزار تن قارچ امسال در کشور  160  
رسدهزارتن می 160هزارتنی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  10تقوی گفت: امسال تولید قارچ با افزایش  . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش   ل از وزارت جهاد کشاورزی، غالمرضا تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه به نق 

ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: پیشنهاد معافیت مالیاتی تولیدکنندگان بستر کشت قارچ برای تصویب 
  .به هیئت دولت ارسال شده است

شود هزینه مالیات وارد بینی میدرصد اعالم کرد و افزود: با این معافیت پیش 22تا  20میزان مالیات تولیدکنندگان کمپوست را   وی
 .چرخه سرمایه در گردش در حوزه تولید کمپوست یا همان بستر کشت قارچ شود

 هزار تن میزان تولید این محصول در کشور افزایش یابد، این درحالی 10تقوی درباره تولید قارچ خوراکی پیش بینی کرد که امسال 
 .هزارتن قارچ در کشور تولید شد 150است که سال گذشته بیش از 

وی از تدوین دستورالعمل نصب هلوگرام بر روی بسته بندی های قارچ خوراکی در راستای شفاف سازی مسیر تولید و عرضه خبر 
گرام بر روی بسته های داد و گفت: با توجه به مصرف قارچ خودرو و سمی در عرصه های طبیعی، امسال دستورالعمل نصب هلو

 .قارچ تولیدی را به منظور اعتماد سازی مصرف کنندگان تدوین کردیم

امسال تحقیقات مربوط به تولید و فرآوری قارچ  :مدیرکل دفتر امور گلخانه،گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی گفت

ر این راستا چند شرکت خصوصی برای همکاری تحقیقاتی خوراکی در موسسه تحقیقات علوم باغبانی راه اندازی شده است که د

 .اعالم آمادگی کرده اند

 لینک خبر 
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  ولیدات زراعیت
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/7/1397تاریخ :
 

 سرمایه گذاری در کدام بخش کشاورزی سودده تر است؟
کارشناس کشاورزی از لزوم سرمایه گذاری در کاالهای اساسی همچون برنج و حبوبات که از ثبات و رونق خوبی 

 .برخوردارند،خبر داد

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  وگو با خبرنگار زاده کارشناس کشاورزی در گفتشعبانعلی قلی گروه اقتصادی  

ر کرد:در شرایط فعلی و با رخ دادن مشکالت اقتصادی در چند ماه تجارت در کشاورزی،اظها ،دربارهباشگاه خبرنگاران جوان
 .گذشته، بسیاری از کاالها با رشد قیمتی زیادی مواجه شده اند در صورتیکه،مواد اولیه کشاورزی تغییر قیمت چندانی نداشته اند

یم این در حالیست که رشد قیمت درصدی بوده ا 100تا  50وی افزود:در بسیاری از کاالهای مصرفی مردم،شاهد افزایش قیمت 
 .محصوالت اولیه کشاورزی بسیار اندک بوده است

های کارشناس کشاورزی با اشاره به استراتژیک بودن برخی از محصوالت کشاورزی همچون برنج، تصریح کرد:به دلیل سیاست
دهدای را اختصاص میاساسی کشور،دولت برای واردات این محصول هر ساله بودجه . 

زاده بیان کرد:بنابر دالیل ذکرشده،در صورتیکه کسی بخواهد فعالیت تجاری و صادرات در زمینه محصوالت کشاورزی را آغاز قلی
 .کند،اکنون بهترین زمان برای این کار است

های الیتوی یادآوری کرد:متاسفانه بسیاری از سودجویان و سوداگران از شرایط متالطم اقتصادی کشور سوءاستفاده کرده و با فع
 .مخرب خود به تجارت محصوالت کشاورزی ضربه جدی وارد کرده اند

قلی زاده گفت: کسانی که میخواهند تجارت را شروع کنند نیازمند آموزش و تجربه هستند و برای بدست آوردن این تجربه بهتر است 
 .به مراکز تولید مراجعه کنند تا سودجویان سوءاستفاده نکنند

ها واستعدادها را شناسایی و با مطالعه مناسب فعالیت ادامه داد: برای موفقیت در این حوزه باید نیازها ،اولویتکارشناس کشاورزی 
 .خود را آغاز کرد

وی درباره تجارت محصوالت پررونق گفت:در محصوالتی مانند برنج وحبوبات میتوان مانور خوبی داد،اماچون با نوسانات نرخ 
ایی که حوزه مرکبات نیزجاذبه خوبی برای اشخاص صادرکننده دارد امکان تجارت در این زمینه مفید ارز روبرو هستیم و از آنج

 .خواهد بود

کارشناس کشاورزی درباره چالش های کشاورزان گفت:وجود واسطه ها در فاصله بین باغ تا مصرف کننده نه تنها باعث زیان 
ا مجبور به فروش زمین های کشاورزی کرده استکشاورزان شده بلکه در برخی مواقع فعاالن این بخش ر . 

قلی زاده یادآوری کرد:هم اکنون روستاها از چارچوب و اصالت صادرکنندگی خود خارج شده و به مصرف کننده تبدیل شده اند 
 .وهمین عوامل باعث کوچ روستاییان به شهر شده است
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رزی افزود: میزان هزینه ها متفاوت و بستگی به اندازه زمین وی درباره میزان سرمایه گذاری الزم برای تجارت در بخش کشاو
،حجم کار و موقعیت جغرافیایی دارد و برای هر کاال برآورد های جداگانه ای از لحاظ موقعیت قرار گیری ،جنس خاک و ظرفیت 

 .های آن منطقه انجام میگیرد

اقتصاد مقاومتیکارشناس کشاورزی گفت:در مسئله بومی سازی و  چندان موفق نبوده ایم وبرای موفق شدن ظرفیت هایی وجود دارد  
رساندکه هزینه هارا به حداقل و سود را به حداکثر می . 

 5تا  4  ثر در اقتصاد کشور های دیگروی با بیان اینکه متغیرها در اقتصاد و تولید تاثیرگذارند،افرود:با اینکه تعداد متغیرهای مو
کندمتغیر وجود دارد .همین موضوع بازار را دچار ریسک و سود دهی باال می 34است اما در ایران حدود   مورد . 

زاده درباره برعهده گرفتن تولید محصول کشورهای دیگر،تصریح کرد:کار بسیار مناسبی است ،اما کشاورزی ما مشکالت قلی
آب دارد و برای تولید و صادرات باید به سراغ محصوالتی برویم که آب بری کمی داشته باشدبزرگی مانند  . 

به خود کفایی برسیم ،گفت: نباید به کشور های دیگر وابسته بشویم. اگر استاندارد   وی با تاکید بر اینکه باید در مورد کاالهای اساسی
ن مشکل را رفع کنیمها و مقدار تولید رعایت شود خیلی خوب میتوانیم ای . 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 

 ایرنا  – 3/7/1397تاریخ : 
 

 صادرات دفترچه تحصیلی و گوشت ممنوع شد
 مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه ای به گمرکات ممنوعیت صادرات انواع دفترچه های تحصیلی، -ایرنا -تهران

تومانی را ابالغ کرد 4200هرگونه دام زنده، گوشت گرم و منجمد تولید داخل و وارداتی با ارز  . 

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از گمرک، براساس این بخشنامه صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله به عنوان کاالی همراه مسافر نیز 
  .ممنوع است

کیلوگرم  200کارتن دفترچه مشق به وزن سه هزار و  120از محموله صادراتی نخود به گزارش ایرنا ماموران گمرک روز گذشته 
  .کشف و ضبط کردند

همچنین در بخشنامه گمرک صادرات رسمی و خروج غیررسمی هرگونه دام زنده، گوشت گرم و منجمد تولید داخل و وارداتی )با 
تومانی( به هر عنوانی ممنوع است 4200ارز  .  

 صادرات تایرهای سنگین و نیمه سنگین  **
برابر بخشنامه گمرک، شرکت های دارای گواهی فعالیت نمایندگی تایرهای سنگین و نیمه سنگین، پس از ارائه تعهد محضری به 

  .انجمن واردکنندگان الستیک، مجاز به واردات هستند
غیره خارج از فهرست تغییرات انجمن واردکنندگان الستیک  همچنین واردات تایر سنگین و نیمه سنگین برندهای چینی، اروپایی و

توسط همه متقاضیان واردات دارای کارت بازرگانی مجاز، بدون الزام به داشتن گواهی فعالیت نمایندگی و با رعایت استاندارد 
  .اجباری مجاز است

آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه ای به گمرکات مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق « علی معقولی»به گزارش ایرنا، روز گذشته 
را ابالغ کرد« کاهش تعرفه واردات الستیک به پنج درصد»اجرایی  . 

 لینک خبر 
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ر تولیدات دام و طیو  

ایران اکونا  – 4/7/1397تاریخ :   

 صادرات دام زنده و گوشت ممنوع شد
تومانی( به گمرکات  ۴200ممنوعیت صادرت دام زنده و هرگونه گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی )با ارز 

 .کشور ابالغ شد

علی اکبر شامانی مدیرکل گمرک صادارت گمرک با ارسال نامه ای به گمرکات کشور ممنوعیت صادرات چند دسته کاال از جمله، 
تومانی( و دفترچه تحصیلی را به گمرکات کشور ابالغ کرد  4200داخل یا وارداتی )با ارز  هرگونه گوشت منجمد و گرم تولید . 

این تصمیم پیش از این در کارگروه تنظیم بازار به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز و جلوگیری از افزایش قیمت بیشتر این 
 .محصوالت در بازار داخلی و خروج بی رویه از کشور ممنوع شده بود

هزار تومان است 50بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به صورت شقه در بازار داخلی بیش از  . 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 7/7/1397تاریخ  :  

هزارتومان 61خروج از مرزهای کشور است/نرخ هر کیلو شقه گوسفندی دام زیادی در حال   
ملکی گفت:مسئوالن برای مدت کوتاهی از صادرات غیر قانونی دام جلوگیری کردند،اما اکنون بحث قاچاق از سرگرفته 

 .شده است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار

 61تا  60، درباره آخرین وضعیت بازار گوشت اظهار کرد:هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ خبرنگاران جوان
عرضه می شودهزار تومان به مصرف کننده  . 

البته مسئوالن برای مدت کوتاهی جلوی این کار را  :وی با اشاره به اینکه دام زیادی در حال خروج از مرزهای کشور است،افزود

گرفتند که نتیجه آن ثبات قیمت گوشت در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بود،اما هم اکنون به سبب کمبود نظارت بحث قاچاق مجددا 
شده استاز سرگرفته  . 

هزار تومان 2۵بیشتر بخوانید: کمبودی در عرضه دام زنده در ایام تاسوعا و عاشورا نداریم/ حداکثر نرخ هر کیلو دام   

ملکی ادامه داد: بعد از دهه اول محرم نه تنها دام زنده، بلکه تمامی کاالها به سهولت درحال خروج از مرزهای کشور است که این 
ایجاد کرده است امر مشکالتی در بازار داخل . 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان از کمبود دام در میادین خبر داد و افزود: اگرچه قیمت نسبت به دهه محرم تفاوتی نداشته 
 .است،اما با استمرار قاچاق دام ،قیمت گوشت با نوساناتی در بازار روبرو خواهد شد

 لینک خبر 
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 چای
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/7/1397تاریخ : 
 

تولید برگ سبز چایدرصدی  10هزارتن رسید/افزایش  102خرید تضمینی برگ سبز چای به   
میلیارد تومان از  203هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  102یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمار تاکنون 

 .چایکاران خریداری شده است

جارت و کشاورزیصنعت،تحبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

هزارتن  102،از آغاز برداشت چین چهارم برگ سبز چای طی چند روز آینده خبر داد و گفت: براساس آخرین آمار تاکنون جوان
ران خریداری شده استمیلیارد تومان از چایکا 203برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  . 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران  132درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است، افزود:تاکنون  65وی با اشاره به اینکه 
 .پرداخت و مابقی به تدریج پس از تامین منابع مالی به حساب کشاورزان واریز خواهد شد

درصد درجه دو است 62ری شده درجه یک و درصد برگ سبز چای خریدا 38به گفته جهان ساز  . 

درصدی خرید نسبت به سال قبل 2د/افزایش هزار تن رسی 90بیشتر بخوانید: خرید تضمینی برگ سبز چای به   

کارخانه چای سازی مشغول فعالیتند،بیان کرد:از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده  31رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه 
هزارتن چای خشک استحصال شده است 23تاکنون  . 

ل خبر داد و گفت: پیش بینی می شود که تا پایان فصل درصدی تولید برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قب 10وی از افزایش 
هزارتن چای خشک استحصال خواهد شد 25هزارتن برسد که از این میزان  110خرید تولید برگ سبزچای به  . 

هزارتن چای خشک در کشور، مابقی نیاز داخل باید از طریق  110جهان ساز در پایان تصریح کرد: با توجه به مصرف ساالنه 
 .واردات تامین شود
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 حبوبات

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                        7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول مهر ماه 

 

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

 
 خاک

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                        7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول مهر ماه 

 

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

 
 خرما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                        7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول مهر ماه 

 

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

 
  خرید تضمینی / خدمات

 
خبرگزاری فارس  – 2/7/1397تاریخ :   

 

 کاران پرداخت شد درصد پول گندم 7۶میلیون تن گندم/  9.۵خرید تضمینی 
ظهار اوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم سید مؤمن نیافر در گفت

 ۴00هزار و  12۵های سراسر کشور به ارزش هزار تن گندم از کشاورزان استان ۴۵0میلیون و  9داشت: تا این لحظه 
درصد مطالبات  7۶میلیارد لایر آن یعنی رقمی معادل  ۶00هزار و  9۵میلیارد لایر خریداری شده که از این میزان 

 .گندمکاران پرداخت شده است

های خوزستان، کردستان و گلستان دانست و افزودگندم را مربوط به استان وی بیشترین خرید حجم  131خوزستان با یک میلیون و  :

هزار تن رتبه سوم تولید گندم در کشور را  930هزار تن رتبه دوم و گلستان با  ۵0هزار تن مقام اول، کردستان با یک میلیون و 
 .داشته است

های سردسیر که به تازگی ولتی ایران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه استانمدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی د
ها آن را کشت کنند که نیازمند دریافت پول گندم هستند و چه تدبیری و دیرتر از همه گندم را برداشت کرده و باید زودتر از بقیه استان

اند، پولشان پرداخت شده است و ی که تا پایان تابستان گندم خود را تحویل دادههای گرمسیراید، گفت: تمام استانبرای آن اندیشیده
زنجان و کردستان  آذربایجان غربی، همدان،های سردسیر ازجمله آذربایجان شرقی،های البرز و تهران هم تسویه شده، اما استاناستان

ن مهرماه پرداخت شودهنوز بخشی از پول گندمشان باقی مانده است که امیدواریم تا پایا . 

میلیارد لایر از  83هزار و  9هزار تن کلزا به ارزش  330های روغنی از کشاورزان هم گفت: نیافر همچنین در مورد خرید دانه
 .کلزاکاران خریداری شده و وجه آن کامالً پرداخت شده است

هزار و  32تن دانه آفتابگردان به ارزش  1309ا این لحظه ت وی همچنین از آغاز خرید دانه آفتابگردان و گلرنگ هم خبر داد و گفت:
میلیون  ۵77هزار و  18تن گلرنگ به ارزش  7۵3میلیارد لایر آن پرداخت شده است. همچنین  ۶میلیون لایر خریداری شده که  922

میلیارد لایر آن تا این لحظه پرداخت شده است 7700لایر از کشاورزان خریداری شده که  . 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/7/1397تاریخ : 
 

درصدی تولید برگ سبز چای 10هزارتن رسید/افزایش  102خرید تضمینی برگ سبز چای به   
میلیارد تومان از  203هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  102یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمار تاکنون 

 .چایکاران خریداری شده است

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

هزارتن  102،از آغاز برداشت چین چهارم برگ سبز چای طی چند روز آینده خبر داد و گفت: براساس آخرین آمار تاکنون جوان
چایکاران خریداری شده است میلیارد تومان از 203برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  . 

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران  132درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است، افزود:تاکنون  65وی با اشاره به اینکه 
 .پرداخت و مابقی به تدریج پس از تامین منابع مالی به حساب کشاورزان واریز خواهد شد

درصد درجه دو است 62خریداری شده درجه یک و  درصد برگ سبز چای 38به گفته جهان ساز  . 

درصدی خرید نسبت به سال قبل 2تن رسید/افزایش هزار  90بیشتر بخوانید: خرید تضمینی برگ سبز چای به   

کارخانه چای سازی مشغول فعالیتند،بیان کرد:از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده  31رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه 
هزارتن چای خشک استحصال شده است 23تاکنون  . 

سال قبل خبر داد و گفت: پیش بینی می شود که تا پایان فصل درصدی تولید برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه  10وی از افزایش 
هزارتن چای خشک استحصال خواهد شد 25هزارتن برسد که از این میزان  110خرید تولید برگ سبزچای به  . 

 هزارتن چای خشک در کشور، مابقی نیاز داخل باید از طریق 110جهان ساز در پایان تصریح کرد: با توجه به مصرف ساالنه 
 .واردات تامین شود

 لینک خبر 
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https://www.yjc.ir/fa/news/6676223/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-102-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C
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  خرید تضمینی / خدمات
 

  باشگاه خبرنگاران جوان – 7/7/1397تاریخ : 

هزارتن کلزا در سال زراعی جدید/افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی دانه روغنی امری ضروری  500بینی تولید  پیش
 است

هزارتن کلزا تولید شود که از این میزان حداقل  500پیش بینی می شود که  98-97یک مقام مسئول گفت:در سال زراعی 

هزارتن روغن استحصال خواهد شد 200 . 

صنعت،تجارت و کشاورزیطرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  علیرضا مهاجر مجری گروه  

ینی دانه های روغنی اظهار کرد: براساس قانون خرید ، با انتقاد از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضماقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد نرخ خرید تضمینی محصوالت مختلف کشاورزی را به شورای اقتصاد داده است و هم 

داکنون منتظر اعالم نرخ نهایی هستیم چرا که اعالم به موقع نرخ خرید تاثیر زیادی در تصمیم گیری کشاورزان دار . 

وی افزود: از دولت انتظار می رود که این بحث قانونی را که قبل از شروع کشت باید نرخ محصوالت مختلف را اعالم کند، به اجرا 
 .در بیاورد تا کشاورزان براساس آن بتوانند تصمیم گیری الزم برای کشت محصوالت مختلف را داشته باشند

تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی جدید باید حداقل چند درصد افزایش یابد، مهاجر در پاسخ به این سوال که به نرخ خرید 
بیان کرد: طبق قانون خرید تضمینی، همه ساله قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی باید بر مبنای تورم اعالم شده از سوی بانک 

روغنی افزایش نیافت از این رو انتظار می رود که  مرکزی افزایش یابد و از آن جا که در سال زراعی گذشته، قیمت اکثر دانه های
 .تورم سال گذشته و امسال در نرخ خرید محصوالت محاسبه شود تا کشاورزان با انگیزه بیشتری به کشت ادامه دهند

های روغنیضمینی دانهدرصدی نرخ خرید ت 60بیشتر بخوانید: ضرورت افزایش   

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه درگیر محاصره اقتصادی نابه حق هستیم،از این رو تولید محصوالت اساسی در داخل 
امری ضروری است تا فشار ابرقدرت ها نتواند تاثیری بر مردم و دولت داشته باشد که به همین خاطر از دولت انتظار می رود که 

ش منطقی در نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی داشته باشد چرا که در غیر این صورت پیش بینی تولید محقق نخواهد افزای
 .شد

در سال زراعی جدید   وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر آنکه چه میزان بذر برای سال زراعی جدید تدارک دیده شده است،افزود:
هزار هکتار بذر 350برای  هزار هکتار کشت کلزا صورت گیرد 280است که انتظار می رود حداقل در  تهیه شده   . 

مهاجر از آغاز کشت کلزا در مناطق سرد شامل استان های مرکزی و غربی کشور خبر داد و گفت: هم اکنون کشت کلزا در استان 
سان رضوی و خراسان شمالی آغاز شده های آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،مرکزی،قزوین،همدان،شمال ایالم،زنجان،اردبیل،خرا

 .است

هزارتن کلزا تولید شود که  500پیش بینی می شود که  98-97مجری طرح دانه های روغنی در پایان تصریح کرد: در سال زراعی 
درصد نیاز کشور است 20هزارتن روغن استحصال خواهد شد که جوابگوی  200از این میزان حداقل  . 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

ایرنا  – 2/7/1397تاریخ :   

 پاداش دولت به گندمکاران کردستانی
بهار امسال سخاوت آسمان سبب شد که گندمکاران کردستانی با لب های خندان محصول خود را برداشت  -ایرنا  -سنندج 

 درصدی مطالبات آنان، زحمت های بهره برداران را بدون پاداش 50کنند و دولت نیز با خوش قولی در پرداخت 

 .نگذاشت

به گونه ای که عمده محصول کشاورزی این استان را شامل می شود که هر به گزارش ایرنا، گندم محصولی مهم در کردستان است 
هزار میلیارد لایر از این محل عاید بهره برداران  14سال به صورت میانگین به گواه داده های آماری سازمان جهاد کشاورزی حدود 

 .می شود
سال های گذشته به ثمر بنشیند، به طوری که میزان گشاده رویی آسمان باعث شد کشتزارها و گندمزارهای کردستان پربارتر از 

 100درصدی و در بحث خرید تضمینی نیز از افزایش  30برداشت این محصول در همسنجی با سال زراعی گذشته از رشد 
 .درصدی برخوردار شده است

اخت از طرفی دولت به منظور تشویق مردم و کشاورزان در تحقق اهداف تامین امنیت غذایی، وعده پرد درصد بهای محصول  50

حداکثر تا دو هفته پس از تحویل گندم به انبارها داد،؛ از این رو گندمکاران کردستان، تیر ماه سال جاری کار خود را با امیدی بیشتر 
 .برای درآمدی فزون تر آغاز کردند

میلیون لایر به انبارها و  600هزار  31هزار تن محصول به ارزش  26در مدت سه ماه از آغاز برداشت گندم حدود یک میلیون و 
درصد از این میزان  50مراکز خرید تحویل داده شده و به گفته نماینده شرکت بازرگانی دولتی در کردستان، دولت نیز تاکنون حدود 

هزار و  6شامل   .میلیارد لایر را پرداخت کرده است 747
هزار تنی افزون بر رشد دو  26انست با خرید تضمینی یک میلیون و جمال صالحی اظهار داشت: استان کردستان در سال جاری تو

 .برابری نسبت به سال گذشته در خرید، رتبه دوم کشوری را نیز از آن خود کند
وی یادآور شد: پرداخت نیمی از بهای گندم خریداری شده در مهلت مقرر نشان از خوش قولی دولت به گندمکاران این استان است و 

نزدیکی فصل برداشت و کاشت گندم در کردستان به علت شرایط جغرافیایی می تواند مهمترین اقدام در تشویق کشاورزان  با توجه به
 .در ادامه کار باشد

درصد باقی مانده مطالبات گندمکاران استان به زودی از سوی وزارت جهاد کشاورزی تامین اعتبار و  50صالحی پیش بینی کرد که 
ز شود که در صورت خوش قولی در این مورد نیز می توان لبخند شادی بیشتری بر چهره بهره برداران نشاندبه حساب آنان واری . 

مرکز خرید سازمان تعاون روستایی به عنوان مباشر  66مرکز خرید تضمینی محصوالت کشاورزی شامل  86برای تحقق این هدف، 
مرکز نیز از سوی بخش خصوصی راه اندازی شده است 20و  . 

هزار بهره بردار از حوزه  80تا  75مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز در این زمینه با بیان اینکه ساالنه 
هزار میلیارد لایر درآمد  11زراعت به ویژه کشت گندم ارتزاق می کنند، گفت: این بهره برداران تنها از کشت محصول گندم حدود 

 .دارند
ار داشت: افزون بر بهره برداران، فعاالن مرتبط با حوزه گندم از جمله کمباین داران، کامیون داران و محمدصالح احمدی اظه

 .کارخانه های آرد از ناحیه فعالیت های خود ساالنه حدود سه هزار میلیارد لایر درآمد کسب می کنند
بهره برداران، سازمان جهاد کشاورزی هر سال اقدام به  وی تاکید کرد: به منظور ساماندهی این میزان درآمد و تحقق کامل آن به سود

هزار تن گندم خریداری شود اما با توجه به  900خرید تضمینی محصوالت می کند که در سال جاری پیش بینی می شد حداکثر 
درصد از این پیش بینی ها فراتر رفت 12وضعیت مناسب بارش ها میزان خرید حدود  . 

درصد در همسنجی با مدت  30تر رفتن خرید از میزان پیش بینی ها، امسال میزان تولید گندم نیز حدود احمدی گفت: عالوه بر فرا
 .مشابه سال گذشته افزایش داشته است

هزار هکتار مزارع آبی به  34هزار هکتار زمین دیم و  522هزار هکتار شامل  556به گزارش ایرنا، در سال زراعی جاری، 
استکشت گندم اختصاص یافته  . 

مرکز خرید بخش خصوصی شامل سیلو و  21مرکز خرید سازمان تعاون روستایی و  73مرکز خرید گندم، شامل  94در سال جاری 
لایر با لحاظ درجه پاکی گندم شروع کرده اند و  520هزار و  13کارخانه های آرد، کار خرید گندم را از کشاورزان به قیمت مصوبه 
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اردادامه د 97این روند تا مهر  . 
هزار ُتن در سیلوها و مراکز دولتی به صورت بلند  400هزار ُتن گندم است که این میزان شامل  600کردستان قادر به انبار حدود 

هزار ُتن نیز در کارخانه های آرد بخش خصوصی است 200مدت و حدود  . 
د محصوالت کشاورزی به ویژه غالت در استان کردستان به سبب داشتن زمین های مرغوب و حاصلخیز، یکی از قطب های تولی

 .غرب کشور به شمار می رود و جایگاه چهارم کشوری در تولید گندم را به خود اختصاص داده است

 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 

ایرنا  – 2/7/1397تاریخ :   

میلیون تنی گندم هدف گذاری شد 14تولید   
 14تولید حدود  97-98مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم کشور گفت:برای سال زراعی  -ایرنا  -تهران 

درصد گذشت 76رزان گندمکار نیز از مرز میلیون تن گندم هدف گذاری شده است و میزان پرداخت مطالبات کشاو . 

در شصت و یکمین جلسه فنی گندم اظهار « اسماعیل اسفندیاری پور»ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، به گزارش روز دوشنبه 
هزار و  9میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که مبلغ  51هزار و  12میلیون تن گندم به ارزش  9.5داشت: امسال نزدیک به 

کشاورزان تاکنون پرداخت شده است درصد از مطالبات 76.4میلیارد تومان به میزان حدود  557 . 
میلیارد تومان هم با تامین منابع به کشاورزان ذیربط پرداخت خواهد شد 943هزار و  2وی افزود: حدود  . 

میلیون تن گندم هدف گذاری شده که انتظار می رود با تالش کشاورزان  14مجری طرح گندم تصریح کرد: سال زراعی جدید تولید 
مزارع و سازگاری شرایط آب و هوایی به این هدف دستیابیم و مدیریت به موقع . 

هزار تن انواع بذور گندم تهیه و تدارک دیده شده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد 480اسفندیاری پور گفت: امسال بالغ بر  . 
ها ارسال شده و باید در کوتاهترین  این مقام مسئول افزود: حجم ابالغی طرح افزایش ضریب خود اتکایی گندم طی نامه ای به استان

 .زمان توزیع شهرستانی و دهستانی آن انجام گیرد
به گزارش ایرنا، خرید تضمینی گندم هر سال از اواخر اسفندماه از شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان و مناطق گرمسیر 

)از سواحل خزر تا مناطق سردسیر( ادامه دارد آغاز می شود و تا روزهای پایانی مهرماه در دیگر استان های کشور . 
 2هر کیلوگرم گندم معمولی )نان( با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید  96-97بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 

هزار و  13تومان( و گندم دوروم  300هزار لایر )یک هزار و  13درصد به مبلغ  300 ( خریداری تومان 330لایر )یک هزار و 

 .شد
مرکز خرید در سراسر کشور گندم تحویلی کشاورزان را خریداری می کنند 150امسال یک هزار و  . 
 590میلیون و  14نیز  1395هزار میلیارد لایر خریداری شد و سال  114میلیون تن گندم به ارزش بیش از  9پارسال نزدیک به 

هزار میلیارد لایر خریداری شده بود 145به ارزش بیش از هزار تن  525میلیون و  11هزار تن گندم تولید و  . 
میلیون لایر رسیده  227به گفته یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ میانگین دریافتی کشاورزان گندمکار امسال به 

داشته استدرصد افزایش درآمد گندمکاران را در پی  17میلیون لایر بود که  222در حالی که سال گذشته  . 
 .سال زراعی از آغاز مهرماه هر سال آغاز می شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد

طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده خود را به دولت ارایه دهند تا 
ه نرخ ها به کشاورزان اعالم شودقبل از شروع فصل زراعی جدید و تا پایان شهریورما . 

وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم را در اوایل شهریورماه تعیین و به شورای 
 اقتصادی ارایه می دهد تا قبل از شروع فصل کشت نرخ خرید تضمینی به کشاورزان اعالم شود که امسال این مهم همچنان در دست

 .بررسی های کارشناسی در شورای اقتصاد قرار دارد و تاکنون اعالم نشده است

 لینک خبر 
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 خشکسالی

 
 ایران اکونا  – 7/7/1397تاریخ : 

 

آوردکشت دوم محصولی که خشکسالی می  
کنند که کاشت برنج برای یک دوره زمانی، اقدام به کشت دوم برنج نیز میمدتی است که کشاورزان مازندرانی، عالوه بر 

کندبه عقیده بسیاری از کارشناسان، مشکالت فراوانی ایجاد می . 

کنند که به عقیده مدتی است که کشاورزان مازندرانی، عالوه بر کاشت برنج برای یک دوره زمانی، اقدام به کشت دوم برنج نیز می
کندشناسان، مشکالت فراوانی ایجاد میبسیاری از کار . 

چند سالی است که کشاورزان مازندرانی و سایر کشاورزان در دیگر نقاط ایران با کم آبی مواجه هستند و مدیریت ناصحیح در 
حث مهمی مصرف آب و آموزش به کشاورزان شاید از جمله معضل تامین منابع آبی باشد، بنابراین نبود برنامه و آینده نگری از مبا

باید به آن توجه کنند ای رخ دهد؛ بوده که مسئوالن پیش از این که فاجعه . 

بارها تحقیقات در زمینه نبود و یا کمبود آب از سوی کارشناسان کشاورزی مطرح شده اما ظاهرا تنها کسانی که باور ندارند، مردم و 
شود. شاید با اجرای های بی رویه، ادامه یافته و جلوی آن گرفته نمیهای فراوان همچنان کشتمسئولین بوده که با وجود اطالع رسانی

یک دستورالعمل منسجم درباره بحران کم آبی بتوان کشاورزان را از این بحران بیش از گذشته مطلع کرد تا کشاورزان نیز از آن به 
 .عنوان یک الگو بهره بگیرند

دهند که این اجازه را به خود می ها، برخی از کشاورزان و برخی منفعت طلبیهرچند با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی در کشور 
با وجود کم آبی در برخی مناطق همچنان به کشت دوم ادامه دهند، این در حالی است که تحقیقات ثابت کرده این نوع بهره گیری از 

رابر می شود و این امر تبعات بعدی به دنبال زمین، توان اراضی کشاورزی را پایین آورده و در صورت کشت، مصرف آب چند ب
 .دارد

یکی از این تبعات حفر چاه های عمیق و استفاده بی رویه از منابع آبی زیرزمینی است که این خود نیز مشکالت زیادی را به وجود 
ان تنها مشکل کم آبی در های زیرزمینی، اما در این میمی آورد، مشکالتی چون تداخل آب شور و شیرین و یا خالی شدن آب سفره

شود بلکه بر اساس نظر کارشناسان، ابتال به برخی بیماری های خطرناک همچون سرطان نیز یکی از کشت دوم مشاهده نمی
 .معضالت این کشت برای کشاورزان و مصرف کنندگان است، مشکلی که به نظر می رسد باید برای آن راه حلی ارائه داد

کشت دوباره برنجمصرف باالی کود و سم در   

هکتار زمین  2رحمان روحانی از کشاورزان روستای آرم بخش مرکزی محمودآباد در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه دارای 
سال است که کشت دوم برنج دارم و کمبود آب خود را از آب بندان روستا تامین 3کشاورزی در این روستا است، اظهار کرد: حدود 

ها خشک است های صورت گرفته، هیچ تاثیری در روند رشد برنج نداشته و هنوز رودخانهی کشت ندارم. بارندگیکرده و مشکلی برا
 .و این در حالی است که در مرحله برداشت برنج قرار داریم

نیستم، اظهار این کشاورز مازندرانی با اشاره به اینکه به خاطر مصرف باالی کود و سم در این نوع کشت موافق کشت دوباره برنج 
کرد: تمام اراضی کشاورزی روستا زیر کشت دوم می رود و من نمی توانم زمین را بدون کشت نگه دارم. کشت دوم بالفاصله پس 

بریماز نخستین کشت صورت می گیرد و همین دلیل موجب هزینه های بیشتر می شود و در نهایت سود کمتری می . 
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ممکن است هزینه ای که برای شخم زمین، پول کارگر و سایر هزینه ها داشته باشیم،  روحانی گفت: کشت مجدد یک ریسک بوده و
به کشاورز بازگردانده نشود اما در کشت اول سود بیشتری خواهیم داشت و در کشت دوم هزینه بیشتر و سود کمتر داریم. در کشت 

 2ییرات آب و هوایی و کمتر بودن آب این میزان به تن محصول برداشت می شود اما در کشت دوم به دلیل تغ 3اول در هر هکتار 
 .تن در هر هکتار می رسد این در حالی است که هزینه انجام شده در کشت دوم، دو برابر کشت اول است

وگو با ایسنا اظهار کردکرم رمضانی از دیگر کشاورزان مازندرانی در گفت شرایط اقتصادی این روزها، درآمد پایین و هزینه های  :

باال باعث شده تا طی چند سال اخیر با وجود داشتن زحمات زیاد کاشت، اقدام به کشت مجدد برنج کنم. کشت دوم برنج و فروش 
حاصل از تولید کمک زیادی به من در هزینه های سال می کند چرا که شغل من فقط کشاورزی بوده و منبع درآمدی دیگری ندارم 

حال حاضر مانند کم آبی مطلع هستم اما مجبور به کشت مجدد برنج می شومبنابراین با وجود اینکه از مشکالت  . 

توانم در زمین بکارم تا جایگزین کشت دوم برنج باشد، خاطرنشان کرد: به این کشاورز مازندرانی با بیان اینکه محصول دیگری نمی
توان کاشت و در این میان تنها برنج ری نمیدلیل نوع کیفیت خاک اراضی کشاورزی در این منطقه جز کلزا و برنج، محصول دیگ

شود کشت اول برنج دیر شده و دیر شدن کشت، درآمد بهتری دارد. کاشت کلزا و دیر به ثمر رسیدن این محصول باعث می
 .کشاورزان را با چالش های فراوانی روبه رو می کند

ترین مانع کشت دوم در مازندرانآبی، مهمکم  

وگو با ایسنا، با بیان اینکه دو عامل ژنتیک یس کارگروه کشاورزی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران در گفتهمت اله پیر دشتی، رئ
تواند بر کیفیت محصول برنج تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: رقم برنج هاشمی و طارم از نظر ژنتیکی دارای کیفیت خوبی و محیط می

ثیر بگذاردتواند بر کیفیت تابوده اما عامل محیطی می . 

تواند بر کیفیت برنج کشاورزان تاثیر بگذارد و در این میان وی خاطرنشان کرد: عامل محیطی مانند حاصلخیزی آب، خاک و دما می
ترین عوامل تاثیرگذاری بر کشت مجدد برنج در مازندران است. تغییر دما به ویژه در شب که درجه حرارت به عنوان یکی از مهم

گذاردست، به طور معمول بر کیفیت در کشت مجدد و حتی رتون تاثیر میهوایی خنک تر ا . 

آبی است، اظهار کرد: عالوه بر کم آبی، وجود ترین عامل در جلوگیری از کشت دوم در مازندران کمپیردشتی با اشاره به اینکه مهم
ود و سم کرده که این عوامل باعث پایین آمدن کیفیت کرم ساقه خوار نیز از مواردی است که کشاورز را مجبور به استفاده بیشتر از ک

درجه سانتی گراد، بر دانه بستن برنج، خوشه بندی، پوک شدن و پائین آوردن  15محصول خواهد شد. بارندگی و دمای کمتر از 

 .کیفیت آن موثر است

اینکه دانست بارندگی و توزیع بارش در معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، اظهار کرد: برای 
رسد، کیفیت برنج تا چه میزان موثر است، باید دید برنج در چه مرحله ای از رشد است اما آنچه در کشت دوم مهم به نظر می

وری قابلیت های کشت در برخی مناطق استبهره  سنجی اراضی برای کشت دوم از جمله مسائلی است که باید به صورتقابلیت .

شوددقیق کنترل شود، بارندگی در برخی مناطق به جای اینکه در زمین برای کشت برنج ذخیره شود، تبخیر می . 

 کشت دوم برنج و استفاده بیش از اندازه سموم

وگو با ایسنا به استفاده بیش از حد از بهنام امیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز در گفت
سموم کشاورزی توسط کشاورزان در کشت دوم برنج، اشاره و اظهار کرد: بیشترین سموم مصرفی مربوط به مبارزه با کرم ساقه 

گیردهای دوم صورت میخوار برنج است که به خصوص در کشت . 

زمان ظهور این نسل مقارن  امیری، نسل سوم کرم ساقه خوار برنج را دارای بیشترین کلونی دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه
 .با کشت های دوم در استان مازندران است؛ کشاورزان در این دوره سموم بیشتری را برای از بین بردن این آفت استفاده میکنند
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عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه سموم شیمیایی بر اساس نفوذ دارای انواع مختلفی  

ت، تصریح کرد: برخی از سموم مانند "دیازینون" و "دورسبان" تماسی و برخی دیگر به سموم سیستمیک مشهور بوده و البته اس
 .انواع مختلفی دیگری نیز دارند

 امیری ماندگاری سموم سیستمیک را دارای قابلیت نفوذ به بافت های گیاه عنوان کرد و افزود: این سموم در داخل گیاه و یا محصول
 .نفوذ کرده و بسته به دوره ماندگاری از یک تا چند هفته در داخل بافت ماندگاری دارند

ها/ استان مازندران رتبه نخست استفاده از سموم شیمیاییرابطه میان کشت دوم برنج و سرطان  

ها و ی فعلی نظیر سرطانبسیاری از بیماری ها :امیری در ادامه به اثرات مخرب این سموم در زندگی بشر اشاره کرد و افزود

 .اختالالت مختلف دیگر ناشی از استفاده غیر اصولی از سموم شیمیایی است

امیری از رابطه مستقیم استفاده از سموم شیمیایی و بیماری های العالج در مازندران سخن گفت و تصریح کرد: استان مازندران 
رتبه اول بیماری های سرطانی کشور را نیز داردرتبه اول کشور را به لحاظ مصرف سموم داشته و متاسفانه  . 

 لینک خبر
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 خشکسالی 

ایرنا  – 3/7/1397تاریخ :   

 تشنه لب در کنار دریا
اما مردم هرمزگان که خشکسالی و بی آبی چندین ساله « با دهان تشنه ُمردن بر لب دریا خوش است» -ایرنا  -بندرعباس 

با دهان »شیرین کن بندرعباس پا به میدان گذاشته تا بگوید؛ را تجربه کرده اند، این باور عارفانه را قبول ندارند و آب 

 «.تشنه مردن بر لب دریا خوش نیست

« آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید»به گزارش ایرنا، اگر در گذشته به دلیل نبود دانش و فناوری می گفتیم؛ 
توان به قدر نیاز، آب از دریا کشیداکنون با پیشرفت فناوری و شیرین سازی آب شور، می  . 

