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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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 فارس - ۹۷/۰۱/۱۴ : تاریخ

 آبی در بخش کشاورزیکوتاه مدتی برای مقابله با کم آیش نسخه /یادداشت وارده

شود که های متداول در تمام مناطق نیمه خشک جهان است که در زمین زراعی یک یا چند فصل کشت نمیآیش یکی از روش 

  .شود و نسخه خوبی برای کم آبی استذخیره رطوبت و کنترل فرسایش می خیزی خاک،منجر به حاصل

های ر دزفول بزرگ به عنوان یکی از مهمترین قطبکمبود بارشها و در نتیجه آن کاهش شدید منابع آب در کشور به ویژه د

کشاورزی کشور، که منجر به کاهش شدید سطح آب پشت سد دز شده منجر به عدم تامین مکفی آب اراضی شبکه کهن دز در 

د های بهاره خواهو مشکالت عدیده کشت 97افزایش دما خود عاملی جهت تشدید این بحران در تابستان  .پایین دست خواهد شد

رسد برنامه ریزی برای اعمال آیش فرصتی مناسب برای ذخیره رطوبت، کاهش سطح زیر کشت و اقتصادی از این رو به نظر می.شد

 .مانده خواهد شدهای باقیشدن کشت

ش و در مقاله کوتاه زیر ابتدا به مسأله کشاورزی پایدار، بعد به اهمیت آب به عنوان یک نهاده مهم و در انتها به مسأله آی

 .راهکارهایی برای مقابله با این بحران پرداخته شده است

ای تعریف کرد که بدون مخاطره انداختن توان ، توسعه پایدار را توسعه1987کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال 

های مواد غذایی و ای بخشنسلهای آینده برای رفع نیازهای خود، پاسخگوی نیازهای حال حاضر باشد. این مفهوم طی تعریف زیر بر

 .توسط سازمان خوار و بار جهانی )فائو( مورد پذیرش قرار گرفت 1988تر بیان شد و در سال کشاورزی دقیق

توسعه پایدار، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت بخشی تحوالت وساختار اداری است، به طوری که تأمین مداوم نیازهای 

و نسلهای آینده را تضمین کند. چنین توسعه پایداری )در بخشهای کشاورزی، جنگلداری  بشری و رضایتمندی نسل حاضر

وشیالت( با حفاظت زمین، آب و ذخائر ژنتیکی گیاهی و جانوری همراه است، تخریب زیست محیطی به همراه ندارد، از فناوری 

 .مورد قبول است کند، از نظر اقتصادی بالنده و پایدار واز نظر اجتماعیمناسب استفاده می

های مختلف زراعی باید به نحوی باشند که همراه با در نظر گرفتن اهداف بنابراین در مورد فعالیتهای کشاورزی میدانی، برنامه

های مناسب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در هر واحد کشاورزی توامان باشد، این نوع کشاورزی است که به واقعیت

 .تر استککشاورزی پایدار نزدی

آب از دیرباز مهمترین عامل توسعه در همه مناطق جهان بوده است، به طوری که انسان ها در دوران اولیه زندگی نزدیک رودخانه 

 .پرداختندهای کشاورزی میها و منابع آب تجمع می کردند و به فعالیت

رشد جمعیت و رشد اقتصادی،  .در هزاره سوم نامیدآب را می توان مهمترین نهاده بحران زا در مسیر توسعه پایدار کشاورزی 

 .بحران کم آبی را تشدید می کند

درصد جمعیت کره زمین از دستیابی به آب کافی محروم هستند  20میلیارد نفر معادل 1/2بر اساس آمارهای سازمان ملل، بیش از 

ند تغییرات جوی و عدم ثبات در الگوهای بارندگی، میلیارد نفر خواهند رسید و عوامل متعددی مان 3به بیش از  2025و تا سال 

 .افزایش جمعیت،گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیت های کشاورزی و صنعتی منجر به افزایش سرانه مصرف شده است

، درصد غذای بیشتر خواهند بود. بخش قابل توجهی از این افزایش تولید 60سال آینده مردم جهان نیازمند  30طبق برآوردها در 

 .حاصل کشت متراکم )استفاده از زمین کمتر برای تولید بیشتر( که نیازمند آب و آبیاری است، خواهند بود

های مختلف برای آب، میزان آب موجود برای آبیاری محصوالت کشاورزی را کاهش می  کمبود منابع آب و رقابت فزاینده بخش

پذیری آرمان یت جغرافیایی و اقلیمی کشور از یک سو و ضرورت تحقق دهد. از طرفی محدودیت منابع آب و خاک به دلیل موقع
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برداری بهینه از منابع آب و خاک موجود در سطح کشور را امری اجتناب  خودکفایی در امور زیربنایی از سوی دیگر، موجبات بهره

 .های موثر استستلزم به کارگیری روشسازد، لذا مدیریت کارآمد آب برای تولید گیاهان زراعی در مناطق کم آب مناپذیر می 

بسیار ناامید کننده بوده است، به طوری که بر  96-97متاسفانه وضعیت بارندگی و در نتیجه منابع آبی در خوزستان در سال زراعی 

، استان خوزستان جزو استانهایی است که با خشکسالی شدیدی مواجه هستند و وضعیت خشکسالی در  SPEI اساس شاخص

 .تان بر اساس این شاخص بسیار شدید استخوزس

های اخیر استفاده بیش از حد، غیرمعقول و غیرکارشناسی از کود و سموم شیمیایی در کشاورزی از طرفی و استفاده طی سال

 هایفعالیتهای نامناسب آبیاری همراه با تلفات باال، وضعیت نگران کننده و ناپایداری را در رویه از آب و بکارگیری روشبی

کشاورزی کشور بوجود آورده است که از مهمترین پیامدهای آن به آبشویی کود وسم و تخلیه به منابع آب و نتیجتا آلودگی آنها و 

 .همچنین زیان اقتصادی در مورد تلفات کود و سم می باشد

ها حاکی از این است که هر بوده و بررسیرسد مجموعه اراضی کشاورزی زیر سد و شبکه دز نیز از این قاعده مستثنی نبه نظر می

 .شودساله مقادیر زیادی از مواد شیمیایی مضر در قالب کودها و سموم شیمیایی در آنجا بکار گرفته می

رسد با استفاده از آیش که مهمترین هدف آن افزایش میزان ذخیره ی رطوبت است، حال با در نظر گرفتن همه جوانب به نظر می

 .برای مدیریت بحران آب ضمن حداقل نمودن زیان اقتصادی نگاه کرد 1397ان یک روش مناسب در سال بتوان به عنو

گویند که برای یک یا چند فصل زراعی کشت نشود. آیش یکی از روشهای متداول در تمام مناطق نیمه خشک زمینی را آیش می

که رابطه نزوالت آسمانی و تبخیر و تعرق طوری است که ر ایران نیز به مقدار وسیعی معمول است. در مناطقی د و است جهان

باران کافی برای تولید همه ساله محصول وجود ندارد، آیش ضروری است. با اینکه آیش گذاردن زمین سبب افزایش هزینه واحد 

 .شودشود، ولی در بیشتر موارد این افزایش هزینه با اضافه عملکرد جبران میزراعی می

 :ر خالصه عبارتند ازاهداف آیش به طو

بهبود حاصل خیزی خاک، ذخیره رطوبت در خاک،کنترل فرسایش خاک کنترل علفهای هرز،کنترل آفات و بیماریها و به دست 

 .آوردن فرصت الزم برای تهیه زمین

امل شود شیای در مناطق نیمه خشک دنیا استفاده مهای تابستانه سیستمی از مدیریت رطوبت که به طور گستردههدف از آیش

شود تولید محصوالت زراعی به مناطق خشک دنیا هم توسعه یابد. هدف از آن ذخیره آیش تابستانه است. آیش تابستانه سبب می

 .رطوبت خاک به منظور جبران بارندگی ساالنه است که به زحمت برای کاشت سودمند محصوالت بر اساس ساالنه کافی است

آیش زمین بدون کشت برای تمام فصل رویشی است ولی چنانچه نیاز باشد خاک کولتیواتور  عملیات سنتی آیش تابستانه شامل

های هرز و تعرق آنها سمپاشی می شوند. بدین ترتیب مدت زمانی که ذخایر شود، یا با علف کش برای ممانعت از رشد علفزده می

 .یابد، افزایش میآب و خاک برای محصول بعدی مجدداً جبران می شود

 :البته به جز آیش، می توان پیشنهادات زیر را برای مقابله با بحران آب در کشاورزی مورد توجه قرار داد

 استفاده از محصوالت سازگار با آب و هوا در هر منطقه -

عی تغییر نوتغییر الگوی آبیاری کشاورزی از غرقابی و بارانی به قطره ای و گاه تبدیل کشت آبی به دیم )در مناطق مستعد( و به -

 الگوی کشت مهم ترین و پایدارترین روش مقابله با بحران کم آبی

 کشت گیاهانی که نیاز آبی کمتر داشته باشد و جلوگیری از کشت گیاهانی همانند برنج که آب زیاد نیاز دارد-

 مینی نفوذ کرده و ذخیره شوداستفاده از کشت حفاظتی با هدف افزایش مواد آلی خاک که در صورت بارندگی، آب به منابع زیرز -

استفاده از گاو آهن پنجه غاری برای کشت حفاظتی کشاورزان باید برای شخم زدن زمین زراعی ازبجای گاو آهن برگردان به  -
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 منظور باقی ماندن بقایای گیاهی در خاک

با هدف کاهش دوره آبیاری کشت گیاهان و گیاهان زودرس و میان رس از قبیل محصوالت بهاره نظیر سیب زمینی و ذرت  -

 محصول

 آبیاری کشاورزی با پساب تصفیه شده -

 تغییر الگوی کشت، یکپارچه سازی زمین های کشاورزی و تسطیح اراضی با هدف کاهش پرت آب در اراضی-

 برنامه های اصالحی و احیای اراضی و باال بردن ماده آلی خاک -

 ه باغ را داشته و کشت ارقام مقاوم به کم آبیهای دیم در مناطقی که استعداد توسعکشت باغ-

در پایان انتظار نظام صنفی کشاورزان دزفول از کشاورزان و بهره برداران این است که ضمن در نظر گرفتن آرامش خود و جامعه، با 

ز این بحران همکاری مدیریت مناسب اراضی خود و در نظر گرفتن بخشی از آیش و سایر راهکارهای مدیریتی ارائه شده، در عبور ا

 .نمایند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970114000645 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۱تاریخ: 

 کندی اجرای عملیات آبخیزداریکمرنگ شدن اعتبارات، دلیل اصلی 

های اخیر دلیل اصلی کندی اجرای عملیات آبخیزداری به شمار یک مقام مسئول گفت: کمرنگ شدن اعتبارات مالی در دهه

صنعت،تجارت و   وگو با خبرنگارها در گفتاردکانی مدیرکل دفتر سیالب و آبخوان داری سازمان جنگلمحمدعلی فتاحی.رودمی

داری در کشور، اظهار کرد:به دلیل با اشاره به آخرین وضعیت عملیات آبخیزداری و آبخوان ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .در کل کشور صورت گرفته است عملیات آبخیزداریمیلیون هکتار  26های اخیر تاکنون در سطحی معادل کمرنگ شدن اعتبارات در دهه

 .رود پیش بیشتری شدت با عملیات اجرای که رودمی انتظار  ،97سالوی افزود: با توجه به افزایش اعتبارات عملیات آبخیزداری در 