هرمزگان از جمله استان هایی است که در طول دو دهه اخیر کمترین بارندگی به خود دیده و رفته رفته منابع زیر زمینی و سطحی 
 .آن رو به خشکی و پایان می رسد و در حالی که در کنار دریا قرار گرفته با بحران شدید خشکسالی دست به گریبان است

نیاز روز افزون به منابع آبی، خشکسالی های پیاپی کشور در سال های گذشته ناشی از کاهش بارندگی و افت حجم ذخیره آب پشت 
سدها، برداشت بی رویه آب سفره های زیر زمینی موجب ممنوع شدن برداشت آب از دشت ها از جمله استان هرمزگان شده و تغییر 

 .اقلیم تدبیر دیگری را می طلبد
البته در چنین شرایطی مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، استفاده از روش های نوین آبیاری و آبیاری قطره ای، 

مدیریت منابع آب استجلوگیری از اتالف آب و تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان از مهمترین عوامل تاثیرگذار در  .  
 

** ای آب های سطحی و چاه بهره گیری از آب شیرین کن ها به ج  
مجموعه عوامل یاد شده مسووالن نظام را به فکر چاره اندیشی انداخت و شورای عالی آب کشور، سیاست نمک زدایی آب دریا با 

  .بهره گیری از آب شیرین کن ها را به عنوان یکی از راهکارهای موثر انتخاب کرد
درصد آب مورد نیاز شهرهای  30کشور پیش بینی شده و بر اساس آن حداقل  بهره گیری از آب شیرین کن ها در برنامه ششم توسعه

ساحلی باید با استفاده از آب شیرین کن ها تامین شود و دولتمردان که اجرایی کردن این برنامه را از مدت ها قبل آغاز کرده بودند، 
 .در سال های اخیر به آن شتاب داده اند
بندرعباس از مهمترین این طرح ها است که برای تامین آب مورد نیاز صنایع، شرب و  آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی

به زمین زده شد 92کشاورزی استان های هرمزگان، کرمان و یزد، کلنگ آن در سال  . 
 مجری طرح آب شیرین کن بندرعباس در این باره می گوید: چند محموله وسایل مورد نیاز آب شیرین کن از کشورهای خارجی

 .خریداری شده که برخی از آنها به محل کارگاه آورده شده و برخی دیگر هنوز در گمرک بندرعباس است
امیر پاشا زنجانی نسب اظهار داشت: برخی وسایل که امکان تهیه و تولید آنها در داخل وجود داشت خریداری شده و برای ایجاد 

هزار متر مکعب می  200غول کار هستند تا مرحله نخست طرح که شامل رقابت در اتمام طرح، پنج پیمانکار به صورت همزمان مش
آماده کنند 98شود را برای اردیبهشت سال  .  

میلیون یورو انجام می شود و در این طرح هزینه های اضافه هم  160وی ادامه داد: اجرای چنین طرح هایی با هزینه ای افزون بر 
می توان هزینه قطعی اعالم کردتحمیل شده و خواهد شد که به همین دلیل ن .  

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی هم دراین خصوص اظهار داشت: این صندوق در راستای سیاست های مقام معظم رهبری و 
  .دولت باید منابع خود را برای پشتیبانی از بخش خصوصی به کار گیرد

میلیون دالر برای آن  300لیون دالر پیش بینی شده که تا کنون می 500مرتضی شهید زاده افزود: پشتیبانی از این طرح تا سقف 
 .اختصاص یافته و انتظار می رود مشکل آب بخشی از هرمزگان و فالت مرکزی کشور را حل کند

او اضافه کرد: اجرای این طرح اثبات می کند می توان مشکل کم آبی کشور را با بهره گیری از نعمت های خدادادی موجود در 
ی کشور و به کارگیری توان داخلی، برطرف کردمرزها .  

درصدی هرمزگان از آب شیرین کن یک میلیون متر  30معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان گفت: اکنون موضوع سهم 
ی آن هستیممکعبی بندرعباس به مرحله مکتوب رسیده و پیش نویس توافق نامه امضا شده و در حال پیگیری بخش های اجرایی و فن . 

آماده تولید آزمایشی خواهد شد و امید می رود بتوان سهم  97رضا مدرس اظهار داشت: مرحله نخست این آب شیرین کن بهمن 
  .هرمزگان را در همین مقطع برداشت کرد
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 تولید آزمایشی آب شیرین کن بندرعباس **

شیرین کن یک میلیون مترمکعبی بندرعباس( با عنوان طرح عملیات اجرایی طرح ملی شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس )آب 
آغاز  92با هدف تامین بخشی از نیاز آب صنعت، کشاورزی و شرب استان های هرمزگان، کرمان و یزد از سال « ساقی کوثر»ملی 

 .شده است
هزار متر  100رین کن در راستای تامین آب شرب، آب شی :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری هرمزگان در این باره گفت

مکعبی بندرعباس که از پنج سال پیش عملیات اجرایی آن آغاز شده بود در شهریور امسال پس از انجام مراحل اولیه، وارد تولید 
 .آزمایشی شد

شیرین هزار متر مکعب آب شیرین در شبانه روز از این آب  20میلیارد لایر برای تولید  600امین قصمی اظهار داشت: دو هزار و 

 .کن هزینه شده است
وی یاد آور شد: بندرعباس از نظر تامین آب شرب، یکی از شهرهای بحرانی کشور است و اکنون آب در دسترس برای ُشرب در این 

لیتر بر ثانیه بود 100لیتر برثانیه است که در سال گذشته دو هزار و  650شهر، یک هزار و  . 
لیتر بر ثانیه است تا بتوان تمام نیاز  550در دسترس برای شهر بندرعباس دو هزار و قصمی تصریح کرد: کمترین نیاز آب شرب 

ساعته تامین کرد 24آبی را به صورت  . 
استاندار هرمزگان نیز با اشاره به رویکرد تامین آب شرب بندرعباس از طریق آب شیرین کن ها، گفت: در این راستا ضمن راه 

مکعبی، از ظرفیت آب شیرین کن مشترک استان های هرمزگان، کرمان و یزد نیز برای تامین  هزار متر 100اندازی آب شیرین کن 
 .پایدار آب شرب بندرعباس استفاده خواهد شد

فریدون همتی توضیح داد: بر این اساس به طور جدی پیگیر تکمیل این آب شیرین کن ها در هرمزگان هستیم و سرعت کار باید 
ر برطرف شودافزایش و موانع انجام امو . 

طرح دیگر مورد حمایت صندوق توسعه  10وی یاد آور شد: اجرای این پروژه های بزرگ از جمله پروژه آب شیرین کن به همراه 
 .ملی بوده و می تواند در هرمزگان و حتی کشور روحیه نشاط و امید ایجاد کند

تغییر الگوی کشت ضروری است و باید به سمت توسعه  استاندار هرمزگان تصریح کرد: با توجه به شرایط آبی حاکم در استان
 .کشاورزی گلخانه ای در راستای کاهش مصرف آب حرکت کنیم

همتی ادامه داد: امسال با وجود خشکسالی و کمبود منابع آب، به دلیل در اولویت قرار گرفتن این موضوع در برنامه های استان و 
ب مردم در رعایت صرفه جویی، با مشکل چندانی در زمینه تامین آب مواجه تخصیص اعتبارهای مناسب و همچنین همراهی خو

 .نشدیم
 

 عملکرد منفی سه میلیارد متر مکعبی آب های زیر زمینی هرمزگان **
سال خشکسالی این استان را عملکرد منفی سه میلیارد متر مکعبی در آب های  17مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان نتیجه 

میلیون متر مکعب عملکرد منفی آب در این استان داریم که با توجه به  500تا  400اعالم کرد و گفت: امسال نیز بیش از زیر زمینی 
 .برنامه ای که با جهاد کشاورزی، نظام صنفی و خانه کشاورز ارائه شده باید به سمت کشت هایی با مصرف آبی کمتر برویم

ی متر متوسط بارندگی در استان هرمزگان داشته ایم و در واقع میزان بارش از متوسط میل 185هوشنگ مالیی افزود: در سال جاری 
درصد پایین تر بوده است 40کشوری حدود  . 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان افزود: جهاد کشاورزی از آبیاری تحت فشار برای کشاورزان به ویژه در میناب استفاده می 
درصدی کشت زراعی و کاهش برخی کشت ها مانند هندوانه و ذرت  20های ارائه شده به دنبال کاهش کند، زیرا بر اساس برنامه 

  .هستیم
مالیی گفت: امسال کاشت برخی از گونه ها مانند گندم و کلزا با توجه به نیاز کشور و مصرف آب، کمتر در دستور کار قرار دارد و 

گر استان ها در تالش هستیم تا مازاد تولید نداشته و محصول دچار افت قیمت در بخش کشت های جالیزی نیز برای هماهنگی با دی
 .نشود

به گفته وی، در صورت تعادل در تولید و مصرف می توان مشکالت کشاورزان را کاهش و مدیریت خوبی در بخش اقتصادی کشور 
 .را شاهد بود

در دست احداث است که با استفاده از آنها تحول مناسبی در این مسوول گفت: اکنون سد سرنی در حال آبگیری و سد گابریک نیز 
 .حوزه آب و رونق کشاورزی استان ایجاد خواهد شد

رودخانه این استان در حال انجام است و به دنبال این هستیم که  10مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: مطالعه بر روی 
استفاده کنیم از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی برای احداث آنها . 
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مالیی ابراز داشت: استان هرمزگان در مدیریت آب های سطحی نسبت به میانگین کشوری مقداری عقب است که در تالش هستیم این 
 .عقب ماندگی را جبران کنیم

 
 کاهش منابع آبی هرمزگان**

زگان است که حجم ذخیره آب در آن ها سدهای استقالل میناب، شمیل، نیان و جگین از جمله مهم ترین و اصلی ترین سدهای هرم
  .مناسب نیست و به کمترین میزان موجودی رسیده اند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشاره به بحران کم آبی در این استان گفت: به علت کاهش بارندگی، اکنون میزان آب 
  .موجود در سدهای استان بسیار کم است

قالل میناب با ظرفیت هوشنگ مالیی افزود: سد است میلیون مترمکعب، فقط هفت میلیون مترمکعب آب قابل استفاده دارد که این  240

  .حجم از آب سد تقریبا حجم مرده محسوب می شود و به طور عادی قابل استفاده نیست
ه علت کاهش بارندگی اکنون میلیون مترمکعب است که متاسفانه ب 98وی ادامه داد: حجم سد نیان و شمیل که مخزن مشترک دارند، 

  .سد نیان به طور کامل خشک شده و سد شمیل تنها تا چند روز دیگر آب دارد
میلیون متر مکعب آب دارد که آب آشامیدنی مردم  110میلیون مترمکعب اکنون  210مالیی یاد آور شد: سد جگین نیز با ظرفیت 

کند شهرستان جاسک و بخشی از شهرستان بشاگرد را تامین می .  
حلقه چاه اضطراری  44لیتر بر ثانیه است که از  100های بندرعباس و بندر خمیر دو هزار و وی اظهار داشت: اکنون نیاز آبی شهر

شود های شمیل و نیان تامین میدر همسایگی سد .  
درصد کاهش یافته 100نیان  ای هرمزگان تصریح کرد: میزان ورودی سدهای استقالل میناب و شمیل ومدیرعامل شرکت آب منطقه 

  .است
مالیی ادامه داد: در سال های اخیر کاهش بارندگی موجب کاهش سطح آب های زیرزمینی و خشک شدن چاه های بسیاری شده که در 

 چنین شرایطی مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، استفاده از روش های نوین آبیاری و آبیاری قطره ای، جلوگیری
مدیریت منابع آب موجود مهم و اثر گذار استاز اتالف آب و تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان از مهمترین عواملی است که در  .  

 
** حلقه چاه غیرمجاز در هرمزگان  147پلمپ   

ه مناطق روستایی شور شدن، تغییر کیفیت آب، فرونشست زمین و تحمیل خسارت های جبران ناپذیر به زیرساخت ها و در نهایت تخلی
 .و مهاجرت به سوی شهرها به سبب کمبود آب، از جمله مهمترین پیامدهای برداشت های بی رویه است

حلقه چاه غیرمجاز در استان از ابتدای امسال تاکنون، از برداشت  147مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: با پلمپ 
عب آب زیرزمینی جلوگیری شدهزار مترمک 300غیرمجاز ساالنه شش میلیون و  . 

مالیی اظهار داشت: این چاه های غیرمجاز در شهرستان های پارسیان، حاجی آباد، میناب، بستک و جاسک پلمپ شده اند و این کار 
 .در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از تشدید افت منابع آب زیر زمینی انجام شده است

 
 اجرای برنامه های مدیریت بحران در سدهای هرمزگان **

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: با توجه به این که پیش بینی کمترین میزان بارش در پاییز پیش رو است، مطالعات و 
 .برنامه های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در تمام سد های استان اجرایی می شود

زمینه افزودمالیی در این  اکنون که نیمه اول سال به پایان رسیده سدهای استان هیچ گونه آورده ای برای تامین آب بخش کشاورزی  :

  .و شرب نداشته اند
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان ادامه داد: تاخیر در انجام پروژه آب شیرین کن بندرعباس به معنای ایجاد جایگزین برای 

س بود که از جمله واجب ترین مسائل است، زیرا ممکن است تنش های اجتماعی هم به همراه داشته باشدتامین آب بندرعبا . 
 

میلیارد متر مکعبی آب در کشور 12.5کاهش  **  
متوسط بارش کشور تا چند روز گذشته نسبت  :مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب یاد آور شد

درصد کاهش ایجاد شده اما در استان هرمزگان میزان  31ساله،  48درصد کاهش یافت و نسبت به دراز مدت آمار  27بل به سال ق
درصد است که آثار زیانبار بزرگی در استان به همراه خواهد داشت 68خشکسالی و کمبود بارش باالی  . 

یل خشکسالی های مداوم و کمبود بارش، بیشترین درگیری را با سیف هللا آقابیگی در سفر اخیر به بندرعباس افزود: هرمزگان به دل
مقوله خشکسالی دارد و سدهای این استان بر خالف سال آبی گذشته تنها یک میلیون متر مکعب آورده داشته و غیر از سد استقالل 
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 .میناب، شمیل و نیان هیچ نقطه ای دیگری در کشور چنین شرایط بحرانی ندارد
میلیارد و 12ریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: مدیرکل دفتر مدی میلیون متر مکعب امسال در  500

درصد شرایط را سخت می کند 33کشور کاهش آب داریم که در همسنجی با پارسال به طور کلی حدود  . 
میلیون مترمکعب است اما در حال حاضر حداکثر  110حدود  97-96میزان ذخیره مخازن آبی سدها در سال  :آقابیگی اظهار داشت

میلیون مترمکعب رسیده است 15این ذخیره به  . 
وی ادامه داد: البته ذخیره آب در کشور نیز کمتر خواهد شد و بر پایه پیش بینی ها، سال پیش رو با مشکالت بیشتری رو به رو 

 .هستیم
ریت منابع آب ادامه داد: تا پایان پاییز سال جاری بارندگی ها در کمترین مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدی

 .میزان خواهد بود و این یعنی راهکارهای مدیریتی در این زمینه برای تدوام خدمات رسانی باید قوی تر باشد
هار داشت: با توجه به تغییرات این مسوول تدوین برنامه های پدافند غیرعامل را راهکار مدیریت منابع آب و خشکسالی دانست و اظ

اقلیم و فرایندی که به دنبال آن در منطقه و جغرافیا با عنوان خشکسالی به وجود آمده ایجاد مرکز مدیریت بحران یکی از ضروری 
 .است

ب حلقه چاه و کاهش آ 100دهنه چشمه و قنات،  18حلقه چاه آب آشامیدنی،  365سال خشکسالی و کم آبی موجب خشک شدن  20

 .حلقه چاه در هرمزگان شده است 135
هزار نفر دارد 600استان هرمزگان در کرانه آب های خلیج فارس و دریای عمان یک میلیون و  . 

 لینک خبر
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 خشکسالی 
 

  ایرنا– 4/7/1397تاریخ : 
 

ادامه حیات تنفس مصنوعی می خواهددریاچه نمک قم برای   

دریاچه نمک قم با وجود خشک شدن بسیاری از نقاط آن، هنوز نفس می کشد اما به اعتقاد بسیاری از  -ایرنا  -قم 

 .کارشناسان، برای ادامه حیات خود به تنفس مصنوعی که همان تخصیص یافتن حقابه های زیست محیطی است، نیاز دارد

طبیعت مناطق کویری ایران در سال های اخیر دچار آسیب های فراوان و تنش های محیطی شدیدی شده که بسیار به گزارش ایرنا، 
از پدیده های ساکن در خود را به سمت نابودی کشانده است؛ از جمله این پدیده ها دریاچه نمک قم است که با وجود وسعت زیاد به 

مناطق اطراف آن و فعالیت های انسانی، در معرض خطر نابودی قرار گرفته و  دلیل خشکسالی های اخیر، برداشت بی رویه آب از
  .فرصت چندانی برای احیای آن نمانده است

دریاچه نمک در ناحیه شرقی قم و درحد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور 
داشته و یک سوم آن در محدوده جغرافیایی قم قرار گرفته استهزار هکتار وسعت  200کشور است که حدود  .  

این دریاچه دارای ساختار زمین شناختی کم نظیر شامل پوسته نمکی و حاشیه باتالقی است که در سال های اخیر به دلیل خشکسالی و 
  .تخصیص نیافتن حقابه آن به یکی از کانون های فعال ریزگردها در منطقه تبدیل شده است

حقابه، سهم مشروع و مقرربرای سیراب کردن ده، مزرعه، باغ، خانه یا کسی از آب رود، چشمه یا قنات در ساعات و به اندازه 
 .معلوم است

به گفته کارشناسان، در شرایط فعلی تخصیص حقابه ها می تواند کمک بزرگی به احیای دریاچه نمک باشد که اگر این کار صورت 
ه سرعت گرفته و در آینده نزدیک در قلب ایران، شاهد یک دریاچه مرده که کانون انتشار ریزگرد و خاک نگیرد، روند مرگ دریاچ

  .های نمکی است، خواهیم بود
 فرصت برای نجات دریاچه نمک وجود دارد **

ت آن از خشکی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در همین زمینه به ایرنا گفت: هنوز فرصت برای احیای دریاچه نمک و نجا
  .کامل وجود دارد، اما این مساله نیازمند مشارکت همه دستگاه های مسئول و تخصیص حقابه های دریاچه است

سید رضا موسوی، افزود: یکی از مهمترین اقدام ها برای احیای دریاچه نمک، تخصیص حقابه های زیست محیطی و جلوگیری از 
که می تواند بستر آن را مرطوب نگاه دارد برداشت بی رویه آب از اطراف دریاچه است .  

وی بیان کرد: در سال های اخیر روند ورود روان آب ها به سطح دریاچه نمک به دلیل احداث سدها، حفر چاه های عمیق و فعالیت 
  .های عمرانی کاهش پیدا کرده است و با این روند، دریاچه به سمت خشکی پیش می رود

استان قم ادامه داد: در صورتی که دریاچه نمک خشک شود، بلند شدن گرد و خاک های نمکی آن، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
زندگی مردم در مناطق اطراف دریاچه را به خطر می اندازد و این در شرایطی است که جهت بادهای غالب در بسیاری از مواقع 

  .سال از سمت دریاچه نمک به طرف شهر قم است
برنامه ریزی برای بهره برداری از دریاچه نمک باید با مطالعات زیست محیطی دقیق باشد تا شرایط شکننده موسوی گفت: هر گونه 
  .دریاچه وخیم تر نشود

 لزوم تخصیص حقابه برای دریاچه نمک  **
محیطی برای این  نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی نیز درباره لزوم زنده نگاه داشتن دریاچه نمک گفت: پیگیر حقابه زیست

  .دریاچه هستیم تا شاهد بحران مربوط به آن در آینده نباشیم
احمد امیرآبادی بیان کرد: دریاچه نمک با استفاده از پساب فاضالب قم احیا نمی شود از این رو نیازمند تخصیص حقابه قم در سطح 

  .ملی از سد کرج و ساوه هستیم
شرکت آب و منطقه ای قم نیز باید پیگیری های الزم را در این زمینه انجام دهندوی افزود: دستگاه های مربوطه از جمله  .  

سال آینده کسی نمی تواند در قم زندگی کند، گفت: این دریاچه  15امیر آبادی با بیان اینکه اگر حقابه زیست محیطی قم تامین نشود تا 
این استان به همراه خواهد داشتکانون گرد و غبار و بحران زاست و در آینده مشکالتی را برای  .  

  .امیرآبادی گفت: وضعیت دریاچه نمک قم باید مدیریت شود تا در آینده نه چندان دور دچار مشکل نشویم
 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر دریاچه نمک 25 *

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


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                        7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول مهر ماه 

 

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

مساله احیای حقابه های این  استاندار قم نیز در گفت و گویی بر ضرورت احیای حقابه های دریاچه نمک تاکید و بیان کرد: باید
  .دریاچه را دنبال کرد تا از خشک شدن آن جلوگیری شود

سید مهدی صادقی افزود: اگر این دریاچه به مرحله خشکسالی برسد، تمام برنامه ریزی های انجام شده به منظور استفاده از ظرفیت 
  .های آن از بین می رود

ریاچه نمک، حدود وی همچنین تصریح کرد: در صورت خشک شدن د درصد جمعیت کشور تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و  25

 .ریزگرد حاصل از آن نمکی خواهد بود که قابل مقایسه با ریزگرد های خاکی نیست
صادقی گفت: موضوع رسیدگی به این دریاچه از سوی استانداری پیگری می شود ولی آن چیزی که در سال های قبل باعث نگرانی 

برطرف نشده است و در زمان حاضر مسیر خشکسالی دریاچه نمک را طی می کنیمشده هنوز  .  
مدیرکل مدیریت بحران استان قم نیز پیرامون این موضوع در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، بیان داشت: کاهش بارندگی در اثر 

ی و برداشت بی رویه از منابع آبی از جمله خشکسالی های پی در پی، حفر چاه های عمیق برای بهره برداران از منابع زیر زمین
  .مهمترین عواملی است که خطر خشک شدن دریاچه نمک را تشدید می کند

محسن اوروجی بیان کرد: مطالعات و پایش وضعیت دریاچه نمک و دشت های اطراف آن، به طور مستمر انجام می شود تا با 
قم و مناطق مرکزی ایران جلوگیری شودراهکاری عملی از وقوع بحران زیست محیطی در استان  .  

وی ادامه داد: پایین رفتن سطح منابع آبی دریاچه نمک، موجب پیشروی آب های شور شده است که این پدیده نیز آسیب های فراوانی 
  .به محیط زیست وارد می کند

دی منابع آبی مواجه است، برای حل این اوروجی گفت: حوضه آبخیز ایران مرکزی که استان قم نیز در آن واقع شده با کمبود ج
میلیون  154مشکل باید حقابه های اختصاص یافته به این منطقه تامین و وارد این حوضه آبخیز شود؛ در همین رابطه وزارت نیرو 

زیست  مترمکعب آب به حوضه آبخیز رودخانه قمرود اختصاص داده است که با ورود این حجم از آب به منطقه بسیاری از مشکالت
  .محیطی برطرف و تا حدی از روند خشک شدن دریاچه نمک جلوگیری می شود

وی افزود: اگر منابع آبی و سفره های زیرزمینی حوضه دریاچه نمک خشک شود، گرد و خاک ناشی از آن، تمام استان های مرکزی 
  .ایران همچون قم، تهران، اصفهان و مرکزی را درگیر مشکالت زیست محیطی می کند

 خشک شدن کامل دریاچه نمک  **
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم نیز با اشاره به این که ورودی به دریاچه نمک قم نزدیک صفر است، گفت: درگذشته از 

رقم طریق دشت مسیله و رودخانه های قره چای و قمرود حدود یک میلیارد متر مکعب آب وارد دریاچه نمک می شد، اما اکنون این 
  .به نزدیک صفر رسیده است

سید محمد تقی سجادی در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: اکنون آب ورودی به این دریاچه از سمت قم به صفر رسیده و از سمت 
  .شمال هم آب ورودی به دریاچه به میزان بسیار محدود جریان دارد

های سنگین عمرانی همچون احداث آزادراه، خطوط انتقال انرژی و  وی افزود: در برابر کاهش آب ورودی به دریاچه نمک، فعالیت
  .راه آهن در بستر دشت مسیله که روان آب های آن به دریاچه نمک وارد می شود، شرایط حفظ حیات این دریاچه را سخت تر کرد

شرایط زیست محیطی را درنظر گرفت، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: برای اجرای طرح های توسعه ای باید 
در غیر اینصورت باید منتظر واکنش سخت طبیعت بود؛ در نتیجه برخی فعالیت های انسانی در حوضه آبریز دریاچه نمک، هم 
  .اکنون منطقه ای که روزگاری دارای پوشش گیاهی بود را به بیابان های خشک و کانون های تولید گرد و غبار تبدیل کرده است

ادی گفت: مساله دیگری که در اثر خشک شدن روان آب های بستر دریاچه نمک به وجود آمده، بازگشت شورآبه ها از بستر سج
  .دریاچه به سطح دشت های اطراف است

وی افزود: این اتفاق باعث می شود دشت ها و زمین های کشاورزی اطراف دریاچه به دلیل شور شدن منابع آبی و سطح زمین، 
بلیت کشت گیاه را نداشته باشد و به تدریج تبدیل به بیابان و کانون گرد و غبار شوددیگر قا .  

بعد از خشک شدن تدریجی روان آب های دریاچه نمک، بلورهای نمک که در سطح زمین قرار گرفته در اثر  :سجادی ادامه داد

ی آید و می تواند طوفان های نمکی ایجاد کند که سرما و گرما به تدریج شکسته و خرد می شود و با یک وزش باد به حرکت درم
  .برای سالمت انسان ها بسیار مخرب است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم تصریح کرد: اگر حقابه های اختصاص یافته برای دریاچه نمک به آن وارد نشود، نفوذ 
دور از انتظار نخواهد بودگرد و غبارهای نمکی به شهرهای مرکزی ایران همچون قم و تهران  .  

وی بیان کرد: در چنین شرایطی باید از هر اقدامی که به محیط زیست دریاچه نمک آسیب می زند جلوگیری کرد؛ همچنین باید با 
  .کاشت گیاهان مقاوم در اطراف دریاچه، پوشش گیاهی محافظ برای جلوگیری از گرد و خاک ایجاد شود

یات استخراج مواد معدنی از دریاچه نمک می تواند سرعت تبخیر روان آب های آن را تشدید کند و این سجادی ادامه داد: اجرای عمل
  .مساله نجات دریاچه را با سختی بیشتری رو به رو می کند
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برای  آنچه گفته شد نشان می دهد حفظ دریاچه نمک قم تنها مساله ای نیست که برای دوستداران طبیعت مهم باشد، بلکه توجه به آن
  .همه مردم ایران به خصوص کسانی که در مناطق مرکزی کشور زندگی می کنند، اهمیت دارد

برابر مساحت شهر قم وسعت دارد و  15خشک شدن دریاچه نمک به معنای بروز فاجعه طبیعی در کشور است چرا که این دریاچه 
یران مرکزی به راه بیندازد و شهرهای مختلف کشور را به کانون گرد و غبار ایجاد شده از دامان آن می تواند توفان های نمکی در ا

  .های بحران زیست محیطی تبدیل کند
بنابراین در این فرصت کوتاه باقی مانده تا خشک شدن کامل دریاچه نمک، باید از آن مراقبت کرد و این پدیده زیبای آفرینش را با 

ت های غیرکارشناسی در بستر دریاچه، به دامان طبیعت بازگردانداختصاص حقابه های زیست محیطی و جلوگیری از فعالی . 

 لینک خبر 
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 دانه های روغنی

 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 7/7/1397تاریخ : 

 

جدید/افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی دانه روغنی امری ضروری هزارتن کلزا در سال زراعی  500پیش بینی تولید 
 است

هزارتن کلزا تولید شود که از این میزان حداقل  500پیش بینی می شود که  98-97یک مقام مسئول گفت:در سال زراعی 

هزارتن روغن استحصال خواهد شد 200 . 

صنعت،تجارت و کشاورزیگفت و گو با خبرنگار  علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گروه  

ن خرید ، با انتقاد از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی اظهار کرد: براساس قانواقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد نرخ خرید تضمینی محصوالت مختلف کشاورزی را به شورای اقتصاد داده است و هم 

 .اکنون منتظر اعالم نرخ نهایی هستیم چرا که اعالم به موقع نرخ خرید تاثیر زیادی در تصمیم گیری کشاورزان دارد

بحث قانونی را که قبل از شروع کشت باید نرخ محصوالت مختلف را اعالم کند، به اجرا  وی افزود: از دولت انتظار می رود که این
 .در بیاورد تا کشاورزان براساس آن بتوانند تصمیم گیری الزم برای کشت محصوالت مختلف را داشته باشند

باید حداقل چند درصد افزایش یابد،  مهاجر در پاسخ به این سوال که به نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی جدید
بیان کرد: طبق قانون خرید تضمینی، همه ساله قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی باید بر مبنای تورم اعالم شده از سوی بانک 

ود که مرکزی افزایش یابد و از آن جا که در سال زراعی گذشته، قیمت اکثر دانه های روغنی افزایش نیافت از این رو انتظار می ر
 .تورم سال گذشته و امسال در نرخ خرید محصوالت محاسبه شود تا کشاورزان با انگیزه بیشتری به کشت ادامه دهند

های روغنیدرصدی نرخ خرید تضمینی دانه 60بیشتر بخوانید: ضرورت افزایش   

داد: با توجه به آنکه درگیر محاصره اقتصادی نابه حق هستیم،از این رو تولید محصوالت اساسی در داخل  این مقام مسئول ادامه
امری ضروری است تا فشار ابرقدرت ها نتواند تاثیری بر مردم و دولت داشته باشد که به همین خاطر از دولت انتظار می رود که 

ی داشته باشد چرا که در غیر این صورت پیش بینی تولید محقق نخواهد افزایش منطقی در نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورز
 .شد

در سال زراعی جدید   وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر آنکه چه میزان بذر برای سال زراعی جدید تدارک دیده شده است،افزود:
هزار هکتار بذر 350برای  کتار کشت کلزا صورت گیردهزار ه 280تهیه شده است که انتظار می رود حداقل در    . 

مهاجر از آغاز کشت کلزا در مناطق سرد شامل استان های مرکزی و غربی کشور خبر داد و گفت: هم اکنون کشت کلزا در استان 
های آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،مرکزی،قزوین،همدان،شمال ایالم،زنجان،اردبیل،خراسان رضوی و خراسان شمالی آغاز شده 

 .است

هزارتن کلزا تولید شود که  500پیش بینی می شود که  98-97مجری طرح دانه های روغنی در پایان تصریح کرد: در سال زراعی 
درصد نیاز کشور است 20هزارتن روغن استحصال خواهد شد که جوابگوی  200از این میزان حداقل  . 

 لینک خبر 
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 زعفران

ایران اکونا  – 4/7/1397تاریخ :  

درصدی صادرات زعفران/نوسانات ارزی عمل افزایش آمار صادراتی33افزایش   
۵طی  درصدی دارد،با 33میلیون دالرزعفران به کشورهای مختلف صادر شده که حکایت از رشد 123ماه ابتدایی سال،  

فعاالن این حوزه معتقدند عده ای برای تامین ارز اقدام به صادرات این محصول کرده انداین حال  . 

درصد تولید این محصول را در اختیار دارد؛ اما با این حال، به دلیل  90ترین تولیدکننده زعفران دنیا است و حدود ایران بزرگ 

ز و داللی و واسطه گری صادرات این محصول توسعه چندانی مشکالتی همچون عدم ثبات قیمت زعفران، نوسانات شدید قیمت ار
 .نیافته است

در واقع صادرات زعفران در ایران بیشتر به صورت فله ای بوده و کشورهای خریدار اغلب زعفران تولیدی ایران را در قالب بسته 
کنند بندی های جدید، به نام خود در بازارهای جهانی عرضه و سودهای هنگفتی را دریافت می . 

 831تن و  9۵ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در پنج ماه نخست سال جاری بر این اساس؛ بررسی تازه
دالر صادر شده است ۴72هزار و  730میلیون دالر و  123کیلوگرم زعفران، به ارزش  . 

ا، آلمان، انگلستان، هنگ کنگ، پاکستان، استرالیا، عراق، عمان، اسپانیا، امارات متحده عربی، ایتالیا، آمریکا، هند، فرانسه، کاناد
بحرین، اتریش، آفریقای جنوبی، هلند، ژاپن، نیوزیلند، جمهوری چک، ویتنام، تایوان، قطر و کویت از جمله خریداران زعفران ایران 

.هستند دالر صادر شده بود ۴8۴هزار و  90۴میلیون و  92کیلوگرم زعفران به ارزش  ۴8۶تن و  ۶9در مدت مشابه سال گذشته،  . 

دهد که صادرات زعفران در پنج ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی به این ترتیب آمار نشان می
درصد افزایش یافته است 33درصد و از لحاظ ارزش  37 . ان البته آنگونه که فعاالن این حوزه می گویند، افزایش صادرات زعفر

چندی پیش علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه صادرات .ناشی از دخالت عده ای در راستای تامین ارز بوده است

زعفران از دست صادرکنندگان واقعی خارج شده است، به خبرنگار گفته بود: صادرات این محصول در سال جاری رشد داشته؛ اما 
گذاران نبوده است، بلکه عده ای برای تامین ارز، صادرات زعفران را رکنندگان اصلی و سرمایهما معتقدیم این صادرات برای صاد

اند که این امر به دهند که متخصص نیستند و رقابت مخرب در بازارهای جهانی با صادرکنندگان واقعی را در پیش گرفتهانجام می
کندهای آینده آسیب جدی وارد میصادرات ما طی سال . 

رهای توسعه واقعی صادرات زعفرانکارشناسان معتقدند، ثبات قیمت، تنظیم بازار، جلوگیری از نوسانات قیمت و کوتاه کردن راهکا
دولت باید از صادرات و صادرکنندگان دارای نشان تجاری  .دست دالل ها از راهکارهای توسعه صادرات زعفران در کشور است

ان با هدف جلوگیری از رقابت های منفی در بازارهای هدف را انجام دهدمعتبر حمایت کرده و ساماندهی صادرکنندگ . 

در حال حاضر هر فردی که به ارز نیاز دارد زعفران از کشور خارج می کند و به قیمتی که خریدار گفت می فروشد و در بازار 
 .اخالل ایجاد می کند

است و در صورت حمایت می تواند ارزآوری قابل توجهی  بر این اساس؛ با توجه به اینکه زعفران تنها محصول منحصر کشور
داشته باشد، انتظار می رود دولت با اتخاذ شیوه های دقیق و منطقی، به توسعه صادرات این محصول کمک کند تا هم موتور محرک 

 .صادرات ایران فعال باشد هم وضعیت صادرات غیرنفتی کشور بهبود یابد
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 لینک خبر 

 زعفران 

باشگاه خبرنگاران جوان – 7/7/1397تاریخ :  

میلیون تومان 7دالالن در بازار زعفران جوالن می دهند/ حداکثر نرخ واقعی هر کیلو زعفران   
اقدام به فروش محصول با ای دالل با خرید زعفران از سازمان تعاون روستایی یا بورس کاال یک مقام مسئول گفت: عده

کنندنرخ های دو تا سه برابر خرید در بازار می . 

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت گاه خبرنگاران گروه اقتصادی باش 

ای دالل با خرید زعفران از سازمان تعاون روستایی یا بورس کاال اقدام ، با انتقاد از نوسان بازار طالی سرخ اظهار کرد: عدهجوان
کنندبه فروش محصول با نرخ های دو تا سه برابر خرید در بازار می . 

کنند، هیچ سنخیتی با بازار زعفران نداشته و در واحدهای زعفران میبه گفته وی، اکثر افرادی که از بورس کاال اقدام به خرید 
بندی و حوزه صادرات فعالیتی ندارندبسته . 

اگرچه سازمان تعاون روستایی با دو هدف حمایت از کشاورز و تنظیم قیمت در بازار در ابتدای فصل سال گذشته   حسینی ادامه داد:
تن زعفران خریداری شده از  70داده است چرا که   اما عمال اتفاق دیگری در این میان رخ اقدام به خرید زعفران از کشاورزان کرد

های اخیر بازار ارز، طال و سکه را آشفته کرده بودندسوی سازمان تعاون روستایی دست عده ای دالل افتاده که در ماه . 

 بیشتر بخوانید: خرید توافقی زعفران از کاهش روز افزون قیمت در بازار جلوگیری کرد

رفت از این افراد کارت کند در حالیکه انتظار میبه گفته این مقام مسئول، سازمان بورس براساس قانون به متقاضیان کاال عرضه می
کنند، نیفتدجواز کسب مطالبه کند تا این محصول با ارزش صادراتی دست عده ای دالل که تنها به منافع خود فکر می بازرگانی یا . 

میلیون تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که هم اکنون با  7تا  200میلیون و  4وی نرخ واقعی هر کیلو زعفران را 
رسدالن به فروش میمیلیون تومان توسط دال 14های حدود نرخ . 

شود، از این رو روز آینده زعفران نو وارد بازار می 15تا  10عضو شورای ملی زعفران در پایان گفت: با توجه به آنکه در 
توان بیش از حد شود که به زودی به قیمت واقعی محصول در بازار برسیم چرا که زعفران کاالی مصرفی است و نمیبینی میپیش

در بازار افزایش داد قیمت آن را . 

 لینک خبر 
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 سالمت

 
 ایرنا  – 2/7/1397تاریخ : 

 

 توت فرنگی های سوزن دار استرالیا به نیوزیلند رسید
نیوزیلند پس از استرالیا اکنون با چالش بهداشتی -ایرنا -کواالالمپور امنیتی سوزن در میوه های توت فرنگی که عمدتا از  -

رو شده استهمسایه اش وارد کرده، روبه  . 

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، استرالیا در یک ماه اخیر با بزرگترین مشکل امنیتی وجود سوزن در میوه های مختلف روبه رو بوده و 
با وجود اینکه گفته می شود برخی مظنونان نیز دراین زمینه دستگیر شده اند اما این موضوع نه تنها همچنان این کشور را درگیر 

به همسایه آن یعنی نیوزیلند نیز سرایت کرده است کرده بلکه . 
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا پیشتر آلودگی مواد غذایی مانند سیب، موز و توت فرنگی های این کشور به سوزن را اقدامی 

عامالن آن در نظر گرفته سال زندان را برای  20تا  10تروریستی و خرابکارانه علیه این کشور دانست و گفت: دولت مجازات 
 .است

فرنگی، سیب و موز ابتدا در ایالت کوئینزلند و سپس در تعداد دیگری از ایالت های های مختلف مانند توتوجود سوزن در برخی میوه
 .این کشور به یک چالش جدی امنیتی در استرالیا تبدیل شد

در هفته گذشته شکایات متعددی را در سه ایالت مختلف این کشور در رسانه های استرالیا به نقل از پلیس این کشور اعالم کردند، 
ایالت نیز گسترش یافته است ۶مورد وجود سوزن در توت فرنگی های خریداری شده دریافت کرده که این شکایات به  . 
سوزن شکسته در داخل آن  فرنگی همراه باطبق گزارش پلس استرالیا برخی از افراد در ایالت های مختلف این کشور با بلعیدن توت

 .راهی بیمارستان شده اند
پلیس استرالیا به رغم تالش تاکنون مظنونان این اقدام را نیافته و دولت استرالیا که آن را اقدامی شبه تروریستی می داند برای یافتن 

هزار دالر جایزه تعیین کرده است 100عامل یا عامالن آن  . 
اقیانوسیه دارد با یک تهدید  –که بزرگترین صنعت تولید و صادرات توت فرنگی را در منطقه آسیا  ناظران منطقه می گویند استرالیا

 .مرموز و خرابکارانه مواجه شده است
مقام های امنیتی در نیوزیلند نیز روز گذشته اعالم کردند گزارش های مشابه درمورد وجود سوزن در توت فرنگی ها در ایالت آکلند 

کرده اند که این میوه ها از غرب استرالیا وارد شده است این کشور دریافت . 
طبق گزارش نیوزیلند هرالد برخی فروشگاههای زنجیره ای در نیوزیلند از وجود سوزن در توت فرنگی های وارداتی ازاسترالیا 

 .شکایت کرده اند
ه ها اکنون در سراسر این کشور توزیع شده اندنیوزیلند از وارد کنندگان اصلی توت فرنگی از همسایه اش استرالیاست و این میو . 

مسئوالن حوزه بهداشت و سالمت نیوزیلند از مردم این کشور خواستند که توت فرنگی های خریداری شده را مصرف نکرده و 
 .عودت دهند

یوه را از استرالیا متوقف طبق این گزارش بررسی ها در این زمینه در نیوزیلند شروع شده اما این کشور احتمال دارد واردات این م
 .سازد

 .توت فرنگی های استرالیا به اکثر کشورهای منطقه آسیا اقیانوسیه صادر می شود
وزارت بهداشت مالزی هم در روزهای گذشته اعالم کرد این کشور که یکی از وارد کنندگان این کاال از استرالیاست تمام تدابیر را 

ه قبل از ورود به بازار های داخلی به کار گرفته استبرای اطمینان از سالمت بودن این میو . 
پیشتر منابع خبری در استرالیا از دستگیری یک نوجوان برای این اقدام خرابکارانه در این کشور خبر دادند اما این چالش در حد 

 .وسیعی نه تنها استرالیا بلکه همسایه اش را درگیر کرده است
دست به کار شده و هشتگبرخی فعاالن شبکه های مجازی نیز   #SmashAStrawb را در این فضا به راه انداخته اند. 
 .استرالیا تاکنون در مورد بازداشت مظنونان بیشتر دراین زمینه اطالعاتی ارائه نکرده است

وت فرنگی مورد شکایت از ایالت های مختلف این کشور در مورد آلودگی میوه ها به ویژه ت 100دولت موریسون گزارش داده که 
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 .به سوزن دریافت شده و هزاران کیلو گرم میوه به همین دلیل در ایالت های نیوساوت ولز ، ویکتوریا و کوئینزلند معدوم شده است
ایالت از نمایندگان پارلمان این کشور خواست تا با وضع  ۶موریسون نخست وزیر استرالیا با توجه به شیوع این آلودگی در دستکم 

جرمان و عوامل آلوده کننده مواد غذایی در این کشور آن را برابر خرابکاری و جاسوسی دانسته و مجازات های شدید قانون برای م
سال زندان برای مجرمان درنظر بگیرند 1۵تا  10مانند  . 

 لینک خبر 
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 سالمت 

ایرنا  – 7/7/1397تاریخ :   

 کاالهای فسادپذیر در اولویت ترخیص از بنادر است
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد: خروج مواد غذایی و کاالهای فسادپذیر در اولویت  -ایرنا -تهران

شودترخیص کاال از بندرها قرار دارد و نباید بیش از حد متعارف در این مکان ها ماندگار  . 

اضافه کرد: اگر کاالهای فسادپذیر بموقع به بازار مصرف « محمد راستاد»به گزارش شنبه تارنمای سازمان بنادر و دریانوردی، 
نرسد کیفیت و سالمت آنها به خطر می افتد و حتی ممکن است امحا شود که تحمیل ضرر اقتصادی به کشور است و بخش خصوصی 

ور وارد می کنند باید به گونه اقدام کنند که کاالی وارداتی در بهترین زمان ممکن به بازار عرضه یا بازرگانانی که محموله به کش
 .شود

راستاد افزود: به حداقل رساندن رسوب کاال از بنادر موجب کاهش هزینه های تحمیلی می شود و بر اقتصاد خرد و کالن کشور تاثیر 
 .بسزایی دارد

مدت زمان رسوب کاال در بنادر افزایش یابد، باعث می شود نتوانیم به نحوی مطلوب از ظرفیت وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر 
 .بنادر استفاده کنیم

 ابزارهای تشویقی **
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اعمال سازوکارهای تعرفه ای گفت: پس از اعمال تخفیف ها و مشوق هایی که در بازه زمانی 

یی برای ترخیص کاال لحاظ می شود، افزایش هزینه های انبارداری در نظر گرفته شده و به طور تصاعدی روزه ابتدا 10پنج تا 
 .افزایش می یابد

وی افزود: این سیاست به عنوان عاملی بازدارنده برای انبار مضاعف کاال در بنادر عمل می کند تا چنانچه کاال بیش از اندازه 
ای مضاعف شود و به نوعی برای صاحبان کاال انگیزه ایجاد کند تا کاالی خود را در حداقل متعارف ماندگار شد، مشمول هزینه ه

 .زمان ممکن از بنادر خارج کنند
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد زیرساخت های بنادر به گونه ای است که می تواند انواع محموله ها را در بازه 

انبارداری و ترخیص مدیریت کند. صاحبان کاال نیز باید به گونه ای عمل کنند که در بازه زمانی  زمانی متعارف برای طی تشریفات
 .متعارف، مواد غذایی و کاالهای فسادپذیر از بنادر ترخیص شود

های عمومی و خدمات گمرکی به گزارش ایرنا، معاون اول رییس جمهوری سی و یکم شهریورماه پس از بازدید از شرکت انبار
هران گفت: بخش خصوصی انتظار دارد با توجه به شرایط دشوار پیش روی کشور، موانع فرارو ترخیص کاال برطرف شود و ت

 .امیدواریم با تصمیمات اتخاذ شده شاهد تسریع روند رو به رشد ترخیص کاال از گمرک باشیم
دستگاه و در برخی  700ه چهار هزار و به طور میانگین روزان :یک روز بعد رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت

هزار دستگاه کامیون حامل کاال از گمرک های کشور ترخیص می شود ۶روزها تا  . 
 220دستگاه به بیش از  ۶0افزود: با اجرای مصوبه های جدید، اکنون روند خروج کاال از گمرک تهران از  «فرودعسگری»

  .دستگاه کامیون در روز رسیده است

 لینک خبر
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 سیب زمینی

 

فود پرس – 7/7/1397تاریخ :   

  

هزار تومان / عرضه گوجه 3ضرورت ممنوعیت صادرات سیب زمینی برای کنترل قیمت/قیمت سیب زمینی بیش از 
روز آینده20فرنگی جنوب تا   

قیمت این محصول در میادین میوه و  با اجرای ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی،گفت:رییس اتحادیه بارفروشان تهران  -کشاورزی 

هزار تومان کاهش یافت2های سطح شهر حداقل تره بار و همچنین مغازه .  

وگو با خبرگزاری خبرآنالین اظهار کرد: برای کنترل کمبود سیب زمینی و کاهش قیمت این محصول نیز باید حسن صابری در گفت

ای همانند گوجه فرنگی اندیشید و با ممنوعیت صادرات در درجه نخست نیاز داخلی را تامین و پس از آن مازاد محصول را چاره

  .صادر کرد

وی افزود: تنظیم بازار و کنترل قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی نیازمند درایت مسووالن است که خوشبختانه این اتفاق با ممنوعیت 

فتاد و برای سیب زمینی نیز باید چنین درایتی به کار برده شودصادرات گوجه فرنگی ا .  

هزار و 3تا  3هزار تومان کاهش داشته و اکنون به کیلویی 2وی تصریح کرد: قیمت گوجه فرنگی در روزهای گذشته حداقل 

هزار تومان دارد3تومان رسیده و متاسفانه سیب زمینی اکنون قیمتی بیش از کیلویی ۵00 .  

کرد: البته بخشی از مشکل باالرفتن قیمت گوجه فرنگی به دلیل مشکالت حمل و نقل بوده که این مساله نیز به زودی حل  وی عنوان

روز آینده و با ورود محصول کازرون و شیراز و... قیمت گوجه فرنگی نیز کاهش یافته و این 20همچنین حداکثر تا  خواهد شد؛

  .محصول ارزان تر خواهد شد

صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای توضیح داد: گوجه های گلخانه ای معموال محصوالت ریزی هستند که به اصطالح  وی درباره

  .مصرف عام ندارند و از قبل نیز صادرات می شده اند بنابراین صادرات این نوع گوجه ها ادامه خواهد داشت

ممنوع شده است رد استفاده عموم مردم،صابری تصریح کرد: در مقابل صادرات گوجه های رسمی و معمولی و مو .  

رییس اتحادیه بارفروشان گفت: کاهش قیمت و افزایش عرضه سیب زمینی نیز در گرو تدابیر ویژه مسووالن و اقداماتی نظیر 

 ممنوعیت صادرات است و باید تا دی ماه که سیب زمینی جیرفت وارد بازار می شود، مسووالن درایت به خرج دهند تا میزان

  .مصرف داخلی را تامین کنند

وی افزود: اگر صادرات سیب زمینی هم ممنوع شود، حتم بدانید به نفع بازار داخلی خواهد بود و تعادل ایجاد می شود و باید گفت این 

ا صادر ممنوعیت موقت است و تا زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد شود باید آن را ادامه داد و و سپس مازاد محصول ر

  .کرد

  .وی خاطر نشان کرد: در کنار این موارد جو روانی در کشور به وجود آمده که سبب گرانی گوجه فرنگی و سیب زمینی شده است

وی درباره علت گرانی برخی میوه های تابستانی توضیح داد: افزایش شدید قیمت میوه های تابستانی به دلیل سرمازدگی فروردین ماه 

بخش عمده ای از محصوالت از بین برود بود که سبب شد .  

آذربایجان و ... در بهار و همچنین کم آبی در  صابری در مورد وضعیت بیان کرد: به دلیل سرمازدگی درختان و باغات دماوند،

  .سمیرم اکنون شاهد کمبود سیب مرغوب در بازار هستیم

های پاییزی نیز هماهنگی های خوبی صورت گرفته به طوری که  برای عرضه میوه :رییس اتحادیه بارفروشان تهران اظهار کرد

اکنون شاهد عرضه مناسب نارنگی در بازار هستیم و تا چند روز آینده عرضه پرتقال جنوب و همچنان کیوی نیز صورت می 

    .گیرد

 

 لینک خبر 
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 سیب زمینی 

 

ایرنا  – 3/7/1397تاریخ :   

 

 مشکل حمل و نقل، دامن گوجه فرنگی و سیب زمینی را گرفت
کمبود صیفی جات به ویژه گوجه فرنگی و سیب زمینی سبب افزایش قیمت این محصوالت در بازار مصرف  -ایرنا -تهران

ملی سیب زمینی ایران علت اصلی آن را نرسیدن به موقع بار به میادین میوه و تره  شده است به طوری که رئیس انجمن

 .بار شهرهای بزرگ می داند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وجود اینکه برخی کارشناسان وزارت جهادکشاورزی و انجمن های مربوطه از فراوانی تولید 
هزار تومان، سیب  7طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی به بیش از  میوه و صیفی جات در کشور خبر می دهند، اما

تومان در بازار مصرف عرضه می شود ۵00تومان و پیاز نیز سه هزار و  ۵00هزار و  3زمینی  . 
نی و پیاز شهریورماه نشان می دهد قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی، سیب زمی 30آخرین آمارهای بانک مرکزی در هفته منتهی به 

درصد  ۴.8درصد و  ۴۴درصد،  ۴2درصد و نسبت ماه گذشته )مرداد(  ۴درصد و  2درصد،  1۵نسبت به هفته قبل از آن به ترتیب 
درصد  ۴8درصد و  10۶افزایش داشته است؛ بنابراین قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 

 .رشد ثبت کرده اند
ش نیز حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان درباره بروز مشکل در تامین بازار داخلی در صورت از سرگیری صادرات چندی پی

رئیس اتاق اصناف « قاسم نوده فراهانی»گوجه فرنگی، سیب زمینی و هندوانه اظهار نگرانی کرده بود به طوری که در نامه ای به 
ی، گوجه فرنگی و هندوانه به کشورهایی چون عراق هشدار داده بودتهران نسبت به از سرگیری صادرات سیب زمین . 

بر همین مبنا، گمرک روز گذشته )دوم مهرماه( بر اساس درخواست سازمان توسعه تجارت، در بخشنامه ای صادرات گوجه فرنگی 
ر تهیه رب گوجه فرنگی ندارد با مجوز را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد اما صادرات گوجه فرنگی تولیدی گلخانه که استفاده ای د

 .وزارت جهاد کشاورزی از این ممنوعیت مستثنی است
 تاخیر در برداشت سیب زمینی پاییزه یکی دیگر از علل گرانی  **

رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران روز سه شنبه در گفت و گو اختصاصی با ایرنا گفت: امسال « محمدرحیم نیازی»در این پیوند 
ون سال گذشته سطح زیرکشت سیب زمینی تغییر نداشت و تولید به میزان کافی صورت گرفتهمچ . 

اعتصاب کامیون داران در حمل و نقل برخی کاالهای کشاورزی در برخی استان ها به شکل متفرقه در کمبود  :وی اظهار داشت

 .عرضه این محصوالت به بازار شهرهای بزرگ از جمله تهران تاثیرگذاشته است
وی یادآور شد: بارندگی های ابتدای امسال سبب تاخیر در کشت سیب زمینی بهاره شد و به دنبال آن انتظار می رود برداشت سیب 

 .زمینی های پاییزه نیز با تاخیر انجام شود
ر است اما با مهرماه آغاز می شود که همین تاخیر در قیمت این محصول تاثیرگذا 20نیازی گفت: برداشت سیب زمینی پاییزه از 

 .شروع فصل برداشت به طور حتم قیمت این محصول کاهش می یابد
  .به گفته وی، در سالهای گذشته برداشت کشت پاییزه از ابتدای مهرماه آغاز می شد و به بازار مصرف می رسید

د؛ سال گذشته کارخانجات نیازی تصریح کرد: در سال اخیر سیب زمینی کاران به دلیل پایین بودن قیمت ها ضرر و زیان دیدن
فرآوری نیز به کمک تولید نیامدند تا با خرید مناسب موجب سود کشاورزان شوند بنابراین ادامه ضرر و زیان می تواند کاهش تولید 

 .را به دنبال داشته باشد
ل، کرمانشاه و خوزستان وی اظهارداشت: اکنون نیز سیب زمینی تولیدی کشور در مزارع استان های گلستان، کرمان، جیرفت، دزفو

تومان رسید و  200به ارزان ترین بها خریداری می شود تا جایی که قیمت هرکیلوگرم سیب زمینی بهاره در مقطعی به کمتر از 
 .دولت ناچار به خرید تضمینی این محصول شد تا محصول روی دست کشاورزان نماند

تومان بر  1۵00تا  300خ تورم در کشور باید هرکیلوگرم سیب زمینی بین وی اضافه کرد: با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش نر
 .اساس کیفیت سرمزرعه از کشاورز خریداری شود

هزار تن  200هزار تن تا پنج میلیون و  500به گفته رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران، طبق آمارها ساالنه بین چهار میلیون و 

هزار هکتار در کشور تولید می شود 1۵0و زمستانه در سطح  سیب زمینی بهاره، تابستانه، پاییزه . 
هزار تن ساالنه به کشورهای هدف صادر می  ۵00وی افزود: همچنین از این میزان بخشی از مازاد بر مصرف داخلی در حدود 
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 .شود بنابراین صادرات این محصول نمی تواند تاثیری در افزایش قیمت بازار داخلی داشته باشد
جات مورد نیاز کشور تامین است  صیفی **  

« مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاورزی نیز به ایرنا گفت« حسین اصغری تولید گوجه فرنگی و سیب زمینی در  :

 .کشور کافی است و کمبودی در این زمینه نداریم
تولید گوجه فرنگی پنج میلیون و  97 - 9۶وی افزود: در سال زراعی  هزار و  122فرنگی در سطح زیرکشت  هزارتن گوجه 500

هکتار مربوط به طرح  ۵1هزارو  ۵9هزارتن گوجه فرنگی در سطح  381میلیون و  2هکتار پیش بینی شده که از این میزان  281
هکتار مربوط به کشت تابستانه است 222هزار و  ۶3هزارتن محصول در سطح  112میلیون و  3استمرار و کشت بهاره و  . 

هزارتن  13۴میلیون دالر و  1۵۴.۵هزارتن گوجه فرنگی به ارزش  ۵32رد: در بحث صادرات نیز سال گذشته حدود وی اضافه ک
میلیون دالر به کشورهای هدف صادر شده است 189.۵رب گوجه فرنگی به ارزش  . 

هزارتن رب گوجه  ۴8و میلیون دالر  112هزارتن گوجه فرنگی به ارزش  30۶نیز نزدیک  1397به گفته وی، در پنج ماهه سال 
میلیون دالر به کشورهای هدف عراق، افغانستان و حاشیه خلیج فارس صادر شده است ۶8فرنگی به ارزش  . 

کیلوگرم  ۵0وی مصرف سرانه گوجه فرنگی تازه خوری و )سس و رب گوجه فرنگی فراوری شده( را برای هر ایرانی حدود 
 .برآورد کرد

حدود چهار میلیون  97 - 9۶جهادکشاورزی درباره تولید سیب زمینی گفت: برای سال زراعی  مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت
هزار و  1۴1هزارتن سیب زمینی در سطح  930و  هزارتن در  300هکتار پیش بینی تولید شده که از این میزان سه میلیون و  402

هکتار در  302هزارو  ۶۴هزارتن در سطح  ۶27 هکتار سیب زمینی کشت پاییزه و یک میلیون 100هزار و  97سطح زیرکشت 
 .طرح استمرار و بهاره تولید شود که بخش عمده آن محقق شده است

هزار تن سیب  1۴8هزارتن سیب زمینی عنوان کرد و افزود: در پنج ماهه امسال  ۶10وی میزان صادرات سال گذشته را بیش از 
ای عراق و افغانستان صادر شده استمیلیون دالر صادر شده به کشوره ۵0زمینی به ارزش  . 

تا  ۴3مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاورزی سرانه مصرف سیب زمینی تازه خوری و فرآوری شده در کشور را بین 
کیلوگرم اعالم کرد ۴۵ . 

 .وی به مردم اطمینان داد هیچ مشکلی در تولید و تامین بازار داخلی سیب زمینی وجود ندارد
تومان از  ۵۵0تومان و پیاز  1200تومان، سیب زمینی حدود  1۵00تا  1000ی، اکنون هر کیلوگرم گوجه فرنگی بین به گفته و

 .کشاورزان خریداری می شود که با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد
ه بازار می اصغری تصریح کرد: شاخص های زیادی از جمله چرخه داللی و حق العمل کاری روی قیمت تمام شده محصولی که ب

درصد حق العمل کاری توسط دالالن  10تا  7شود، تاثیرگذار است؛ به طور مثال روی قیمتی که از کشاورز خریداری می شود بین 
 .دریافت می شود ضمن آنکه در بیشتر موارد هزینه حمل و نقل بار به عهده کشاورزان است و بنابراین کشاورز سود چندانی نمی برد

ی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی هفدهم شهریور ماه جاری نیز از راه اندازی سامانه ای برای رصد و برآورد مدیرکل دفتر سبز
تولید سه محصول اصلی و پرمصرف پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی خبر داده بود که می تواند در کنترل بازار و کاهش ضایعات 

 .این محصوالت نقش بسزایی داشته باشد
 

ازار داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد؟صادرات، ب **  
پیش از این نیز در فصل بهار اعتصاب سراسری کامیون داران روی قیمت محصوالت کشاورزی تاثیر گذاشته بود اما این بار برخی 

نرخ ارز کارشناسان معتقدند عالوه بر ایجاد اخالل در عرضه محصول به بازار مصرف به دلیل اعتصاب برخی کامیونداران، نوسان 
 .نیز بر بازار گوجه فرنگی اثرگذار است

به گفته آنان، افزایش حجم خرید گوجه فرنگی توسط کارخانجات فرآوری رب گوجه فرنگی در شرایط پیش آمده در بازار موثر بوده 
در کنند که به نفع است زیرا آنها با توجه به ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، می توانند رب تولیدی خود را با نرخ های جدید صا

 .کارخانجات خواهد بود
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی درباره احتمال سوء استفاده برخی با صادرات « شاهرخ شجری»پیش از این 

محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به دلیل افزایش نرخ ارز گفته بود: به دلیل نوسان نرخ ارز آزاد و رسمی ممکن است برخی سوء 
شند اما دولت تمامی تالش خود را به کار بسته تا از صادرات بی رویه محصوالت کشاورزی و استفاده هایی از این موضوع داشته با

کندمواد غذایی مورد نیاز داخلی جلوگیری  . 

 لینک خبر 
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 سیب زمینی 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 6/7/1397تاریخ :   

تومان رسید ۵00۵قیمت سیب زمینی به   
تومان رسید و رکوردی بی سابقه را از خود  ۵00هزار و  ۵تا  ۴قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در بازار داخلی به حدود 

 .به جای گذاشت

هزار و  5هزار تومان تا  4بازار به حدود  ، قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی درگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
تومان رسید و رکوردی بی سابقه را  400هزار و  3هزار تومان تا  3تومان و در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران به  500

 .از خود به جای گذاشت

اد خام افزایش چند برابری را تجربه های گذشته باعث شده است که صادرات محصوالت مختلف از جمله موافزایش نرخ دالر در ماه
 .کند و صادرات آنها صرفه اقتصادی برای افراد داشته باشد

برای اعالم دقیق میزان صادرات سیب زمینی به تارنمای گمرک جمهوری اسالمی ایران مراجعه شد اما این سایت از ارائه آمار 
ش های مرتبط با این آمار قابل استفاده نیستجزئیات صادرات و واردات اقالم مختلف خودداری کرده است و بخ . 

تومان قیمت داشت 500هزار و  2تومان تا  200های گذشته هزار و بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در ماه . 

 لینک خبر 
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 شیالت

 
 ایرنا  – 7/7/1397تاریخ : 

 

 تولید غذای زنده آبزیان توسعه می یابد
دست اندر کاران صنعت شیالت می گویند، توسعه تولید غذای زنده آبزیان در کشور به منظور حفظ  -ایرنا  -تهران 

ارد و باید مورد اکوسیستم، ایجاد کسب و کار جدید و جلوگیری از خروج ارز از کشور با توجه به شرایط فعلی ضرورت د

 .توجه بخش خصوصی و دولتی قرار گیرد

مدیر شیالت استان تهران روز شنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری « نغمه نظری»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
زینتی در سال، رتبه دوم میلیون قطعه ماهیان  30نخستین همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده گفت: استان تهران با تولید بیش از 

میلیون قطعه برسد 3۵تولید را در اختیار دارد و پیش بینی می شود امسال این رقم به  . 
تن  ۵00واحد فعال در استان تهران مشغول تولید غذای زنده آبزیان هستند، به طوری که ساالنه سه هزار و  100وی اظهار داشت: 

توسط واحدها تولیدی تهیه و بقیه از کشورهای چین و تایلند از کشورهای آسیای جنوب  درصد این میزان 30آرتیما مصرف می کنند؛ 
 .شرقی تامین و وارد می شود که قیمت های باالیی دارد

 .آرتیما نوعی آبزی به شمار می رود که در صنعت شیالت برای تغذیه ماهیان و میگو کاربرد دارد
دالر خریداری می شود، درحالی که میانگین  200تا  120آبزیان وارداتی با قیمت  نظری تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم غذای زنده

هزارتومان است 1۵0تا  120قیمت این محصول تولید داخل بین  . 
مدیر شیالت استان تهران اضافه کرد: اکنون دو مرکز در شهرستان های شهرری و شهریار استان تهران به تولید آرتمیا مشغول 

ر می رود که به مرور فعالیت خود را توسعه دهندهستند که انتظا . 
وی استفاده از غذای زنده آبزیان را پراهمیت دانست و گفت: غذای زنده آبزیان نسبت به کنسانتره از افزایش هضم و جذب باال، ایجاد 

های مختلف برای بخش آبزی  ایمنی و مقاومت در مقابل استرس و بیماری ها محیطی دارد و برگزاری این همایش معرفی کننده گونه
 .پروری است

وی اضافه کرد: تولید آرتمیا در استان های جنوبی و گلستان نقش بسزایی در افزایش تولیی و کیفیت میگو و الرو میگو و در نهایت 
 .اقتصاد تولید کننده دارد

قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ در  مدیر شیالت استان تهران درباره عرضه قیمت ماهی در این استان گفت: با وجود افزایش
کشور، نرخ ماهی نیز با افزایش مواجه شده اما با این وجود سرانه مصرف این محصول در استان تهران نسبت به سال گذشته افزایش 

 .داشته است
درصد افزایش یافته است ۴0وی گفت: امسال میزان صادرات آبزیان استان تهران نسبت به سال گذشته  . 

ظری، استان تهران به دلیل ورود حجم عمده ماهی شمال و جنوب کشور نقش تعیین کننده ای در قیمت محصوالت شیالتی به گفته ن
 .دارد

وی در عین حال یادآور شد: استان تهران دارای مزارع پرورشی پاک آبزیان از لحاظ بیماری است به طوری که تاکنون مزارع آن 
میلیون تن بچه ماهی قزل آالی تولیدی در این استان به سایر استان ها ارسال می  2.۵ت و حتی بر اثر ورود بیماری از بین نرفته اس

 .شود
 رشد تولید محصوالت شیالتی نیازمند افزایش تولید غذای زنده آبزیان است **

« ساالنه آبزیان در کشور  دبیر اجرایی همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده نیز به خبرنگاران گفت: مجموع تولید« محسن بابایی

هزارتن آبزی در سال نیمی از تولید را در حوزه های  ۵00هزار تن است که بخش آبزی پروری با تولید بیش از  100یک میلیون و 
 .مختلف ماهیان گرم آبی، سردآبی، میگو و ماهیان زینتی به خود اختصاص داده است

وسان نرخ ارز، تولید غذای زنده از جمله انواع جلبک و آرتمیا در داخل کشور به گفته وی، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و ن
های تولیدکننده به این امر ورود پیدا کرده انداز اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که بسیاری از شرکت . 

بتدای انقالب بسیار محدود بود، اما در دو وی تصریح کرد: با وجود اینکه تولید قزل آال، میگو، ماهیان خاویاری و ماهیان زینتی در ا
 .تا سه دهه اخیر تولید این آبزیان رشد چشمگیری پیدا کرده است بنابراین تامین غذای زنده برای این گروه از آبزیان اهمیت دارد

یش تولید آبزیان اکنون بابایی اظهارداشت: در سالهای گذشته در زمینه تولید جلبک، هیچ شرکتی فعالیت نداشت اما با توجه به افزا
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 .چندین شرکت در زمینه تولید جلبک وارد کار شده اند
هزارتن پرورش ماهی در قفس در دریای شمال و جنوب کشور، توسعه  200وی بر این باور است، با توجه به هدف گذاری تولید 

 .تولید غذای زنده اهمیت ویژه ای دارد
کیلوگرم رسیده درحالی که  20ای زنده، اضافه کرد: سرانه مصرف آبزیان در جهان به دبیر اجرایی همایش ملی تغذیه آبزیان با غذ

کیلوگرم است 10سرانه مصرف این محصوالت در ایران نزدیک  . 
 صنعت تولید غذای زنده آبزیان مورد توجه قرار گیرد **

« زیان در مراحل رشد اولیه از جلبک ها و آرتمیا دبیر علمی همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده گفت: تمامی آب« علی حاجی زاده

 .تغذیه می کنند، بنابراین توجه به این صنعت امری اجتناب ناپذیر است
با وجود آنکه این گروه  :وی به توسعه پرورش میگو، ماهیان خاویاری، ماهیان زینتی و سیبس در سال های اخیر اشاره کرد و افزود

یاز به غذای زنده دارند، انتظار می رود شرکت های تولیدکننده بیشتری به سمت تولید این محصوالت از آبزیان در مراحل اولیه رشد ن
 .گام بردارند

وی اظهار داشت: برخی گونه ها همچون آرتمیا، روتیفر، جلبک ها )میکروجلبک ها(، شیرو نومید، کرم سفید، کرم خاکی، کرم 
ان استفرمیش، کرم توبیفیکس به عنوان غذای زنده آبزی . 

مقاله پذیرفته شده است و در  ۵۴مقاله علمی به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد  ۶۵حاجی زاده اضافه کرد: برای این همایش ملی 
مقاله علمی ارایه می شود 13پوستر و  ۴۵روز همایش  . 

برگزار می شود به گفته وی؛ در حاشیه این همایش سه کارگروه تخصصی نیز برای عالقه مندان صنت شیالت . 
همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده با محوریت نقش غنی سازی غذاهای زنده با تاکید بر آرتمیا در تغذیه آبزیان، کاربرد غذاهای 

زنده در تغذیه و افزایش سیستم ایمنی آبزیان، اقتصاد تولید غذاهای زنده، اکولوژی و بیولوژی غذاهای زنده و روش های تکثیر و 
ورش غذاهای زنده دهم مهر ماه جاری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار می شودپر . 

 لینک خبر 
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  شیالت

باشگاه خبرنگاران جوان  – ۴/7/1397تاریخ :   

هزار تومان 2۵درصد افزایش یافت/نرخ هر کیلو  ۵۵قیمت قزل آال   
درصد در  ۵۵تا  ۵0ها، قیمت قزل آال نسبت به مدت مشابه سال قبل یک مقام مسئول گفت: با توجه به نوسان نرخ نهاده

 .بازار افزایش یافت

نعت،تجارت و کشاورزیصوگو با خبرنگار زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفتآرش نبی گروه اقتصادی باشگاه  

درصدی قیمت قزل آال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به آنکه اکثر  ۵۵تا  ۵0، از افزایش خبرنگاران جوان
ها دستخوش تغییر و تحوالتی در رو قیمت قزل آال به سبب افزایش نرخ نهادهشود، از این های بخش آبزیان با ارز آزاد وارد مینهاده

 .بازار قرار گرفت

وی با اشاره به اینکه قیمت ماهی تابع عرضه و تقاضاست، افزود: با توجه به آغاز فصل صید و ورود ماهی های دریایی به 
شود که قیمت قزل آالکاهش یابدبینی میپیش  بازار . 

برابری صادرات قزل آال/تیال پیا بازار داخل را قبضه کرد 7بیشتر بخوانید: افزایش   

های حمل و سود مغازه دار هر تساب هزینههزار تومان اعالم کرد و گفت: با اح 1۶زاده نرخ هر کیلو قزل آال سر مزرعه را نبی
شودهزارتومان در خرده فروشی عرضه می 2۵تا  2۴کیلو قزل آال با نرخ  . 

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی درباره آخرین وضعیت تولید قزل آال بیان کرد: با توجه به خشکسالی و محدودیت تأمین خوراک 
هزارتن خواهد بود 130تا  120ه ها، تولید همانند میزان سال گذشتنهاده . 

وی در پایان تصریح کرد: اگرچه امسال انگیزه صادرکنندگان به سبب نوسان نرخ دالر افزایش پیدا کرده است، اما میزان صادرات 
هزارتن فراتر نخواهد رفت 1۵تا  10بسته به شرایط تولید دارد که از این رو پیش بینی می شود میزان صادرات از  . 
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 شیر و فرآورده ها

 
 خبرگزاری فارس – 1/7/1397تاریخ : 

 

ت میلیون خانوار آسیب پذیر روی میز دول 7پیشنهاد توزیع لبنیات ارزان قیمت برای   
پذیر جامعه و خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس از تدوین طرحی برای تامین لبنیات اقشار آسیبوگو با رضا باکری در گفت

های پیش رو و افزایش های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: با توجه به تحریمارسال آن به وزارتخانه
ایم که آن را به سالمت جامعه تاثیرگذار است طرحی تدوین کرده های کاالهای اساسی مورد مصرف مردم به ویژه لبنیات که درقیمت

ایمستاد تنظیم بازار و دو وزارتخانه فرستاده .  
پذیر جامعه شناسایی میلیون خانوار جزو اقشار آسیب 7تا  ۶از آنجایی که طبق اعالم دولت  :وی در مورد جزئیات این طرح گفت

میلیون تن شیر، ماست و پنیر را با قیمت مصوب درب کارخانه و بدون  1.2اند که ساالنه کردهاند صنایع لبنی اعالم آمادگی شده
  .احتساب سود در اختیار اقشار کم درآمد جامعه بگذارند

 ۴00هزار تن پنیر و  ۴00هزار تن شیر،  ۴00توان دبیر انجمن صنایع لبنی درمورد نحوه اجرای این طرح هم گفت: به راحتی می
پذیر جامعه توزیع شده، در های الکترونیک که بین اقشار آسیبهای مصرف و با استفاده از کارتن ماست را از طریق تعاونیهزار ت

  .اختیار مردم قرار داد
هزار تن شیر در قالب شیر مدرسه در قالب همین طرح یعنی بدون احتساب سود  100باکری همچنین به این نکته هم اشاره کرد که 

در اختیار دولت قرار گیرد اما متاسفانه هنوز هیچ پاسخی از طرف مسئوالن به ما داده نشده است تواندمی .  
تجارت  ، معدن،شهریور ماه تنظیم و به دفتر وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت 17به گزارش خبرنگار فارس، این نامه در تاریخ 

  .و ستاد تنظیم بازار ارسال شده است
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  شیر و فرآورده ها

 

ایرنا  – 1/7/1397تاریخ :   

گاوداران: دولت با واردات شیرخشک موافقت نکردرئیس انجمن   
رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی گاوداران ایران گفت: دولت با وجود تالش صنایع لبنی برای واردات  -ایرنا -تهران

با ارز یارانه ای و حذف تعرفه   شیرخشک  درصدی آن، با واردات این محصول موافقت نکرد 40

« کشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزودروز ی« سید احمد مقدسی پیش از این دولت واردات شیرخشک را به دلیل  :

درصدی برای واردات این محصول در نظر گرفته بود اما کارخانجات لبنی در  ۴0تولید داخلی این محصول ممنوع کرده و تعرفه 
واردات آن را دنبال می کنند هفته های گذشته با نامه نگاری با وزارت صنعت به آزادسازی . 

وی اظهارداشت: حتی در صورت آزادسازی واردات، این محصول باید با نرخ ارز در بازار ثانویه وارد کشور شود که در این 
هزارتومان تمام می شود 21صورت قیمت هر کیلوگرم شیرخشک بیش از  . 

و عرضه آن به کارخانجات لبنی را فرافکنی دانست و تصریح کرد: وی ادعای دبیر انجمن صنایع لبنی ایران درباره کمبود شیرخام 
تن شیرخام یعنی ساالنه بیش از هفت میلیون تن شیر وارد صنایع لبنی سراسر کشور می شود و  ۵00هزار و  20اکنون روزانه 

 .کمبودی در این زمینه نداریم
ز سوی دامداری ها روانه کارخانجات تولید کننده شیرخشک هزار تن شیرخام به طور مستقیم ا 2وی اضافه کرد: همچنین روزانه 

 .می شود تا نیاز داخلی کشور به این محصول تامین شود
تن معادل ساالنه هشت میلیون تن شیرخام  ۵00هزار و  22رئیس کانون انجمن صنفی گاوداران ایران یادآورشد: سال گذشته روزانه 

شیرخام را از گاوداران می خریدند و به کارخانجات شیرخشک می فروختند و کارمزدی وارد صنایع لبنی می شد که این کارخانجات 
 .کار می کردند که این امر حاشیه سودی را برای صنایع لبنی ایران در پی داشت

وی ادامه داد: با حذف واسطه گری صنایع لبنی و ارتباط مستقیم دامداران با کارخانجات شیرخشک، بخشی از حاشیه سود 
خانجات لبنی حذف شد که این امر اعتراض آنها را در پی داشته و خواهان واردات شیرخشک هستندکار . 

تا  80کارخانه تولیدکننده شیرخشک ساالنه بین  30مقدسی گفت: اکنون  هزارتن تولید دارند، درحالی که ظرفیت اسمی تولید این  90

 .هزارتن در سال است 150کارخانجات نزدیک 
هزار تن برشمرد و افزود: به هیچ عنوان نیازی به واردات شیرخشک در کشور  70تا  ۶0ساالنه کشور را بین  وی نیاز مصرفی

 .نداریم
شیرخشک مورد نیاز خود را از کارخانجات تولیدکننده شیرخشک خریداری کنند »این مقام صنفی به صنایع لبنی کشور پیشنهاد داد 

هزارتومان است درحالی که اگر بخواهند شیرخشک با نرخ  19تا  17ازار تا بورس بین زیرا اکنون قیمت هرکیلوگرم شیرخشک در ب
هزارتومان خواهد شد 21تومان وارد کنند، قیمت هرکیلوگرم شیرخشک وارداتی بیش از  9800ارز بازار ثانویه یعنی حدود  ». 

ه ماه گذشته به دلیل سرگردان کردن دامداران وی اظهار داشت: اعتراض صنایع لبنی برای تامین شیرخام در حالی است که تا س
توسط صنایع لبنی با مازاد شیرخام در کشور مواجه شده بودیم که دولت را ناچار به خرید حمایتی شیرخام مازاد و تبدیل آن به 

ران داریمشیرخشک کردند به طوری که اکنون نزدیک هشت هزارتن شیرخشک تولیدی مازاد در سازمان مرکزی تعاون روستایی ای . 
تومانی ۴200مقدسی افزود: صنایع لبنی برای رسیدن به حاشیه سود، خواهان واردات شیرخشک با ارز یارانه ای ) هستند تا قیمت  (

هزارتومان کاهش یابد و در عوض شیرخشک تولید داخلی انبار شود 10تمام شده آن به حدود  . 
رخشک تولید داخلی، دولت را وادار به ارایه مشوق های صادراتی کنند تا این مقدسی گفت: همچنین صنایع لبنی می خواهند با دپو شی

 .محصول مازاد در عین واردات، صادر نیز شود که این امر سود دو سویه برای صنایع لبنی ایران خواهد بود
لید کننده شیرخشک کشور توانست به گزارش ایرنا، از ابتدای تیرماه امسال صنعت دامداری ایران با ارتباط مستقیم با کارخانجات تو
 .شیرخام مورد نیاز این صنعت را تامین کند که منجر به کاهش حاشیه سود صنایع لبنی شده است

مرداد و به استناد بند سه و 27عالی هماهنگی اقتصاد سران سه قوه در ممنوعیت صادرات شیرخشک بر اساس تصمیم جلسه شورای
مردادماه امسال صادر شد که براساس آن درباره نرخ تعرفه و ضوابط صادرات و واردات به  29چهار ابالغیه ریاست جمهوری در 

وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیار شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار قراردادن شیرخشک در گروه اولویت 
تومان ۴200یک شد؛ یعنی شیرخشک وارداتی با نرخ دولتی ) ر می شودتامین و وارد کشو ( . 

 .بر اساس همین رویکرد، از ابتدای شهریورماه جاری صادرات انواع شیرخشک صنعتی و شیر خشک اطفال ممنوع شده است
این ممنوعیت در حالی اعمال شده که به گفته فعاالن صنعت دامپروری، به دلیل تولید مازاد شیرخشک در کشور، حتی نیازی به 
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مواردات شیرخشک با ارز رسمی نداری . 
میلیون تن شیرخام در کشور تولید می شود  10همچنین براساس آمار جدید معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی ساالنه نزدیک 

 .که بخش عمده آن به مصرف کارخانجات فرآورده های لبنی می رسد
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 شیر و فرآورده ها 

ا ایرن – 1/7/1397تاریخ  :   

نجمن لبنی برای افزایش قیمت ها به سازمان حمایت نامه نوشتا  
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: امروز در نامه ای به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعالم  -ایرنا -تهران

دلیل افزایش هزینه های تمام شده تولید، امکان رعایت نرخ های  کردیم صنعت لبنیات در شرایط اقتصادی کنونی به

 .مصوب را ندارد

« عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« رضا باکری معتقدیم تا مساعد شدن شرایط اقتصادی کشور نمی  :

 .توان قیمت کنترلی را اعمال کرد
صادی و نرخ ارز را کنترل نکند، امکان اعمال قیمت های مصوب کاالها وجود ندارد؛ باکری مدعی شد تا زمانی که دولت شرایط اقت

 .در غیر این صورت باید منتظر تعطیلی کارخانه ها و بیکاری دهها هزار نفر باشیم
برابری قیمت وی گفت: افزایش قیمت فراورده های لبنی با وجود نوسان نرخ ارز و هزینه های تمام شده تولید از جمله رشد هفت 

 .مواد بسته بندی و شیرخام منطقی است
هزار تومان رسیده است 28به گفته وی، پارسال قیمت یک کیلوگرم مواد پت برای تولید بطری چهار هزار تومان بود که اکنون به  . 