های اخیر از نظر جذب اعتبار توسط دولت با مشکالتی مواجه بودیم، اما از طریق سایر اردکانی، تصریح کرد: اگرچه در سالفتاحی

 .ها همچون شهرداری، بخش خصوصی و خیرین توانستیم کار اجرای عملیات را پیش ببریمبخش

 17را یکی از مزایای عملیات آبخیزداری برشمرد و گفت: متوسط فرسایش خاک در کشور  فرسایش خاک این مقام مسئول کنترل

 .تن و رسوب به نصف تقلیل خواهد یافت 9تا  8تن بوده که با اجرای عملیات آبخیزداری این رقم به 

متر مکعب از هدر رفت ذخایر آب  500متر مکعب و آبخیزداری وی ادامه داد: به ازای هر هکتار عملیات آبخوان داری، هزار 

میلیون دالر اعالم  200را از صندوق توسعه ملی،  97فتاحی، اعتبار عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در سال .شودجلوگیری می

یاهی حفظ منابع پایه و پوشش گمدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان داری با تأکید بر حفظ طبیعت، تصریح کرد: این امر بر .کرد

ایم که این امر تأثیر بسزایی دارد چرا که با از بین رفتن یک درخت، در حقیقت ظرفیت حفاظت از آب و خاک را از دست داده

 .سیژن و خاک استاک آب، تولید در درخت  بیانگر اهمیت

https://www.yjc.ir/fa/news/6472478ن/%DA%A9%D9 
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 آب
 فارس - ۹۷/۰۱/۱۳ : تاریخ

 های دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو مشاهده شدبراساس داده

های دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت درصدی بارندگی سال جاری آبی نسبت به میانگین درازمدت براساس داده 46کاهش  

درصد کاهش  46مشابه در درازمدت با  مدیریت منابع آب ایران، میزان بارندگی در سال زراعی و آبی جاری نسبت به میانگین دوره

 شرکت به مربوط آب منابع پایه مطالعات دفتر ، براساس اطالعات مندرج در سامانهخبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی .همراه است

 سال یا و آبی سال یعنی 97 فروردین 12 تا 96 مهرماه ابتدای از دهد،می نشان کشور در روزانه بارندگی گزارش ایران، آب منابع مدیریت

های مشابه در وده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورهب متر میلی 97 بر بالغ جوی هایریزش ارتفاع کل میزان جاری، زراعی

 .درصد کاهش حکایت دارد 46میلی متر ثبت شده، از  181ساله که  49درازمدت 

 50میلی متر بود، حدود  195گذشته که همچنین میزان بارندگی در سال آبی و زراعی جاری نسبت به دوره مشابه سال آبی 

 159.859معادل  97فروردین  12تا پایان  96های این دفتر، حجم کل بارش از اول مهر براساس یافته .دهددرصد کاهش نشان می

 49دهد، در دریای خزر نسبت به متوسط های آبریز نشان میهمچنین بررسی میزان بارش در حوضه .میلیارد مترمکعب بوده است

  .دهددرصد کاهش نشان می 54درصد، در دریای خلیج فارس و دریای عمان  6ساله 

قوم درصد و در حوضه قره 77درصد، در حوضه مرزی شرق  58ها در فالت مرکزی ایران نسبت به مشابه درازمدت میزان بارندگی

  .دهددرصد کاهش نشان می 46زمدت میزان بارندگی در کل کشور نسبت به میانگین درا .دهددرصد کاهش نشان می 43

درصد رشد دارد، در حوضه دریاچه ارومیه ثبت شده که توسط  16ای که میزان بارندگی در سال زراعی و آبی جاری تنها حوضه

  .میلیمتر بارندگی گزارش شده است 156.5اداره هواشناسی سقز و در کردستان و نقده 

کشور در سایت هوشک و سراوان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان گزارش  بیشترین کاهش بارندگی در حوضه مرزی شرق

درصد افت  77میلی متر بوده که نسبت به رقم مشابه خود در دراز مدت  3.3شده است که کل بارندگی آن از مهر تا اکنون 

 رقم این که بوده خزر حوزه در روز آزاد -دینارسرا ایستگاه متردر میلی 889.5بیشترین بارندگی به میزان  .دهدبارندگی نشان می

کاهش بارندگی با ادامه .دهددرصد کاهش نشان می 6ساله  49سال قبل یک درصد و نسبت به رقم دراز مدت  مشابه به نسبت

کند مدیران دولتی و غیر دولتی نسبت به تدوین برنامه مصرف بهینه آب در کشاورزی، صنعت و شرب و نیز خشکسالی ایجاب می

لوگیری از اسراف آب ، کشت محصوالت کم مصرف آبی، اتخاذ روشهای کم مصرف آب و انجام اقدامات تولید آب مثل آبخیزداری ج

 .و آبخوان داری و ایجاد پوشش گیاهی و درخت کاری در اراضی شیبدار به جای زراعت اقدام کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970113000523 
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 آب
 فارس - ۹۷/۰۱/۱۲ : تاریخ

 درصدی بارندگی سال جاری آبی نسبت به میانگین درازمدت ۴۶کاهش 

های دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان بارندگی در سال زراعی و آبی جاری نسبت براساس داده 

  .درصد کاهش همراه است 46مشابه در درازمدت با  به میانگین دوره

مربوط به شرکت  دفتر مطالعات پایه منابع آب، براساس اطالعات مندرج در سامانه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

یعنی سال آبی و  97فروردین  12تا  96دهد، از ابتدای مهرماه مدیریت منابع آب ایران، گزارش بارندگی روزانه در کشور نشان می

میلی متر بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین  97های جوی بالغ بر ری، میزان کل ارتفاع ریزشیا سال زراعی جا

 .درصد کاهش حکایت دارد 46میلی متر ثبت شده، از  181ساله که  49های مشابه در درازمدت دوره

 50میلی متر بود، حدود  195شته که همچنین میزان بارندگی در سال آبی و زراعی جاری نسبت به دوره مشابه سال آبی گذ

 159.859معادل  97فروردین  12تا پایان  96های این دفتر، حجم کل بارش از اول مهر براساس یافته .دهددرصد کاهش نشان می

 49دهد، در دریای خزر نسبت به متوسط های آبریز نشان میهمچنین بررسی میزان بارش در حوضه .میلیارد مترمکعب بوده است

ها در فالت مرکزی ایران میزان بارندگی .دهددرصد کاهش نشان می 54درصد، در دریای خلیج فارس و دریای عمان  6ساله 

میزان  .دهددرصد کاهش نشان می 43قوم درصد و در حوضه قره 77درصد، در حوضه مرزی شرق  58نسبت به مشابه درازمدت 

ای که میزان بارندگی در سال زراعی تنها حوضه .دهددرصد کاهش نشان می 46ت بارندگی در کل کشور نسبت به میانگین درازمد

 156.5درصد رشد دارد، در حوضه دریاچه ارومیه ثبت شده که توسط اداره هواشناسی سقز و در کردستان و نقده  16و آبی جاری 

در سایت هوشک و سراوان خراسان  بیشترین کاهش بارندگی در حوضه مرزی شرق کشور .میلیمتر بارندگی گزارش شده است

میلی متر بوده که نسبت به رقم مشابه  3.3جنوبی و سیستان و بلوچستان گزارش شده است که کل بارندگی آن از مهر تا اکنون 

 آزاد -دینارسرا ایستگاه متردر میلی 889.5بیشترین بارندگی به میزان  .دهددرصد افت بارندگی نشان می 77خود در دراز مدت 

درصد کاهش نشان  6ساله  49 مدت دراز رقم به نسبت و درصد یک قبل سال مشابه به نسبت رقم این که بوده خزر حوزه در روز

 .دهدمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970112000706 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۴تاریخ: 

 های نوین آبیاریتجهیز بیش ازیک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه

آبیاری تجهیز هزار هکتار به سامانه نوین 745میلیون هکتار اراضی آبی کشور،یک میلیون و  8.7یک مقام مسئول گفت: تاکنون از 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارهای نوین آبیاری در گفتسامانه عباس زارع مجری طرح.شدند

اظهار کرد: اگرچه در افزایش بهره وری تنها اجرای  بخش کشاورزی،وری  با اشاره به نقش اجرای سامانه نوین آبیاری در افزایش بهره ،جوان

 .منابع آبی را به همراه دارد درصدی 30 حداقل وری بهره  های نوین افزایشهای نوین آبیاری مد نظر نیست، اما اجرای سامانهروش

 های نوینهای پی در پی، توسعه سامانهوی افزود: با توجه به قرار گرفتن کشور در کمربندی خشک و نیمه خشک و خشکسالی

زارع ادامه داد: بنا به تأکید مقام معظم رهبری در افزایش بهره وری آب در بخش .رودشمار می کشوربه در آبیاری یک ضرورت 

ی هر به ازا شود، چرا که توسعه این سامانههای نوین آبیاری استفاده میکشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه سامانه

 .متر مکعب صرفه جویی آب را به همراه دارد 500هزار و  4تا  4متر مکعب 

های کشاورزی اعم از بذر، درصدی نهاده 30جویی حداقل درصدی تولید، صرفه 30های نوین آبیاری افزایش مجری طرح سامانه

 .های نوین آبیاری برشمردا از دیگر مزایای توسعه سامانههای زیرزمینی ردرصدی انرژی از منابع آب 25کود، سم و سایر نهاده ها و 

میلیون  8.7کتار اراضی به سامانه نوین آبیاری تجهیز شدند، بیان کرد: تاکنون از ه هزار285  ،96وی با اشاره به اینکه در سال 

 .های نوین آبیاری تجهیز شدندسامانههزار هکتار به  745درصد اراضی معادل یک میلیون و  20هکتار اراضی آبی کشور، حدود 

دانست و افزود:  اقتصاد مقاومتیدار های اولویتهای نوین آبیاری را یکی از پروژهاین مقام مسئول تجهیز اراضی آبی به سامانه

حداقل  براین اساس وزارت جهاد کشاورزی موظف شده که با تأمین و تخصیص اعتبارات مصوب سازمان برنامه و بودجه همه ساله

 .هزار هکتار اراضی آبی را به سامانه های نوین آبیاری تجهیز کند 250

https://www.yjc.ir/fa/news/6472158/%D8%AA% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۳تاریخ: 

 آالت کشاورزیمقاومتی در بخش ماشینتحقق اقتصاد 

های اخیر بیانگر تحقق های کشاورزی در سالمیلیارد تومانی در بخش ماشین 500هزار و  5گذاری یک مقام مسئول گفت: سرمایه

 .اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارکشاورزی در گفتکامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد  

د: در چهار های اخیر، اظهار کرهای کشاورزی در سالبا اشاره به آخرین وضعیت صنعت ماشین ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

افتاد به طوریکه بخش عمده عرضه کنندگان و  ماشین آالت کشاورزی سال گذشته اتفاقات مثبتی در حوزه صنعت

 .تولیدکنندگان ماشین آالت با خروج از رکود مواجه بودند

ها که ناشی از ماشین وی افزود: با توجه به سرمایه گذاری گسترده در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی و ایجاد بازارهای مناسب برای

 .اندازی خطوط اعتباری مکانیزاسیون در کشور بود، مجددا رونق به بازار ماشین آالت بازگشتراه