هزار تومان می  2ش از تومان است اما دامداران این محصول را به قیمت بی 1570باکری ادامه داد: قیمت مصوب هر لیتر شیرخام 
 .فروشند

 .«بنابراین به سبب گرانی مواد بسته بندی و شیرخام هزینه تولید نزدیک یک هزار تومان افزایش می یابد»
 مشکل ترخیص از گمرک درگیر و دار تعهدنامه ارزی  **

یع پنیر وارداتی اشاره کرد و مدعی شد: دبیر انجمن صنایع لبنی کشور به افزایش قیمت پاکت تتراپک، پودر کاکائو، مایع ماست و ما
 .تاکنون کسی نتوانسته است این کاالها را از گمرک ترخیص کند زیرا به تعهدنامه ارزی نیاز است

میلیون دالر نهاده های دامی را با ارز دولتی وارد کرده است اما  500میلیارد و  2باکری اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی 
ور به نرخ ارز آزاد فروخته می شود و کسی نمی تواند نرخ گذاری کندمحموله های داخل کش . 

شمار  1389کارخانه فعال و نیمه فعال تولید فراورده های لبنی در کشور داریم؛ درحالی که تا سال  400به گفته وی، اکنون حدود 
مورد بود اما بیشتر آنها تعطیل شده است 338آنها بیش از یک هزار و  . 

درصد عرضه این محصول را برعهده دارند 70تولید فراورده های لبنی در انجمن صنایع لبنی ایران عضوند که  کارخانه 58 . 
به گزارش ایرنا، رییس هیات مدیره اتحادیه لبنی ایران چهاردهم شهریورماه درباره خروج لبنیات از سبد مصرف خانوارها هشدار 

ماه گذشته  2برابری قیمت مواد اولیه و هزینه های تمام شده تولید در  10تا  2افزایش داد و گفت: گرانی فرآورده های لبنی ناشی از 
 .است

« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با نوسان نرخ ارز، قیمت مواد اولیه فرآورده های لبنی « علی احسان ظفری

تومان به  95مان به یک هزار تومان، پاکت تتراپک از تو 230افزایش چشمگیری یافت؛ به طور مثال قیمت یک بطری دوغ از 
برابر قبل رسیده است 10تومان و مواد اولیه و ملزومات ضدعفونی دستگاه های تولیدی به بیش از  300حدود  . 

رای درصد افزایش یافت؛ پیش از این بهای هر کیلو شیر خام ب 100وی ادامه داد: قیمت شیر خام برای صنایع لبنی نیز بیش از 
تومان تمام می شد؛ در حالی که قیمت این محصول با تصویب دولت به بیش از یک هزار و  200صنایع یک هزار و  تومان و  700

برابری را نشان می دهد 2تومان رسید که افزایش حدود  150هزار و  2در روزهای اخیر به  . 
تومانی قیمت شیر خام موقتی است و  2100افزایش »رده بود مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی سیزدهم شهریورماه اعالم ک

 .«دلیل آن کاهش روند تولید در این فصل است که بزودی کمبودها برطرف می شود
با این همه، وضعیت بازار نشان می دهد روزانه نرخ فراورده های لبنی تغییر می کند؛ به طوری که قیمت بطری شیر یک لیتری 

ی کیسه های تومان شده و بها 3500 تومان رسیده است 2600تومان بود، به  1500گرمی که تا پیش از این  800 . 
کیلوگرم رسید 110میلیون تن شیرخام تولید شد و سرانه تولید به  9پارسال بیش از  . 

کیلوگرم  142 میلیون تن برسد و سرانه 12طبق برنامه وزارت جهادکشاورزی در برنامه ششم توسعه، باید تولید شیرخام کشور به 
 .تحقق یابد
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کیلوگرم پیش بینی شده است 169میلیون تن با سرانه نزدیک  15تولید  1404همچنین در افق چشم انداز  . 
کیلوگرم است 400تا  250سرانه مصرف شیر در کشورهای پیشرفته  . 

 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها 

ایرنا  – 2/7/1397تاریخ :   

 اختالف صنایع لبنی و دامداران عرضه شیر را در بازار کاهش داد
هزارتن شیرخام به کارخانجات لبنی  20دست اندرکاران انجمن گاوداران ایران از تحویل روزانه بیش از  -ایرنا  -تهران 

هزارتن برآورد می کند که به  15شیرخام دریافتی را روزانه کمتر از خبر می دهند اما دبیر انجمن صنایع لبنی میزان 

 .گفته او سبب کاهش عرضه فرآورده های لبنی به بازار شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کانون انجمن صنفی گاوداران ایران و صنایع لبنی طی سالهای اخیر همواره بر سر قیمت خرید 
ته اند؛ ادامه این موضوع به جایی رسیده که اکنون در بازار مصرف با کاهش توزیع و افزایش مجدد قیمت شیرخام اختالف نظر داش

 .شیر و فرآورده های لبنی مواجه شده ایم
تن معادل بیش از  500هزار و  22به گفته سید احمد مقدسی رئیس کانون انجمن صنفی گاوداران ایران، طی سالهای اخیر روزانه 

تن شیرخام ساالنه تحویل صنایع لبنی می شد که کارخانجات لبنی شیرخام را از گاوداران می خریدند و به کارخانجات هشت میلیون 
 .شیرخشک می فروختند و کارمزدی بابت این کار می گرفتند که حاشیه سودی را برای این صنعت در پی داشت

ل بیش از هفت میلیون تن شیرخام در سال وارد صنایع لبنی و تن شیرخام معاد 500هزار و  20وی می گوید: اکنون نیز روزانه 
هزارتن روزانه شیرخام به طور مستقیم به کارخانجات تهیه شیرخشک سراسر کشور تحویل داده می شود و کمبودی در تولید  2حدود 

 .شیرخام کشور نیست
میلیون تن شیرخام در  10ید ساالنه نزدیک معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی حاکی از تول« مرتضی رضایی»آخرین آمار 

 .کشور است که بخش عمده آن به مصرف کارخانجات لبنی می رسد
تاکنون قیمت خرید شیرخام تغییری نداشته است؛ در آن سال بهای خرید  1393این تصمیم دولت از آنجایی اهمیت دارد که از سال 

 1397لبنی، این محصول را زیرقیمت مصوب خریداری می کردند و در سال تومان تعیین شد اما کماکان کارخانجات  1440شیرخام 
 .تومان تعیین شد 1570قیمت مصوب هرکیلوگرم شیرخام 

در روزهای اخیر برخی از شهروندان در تماس با خبرگزاری ایرنا از کمبود برخی فرآورده های لبنی از جمله شیر پاستوریزه در 
؛ به گفته برخی خرده فروشی های سطح شهر، به دلیل کاهش عرضه از سوی کارخانجات فروشگاه های سطح شهر گالیه کردند

 لبنی، توزیع شیر کاهش یافته و طبق تجربه سال های گذشته، ممکن است قیمت این محصوالت در آینده افزایش یابد

 لینک خبر
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ها  و فرآورده شیر  

باشگاه خبرنگاران جوان  – 5/7/1397تاریخ :   

 افزایش قیمت محصوالت لبنی با هدف دوام تولید
 .باکری گفت: با اصرار دولت بر حفظ قیمت های قبلی محصوالت لبنی، کارخانجات لبنی حتماً ورشکسته خواهند شد

اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه به گزارش  به نقل از صدا و سیما رضا باکری گفت: با توجه به اینکه دولت نتوانست عرضه  
افزایش قیمت شیر خام  مواد پتروشیمی و قیمت آن را کنترل کند و در نتیجه آن افزایش قیمت های مواد پتروشیمی اتفاق افتاد همچنین

مت های قبلی مقرون به صرفه نباشدموجب شده تولید محصوالت لبنی با قی . 

در غیر صنایع لبنی برای حفظ اشتغال و ادامه روند تولید حتماً باید افزایش قیمت را در محصوالت خود داشته باشد :وی اضافه کرد

 .اینصورت تولید به صرفه نخواهد بود

لبنیات بعنوان مصرف کننده مواد اولیه پتروشیمی  باکری گفت: در جلسات متعددی که انجمن هایی مانند آب معدنی، روغن خوراکی و
 .با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند، پتروشیمی ها حاضر نشدند مواد اولیه را با قیمت قبلی عرضه کنند

 ۴ی وی افزود: هیئت وزیران در آخرین ابالغ خود قیمت مواد پتروشیمی را آزاد کرد بطوریکه قیمت مواد اولیه پتروشیمی از کیلوی
هزار تومان افزایش یافته است. همچنین مواد بسته بندی نیز افزایش قیمت  30هزار تا  1۴هزار تومان هم اکنون به کیلویی  7هزار تا 

تومان تعیین شده است دامدار به این قیمت  ۵70برابری داشته ضمن اینکه برای شیر خام نیز که قیمت مصوب کیلویی هزار و  7تا  3
تومان به کارخانجات صنایع لبنی تحویل می شود 200هزار و  2لکه هم اکنون کیلویی عرضه نمی کند ب . 

با توجه به وضع فعلی چندین بار با مراجع ذیصالح مکاتبه کردیم و دیروز هم در جلسه ستاد تنظیم  دبیر انجمن صنایع لبنی گفت:
تومان افزایش  1000تا  800که هزینه تمام شده تولید را کیلویی ماه اخیر  3بازار تأکید کردیم با وجود افزایش قیمت ها و اتفاقات 

داده اگر کارخانجات صنایع لبنی افزایش قیمت در محصوالت خود نداشته باشند روند تولید در این کارخانجات متوقف شده و دهها 
جات صنایع لبنی قادر به عرضه هزار نفر از نیروی انسانی بیکار خواهند شد زیرا با ادامه رعایت قیمت های مصوب، کارخان

 .نخواهند بود و خطوط آنها تعطیل خواهد شد

وی افزود: همانطور که قیمت مواد بسته بندی و شیر خام با بهای تمام شده و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و نرخ بازار آزاد 
ه در این باره پیگیری های ما ادامه داردتعیین می شود دولت باید اجازه دهد قیمت محصوالت لبنی هم اینگونه تعیین شود ک . 

باکری گفت: کارخانجات صنایع لبنی برای جلوگیری از ورشکستگی و حفظ اشتغال، افزایش قیمت هایی را در محصوالت خود داشته 
عرفی می شونداند اما به واسطه همین افزایش قیمت های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و مواد بسته بندی، مدام به تعزیرات م . 

وی افزود: دولت اختیار دارد یا قیمت ها را اصالح کند تا کارخانجات صنایع لبنی به کار خود ادامه دهند یا اینکه این کارخانجات 
 .ورشکست شوند

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات

 
 خبرگزاری فارس  – 2/7/1397تاریخ : 

 

 صادرات گوجه ممنوع شد 
های ای به تمامی سازمانخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس وزارت صنعت معدن و تجارت در بخشنامهبه گزارش 

 .صمت استانی اعالم کرد صادرات گوجه تا اطالع ثانوی ممنوع است
 

مقام عالی وزارت درخصوصت  1397 /0۶/ 27مورخ  ۶0/  170779در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویرنامه شماره 

رساند: صادرات گوجه فرنگی از تاریخ ابالغ نامه فوق الذکر تا اطالع ثانوی می عیت صادرات گوجه فرنگی ارسال و به اطالعممنو
 .باشدممنوع می

 .خواهشمند است مراتب یادداشت و به متقاضیان اعالم گردد
 .برابر شده است 2در روزهای اخیر قیمت گوجه در سطح شهر حداقل 

 
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
 

 ایرنا  – 3/7/1397تاریخ : 
 

بازار صادراتی پسته ایران را کوچک کرد درصدی تولید، 70کاهش   
هزارتن  1۵0صادرکننده عمده پسته گفت: سرمازدگی و گرمازدگی ابتدای امسال، تولید پسته را به میزان  -ایرنا -تهران

درصد نسبت به سال گذشته کاهش داد که همین امر عالوه بر از دست رفتن بازارهای صادراتی، سبب افزایش  70معادل 

تعارف این محصول در بازار داخلی شده استقیمت نام . 

« تا  ۵0روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: برآوردها نشان می دهد که امسال بین « اسدهللا عسگراوالدی

ز داخلی باید بخشی از درصد تولید سال گذشته است که عالوه بر تامین نیا 30هزارتن تولید پسته داشته باشیم؛ این میزان معادل  ۶0
  .آن صادر شود

هزارتن پسته در کشور تولید شد که از این میزان  220( در مجموع 2017وی اظهار داشت: سال گذشته میالدی ) هزار تن  148

نده هزار تن در انبارها باقی ما ۴0هزارتن به مصرف داخلی رسیده و  30میلیون دالر صادر شد؛  100پسته به ارزش یک میلیارد و 
  .است

هزارتن می رسد 100هزارتن پسته باقی مانده سال گذشته، به  ۴0وی تصریح کرد: میزان موجودی پسته کشور امسال با احتساب  . 
به گفته این فعال تجاری، اگر سال آینده بارندگی مناسب نداشته باشیم تا مشکل خشکسالی های متناوب باغات و درختان پسته استان 

در سال  کرمان برطرف شود، هزارتن خواهد بود که این امر سبب خارج شدن  100میالدی هم تولید پسته کشور کمتر از  2019

 .ایران از بازار صادراتی پسته جهان می شود
هزارتن پسته داشته باشیم 200به گفته عسگر اوالدی، در صورت تامین نیاز آبی باغات پسته، می توانیم تولیدی بیش از  .  

زار صادراتی پسته ایران از دست رفت درصد با 50 **  
درصدی تولید  70این فعال تجاری گفت: پیش از این ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان پسته در جهان بود که امسال با کاهش 

درصد بازارهای صادراتی خود را از دست داده است ۵0این محصول، نزدیک  .  
پسته امسال توانسته است بازار صادراتی ایران را تصاحب کندهزارتن  ۴00به گفته وی، آمریکا با تولید  .  

میلیون دالر به  ۴00هزارتن محصول پسته ریز، درست و دهن بست به ارزش  ۵0عسگر اوالدی افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود 
شده است هزار دالر برحسب کیفیت معامله 10تا  8بازارهای صادراتی عرضه شده که قیمت هر تن پسته بین  .  

 صادرکنندگان پسته با سامانه ارزی نیما مشکل دارند  **
روز یکبار را از مشکالت  10صادرکننده عمده پسته کشور، ابالغ بخشنامه های ضد و نقیض بانک مرکزی آن هم به فاصله هر 
ه ارزی نیما به کشور وارد کنند که اساسی صادرکنندگان پسته برشمرد و گفت: اکنون صادرکنندگان باید پول خود را از طریق سامان

  .این امر امکان پذیر نیست و مشکالت عمده ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است
عسگر اوالدی تصریح کرد: اکنون صادرات محصوالت ایران به کشورهای متقاضی کاهش یافته و اگر بخشنامه های ضد و نقیض 

نیز متوقف خواهد شدبانک مرکزی اصالح نشود، همین صادرات کم  .  
وی اضافه کرد: خارجی ها، پول را به سامانه نیما و بانک های ایرانی نمی دهند و اگر بدانند که می خواهیم با بانک ایرانی فعالیت 

داشته باشیم، حساب های تجار را مسدود می کنند و به همین دلیل صادرکنندگان اعالم می کنند که پولشان را به کشورهایی چون 
  .امارات و چین می برند و درهم و یوان به ایران انتقال می دهند

عسگر اوالدی سامانه نیما را سدی در برابر صادرات توصیف کرد و افزود: تصمیم گیری های یک طرفه دولت فایده ای ندارد بلکه 
کندباید با اعضای شورای عالی صادرات در بخش های مختلف نشست برگزار کرده و مشکالت را حل  . 

این صادرکننده نمونه خواستار آن شد که بانک مرکزی با برگزاری نشست هایی با بخش خصوصی مشکل سامانه نیما را برای 
  .صادرکنندگان حل و فصل کند

 فروشگاه های صاحب نام خشکبار گران فروشی می کنند  **
هزار تومان است اما برخی فروشگاه های  100تا  90عسگر اوالدی تصریح کرد: قیمت منطقی پسته درجه یک در بازار داخلی بین 

هزارتومان نیز عرضه می کنند که این اقدام سودجوانه و  1۶0تا  130صاحب نام سطح شهر این محصول را با قیمتی هایی بین 
  .مصداق گران فروشی است

رخورد کندوی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دولت باید با متخلفان و گران فروشان ب . 
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به گزارش ایرنا، در سالهای اخیر به دلیل بحران آب در استان کرمان و خشکیدگی باغات پسته بحث، انتقال کشت پسته از کرمان به 
استان  19سایر استان ها همچون یزد، خراسان جنوبی، سمنان، دامغان، قزوین و ساوه مطرح و اجرایی شد و اکنون پسته در بیش از 

ی شود که استان کرمان بیشترین قدمت و حجم را در تولید این محصول داردکشور تولید م . 
هزار هکتار است که بخشی از آنها غیرفعال و بخشی شامل باغ های جدید االحداث در استان  380سطح زیرکشت باغات پسته کشور 

 .های دیگر کشور می شود
هزار هکتار از باغ های استان کرمان از بین رفته و  ۵0سال گذشته  01برخی کارشناسان بر این باورند که در اثر خشکسالی ها طی 

سال دیگر خشک می  10اگر مشکل کم آبی و خشکسالی های پی در پی باغات پسته کرمان و رفسنجان حل نشود، همه این باغات تا 
 .شوند

به  9۵میلیارد دالر تا اواخر اسفندماه  1.2هزار تن آن به ارزش  1۴0هزار تن پسته در کشور تولید و نزدیک  180نیز  9۵در سال 
 .کشورهای هدف صادر شده بود

میالدی تاکنون آمریکا با بیشترین حجم تولید رتبه نخست و ایران رتبه دوم تولید پسته جهان را به خود اختصاص داده  2012از سال 
رتبه نخست را در بازار جهانی پسته در اختیار  اند؛ این در حالی است که در گذشته ایران با صادرات بخش عمده محصوالت خود،

 .داشت

درصد پسته تولیدی خود را به بازارهای جهانی عرضه می کنند ۵0درصد و آمریکا نزدیک  8۵طبق آمارها ایران ساالنه  . 

 لینک خبر 
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 صادرات و  واردات 

ایرنا  – 1/7/1397تاریخ :   

 افزایش تقاضا و صادرات، گوجه فرنگی را گران کرد
نرخ برخی محصوالت صیفی همچون گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و حتی هویج در حالی باال رفته است  -ایرنا -تهران

کردکه رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران دلیل آن را افزایش تقاضای داخلی و صادرات اعالم  . 

« امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: هر سال در همین زمان فصل خرید گوجه فرنگی در « اسدهللا کارگر

 .کارخانه های رب سازی آغاز می شود که موجب افزایش قیمت ها در بازار می شود
ره بار تهران از امروز تا هشتم مهرماه برای هر وی گفت: قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی میوه و ت

تومان، سیب  500هزار و  6کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی )نو( سه هزار تا پنج هزار تومان، گوجه فرنگی گلخانه ای سه هزار تا 
تومان است 600تا یک هزار و  700تا سه هزار تومان و پیاز زرد و شیری  600زمینی یک هزار و  . 

هزار و  2تا  800تومان، خیار رسمی یک هزار تا سه هزار تومان و خیار گلخانه ای  600تا سه هزار و  500و هزار  2هویج 
تومان قیمت گذاری شد 500 .  

تومان،  500تا سه هزار و  500هفته گذشته نرخ هر کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی یک هزار و  2این مقام صنفی اضافه کرد: در 
تومان بود 300هزار و  2هزار تا پنج هزار تومان و سیب زمینی یک هزار تا  2گوجه فرنگی گلخانه ای  .  

تومان و هویج  1500تا  700تومان، پیاز شیری  500تا یک هزار و  600تا سه هزار تومان، پیاز زرد  700همچنین خیار رسمی 
تومان فروش می رفت 500هزار تا سه هزار و  2 . 

 درخواست کنترل صادرات **
تحادیه میوه و سبزی تهران اعالم کرد: با توجه به نقش افزایش صادرات در رشد قیمت ها، درخواست کنترل صادرات رییس ا

 .محصوالت را برای تنظیم بازار داخلی مطرح کرده ایم
  .وی ادامه داد: برخی مشکالت در زمینه حمل و نقل محصول با کامیون ها نیز در رشد نرخ ها موثر است

کرد در شرایط کنونی با هیچگونه کمبود تولید روبرو نیستیم اما به دالیل یاد شده، قیمت ها افزایش یافته استکارگر تاکید  .  
 نرخ میوه ها و سبزی ها **

 12هزار تومان، انبه  280هزار تا  150تایی آناناس  8و  6رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران تصریح کرد: امروز قیمت هر کارتن 
هفته گذشته نرخ هر کارتن  2تومان عرضه شد؛ در حالی که در  500هزار و  9هزار تومان و موز هفت هزار تا  20هزار تا 

هزار تومان نیز رسیده بود 400آناناس به  . 
 25هزار تومان است؛ در حالی که پسته تر در بدو ورود خود به بازار  60هزار تا  40به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم پسته تازه 

هزار تومان قیمت داشت 40تا  هزار . 
هزار تومان، انجیر سیاه سه هزار تا  15هزار تا  6رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران ادامه داد: امروز قیمت هر کیلوگرم انجیر زرد 

هزار تومان است 17هزار تومان و توت فرنگی کرج هفت هزار تا  9هفت هزار تومان، آلو شابلون پنج هزار تا  . 
هزار تومان، انگور بی دانه زرد چهار هزار تا هشت هزار تومان، انگور کندری پنج هزار  16ی دانه ارومیه هشت هزار تا انگور ب

هزار تومان قیمت گرفت 16هزار تا  6هزار تومان، انگور مهری سه هزار تا پنج هزار تومان و زغال اخته  9تا  . 
هزار تومان، سیب گالب پاییزه سه هزار تا هشت هزار تومان، سیب  9تا به گفته وی، قیمت ها برای سیب دو رنگ چهار هزار 

هزار تومان و سیب لبنانی قرمز سه هزار تا هشت هزار تومان بود 9لبنانی زرد چهار هزار تا  . 
هزار تومان فروش رفت 10هزار تومان و شلیل شمس چهارهزار تا  9شلیل شبرنگ چهار هزار تا  . 

هزار تومان، لیموشیرین سه هزار  18هزار تومان، گالبی شاه میوه هفت هزار تا  17هزار تا  6بی بیروتی کارگر افزود: امروز گال
هزار تومان، لیموترش سنگی سه هزار تا هشت هزار تومان و نارنگی تخم  13تا پنج هزار تومان، لیموترش ریز هشت هزار تا 
 .ژاپنی سه هزار تا هفت هزار تومان قیمت گرفت

هزار تومان، انواع هلو هسته جدا پنج هزار تا  9رم هلو انجیری چهار هزار تا هر کیلوگ تا یک هزار  700هزار تومان، خربزه  10

تومان، طالبی یک هزار تا سه هزار و  500و  تومان است 100تا یک هزار و  400تومان، هندوانه  500 . 
لوگرم بامیه سه هزار تا هفت هزار تومان، سیرخشک چهار هزار تا این مقام صنفی در اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: نرخ هر کی

تومان، لوبیا سبز  600هزار و  2تا  500تا چهار هزار تومان، کاهو رسمی یک هزار و  500هزار و  2هزار تومان، کاهو پیچ  9
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 2تا  200زی جور یک هزار و تومان و انواع سب 500هزار و  2تا چهار هزار تومان، کدو مسمایی یک هزار تا  500هزار و  2
تومان است 200هزار و  . 

درصد و برای خرده فروشی ها  20تا  15به گفته کارگر، نرخ سود برای اعضا در میدان میوه و سبزی تهران روی فاکتور خرید، 
درصد محاسبه می شود 35تا  25 . 

ارداتی و میوه ها و صیفی تولید داخل به دلیل نوسان براساس بررسی میدانی خبرنگار ایرنا، در هفته های اخیر قیمت میوه های و
قیمت ارز، افزایش نرخ تورم، حضور دالالن و کمبود تولید برخی محصوالت افزایش یافت؛ به طوری که بهای این محصوالت 

برابر رشد کرد 2دستکم  . 
میلیون تن انواع محصوالت  22دیک میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و نز 120بر اساس آمارهای موجود سالیانه بیش از 

 .باغی در کشور تولید می شود
طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی، واردات انواع میوه بجز نارگیل، آناناس، انبه و موز از سال 

 .ممنوع شده است 1390
را از فهرست ممنوعیت « پاپایا»و « منگوستین»میوه های گمرک جمهوری اسالمی ایران سیزدهم اسفندماه پارسال در بخشنامه ای، 

 .خارج کرد اما چند روز بعد دوباره ممنوعیت واردات آنها برقرار شد

 لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 

 خبرگزاری فارس  – 2/7/1397تاریخ : 

 

 صادرات گوجه ممنوع شد 
های ای به تمامی سازمانبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس وزارت صنعت معدن و تجارت در بخشنامه

 .صمت استانی اعالم کرد صادرات گوجه تا اطالع ثانوی ممنوع است
 

مقام عالی وزارت درخصوصت  1397 /0۶/ 27مورخ  ۶0/  170779در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویرنامه شماره 

رساند: صادرات گوجه فرنگی از تاریخ ابالغ نامه فوق الذکر تا اطالع ثانوی می ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی ارسال و به اطالع
 .باشدممنوع می

 .خواهشمند است مراتب یادداشت و به متقاضیان اعالم گردد
 .برابر شده است 2ل در روزهای اخیر قیمت گوجه در سطح شهر حداق

 
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

 فود پرس – 7/7/1397تاریخ : 
 

 مالیات اضافه پرداختی واردات کاالهای اساسی مسترد می شود

 
سازمان امور مالیاتی با درخواست فدراسیون واردات ایران مبنی بر استرداد بخشی از مالیات اضافه پرداخت شده واردکنندگان 

 .کاالهای اساسی، پس از بررسی پرونده های مالیاتی موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، در نامه فرهاد احتشام زاده خطاب به سیدکامل تقوی نژاد با اشاره به موضوع معافیت کاالهای 

درصد علی الحساب واردات آمده است ۴اساسی از پرداخت  این موضوع نشان از اشراف و آگاهی کارشناسان آن سازمان از  :

ارجی کشور داردشرایط ویژه و مشکالت پیش روی تجارت خ . 

ماهه اجرای  ۵در این نامه تصریح شده است: با توجه به بلوکه شدن بخش قابل توجهی از منابع مالی واردکنندگان در این بخش طی 

دستورالعمل مذکور که به طور عملی باعث تشدید مشکالت ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا بر این بخش از واردکنندگان کاالهای 

یک کشور شده است، استدعا دارد در جهت تعدیل بخشی از آثار و مشکالت تحریم ها دستور فرمایید نسبت به آزادسازی و استراتژ

عودت بخشی از منابع مالی واردکنندگان کاالهای اساسی که در قالب بخشنامه فوق الذکر از ابتدای سال جاری دریافت و بلوکه شده 

 .است، دستور اقدام الزم معمول شود

  .فدراسیون واردات ایران اعالم کرده است که سازمان مالیاتی با این درخواست موافقت کرده است

در نامه ای که به تاریخ دوم مهر امسال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده آمده است: به پیوست تصویر نامه 

روه تنظیم بازار درباره معافیت کاالهای اساسی از مالیات معاون امور اقتصادی و بازرگانی دبیر کارگ 1397شهریور  2۴مورخ 

درصد ارزش گمرکی ارسال می شود ۴علی الحساب واردات قطعی به میزان  . 

گندم، برنج، جو، ذرت، کنجاله سویا، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و لپه، انواع روغن خام، »در این نامه این کاالهای اساسی 

زنده سبک و سنگین، تخم مرغ، انواع دانه های روغنی، کره، انواع کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، الستیک انواع گوشت قرمز، دام 

از  1397مرداد  17قانون مالیات های مستقیم از تاریخ  1۶3( ماده 2به عنوان جزء )ز( بند ) «و انواع داروهای انسانی و حیوانی

درصد ارزش گمرکی معاف هستند ۴ پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی به میزان . 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 

فود پرس  – 7/7/1397تاریخ :   

 

هزار تومان / عرضه گوجه 3قیمت/قیمت سیب زمینی بیش از ضرورت ممنوعیت صادرات سیب زمینی برای کنترل 
روز آینده20فرنگی جنوب تا   

قیمت این محصول در میادین میوه و  با اجرای ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی،رییس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: -کشاورزی 

هزار تومان کاهش یافت2های سطح شهر حداقل تره بار و همچنین مغازه .  

وگو با خبرگزاری خبرآنالین اظهار کرد: برای کنترل کمبود سیب زمینی و کاهش قیمت این محصول نیز باید سن صابری در گفتح

ای همانند گوجه فرنگی اندیشید و با ممنوعیت صادرات در درجه نخست نیاز داخلی را تامین و پس از آن مازاد محصول را چاره

  .صادر کرد

و کنترل قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی نیازمند درایت مسووالن است که خوشبختانه این اتفاق با ممنوعیت  وی افزود: تنظیم بازار

  .صادرات گوجه فرنگی افتاد و برای سیب زمینی نیز باید چنین درایتی به کار برده شود

هزار و 3تا  3نون به کیلویی هزار تومان کاهش داشته و اک2وی تصریح کرد: قیمت گوجه فرنگی در روزهای گذشته حداقل 

هزار تومان دارد3تومان رسیده و متاسفانه سیب زمینی اکنون قیمتی بیش از کیلویی ۵00 .  

وی عنوان کرد: البته بخشی از مشکل باالرفتن قیمت گوجه فرنگی به دلیل مشکالت حمل و نقل بوده که این مساله نیز به زودی حل 

ز آینده و با ورود محصول کازرون و شیراز و... قیمت گوجه فرنگی نیز کاهش یافته و این رو20همچنین حداکثر تا  خواهد شد؛

  .محصول ارزان تر خواهد شد

وی درباره صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای توضیح داد: گوجه های گلخانه ای معموال محصوالت ریزی هستند که به اصطالح 

اند بنابراین صادرات این نوع گوجه ها ادامه خواهد داشت مصرف عام ندارند و از قبل نیز صادرات می شده .  

ممنوع شده است صابری تصریح کرد: در مقابل صادرات گوجه های رسمی و معمولی و مورد استفاده عموم مردم، .  

تی نظیر رییس اتحادیه بارفروشان گفت: کاهش قیمت و افزایش عرضه سیب زمینی نیز در گرو تدابیر ویژه مسووالن و اقداما

ممنوعیت صادرات است و باید تا دی ماه که سیب زمینی جیرفت وارد بازار می شود، مسووالن درایت به خرج دهند تا میزان 

  .مصرف داخلی را تامین کنند

گفت این  وی افزود: اگر صادرات سیب زمینی هم ممنوع شود، حتم بدانید به نفع بازار داخلی خواهد بود و تعادل ایجاد می شود و باید

ممنوعیت موقت است و تا زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد شود باید آن را ادامه داد و و سپس مازاد محصول را صادر 

  .کرد

  .وی خاطر نشان کرد: در کنار این موارد جو روانی در کشور به وجود آمده که سبب گرانی گوجه فرنگی و سیب زمینی شده است

گرانی برخی میوه های تابستانی توضیح داد: افزایش شدید قیمت میوه های تابستانی به دلیل سرمازدگی فروردین ماه وی درباره علت 

  .بود که سبب شد بخش عمده ای از محصوالت از بین برود

ین کم آبی در آذربایجان و ... در بهار و همچن صابری در مورد وضعیت بیان کرد: به دلیل سرمازدگی درختان و باغات دماوند،

  .سمیرم اکنون شاهد کمبود سیب مرغوب در بازار هستیم

برای عرضه میوه های پاییزی نیز هماهنگی های خوبی صورت گرفته به طوری که  :رییس اتحادیه بارفروشان تهران اظهار کرد

چنان کیوی نیز صورت می اکنون شاهد عرضه مناسب نارنگی در بازار هستیم و تا چند روز آینده عرضه پرتقال جنوب و هم

    .گیرد

 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 

ایرنا  – 1/7/1397تاریخ :   

 

درصد پنبه صنایع نساجی از تولید داخلی تامین می شود ۵0امسال   
هزارتن وش و  180مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: طبق برآوردها امسال حدود  -ایرنا  -تهران 

هزارتن پنبه محلوج در سطح زیرکشت  ۶0 درصد پنبه مورد نیاز صنایع  ۵0هزار هکتار تولید خواهد شد که حدود  71

ی شودنساجی را از محل تولید داخلی و بقیه با واردات تامین م . 
 

در نخستین جلسه برنامه ریزی راهبردی پنبه اظهار « حسین شیرزاد»به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 

داشت: کشور بدلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب برای کشت پنبه، دارای سابقه طوالنی در کشت انبوه این محصول محسوب 

 .می شود

لیانه صنایع نساجی کشور به پنبه محلوج بین به گفته وی، نیاز سا هزار تن است و وضعیت بذر و ضرورت تنوع  120تا  100

بخشیدن به بذور مورد کشت بخصوص بذور مناسب برداشت ماشینی و بذور زودرس برای مناطقی که امکان کشت دوم در آنها 

 .وجود دار، باید فراهم شود

ری مورد کشت با بذور عملکردهای باال از جمله موضوع های با اهمیت و مورد توجه جایگزینی ارقام تجا :شیرزاد اضافه کرد

کارشناسان و دست اندرکاران است، تا به واسطه افزایش توان رقابتی تولید پنبه با سایر محصوالت، موجب توسعه کشت و افزایش 

 .تولید پنبه خواهد شد

رقم بذر پنبه از انواع زود و متوسط رس، مناسب  10پنبه گفت: امروز وی ضمن برشمردن تحوالت پنج ساله گذشته در زنجیره 

 .برداشت ماشینی و همچنین بذور جایگزین ارقامی که اکنون کاشت می شود، در مناطق مختلف پنبه خیز کشور به کشت می رسد

واحد  ۶9پنبه پاک کنی فعال در کشور شیرزاد درباره وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی پنبه در کشور اضافه کرد: تعداد کارخانه های 

استان کشور است 1۴هزار تن وش، در  300جین و ظرفیت تصفیه حدود  197با تعداد  . 

منابع آبی، بر افزایش عملکرد در واحد سطح تاکید شده و در برنامه یادشده سطح  و محدودیت 1۴0۵به گفته وی، براساس برنامه افق 

هزار تن هدف گذاری شده که با این رقم، افزایش تولید فعالیت کارخانه های  ۴00وش تولیدی  هزار هکتار و 100زیر کشت پنبه 

 .غیرفعال و راکد فعلی، از سر گرفته خواهد شد

افزایش سطح زیر کشت در استان های گلستان  1۴0۵مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: مطابق مفاد برنامه افق 

ریزی شده که برابری سطح زیر کشت پنبه برنامه 3.۵گرفته شده به طوری که در استان گلستان برای افزایش و اردبیل در نظر 

هزار هکتار  3۵هزار هکتار بوده و در برنامه افق وزارت جهاد کشاورزی، به  10اکنون سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان 

ر فارس و خراسان رضوی افزایش سطح زیر کشت پنبه پیش بینی نشده و در افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر در استان هایی نظی

 .سایر مناطق کشور نیز نوسان های سطح زیر کشت چندان قابل توجه نیست

درصد بذر پنبه کشور از نوع اصالح شده در داخل تولید خواهد شد 100به گفته وی، طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی امسال  . 

بین المللی کشاورزی و بازرگانی فجر سبز که وابسته به اتحادیه تعاونی های کشاورزی پنبه کشور است و حق  شیرزاد گفت: شرکت

درصد بذر پنبه مورد نیاز کشور را تأمین کرده و هدف  27رقم بذر داخلی را در اختیار دارد، امسال حدود  2انحصار تکثیر و تولید 

درصد بذر کشور توسط این شرکت که سهام آن متعلق به کشاورزان پنبه کار است،  70، تأمین حدود 1۴0۵گذاری برنامه برای سال 

 .انجام خواهد شد

وی افزود: شرکت یاد شده براساس قرارداد با پنبه کاران، خرید وش های مزارع بذری را در اولویت کار خود قرار داده و همچنین 

ات مواد برگ ریز برای تسهیل در برداشت را نیز برعهده گرفته استتأمین نهاده های کشاورزی از قبیل کود شیمیایی و وارد . 

این مقام مسئول در سازمان مزبور گفت: اقدام های موثری در زمینه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، توسط اتحادیه تخصصی 

 19ورت گرفته و در این سایت از هکتار دراستان فارس ص 70پنبه با ایجاد سایت تحقیقات کاربردی، آموزشی و ترویجی در سطح 
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رقم آن بذور داخلی است 9رقم آن بذور خارجی و  10رقم بذر پنبه کشت شده  . 

وی اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی برای انجام این نوع حمایت ها و به منظور خدمات رسانی بیشتر به کشاورزان پنبه کار، 

شرکت یادشده واگذار کرده تا بتوان بذور پنبه دلینته شده )بدون کرک( در اختیار  مدیریت کارخانه های کرک گیری از بذر پنبه را به

 .کشاورزان پنبه کار قرار داد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: برای تنوع بخشی به بذور پنبه مورد کشت در کشور با عملکردهای باال، 

ه از دو رقم به نام های ماکسا و لیدر از کشور یونان اقدام و کشت کردتن بذر پنب ۶0سازمان امسال نسبت به واردات  . 

وی اضافه کرد: اکنون به دنبال ثبت این بذور به منظور تکثیر و تولید در کشور از طریق مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 

 .یونان، در ایران انجام خواهد شد (Golden West)هستیم که بزودی در صورت ثبت آن تولید و تکثیر این بذور با مشارکت شرکت

 

 برنامه خرید تضمینی وش پنبه توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی**

وی افزود: یکی از حمایت های سازمان مرکزی تعاون روستایی، تعیین قیمت خرید تضمینی است که بواسطه آن، کشاورزان اطمینان 

ار دارد و همچنین سیاستهای حمایتی تأمین نقدینگی و ارائه تسهیالت به کشاورزان پنبه خاطر داشته باشند محصول تولیدی آنها خرید

 .کار جهت تأمین قسمتی از هزینه های کاشت و داشت و برداشت امسال نیز همانند پنج سال گذشته، روندی افزایشی خواهد داشت

پنبه در استان های خراسان رضوی و اردبیل، بهره  براساس این گزارش، مسائلی همچون واگذاری کارخانه های کرک زدایی بذر

 syngenta argo) مندی بیشتر از ارقام پرپتانسیل و واردات بذر پنبه از یونان و ترکیه، مذاکره مستمر با نمایندگی شرکت سینجنتا

ag )  و ماشین کاشت شامل سوئیس در خصوص واردات علف کش و سم ضد عفونی بذر، میزان نیازمندی به دستگاه کمباین برداشت

 .ردیف کارها و نشاء کارها از جمله مباحث مورد بررسی بود

همچنین واردات ارقام پرپتانسیل باویژگیهای مقاوم به آفات و بیماریها، کیفیت باالی الیاف از شرکت های معتبر خارجی برابر 

ت سموم و علف کش، برگ ریزها با همکاری شرکت مقررات موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال و سازمان حفظ نباتات، واردا

های داخلی و هماهنگی با سازمان حفظ نباتات در خصوص واردات و مصرف، هماهنگی در جابجایی بذر بین استان ها و نقش 

ده های اتحادیه و سازمان مرکزی تعاون روستایی در آموزش به کشاورزان به لحاظ استفاده از علف کش ها، هورمون ها، تنظیم کنن

 .رشد، برگ ریز، کشت نشایی و استفاده از ارقام مناسب و مقاوم به آفات و بیماری ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

با ماهیت شرکت سهامی دولتی و با هدف توسعه بخش روستایی و کشاورزی  13۴8سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 

کشاورزی تشکیل شد از طریق تعاونی ها و تشکل های بخش  

. 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 

ایرنا  – 1/7/1397تاریخ :   

 رئیس انجمن گاوداران: دولت با واردات شیرخشک موافقت نکرد
گفت: دولت با وجود تالش صنایع لبنی برای واردات رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی گاوداران ایران  -ایرنا -تهران

با ارز یارانه ای و حذف تعرفه   شیرخشک  درصدی آن، با واردات این محصول موافقت نکرد 40

« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« سید احمد مقدسی پیش از این دولت واردات شیرخشک را به دلیل  :

درصدی برای واردات این محصول در نظر گرفته بود اما کارخانجات لبنی در  ۴0محصول ممنوع کرده و تعرفه  تولید داخلی این
 .هفته های گذشته با نامه نگاری با وزارت صنعت به آزادسازی واردات آن را دنبال می کنند
ثانویه وارد کشور شود که در این  وی اظهارداشت: حتی در صورت آزادسازی واردات، این محصول باید با نرخ ارز در بازار

هزارتومان تمام می شود 21صورت قیمت هر کیلوگرم شیرخشک بیش از  . 
وی ادعای دبیر انجمن صنایع لبنی ایران درباره کمبود شیرخام و عرضه آن به کارخانجات لبنی را فرافکنی دانست و تصریح کرد: 

بیش از هفت میلیون تن شیر وارد صنایع لبنی سراسر کشور می شود و  تن شیرخام یعنی ساالنه ۵00هزار و  20اکنون روزانه 
 .کمبودی در این زمینه نداریم

هزار تن شیرخام به طور مستقیم از سوی دامداری ها روانه کارخانجات تولید کننده شیرخشک  2وی اضافه کرد: همچنین روزانه 

 .می شود تا نیاز داخلی کشور به این محصول تامین شود
تن معادل ساالنه هشت میلیون تن شیرخام  ۵00هزار و  22کانون انجمن صنفی گاوداران ایران یادآورشد: سال گذشته روزانه  رئیس

وارد صنایع لبنی می شد که این کارخانجات شیرخام را از گاوداران می خریدند و به کارخانجات شیرخشک می فروختند و کارمزدی 
ودی را برای صنایع لبنی ایران در پی داشتکار می کردند که این امر حاشیه س . 

وی ادامه داد: با حذف واسطه گری صنایع لبنی و ارتباط مستقیم دامداران با کارخانجات شیرخشک، بخشی از حاشیه سود 
 .کارخانجات لبنی حذف شد که این امر اعتراض آنها را در پی داشته و خواهان واردات شیرخشک هستند

تا  80کارخانه تولیدکننده شیرخشک ساالنه بین  30مقدسی گفت: اکنون  هزارتن تولید دارند، درحالی که ظرفیت اسمی تولید این  90

 .هزارتن در سال است 150کارخانجات نزدیک 
هزار تن برشمرد و افزود: به هیچ عنوان نیازی به واردات شیرخشک در کشور  70تا  ۶0وی نیاز مصرفی ساالنه کشور را بین 

 .نداریم
شیرخشک مورد نیاز خود را از کارخانجات تولیدکننده شیرخشک خریداری کنند »ین مقام صنفی به صنایع لبنی کشور پیشنهاد داد ا

هزارتومان است درحالی که اگر بخواهند شیرخشک با نرخ  19تا  17زیرا اکنون قیمت هرکیلوگرم شیرخشک در بازار تا بورس بین 
هزارتومان خواهد شد 21تومان وارد کنند، قیمت هرکیلوگرم شیرخشک وارداتی بیش از  0980ارز بازار ثانویه یعنی حدود  ». 

وی اظهار داشت: اعتراض صنایع لبنی برای تامین شیرخام در حالی است که تا سه ماه گذشته به دلیل سرگردان کردن دامداران 
را ناچار به خرید حمایتی شیرخام مازاد و تبدیل آن به توسط صنایع لبنی با مازاد شیرخام در کشور مواجه شده بودیم که دولت 

 .شیرخشک کردند به طوری که اکنون نزدیک هشت هزارتن شیرخشک تولیدی مازاد در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران داریم
مانیتو ۴200مقدسی افزود: صنایع لبنی برای رسیدن به حاشیه سود، خواهان واردات شیرخشک با ارز یارانه ای ) هستند تا قیمت  (

هزارتومان کاهش یابد و در عوض شیرخشک تولید داخلی انبار شود 10تمام شده آن به حدود  . 
مقدسی گفت: همچنین صنایع لبنی می خواهند با دپو شیرخشک تولید داخلی، دولت را وادار به ارایه مشوق های صادراتی کنند تا این 

شود که این امر سود دو سویه برای صنایع لبنی ایران خواهد بودمحصول مازاد در عین واردات، صادر نیز  . 
به گزارش ایرنا، از ابتدای تیرماه امسال صنعت دامداری ایران با ارتباط مستقیم با کارخانجات تولید کننده شیرخشک کشور توانست 

ده استشیرخام مورد نیاز این صنعت را تامین کند که منجر به کاهش حاشیه سود صنایع لبنی ش . 
مرداد و به استناد بند سه و 27عالی هماهنگی اقتصاد سران سه قوه در ممنوعیت صادرات شیرخشک بر اساس تصمیم جلسه شورای

مردادماه امسال صادر شد که براساس آن درباره نرخ تعرفه و ضوابط صادرات و واردات به  29چهار ابالغیه ریاست جمهوری در 
فویض اختیار شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار قراردادن شیرخشک در گروه اولویت وزیر صنعت، معدن و تجارت ت

تومان ۴200یک شد؛ یعنی شیرخشک وارداتی با نرخ دولتی )  .تامین و وارد کشور می شود (
ه استبر اساس همین رویکرد، از ابتدای شهریورماه جاری صادرات انواع شیرخشک صنعتی و شیر خشک اطفال ممنوع شد . 

این ممنوعیت در حالی اعمال شده که به گفته فعاالن صنعت دامپروری، به دلیل تولید مازاد شیرخشک در کشور، حتی نیازی به 
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 .واردات شیرخشک با ارز رسمی نداریم
ید می شود میلیون تن شیرخام در کشور تول 10همچنین براساس آمار جدید معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی ساالنه نزدیک 

 .که بخش عمده آن به مصرف کارخانجات فرآورده های لبنی می رسد

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

ایرنا  – 3/7/1397تاریخ :   
 مشکل حمل و نقل، دامن گوجه فرنگی و سیب زمینی را گرفت

کمبود صیفی جات به ویژه گوجه فرنگی و سیب زمینی سبب افزایش قیمت این محصوالت در بازار مصرف  -ایرنا -تهران
شده است به طوری که رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران علت اصلی آن را نرسیدن به موقع بار به میادین میوه و تره 

 .بار شهرهای بزرگ می داند

ود اینکه برخی کارشناسان وزارت جهادکشاورزی و انجمن های مربوطه از فراوانی تولید به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وج
هزار تومان، سیب  7میوه و صیفی جات در کشور خبر می دهند، اما طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی به بیش از 

رف عرضه می شودتومان در بازار مص ۵00تومان و پیاز نیز سه هزار و  ۵00هزار و  3زمینی  . 
شهریورماه نشان می دهد قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز  30آخرین آمارهای بانک مرکزی در هفته منتهی به 

درصد  ۴.8درصد و  ۴۴درصد،  ۴2درصد و نسبت ماه گذشته )مرداد(  ۴درصد و  2درصد،  1۵نسبت به هفته قبل از آن به ترتیب 
درصد  ۴8درصد و  10۶بنابراین قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب افزایش داشته است؛ 

 .رشد ثبت کرده اند
چندی پیش نیز حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان درباره بروز مشکل در تامین بازار داخلی در صورت از سرگیری صادرات 

رئیس اتاق اصناف « قاسم نوده فراهانی»ر نگرانی کرده بود به طوری که در نامه ای به گوجه فرنگی، سیب زمینی و هندوانه اظها
 .تهران نسبت به از سرگیری صادرات سیب زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به کشورهایی چون عراق هشدار داده بود

در بخشنامه ای صادرات گوجه فرنگی  بر همین مبنا، گمرک روز گذشته )دوم مهرماه( بر اساس درخواست سازمان توسعه تجارت،
را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد اما صادرات گوجه فرنگی تولیدی گلخانه که استفاده ای در تهیه رب گوجه فرنگی ندارد با مجوز 

 .وزارت جهاد کشاورزی از این ممنوعیت مستثنی است
  تاخیر در برداشت سیب زمینی پاییزه یکی دیگر از علل گرانی **

رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران روز سه شنبه در گفت و گو اختصاصی با ایرنا گفت: امسال « محمدرحیم نیازی»در این پیوند 
 .همچون سال گذشته سطح زیرکشت سیب زمینی تغییر نداشت و تولید به میزان کافی صورت گرفت

ی کشاورزی در برخی استان ها به شکل متفرقه در کمبود اعتصاب کامیون داران در حمل و نقل برخی کاالها :وی اظهار داشت

 .عرضه این محصوالت به بازار شهرهای بزرگ از جمله تهران تاثیرگذاشته است
وی یادآور شد: بارندگی های ابتدای امسال سبب تاخیر در کشت سیب زمینی بهاره شد و به دنبال آن انتظار می رود برداشت سیب 

تاخیر انجام شود زمینی های پاییزه نیز با . 
مهرماه آغاز می شود که همین تاخیر در قیمت این محصول تاثیرگذار است اما با  20نیازی گفت: برداشت سیب زمینی پاییزه از 

 .شروع فصل برداشت به طور حتم قیمت این محصول کاهش می یابد
ی شد و به بازار مصرف می رسیدبه گفته وی، در سالهای گذشته برداشت کشت پاییزه از ابتدای مهرماه آغاز م .  

نیازی تصریح کرد: در سال اخیر سیب زمینی کاران به دلیل پایین بودن قیمت ها ضرر و زیان دیدند؛ سال گذشته کارخانجات 
ید فرآوری نیز به کمک تولید نیامدند تا با خرید مناسب موجب سود کشاورزان شوند بنابراین ادامه ضرر و زیان می تواند کاهش تول

 .را به دنبال داشته باشد
وی اظهارداشت: اکنون نیز سیب زمینی تولیدی کشور در مزارع استان های گلستان، کرمان، جیرفت، دزفول، کرمانشاه و خوزستان 

تومان رسید و  200به ارزان ترین بها خریداری می شود تا جایی که قیمت هرکیلوگرم سیب زمینی بهاره در مقطعی به کمتر از 
ناچار به خرید تضمینی این محصول شد تا محصول روی دست کشاورزان نماند دولت . 

تومان بر  1۵00تا  300وی اضافه کرد: با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در کشور باید هرکیلوگرم سیب زمینی بین 
 .اساس کیفیت سرمزرعه از کشاورز خریداری شود

ی ایران، طبق آمارها ساالنه بین چهار میلیون و به گفته رئیس انجمن ملی سیب زمین هزار تن  200هزار تن تا پنج میلیون و  500

هزار هکتار در کشور تولید می شود 1۵0سیب زمینی بهاره، تابستانه، پاییزه و زمستانه در سطح  . 
ه به کشورهای هدف صادر می هزار تن ساالن ۵00وی افزود: همچنین از این میزان بخشی از مازاد بر مصرف داخلی در حدود 

 .شود بنابراین صادرات این محصول نمی تواند تاثیری در افزایش قیمت بازار داخلی داشته باشد
 صیفی جات مورد نیاز کشور تامین است  **
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« مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاورزی نیز به ایرنا گفت« حسین اصغری تولید گوجه فرنگی و سیب زمینی در  :

ور کافی است و کمبودی در این زمینه نداریمکش . 
تولید گوجه فرنگی پنج میلیون و  97 - 9۶وی افزود: در سال زراعی  هزار و  122هزارتن گوجه فرنگی در سطح زیرکشت  500

طرح هکتار مربوط به  ۵1هزارو  ۵9هزارتن گوجه فرنگی در سطح  381میلیون و  2هکتار پیش بینی شده که از این میزان  281
هکتار مربوط به کشت تابستانه است 222هزار و  ۶3هزارتن محصول در سطح  112میلیون و  3استمرار و کشت بهاره و  . 

هزارتن  13۴میلیون دالر و  1۵۴.۵هزارتن گوجه فرنگی به ارزش  ۵32وی اضافه کرد: در بحث صادرات نیز سال گذشته حدود 
به کشورهای هدف صادر شده استمیلیون دالر  189.۵رب گوجه فرنگی به ارزش  . 

هزارتن رب گوجه  ۴8میلیون دالر و  112هزارتن گوجه فرنگی به ارزش  30۶نیز نزدیک  1397به گفته وی، در پنج ماهه سال 
میلیون دالر به کشورهای هدف عراق، افغانستان و حاشیه خلیج فارس صادر شده است ۶8فرنگی به ارزش  . 

کیلوگرم  ۵0ازه خوری و )سس و رب گوجه فرنگی فراوری شده( را برای هر ایرانی حدود وی مصرف سرانه گوجه فرنگی ت
 .برآورد کرد

حدود چهار میلیون  97 - 9۶مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاورزی درباره تولید سیب زمینی گفت: برای سال زراعی 
هزار و  1۴1هزارتن سیب زمینی در سطح  930و  هزارتن در  300نی تولید شده که از این میزان سه میلیون و هکتار پیش بی 402

هکتار در  302هزارو  ۶۴هزارتن در سطح  ۶27هکتار سیب زمینی کشت پاییزه و یک میلیون  100هزار و  97سطح زیرکشت 
 .طرح استمرار و بهاره تولید شود که بخش عمده آن محقق شده است

هزار تن سیب  1۴8هزارتن سیب زمینی عنوان کرد و افزود: در پنج ماهه امسال  0۶1وی میزان صادرات سال گذشته را بیش از 
میلیون دالر صادر شده به کشورهای عراق و افغانستان صادر شده است ۵0زمینی به ارزش  . 

تا  ۴3مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاورزی سرانه مصرف سیب زمینی تازه خوری و فرآوری شده در کشور را بین 
کیلوگرم اعالم کرد ۴۵ . 

 .وی به مردم اطمینان داد هیچ مشکلی در تولید و تامین بازار داخلی سیب زمینی وجود ندارد
تومان از  ۵۵0تومان و پیاز  1200تومان، سیب زمینی حدود  1۵00تا  1000به گفته وی، اکنون هر کیلوگرم گوجه فرنگی بین 

زار تفاوت زیادی داردکشاورزان خریداری می شود که با قیمت با . 
اصغری تصریح کرد: شاخص های زیادی از جمله چرخه داللی و حق العمل کاری روی قیمت تمام شده محصولی که به بازار می 

درصد حق العمل کاری توسط دالالن  10تا  7شود، تاثیرگذار است؛ به طور مثال روی قیمتی که از کشاورز خریداری می شود بین 
ضمن آنکه در بیشتر موارد هزینه حمل و نقل بار به عهده کشاورزان است و بنابراین کشاورز سود چندانی نمی برددریافت می شود  . 

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی هفدهم شهریور ماه جاری نیز از راه اندازی سامانه ای برای رصد و برآورد 
نگی و سیب زمینی خبر داده بود که می تواند در کنترل بازار و کاهش ضایعات تولید سه محصول اصلی و پرمصرف پیاز، گوجه فر

 .این محصوالت نقش بسزایی داشته باشد
 

 صادرات، بازار داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد؟ **
ین بار برخی پیش از این نیز در فصل بهار اعتصاب سراسری کامیون داران روی قیمت محصوالت کشاورزی تاثیر گذاشته بود اما ا

کارشناسان معتقدند عالوه بر ایجاد اخالل در عرضه محصول به بازار مصرف به دلیل اعتصاب برخی کامیونداران، نوسان نرخ ارز 
 .نیز بر بازار گوجه فرنگی اثرگذار است

ه در بازار موثر بوده به گفته آنان، افزایش حجم خرید گوجه فرنگی توسط کارخانجات فرآوری رب گوجه فرنگی در شرایط پیش آمد
است زیرا آنها با توجه به ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، می توانند رب تولیدی خود را با نرخ های جدید صادر کنند که به نفع 

 .کارخانجات خواهد بود
ا صادرات مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی درباره احتمال سوء استفاده برخی ب« شاهرخ شجری»پیش از این 

محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به دلیل افزایش نرخ ارز گفته بود: به دلیل نوسان نرخ ارز آزاد و رسمی ممکن است برخی سوء 
استفاده هایی از این موضوع داشته باشند اما دولت تمامی تالش خود را به کار بسته تا از صادرات بی رویه محصوالت کشاورزی و 

کندیاز داخلی جلوگیری مواد غذایی مورد ن . 

 لینک خبر
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 تصادرات و واردا

 
 ایرنا  – 3/7/1397تاریخ :  
 

 صادرات دفترچه تحصیلی و گوشت ممنوع شد
های تحصیلی،  مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه ای به گمرکات ممنوعیت صادرات انواع دفترچه -ایرنا -تهران

تومانی را ابالغ کرد 4200هرگونه دام زنده، گوشت گرم و منجمد تولید داخل و وارداتی با ارز  . 

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از گمرک، براساس این بخشنامه صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله به عنوان کاالی همراه مسافر نیز 
  .ممنوع است

کیلوگرم  200کارتن دفترچه مشق به وزن سه هزار و  120ک روز گذشته از محموله صادراتی نخود به گزارش ایرنا ماموران گمر
  .کشف و ضبط کردند

همچنین در بخشنامه گمرک صادرات رسمی و خروج غیررسمی هرگونه دام زنده، گوشت گرم و منجمد تولید داخل و وارداتی )با 
تومانی( به هر عنوانی ممنوع است 4200ارز  .  

 صادرات تایرهای سنگین و نیمه سنگین  **
برابر بخشنامه گمرک، شرکت های دارای گواهی فعالیت نمایندگی تایرهای سنگین و نیمه سنگین، پس از ارائه تعهد محضری به 

  .انجمن واردکنندگان الستیک، مجاز به واردات هستند
و غیره خارج از فهرست تغییرات انجمن واردکنندگان الستیک همچنین واردات تایر سنگین و نیمه سنگین برندهای چینی، اروپایی 

توسط همه متقاضیان واردات دارای کارت بازرگانی مجاز، بدون الزام به داشتن گواهی فعالیت نمایندگی و با رعایت استاندارد 
  .اجباری مجاز است

آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه ای به گمرکات  مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق« علی معقولی»به گزارش ایرنا، روز گذشته 
را ابالغ کرد« کاهش تعرفه واردات الستیک به پنج درصد»اجرایی  . 

 لینک خبر  
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  صادرات و و اردات

ایران اکونا  – 2/7/1397 :تاریخ   

پرک نارنگی باز شدثبت سفارش واردات پالپ پرتقال و   
مدیرکل دفتر مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران در بخشنامه های گمرکات اجرائی اعالم کرد، 

 .ثبت سفارش پالپ پرتقال و پرک نارنگی باز شد

اعالم کرد، ثبت سفارش  های گمرکات اجرائیمدیرکل دفتر مرکز واردات و مناطق ازاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران در بخشنامه 

 .پالپ پرتقال و پرک نارنگی باز شد

به پیوست تصویرنامه شماره  97/ 20/3مورخ  77/ 97/ 311034پیرو بخشنامه شماره  در بخشنامه علی معقولی آمده است:
3000ره دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شما 97/ 6/  7مورخ  60/ 151200 / 

وزارت جهاد کشاورزی در مورد رفع ممنوعیت ثبت سفارش پالپ پرتقال و پرک نارنگی به شماره  97/ 6/ 5مورخ  97 /501

شود( ارسال می20083000تعرفه ) خواهشمند است دستور فرمایید وفق مفاد نامه فوق و رعایت سایر مقررات اقدام الزم معمول  .

 .فرمایند

 لینک خبر
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 صادرات  و واردات

ایران اکونا  – 2/7/1397تاریخ :   

کره وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شد   
 .گمرک معافیت کره وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را ابالغ کرد

واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعالم کرد: کره علی معقولی مدیرکل دفتر مرکز 
 .وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف است

2۵مورخ  21۴/ 97/ 7۵7193پیرو بخشنامه ردیف  در این بخشنامه آمده است: در خصوص فهرست تکمیلی کاالهای  97 /۶ /

دفتر مقررات صادرات  97/ ۶/ 27مورخ  1707۶۶التفاوت نرخ ارز، به پیوست تصویر نامه شماره اخت مابهمشمول معافیت از پرد
و  0۴0۵1020و واردات سازمان توسعه تجارت مبنی بر عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز به کره وارداتی ذیل ردیف تعرفه های 

شودارسال می جهت اطالع و اقدام الزم با رعایت کامل مقررات 0۴0۵9000 . 

 خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابالغ مراتب به گمرکات و واحدهای تابعه نسبت به حسن اقدام آن نیز نظارت کافی اعمال نمایند

 لینک خبر
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ت صادرات و واردا  

ایران اکونا  – 3/7/1397تاریخ :   

های مهاجم غیرقانونی است مواردات پالونیا به کشور ممنوع شد/کشت گونه  
مدیر کل دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه واردات بذر، قلمه و نهال درخت پالونیا در کشور 

 .ممنوع است،گفت:کشت این محصول غیرقانونی است

مطرح شده مبنی بر خطرات کشت درخت پالونیا در کشور، اظهارداشت: از نظر سازمان جنگلها،مراتع  درباره مباحث احمد چراغیان
  .و آبخیزداری کشور کاشت این درخت بدون مطالعه و بررسی های دقیق به صالح نیست

جنگلها و مراتع کشور، سازمان وی اضافه کرد: ما جلسات متعددی را در این زمینه با اساتید دانشگاه و محققان، موسسه تحقیقات 
جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان محیط زیست و ... برگزار کردیم اما در نهایت با واردات و کاشت این گونه موافقت 

  .نشد

فورتون و پالونیا دو گونه پالونیا  مدیر کل دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه اساتید دانشگاه گلستان بر روی 
تومنتوسا تحقیقات و مطالعاتی را انجام داده اند، گفت: نظر آنها این است که می توان این دو گونه را در مناطق شمالی کشت کرد. اما 

  .سازمان جنگلها و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع به دلیل مهاجم بودن این گونه و عدم مطالعات کافی این مساله را رد کرده اند

سال قبل به صورت محدود وارد شده بودند و در باغ بوتانیک ) گیاه شناسی( برای کارهای  50تا  40وی گفت: این دو گونه حدود 
شودتحقیقاتی و آموزش دانشجویان استفاده می .  

فرصت رشد نمی دهد  دیگر پالونیا برگ های بسیار پهنی دارد و زمانی که رشد می کند به درختان و گیاهان  به گفته چراغیان گونه 
  .و آنها را از بین می برد

وی با اشاره به اینکه واردات بذر،قلمه و نهال پالونیا به کشور ممنوع است، افزود:در زمینه کاشت آن نیز همانطور که اشاره شد میان 
ن دو سازمان با دانشگاه گلستان در این سازمان جنگلها و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع با دانشگاه گلستان اختالف وجود دارد و ای

 .زمینه مخالفت کرده اند

این مقام مسئول دولتی درباره اینکه هم اکنون شاهد کشت این نوع درخت در کشور هستیم، گفت: ما هیچ مجوزی برای واردات پالونیا 
 .صادر نکرده ایم و کشت آن نیز قانونی نیست

صورت قاچاق وارد می کنند و در نتیجه تولید و توزیع آن غیرقانونی است و گواهی بهداشت وی اضافه کرد: برخی این گونه را به 
 .برای آن صادر نمی شود

چراغیان درباره اینکه آیا درختانی که به صورت غیرقانونی کشت شده اند، امحاء خواهند شد؟،افزود: تاکنون از ما چنین درخواستی 
کنیم نشده که برای امحای این درختان اقدام  

 لینک خبر 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/print.php?id=87216


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                        7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول مهر ماه 

 

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

 صادرات و ورادات 

ایران اکونا  – 2/7/1397تاریخ :   

حتمال افزایش قیمت تخم مرغ/ممنوعیت صادرات کاالهای اساسیا  
درصد گران ۶ی آتی حدودمرغ طی روزهامدیره اتحادیه مرغ تخمگذاراستان تهران با بیان اینکه تخمرئیس هیات

شودگفت:به دلیل درگیری باآنفلوانزا وممنوعیت صادرات کاالهای اساسی،صادرات تخم مرغ متوقف استمی . 

تومان کاهش یافته است،  ۵00تا  ۴00روز گذشته درب مرغداری حدود  20 با بیان اینکه قیمت تخم مرغ نسبت به  پور،ناصر نبی
تومان است 7100تا  7000کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری  گفت: هم اکنون میانگین قیمت هر .  

شود قیمت تخم مرغ طی روزهای آینده بینی میوی اضافه کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای این کاال، پیش
درصد افزایش یابد ۶تا  ۵بین  .  

کرد: افزایش تقاضا دلیل این مساله است و تولید هیچ مشکلی ندارد و رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران تاکید 
کندروال عادی خودش را طی می .  

همه نهاده ها فراوان هستند، کمبودی نیست فقط قیمت آنها  :نبی پور درباره آخرین وضعیت نهاده های تولید و شانه و کارتن نیز گفت

چه اتفاقی برای قیمت ها رخ می دهد گران است و مشخص نیست طی یک تا دو ساعت آینده .  

وی درباره صادرات این کاال از کشور نیز با بیان اینکه هنوز ایران از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پاک نشده است، افزود: با توجه 
ممنوع استبه اینکه هنوز این مساله از سوی سازمان دامپزشکی کشور به سازمان جهانی بهداشت دام اعالم نشده، صادرات  . 

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: هم اکنون در اصفهان برخی واحدهای تولیدی با این بیماری درگیر هستند؛ اما وضعیت شیوع 
  .نسبت به سال گذشته بسیار بهبود یافته است

دهد، چون قیمت تخم مرغ وی تصریح کرد:با توجه به اینکه تولید نسبت به سال قبل مقداری کاهش یافته دولت اجازه صادرات نمی 
تدر داخل باال می رود و فعال صادرات کاالهای اساسی ممنوع اس .  

  لینک خبر 
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تصادرات و واردا  

ایران اکونا  – 4/7/1397تاریخ :    

 صادرات دام زنده و گوشت ممنوع شد
تومانی( به گمرکات  ۴200زنده و هرگونه گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی )با ارز ممنوعیت صادرت دام 

 .کشور ابالغ شد

علی اکبر شامانی مدیرکل گمرک صادارت گمرک با ارسال نامه ای به گمرکات کشور ممنوعیت صادرات چند دسته کاال از جمله، 
تومانی( و دفترچه تحصیلی را به گمرکات کشور ابالغ کرد  4200با ارز هرگونه گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی ) . 

این تصمیم پیش از این در کارگروه تنظیم بازار به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز و جلوگیری از افزایش قیمت بیشتر این 
 .محصوالت در بازار داخلی و خروج بی رویه از کشور ممنوع شده بود

هزار تومان است 50هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به صورت شقه در بازار داخلی بیش از  بنابراین گزارش قیمت . 

 لینک خبر 
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  صادرات و واردات

ایران اکونا  – 4/7/1397تاریخ :  

آمار صادراتی درصدی صادرات زعفران/نوسانات ارزی عمل افزایش33افزایش   
۵طی  درصدی دارد،با 33میلیون دالرزعفران به کشورهای مختلف صادر شده که حکایت از رشد 123ماه ابتدایی سال،  

 .این حال فعاالن این حوزه معتقدند عده ای برای تامین ارز اقدام به صادرات این محصول کرده اند

درصد تولید این محصول را در اختیار دارد؛ اما با این حال، به دلیل  90ترین تولیدکننده زعفران دنیا است و حدود ایران بزرگ 

مشکالتی همچون عدم ثبات قیمت زعفران، نوسانات شدید قیمت ارز و داللی و واسطه گری صادرات این محصول توسعه چندانی 
 .نیافته است

یدار اغلب زعفران تولیدی ایران را در قالب بسته در واقع صادرات زعفران در ایران بیشتر به صورت فله ای بوده و کشورهای خر
 .بندی های جدید، به نام خود در بازارهای جهانی عرضه و سودهای هنگفتی را دریافت می کنند

 831تن و  9۵ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در پنج ماه نخست سال جاری بر این اساس؛ بررسی تازه
دالر صادر شده است ۴72هزار و  730میلیون دالر و  123به ارزش کیلوگرم زعفران،  . 

اسپانیا، امارات متحده عربی، ایتالیا، آمریکا، هند، فرانسه، کانادا، آلمان، انگلستان، هنگ کنگ، پاکستان، استرالیا، عراق، عمان، 
وان، قطر و کویت از جمله خریداران زعفران ایران بحرین، اتریش، آفریقای جنوبی، هلند، ژاپن، نیوزیلند، جمهوری چک، ویتنام، تای

.هستند دالر صادر شده بود ۴8۴هزار و  90۴میلیون و  92کیلوگرم زعفران به ارزش  ۴8۶تن و  ۶9در مدت مشابه سال گذشته،  . 

ه از لحاظ وزنی دهد که صادرات زعفران در پنج ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشتبه این ترتیب آمار نشان می
درصد افزایش یافته است 33درصد و از لحاظ ارزش  37 البته آنگونه که فعاالن این حوزه می گویند، افزایش صادرات زعفران .

چندی پیش علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه صادرات .ناشی از دخالت عده ای در راستای تامین ارز بوده است

کنندگان واقعی خارج شده است، به خبرنگار گفته بود: صادرات این محصول در سال جاری رشد داشته؛ اما زعفران از دست صادر
گذاران نبوده است، بلکه عده ای برای تامین ارز، صادرات زعفران را ما معتقدیم این صادرات برای صادرکنندگان اصلی و سرمایه

اند که این امر به ازارهای جهانی با صادرکنندگان واقعی را در پیش گرفتهدهند که متخصص نیستند و رقابت مخرب در بانجام می
کندهای آینده آسیب جدی وارد میصادرات ما طی سال . 

راهکارهای توسعه واقعی صادرات زعفرانکارشناسان معتقدند، ثبات قیمت، تنظیم بازار، جلوگیری از نوسانات قیمت و کوتاه کردن 
ی توسعه صادرات زعفران در کشور استدست دالل ها از راهکارها دولت باید از صادرات و صادرکنندگان دارای نشان تجاری  .

 .معتبر حمایت کرده و ساماندهی صادرکنندگان با هدف جلوگیری از رقابت های منفی در بازارهای هدف را انجام دهد

و به قیمتی که خریدار گفت می فروشد و در بازار در حال حاضر هر فردی که به ارز نیاز دارد زعفران از کشور خارج می کند 
 .اخالل ایجاد می کند

بر این اساس؛ با توجه به اینکه زعفران تنها محصول منحصر کشور است و در صورت حمایت می تواند ارزآوری قابل توجهی 
حصول کمک کند تا هم موتور محرک داشته باشد، انتظار می رود دولت با اتخاذ شیوه های دقیق و منطقی، به توسعه صادرات این م

 .صادرات ایران فعال باشد هم وضعیت صادرات غیرنفتی کشور بهبود یابد

 لینک خبر 
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  صادرات و واردات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 7/7/1397تاریخ  :  

هزارتومان 61است/نرخ هر کیلو شقه گوسفندی  دام زیادی در حال خروج از مرزهای کشور  
ملکی گفت:مسئوالن برای مدت کوتاهی از صادرات غیر قانونی دام جلوگیری کردند،اما اکنون بحث قاچاق از سرگرفته 

 .شده است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار

 61تا  60، درباره آخرین وضعیت بازار گوشت اظهار کرد:هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ خبرنگاران جوان
 .هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود

شاره به اینکه دام زیادی در حال خروج از مرزهای کشور است،افزودوی با ا البته مسئوالن برای مدت کوتاهی جلوی این کار را  :

گرفتند که نتیجه آن ثبات قیمت گوشت در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بود،اما هم اکنون به سبب کمبود نظارت بحث قاچاق مجددا 
 .از سرگرفته شده است

هزار تومان 2۵کمبودی در عرضه دام زنده در ایام تاسوعا و عاشورا نداریم/ حداکثر نرخ هر کیلو دام بیشتر بخوانید:   

ملکی ادامه داد: بعد از دهه اول محرم نه تنها دام زنده، بلکه تمامی کاالها به سهولت درحال خروج از مرزهای کشور است که این 
 .امر مشکالتی در بازار داخل ایجاد کرده است

س اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان از کمبود دام در میادین خبر داد و افزود: اگرچه قیمت نسبت به دهه محرم تفاوتی نداشته رئی
 .است،اما با استمرار قاچاق دام ،قیمت گوشت با نوساناتی در بازار روبرو خواهد شد

 لینک خبر 
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 صنایع غذایی

 
 ایران اکونا – 4/7/1397تاریخ : 

 

دبرابر ش 2.۵قیمت رب گوجه   
طوری که قیمت برابر افزایش یافته به 3تا  2گرمی در برندهای مختلف بیش از 800فرنگی قیمت هر قوطی رب گوجه

هزار تومان رسیده  18000تا  13800هزار تومان بود امروز به ۶این محصول که در اسفند ماه سال گذشته کمتر از 
 .است

تومان یک  5800) هزار تومان 6طوری که هرکیلوگرم رب از حدود برابر افزایش یافت به 2.5فرنگی بیش از قیمت رب گوجه
تومان رسیده است 18000تا  13800رند( امروز به ب . 

فرنگی اشاره کردبندی و افزایش قیمت گوجههای بستهتوان به باال رفتن هزینهفرنگی میدرباره دالیل افزایش قیمت رب گوجه . 

هزار و  7فرنگی در روزهای اخیر تا بنابراین گزارش قیمت هرکیلوگرم گوجه است. رئیس اتحادیه  تومان نیز افزایش یافته 500

هزار  7هزار تومان تا  7فروشی بار در این باره در گفتگو با تسنیم گفت: قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی خردهفروشندگان میوه و تره
رسدفروش میتومان به 500هزار و  5تومان و در میدان مرکزی حدود  500و  . 

فرنگی فرنگی و خود میوه گوجهصادرات محصوالت مختلف از جمله رب گوجهگفتنی است، کاهش ارزش پول ایران باعث شده که 
فرنگی را تا اطالع ها صادرات گوجهصرفه زیادی برای صادرات داشته باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل قیمت

 .ثانوی ممنوع کرده است

 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی
 

 ایرنا  – 1/7/1397تاریخ : 

کام دیگران آنغوزه؛ به نام ایران به  
بندی به خارج کشور ارسال و پس از انجام محصول آنغوزه ایرانی به صورت خام برای فرآوری و بسته  -ایرنا  -بیرجند 

 .این مراحل با برند هندوستان به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر می شود

ل کویر خراسان جنوبی سرمایه ای بزرگ از نعمت گونه گیاه دارویی خودرو در د 300به گزارش ایرنا، وجود بیش از یک هزار و 
های خدادادی در شرق ایران است اما با وجود ظرفیت باالی تولید این محصوالت، هنوز این استان نتوانسته برای اقتصادی کردن آن 

 .اقدام موثری انجام دهد
تن آنغوزه در خراسان جنوبی تولید می  60ش از شود و ساالنه بیبا خواص گوناگون، گنجینه ای با ارزش محسوب می« آنغوزه»گیاه 

تا  30درصد این محصول در بشکه های فلزی  90شود که متاسفانه  کیلویی به صورت فله ای و به قیمت بسیار ارزان به کشور  50

 .هندوستان صادر می شود
اروسازی است و با وجود این که در این گیاه افزون بر خواص دارویی گوناگون دارای کاربردهای اقتصادی چشمگیری در صنعت د

رویه آنغوزه این گیاه مفید را در معرض خطر نابودی قرار داده است اما همه ساله در مراتع استان های گذشته برداشت بیسال
 .بذرپاشی و کشت می شود

علمی، خواص گوناگون آن را  رود مسووالن با پژوهش هایاکنون گیاه شفا دهنده آنغوزه نیازمند نسخه شفابخش است و انتظار می
اندیشی کننداستخراج و برای فرآوری این محصول چاره . 

 خام فروشی آنغوزه**
 60مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: ساالنه به طور میانگین بیش از 

درصد این محصول به علت نبود  90ی استان برداشت می شود که بیش از هزار هکتار عرصه های طبیع 100تن آنغوزه در سطح 
 .صنایع فرآوری به صورت خام به هندوستان صادر می شود

طرح بهره برداری آنغوزه تهیه و با اولویت بهره برداران محلی و  21علیرضا نصرآبادی بیان کرد: امسال توسط منابع طبیعی استان 
ربوطه به مجریان داده شده استبومی برنده شده در مزایده م . 

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار خانوار در استان در زمینه جمع آوری محصول آنغوزه فعالیت دارند، افزود: به دلیل درآمد خوبی 
 .که از این محصول به دست می آید جوانان نیز به سمت آن جذب شده اند

آوری خوبی برای استان و کشور دارد، گفت: نگاه صادراتی به حوزه گیاهان نصرآبادی با بیان اینکه فرآوری این محصول ارز
گذاری و ایجاد اشتغال استدارویی ضروری است و این حوزه فرصت مناسبی برای سرمایه . 

وی درمان اختالل های عصبی در کودکان، کاهش فشار خون، کمک به هضم غذا، جلوگیری از حمله های هیستری، رفع درد دندان، 
رطرف کننده ناراحتی های تنفسی، درمان یبوست و برطرف کردن عفونت های قارچی را از جمله خواص دارویی گیاه آنغوزه ذکر ب

 .کرد
 کاربرد اقتصادی آنغوزه در صنعت داروسازی**

ین محصول می کارشناس گیاهان دارویی اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: فرآوری آنغوزه باعث ارزآوری چند برابری ا
 .شود، اما تاکنون هیچ سرمایه گذاری طرحی برای فرآوری آن ارایه نکرده است

درصد آن به  90حسن پروانه عنوان کرد: این گیاه دارویی به صورت خیلی محدود و سنتی در کشور مصرف می شود و بیش از 
 .صورت خام و با بسته بندی نامناسب به هندوستان صادر می شود

وی، در کشور افغانستان از جوشانده و شیره آنغوزه برای درمان هیستری، سیاه صرفه، زخم معده استفاده می شود در حالی به گفته 
 .که در برزیل از برگ و ساقه خشک آن به عنوان دارویی نیروبخش استفاده می کنند

رای مصرف خوراکی، ضد انگل، ضد نفخ و خلط این کارشناس گیاهان دارویی ادامه داد: همچنین در چین و هندوستان از آنغوزه ب
 .آور استفاده می کنند

پروانه با اشاره به اینکه آنغوزه در بدن انسان به عنوان انگل کش خیلی قوی عمل می کند، افزود: هر خانوار در زمان برداشت این 
میلیون تومان درآمد دارد 15تا  12محصول به صورت میانگین  . 
وزه با بسته بندی مناسب گفت: این محصول تنها به هندوستان صادر می شود و این کشور تابع بسته وی در خصوص صادرات آنغ

 .بندی شیک و مناسب نیست و راغب است که آنغوزه را به صورت فله ای و با همین بسته بندی سنتی وارد کند
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است با کار تحقیقاتی، علمی و پژوهشی در گام کارشناس گیاهان دارویی اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی اظهارداشت: نیاز 
نخست تمام ماده موثره این محصول استخراج شود و پس از فرآوری و استفاده در صنعت دارو سازی، محصول نهایی به کشورهای 

 .اروپایی صادر تا ارزآوری آن نصیب کشور خودمان شود
واص گوناگون این محصول هیچ گونه تحقیق و پژوهشی انجام نشده پروانه ادامه داد: تاکنون در داخل کشور در خصوص استخراج خ

 .و تنها به صادرات فله ای آن اکتفا شده در حالی این محصول کاربرد اقتصادی خوبی در صنعت داروسازی دارد
 صادرات فله ای آنغوزه در بشکه های فلزی**

ه خبرنگار ایرنا گفت: تمام آنغوزه جمع آوری شده در استان یکی از صادرکنندگان محصول آنغوزه خراسان جنوبی به هندوستان هم ب
کیلویی به هندوستان صادر می شود 35تا  30به صورت خام در بشکه های فلزی  . 