 براین  های کشاورزی طی چند سال اخیر خبر داد و گفت:میلیارد تومانی در بخش ماشین 500هزار و  5گذاری عباسی از سرمایه

جه و تو اقتصاد مقاومتیین امر بیانگر نماد کامل ا که شد گذاری سرمایه داخلی صنعت حوزه در اعتباری منابع درصد 95  اساس

 .و برنامه ریزی وزارت جهاد در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی است

 .مرداین مقام مسئول انبوه تقاضا و گردش مالی مناسب را یکی از راهکارهای خروج از رکود صنعت ماشین آالت کشاورزی بر ش

عرضه کننده لوازم، تجهیزات آبیاری همگی به صورت  300های کشاورزی و عرضه کننده ماشین 250وی ادامه داد: هم اکنون 

 .های اخیر در حوزه صنعت داخل سرمایه گذاری شددرصد منابع اعتباری در سال 95فعال مشغول به فعالیت هستند، چرا که 

ه به آخرین وضعیت قیمت ماشین آالت، بیان کرد: قیمت ماشین آالت کشاورزی داخلی یک رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون با اشار

های کشورهای پیشرو است و با توجه به اینکه در حوزه کیفیت تفاوت چندانی با رقبا سوم، یک چهارم و یک پنجم قیمت ماشین

 .های تولید داخل دارندنداریم،کشاورزان رغبت بیشتری به خرید ماشین

ا اشاره به اینکه قیمت مناسب ماشین آالت داخلی پتانسیل بزرگی برای بخش کشاورزی محسوب می شود، گفت: در دولت وی ب

هزار دستگاه کمباین برنج،  6دستگاه انواع کمباین غالت،  300هزار و  2هزار دستگاه تراکتور،  91تا  90یازدهم و دوازدهم بیش از 

درصد ناوگان ماشینی بخش کشاورزی در  35فت که گ توانمی جرئت به و شد عرصه وارد رزیکشاو ادوات انواع دستگاه هزار  185

 .سال های اخیر نوسازی شدند

https://www.yjc.ir/fa/news/6472520/%D8% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۲تاریخ: 

 رفع مشکل کشاورزان با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال

 .طبیعی، گفت: عرضه محصول در بورس کاال می تواند راهگشای مشکالت کشاورزان باشدرئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگارمحمد شفیع ملک

در بازار سنتی اظهار کرد: با وجود مشکالت متعدد  عرضه محصوالت کشاورزی، با انتقاد از ناکارآمدی باشگاه خبرنگاران جوان

 .کشاورزان در بازار سنتی،عرضه محصول در بورس کاال می تواند راهگشای مشکالت کشاورزان باشد

نیازمند ایجاد زیرساخت ها و امکانات الزم است،اما موفقیت در عرضه  بورس کاالاورزی در وی افزود: اگرچه عرضه محصوالت کش

براین  :درصد کشاورزان خرده مالک هستند، گفت 80زاده با اشاره به اینکه ملک.محصول به نفع تولیدکنندگان تمام می شود

 عرضه منظور به  تقویت اتحادیه های صنفی و تعاونی ها اساس، آنها توان عرضه محصوالت در بورس کاال را ندارند در حالیکه با

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، با . فاصله قیمت تولید تا توزیع به حداقل خود می رسد بورس کاال در محصوالت

ش به آنکه بحث فروبیان اینکه بازار سنتی محصوالت، بزرگترین ضربه را به تولیدکنندگان وارد می کند، اظهار کرد: با توجه 

مهم ترین راه کاهش فاصله قیمت تولید تا توزیع است؛بنابراین عرضه مستقیم محصول توسط  محصوالت کشاورزی

 .تولیدکنندگان امری مهم در حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف کننده به شمار می رود

تولیدکنندگان قرار گیرد تا محصوالت خود را عرضه  درصد غرفه شهرهای بزرگ در اختیار 25زاده ادامه داد: اگرچه مقرر بود ملک

کنند اما در عمل این کار اجرا نشد چرا که پس از به مزایده گذاشتن این غرفه ها،دالالن و واسطه ها به منظور سودجویی خود 

انست و گفت: در بورس کاال را مستلزم نظارت مسئوالن د عرضه محصوالت کشاورزیوی .اقدام به اجاره این غرفه ها کردند

عرضه محصول در بورس کاال در صورت فقدان نظارت ها زمینه را برای سودجویی بسیاری از افراد در بخش فراهم خواهد کرد به 

 500تومان و اختالط آن با گندم داخلی و تحویل به سیلوهای خرید، مابه التفاوت  800طوریکه آنها با خرید گندم وارداتی به نرخ 

 .ن با محصول داخلی را دریافت می کنندتومانی آ 600تا 

https://www.yjc.ir/fa/news/6472215/%D8%B1%D9 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۳تاریخ: 

 در ایام نوروز باال رفتآخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/تب قیمت میوه 

در فاصله چند روز مانده تا پایان سال و اوایل سال جدید، بازار میوه جنب و جوش بیشتری پیدا کرده و قیمت برخی اقالم با 

 .افزایش نسبی همراه است

در فاصله چند روز مانده تا پایان سال و اوایل  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .سال جدید رفت و آمد در بازار میوه جنب و جوش بیشتری پیدا کرده و قیمت برخی اقالم با نوساناتی در بازار روبروست

از رونق نسبی برخوردار است که در برخی مواقع افزایش تقاضا منجر به تحوالت قیمت  ر میوه و تره باربازا درایام نوروز همچنان

هزار تومان، سیب 4تا  800هزارو2بررسی بازار میوه و تره بار نشان می دهد که در حال حاضر قیمت هر کیلو پرتقال .ها می شود

تا  10هزار تومان،توت فرنگی 5تا  800هزار و 3، خیار 500هزار و 5تا  4یوی هزار تومان،ک 8تا  500هزار و 7هزار تومان،موز 6تا 3

 .هزار تومان است50تا  40هزار و چغاله بادام 11تا  8هزارتومان،نارنگی 13

 یکی از فروشندگان میوه می گوید: علی رغم فراوانی تولید،قیمت برخی اقالم در روزهای پایانی سال به دلیل افزایش تقاضا و رونق

 .بازار دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفت

حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار با اشاره به آخرین وضعیت بازار میوه و تره بار اظهار کرد: هم 

هزار 2، پرتقال جنوب 600تا هزار و  200،پرتقال تامسون شمال هزار و 500اکنون نرخ هر کیلو پرتقال رسمی شمال هزار تا هزار و 

تومان  500هزار و  5تا  5هزار، موز 3تا  500، کیوی هزار و 200هزار و 2تا 100، سیب لبنانی هزار و 500هزار و  3تا  500و 

 .است

هزار، 2 تا 400،خیار گلخانه هزار و 500تا هزار و  800وی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در میدان افزود: هر کیلو خیار رسمی با نرخ 

 .در میدان عرضه می شود 500هزار و 4تا  500هزار و 3هزار و نارنگی تخم پاکستانی  8تا  4نارنگی بندری 

تا  700، پیاز زرد 500هزار و 2تا  2هزار،بادمجان گلخانه 2تا  500صابری ادامه داد: اکنون نرخ هر کیلو بادمجان دلمه ای هزار و 

،گوجه 200تا هزار و  700تا هزار،گوجه فرنگی نو  800هزار،کاهو رسمی  11تا  8خشک تا هزار،سیر  600هزار ،سیب زمینی 

 .تومان است500هزار و  3تا  500هزار و 2هزار و فلفل دلمه رنگی 2،فلفل دلمه سبز هزار تا 500هزار و 2تا  2فرنگی گلخانه 

 .تا هزار تومان است 800،آش،قورمه( و سبزی جور)پلو 500به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن هزار تا هزار و 

رییس اتحادیه بارفروشان با اشاره به پیش بینی قیمت میوه در بازار طی روزهای آتی افزود: با توجه به فراوانی بار در میدان پیش 

 .رخ ندهد بازار میوه بینی می شود که نوسان خاصی در ایام نوروز در

https://www.yjc.ir/fa/news/6481034/%D8%A2%D8%AE% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۶تاریخ: 

 ثبات نرخ انواع میوه و سبزی در ایام نوروز

 .بازار حاکم است صابری گفت:با توجه به فراوانی تولید وعرضه محصوالت کشاورزی رکود و آرامش بر

،آخرین بررسی ها از بازار میوه و تره بار حاکی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

 700هزار و 2هزار تومان،پرتقال شمال 6تا  4تومان،پرتقال جنوب  500هزار و 6تا  500هزار و 2سیب  از آن است که نرخ هر کیلو

هزار تومان،توت 5تا  500هزار و 2تومان، خیار  700هزار و 7تا 500هزار و 6هزار تومان،موز 13تا  8تومان،نارنگی  500هزار و 4تا 

 .تومان است 500هزار و 2تا  500و هندوانه هزار و  500هزار و 5تا  3وی هزار ،کی50تا  40هزار،چغاله بادام 15تا  8فرنگی 

از رکود  صنعت،تجارت و کشاورزی  حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در گفتگو با خبرنگار

،قیمت محصوالت همانند تولید و عرضه محصوالت کشاورزیه بار خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی حاکم بر بازار میوه و تر

وی افزود: با توجه به آنکه سیب و پرتقال به میزان کافی در سردخانه ها موجود است،بنابراین هیچ گونه .ایام قبل از عید است

تومان اعالم کرد و افزود: هم اکنون 500سمی شمال هزار تا هزار و صابری نرخ هر کیلو پرتقال ر.افزایش قیمتی نخواهیم داشت

هزار، 15تا  5،توت فرنگی جیرفت 500هزار و 3تا  500هزار و 2هزار،پرتقال جنوب 2تا  500قیمت هر کیلو تامسون شمال هزار و 

 .هزار تومان است 9تا  6،نارنگی بندری 500هزار و 4تا  500هزار و 3نارنگی تخم پاکستانی 

،سیب لبنانی قرمز هزار 500هزار و 2تا  200وی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار گفت: هر کیلو سیب لبنانی زرد با نرخ هزار و 

 .تومان در میدان عرضه می شود 600تا هزار و  800هزار و هندوانه 6تا  500هزار و 5،موز 500هزار و 3تا 2،کیوی 500هزار و 2تا 

تومان است،افزود: همچنین قیمت هر کیلو خیار گلخانه هزار و 500تا هزار و  800وی با اشاره به اینکه نرخ هر کیلو خیار رسمی 

تا  500،بادمجان دلمه ای هزار و 300تا هزار و  800،گوجه فرنگی نو 500هزار و 2تا  2، گوجه فرنگی گلخانه 500هزار و 2تا  700

تا هزار و  200و سیب زمینی هزار و  500هزار و 2تا  2تا هزار،پیاز قرمز  700،پیاز زرد 500هزار و 2تا  2هزار،بادمجان گلخانه 2

هزار 4تا  500هزار و 2،فلفل دلمه رنگی 500هزار و 3تا  3صابری ادامه داد: هم اکنون نرخ هر کیلو فلفل تند ریز .تومان است 600

هزار،هویج 3تا  2،لوبیا سبز 800تا  500، کاهو رسمی 500تا هزار و  800ساالدی  هزار،کاهو پیچ2،فلفل دلمه سبز هزار تا 500و 

به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان نرخ هر کیلو سبزی خوردن .هزار تومان است4تا  500هزار و 2و کلم بروکلی  200تا هزار و  800