هزار تومان از مرتعداران خریداری  150هزار تومان و هر کیلو کشته آنغوزه  400هر کیلو شیره آنغوزه  :اسدهللا عاجز بیان کرد

دالر ارزآوری دارد 30ت هر کیلوگرم شیره و کشته برای ما تجار می شود که صادرا . 
وی یادآور شد: شیره آنغوزه در هندوستان برای استفاده در صنعت داروسازی فرآوری می شود و انواع دارو از این محصول تولید و 

 .به کشورهای اروپایی صادر می شود
برابر افزایش می دهد و ارزآوری  50وری این محصول ارزش اقتصادی آن را تا هندوستان با فرآ :این صادر کننده آنغوزه ادامه داد

 .نصیب خود می کند
عاجز عنوان کرد: با وجود هم افزایی و همکاری با تجار هندی موفق به بازدید از کارخانه های فرآوری آنغوزه نشده ام و آنان نیز از 

داری می کننددادن اطالعات در خصوص چگونگی فرآوری این محصول خود . 
 خاصیت دارویی آنغوزه 600**

خاصیت درمانی و دارویی است که متاسفانه این کشور  600وی گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده در هندوستان گیاه آنغوزه دارای 
صول نهایی با تحقیقات مختلف روی این گیاه خواص داوریی آن را استخراج و پس از فرآوری و استفاده در صنعت داروسازی، مح

 .تولیدی خود را به کشورهای اروپایی صادر می کند
این صادر کننده گیاه آنغوزه اظهارداشت: تاکنون پیشنهادهای فراوانی برای صادرات محصول فرآوری شده آنغوزه به تجار هندی داده 

 .ام که متاسفانه از خرید محصوالت فرآوری شده آن خودداری می کنند
یان کشوری خواست با تحقیقات علمی روی این گیاه، خواص دارویی آن را استخراج و برای فرآوری و کابرد وی از مسووالن و متول

 .آن در صنعت داروسازی طرح ارایه کنند
عاجز بیان کرد: به اعتقاد تجار هندی فرآوری آنغوزه درآمد باالیی نصیب هندوستان می کند و کشورهای اروپایی آنغوزه کشورمان 

هندوستان می شناسند را با برند . 
سال فاسد نمی شود، مسووالن متولی می توانند این گیاه پر خاصیت را از  15تا  10وی گفت: کشته و شیره آنغوزه با گذشت 

مرتعداران خریداری و در کشور ذخیره سازی کنند و در بلندمدت برای فرآوری آنغوزه و استفاده در صنعت داروسازی تالش کنند تا 
وقت از خام فروشی این محصول با ارزش و پرخاصیت خودداری شودبه صورت م . 

این صادر کننده آنغوزه عنوان کرد: تاکنون طرح های مختلفی برای فرآوری آنغوزه ارایه داده ام اما متاسفانه مسووالن حمایت چندانی 
 .از طرح های پیشنهادی نداشته اند

ضخیم و گوشتی، برگ های آن بسیار بریده و غباری، ساقه آن مجوف و گوشتی و آنغوزه گیاهی علفی چند ساله است؛ ریشه آن کمی 
 .بلندی آن تا دو متر است، گل های آن به رنگ زرد و به گروه چتر مانند در انتهای ساقه ظاهر می شود

کماه و »راتع به نام این گیاه در چند سال اولیه سن خود ساقه قابل دیدن ندارد و برگ های آن گسترده روی زمین است که در م
نامیده می شود« انگزاکماه . 

آنغوزه شیره گیاهی است که از تیغ زدن ریشه یا پایین ساقه و یا قطع ساقه گیاهان مولد آنغوزه از ناحیه یقه گیاه خارج می شود و در 
 .طول تابستان برداشت می شود و به دو روش کشته)خشک شده( و شیره در بازار عرضه می شود

 لینک خبر 
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 گندم 

 خبرگزاری فارس  – 5/7/1397تاریخ : 

درصدی تولید گندم  8ذخایر کاالهای اساسی بسیار مطلوب است/افزایش   
و نیم  11 با بیان اینکه امسال یزدان سیف در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به گزارش خبرگزاری فارس،

ها کاهش داشت و نیم میلیون تن از این مقدار را خریداری کرد گفت: با اینکه بارندگی 9میلیون تن گندم تولید شد و دولت 

درصد افزایش داشت 8اما میزان تولید گندم در مقایسه با سال گذشته  . 
  .سیف افزود: ذخایر گندم کشور پاسخگوی مصرف یک سال است

هزار میلیارد ریالی گندمکاران پرداخت شده است  126هزار میلیارد لایر از مجموع طلب  105درصد معادل  83وی گفت: تاکنون 
 .و بقیه ان تا پایان مهر به کشاورزان پرداخت می شود

ن نرخ سیف درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال آینده نیز افزود: درباره این نرخ اختالفی میان اعضای اقتصاد است که با حل آ
  .خرید تضمینی گندم اعالم می شود

هزار تن  400هزار تن تولید دانه های روغنی کشور بود که امسال پیش بینی می کنیم به بیش از  200وی گفت: در سال گذشته 
  .افزایش یابد

و  1ت مشابه امسال هزار تن دانه روغنی در کارخانجات روغن کشی شد اما در مد 900ماهه نخست سال گذشته  6سیف افزود: در 
درصد افزایش یافته است 40نیم میلیون تن دانه روغنی، روغن کشی شده که  .  

هزار تن انواع روغن خام وارد کشور شده که در مقایسه با سال گذشته این میزان کمتر است 531وی گفت:  .  
هزار تن واردات این محصول انجام شده است 945هزار تن میزان تولید برنج کشور است و تاکنون  200میلیون و  2سیف افزود:  . 

وی گفت: با توجه به اینکه سال گذشته مازاد بر نیاز کشور برنج وارد شد امسال برای حمایت از کشاورزان، واردات برنج مدیریت 
  .بیشتری شده است

  .سیف افزود: دولت تنظیم بازار بخش کشاورزی را در تقویت تولید داخلی می داند
و نیم میلیون تن شکر  2درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است گفت: در گذشته  20ن اینکه واردات ذرت دامی وی با بیا

هزار  632هزار تن تفاله خشک و تر برای خوراک دام و  900هزار تن شکر،  30میلیون و  2وارد کشور می شد اما سال گذشته 
  .تن مالس در کشور تولید شد

میلی متر کاهش یافته  167میلی متر به  230با توجه به اینکه کشور در شرایط خشکسالی و میزان بارندگی از میانگین سیف افزود: 
  .است دام هایی که علوفه آنها از مراتع تأمین می شود با مشکل روبرو شده اند

تأمین علوفه و آب برای عشایر برای وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی بسته جامعی را برای حمایت از تولید دام سبک از جمله 
  .پایداری تولید تهیه کرده است اما برای به نتیجه رسیدن به زمان نیاز دارد

 80میلیارد دالر رسیده و بخش کشاورزی  3میلیارد دالر به منفی  8سیف افزود: کسری تراز تجاری کشور در حوزه غذا از منفی 
 .میلیارد دالر در سال تولید می کند

* مشکلی در تامین کاالهای اساسی نداریم هیچ  
در کاالهای اساسی هیچ کمبودی وجود  :محمدرضا کالمی مدیر برنامه ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت نیز در این برنامه گفت

  .ندارد و دولت بیش از سال گذشته این کاالها را وارد کرده است
 هزار حلقه الستیک در گمرک آماده ترخیص 140*

هزار حلقه در گمرکات است که به زودی ترخیص می شود و کارخانجات تولید الستیک با  140درباره الستیک خودرو افزود: وی 
  .تمام توان در حال تولید این محصول هستند

هزار  99ماهه نخست امسال  5کالمی گفت: برای تولید پوشک و دستمال کاغذی نیاز به واردات خمیر کاغذ است که این کاال نیز در 
هزار تن بود 92تن وارد شده در حالی که سال گذشته میزان واردات آن  .  

وی افزود: هیچ مشکلی در تولید این محصوالت در کشور وجود ندارد اما مصرف کنندگان نباید دستاویز الزم را برای دولت هایی که 
 .خواستار برهم زدن بازار ایران هستند بدهند

فضای آرامش روانی کشور را به هم زده در حالی که میزان تولید و عرضه بیش از گذشته است کالمی گفت: جنگ اقتصادی، .  
درصد ظرفیت تولید خود را برای از بین رفتن تقاضای کاذب در کشور  20وی افزود: کارخانجات تولید پوشک و دستمال کاغذی، 
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 .افزایش می دهند
ابد و این کاهش بسیار است انگیزه برای صادرات محصوالت چند برابر می شودکالمی گفت: البته زمانی که ارزش پول کاهش می ی . 

* تومانی برای کاالهای اساسی 4200تداوم ارز   
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: سیاست های کلی دولت در ماه های اخیر برای تنظیم بازار، 

ل آینده برای تأمین کاالهای اساسی و اختصاص چند میلیارد دالر برای واردات کاالهای تومانی تا سا 200هزار و  4حفظ ارز 
 .اساسی، روند منظمی برای تأمین این کاالهاست

وی افزود: نه تنها کاهشی در تأمین کاالهای اساسی ایجاد نشده بلکه با توجه به شرایط ماه های آینده ذخیره سازی خوبی نسبت به 
استگذشته انجام شده  .  

تورم افسار گسیخته، اتفاقات بازار ارز و القای بی ثباتی  :کریمی با بیان اینکه کمبود واقعی و جدی برای کاالهای اساسی نداریم گفت

  .در اقتصاد کشور موجب نگرانی مردم شده است
اعالم و اعتماد عمومی را در این وی افزود: برای برون رفت از این وضع، دولت برنامه جامع خود را برای تأمین کاالهای اساسی 

  .زمینه تقویت کند
  .کریمی گفت: تأخیر در اعالم سیاست های کالن و اجرای آنها دغدغه های مردم را تشدید می کند

وی افزود: راه اندازی سامانه های جامع از جمله سامانه تجارت، انبارها، شناسایی کاالهای قاچاق و رهگیری کاالها اگر به موقع 
جام می شد کاهش دغدغه های اقتصادی مردم را در پی داشتان .  

  .کریمی گفت: دولت در کنترل بازار ضعف دارد
درصد و دانه های  30درصد، ذرت  34حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز در این برنامه گفت: واردات جو 

فزایش یافته استماهه نخست سال گذشته ا 6درصد در مقایسه با  23روغنی  .  
وی افزود: با توجه به کاهش قیمت گوشت مرغ خرید این محصول را برای جلوگیری از زیان مرغداران در برخی استان ها آغاز 

 کرده ایم
 

 لینک خبر 
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م گند  
 

خبرگزاری فارس – 2/7/1397تاریخ :   
  

 کاران پرداخت شد درصد پول گندم 7۶میلیون تن گندم/  9.۵خرید تضمینی 
وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار سید مؤمن نیافر در گفت

 ۴00هزار و  12۵های سراسر کشور به ارزش هزار تن گندم از کشاورزان استان ۴۵0میلیون و  9لحظه داشت: تا این 
درصد مطالبات  7۶میلیارد لایر آن یعنی رقمی معادل  ۶00هزار و  9۵میلیارد لایر خریداری شده که از این میزان 

 .گندمکاران پرداخت شده است

های خوزستان، کردستان و گلستان دانست و افزودستانوی بیشترین خرید حجم گندم را مربوط به ا  131خوزستان با یک میلیون و  :

هزار تن رتبه سوم تولید گندم در کشور را  930هزار تن رتبه دوم و گلستان با  ۵0هزار تن مقام اول، کردستان با یک میلیون و 
 .داشته است

های سردسیر که به تازگی به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه استانمدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ 
ها آن را کشت کنند که نیازمند دریافت پول گندم هستند و چه تدبیری و دیرتر از همه گندم را برداشت کرده و باید زودتر از بقیه استان

اند، پولشان پرداخت شده است و ان گندم خود را تحویل دادههای گرمسیری که تا پایان تابستاید، گفت: تمام استانبرای آن اندیشیده
زنجان و کردستان  آذربایجان غربی، همدان،های سردسیر ازجمله آذربایجان شرقی،های البرز و تهران هم تسویه شده، اما استاناستان

 .هنوز بخشی از پول گندمشان باقی مانده است که امیدواریم تا پایان مهرماه پرداخت شود

میلیارد لایر از  83هزار و  9هزار تن کلزا به ارزش  330های روغنی از کشاورزان هم گفت: نیافر همچنین در مورد خرید دانه
 .کلزاکاران خریداری شده و وجه آن کامالً پرداخت شده است

هزار و  32دانه آفتابگردان به ارزش تن  1309تا این لحظه  وی همچنین از آغاز خرید دانه آفتابگردان و گلرنگ هم خبر داد و گفت:
میلیون  ۵77هزار و  18تن گلرنگ به ارزش  7۵3میلیارد لایر آن پرداخت شده است. همچنین  ۶میلیون لایر خریداری شده که  922

میلیارد لایر آن تا این لحظه پرداخت شده است 7700لایر از کشاورزان خریداری شده که  . 

 لینک خبر 
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 گندم 

ایرنا  – 2/7/1397تاریخ :   

 پاداش دولت به گندمکاران کردستانی
بهار امسال سخاوت آسمان سبب شد که گندمکاران کردستانی با لب های خندان محصول خود را برداشت  -ایرنا  -سنندج 

 درصدی مطالبات آنان، زحمت های بهره برداران را بدون پاداش 50کنند و دولت نیز با خوش قولی در پرداخت 

 .نگذاشت

به گونه ای که عمده محصول کشاورزی این استان را شامل می شود که هر به گزارش ایرنا، گندم محصولی مهم در کردستان است 
هزار میلیارد لایر از این محل عاید بهره برداران  14سال به صورت میانگین به گواه داده های آماری سازمان جهاد کشاورزی حدود 

 .می شود
سال های گذشته به ثمر بنشیند، به طوری که میزان گشاده رویی آسمان باعث شد کشتزارها و گندمزارهای کردستان پربارتر از 

 100درصدی و در بحث خرید تضمینی نیز از افزایش  30برداشت این محصول در همسنجی با سال زراعی گذشته از رشد 
 .درصدی برخوردار شده است

اخت از طرفی دولت به منظور تشویق مردم و کشاورزان در تحقق اهداف تامین امنیت غذایی، وعده پرد درصد بهای محصول  50

حداکثر تا دو هفته پس از تحویل گندم به انبارها داد،؛ از این رو گندمکاران کردستان، تیر ماه سال جاری کار خود را با امیدی بیشتر 
 .برای درآمدی فزون تر آغاز کردند

میلیون لایر به انبارها و  600هزار  31هزار تن محصول به ارزش  26در مدت سه ماه از آغاز برداشت گندم حدود یک میلیون و 
درصد از این میزان  50مراکز خرید تحویل داده شده و به گفته نماینده شرکت بازرگانی دولتی در کردستان، دولت نیز تاکنون حدود 

هزار و  6شامل   .میلیارد لایر را پرداخت کرده است 747
هزار تنی افزون بر رشد دو  26انست با خرید تضمینی یک میلیون و جمال صالحی اظهار داشت: استان کردستان در سال جاری تو

 .برابری نسبت به سال گذشته در خرید، رتبه دوم کشوری را نیز از آن خود کند
وی یادآور شد: پرداخت نیمی از بهای گندم خریداری شده در مهلت مقرر نشان از خوش قولی دولت به گندمکاران این استان است و 

نزدیکی فصل برداشت و کاشت گندم در کردستان به علت شرایط جغرافیایی می تواند مهمترین اقدام در تشویق کشاورزان  با توجه به
 .در ادامه کار باشد

درصد باقی مانده مطالبات گندمکاران استان به زودی از سوی وزارت جهاد کشاورزی تامین اعتبار و  50صالحی پیش بینی کرد که 
ز شود که در صورت خوش قولی در این مورد نیز می توان لبخند شادی بیشتری بر چهره بهره برداران نشاندبه حساب آنان واری . 

مرکز خرید سازمان تعاون روستایی به عنوان مباشر  66مرکز خرید تضمینی محصوالت کشاورزی شامل  86برای تحقق این هدف، 
مرکز نیز از سوی بخش خصوصی راه اندازی شده است 20و  . 

هزار بهره بردار از حوزه  80تا  75مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز در این زمینه با بیان اینکه ساالنه 
هزار میلیارد لایر درآمد  11زراعت به ویژه کشت گندم ارتزاق می کنند، گفت: این بهره برداران تنها از کشت محصول گندم حدود 

 .دارند
ار داشت: افزون بر بهره برداران، فعاالن مرتبط با حوزه گندم از جمله کمباین داران، کامیون داران و محمدصالح احمدی اظه

 .کارخانه های آرد از ناحیه فعالیت های خود ساالنه حدود سه هزار میلیارد لایر درآمد کسب می کنند
بهره برداران، سازمان جهاد کشاورزی هر سال اقدام به  وی تاکید کرد: به منظور ساماندهی این میزان درآمد و تحقق کامل آن به سود

هزار تن گندم خریداری شود اما با توجه به  900خرید تضمینی محصوالت می کند که در سال جاری پیش بینی می شد حداکثر 
درصد از این پیش بینی ها فراتر رفت 12وضعیت مناسب بارش ها میزان خرید حدود  . 

درصد در همسنجی با مدت  30تر رفتن خرید از میزان پیش بینی ها، امسال میزان تولید گندم نیز حدود احمدی گفت: عالوه بر فرا
 .مشابه سال گذشته افزایش داشته است

هزار هکتار مزارع آبی به  34هزار هکتار زمین دیم و  522هزار هکتار شامل  556به گزارش ایرنا، در سال زراعی جاری، 
استکشت گندم اختصاص یافته  . 

مرکز خرید بخش خصوصی شامل سیلو و  21مرکز خرید سازمان تعاون روستایی و  73مرکز خرید گندم، شامل  94در سال جاری 
لایر با لحاظ درجه پاکی گندم شروع کرده اند و  520هزار و  13کارخانه های آرد، کار خرید گندم را از کشاورزان به قیمت مصوبه 
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اردادامه د 97این روند تا مهر  . 
هزار ُتن در سیلوها و مراکز دولتی به صورت بلند  400هزار ُتن گندم است که این میزان شامل  600کردستان قادر به انبار حدود 

هزار ُتن نیز در کارخانه های آرد بخش خصوصی است 200مدت و حدود  . 
د محصوالت کشاورزی به ویژه غالت در استان کردستان به سبب داشتن زمین های مرغوب و حاصلخیز، یکی از قطب های تولی

 .غرب کشور به شمار می رود و جایگاه چهارم کشوری در تولید گندم را به خود اختصاص داده است

 لینک خبر 
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دم گن  

ایرنا  – 2/7/1397تاریخ :   

هدف گذاری شد میلیون تنی گندم 14تولید   
 14تولید حدود  97-98مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم کشور گفت:برای سال زراعی  -ایرنا  -تهران 

درصد گذشت 76میلیون تن گندم هدف گذاری شده است و میزان پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار نیز از مرز  . 

در شصت و یکمین جلسه فنی گندم اظهار « اسماعیل اسفندیاری پور»رزی، به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاو
هزار و  9میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که مبلغ  51هزار و  12میلیون تن گندم به ارزش  9.5داشت: امسال نزدیک به 

شده استدرصد از مطالبات کشاورزان تاکنون پرداخت  76.4میلیارد تومان به میزان حدود  557 . 
میلیارد تومان هم با تامین منابع به کشاورزان ذیربط پرداخت خواهد شد 943هزار و  2وی افزود: حدود  . 

میلیون تن گندم هدف گذاری شده که انتظار می رود با تالش کشاورزان  14مجری طرح گندم تصریح کرد: سال زراعی جدید تولید 
ب و هوایی به این هدف دستیابیمو مدیریت به موقع مزارع و سازگاری شرایط آ . 

هزار تن انواع بذور گندم تهیه و تدارک دیده شده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد 480اسفندیاری پور گفت: امسال بالغ بر  . 
کوتاهترین این مقام مسئول افزود: حجم ابالغی طرح افزایش ضریب خود اتکایی گندم طی نامه ای به استان ها ارسال شده و باید در 

 .زمان توزیع شهرستانی و دهستانی آن انجام گیرد
به گزارش ایرنا، خرید تضمینی گندم هر سال از اواخر اسفندماه از شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان و مناطق گرمسیر 

سردسیر( ادامه داردآغاز می شود و تا روزهای پایانی مهرماه در دیگر استان های کشور )از سواحل خزر تا مناطق  . 
 2هر کیلوگرم گندم معمولی )نان( با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید  96-97بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 

هزار و  13تومان( و گندم دوروم  300هزار لایر )یک هزار و  13درصد به مبلغ  300 تومان( خریداری  330لایر )یک هزار و 

 .شد
مرکز خرید در سراسر کشور گندم تحویلی کشاورزان را خریداری می کنند 150زار و امسال یک ه . 

 590میلیون و  14نیز  1395هزار میلیارد لایر خریداری شد و سال  114میلیون تن گندم به ارزش بیش از  9پارسال نزدیک به 
میلیارد لایر خریداری شده بودهزار  145هزار تن به ارزش بیش از  525میلیون و  11هزار تن گندم تولید و  . 

میلیون لایر رسیده  227به گفته یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ میانگین دریافتی کشاورزان گندمکار امسال به 
درصد افزایش درآمد گندمکاران را در پی داشته است 17میلیون لایر بود که  222در حالی که سال گذشته  . 

آغاز مهرماه هر سال آغاز می شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه داردسال زراعی از  . 
طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده خود را به دولت ارایه دهند تا 

اعالم شودقبل از شروع فصل زراعی جدید و تا پایان شهریورماه نرخ ها به کشاورزان  . 
وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم را در اوایل شهریورماه تعیین و به شورای 
اقتصادی ارایه می دهد تا قبل از شروع فصل کشت نرخ خرید تضمینی به کشاورزان اعالم شود که امسال این مهم همچنان در دست 

ر شورای اقتصاد قرار دارد و تاکنون اعالم نشده استبررسی های کارشناسی د . 

 لینک خبر 
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 گندم 

ایران اکونا  – 2/7/1397تاریخ :   

97-98میلیون تن گندم برای سال زراعی 1۴هدفگذاری تولید  
میلیون تن گندم هدف گذاری شده است 1۴تولید حدود  97-98مشاور وزیر و مجری طرح گندم گفت:برای سال زراعی   

 
به گزارش ایران اکونا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری پور در شصت و یکمین جلسه فنی گندم، درباره خرید 

ارد تومان از کشاورزان میلی ۵1هزار و  12میلیون تن گندم به ارزش  9.۵امسال نزدیک به  :گندم در سال جاری اظهار کرد

 2درصد از مطالبات کشاورزان تاکنون پرداخت شده و حدود  7۶.۴میلیارد تومان یعنی حدود  ۵۵7هزار و  9خریداری شده که مبلغ 
میلیارد تومان به محض تامین منابع به کشاورزان پرداخت خواهد شد 9۴3هزار و  . 

میلیون تن گندم را هدفگذاری کرده  1۴تولید حدود  97-98سال زراعی  مجری طرح گندم تصریح کرد:وزارت جهاد کشاورزی برای
 .است که امیدواریم با همت کشاورزی و مدیریت به موقع مزارع و سازگاری شرایط آب و هوایی به این میزان تولید برسیم

کمبودی در این زمینه وجود ندارد هزار تن انواع بذور گندم تهیه و تدارک دیده شده است و هیچ ۴80وی گفت:در سالجاری بالغ بر  . 

اسفندیاری پور خاطرنشان کرد:حجم ابالغی طرح افزایش ضریب خود اتکایی گندم طی نامه ای به استان ها ارسال شده و باید در 
داسرع وقت توزیع شهرستانی و دهستانی آن انجام گیر . 

 لینک خبر 
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 گندم 

ایرنا  – 8/7/1397تاریخ :   

 مطالبات گندم کاران تا پایان مهر پرداخت می شود
هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم  10برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: تاکنون بیش از  سازمانرییس  -ایرنا -تهران

آنان پرداخت می شودکاران پرداخت شده است و تا پایان مهرماه کل طلب  . 

محمدباقر »الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، و امور بین عمومی روابط رسانی،اطالعبه گزارش روز جمعه ایرنا از مرکز 
میلیارد تومان تا تاریخ چهارم مهر ماه به گندم کاران پرداخت شده است 345هزار و  10افزود: مبلغ  «نوبخت . 

مانده پول کشاورزان نیز تر باقیشود هرچه سریعت طلب گندم کاران از دغدغه های جدی دولت است و تالش میوی ادامه داد: پرداخ
 .پرداخت شود

میلیارد تومان اعتبار مورد تعهد این سازمان مندرج در مصوبه  700برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: کل مبلغ هزار و  سازمانرییس 
اخت شده استهیات وزیران به طور کامل پرد . 

ها تاکنون دو هزار میلیارد تومان میلیارد تومان اعتبار مصوب از محل هدفمندی یارانه 300نوبخت با بیان این که از سه هزار و 
میلیارد تومان  200ها مبلغ دو هزار و افزود: همچنین کل اعتبار تخصیص یافته از محل هدفمندسازی یارانه پرداخت شده است،

خرداد و تیرماه استهای اردیبهشت، همتعلق به ما . 
میلیارد تومان از منابع هدفمندسازی مطابق مصوبه دولت در حال انجام است 100وی تصریح کرد: پیگیری برای ابالغ هزار و  . 

رد و گفت: میلیارد تومان اعالم ک 200مانده از مطالبات کشاورزان را دو هزار و برنامه و بودجه، کل مبلغ باقی سازمانرییس 
درصد افزایش نشان  10میلیون تن خرید گندم انجام شود که نسبت به سال گذشته حدود  10شود امسال اندکی کمتر از  بینی میپیش
دهدمی  

 لینک خبر
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 گوجه فرنگی

 
 خبرگزاری فارس – 2/7/1397تاریخ : 

  

 صادرات گوجه ممنوع شد 
های ای به تمامی سازمانبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس وزارت صنعت معدن و تجارت در بخشنامه

 صمت استانی اعالم کرد صادرات گوجه تا اطالع ثانوی ممنوع است
. 

مقام عالی وزارت درخصوصت  1397 /0۶/ 27مورخ  ۶0/  170779در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویرنامه شماره 

رساند: صادرات گوجه فرنگی از تاریخ ابالغ نامه فوق الذکر تا اطالع ثانوی می ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی ارسال و به اطالع
 .باشدممنوع می

 .خواهشمند است مراتب یادداشت و به متقاضیان اعالم گردد
 .برابر شده است 2در روزهای اخیر قیمت گوجه در سطح شهر حداقل 

 
 

 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی 
 

 ایران اکونا  – 2/7/1397تاریخ : 
 

 دالیل افزایش قیمت گوجه فرهنگی از دیدگاه فعاالن میوه و تره بار
نرخ برخی محصوالت صیفی همچون گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و حتی هویج در حالی باال رفته است که رییس 

 .اتحادیه میوه و سبزی تهران دلیل آن را افزایش تقاضای داخلی و صادرات اعالم کرد

« افزود: هر سال در همین زمان فصل خرید گوجه فرنگی در کارخانه های رب سازی آغاز می شود که موجب  « کارگراسدهللا

 .افزایش قیمت ها در بازار می شود
وی گفت: قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران از امروز تا هشتم مهرماه برای هر 

تومان، سیب  500هزار و  6نگی رسمی )نو( سه هزار تا پنج هزار تومان، گوجه فرنگی گلخانه ای سه هزار تا کیلوگرم گوجه فر
تومان است 600تا یک هزار و  700تا سه هزار تومان و پیاز زرد و شیری  600زمینی یک هزار و  . 

هزار و  2تا  800ومان و خیار گلخانه ای تومان، خیار رسمی یک هزار تا سه هزار ت 600تا سه هزار و  500هزار و  2هویج 
تومان قیمت گذاری شد 500 .  

تومان،  500تا سه هزار و  500هفته گذشته نرخ هر کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی یک هزار و  2این مقام صنفی اضافه کرد: در 
تومان بود 300هزار و  2هزار تا پنج هزار تومان و سیب زمینی یک هزار تا  2گوجه فرنگی گلخانه ای  .  

تومان و هویج  1500تا  700تومان، پیاز شیری  500تا یک هزار و  600تا سه هزار تومان، پیاز زرد  700همچنین خیار رسمی 
تومان فروش می رفت 500هزار تا سه هزار و  2 . 

 درخواست کنترل صادرات **
درات در رشد قیمت ها، درخواست کنترل صادرات رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران اعالم کرد: با توجه به نقش افزایش صا

 .محصوالت را برای تنظیم بازار داخلی مطرح کرده ایم
  .وی ادامه داد: برخی مشکالت در زمینه حمل و نقل محصول با کامیون ها نیز در رشد نرخ ها موثر است

ه دالیل یاد شده، قیمت ها افزایش یافته استکارگر تاکید کرد در شرایط کنونی با هیچگونه کمبود تولید روبرو نیستیم اما ب .  

 نرخ میوه ها و سبزی ها **
 12هزار تومان، انبه  280هزار تا  150تایی آناناس  8و  6رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران تصریح کرد: امروز قیمت هر کارتن 

هفته گذشته نرخ هر کارتن  2حالی که در تومان عرضه شد؛ در  500هزار و  9هزار تومان و موز هفت هزار تا  20هزار تا 
هزار تومان نیز رسیده بود 400آناناس به  . 

 25هزار تومان است؛ در حالی که پسته تر در بدو ورود خود به بازار  60هزار تا  40به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم پسته تازه 
هزار تومان قیمت داشت 40هزار تا  . 

هزار تومان، انجیر سیاه سه هزار تا  15هزار تا  6ادامه داد: امروز قیمت هر کیلوگرم انجیر زرد رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران 
هزار تومان است 17هزار تومان و توت فرنگی کرج هفت هزار تا  9هفت هزار تومان، آلو شابلون پنج هزار تا  . 

هار هزار تا هشت هزار تومان، انگور کندری پنج هزار هزار تومان، انگور بی دانه زرد چ 16انگور بی دانه ارومیه هشت هزار تا 
هزار تومان قیمت گرفت 16هزار تا  6هزار تومان، انگور مهری سه هزار تا پنج هزار تومان و زغال اخته  9تا  . 

سیب هزار تومان، سیب گالب پاییزه سه هزار تا هشت هزار تومان،  9به گفته وی، قیمت ها برای سیب دو رنگ چهار هزار تا 
هزار تومان و سیب لبنانی قرمز سه هزار تا هشت هزار تومان بود 9لبنانی زرد چهار هزار تا  . 

هزار تومان فروش رفت 10هزار تومان و شلیل شمس چهارهزار تا  9شلیل شبرنگ چهار هزار تا  . 
هزار تومان، لیموشیرین سه هزار  18ا هزار تومان، گالبی شاه میوه هفت هزار ت 17هزار تا  6کارگر افزود: امروز گالبی بیروتی 

هزار تومان، لیموترش سنگی سه هزار تا هشت هزار تومان و نارنگی تخم  13تا پنج هزار تومان، لیموترش ریز هشت هزار تا 
 .ژاپنی سه هزار تا هفت هزار تومان قیمت گرفت

تا یک هزار  700هزار تومان، خربزه  10پنج هزار تا هزار تومان، انواع هلو هسته جدا  9هر کیلوگرم هلو انجیری چهار هزار تا 
تومان است 100تا یک هزار و  400تومان، هندوانه  500تومان، طالبی یک هزار تا سه هزار و  500و  . 
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این مقام صنفی در اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: نرخ هر کیلوگرم بامیه سه هزار تا هفت هزار تومان، سیرخشک چهار هزار تا 
تومان، لوبیا سبز  600هزار و  2تا  500تا چهار هزار تومان، کاهو رسمی یک هزار و  500هزار و  2هزار تومان، کاهو پیچ  9
 2تا  200تومان و انواع سبزی جور یک هزار و  500هزار و  2تا چهار هزار تومان، کدو مسمایی یک هزار تا  500هزار و  2

تومان است 200هزار و  . 
درصد و برای خرده فروشی ها  20تا  15ر، نرخ سود برای اعضا در میدان میوه و سبزی تهران روی فاکتور خرید، به گفته کارگ

درصد محاسبه می شود 35تا  25 . 
در هفته های اخیر قیمت میوه های وارداتی و میوه ها و صیفی تولید داخل به دلیل نوسان قیمت ارز، افزایش   براساس بررسی میدانی

برابر رشد  2تورم، حضور دالالن و کمبود تولید برخی محصوالت افزایش یافت؛ به طوری که بهای این محصوالت دستکم نرخ 
 .کرد

میلیون تن انواع محصوالت  22میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و نزدیک  120بر اساس آمارهای موجود سالیانه بیش از 
 .باغی در کشور تولید می شود

ارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی، واردات انواع میوه بجز نارگیل، آناناس، انبه و موز از سال طبق سیاست وز
ممنوع شده است 1390 . 

»گمرک جمهوری اسالمی ایران سیزدهم اسفندماه پارسال در بخشنامه ای، میوه های  را از فهرست ممنوعیت « پاپایا»و « منگوستین

عد دوباره ممنوعیت واردات آنها برقرار شدخارج کرد اما چند روز ب . 

 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/7/1397تاریخ :  

آینده/جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود نیستکاهش قیمت گوجه فرنگی در چند روز   
دمهرماه،قیمت محصول به نرخ قبلی خود باز می گرد 1۵شادلو گفت: با توجه به برداشت انبوه گوجه فرنگی از  . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران در گفت و گو با خبرنگار

،با اشاره به اینکه قیمت محصوالت کشاورزی تابع عرضه و تقاضاست،اظهار کردجوان تولید گوجه فرنگی در اقلیم های مختلف  :

در برخی موارد قیمت محصول به سبب جابه جایی منطقه و شرایط  سردسیری،نیمه گرمسیری و گرمسیری صورت می گیرد که
 .جوی دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار می شود

وی افزود: در ماه های اخیر بارش های شدید در کنار برخی مشکالت نظیر آفات و بیماری ها ،تولید گوجه فرنگی را تحت تاثیر خود 
ایط مساعد کشت در مناطق اقلیمی نیمه گرمسیری جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود و قرار داده است اما خوشبختانه با وجود شر

 .افزایش قیمت وجود ندارد

:بیشتر بخوانید تومان رسید 7۵00نرخ هر کیلو گوجه فرنگی به    

و از برداشت انبوه گوجه فرنگی در مناطق نیمه گرمسیری خبر داد و گفتشادل با توجه به فراوانی تولید گوجه فرنگی در مناطق  :

مهرماه گوجه فرنگی با کیفیت و قیمت مناسب در بازار عرضه شود 1۵نیمه گرمسیری پیش بینی می شود که از  . 

ا توجه به آنکه مالک قیمت محصوالت کشاورزی عرضه و تقاضاست،از این نایب رئیس اتحادیه باغداران در پایان تصریح کرد: ب
 .رو پیش بینی می شود که طی چند روز آینده قیمت گوجه فرنگی به نرخ های قبل در بازار باز گردد
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 گوجه فرنگی 

 

فود پرس  – 7/7/1397تاریخ :   

 

هزار تومان / عرضه گوجه 3صادرات سیب زمینی برای کنترل قیمت/قیمت سیب زمینی بیش از ضرورت ممنوعیت 
روز آینده20فرنگی جنوب تا   

قیمت این محصول در میادین میوه و  با اجرای ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی،رییس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: -کشاورزی 

هزار تومان کاهش یافت2قل های سطح شهر حداتره بار و همچنین مغازه .  

وگو با خبرگزاری خبرآنالین اظهار کرد: برای کنترل کمبود سیب زمینی و کاهش قیمت این محصول نیز باید حسن صابری در گفت

ای همانند گوجه فرنگی اندیشید و با ممنوعیت صادرات در درجه نخست نیاز داخلی را تامین و پس از آن مازاد محصول را چاره

کرد صادر .  

وی افزود: تنظیم بازار و کنترل قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی نیازمند درایت مسووالن است که خوشبختانه این اتفاق با ممنوعیت 

  .صادرات گوجه فرنگی افتاد و برای سیب زمینی نیز باید چنین درایتی به کار برده شود

هزار و 3تا  3هزار تومان کاهش داشته و اکنون به کیلویی 2 وی تصریح کرد: قیمت گوجه فرنگی در روزهای گذشته حداقل

هزار تومان دارد3تومان رسیده و متاسفانه سیب زمینی اکنون قیمتی بیش از کیلویی ۵00 .  

وی عنوان کرد: البته بخشی از مشکل باالرفتن قیمت گوجه فرنگی به دلیل مشکالت حمل و نقل بوده که این مساله نیز به زودی حل 

روز آینده و با ورود محصول کازرون و شیراز و... قیمت گوجه فرنگی نیز کاهش یافته و این 20همچنین حداکثر تا  د شد؛خواه

  .محصول ارزان تر خواهد شد

وی درباره صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای توضیح داد: گوجه های گلخانه ای معموال محصوالت ریزی هستند که به اصطالح 

د و از قبل نیز صادرات می شده اند بنابراین صادرات این نوع گوجه ها ادامه خواهد داشتمصرف عام ندارن .  

ممنوع شده است صابری تصریح کرد: در مقابل صادرات گوجه های رسمی و معمولی و مورد استفاده عموم مردم، .  

تدابیر ویژه مسووالن و اقداماتی نظیر رییس اتحادیه بارفروشان گفت: کاهش قیمت و افزایش عرضه سیب زمینی نیز در گرو 

ممنوعیت صادرات است و باید تا دی ماه که سیب زمینی جیرفت وارد بازار می شود، مسووالن درایت به خرج دهند تا میزان 

  .مصرف داخلی را تامین کنند

و تعادل ایجاد می شود و باید گفت این  وی افزود: اگر صادرات سیب زمینی هم ممنوع شود، حتم بدانید به نفع بازار داخلی خواهد بود

ممنوعیت موقت است و تا زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد شود باید آن را ادامه داد و و سپس مازاد محصول را صادر 

  .کرد

نی شده استوی خاطر نشان کرد: در کنار این موارد جو روانی در کشور به وجود آمده که سبب گرانی گوجه فرنگی و سیب زمی .  

وی درباره علت گرانی برخی میوه های تابستانی توضیح داد: افزایش شدید قیمت میوه های تابستانی به دلیل سرمازدگی فروردین ماه 

  .بود که سبب شد بخش عمده ای از محصوالت از بین برود

بایجان و ... در بهار و همچنین کم آبی در آذر صابری در مورد وضعیت بیان کرد: به دلیل سرمازدگی درختان و باغات دماوند،

  .سمیرم اکنون شاهد کمبود سیب مرغوب در بازار هستیم

برای عرضه میوه های پاییزی نیز هماهنگی های خوبی صورت گرفته به طوری که  :رییس اتحادیه بارفروشان تهران اظهار کرد

آینده عرضه پرتقال جنوب و همچنان کیوی نیز صورت می اکنون شاهد عرضه مناسب نارنگی در بازار هستیم و تا چند روز 

    .گیرد
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 گوجه فرنگی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/7/1397تاریخ :   

تومان رسید 7۵00به نرخ هر کیلو گوجه فرنگی   
 ۵00هزار و  7تا  7های سطح شهر را یک مقام مسئول در اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در مغازه

 .تومان اعالم کرد

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

، از افزایش چشمگیر قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو گوجه فرنگی خبرنگاران جوان
شودهزار تومان در میدان عرضه می ۵ازه برداشت شده و گوجه فرنگی ت ۵00هزار و  ۶تا  3ای با نرخ گلخانه . 

ای به مسئوالن ذی ربط خواستار کنترل های رب سازی و صادرات را دلیل اصلی گرانی دانست و افزود: در نامهوی فعالیت کارخانه
ر افزایش خواهد یافتصادرات به منظور تنظیم بازار شدیم چرا که با ادامه روند کنونی، قیمت گوجه فرنگی مجددا در بازا . 