 .تا هزار تومان است 800و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  500هزار تا هزار و 

https://www.yjc.ir/fa/news/6483086/%D8%AB%D8%A8% 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۷تاریخ: 

 هزارتن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار میوه نوروز ۴۵توزیع 

درصد آن توزیع شده  75هزارتن سیب و پرتقال ذخیره شده جهت تنظیم بازار نوروز، تاکنون  60یک مقام مسئول گفت: از مجموع 

 .است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلی اوسط هاشمی مدیر عامل سازمان تعاون روستایی در گفت

درصد این  75هزارتن سیب و پرتقال جهت تنظیم بازار در ایام نوروز اظهار کرد: تا به امروز  60، با اشاره به توزیع خبرنگاران جوان

 .ن از محصوالت تدارک دیده شده استها در بازار توزیع شد که این امر بیانگر استقبال خوب مصرف کنندگامیوه

برای ما مهم تعادل، کنترل قیمت و حفظ کیفیت است که خوشبختانه توزیع  محصوالت کشاورزیوی افزود: باوجود فراوانی تولید 

نه  هاشمی گفت: بررسی و رصد چند نقطه از میادین توزیع به عنوان یک مشتری.های تنظیم بازار نظر مردم را جلب کرده استمیوه

تدارک کننده بازار؛ بیانگر کیفیت و قیمت مناسب محصوالت است، چرا که همواره سعی کردیم از نظر قیمت و کیفیت خود را به نگاه 

وی با بیان اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر توزیع وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه اکثر مردم در سفر .مردم نزدیک کنیم

ها برای تعادل بازار تا پایان فروردین، در بازار ین برنامه ریزی کرده ایم که موجودی باقی مانده در انبارها و سردخانههستند، بنابرا

درصد کمتر از نرخ میوه بازار  20تا  15قیمت سیب و پرتقال توزیعی  :مدیرعامل سازمان تعاون روستایی تصریح کرد.توزیع شوند

 .شتری تاثیر بسزایی خواهد داشتاست که این امر در جلب رضایت م

https://www.yjc.ir/fa/news/6483834/%D8%AA%D9 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۲تاریخ: 

 میوه در آستانه روز طبیعت آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/آشفته بازار

 .سابقه کاهو و میوه در آستانه روز طبیعت استآخرین بررسی از بازار میوه و تره بار حاکی از گرانی بی

اگرچه تنها یک روز تا روز طبیعت و  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

ه رو هستند برفتن به پارک، بستان و جنگل زمان باقی مانده، اما هنوز بسیاری از مردم برای خرید برخی اقالم با سرگردانی روبه

 .خصوص این موضوع در بازار میوه مشهود است

 .یت از گرانی بی سابقه میوه و کاهوستحکا بازار میوهگشت و گذار در 

تا  500هزار و 3هزار، پرتقال  6تا  2، سیب 500هزار و 4تا  4آخرین بررسی از بازار میوه حاکی از آن است که نرخ هر کیلو کیوی 

هزار و 40تا  30ام هزار، چغاله باد2تا  500، هندوانه هزار و 500هزار و 3تا  3، خیار 500هزار و 6هزار، موز 3هزار، لیموشیرین 6

 .هزار تومان است5تا  4کاهو 

از رکود حاکم  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،وگو با خبرنگار در گفت اتحادیه بارفروشان تهران علی فتعلی نایب رئیس

 .فراوانی عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی بر بازار حاکم است بر بازار میوه و تره بار خبر داد و گفت: با توجه به

هزار و 3تا  500هزار و 2تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو پرتقال جنوب  500وی نرخ هر کیلو پرتقال رسمی هزار تا هزار و 

تا  5و توت فرنگی  500هزار و 3تا  500هزار و  2، پرتقال خونی شمال 600تا هزار و  500، پرتقال تامسون شمال هزار و 500

 .هزار تومان است15

، سیب 500هزار و 2تا  200ها در بازار، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو سیب لبنانی زرد با نرخ هزار و وی با اشاره به نرخ سایر میوه

هزار، نارنگی تخم 9تا  6رنگی بندری هزار، نا6تا  500هزار و  5، موز 500هزار و 3تا  2،کیوی 500هزار و 2لبنانی قرمز هزار تا 

 .شودتومان در میدان عرضه می 600تا هزار و  800و هندوانه  500هزار و 4تا  500هزار و 3پاکستانی 

تا  800تومان در بازار اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو خیار رسمی  500هزار و  2تا  700فتعلی نرخ هر کیلو خیار گلخانه هزار و 

تا  2تا هزار،پیاز قرمز  700، پیاز زرد 500 و هزار 2 تا 2 گلخانه بادمجان هزار،2  تا 500بادمجان دلمه ای هزار و، 500هزار و 

 500 و هزار ،کاهو500 و هزار2 تا هزار سبز دلمه فلفل ،500 و هزار 4  تا 500هزار و 2، فلفل دلمه رنگی 500هزار و 2

 .است تومان300  تا هزار و 800 نو فرنگی گوجه و 500 و هزار 2 تا 2 گلخانه فرنگی هزار،گوجه2  تا

تا هزار  800و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  500به گفته نایب رئیس اتحادیه بارفروشان نرخ هر کیلو سبزی خوردن هزار تا هزار و 

 .تومان است

https://www.yjc.ir/fa/news/6487349/%D8%A2%D8 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۰۳ : تاریخ

 رویه محصوالت کشاورزی در سال حمایت از کاالی ایرانیجلوگیری از واردات بی

رویه محصوالت کشاورزی به خصوص در فصل برداشت و تشویق و حمایت عضو کمیسیون کشاورزی تدبیر برای کنترل واردات بی 

های از بخش اظهار داشت: بخش کشاورزی خبرگزاری فارسو گو با خبرنگار اقتصادی عباس پاپی زاده در گفت .از صادرات را ضروری دانست

های احتمالی و استفاده از نیرو و منابع داخلی این مهم اقتصاد ایران است به خصوص در شرایط تحریم برای حفظ استقالل، مقابله با تحریم

 .کننده داردبخش نقشی حیاتی و تعیین

ر حالی امنیت غذایی کشور را وی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی تامین کننده امنیت غذایی کشور است، افزود: این بخش د

تامین کرده که بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس به رغم منابع عظیم نفت و گاز فاقد چنین امتیازی بوده و در این رابطه 

 .پذیر هستندکامال وابسته و آسیب

را داریم و در برخی محصوالت مانند  پاپی زاده اضافه کرد: ما در کشور توانایی خودکفایی کامل به خصوص در حوزه کاالهای اساسی

درصد نیاز داخل را در  40مان را کاهش داده و الاقل رسد نیز قادریم وابستگیدرصد می 5 - 4های روغنی که تولیدمان به دانه

 .مان را افزایش دهیمکشور تولید کرده و حاشیه امنیت غذایی

کشاورزی ایران مانند مرکبات، کشمش، گل و برخی سبزیجات به  عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه برخی محصوالت

نظیز هستند، تصریح کرد: اینکه در فصل برداشت محصوالت مشابه خارجی وارد کشور شود، ظلم به بخش لحاظ کیفیت در دنیا بی

 .کشاورزی کشور است

رویه کشاورزی جلوگیری کرده و زمینه د از واردات بیوی ابراز امیدواری کرد در سال حمایت از تولید کاالی ایرانی مسئوالن بتوانن

 .صادرات محصوالت داخلی را نیز فراهم آورند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970103000632 
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 برنامه و سیاست ها  
 فارس - ۹۷/۰۱/۱۳ : تاریخ

 گمرک خبر داد واردات محصوالت تراریخته منوط به مجوز وزارت جهاد کشاورزی شد 

ای اعالم کرد صدور مجوز واردات محصوالت تراریخته کشاورزی مشمول مجوز سازمان تحقیقات، ترویج و گمرک در بخشنامه

  .آموزش وزارت جهاد کشاورزی شده است

به نقل از گمرک جمهوری اسالمی، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در  خبرگزاری فارس به گزارش

بخشنامه ای اعالم کرد: صدور مجوز واردات محصوالت تراریخته کشاورزی مشمول مجوز سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش وزارت 

 .زی شده استجهاد کشاور

 صادرات مقررات دفتر  مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در این بخشنامه به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد:

 مورد در کشاورزی جهاد وزارت بازرگانی استانداردهای و مقررات دفتر نامه به توجه با تجارت و معدن صنعت، وزارت واردات و

اورزی کش جهاد وزارت تحقیقات سازمان مجوز مشمول را کشاورزی تراریخته محصوالت واردات ، کشاورزی محصوالت مجوز صدور

 .کرده است

ضوابط جاری و اخذ سایر مجوزهای ثبت  بر این اساس، محصوالتی کشاورزی در صورت تراریخته بودن عالوه بر رعایت مقررات و

 .از سازمان تحقیقات ، ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی شد سفارش و جهاد کشاورزی ملزم به اخذ مجوز

و  23،  21،  20،  17،  14،  13، 12، 11،  10، 8، 7، 6،  5،  3، 1این بخشنامه مشمول محصوالت کشاورزی مندرج در فصول 

 .کتاب مقررات صادرات و واردات می شود 50

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970113000464 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۳تاریخ: 

 کشت فراسرزمینی به قیمت نابودی کشاورزان تمام می شود

 .عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: کشت فراسرزمینی به قیمت نابودی جامعه کشاورزی تمام می شود

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار

به قیمت نابودی کشاورزان تمام می شود،اظهار کرد: اگرچه کشت فراسرزمینی برای  کشت فراسرزمینیبا اشاره به اینکه ،جوان

کشورهایی که با محدودیت منابع آبی روبرو هستند، از لحاظ علمی قابل قبول است و به طور مطلق نمی توان آن را رد کرد، اما با از 

 .کالت بزرگ تری روبرو می شویمدست دادن کشاورزی و نبود جایگزینی شغل مناسب برای کشاورزان با مش

وی افزود: با وجود آنکه کشت فراسرزمینی توسط بسیاری از کشورها به سبب بحث تامین غذا مطرح است اما در کشور ما به سبب 

 .، دامپروری و امنیت غذایی ،مانور دادن بر روی آن بسیار خطرناک است بخش کشاورزیدرصدی اقتصاد به  90وابستگی 

درصد جمعیت روستانشین و مابقی شهرنشین هستند،اما  30داد: علی رغم آنکه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اسدی ادامه 

درصد اقتصاد با کشاورزی ارتباط دارد و به جز کشاورزی چیزی برای تولید ثروت نداریم ،بنابراین تعطیلی این  90بنده معتقدم که 

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه آمریکا و ابرقدرت ها از هر .ی شودبخش به قیمت بیکاری هزاران کشاورز تمام م

حربه ای برای فشار آوردن به کشور استفاده می کنند،گفت: با این شرایط چه اطمینانی وجود دارد که با توسعه کشت 

 .فراسرزمینی،کشورهای بیگانه به ما غذا بدهند

توان رفتن به خارج از کشور را دارند،به نظر می رسد که با افزایش  کشاورزاندودی از به گفته وی با توجه به آنکه تعداد مح

 .تکنولوژی و توسعه گلخانه های پیشرفته با حداقل استفاده از منابع آب بتوان حداکثر تولید را داشت

ews/https://www.yjc.ir/fa/n6472140/%DA%A9%D8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6472140/%DA%A9%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم فروردین 

 

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

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۵تاریخ: 

 اجرای کشاورزی حفاظتی با ابزار و روش های نوین محقق می شود

 اظتیحف کشاورزی اجرای اسدی گفت:امکان دریافت تسهیالت و استفاده از ابزارهای نوین برای کشاورزان وجود ندارد بنابراین

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار.شعاری بیش نیست

تنها راه نجات کشور از بحران منابع آبی به شمار می رود، اظهار کرد: با توجه به  کشاورزی حفاظتیینکه با اشاره به ا ،خبرنگاران جوان

ضرورت کشاورزی حفاظتی،دنیا در حال حرکت به این سمت و سو است و از آن جا که کشاورزان توان مالی الزم را ندارند،اجرای این امر 

جه به آنکه امکان دریافت تسهیالت و استفاده از ابزارها و امکاناتی که منجر به کشاورزی حفاظتی وی افزود: با تو.نیازمند سرمایه گذاری است

 .در کشور شعاری بیش نیست اجرای کشاورزی حفاظتی می شود برای کشاورزان وجود ندارد؛ بنابراین

 .و پیشرفته توفیق چندانی نخواهیم داشت کشاورزی مدرنبه گفته اسدی تا زمانی که مشکالت اساسی در بخش مرتفع نشود،در 

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: امروزه پیشرفته ترین کشاورزی در نقاط مختلف کشور، حداقل پنج دهه از کشاورزی 

 .مدرن جهان عقب است که درنهایت این امر هدر رفت منابع ارزشمند آبی و خاکی را به همراه دارد

ر رفت منابع ارزشمند آبی حاصل از کشاورزی مافوق سنتی در کشور گفت: کشاورزان تنها در یک فصل زراعی وی با انتقاد از هد

 .امکان کشت جهت گذراندن معیشت خود را دارند در حالیکه این نوع کشاورزی در دنیا منسوخ شده است

و گلخانه های مدرن است در حالیکه  ن آبیاریسامانه های نویبه گفته این مقام مسئول اجرای کشاورزی حفاظتی نیازمند ایجاد 

 .کشاورزان منابع مالی الزم برای اجرای این امور را در اختیار ندارند

https://www.yjc.ir/fa/news/6472286/%D8% 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۷تاریخ: 

 اجرای الگوی کشت، حلقه مفقوده بخش کشاورزی

 .عضو کمیسیون کشاورزی گفت:کشاورزان با اجرای الگوی کشت برحسب نیاز بازار داخل و میزان صادرات به امر تولید می پردازند

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگاروگو با عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت

اری ددر انبارها اظهار کرد: اگرچه اقداماتی در زمینه نگه  محصوالت کشاورزی، با انتقاد از شرایط نگه داری باشگاه خبرنگاران جوان

محصوالت در انبار، سردخانه و سیلوها صورت گرفته، اما روش نگه داری مبتنی بر روش های روز دنیا نیست که در نهایت این امر، 

ها و مشکالت در بسته بندی، درجه بندی، وی افزود: وجود برخی کاستی.افت کیفیت و کمیت محصول را به همراه داشته است

 .در بخش کشاورزی شده است ضایعات محصوالتمحصول منجر به آمار باالی سورتینگ و آماده سازی توزیع 

دانست و گفت: کشاورزان با اجرای الگوی کشت برحسب نیاز بازار  بخش کشاورزی  پاپی زاده اجرای الگوی کشت را حلقه مفقوده

قع سطح زیر کشت محصول به قدری افزایش پردازند در حالیکه در شرایط کنونی در برخی مواداخل و میزان صادرات به امر تولید می

 .می یابد که در زمان برداشت با مازاد عرضه و درنهایت کاهش شدید قیمت در بازار روبرو می شویم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در برخی مواقع هنگام برداشت محصول، ازدیاد عرضه به دلیل کافی نبودن 

شکالت متعددی نظیر نوسان قیمت، عدم صرفه اقتصادی تولید برای کشاورز و از بین رفتن محصول به سبب نبود انبار و سردخانه م

و صادرات محصوالت کشاورزی را عاملی مهم در  توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلیوی .تقاضا در بازار را به همراه داشته است

 .جلوگیری از افت کیفیت و افزایش ضایعات در بخش دانست

https://www.yjc.ir/fa/news/6472272/%D8%A7%D8%AC%D8%B 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۹تاریخ: 

 منافع ملی کشور چیست؟نقش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایرانی در حفاظت از 

اگر در گذشته،دشمن با استراتژی نظامی و نشانه گرفتن مرزها به دنبال ایجاد اختالفات داخلی و ضربه زدن به امنیت کشور بوده، 

 .امروز با هدف قرار دادن اقتصاد کشور در صدد تضعیف ایران است

با مطالعه و سیر تاریخی ایران و فراز و  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

هایی که پشت سر گذاشته است، به روشنی در خواهیم یافت که در هر مقطعی، معاندان مردم و کشور به طُرُق مختلف در صدد نشیب

اسالمی بیش  در این میان، عمق دشمنی ها در چهار دهه گذشته و با پیروزی انقالب.تضعیف و عقده گشایی بر این مملکت بوده اند

از پیش افزایش یافته و هجمه دشمنان به کشور، مردم و حاکمیتِ این مرز و بوم آنچنان تشدید شده که اغراق نیست اگر این عبارت 

ساله مطرح شود که معاندان این مرز و بوم از هیچ اقدامی برای بر زمین زدن ایران اسالمی دریغ  40های در وصف سیر دشمنی

نچه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای تضعیف و تحقیر مردم و حاکمیت این کشور در دست داشته اند، لحاظ اند و هرآنکرده

باوجود هزینه های سنگینی که به کشور تحمیل شده( تمامی دسیسه ها، خنثی )اند که البته با هوشمندی مسئوالن و مردم کرده

 .شده است

از چند گاهی مسئوالن غربی و بخصوص ایاالت متحده از آن دم می زند، از همان ابتدای پیروزی های روی میزی که هر به واقع، گزینه

ها برای به اصطالح استقالل طلبی اما ترور مسئوالن مملکتی، تحریک قومیت.انقالب اسالمی وجود داشته و موضوع جدیدی نیست

های کشتار جمعی، تالش برای ساله، استفاده از سالح 8داختن جنگی در واقع امر تجزیه ایران و تِکِه تِکِه کردن این کشور، راه ان

شکاف و اِنشِقاق میان صُفوف مردم، ایجاد فتنه گری و شُبهِه، پشتیبانی از اغتشاشات در قالب و پوشش به اصطالح اعتراضات مردمی، 

حاکمیت ایران اسالمی به شمار می رود که  های گوناگون، تنها نمونه ای از توطئه های دشمن علیه مردم وجنگ فرهنگی و تحریم

البته همچنان احتمال بروز هر یک از موارد فوق وجود دارد و هوشمندی و بیداری مردم و مسئوالن همچون گذشته، مولفه ای 

 .ضروری برای غلبه بر چنین دسیسه هایی محسوب می شود

های گوناگون در دستور کار قرار داده اند و دشمنانِ نظام به شیوهدر این میان، هدف قرار دادن اقتصاد کشور از موضوعاتی است که 

سالِ اخیر این تاکتیک شوم با شِدت فزاینده تری عملیاتی شده و به واقع هدف نهایی از این شیوه، تضعیف  15البته در طول بیش از 

 .فکار عمومی استاقتصاد کشور و به تبع آن نارضایتی عمومی و ناالیق نشان دادن مسئوالن نظام در ا

گیرد و یقینا هر آنچه نارسایی های با نیم نگاهی به مشکالت فِعلی کشور، بدون تردید، مولفه اقتصاد در صدر و اولویت قرار می

اقتصادی این مرز و بوم، کاهش یابد، طبیعتا بر عمق نفوذ و اقتدار این مملکت افزوده خواهد شد و این موضوعی نیست که برای 

 .م خورده ایران اسالمی قابل هضم باشددشمنان قس

در این میان، حمایت از کاالی ایرانی و توجه فزاینده ترِ مردم و مسئوالن به تولیدات این مرز و بوم، نسخه شفابخش برون رفت از 

 .همچون بیکاری و غیره به شمار می رود مشکالت اقتصادیبسیاری از 

به تعبیری می توان گفت، شرایط کشور به گونه ای است که کاالی ایرانی با امنیت و منافع ملی کشور گره خورده و هر آنچه توجه 

ینا شاهد کاهش خطرات احتمالی که از وجه اقتصادی متوجه دو عنصر اشاره شده)امنیت بیشتری به تولیدات داخلی معطوف شود، یق

 .و منافع ملی کشور( می باشد خواهیم بود

به مثابه ورود سربازان دشمن به خانه است  خرید کاالی خارجی :یحیی آل اسحاق ، وزیر پیشین بازرگانی در این خصوص می گوید

 .ه منافع ملی کشور ضربه وارد کند یا باعث جلگیری از رشد آن شود ناپسند می باشدو با این اوصاف هر موضوعی که ب
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ید باید به تولوی در گفت و گویی با رسانه ها ضمن ذکر مطلب فوق بیان می کند: برای دفاع از وطن و حفظ کیان این مرز و بوم 

تولید و تالش آنها برای آسیب زدن به این دو مولفه باید  و با عنایت به تمرکز دشمن بر روی دو مساله اشتغال و داخلی توجه کنیم

 .را تحمیل خسارت از این زاویه را بر آنها بسته و ناامیدشان کنیم

 افزایش و تقویت تولید داخلی به اشتغالزایی منتهی خواهد شد

شود ، در ارتباط با تعداد نفرات  تردیدی وجود ندارد که یکی از چالش های فِعلیِ خانوارهای ایرانی به معضل بیکاری معطوف می

بیکار کشور،آمارها ضد و نقیص و متفاوت است، اما بدون تردید، ضریب بیکاران و افراد جویای کار آنچنان افزایش یافته که باید آن 

 .داسبه می شوهای میلیونی برآورد کرد و حتی در آمارهای حداقلی نیز تعداد بیکاران کشور در قالب های میلیونی محرا در مقیاس

قطعا هر آنچه بر تعداد بیکاران کشور افزوده شود، سرمایه انسانی این مرز و بوم در معرض تهدید و چالش بیشتری قرار می گیرد، 

سرمایه ای که امروز از آن به عنوان ثروت اصلی دولت ها، ملت ها و جوامع یاد می شود)که چندی پیش در قالب گزارشی تفصیلی 

 (.شد به آن پرداخته

های وری شایسته، جلوگیری از سرخوردگی اجتماعی و اقتصادی و مهار بسیاری از ناهنجاریبا چنین اوصافی، اشتغال جوانان، در بهره

اجتماعی نقش بسزایی ایفاء می کند و مجموعه عوامل مذکور این واقعیت را به اثبات می رساند هر اقدامی که نتیجه آن به افزایش 

هی شود، شایستهِ تقدیر خواهد بود و با عنایت به وضعیت موجود کشور، این مهم باید در صدر و اولویتِ کاریِ دستگاه اشتغالزایی منت

 .ربط قرار گیردهای ذی

نقش ارگان های دولتی در این میان، در راستای حمایت از مراکز تولیدی قابل بحث و تعریف است، اما این امر مهم تنها یکی از حلقه 

ل مذکور به شمار می رود، به واقع در قاعده عرضه وتقاضا، بخش های مختلفی تاثیرگذار هستند که اعم آن به واحدهای های سیک