درصد رشد داشته  12۵به گفته کارگر، طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی صادرات گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رو شوداست که با این وجود بدیهی است که قیمت گوجه فرنگی به دلیل کمبود عرضه با نوسان چشمگیری در بازار داخل روبه . 

تومان اعالم کرد ۵00هزار و  7تا  7های سطح شهر را و سبزی قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در مغازه رئیس اتحادیه میوه . 
 ۵00هزار و  3تا  3درصدی قیمت سیب زمینی خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو سیب زمینی با نرخ  10وی در پایان از افزایش 

خواستار کنترل صادرات این محصول شدند چرا که صادرات عامل شود که از این رو فعاالن صنفی تومان در میدان عرضه می
روداصلی افزایش قیمت نامعقول دو محصول سیب زمینی و گوجه فرنگی در بازار به شمار می . 
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 گوجه فرنگی 

 

ایرنا  – 3/7/1397تاریخ :   

 

 مشکل حمل و نقل، دامن گوجه فرنگی و سیب زمینی را گرفت
کمبود صیفی جات به ویژه گوجه فرنگی و سیب زمینی سبب افزایش قیمت این محصوالت در بازار مصرف  -ایرنا -تهران

زمینی ایران علت اصلی آن را نرسیدن به موقع بار به میادین میوه و تره شده است به طوری که رئیس انجمن ملی سیب 

 .بار شهرهای بزرگ می داند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وجود اینکه برخی کارشناسان وزارت جهادکشاورزی و انجمن های مربوطه از فراوانی تولید 
هزار تومان، سیب  7ی اخیر قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی به بیش از میوه و صیفی جات در کشور خبر می دهند، اما طی روزها

تومان در بازار مصرف عرضه می شود ۵00تومان و پیاز نیز سه هزار و  ۵00هزار و  3زمینی  . 
 شهریورماه نشان می دهد قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز 30آخرین آمارهای بانک مرکزی در هفته منتهی به 

درصد  ۴.8درصد و  ۴۴درصد،  ۴2درصد و نسبت ماه گذشته )مرداد(  ۴درصد و  2درصد،  1۵نسبت به هفته قبل از آن به ترتیب 
درصد  ۴8درصد و  10۶افزایش داشته است؛ بنابراین قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 

 .رشد ثبت کرده اند
صابری رئیس اتحادیه بارفروشان درباره بروز مشکل در تامین بازار داخلی در صورت از سرگیری صادرات  چندی پیش نیز حسن

رئیس اتاق اصناف « قاسم نوده فراهانی»گوجه فرنگی، سیب زمینی و هندوانه اظهار نگرانی کرده بود به طوری که در نامه ای به 
رنگی و هندوانه به کشورهایی چون عراق هشدار داده بودتهران نسبت به از سرگیری صادرات سیب زمینی، گوجه ف . 

بر همین مبنا، گمرک روز گذشته )دوم مهرماه( بر اساس درخواست سازمان توسعه تجارت، در بخشنامه ای صادرات گوجه فرنگی 
گوجه فرنگی ندارد با مجوز  را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد اما صادرات گوجه فرنگی تولیدی گلخانه که استفاده ای در تهیه رب

 .وزارت جهاد کشاورزی از این ممنوعیت مستثنی است
 تاخیر در برداشت سیب زمینی پاییزه یکی دیگر از علل گرانی  **

رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران روز سه شنبه در گفت و گو اختصاصی با ایرنا گفت: امسال « محمدرحیم نیازی»در این پیوند 
شته سطح زیرکشت سیب زمینی تغییر نداشت و تولید به میزان کافی صورت گرفتهمچون سال گذ . 

اعتصاب کامیون داران در حمل و نقل برخی کاالهای کشاورزی در برخی استان ها به شکل متفرقه در کمبود  :وی اظهار داشت

 .عرضه این محصوالت به بازار شهرهای بزرگ از جمله تهران تاثیرگذاشته است
ر شد: بارندگی های ابتدای امسال سبب تاخیر در کشت سیب زمینی بهاره شد و به دنبال آن انتظار می رود برداشت سیب وی یادآو

 .زمینی های پاییزه نیز با تاخیر انجام شود
با  مهرماه آغاز می شود که همین تاخیر در قیمت این محصول تاثیرگذار است اما 20نیازی گفت: برداشت سیب زمینی پاییزه از 

 .شروع فصل برداشت به طور حتم قیمت این محصول کاهش می یابد
  .به گفته وی، در سالهای گذشته برداشت کشت پاییزه از ابتدای مهرماه آغاز می شد و به بازار مصرف می رسید

شته کارخانجات نیازی تصریح کرد: در سال اخیر سیب زمینی کاران به دلیل پایین بودن قیمت ها ضرر و زیان دیدند؛ سال گذ
فرآوری نیز به کمک تولید نیامدند تا با خرید مناسب موجب سود کشاورزان شوند بنابراین ادامه ضرر و زیان می تواند کاهش تولید 

 .را به دنبال داشته باشد
اه و خوزستان وی اظهارداشت: اکنون نیز سیب زمینی تولیدی کشور در مزارع استان های گلستان، کرمان، جیرفت، دزفول، کرمانش

تومان رسید و  200به ارزان ترین بها خریداری می شود تا جایی که قیمت هرکیلوگرم سیب زمینی بهاره در مقطعی به کمتر از 
 .دولت ناچار به خرید تضمینی این محصول شد تا محصول روی دست کشاورزان نماند

تومان بر  1۵00تا  300کشور باید هرکیلوگرم سیب زمینی بین  وی اضافه کرد: با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در
 .اساس کیفیت سرمزرعه از کشاورز خریداری شود

هزار تن  200هزار تن تا پنج میلیون و  500به گفته رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران، طبق آمارها ساالنه بین چهار میلیون و 

هزار هکتار در کشور تولید می شود 1۵0ه در سطح سیب زمینی بهاره، تابستانه، پاییزه و زمستان . 
هزار تن ساالنه به کشورهای هدف صادر می  ۵00وی افزود: همچنین از این میزان بخشی از مازاد بر مصرف داخلی در حدود 
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 .شود بنابراین صادرات این محصول نمی تواند تاثیری در افزایش قیمت بازار داخلی داشته باشد
نیاز کشور تامین است  صیفی جات مورد **  

« مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاورزی نیز به ایرنا گفت« حسین اصغری تولید گوجه فرنگی و سیب زمینی در  :

 .کشور کافی است و کمبودی در این زمینه نداریم
تولید گوجه فرنگی پنج میلیون و  97 - 9۶وی افزود: در سال زراعی  هزار و  122سطح زیرکشت  هزارتن گوجه فرنگی در 500

هکتار مربوط به طرح  ۵1هزارو  ۵9هزارتن گوجه فرنگی در سطح  381میلیون و  2هکتار پیش بینی شده که از این میزان  281
هکتار مربوط به کشت تابستانه است 222هزار و  ۶3هزارتن محصول در سطح  112میلیون و  3استمرار و کشت بهاره و  . 

هزارتن  13۴میلیون دالر و  1۵۴.۵هزارتن گوجه فرنگی به ارزش  ۵32ث صادرات نیز سال گذشته حدود وی اضافه کرد: در بح
میلیون دالر به کشورهای هدف صادر شده است 189.۵رب گوجه فرنگی به ارزش  . 

تن رب گوجه هزار ۴8میلیون دالر و  112هزارتن گوجه فرنگی به ارزش  30۶نیز نزدیک  1397به گفته وی، در پنج ماهه سال 
میلیون دالر به کشورهای هدف عراق، افغانستان و حاشیه خلیج فارس صادر شده است ۶8فرنگی به ارزش  . 

کیلوگرم  ۵0وی مصرف سرانه گوجه فرنگی تازه خوری و )سس و رب گوجه فرنگی فراوری شده( را برای هر ایرانی حدود 
 .برآورد کرد

حدود چهار میلیون  97 - 9۶رزی درباره تولید سیب زمینی گفت: برای سال زراعی مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاو
هزار و  1۴1هزارتن سیب زمینی در سطح  930و  هزارتن در  300هکتار پیش بینی تولید شده که از این میزان سه میلیون و  402

هکتار در  302هزارو  ۶۴تن در سطح هزار ۶27هکتار سیب زمینی کشت پاییزه و یک میلیون  100هزار و  97سطح زیرکشت 
 .طرح استمرار و بهاره تولید شود که بخش عمده آن محقق شده است

هزار تن سیب  1۴8هزارتن سیب زمینی عنوان کرد و افزود: در پنج ماهه امسال  ۶10وی میزان صادرات سال گذشته را بیش از 
افغانستان صادر شده است میلیون دالر صادر شده به کشورهای عراق و ۵0زمینی به ارزش  . 

تا  ۴3مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهادکشاورزی سرانه مصرف سیب زمینی تازه خوری و فرآوری شده در کشور را بین 
کیلوگرم اعالم کرد ۴۵ . 

 .وی به مردم اطمینان داد هیچ مشکلی در تولید و تامین بازار داخلی سیب زمینی وجود ندارد
تومان از  ۵۵0تومان و پیاز  1200تومان، سیب زمینی حدود  1۵00تا  1000هر کیلوگرم گوجه فرنگی بین به گفته وی، اکنون 

 .کشاورزان خریداری می شود که با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد
ی اصغری تصریح کرد: شاخص های زیادی از جمله چرخه داللی و حق العمل کاری روی قیمت تمام شده محصولی که به بازار م

درصد حق العمل کاری توسط دالالن  10تا  7شود، تاثیرگذار است؛ به طور مثال روی قیمتی که از کشاورز خریداری می شود بین 
 .دریافت می شود ضمن آنکه در بیشتر موارد هزینه حمل و نقل بار به عهده کشاورزان است و بنابراین کشاورز سود چندانی نمی برد

وزارت جهاد کشاورزی هفدهم شهریور ماه جاری نیز از راه اندازی سامانه ای برای رصد و برآورد مدیرکل دفتر سبزی و صیفی 
تولید سه محصول اصلی و پرمصرف پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی خبر داده بود که می تواند در کنترل بازار و کاهش ضایعات 

 .این محصوالت نقش بسزایی داشته باشد
 

ی را تحت تاثیر قرار می دهد؟صادرات، بازار داخل **  
پیش از این نیز در فصل بهار اعتصاب سراسری کامیون داران روی قیمت محصوالت کشاورزی تاثیر گذاشته بود اما این بار برخی 
کارشناسان معتقدند عالوه بر ایجاد اخالل در عرضه محصول به بازار مصرف به دلیل اعتصاب برخی کامیونداران، نوسان نرخ ارز 

یز بر بازار گوجه فرنگی اثرگذار استن . 
به گفته آنان، افزایش حجم خرید گوجه فرنگی توسط کارخانجات فرآوری رب گوجه فرنگی در شرایط پیش آمده در بازار موثر بوده 

ه به نفع است زیرا آنها با توجه به ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، می توانند رب تولیدی خود را با نرخ های جدید صادر کنند ک
 .کارخانجات خواهد بود

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی درباره احتمال سوء استفاده برخی با صادرات « شاهرخ شجری»پیش از این 
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به دلیل افزایش نرخ ارز گفته بود: به دلیل نوسان نرخ ارز آزاد و رسمی ممکن است برخی سوء 

اده هایی از این موضوع داشته باشند اما دولت تمامی تالش خود را به کار بسته تا از صادرات بی رویه محصوالت کشاورزی و استف

کندمواد غذایی مورد نیاز داخلی جلوگیری  . 

 لینک خبر
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 گوجه فرنگی 

ایرنا  – 1/7/1397تاریخ :   

 افزایش تقاضا و صادرات، گوجه فرنگی را گران کرد
نرخ برخی محصوالت صیفی همچون گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و حتی هویج در حالی باال رفته است  -ایرنا -تهران

 .که رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران دلیل آن را افزایش تقاضای داخلی و صادرات اعالم کرد

« یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: هر سال در همین زمان فصل خرید گوجه فرنگی در امروز « اسدهللا کارگر

 .کارخانه های رب سازی آغاز می شود که موجب افزایش قیمت ها در بازار می شود
تم مهرماه برای هر وی گفت: قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران از امروز تا هش

تومان، سیب  500هزار و  6کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی )نو( سه هزار تا پنج هزار تومان، گوجه فرنگی گلخانه ای سه هزار تا 
تومان است 600تا یک هزار و  700تا سه هزار تومان و پیاز زرد و شیری  600زمینی یک هزار و  . 

هزار و  2تا  800ن، خیار رسمی یک هزار تا سه هزار تومان و خیار گلخانه ای توما 600تا سه هزار و  500هزار و  2هویج 
تومان قیمت گذاری شد 500 .  

تومان،  500تا سه هزار و  500هفته گذشته نرخ هر کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی یک هزار و  2این مقام صنفی اضافه کرد: در 
تومان بود 300هزار و  2یب زمینی یک هزار تا هزار تا پنج هزار تومان و س 2گوجه فرنگی گلخانه ای  .  

تومان و هویج  1500تا  700تومان، پیاز شیری  500تا یک هزار و  600تا سه هزار تومان، پیاز زرد  700همچنین خیار رسمی 
تومان فروش می رفت 500هزار تا سه هزار و  2 . 

 درخواست کنترل صادرات **
الم کرد: با توجه به نقش افزایش صادرات در رشد قیمت ها، درخواست کنترل صادرات رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران اع

 .محصوالت را برای تنظیم بازار داخلی مطرح کرده ایم
  .وی ادامه داد: برخی مشکالت در زمینه حمل و نقل محصول با کامیون ها نیز در رشد نرخ ها موثر است

نه کمبود تولید روبرو نیستیم اما به دالیل یاد شده، قیمت ها افزایش یافته استکارگر تاکید کرد در شرایط کنونی با هیچگو .  
 نرخ میوه ها و سبزی ها **

 12هزار تومان، انبه  280هزار تا  150تایی آناناس  8و  6رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران تصریح کرد: امروز قیمت هر کارتن 
هفته گذشته نرخ هر کارتن  2تومان عرضه شد؛ در حالی که در  500هزار و  9ا هزار تومان و موز هفت هزار ت 20هزار تا 

هزار تومان نیز رسیده بود 400آناناس به  . 
 25هزار تومان است؛ در حالی که پسته تر در بدو ورود خود به بازار  60هزار تا  40به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم پسته تازه 

هزار تومان قیمت داشت 40هزار تا  . 
هزار تومان، انجیر سیاه سه هزار تا  15هزار تا  6رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران ادامه داد: امروز قیمت هر کیلوگرم انجیر زرد 

هزار تومان است 17هزار تومان و توت فرنگی کرج هفت هزار تا  9هفت هزار تومان، آلو شابلون پنج هزار تا  . 
هزار تومان، انگور بی دانه زرد چهار هزار تا هشت هزار تومان، انگور کندری پنج هزار  61انگور بی دانه ارومیه هشت هزار تا 

هزار تومان قیمت گرفت 16هزار تا  6هزار تومان، انگور مهری سه هزار تا پنج هزار تومان و زغال اخته  9تا  . 
اییزه سه هزار تا هشت هزار تومان، سیب هزار تومان، سیب گالب پ 9به گفته وی، قیمت ها برای سیب دو رنگ چهار هزار تا 

هزار تومان و سیب لبنانی قرمز سه هزار تا هشت هزار تومان بود 9لبنانی زرد چهار هزار تا  . 
هزار تومان فروش رفت 10هزار تومان و شلیل شمس چهارهزار تا  9شلیل شبرنگ چهار هزار تا  . 

هزار تومان، لیموشیرین سه هزار  18تومان، گالبی شاه میوه هفت هزار تا  هزار 17هزار تا  6کارگر افزود: امروز گالبی بیروتی 
هزار تومان، لیموترش سنگی سه هزار تا هشت هزار تومان و نارنگی تخم  13تا پنج هزار تومان، لیموترش ریز هشت هزار تا 
 .ژاپنی سه هزار تا هفت هزار تومان قیمت گرفت

هزار تومان، انواع هلو هسته جدا پنج هزار تا  9هر کیلوگرم هلو انجیری چهار هزار تا  تا یک هزار  700هزار تومان، خربزه  10

تومان، طالبی یک هزار تا سه هزار و  500و  تومان است 100تا یک هزار و  400تومان، هندوانه  500 . 
رخ هر کیلوگرم بامیه سه هزار تا هفت هزار تومان، سیرخشک چهار هزار تا این مقام صنفی در اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: ن

تومان، لوبیا سبز  600هزار و  2تا  500تا چهار هزار تومان، کاهو رسمی یک هزار و  500هزار و  2هزار تومان، کاهو پیچ  9
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 2تا  200انواع سبزی جور یک هزار و تومان و  500هزار و  2تا چهار هزار تومان، کدو مسمایی یک هزار تا  500هزار و  2
تومان است 200هزار و  . 

درصد و برای خرده فروشی ها  20تا  15به گفته کارگر، نرخ سود برای اعضا در میدان میوه و سبزی تهران روی فاکتور خرید، 
درصد محاسبه می شود 35تا  25 . 

وه های وارداتی و میوه ها و صیفی تولید داخل به دلیل نوسان براساس بررسی میدانی خبرنگار ایرنا، در هفته های اخیر قیمت می
قیمت ارز، افزایش نرخ تورم، حضور دالالن و کمبود تولید برخی محصوالت افزایش یافت؛ به طوری که بهای این محصوالت 

برابر رشد کرد 2دستکم  . 
میلیون تن انواع محصوالت  22رزی و نزدیک میلیون تن انواع محصوالت کشاو 120بر اساس آمارهای موجود سالیانه بیش از 

 .باغی در کشور تولید می شود
طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی، واردات انواع میوه بجز نارگیل، آناناس، انبه و موز از سال 

 .ممنوع شده است 1390
را از فهرست ممنوعیت « پاپایا»و « منگوستین»ای، میوه های  گمرک جمهوری اسالمی ایران سیزدهم اسفندماه پارسال در بخشنامه

 .خارج کرد اما چند روز بعد دوباره ممنوعیت واردات آنها برقرار شد

 لینک خبر
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  گوجه فرنگی 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/7/1397تاریخ :   

 

تومان رسید 7۵00نرخ هر کیلو گوجه فرنگی به   
 ۵00هزار و  7تا  7های سطح شهر را یک مقام مسئول در اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در مغازه

 .تومان اعالم کرد

صنعت،تجارت و کشاورزیر وگو با خبرنگااسدهللا کارگر رئیس اتحادیه میوه سبزی استان تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، از افزایش چشمگیر قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو گوجه فرنگی خبرنگاران جوان
شودهزار تومان در میدان عرضه می ۵و گوجه فرنگی تازه برداشت شده  ۵00هزار و  ۶تا  3ای با نرخ لخانهگ . 

ای به مسئوالن ذی ربط خواستار کنترل های رب سازی و صادرات را دلیل اصلی گرانی دانست و افزود: در نامهوی فعالیت کارخانه
ادامه روند کنونی، قیمت گوجه فرنگی مجددا در بازار افزایش خواهد یافت صادرات به منظور تنظیم بازار شدیم چرا که با . 

درصد رشد داشته  12۵به گفته کارگر، طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی صادرات گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رو شودیری در بازار داخل روبهاست که با این وجود بدیهی است که قیمت گوجه فرنگی به دلیل کمبود عرضه با نوسان چشمگ . 

تومان اعالم کرد ۵00هزار و  7تا  7های سطح شهر را رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در مغازه . 
 ۵00هزار و  3تا  3درصدی قیمت سیب زمینی خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو سیب زمینی با نرخ  10وی در پایان از افزایش 

شود که از این رو فعاالن صنفی خواستار کنترل صادرات این محصول شدند چرا که صادرات عامل ن در میدان عرضه میتوما
روداصلی افزایش قیمت نامعقول دو محصول سیب زمینی و گوجه فرنگی در بازار به شمار می . 

 لینک خبر 
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 گوشت قرمز
 

 خبرگزاری فارس  – ۵/7/1397تاریخ : 
 

 درصدی تولید گندم 8ذخایر کاالهای اساسی بسیار مطلوب است/افزایش 
 آغاز کنترل قیمت نرخ گوشت قرمز

 
هزار تن گوشت گوسفندی تازه از کشورهای آسیای میانه، استرالیا و تعداد  18ورناصری گفت: برای کنترل نرخ گوشت قرمز 

  .دیگری از کشورها وارد کرده ایم
دام کشور از مبادی غیر رسمی موجب افزایش قیمت گوشت قرمز شده است وی افزود: خروج بخشی از . 

هزار تن کاال از گمرکات  220میلیون و  16ماهه نخست امسال  6فرود عسکری رئیس کل گمرک ایران نیز در این برنامه گفت: در 
میلیون دالر ترخیص شده است 382میلیارد و  22کشور به ارزش  .  

درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته ایم 9نظر وزن به دلیل ممنوع شدن واردات خودرو وی افزود: البته از  .  
میلیون و  1هزار تن، دانه های روغنی  156میلیون و  4عسکری گفت: ذرت دامی به   5هزار تن، دارو و محصوالت دارویی  574

 13درصد،  26درصد،  17ارد کشور شده که به ترتیب هزار تن امسال و 20هزار تن و کره  72تن، گوشت قرمز  320هزار و 
درصد افزایش یافته است 68درصد و  17درصد،  .  

درصدی دارد 235تن گوشت قرمز سبک وارد کشور شده است که رشد  800هزار و  18وی افزود:  .  
 700هزار و  4پیش از این حدود قلم کاال مشمول معافیت از مابه التفاوت شده اند گفت:  637هزار و  3عسکری با بیان اینکه 

هزار کامیون افزایش یافته است و  6کامیون روزانه از گمرکات جنس یا کاال ترخیص می شد اما با ابالغ معافیت ها این میزان به 
 جریان ترخیص کاال روند عادی دارد

 
 

 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 
 

ایران اکونا  – 1/7/1397تاریخ :   
 

هزارتومان رسید ۶0قیمت گوشت گوسفندی به   
هزارتومان  ۶0تا  ۵9رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه در بازار به کیلویی 

 .رسیده است، گفت: واردات باعث شده افزایش قیمت متوقف شود

هزار تومان رسیده  ۶0تا  ۵9با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه قبل ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به  اصغر ملکیعلی
براین باید دید طی روزهای آینده، شرایط به چه صورت اند؛ بناو هم اکنون برگشته مردم طی این ایام مسافرت بوده است، گفت: اکثر 

  .خواهد بود؛ اما به طور کلی بازار راکد است

وی در پاسخ به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرده واردات گوشت برای این ایام افزایش یافته، این مساله تا چه اندازه بر 
داشت: اگر حجم واردات افزایش نمی یافت، دچار مشکل می شدیم، در حالیکه  کنترل شرایط بازار تاثیرگذار بوده است؟، اظهار

  .افزایش حجم واردات باعث شد روند افزایشی نرخ متوقف و قیمت یکنواخت شود

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، درباره وضعیت قاچاق دام سبک از مرزهای کشور نیز افزود: تا جایی که ما اطالع پیدا کردیم، تا 
دی جلوی این کار گرفته شده و با متخلفان برخورد می شودحدو . 

 لینک خبر 
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ز گوشت قرم  

ایران اکونا  – 3/7/1397تاریخ :   

 عرضه گوشت و مرغ تنظیم بازار در شعب افق کوروش
های عرضه گوشت گوساله و گوسفند گرم و مرغ و گوساله منجمد با قیمت مصوب تنظیم بازار در شعب فروشگاه

افق کوروش آغاز شدای زنجیره . 

ای افق کوروش، گوشت گرم گوساله با قیمت مصوب های زنجیرهبه گزارش ایران اکونا و به نقل روابط عمومی شرکت فروشگاه
شودها عرضه میتنظیم بازار در شعب این فروشگاه . 

د خرید خانوار با مشارکت شرکت پشتیبانی ای افق کوروش در راستای مدیریت و تعدیل قیمتها و با نیت بهبود سبهای زنجیرهفروشگاه
تنظیم  به عرضه گوشت گرم گوساله و گوسفند، گوشت گوساله منجمد و مرغ منجمد با قیمت مصوب کار گروه  امور دام کشور 

کندبازار به مصرف کنندگان اقدام می . 

ای افق کوروش به عنوان بزرگترین های زنجیره، شرکت فروشگاه«گوشت قرمز»در پی آغاز مرحله جدید طرح تنظیم بازار 
استان کشور، گوشت گرم گوساله و گوسفند، گوشت گوساله منجمد و  31ای کشور با بیش از یک هزار شعبه در فروشگاه زنجیره

کندگوشت مرغ منجمد را با قیمت تنظیم بازار در شعب عرضه می . 

 39گرمی با قیمت  800زار تومان، گوشت سردست گوساله ه ۴0گرمی به قیمت  800 براساس این گزارش، گوشت ران گوساله 
تومان  200هزار و  31گرمی به قیمت  800هزار تومان و گوشت چرخ کرده  ۴0گرمی  800تومان، راسته گوساله  200هزار و 

شوددر شعب افق کوروش عرضه می . 

هزار تومان است 29همچنین قیمت گوشت گوساله منجمد  . 

های تومان نیز آماده عرضه به مشتریان عزیز در شعب فروشگاه ۶7۵0بازار با قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد تنظیم 
ایافق کوروش استزنجیره . 

شودگوشت گوسفند تنظیم بازار نیز در شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با قیمت تنظیم بازار عرضه می .  

هزار تومان، نیم شقه ران گوسفندی هر  ۴8وسفند بدون گردن هرکیلو به قیمت هزار تومان، سردست گ۴9ران گوسفند ممتاز هرکیلو 
شودها عرضه میتومان در شعب این فروشگاه ۵00هزار و  3۶تومان و نیم شقه سردست گوسفندی هر کیلو  ۵00هزار و 38کیلو  . 

 لینک خبر 
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 مرغ گوشت
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 

 خبرگزاری فارس  – 2/7/1397تاریخ : 
 

 ربات به برداشت محصوالت کشاورزی هم رسید 
، پیش بینی می شود تکمیل این ربات چهار تا پنج سال دیگر به طول اسین ایجبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

  .بینجامد
از یک مزرعه حرکت کند و مانند یک کشاورز عادی با نگاه کردن به فلفل ربات یادشده که سوئیپر نام دارد می تواند در یک ردیف 

 .ها رسیده بودن یا نبودن آنها را تشخیص داده و فلفل شیرین های رسیده را برداشت کند
ثانیه یک بار  2۴درصد است که برای عرضه به بازار کافی نیست. ربات یادشده می تواند هر  ۶2دقت این ربات در حال حاضر 

 .ک فلفل شیرین رسیده را شناسایی و برداشت کندی
صاحب نظران اقتصادی می گویند تولید چنین ربات هایی اقتصاد کشاورزی را متحول کرده و میزان دورریز محصوالت کشاورزی 

ت را به میزان چشمگیری کاهش می دهد. دانشمندان در تالش هستند ربات های دیگری را هم که با شرایط برداشت محصوال
 .کشاورزی متفاوت سازگاری داشته باشند، عرضه نمایند

 
 

  لینک خبر
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 مکانیزاسیون / ماشین آالت 
 

 ایران اکونا – 7/7/1397تاریخ : 

گیری از اینترنت اشیاءارتقای کیفیت تولیدات کشاورزی با بهره  
امبیدانشمندان شرکت آی  (IBM) گیری از هوش ارتقای کیفیت و افزایش تولیدات کشاورزی قصد دارند با بهرهمنظور به

فرم هوشمند بپردازندمصنوعی و اینترنت اشیاء به توسعه یک پلت .   

وب سایت  به گزارش  venturebeat با توجه به آنکه این روزها دانشمندان قصد دارند از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در ،

امبیدهد شرکت آیهای جدیدی منتشر شده است که نشان میگیری کنند، حاال به تازگی گزارشی از زندگی بشر بهرههای مختلفزمینه  
(IBM) فرم هوشمند است تا بدین وسیله به کشاورزان صنعتی این امکان را بدهد تا بتوانند خدمات درصدد ایجاد و توسعه یک پلت

بینی نیز حفظ کنندارائه داده و حجم تولیدات خود را حتی در شرایط غیرقابل پیشتری را تر و سریعبهتر، مقرون به صرفه . 

این شرکت بزرگ آمریکایی به منظور پایدارسازی بازار محصوالت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا که بخش اعظمی از محصوالت 
چون هوش های نوین همگیری از فناوریت با بهرهکند، وارد عمل شده و تصمیم گرفته اسموردنیاز این کشور و جهان را تامین می

فرم جدیدی را برای کشاورزی ایجاد کند و یک سرویس مدیریت مصنوعی، یادگیری ماشینی، اینترنت اشیاء و خدمات ابری، پلت
شده برای یش آزمایشاز پ شدهبندیجدیدی از ابزارهای بسته یکپارچه را برای کاربرانش به ارمغان بیاورد که بدین وسیله مجموعه

مربوط به بازاریابی را ارائه دهد وتولید و موارد استفادهخدمات مشتریان، منابع انسانی، ساخت . 

ها فرم قادر است هرگونه عامل تاثیرگذار بر حجم تولیدات کشاورزی نظیر دمای خاک، سطوح رطوبت، فشار محصول، آفتاین پلت
بینی کرده و به کشاورزان در صورت نیاز اخطار و هشدار دهدرا پیشها و همچنین شرایط اقلیمی و بیماری . 

های مبتنی بر هوش مصنوعی از وتحلیلمنظور دریافت تجزیهدهندگان محصوالت نیز قادر خواهند بود با ارسال پهپادهایی بهپرورش
دلیل و آنالیز کننهای موجود تحها تصویربرداری کرده و سپس تصاویر مربوطه را با مدل و الگوریتمآن  

 

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون / ماشین آالت

باشگاه خبرنگاران جوان  – 5/7/1397تاریخ :   

 افزایش قیمت ماشین آالت کشاورزی و صنعتی در سایه نوسان نرخ ارز
توان افزایش قیمت دالر و باالرفتن قیمت ماشین آالت کشاورزی و صنعتی باالرفته است که علت آن را میتوسطی گفت: 

 .قیمت منطقی مواد اولیه دانست

علی توسطی رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آالت کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی در گفت وگو با 
، درباره وضعیت ماشین آالت صنعتی در کشور گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگار

ش قیمت دالر و باالرفتن قیمت منطقی توان افزایاظهار کرد: قیمت ماشین آالت کشاورزی و صنعتی باالرفته است که علت آن را می
های دولتی دانستمحصوالت و مواد اولیه شرکت . 

محصوالت صنعتی و کشاورزی تحت فشار است تصریح کرد: هیچ امتیازی برای   وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در تامین
رسده میاین بخش وجود ندارد و در نهایت کاال، گران تر به دست مصرف کننده و تولیدکنند . 

های آینده، تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال، بیشتر فعل و توسطی، در ارتباط با پیش بینی قیمت ماشین آالت کشاورزی در ماه
گیرد که اقبال بیشتری از آن هم وجود دارد و در نیمه دوم سال خرید و های اقتصادی صورت میانفعاالت تجاری، تولیدی و فعالیت

و در نتیجه نوسان قیمت هم کاهش می بایدفروش کمتر شده  . 

رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آالت کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی، با اشاره به اینکه مواد اولیه این 
های شرکتشود گفت: بنابراین ساخت این دستگاه ها به خارج وابسته است. این درحالی است که دستگاه ها از خارج وارد می

 .تولیدکننده داخلی جوابگوی نیاز داخلی نیست

 لینک خبر
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 متفرقه
 

 خبرگزاری فارس  – 7/7/1397تاریخ : 
 

 های کشاورزیای و ریلی برای توزیع نهادهاستفاده از ناوگان حمل و نقل جاده
  

خبرگزاریفارس به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی با اشاره به مقطع حساس کشت به گزارش 

تر کودهای شیمیایی تدارک شده به مراکز مصرف،اظهار داشت: با هماهنگی و توافقات جداگانه انجام پاییزه و لزوم حمل هرچه سریع

ای کشور و ون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهشده بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با معا

همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل و معاونین شرکت راه آهن جمهوری اسالمی مقرر شد که از ظرفیت ناوگان حمل 

ی شیمیایی استفاده شودو نقل جاده ای و ریلی کشور برای حمل و توزیع نهاده های کشاورزی به ویژه کودها . 

واگن مسقف برای حمل کود تخصیص داده شده است 2۶0وی ادامه داد:طبق این هماهنگی و در اولین مرحله تعداد  . 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از روسای سازمان های جهاد کشاورزی درخواست کرد تا از ظرفیت ایجاد شده حداکثر 

 بهره برداری به عمل آید

 لینک خبر 
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 رکباتم
 

 خبرگزاری فارس  – ۴/7/1397تاریخ : 
 

  میلیون تن مرکبات در کشور/ کاشت رقم پارسی مقاوم به آفت جاروئک لیموترش ۵تولید بیش از 
 

وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت تولید مرکبات در کشور خاطرنشان مسعود لطیفیان در گفت
 5به حدود  96مان در سال ایم و مجموع تولیداتداشتهایم، بلکه افزایش هم های گذشته نه تنها کاهش تولید مرکبات نداشتهکرد: در سال

هزار تن برسد 365میلیون و  5، به 97کنیم، این رقم در سال بینی میمیلیون تن رسید که پیش . 
 850میلیون و  2  ،96وی بیشترین حجم تولید مرکبات را مربوط به پرتقال اعالم کرد و افزود: میزان تولید این محصول در سال 

هزار تن  780، 96هزار تن خواهد رسید. همچنین میزان تولید نارنگی در سال  21میلیون و  3، به 97تن بوده که در سال  هزار
شودبینی میهزار تن پیش 819بود که برای امسال تولید  . 

هزار تن  670نی تولید بیگرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از پیشهای گرمسیری و نیمهمدیرکل دفتر میوه
ها به وقوع بختانه سرمازدگی که بهار امسال در برخی استانخبر داد و گفت: خوش 97هزار تن لیموترش در سال  569لیموشیرین و 

پیوست روی مرکبات تأثیری نداشت و آسیب خیلی جزئی وارد کرد و مشکل ما بیشتر در مورد برخی مرکبات در نواحی جنوبی 
شوندسوختگی و گرمازدگی میها در برخی مناطق مرکبات دچار آفتابا که در این استانکشور است، چر . 

هایی عنوان کرد که باعث وی اجرای طرح سایبان برای درختان مناطق جنوبی کشور که دارای آفتاب شدیدی هستند را یکی از طرح
ان برای درختان لیمو اجرا شده است، البته طرح سایبان به شود و تا کنون این طرح سایبجلوگیری از بین رفتن درختان مرکبات می

دهد، راندمان مصرف آب در اجرای این های کرمان، فارس، هرمزگان و بوشهر اجرا شده و نتیجه نشان میصورت پایلوت در استان
درسیابد و آفتاب سوختگی و بیماری زوال مرکبات در طرح سایبان به صفر میدرصد بهبود می 30طرح  . 

درصد افزایش یافته و بازگشت سرمایه ظرف دو تا سه سال انجام  25به گفته لطیفیان در طرح سایبان بازدهی درختان لیمو باالی 
پذیردمی . 

اید، اظهار داشت: تحقیقات زیادی در این بین بردن جاروئک لیموترش انجام داده  وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای از
مورد « رقم پارسی»رت گرفته و یکی از مهمترین کارهای انجام شده شناسایی ارقام مقاوم به این بیماری بوده و در نهایت زمینه صو

دهد استفاده قرار گرفت که نه تنها کیفیت خوبی دارد بلکه مقاومت بسیاری خوبی در مقابل بیماری ویروسی مرکبات از خود نشان می
دهد و ر افت تولید لیموترش بودیم اکنون وضعیت تولید این محصول کفاف مصرف داخلی را میو اکنون پس از چند سال که دچا

 .نیازی به واردات لیموترش نداریم

 لینک خبر 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970704000215/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و     

http://awnrc.com/index.php                                                                                        7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول مهر ماه 

 

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

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
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 نهاده
 

 ایران اکونا  – 7/7/1397تاریخ : 
 

آوردکشت دوم محصولی که خشکسالی می  
کنند که مدتی است که کشاورزان مازندرانی، عالوه بر کاشت برنج برای یک دوره زمانی، اقدام به کشت دوم برنج نیز می

کندعقیده بسیاری از کارشناسان، مشکالت فراوانی ایجاد میبه  . 

کنند که به عقیده مدتی است که کشاورزان مازندرانی، عالوه بر کاشت برنج برای یک دوره زمانی، اقدام به کشت دوم برنج نیز می
کندبسیاری از کارشناسان، مشکالت فراوانی ایجاد می . 

ی و سایر کشاورزان در دیگر نقاط ایران با کم آبی مواجه هستند و مدیریت ناصحیح در چند سالی است که کشاورزان مازندران
مصرف آب و آموزش به کشاورزان شاید از جمله معضل تامین منابع آبی باشد، بنابراین نبود برنامه و آینده نگری از مباحث مهمی 

ه کنندباید به آن توج ای رخ دهد؛ بوده که مسئوالن پیش از این که فاجعه . 

بارها تحقیقات در زمینه نبود و یا کمبود آب از سوی کارشناسان کشاورزی مطرح شده اما ظاهرا تنها کسانی که باور ندارند، مردم و 
شود. شاید با اجرای های بی رویه، ادامه یافته و جلوی آن گرفته نمیهای فراوان همچنان کشتمسئولین بوده که با وجود اطالع رسانی

ورالعمل منسجم درباره بحران کم آبی بتوان کشاورزان را از این بحران بیش از گذشته مطلع کرد تا کشاورزان نیز از آن به یک دست
 .عنوان یک الگو بهره بگیرند

 دهند کهاین اجازه را به خود می ها، برخی از کشاورزان هرچند با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی در کشور و برخی منفعت طلبی
با وجود کم آبی در برخی مناطق همچنان به کشت دوم ادامه دهند، این در حالی است که تحقیقات ثابت کرده این نوع بهره گیری از 
زمین، توان اراضی کشاورزی را پایین آورده و در صورت کشت، مصرف آب چند برابر می شود و این امر تبعات بعدی به دنبال 

 .دارد

اه های عمیق و استفاده بی رویه از منابع آبی زیرزمینی است که این خود نیز مشکالت زیادی را به وجود یکی از این تبعات حفر چ
های زیرزمینی، اما در این میان تنها مشکل کم آبی در می آورد، مشکالتی چون تداخل آب شور و شیرین و یا خالی شدن آب سفره

ان، ابتال به برخی بیماری های خطرناک همچون سرطان نیز یکی از شود بلکه بر اساس نظر کارشناسکشت دوم مشاهده نمی
 .معضالت این کشت برای کشاورزان و مصرف کنندگان است، مشکلی که به نظر می رسد باید برای آن راه حلی ارائه داد

 مصرف باالی کود و سم در کشت دوباره برنج

هکتار زمین  2د در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه دارای رحمان روحانی از کشاورزان روستای آرم بخش مرکزی محمودآبا
سال است که کشت دوم برنج دارم و کمبود آب خود را از آب بندان روستا تامین 3کشاورزی در این روستا است، اظهار کرد: حدود 

ها خشک است ه و هنوز رودخانههای صورت گرفته، هیچ تاثیری در روند رشد برنج نداشتکرده و مشکلی برای کشت ندارم. بارندگی
 .و این در حالی است که در مرحله برداشت برنج قرار داریم

این کشاورز مازندرانی با اشاره به اینکه به خاطر مصرف باالی کود و سم در این نوع کشت موافق کشت دوباره برنج نیستم، اظهار 
توانم زمین را بدون کشت نگه دارم. کشت دوم بالفاصله پس  کرد: تمام اراضی کشاورزی روستا زیر کشت دوم می رود و من نمی

بریماز نخستین کشت صورت می گیرد و همین دلیل موجب هزینه های بیشتر می شود و در نهایت سود کمتری می . 