میلیونی کشور معطوف می شود و به تعبیر دیگر ایفای نقش  80تولیدی، اصناف توزیع کننده و مصرف کننده به عنوان جمعیت 

ز آن در کاالی ایرانی متجلی می شود از چنان اهمیتی برخوردار است که به تنهایی دولت و ملت در حمایت از تولید داخلی که برو

 .قادر است اقتصاد کشور را با تحولی خیره کننده همراه سازد

که پیش نیاز آن توجه فزاینده تر آحاد مردم )به عنوان جامعه هدف این محصوالت و عنصر مصرف  تولید کاالی ایرانیبه واقع، با 

 .کننده( است، مراکز تولیدی را به جذب هر چه بیشتر نیروی کار وا می دارد

اظهار کرد: در طول سالیان اخیر  اقتصاد و انرژی وگو با خبرنگارنجفقلی کاظمیان یکی از فعاالن عرصه تولید در استان البرز در گفت

اند مراکز تولیدی بسیاری به تعطیلی سوق پیدا کرده اند و برخی از آنها نیز برای کاهش هزینه های خود اقدام به تعدیل نیرو کرده

 .ی کار استکه به واقع عنوان دیگری که می توان بر آن اطالق کرد همان اخراخ نیرو

کاظمیان بیان کرد: با حمایت از کاالی ایرانی ، ضریب اشتغالزایی افزایش می یابد و همین موضوع به تنهایی راه را برای سوء استفاده 

 .دشمنان و معاندان نظام مسدود خواهد کرد

سخنگوی مجمع نمایندگان مازندارن در همین ارتباط )نقش تولید داخلی و حمایت از کاالی ایرانی در افزایش فرصت های شغلی( ، 

در مجلس شورای اسالمی می گوید:یکی از مباحثی که در تامین منویاتِ مقام معظم رهبری در عرصه اقتصادی)همچون اشتغال،اقتصاد 

 .مقاومتی و...(موثر است به حمایت از تولید داخلی معطوف می شود

ا حمایت از تولید داخلی و کاالهای ایرانی، مردم و مسئوالن)توامان با یکدیگر( وی در گفت و گویی با رسانه ها اظهار کرد:در ارتباط ب

نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار در مجلس می افزاید:اگر مردم از تولیدات داخلی استفاده کنند، .اثرگذار و نقش آفرین هستند

 .ر می بَندَدچرخ های اقتصاد کشور به درستی خواهد چرخید و بیکاری از جامعه رخت ب
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نانواکناری معتقد است:با حمایت از تولیدات داخلی، به تبع تولیدکنندگان ایرانی وارد کارزار رقابت می شوند و برای ارائه کاالی کیفی 

وی می افزاید: تولیدکنندگان ایرانی باید به ارتقای کیفیت محصوالت خود در بازارهای جهانی .تر،تالش فزاینده تری خواهند کرد

های گوناگون اعم از تبلیغات، نظام مالیات ای از بایدها و نبایدها، در بخشبه واقع، حمایت از کاالی ایرانی، مستلزم مجموعه.ندیشندبی

المللی، توجه به وضعیت کیفی محصوالت، فرهنگ سازی، تسهیالت بانکی، توجه به واحدهای تولیدی کوچک و ستانی، بازاریابی بین

ناف، خصوصی سازی واقعی، نظارت مستمر بر واردات، مهار کاالی قاچاق، توسعه حمل و نقل و...است که به متوسط، حمایت از اص

 .تدریج به آنها پرداخته خواهد شد و امید است واکاوی مسائل مذکور در تحقق واقعی شعار سال، مفید واقع شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6483992/%D9%86%D9%82%D 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۰تاریخ: 

 های پیچیده اداری، چالش اصلی صادرات محصوالت کشاورزیبوروکراسی

های اداری پیش روی صادرات محصوالت فساد پذیر به سبب بوروکراسیرئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی گفت: توسعه 

 .صادرکنندگان است

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

 10در اقتصاد مقاومتی یک اصل به شمار می رود، اظهار کرد: با توجه به آنکه در زمره  کشاورزی، با اشاره به اینکه خبرنگاران جوان

جانبی درصد اشتغالزایی در این بخش و صنایع  25کشور صادرکننده بزرگ محصوالت کشاورزی در دنیا قرار داریم و از طرفی بیش از 

 .هستیم، بنابراین صادرات محصوالت کشاورزی یک اصل محسوب می شود

وی افزود: کشورهایی همچون آرژانتین، برزیل، هند و آمریکا برمبنای کشاورزی به یک صادرکننده قوی و محکم تبدیل شدند به 

 .است ت محصوالت کشاورزیصادراطوریکه منابع نفتی خود را کنار گذاشتند و هدف این کشورها تنها مانور بر روی 

های اداری فساد پذیر به سبب بوروکراسی توسعه صادرات محصوالت :نورانی با انتقاد از واردات محور بودن اقتصاد کشور گفت

پیش روی صادرکنندگان است، به طوریکه تجار برای تامین سرمایه مالی در گردش به سبب طی کردن این مراحل؛ فرصت صادرات 

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به ضرورت اخذ تسهیالت کم بهره به صادرکنندگان، بیان کرد: .دهندرا از دست می

درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می دهند که به سبب باال بودن نرخ بهره بانکی دیگر  14.5هم اکنون بانک ها تسهیالتی با نرخ 

 .نظر می رسد بانک ها باید صادرات محور باشندسودی برای تجار باقی نمی ماند که به 

درصد برای واردکنندگان مقرون به صرفه است، اما در بخش صادرات به دلیل امر  14.5وی ادامه داد: اگرچه نرخ تسهیالت با بهره 

مله های کشور از جرقابت پذیری و چانه زنی با دیگر رقبا با مشکالت متعددی در فروش محصول روبرو هستیم، به همین خاطر بانک

 .باید صادرات محور باشند تا در بازارهای هدف حرفی برای گفتن داشته باشیم بخش کشاورزیبانک عامل 

بر کاهش درآمدهای غیر نفتی تصریح کرد: در رتبه بندی  اقتصاد مقاومتینورانی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تاکید 

کننده محصوالت کشاورزی در دنیا را به خود اختصاص داده که این امر بیانگر نقش توانمندی فائو، ایران رتبه هشتمین تولید 2016

به گفته این مقام مسئول؛ باوجود کمبود منابع آبی و خشکسالی های اخیر با مدیریت آب .تولیدکنندگان ما در بخش کشاورزی است

وی با اشاره به اینکه آمار و ارقام اعالم شده فائو واقعی نیست، یادآور شد: با توجه .و تولید، می توان در دنیا حرفی برای گفتن داشت

، اگر آمار و ارقام واقعی در جدول فائو گنجانده شوند در زمره پنجمین و ششمین تولید محصوالت کشاورزیبه پتانسیل باالی 

 .تولیدکننده در دنیا قرار خواهیم گرفت

https://www.yjc.ir/fa/news/6472262/%D8%A8%D9%88%D8 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۱تاریخ: 

 تومان ۵00هزار و  12خرید توافقی برنج طارم با هدف خروج از رکود/نرخ هر کیلو برنج طارم 

تومان برای خروج از رکود حاکم بر بازار  100هزار و  9رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران از خرید توافقی برنج طارم به نرخ 

گروه اقتصادی  عت،تجارت و کشاورزیصن دالور حیدر پور رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار.برنج ایرانی خبر داد

در استان های شمالی،اظهار کرد:در هفته اخیر شرکت غله اقدام به خرید  بازار برنج ایرانیبا اشاره به رکود حاکم بر  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 مراجعه خرید مراکز به خود برنج تحویل برای شالیکاری کنون تا  و است کرده کشاورزان از تومان 100 و هزار 9 نرخ با توافقی برنج طارم 

 .است بازار در قیمت مناسب وضعیت بیانگر امر این. است  نکرده

 9 نرخ به  درصد 8با  خرید توافقی برنج طارممرکز استان های شمالی اقدام به  4به گفته وی شرکت غله بازرگانی دولتی در 

 .است کرده کشاورزان از تومان 100 و هزار

 .کرد اعالم بازار در تومان 500 و هزار 10 تا 8  در استان های شمالی را برنجحیدر پور نرخ عمده هر کیلو 

در بازار را پیش بینی کرد و افزود: قیمت برنج در ایام نوروز تابع عرضه و  قیمت برنجرئیس جهاد کشاورزی استان مازندران 

تقاضاست که هم اکنون به سبب رکود حاکم بر بازار در بحث خرید توافقی برنج مداخله کرده ایم تا با تحریک تقاضا، نگرانی 

 .کشاورزان مرتفع شود

هزار تومان در بازار چیست، گفت:با توجه به آنکه نرخ عمده  17تا  14وی در پاسخ به این سوال که علت عرضه برنج طارم با نرخ 

تومان است،با احتساب هزینه های  500هزار و  12تومان و خرده فروشی  500هزار و  10هر کیلو برنج در استان های شمالی 

 .درصدی قیمت توجیه پذیر است 25بوجار و بسته بندی، افزایش 

https://www.yjc.ir/fa/news/6477737/%D8%AE%D8%B1% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۷تاریخ: 

 درصدی سهم ایران از صادرات برنج باسماتی هند 2۸افزایش 

 .درصد افزایش یافته است 28سهم ایران از کل برنج باسماتی صادراتی هند به 

به نقل از پایگاه خبری پی تی آی؛ افزایش قابل توجه تقاضای ایران موجب خواهد  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

هزار کرور روپیه برسد. موسسه اطالعات سرمایه  26درصد رشد به  20شد که صادرات برنج باسماتی هند در سال جاری مالی با 

 26به  2018گذاری و آژآنس اعتبارسنجی ایکرای هند در گزارشی برآورد کرد که میزان صادرات برنج باسماتی هند در سال مالی 

 .هزار کرور روپیه خواهد رسید

درصدی بوده است.  22ست سال شاهد رشد ارزش میزان صادرات برنج باسماتی هند در سال مالی جاری احیا شده و در نه ماهه نخ

 .سال گذشته کاهش داشت 3این در حالی است که صادرات برنج باسماتی هند در طی 

درصد افزایش یافته است. از نظر تاریخی کشورهای ایران و عربستان  28بر این اساس سهم ایران از کل برنج باسماتی صادراتی هند به 

درصد از کل برنج باسماتی صادراتی هند را خریداری می  45تا  40نج باسماتی هند به شمار می روند و بزرگترین وارد کنندگان بر

درصد  14در سطح  2018کنند. اما در طی سال های اخیر سهم عربستان از خرید برنج باسماتی هند کاهش یافته و در سال مالی 

 .باقی مانده است

برداشته شد. هرچند این  2018برنج هندی را ممنوع کرد، اما این ممنوعیت در ژانویه  به صورت موقت واردات 2017ایران در اوت 

اتفاق احتماال موجب تقویت رشد صنعت برنج هند در سه ماهه پایانی سال مالی جاری می شود، اما وابستگی باالی صادرات برنج هند 

 .به بازار ایران می تواند منجر به آسیب پذیری این صنعت شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6483462/%D8%A7%D 
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 ایران اکونا – ۱۳۹۷فروردین / /  ۱۵چهارشنبه , 

 شودجنگ تجاری آمریکا و چین به نفع پسته ایران تمام می

آنها به دونالد ترامپ و مواضع سرسختانه وی در زمینه تجارت رای داده اند می گویند، اقدامات کشاورزان کالیفرنیایی که بسیاری از 