روحانی گفت: کشت مجدد یک ریسک بوده و ممکن است هزینه ای که برای شخم زمین، پول کارگر و سایر هزینه ها داشته باشیم، 
به کشاورز بازگردانده نشود اما در کشت اول سود بیشتری خواهیم داشت و در کشت دوم هزینه بیشتر و سود کمتر داریم. در کشت 
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 2شت می شود اما در کشت دوم به دلیل تغییرات آب و هوایی و کمتر بودن آب این میزان به تن محصول بردا 3اول در هر هکتار 
 .تن در هر هکتار می رسد این در حالی است که هزینه انجام شده در کشت دوم، دو برابر کشت اول است

وگو با ایسنا اظهار کردکرم رمضانی از دیگر کشاورزان مازندرانی در گفت این روزها، درآمد پایین و هزینه های شرایط اقتصادی  :

باال باعث شده تا طی چند سال اخیر با وجود داشتن زحمات زیاد کاشت، اقدام به کشت مجدد برنج کنم. کشت دوم برنج و فروش 
م حاصل از تولید کمک زیادی به من در هزینه های سال می کند چرا که شغل من فقط کشاورزی بوده و منبع درآمدی دیگری ندار

 .بنابراین با وجود اینکه از مشکالت حال حاضر مانند کم آبی مطلع هستم اما مجبور به کشت مجدد برنج می شوم

توانم در زمین بکارم تا جایگزین کشت دوم برنج باشد، خاطرنشان کرد: به این کشاورز مازندرانی با بیان اینکه محصول دیگری نمی
توان کاشت و در این میان تنها برنج این منطقه جز کلزا و برنج، محصول دیگری نمیدلیل نوع کیفیت خاک اراضی کشاورزی در 

شود کشت اول برنج دیر شده و دیر شدن کشت، درآمد بهتری دارد. کاشت کلزا و دیر به ثمر رسیدن این محصول باعث می
 .کشاورزان را با چالش های فراوانی روبه رو می کند

وم در مازندرانترین مانع کشت دآبی، مهمکم  

وگو با ایسنا، با بیان اینکه دو عامل ژنتیک همت اله پیر دشتی، رئیس کارگروه کشاورزی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران در گفت
تواند بر کیفیت محصول برنج تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: رقم برنج هاشمی و طارم از نظر ژنتیکی دارای کیفیت خوبی و محیط می

تواند بر کیفیت تاثیر بگذارداما عامل محیطی میبوده  . 

تواند بر کیفیت برنج کشاورزان تاثیر بگذارد و در این میان وی خاطرنشان کرد: عامل محیطی مانند حاصلخیزی آب، خاک و دما می
دما به ویژه در شب که ترین عوامل تاثیرگذاری بر کشت مجدد برنج در مازندران است. تغییر درجه حرارت به عنوان یکی از مهم

گذاردهوایی خنک تر است، به طور معمول بر کیفیت در کشت مجدد و حتی رتون تاثیر می . 

آبی است، اظهار کرد: عالوه بر کم آبی، وجود ترین عامل در جلوگیری از کشت دوم در مازندران کمپیردشتی با اشاره به اینکه مهم
اورز را مجبور به استفاده بیشتر از کود و سم کرده که این عوامل باعث پایین آمدن کیفیت کرم ساقه خوار نیز از مواردی است که کش

درجه سانتی گراد، بر دانه بستن برنج، خوشه بندی، پوک شدن و پائین آوردن  15محصول خواهد شد. بارندگی و دمای کمتر از 

 .کیفیت آن موثر است

منابع طبیعی ساری، اظهار کرد: برای اینکه دانست بارندگی و توزیع بارش در  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و
رسد، کیفیت برنج تا چه میزان موثر است، باید دید برنج در چه مرحله ای از رشد است اما آنچه در کشت دوم مهم به نظر می

وری قابلیت های کشت در برخی مناطق استبهره از جمله مسائلی است که باید به صورت  سنجی اراضی برای کشت دومقابلیت .

شوددقیق کنترل شود، بارندگی در برخی مناطق به جای اینکه در زمین برای کشت برنج ذخیره شود، تبخیر می . 

 کشت دوم برنج و استفاده بیش از اندازه سموم

و با ایسنا به استفاده بیش از حد از وگبهنام امیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز در گفت
سموم کشاورزی توسط کشاورزان در کشت دوم برنج، اشاره و اظهار کرد: بیشترین سموم مصرفی مربوط به مبارزه با کرم ساقه 

گیردهای دوم صورت میخوار برنج است که به خصوص در کشت . 

دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه زمان ظهور این نسل مقارن امیری، نسل سوم کرم ساقه خوار برنج را دارای بیشترین کلونی 
 .با کشت های دوم در استان مازندران است؛ کشاورزان در این دوره سموم بیشتری را برای از بین بردن این آفت استفاده میکنند
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بر اساس نفوذ دارای انواع مختلفی  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه سموم شیمیایی 

است، تصریح کرد: برخی از سموم مانند "دیازینون" و "دورسبان" تماسی و برخی دیگر به سموم سیستمیک مشهور بوده و البته 
 .انواع مختلفی دیگری نیز دارند

د: این سموم در داخل گیاه و یا محصول امیری ماندگاری سموم سیستمیک را دارای قابلیت نفوذ به بافت های گیاه عنوان کرد و افزو
 .نفوذ کرده و بسته به دوره ماندگاری از یک تا چند هفته در داخل بافت ماندگاری دارند

ها/ استان مازندران رتبه نخست استفاده از سموم شیمیاییرابطه میان کشت دوم برنج و سرطان  

ره کرد و افزودامیری در ادامه به اثرات مخرب این سموم در زندگی بشر اشا ها و بسیاری از بیماری های فعلی نظیر سرطان :

 .اختالالت مختلف دیگر ناشی از استفاده غیر اصولی از سموم شیمیایی است

امیری از رابطه مستقیم استفاده از سموم شیمیایی و بیماری های العالج در مازندران سخن گفت و تصریح کرد: استان مازندران 
به لحاظ مصرف سموم داشته و متاسفانه رتبه اول بیماری های سرطانی کشور را نیز داردرتبه اول کشور را  . 

 لینک خبر
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 نهاده 
 

 ایرنا – 3/7/1397تاریخ : 
 

 وزیر کشاورزی: راه حذف دالالن، ایجاد زنجیره تولید نهاده هاست
مردم برای کاهش هزینه وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت ایجاد زنجیره تولید نهاده های غذایی تا سفره  -ایرنا -تهران

 .ها،حذف واسطه های غیرضروری و دستیابی تولیدکنندگان به ارزش افزوده بیشتر تاکید کرد

در نشست با مدیران و تشکل های عشایری افزود: با توسعه « محمود حجتی»به گزارش سه شنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، 
قع نهاده های با کیفیت، بهره گیری از نژادهای پربازده و چندقلوزا و همچنین زنجیره تولید گوشت قرمز ضمن تامین و توزیع بمو

 .تعلیف، کشتار و عرضه مستقیم دام به بازار توسط اتحادیه ها و تشکل های عشایری، تولید و درآمد عشایر افزایش می یابد
یری کشور قرار داردهزار خانوار عشا 213هزار هکتار زمین زراعی در اختیار  7۵0حجتی یادآوری کرد:  .  

به گفته وی، میانگین اراضی کشاورزی در اختیار عشایر با متوسط زمین های در اختیار کشاورزان برابر است و باید رد زراعت در 
 .جامعه عشایری در کنار دامداری، صنایع دستی و گردشگری مورد توجه قرار گیرد

ه های افزایش سطح درآمد عشایر بیش از متوسط درآمد شهری دانست و وی زراعت گیاهان دارویی در مناطق عشایری را از را
کیلوگرم محصول در هر هکتار برداشت کنند و هر  ۶00اضافه کرد: کشاورزان استان گلستان با کشت دیم گل گاوزبان توانسته اند 

هزار تومان به فروش برسانند 180کیلوگرم گل گاوزبان را با قیمت  . 
ی دشمنان حرکت نکنیمدر مسیر جنگ روان **  

وزیر جهاد کشاورزی یادآوری کرد: افزایش سرمایه صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش عشایری، اختصاص یک درصد از 
منابع صندوق توسعه ملی و همچنین انتقال سرمایه های غیر منقول سازمان امور عشایر به اتحادیه ها و تشکل های عشایری از 

ین بخش بوده استاتفاقات بی سابقه در ا . 
روانی اساس جنگ اقتصادی دشمن است و وظیفه ملی داریم اقدام ها و توفیق های به دست آمده در نظام  حجتی ادامه داد: جنگ

 .اسالمی را در مقایسه با گذشته اطالع رسانی و تبیین کنیم
ظام اقتصادی کشور است و متاسفانه کسانی در روانی به دنبال ایجاد یاس در مردم و اخالل در ن وی تصریح کرد: دشمن با جنگ

 .داخل ناآگاهانه در مسیر جنگ روانی دشمنان ملت و نظام حرکت می کنند
میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود که بخش عمده آن به مصرف داخلی و  120به گزارش ایرنا، سالیانه 

دبخشی از مازاد بر نیاز داخلی صادر می شو . 
درصد  28درصد است و این جامعه با برخورداری از  3۵درصد و صنایع دستی  2۵سهم عشایر از کل تولید گوشت قرمز کشور 

میلیون هکتار از مراتع کشور را در اختیار دارند 38دام سبک و چهار درصد دام سنگین،  . 
هزار تن می رسد.رییس  190ن میزان امسال به هزار تن گوشت قرمز تولید کردند که ای 1۵0نزدیک به  1392عشایر در سال 

هزار خانوار عشایری کشور زندگی  213هزار نفر در  200سازمان امور عشایر ایران امروز )سه شنبه( اعالم کرد: یک میلیون و 
درصد گوشت قرمز به میزان  2۵می کنند و تولید  درصد صنایع دستی کشور را در اختیار دارند 3۵هزار تن و  190 . 

هزار خانوار در پایان برنامه پنجم  10۴هزار خانوار در پایان برنامه سوم به  ۴8کرمعلی قندالی افزود: شمار عشایر اسکان یافته از 
 .توسعه افزایش یافت

میلیارد تومان یارانه تسهیالت به عشایر کشور پرداخت کرد 18۶مبلغ  139۶تا  139۴وی تصریح کرد: دولت از سال  . 

 لینک خبر 
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 نهاده 

ایرنا  – 7/7/1397تاریخ :   

 بخشی از حمل کود شیمیایی کشاورزی به شبکه ریلی منتقل شد
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توافق با وزارت راه و شهرسازی برای حمل کودهای  -ایرنا -تهران

واگن  2۶0ریلی و جاده ای کشور با هدف تسریع دسترسی بازار مصرف خبر داد که در نخستین مرحله شیمیایی با ناوگان 

 .مسقف برای حمل کودهای شیمیایی تخصیص یافته است

افزود« حمید رسولی»به گزارش شنبه تارنمای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،  امروز در جلسه ای دوجانبه با معاون وزیر راه  :

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور توافق شد از ظرفیت ناوگان جاده ای و ریلی برای حمل نهاده  و شهرسازی و
 .های بخش کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی استفاده شود

تان ها رسولی با توجه به آغاز فصل کشت پاییزه و لزوم حمل هرچه زودتر کودهای شیمیایی، از سازمان های جهادکشاورزی اس
 .خواست از ظرفیت ایجاد شده در بخش راهداری حداکثر بهره را ببرند

به گزارش ایرنا طبق آمارها، بخش کشاورزی کشور سالیانه به چهار میلیون تن کود پایه )اوره، فسفاته و پتاسه( نیاز دارد که فقط 
میانگین مصرف کود در بخش کشاورزی ایران نسبت هزار تن در اختیار کشاورزان قرار می گیرد؛ زیرا  ۴00میلیون و  2نزدیک 

تر است و آنان بیش از این میزان کود مصرف نمی کنندبه میانگین جهانی پایین . 
هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در ذخایر راهبردی خود دارد که بدون هیچ افزایش قیمتی در اختیار  300کشور 

 .کشاورزان قرار می گیرد
کارگزاری اقدام به توزیع کود،  3۴00خدمات حمایتی کشاورزی برای ارایه خدمات مناسب به کشاورزان، با فعال کردن شرکت 

1۵۵9آزمون خاک، مشاوره مصرف کود و حتی فروش تلفنی کود با سامانه  هزارنفر از کشاورزان عضو  100بین یک میلیون و  
 .باشگاه کشاورزان کرده است

ازمان های جهاد کشاورزی استان ها، قیمت کودهای یارانه ای امسال افزایش نمی یابد و ثابت می ماندبراساس هماهنگی با س  

 لینک خبر 
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	آب
	افزایش ظرفیت تولید آب شرب موجب رشد مصرف می شود/برنامهریزی برای تامین آب سال آینده
	حدود 80 درصد دشتهای استان ممنوعه اعلام شد
	مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان با اشاره به وجود 54 دشت ممنوع در استان هرمزگان، گفت: ظرف 17 سال متوسط بارش در استان از 185 میلیمتر به 136 میلیمتر کاهش یافته است و این امر موجب شده تا 13 میلیارد مترمکعب روان آبهای هرمزگان به 9 میلیارد مترمکعب کاهش پ...
	تشنه لب در کنار دریا
	بندرعباس - ایرنا - «با دهان تشنه مُردن بر لب دریا خوش است» اما مردم هرمزگان که خشکسالی و بی آبی چندین ساله را تجربه کرده اند، این باور عارفانه را قبول ندارند و آب شیرین کن بندرعباس پا به میدان گذاشته تا بگوید؛ «با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش نیست.»

	اقتصاد کلان
	اقتصاد محصولات
	بانک مرکزی: نرخ تورم شهریورماه 13.5 درصد شد
	تهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریورماه امسال را نسبت به مدت مشابه پارسال 13.5 درصد اعلام کرد؛ در حالی که چند روز پیش رقم 11.3 درصد از سوی مرکز آمار ایران برای این شاخص اقتصادی منتشر شده بود.
	هدفگذاری تولید۱۴میلیون تن گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷
	مشاور وزیر و مجری طرح گندم گفت:برای سال زراعی ۹۸-۹۷ تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم هدف گذاری شده است.

	اقلیم و منابع طبیعی
	دریاچه نمک قم برای ادامه حیات تنفس مصنوعی می خواهد
	قم - ایرنا - دریاچه نمک قم با وجود خشک شدن بسیاری از نقاط آن، هنوز نفس می کشد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، برای ادامه حیات خود به تنفس مصنوعی که همان تخصیص یافتن حقابه های زیست محیطی است، نیاز دارد.
	کشاورزان هشدارها را جدی بگیرند/آغاز بارش های پاییزه در کشور
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به آغاز بارش های پاییزه و کشت محصول در برخی مناطق، کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	قیمت عمدهفروشی و خردهفروشی میوه + جدول
	قیمت قزل آلا 55 درصد افزایش یافت/نرخ هر کیلو 25 هزار تومان
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به نوسان نرخ نهادهها، قیمت قزل آلا نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 تا 55 درصد در بازار افزایش یافت.
	نرخ هر کیلو گوجه فرنگی به ۷۵۰۰ تومان رسید
	یک مقام مسئول در اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در مغازههای سطح شهر را ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
	تخم مرغ ارزان شد/ افزایش400 درصدی قیمت شانه و کارتن در بازار
	یک مقام مسئول گفت: متوسط نرخ هر کیلو تخممرغ با کاهش 400 تومانی درب مرغداری 7 هزار و شانهای 14 هزار تومان است.
	توزیع کالاهای احتکار شده مجوز خاص می خواهد
	تهران- ایرنا- معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توزیع و عرضه کالاهای احتکاری کشف شده مجوز خاص نیاز دارد که درخواست آن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده است.
	عرضه گوشت و مرغ تنظیم بازار در شعب افق کوروش
	عرضه گوشت گوساله و گوسفند گرم و مرغ و گوساله منجمد با قیمت مصوب تنظیم بازار در شعب فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش آغاز شد.
	قیمت گوشت گوسفندی به ۶۰ هزارتومان رسید
	رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه در بازار به کیلویی ۵۹ تا ۶۰ هزارتومان رسیده است، گفت: واردات باعث شده افزایش قیمت متوقف شود.
	مشکل حمل و نقل، دامن گوجه فرنگی و سیب زمینی را گرفت
	تهران- ایرنا- کمبود صیفی جات به ویژه گوجه فرنگی و سیب زمینی سبب افزایش قیمت این محصولات در بازار مصرف شده است به طوری که رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران علت اصلی آن را نرسیدن به موقع بار به میادین میوه و تره بار شهرهای بزرگ می داند.
	قیمت رب گوجه ۲.۵ برابر شد
	کاهش قیمت گوجه فرنگی در چند روز آینده/جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود نیست
	شادلو گفت: با توجه به برداشت انبوه گوجه فرنگی از ۱۵ مهرماه،قیمت محصول به نرخ قبلی خود باز می گردد.
	دلایل افزایش قیمت گوجه فرهنگی از دیدگاه فعالان میوه و تره بار
	نرخ برخی محصولات صیفی همچون گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و حتی هویج در حالی بالا رفته است که رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران دلیل آن را افزایش تقاضای داخلی و صادرات اعلام کرد.
	افزایش تقاضا و صادرات، گوجه فرنگی را گران کرد
	تهران- ایرنا- نرخ برخی محصولات صیفی همچون گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و حتی هویج در حالی بالا رفته است که رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران دلیل آن را افزایش تقاضای داخلی و صادرات اعلام کرد.
	تورم بالای ۱۰ درصدی ۵ گروه کالایی در یک ماه
	بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ۵ گروه کالایی در شهریورماه نسبت به مرداد بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت.
	افزایش قیمت نان و لبنیات تخلف است
	معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که برای افزایش قیمت نان و لبنیات هیچ تصمیمی گرفته نشده و در صورت اعمال قیمتهای جدید، نانواییها و صنایع لبنی مرتکب تخلف شدهاند.
	انجمن لبنی برای افزایش قیمت ها به سازمان حمایت نامه نوشت
	تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: امروز در نامه ای به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام کردیم صنعت لبنیات در شرایط اقتصادی کنونی به دلیل افزایش هزینه های تمام شده تولید، امکان رعایت نرخ های مصوب را ندارد.
	اختلاف صنایع لبنی و دامداران عرضه شیر را در بازار کاهش داد
	تهران - ایرنا - دست اندرکاران انجمن گاوداران ایران از تحویل روزانه بیش از 20 هزارتن شیرخام به کارخانجات لبنی خبر می دهند اما دبیر انجمن صنایع لبنی میزان شیرخام دریافتی را روزانه کمتر از 15 هزارتن برآورد می کند که به گفته او سبب کاهش عرضه فرآورده های ل...
	احتمال افزایش قیمت تخم مرغ/ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی
	رئیس هیاتمدیره اتحادیه مرغ تخمگذاراستان تهران با بیان اینکه تخممرغ طی روزهای آتی حدود۶درصد گران میشودگفت:به دلیل درگیری باآنفلوانزا وممنوعیت صادرات کالاهای اساسی،صادرات تخم مرغ متوقف است.
	دلالان در بازار زعفران جولان می دهند/ حداکثر نرخ واقعی هر کیلو زعفران 7 میلیون تومان
	یک مقام مسئول گفت: عدهای دلال با خرید زعفران از سازمان تعاون روستایی یا بورس کالا اقدام به فروش محصول با نرخ های دو تا سه برابر خرید در بازار میکنند.
	مصوبه ای مبنی بر افزایش قیمت نان اعلام نشده است/نرخ نان کنجد دار بالا رفته است
	زراعت کار گفت: با توجه به افزایش قیمت کنجد،نرخ نان کنجد دار بالا رفته است که در صورت درخواست مشتری ارائه می شود.
	افزایش قیمت محصولات لبنی با هدف دوام تولید
	باکری گفت: با اصرار دولت بر حفظ قیمت های قبلی محصولات لبنی، کارخانجات لبنی حتماً ورشکسته خواهند شد.
	قیمت سیب زمینی به ۵۵۰۰ تومان رسید
	قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در بازار داخلی به حدود ۴ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و رکوردی بی سابقه را از خود به جای گذاشت.

	برنامه ها و سیاست ها
	افزایش ظرفیت تولید آب شرب موجب رشد مصرف می شود/برنامهریزی برای تامین آب سال آینده
	قیمت عمدهفروشی و خردهفروشی میوه + جدول
	توزیع کالاهای احتکار شده مجوز خاص می خواهد
	تهران- ایرنا- معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توزیع و عرضه کالاهای احتکاری کشف شده مجوز خاص نیاز دارد که درخواست آن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده است.
	افزایش قیمت نان و لبنیات تخلف است
	معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که برای افزایش قیمت نان و لبنیات هیچ تصمیمی گرفته نشده و در صورت اعمال قیمتهای جدید، نانواییها و صنایع لبنی مرتکب تخلف شدهاند.
	ذخایر کالاهای اساسی بسیار مطلوب است/افزایش 8 درصدی تولید گندم
	به گزارش خبرگزاری فارس، یزدان سیف در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه امسال 11 و نیم میلیون تن گندم تولید شد و دولت 9 و نیم میلیون تن از این مقدار را خریداری کرد گفت: با اینکه بارندگیها کاهش داشت اما میزان تولید گندم در مقایسه با س...
	واگذاری 23 شرکت وزارت جهاد کشاورزی به ایثارگران / اجازه اختصاص بودجه برای درمان ایثارگران نداریم
	پیشنهاد توزیع لبنیات ارزان قیمت برای ۷ میلیون خانوار آسیب پذیر روی میز دولت

	برنج
	کشت دوم محصولی که خشکسالی میآورد
	مدتی است که کشاورزان مازندرانی، علاوه بر کاشت برنج برای یک دوره زمانی، اقدام به کشت دوم برنج نیز میکنند که به عقیده بسیاری از کارشناسان، مشکلات فراوانی ایجاد میکند.

	پسته
	کاهش 70 درصدی تولید، بازار صادراتی پسته ایران را کوچک کرد
	تهران- ایرنا- صادرکننده عمده پسته گفت: سرمازدگی و گرمازدگی ابتدای امسال، تولید پسته را به میزان 150 هزارتن معادل 70 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داد که همین امر علاوه بر از دست رفتن بازارهای صادراتی، سبب افزایش قیمت نامتعارف این محصول در بازار داخلی شد...
	کاهش 100 هزار تنی تولید پسته در سال جاری/ کمبودی در تأمین پسته داخل نداریم
	یک مقام مسئول گفت: امسال پیشبینی میشود تولید پسته با کاهش 100 هزار تنی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 150 تا 170 هزار تن برسد.
	تولید پسته 100 هزارتن کاهش یافت
	باغات پسته نوسازی میشوند


	پنبه
	امسال 50 درصد پنبه صنایع نساجی از تولید داخلی تامین می شود
	تهران - ایرنا - مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: طبق برآوردها امسال حدود 180 هزارتن وش و 60 هزارتن پنبه محلوج در سطح زیرکشت 71 هزار هکتار تولید خواهد شد که حدود 50 درصد پنبه مورد نیاز صنایع نساجی را از محل تولید داخلی و بقیه با واردات تا...

	تامین منابع مالی
	ایجاد ۵۰ هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری با ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات
	580 میلیارد تومان در چهار سال گذشته به عشایر تخصیص یافت
	تهران- ایرنا- رییس سازمان امور عشایر ایران گفت: از سال 1393 تاکنون 1200 میلیارد تومان اعتبار در قالب های ملی، استانی و خشکسالی مصوب شده و از این میزان 580 میلیارد تومان به عشایر و تشکل های عشایری کشور تخصیص یافته است.
	واگذاری 23 شرکت وزارت جهاد کشاورزی به ایثارگران / اجازه اختصاص بودجه برای درمان ایثارگران نداریم
	مطالبات گندم کاران تا پایان مهر پرداخت می شود
	تهران- ایرنا- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: تاکنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران پرداخت شده است و تا پایان مهرماه کل طلب آنان پرداخت می شود.

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	احتمال افزایش قیمت تخم مرغ/ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی
	رئیس هیاتمدیره اتحادیه مرغ تخمگذاراستان تهران با بیان اینکه تخممرغ طی روزهای آتی حدود۶درصد گران میشودگفت:به دلیل درگیری باآنفلوانزا وممنوعیت صادرات کالاهای اساسی،صادرات تخم مرغ متوقف است.
	تخم مرغ ارزان شد/ افزایش400 درصدی قیمت شانه و کارتن در بازار
	یک مقام مسئول گفت: متوسط نرخ هر کیلو تخممرغ با کاهش 400 تومانی درب مرغداری 7 هزار و شانهای 14 هزار تومان است.

	تولیدات باغی
	تولید بیش از ۵ میلیون تن مرکبات در کشور/ کاشت رقم پارسی مقاوم به آفت جاروئک لیموترش
	160 هزار تن قارچ امسال در کشور تولید میشود/ تصویب معافیت مالیاتی تولیدکنندگان بستر کشت قارچ
	تقوی گفت: امسال تولید قارچ با افزایش 10 هزارتنی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 160 هزارتن میرسد.

	تولیدات زراعی
	سرمایه گذاری در کدام بخش کشاورزی سودده تر است؟
	کارشناس کشاورزی از لزوم سرمایه گذاری در کالاهای اساسی همچون برنج و حبوبات که از ثبات و رونق خوبی برخوردارند،خبر داد.

	تولیدات دام و طیور
	صادرات دفترچه تحصیلی و گوشت ممنوع شد
	تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه ای به گمرکات ممنوعیت صادرات انواع دفترچه های تحصیلی، هرگونه دام زنده، گوشت گرم و منجمد تولید داخل و وارداتی با ارز 4200 تومانی را ابلاغ کرد.
	صادرات دام زنده و گوشت ممنوع شد
	ممنوعیت صادرت دام زنده و هرگونه گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی (با ارز ۴۲۰۰ تومانی) به گمرکات کشور ابلاغ شد.
	دام زیادی در حال خروج از مرزهای کشور است/نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 61 هزارتومان
	ملکی گفت:مسئولان برای مدت کوتاهی از صادرات غیر قانونی دام جلوگیری کردند،اما اکنون بحث قاچاق از سرگرفته شده است.

	چای
	خرید تضمینی برگ سبز چای به 102 هزارتن رسید/افزایش 10 درصدی تولید برگ سبز چای
	یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمار تاکنون 102 هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر 203 میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

	حبوبات
	خاک
	خرما
	خرید تضمینی / خدمات
	خرید تضمینی ۹.۵ میلیون تن گندم/ ۷۶ درصد پول گندمکاران پرداخت شد
	سید مؤمن نیافر در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: تا این لحظه ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استانهای سراسر کشور به ارزش ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال خریداری شده که از این میزان ۹۵ هزا...
	خرید تضمینی برگ سبز چای به 102 هزارتن رسید/افزایش 10 درصدی تولید برگ سبز چای
	یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمار تاکنون 102 هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر 203 میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.
	پیش بینی تولید 500 هزارتن کلزا در سال زراعی جدید/افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی دانه روغنی امری ضروری است
	یک مقام مسئول گفت:در سال زراعی 97-98 پیش بینی می شود که 500 هزارتن کلزا تولید شود که از این میزان حداقل 200 هزارتن روغن استحصال خواهد شد.
	پاداش دولت به گندمکاران کردستانی
	سنندج - ایرنا - بهار امسال سخاوت آسمان سبب شد که گندمکاران کردستانی با لب های خندان محصول خود را برداشت کنند و دولت نیز با خوش قولی در پرداخت 50 درصدی مطالبات آنان، زحمت های بهره برداران را بدون پاداش نگذاشت.
	تولید 14 میلیون تنی گندم هدف گذاری شد
	تهران - ایرنا - مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم کشور گفت:برای سال زراعی 98-97 تولید حدود 14 میلیون تن گندم هدف گذاری شده است و میزان پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار نیز از مرز 76 درصد گذشت.

	خشکسالی
	کشت دوم محصولی که خشکسالی میآورد
	مدتی است که کشاورزان مازندرانی، علاوه بر کاشت برنج برای یک دوره زمانی، اقدام به کشت دوم برنج نیز میکنند که به عقیده بسیاری از کارشناسان، مشکلات فراوانی ایجاد میکند.
	تشنه لب در کنار دریا
	بندرعباس - ایرنا - «با دهان تشنه مُردن بر لب دریا خوش است» اما مردم هرمزگان که خشکسالی و بی آبی چندین ساله را تجربه کرده اند، این باور عارفانه را قبول ندارند و آب شیرین کن بندرعباس پا به میدان گذاشته تا بگوید؛ «با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش نیست.»
	دریاچه نمک قم برای ادامه حیات تنفس مصنوعی می خواهد
	قم - ایرنا - دریاچه نمک قم با وجود خشک شدن بسیاری از نقاط آن، هنوز نفس می کشد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، برای ادامه حیات خود به تنفس مصنوعی که همان تخصیص یافتن حقابه های زیست محیطی است، نیاز دارد.

	دانه های روغنی
	پیش بینی تولید 500 هزارتن کلزا در سال زراعی جدید/افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی دانه روغنی امری ضروری است
	یک مقام مسئول گفت:در سال زراعی 97-98 پیش بینی می شود که 500 هزارتن کلزا تولید شود که از این میزان حداقل 200 هزارتن روغن استحصال خواهد شد.

	روغن
	زعفران
	افزایش ۳۳درصدی صادرات زعفران/نوسانات ارزی عمل افزایش آمار صادراتی
	طی ۵ ماه ابتدایی سال، ۱۲۳ میلیون دلارزعفران به کشورهای مختلف صادر شده که حکایت از رشد۳۳درصدی دارد،با این حال فعالان این حوزه معتقدند عده ای برای تامین ارز اقدام به صادرات این محصول کرده اند.
	دلالان در بازار زعفران جولان می دهند/ حداکثر نرخ واقعی هر کیلو زعفران 7 میلیون تومان
	یک مقام مسئول گفت: عدهای دلال با خرید زعفران از سازمان تعاون روستایی یا بورس کالا اقدام به فروش محصول با نرخ های دو تا سه برابر خرید در بازار میکنند.

	زیتون
	سلامت
	توت فرنگی های سوزن دار استرالیا به نیوزیلند رسید
	کوالالامپور- ایرنا- نیوزیلند پس از استرالیا اکنون با چالش بهداشتی- امنیتی سوزن در میوه های توت فرنگی که عمدتا از همسایه اش وارد کرده، روبه رو شده است.
	کالاهای فسادپذیر در اولویت ترخیص از بنادر است
	تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: خروج مواد غذایی و کالاهای فسادپذیر در اولویت ترخیص کالا از بندرها قرار دارد و نباید بیش از حد متعارف در این مکان ها ماندگار شود.

	سیب زمینی
	ضرورت ممنوعیت صادرات سیب زمینی برای کنترل قیمت/قیمت سیب زمینی بیش از ۳هزار تومان / عرضه گوجه فرنگی جنوب تا ۲۰روز آینده
	مشکل حمل و نقل، دامن گوجه فرنگی و سیب زمینی را گرفت
	تهران- ایرنا- کمبود صیفی جات به ویژه گوجه فرنگی و سیب زمینی سبب افزایش قیمت این محصولات در بازار مصرف شده است به طوری که رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران علت اصلی آن را نرسیدن به موقع بار به میادین میوه و تره بار شهرهای بزرگ می داند.
	قیمت سیب زمینی به ۵۵۰۰ تومان رسید
	قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در بازار داخلی به حدود ۴ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و رکوردی بی سابقه را از خود به جای گذاشت.

	شیلات
	تولید غذای زنده آبزیان توسعه می یابد
	تهران - ایرنا - دست اندر کاران صنعت شیلات می گویند، توسعه تولید غذای زنده آبزیان در کشور به منظور حفظ اکوسیستم، ایجاد کسب و کار جدید و جلوگیری از خروج ارز از کشور با توجه به شرایط فعلی ضرورت دارد و باید مورد توجه بخش خصوصی و دولتی قرار گیرد.
	قیمت قزل آلا 55 درصد افزایش یافت/نرخ هر کیلو 25 هزار تومان
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به نوسان نرخ نهادهها، قیمت قزل آلا نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 تا 55 درصد در بازار افزایش یافت.

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	پیشنهاد توزیع لبنیات ارزان قیمت برای ۷ میلیون خانوار آسیب پذیر روی میز دولت
	رئیس انجمن گاوداران: دولت با واردات شیرخشک موافقت نکرد
	تهران- ایرنا- رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی گاوداران ایران گفت: دولت با وجود تلاش صنایع لبنی برای واردات شیرخشک  با ارز یارانه ای و حذف تعرفه 40 درصدی آن، با واردات این محصول موافقت نکرد
	انجمن لبنی برای افزایش قیمت ها به سازمان حمایت نامه نوشت
	تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: امروز در نامه ای به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام کردیم صنعت لبنیات در شرایط اقتصادی کنونی به دلیل افزایش هزینه های تمام شده تولید، امکان رعایت نرخ های مصوب را ندارد.
	اختلاف صنایع لبنی و دامداران عرضه شیر را در بازار کاهش داد
	تهران - ایرنا - دست اندرکاران انجمن گاوداران ایران از تحویل روزانه بیش از 20 هزارتن شیرخام به کارخانجات لبنی خبر می دهند اما دبیر انجمن صنایع لبنی میزان شیرخام دریافتی را روزانه کمتر از 15 هزارتن برآورد می کند که به گفته او سبب کاهش عرضه فرآورده های ل...
	افزایش قیمت محصولات لبنی با هدف دوام تولید
	باکری گفت: با اصرار دولت بر حفظ قیمت های قبلی محصولات لبنی، کارخانجات لبنی حتماً ورشکسته خواهند شد.

	صادرات و واردات
	صادرات گوجه ممنوع شد
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس وزارت صنعت معدن و تجارت در بخشنامهای به تمامی سازمانهای صمت استانی اعلام کرد صادرات گوجه تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
	کاهش 70 درصدی تولید، بازار صادراتی پسته ایران را کوچک کرد
	تهران- ایرنا- صادرکننده عمده پسته گفت: سرمازدگی و گرمازدگی ابتدای امسال، تولید پسته را به میزان 150 هزارتن معادل 70 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داد که همین امر علاوه بر از دست رفتن بازارهای صادراتی، سبب افزایش قیمت نامتعارف این محصول در بازار داخلی شد...
	افزایش تقاضا و صادرات، گوجه فرنگی را گران کرد
	تهران- ایرنا- نرخ برخی محصولات صیفی همچون گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و حتی هویج در حالی بالا رفته است که رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران دلیل آن را افزایش تقاضای داخلی و صادرات اعلام کرد.
	صادرات گوجه ممنوع شد
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس وزارت صنعت معدن و تجارت در بخشنامهای به تمامی سازمانهای صمت استانی اعلام کرد صادرات گوجه تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
	مالیات اضافه پرداختی واردات کالاهای اساسی مسترد می شود
	ضرورت ممنوعیت صادرات سیب زمینی برای کنترل قیمت/قیمت سیب زمینی بیش از ۳هزار تومان / عرضه گوجه فرنگی جنوب تا ۲۰روز آینده
	امسال 50 درصد پنبه صنایع نساجی از تولید داخلی تامین می شود
	تهران - ایرنا - مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: طبق برآوردها امسال حدود 180 هزارتن وش و 60 هزارتن پنبه محلوج در سطح زیرکشت 71 هزار هکتار تولید خواهد شد که حدود 50 درصد پنبه مورد نیاز صنایع نساجی را از محل تولید داخلی و بقیه با واردات تا...
	رئیس انجمن گاوداران: دولت با واردات شیرخشک موافقت نکرد
	تهران- ایرنا- رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی گاوداران ایران گفت: دولت با وجود تلاش صنایع لبنی برای واردات شیرخشک  با ارز یارانه ای و حذف تعرفه 40 درصدی آن، با واردات این محصول موافقت نکرد
	مشکل حمل و نقل، دامن گوجه فرنگی و سیب زمینی را گرفت
	تهران- ایرنا- کمبود صیفی جات به ویژه گوجه فرنگی و سیب زمینی سبب افزایش قیمت این محصولات در بازار مصرف شده است به طوری که رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران علت اصلی آن را نرسیدن به موقع بار به میادین میوه و تره بار شهرهای بزرگ می داند.
	صادرات دفترچه تحصیلی و گوشت ممنوع شد
	تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه ای به گمرکات ممنوعیت صادرات انواع دفترچه های تحصیلی، هرگونه دام زنده، گوشت گرم و منجمد تولید داخل و وارداتی با ارز 4200 تومانی را ابلاغ کرد.
	ثبت سفارش واردات پالپ پرتقال و پرک نارنگی باز شد
	مدیرکل دفتر مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران در بخشنامه های گمرکات اجرائی اعلام کرد، ثبت سفارش پالپ پرتقال و پرک نارنگی باز شد.
	کره وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شد
	گمرک معافیت کره وارداتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را ابلاغ کرد.
	واردات پالونیا به کشور ممنوع شد/کشت گونههای مهاجم غیرقانونی است م
	مدیر کل دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه واردات بذر، قلمه و نهال درخت پالونیا در کشور ممنوع است،گفت:کشت این محصول غیرقانونی است.
	احتمال افزایش قیمت تخم مرغ/ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی
	رئیس هیاتمدیره اتحادیه مرغ تخمگذاراستان تهران با بیان اینکه تخممرغ طی روزهای آتی حدود۶درصد گران میشودگفت:به دلیل درگیری باآنفلوانزا وممنوعیت صادرات کالاهای اساسی،صادرات تخم مرغ متوقف است.
	صادرات دام زنده و گوشت ممنوع شد
	ممنوعیت صادرت دام زنده و هرگونه گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی (با ارز ۴۲۰۰ تومانی) به گمرکات کشور ابلاغ شد.
	افزایش ۳۳درصدی صادرات زعفران/نوسانات ارزی عمل افزایش آمار صادراتی
	طی ۵ ماه ابتدایی سال، ۱۲۳ میلیون دلارزعفران به کشورهای مختلف صادر شده که حکایت از رشد۳۳درصدی دارد،با این حال فعالان این حوزه معتقدند عده ای برای تامین ارز اقدام به صادرات این محصول کرده اند.
	دام زیادی در حال خروج از مرزهای کشور است/نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 61 هزارتومان
	ملکی گفت:مسئولان برای مدت کوتاهی از صادرات غیر قانونی دام جلوگیری کردند،اما اکنون بحث قاچاق از سرگرفته شده است.

	صنایع غذایی
	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	آنغوزه؛ به نام ایران به کام دیگران
	بیرجند - ایرنا - محصول آنغوزه ایرانی به صورت خام برای فرآوری و بسته بندی به خارج کشور ارسال و پس از انجام این مراحل با برند هندوستان به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر می شود.

	گندم
	ذخایر کالاهای اساسی بسیار مطلوب است/افزایش 8 درصدی تولید گندم
	به گزارش خبرگزاری فارس، یزدان سیف در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه امسال 11 و نیم میلیون تن گندم تولید شد و دولت 9 و نیم میلیون تن از این مقدار را خریداری کرد گفت: با اینکه بارندگیها کاهش داشت اما میزان تولید گندم در مقایسه با س...
	خرید تضمینی ۹.۵ میلیون تن گندم/ ۷۶ درصد پول گندمکاران پرداخت شد
	سید مؤمن نیافر در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: تا این لحظه ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استانهای سراسر کشور به ارزش ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال خریداری شده که از این میزان ۹۵ هزا...
	سید مؤمن نیافر در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: تا این لحظه ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استانهای سراسر کشور به ارزش ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال خریداری شده که از این میزان ۹۵ هزا...
	سید مؤمن نیافر در گفتوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: تا این لحظه ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استانهای سراسر کشور به ارزش ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال خریداری شده که از این میزان ۹۵ هزا...
	پاداش دولت به گندمکاران کردستانی
	سنندج - ایرنا - بهار امسال سخاوت آسمان سبب شد که گندمکاران کردستانی با لب های خندان محصول خود را برداشت کنند و دولت نیز با خوش قولی در پرداخت 50 درصدی مطالبات آنان، زحمت های بهره برداران را بدون پاداش نگذاشت.
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