 .تالفی جویانه چین در قبال تصمیمات ترامپ به توان رقابتی آنها با رقبایی نظیر پسته کاران ایرانی لطمه می زند

میلیارد دالر از  2.75درصدی را بر  25تا  15های تالفی جویانه به گزارش ایران اکونا به نقل از رویترز، چین اعالم کرده که تعرفه 

محصوالت وارداتی آمریکا از جمله گوشت خوک و انواع آجیل اعمال می کند. این اقدام در واکنش به وضع تعرفه های سنگین بر 

که پسته و بادام می کارند نگران کشاورزان کالیفرنیایی .واردات آلومنیوم و فوالد به آمریکا از سوی دولت ترامپ وضع شده است

آسیب دیدن از تعرفه های جدید هستند زیرا این تعرفه ها محصوالت آنها را در بازار چین گرانتر می کند و راه را برای محصوالت 

 .کشورهای دیگر از جمله پسته ایران هموار می سازد

میلیون دالر پسته از کالیفرنیا خرید.  531، 2016در سال  پسته بزرگترین محصول کشاورزی صادراتی کالیفرنیا به چین است. چین

درصدی بر پسته خام و  5به گفته ریچارد متوئیان، مدیر اتحادیه پسته کاران آمریکایی، قبل از وضع تعرفه های جدید، چین تعرفه 

 .درصدی بر پسته شور وارداتی از آمریکا اعمال می کرد 10تعرفه 

وی افزود، ایران و « بر توانایی ما برای رقابت با رقبای ایرانی مان تاثیر می گذارد.»درصدی  15ضافی متوئیان افزود، وضع تعرفه ا

 .کالیفرنیا سال هاست که در حال دست به دست کردن عنوان بزرگترین تولید کننده پسته جهان هستند

.com/print.php?id=http://iranecona82774 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۲تاریخ: 

 بیمه فراگیر باغات چای اجرا شد/ضرورت برند سازی چای تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی

 .قرار گرفته استرئیس سازمان چای گفت:کلیه باغات چای تحت پوشش بیمه 

از ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار

میلیارد  203هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  108، 96خبر داد و گفت: سال  رانمطالبات چایکا درصدی 100پرداخت 

 .تومان از چایکاران خریداری شد که وجه آن به طور کامل به چایکاران پرداخت شده است

ا باقی مانده است هزارتن چای در انباره 3کرد و افزود: هم اکنون کمتر از  اعالم هزارتن 24  را 96وی مجموع چای تولیدی سال 

 .که با وجود افزایش تقاضا در روزهای آتی با کمبود تولید داخل روبرو خواهیم شد

 .کشور به فروش رسیده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد چای تولیدیدرصد  85به گفته روزبهان تا کنون بیش از 

در بازار بیان کرد: اگرچه قیمت چای در ابتدای دوره بهره برداری  قیمت چایرئیس سازمان چای با اشاره به آخرین وضعیت 

مناسب بود اما مجدد در بازار روند نزولی به خود گرفت که خوشبختانه در ایام پایانی سال قیمت دوباره افزایش یافت؛البته این 

 .افزایش قیمت با در نظر گرفتن منافع حقوق تولیدکننده و مصرف کننده بوده است

 .هزارتومان اعالم کرد 40هزار تومان و حداکثر  10داقل نرخ هر کیلو چای ایرانی را وی ح

 بیمه فراگیر باغات چای اجرا شد

خبر داد و گفت: کلیه باغات چای با استفاده از تسهیالت صندوق حمایت از  بیمه فراگیر باغات چای روزبهان از اجرایی شدن

ت پوشش بیمه قرار گرفته است . نرخ بیمه از محل فروش برگ سبز چای تحویلی صنعت چای و همکاری اتحادیه چایکاران تح

 .سال آینده کسر خواهد شد

درصد باغات  95هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه  300رئیس سازمان چای حق بیمه پرداختی به ازای هر هکتار را 

تفاعات قرار دارند و از طرفی برای سال زراعی آینده آب و هوای خشک پیش چای به شبکه های نوین آبیاری مجهز نیستند و در ار

بینی می شود، از این رو برای آنکه کشاورزان حداقل درآمد داشته باشند، بیمه فراگیر باغات چای اجرا شد تا در صورت بروز 

 .سرمای دیررس و سوختگی چایکاران با مشکل خاصی روبرو نشوند

 ی دستاورد مهم اقتصاد مقاومتیارتقای ضریب تولید چا

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به عملکرد سازمان در سال اقتصاد مقاومتی بیان کرد: با وجود کاهش نزوالت جوی،روند 

 .ارتقا یافت 96درصد در سال  22به  93درصد در سال  14از  تولید چایروبه رشد تولید متوقف نشد به طوریکه ضریب 

ئول حمایت از چایکاران،بازگشت مجدد روحیه امید و نشاط به تولید کنندگان و رونق به صنعت چای را از اقدامات این مقام مس

وی ادامه داد: اقبال مردم به چای تولید داخل در سال های اخیر موجب شده .برشمرد اقتصاد مقاومتیمهم سازمان در سال 

توسط  مصرف چای خارجیروزبهان با انتقاد از .نشویم روبرو انبارها در چای رسوب با و برسد مصرف به تولیدی چای همه تا  است

دستگاه های حاکمیتی بیان کرد: با وجود آنکه مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند که دستگاه های حاکمیتی مصرف تولیدات 

خارجی را بر خود حرام کنند تا تولیدکنندگان نگران فروش تولید خود نباشند اما در برخی سازمان های دولتی مصرف چای 

به گفته رئیس سازمان چای استفاده چای خارجی در دستگاه های .به این امر معترض هستیم خارجی مشاهده شده است که نسبت

حاکمیتی موجب شده است که به سبب آنکه تولید داخل در ماه های ابتدایی به فروش برسد و مطالبات چایکاران پرداخت شود، در 
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 آنکه وجود با: افزود  وی.به چایکاران پرداخت شود تاخیر با تولیدی سبز برگ بهای آن طبع به و  اسفند ماه این امر صورت گیرد

 ودر می انتظار. نیست موضوع این از خبری عمل در اما دهند می سر را داخل تولید از حمایت شعار تولیدی های دستگاه از بسیاری

 .د، توجه کننددار بسزایی تاثیر اشتغال ایجاد و کشاورزان درآمد افزایش در که موضوع این به حاکمیتی های دستگاه

 18، حدود 96اظهار کرد: از ابتدای آذر ماه تا اسفند  چایکاراناین مقام مسئول با اشاره به آخرین وضعیت تسهیالت پرداختی به 

 درصد به کارخانه های چای سازی و چایکاران به منظور عملیات به زراعی،تغذیه، هرس باغات 4میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد 

 .و نوسازی کارخانه ها پرداخت شده است و همچنان اخذ تسهیالت تا آذر ماه سال آینده ادامه خواهد داشت

 برندسازی برنامه مهم پیش روی سازمان چای

روزبهان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برنامه های پیش روی سازمان چای تصریح کرد: سیاست کلی وزارتخانه در سال 

در راستای ارتقای کیفی محصول تولیدی درجه یک و ممتاز است که این کار از طریق به  باغات چای قای بهره وریآینده ارت

 .زراعی مناسب باغات و توسعه آبیاری های تحت فشار محقق خواهد شد

ار در باغات است،انتظار وی ادامه داد: با توجه به آنکه سازمان چای به دنبال افزایش مکانیزاسیون در توسعه آبیاری های تحت فش

 .می رود که سال آینده با حمایت بیشتر صندوق حمایت از صنعت چای این موضوع همانند بیمه فراگیر باغات تحقق یابد

رئیس سازمان چای با تاکید بر ارتقای فن آوری تولید و برند سازی و اعتبار بخشی چای توسط کارخانه ها بیان کرد: برند سازی 

 .نیک داخل موجب آشنایی هر چه بیشتر مردم در بازارهای داخلی و خارجی با این چای خواهد شدکامل چای ارگا

و همگام  صنعت چای از حمایت ، کیفیت ارتقای وری، بهره افزایش توسعه صدد در چای های کارخانه همکاری با به گفته وی 

 .شدن با فرآیند مدیریت بازاریابی در بازارهای جهانی هستیم

https://www.yjc.ir/fa/news/6478073/%D8%A8%DB% 
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 تامین منابع مالی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۸تاریخ: 

 های مالی برای تولیدکنندگان قارچارائه مشوق

درصد ازمیزان سرمایه گذاری را داشته باشند، تسهیالت بانکی  20یک مقام مسئول گفت: وزارت جهاد کشاورزی به فعاالنی که 

گروه اقتصادی باشگاه  شاورزیصنعت،تجارت و کوگو با خبرنگار حبیب اهلل عظیمی دبیر انجمن پرورش دهندگان قارچ در گفت.دهدارائه می

هزار تن است که در حال  185در کشور اظهار کرد: ظرفیت اسمی تولید قارچ در کشور  ظرفیت تولید قارچ؛ با اشاره به خبرنگاران جوان

 .شودید میای در سال تولهزار تن قارچ دکمه 120حاضر با توجه به نیاز بازار 

تن قارچ در کشور  650دبیر انجمن پرورش دهندگان قارچ با بیان اینکه عمده تولیدکنندگان قارچ در تهران هستند، بیان کرد: روزانه 

 .در تهران، البرز و قزوین هستند تولید کنندگان قارچدرصد  65تن آن در تهران است، به طوریکه  150شود که تولید می

قیمت  :شود، افزودوضعیت بازار قارچ به نفع تولیدکنندگان نیست و عمده سود نصیب دالالن و واسطه گران میوی با بیان اینکه 

دگان گیرند، بنابراین تولید کننشود و در فرآیند تعیین قیمت جانب مصرف کننده را میگذاری قارچ توسط سازمان میادین انجام می

های حوزه خلیج فارس گفته وی؛ عمده صادرات قارچ ایران به عراق، سوریه و کشوربه .رضایت چندانی از این قیمت گذاری ندارد

وی با بیان اینکه حمایتی از صادرکنندگان .های مقصد میزان صادرات افزایش پیدا خواهد کردگیرد و در فصل سرما در کشورصورت می

های دولت از آنها و صفر کردن هزینه حمل و نقل ل حمایتگیرد، تصریح کرد: تولید کنندگان قارچ در ترکیه به دلیقارچ صورت نمی

کنند، در حالیکه تولیدکنندگان ایرانی باید هزینه حمل و نقل پردازند که باعث افزایش به راحتی محصوالت خود را به روسیه صادر می

 .دهندشود و توانایی رقابت را از دست میقیمت نهایی می

با اشاره به تولید محصوالت متنوع از قارچ بیان کرد: در حال حاضر با برنامه ریزی صورت گرفته دبیر انجمن پرورش دهندگان قارچ 

های در آماده سازی برای تولیدات متنوعی از قارچ شامل پودر قارچ، کنسرو و چیپس قارچ هستیم که با ارزش افزوده بیشتری به کشور

های اروپایی است، اذعان کرد: رف قارچ در کشور یک سوم میانگین کشوروی با بیان اینکه میزان مص.دیگر صادرات داشته باشیم

گرم در سال است که با توجه به مفید بودن این محصول باید با فرهنگ سازی میزان  200سرانه مصرف در کشور حدود یک کیلو و 

افزایش صادرات باید تولیدات با رویکرد دبیر انجمن پرورش دهندگان قارچ در پایان با بیان اینکه برای .مصرف آن را افزایش داد

ود، در شصادرات تهیه شود، تصریح کرد: تصور غلطی که میان برخی از فعاالن اقتصادی وجود دارد این است که مازاد تولید صادر می

 .های صادراتی شکل بگیردحالیکه باید از ابتدا مراحل تولید با نگاه و استاندار

میلیارد تومانی است، گفت: تأمین سرمایه  2که برای سودهی مناسب پرورش قارچ نیاز به تامین سرمایه عظیمی در پایان با بیان این

میلیارد تومانی برای ورود به صنعت پرورش قارچ برای بسیاری ازمتقاضیان سخت است که در این میان وزارت جهاد کشاورزی به  2

 .درصد است 18دهد که سود این وام حدود اشند تسهیالت بانکی ارائه میدرصد ازمیزان سرمایه گذاری را داشته ب 20فعاالنی که 

https://www.yjc.ir/fa/news/6472932/%D8%A7%D8% 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۱تاریخ: 

 میلیارد تومانی به اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز 200پرداخت تسهیالت 

میلیارد تومان در زمینه تولید گوشت قرمز به اصالح روش تغذیه، نگه  200رئیس سازمان امور عشایر گفت: امسال اعتباری بالغ بر 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی گارخبرن با وگوگفت در کرمعلی قندالی، رئیس سازمان امورعشایر.یابدداری و بازاریابی اختصاص می

قانون  52اظهار کرد: براساس بند )ب( ماده  اجرای زنجیره تولید گوشت قرمز، با اشاره به آخرین وضعیت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

درصد برای سایر مناطق  14درصد برای مناطق محروم و  10، سالیانه یک درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی تسهیالت با نرخ 2الحاق 

 .به اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز اختصاص خواهد یافت

به اصالح روش تغذیه، نگه داری و  تولید گوشت قرمزمیلیارد تومان در زمینه  200بر ، اعتباری بالغ 97به گفته وی؛ برای سال 

قندالی ادامه داد: درطرح قانون ایجاد اشتغال پایدار عشایر روستایی ، ایجاد زنجیره تولید گوشت قرمز از .بازاریابی اختصاص می یابد

 .ری حاصل از این قانون باید در اجرای کامل این زنجیره استفاده کرداهمیت فراوانی برخوردار است که با این وجود از منابع اعتبا

به گفته این مقام مسئول همه ساله تسهیالتی از مدیریت بحران، صندوق توسعه ملی و سایر منابع ایجاد اشتغال و بودجه سالیانه 

کاهش سود ، میزان تسهیالت پرداختی به  قرار می گیرد که با وجود عشایرجهت اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در اختیار 

های مورد وی با اشاره به آخرین وضعیت تامین نهاده های مورد نیاز عشایر بیان کرد: تامین نهاده.عشایر با روند افزایشی همراه است

 .ندارد وجود هاتوزیع نهادهنیازعشایراز طریق منابع داخل و واردات تامین می شود و همواره مشکل خاصی در زمینه 

ها، اتحادیه با تشکیل کارگاهایی کنسانتره مورد نیازعشایر را تامین می رئیس سازمان امور عشایر در خاتمه گفت: در بخشی از استان

 .ای وجود ندارد با کارخانجات برای تامین نهاده قراردادهایی منعقد می شودهایی که اتحادیهکنند و در استان

https://www.yjc.ir/fa/news/6459068/%D9%BE%D8%B1% 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۰۲ : تاریخ

 شود نباید عجله کرد/ بذر ایرانی به کشورهای مختلف دنیا صادر می UPOV برای پیوستن به معاهده

المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشارزی گفت: وقتی طرح پیوستن به مدیر دفتر ارتباطات علمی و بین

برداری ابالغ قانون حفاظت و بهرهما این بود که بحث در این مورد را تا تصویب و  به مجلس داده شد، پیشنهاد UPOV کنوانسیون

  .از منابع ژنتیکی به تعویق بیندازند

 UPOV (union of new plant variety فاطمه بیات؛ اخیراً بحث پیوستن به کنوانسیون -گروه اقتصادی -خبرگزاری فارس

protection) ر کمیسیون کشاورزی نیز تأیید المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی در مجلس مطرح و دیا همان کنوانسیون بین

نژادگرهای ایرانی، به مخاطره افتادن ارقام ژنتیکی بذرهای بومی کشور، های زیادی ازجمله پایمال شدن حقوق بهنگرانی .شده است

 های پیوستن به اینهای خارجی از جمله نگرانیهای ایرانی از بازارهای بذر دنیا و وابستگی کشور به بذر شرکتحذف شرکت

اند که ممکن عنوان قطب تولید بذر در دنیا مطرحمعاهده بین المللی است. از طرف دیگر کشورهایی همچون آمریکا و فرانسه به

درصد بذرهایی که در داخل تولید  90است با پیوستن به این کنوانسیون سیطره خود را بر ایران نیز تحمیل کنند. مضاف بر آنکه 

های خارجی و ایرانی باشد و کشورزان ایرانی دیگر نخواهند توانست از این بذور برای ژرم پالسشود ممکن است ترکیبی از می

شود این است که اصالً چرا ما یک کنوانسیون داخلی در رابطه با های آینده خود استفاده کنند. نکته دیگری که مطرح میکشت

 .کنیمرعایت حقوق مالکیت بذر ایجاد نمی

شرط را های داخلی منتشر شده است مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا فشارهای زیادی به ایران آورده و این پیشرسانهاخباری هم در 

بپیوندد. حال این سؤال مطرح است  UPOV گذاشته است که برای هر نوع همکاری در حوزه کشاورزی، ایران باید به کنوانسیون

 برد و چقدر ممکن است بابت آن دچار ضرر شود؟رقام جدید گیاهی منفعت میکه ایران چقدر از ورود به معاهده حمایت از ا

ر عنوان مدیر دفتدر این باره با جواد مظفری عضو هیئت علمی با مرتبه استادی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به

شاید زوایای این معاهده برای متخصصان این  گو نشستیم تاوالمللی سازمان تات یک ساعت به بحث و گفتارتباطات علمی و بین

تواند به رشد و توسعه ایران برای حوزه روشن تر شود. مظفری معتقد است پیوستن به این کنوانسیون یک ضرورت است که می

عجله  ونورود به بازارهای صادراتی بذر و افزایش کیفیت بذر مصرفی در داخل کمک کند به شرط آنکه برای ورود به این کنوانسی

گوید که پیوستن به های آن را آماده کنیم. او استفاده از بذر مرغوب را حق کشاورز دانسته و این را هم مینکنیم و ابتدا زیرساخت

کند به شرط آنکه از مزایای این کنوانسیون استفاده کنیم وگرنه فقط این معاهده به ورود ایران در بازارهای بین المللی کمک می

 .ماندرایمان باقی میتعهد آن ب

 المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی چیست؟فارس: منفعت پیوستن ایران به معاهده بین

 اند و از اینای را به همراه دارد که کشورهایی که دارای صنعت بذر قابل قبولی در دنیا بودهنامهاین کنوانسیون موافقت :مظفری

آنها به رسمیت شناخته شود و این کنوانسیون درواقع جلب  که حقوق مالکیت معنویاند، دنبال آن هستند صنعت درآمد داشته

 .گذاری کشورها در ایجاد ارقام جدید گیاهی استسرمایه

رای رایت بگذاری در این حوزه اتفاق بیفتد، قانون کپیاین موضوع مانند دیگر موضوعات هنری و ادبی است که برای آنکه سرمایه

گذاری در مسائل هنری و ادبی اطمینان حاصل کنند، وگرنه اگر قرار باشد هر فیلم و اثری شود تا مردم از سرمایهمیآن گذاشته 

 .گذاری در آن مفهومی نداردکپی شود، دیگر سرمایه
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 کنند، مطمئن شوند کسی بذر آنها رامصداق همین است تا کسانی که بذر تولید می UPOV در موضوع بذر هم کنوانسیون

 .نخواهد فروخت

هایی معدودی از فرانسه و آمریکاست ما یک مشکلی که داریم آن است که انحصار تولید بذر در اختیار شرکت :فارس

 .شودو با پیوستن به این کنوانسیون عمالً بازی به نفع آنها می

 .انحصاری وجود ندارد؛ اگرچه توانمندی آنها بیشتر است و بازار دست آنهاست :مظفری

اند و این نگرانی وجود دارد های زیادی با ما کردهدانید طی چند سال گذشته این کشورها بازیخودتان بهتر می :رسفا

شود که گندم را خودمان کشت مثال اکنون با تمام مشکالت تأکید میعنوانبه .که در حوزه بذر هم با ما بازی کنند

مریکا به ما گندم نفروشند و حاال این موضوع در مسئله بذر کنیم؛ چراکه ممکن است کشورهایی مانند روسیه و آ

 .تر استتر و جدیحساس

رایت را قبول نداشته باشیم چون کند، مثل اینکه شما بگویید ما قانون کپیبله، درست است، اما نه این موضوع فرق می :مظفری

 ...هایشان را به ما نفروشند، برعکسممکن است کتاب

جنس را با هم مقایسه کنیم. آثار فرهنگی چیزی نیست که مردم روز و شب لنگ آن باشند. چیز هم فارس: ما باید دو

 !موضوع امنیت غذایی مردم در میان است

گردش مالی آثار فرهنگی بسیار باالتر از این موضوع است. اینکه ما فرض کنیم این قانون موجب محدودیت دسترسی ما  :مظفری

نژادگر احترام بگذاریم تا موجب تشویق داشتن قانونی که به ما اجازه دهد به حق به !، اتفاقاً برعکسبه بذرهای خوب خواهد شد

گذاری در این زمینه بشود، برای ما الزم است. در پاسخ به سؤال شما که گفتید چرا ما قانون داخلی و ملی در این زمینه سرمایه

که  «ثبت اختراعات و عالئم تجاری»قانون ی را داریم. قانونی داریم به نام کنیم، باید بگویم ما االن چنین قانونایجاد نمی

دهد. در زمینه کشاورزی هم قانونی داریم به نام کند و حق انحصاری میها را حمایت میمجلس آن را تصویب کرده و تمام نوآوری

 پرسید بد است یا خوب است؟ی است که میمل UPOV که این قانون هم دقیقاً همان «ثبت کنترل گواهی بذر و نهال»قانون 

نژادگر را به سال است که این قانون در کشور وجود دارد و حق به 12را داریم که نزدیک به  قانون ملی حمایت از ارقام گیاهی

یر ذر را تکثتوانند آن بشناسد و اگر کسی بذر جدیدی ایجاد کرده باشد دیگران بدون اجازه و یا بدون موافقت او نمیرسمیت می

 .نژادگر را ندارندکرده و یا بفروشند و االن هم کشاورزان ما حق تکثیر و فروش بذر بدون اجازه به

فارس: سؤال من اینجاست که تولید بذر جو و گندم و اقالم مهم تحت چه سیستمی است که بعد آنها بیایند و بگویند 

 .کپی بذرهای ماست

شود و مدل داخلی است تهیه شدند، حتی اگر به قانون ثبت ارقام گیاهی که در ایران ثبت میاین بذرها بر طبق سیستم  :مظفری

المللی توانند حرفی بزنند؛ چراکه این معاهده یا هر معاهده بینهای خارجی نمیهم بپیوندیم شرکت UPOV المللیمعاهد بین

توانیم از آن فرصت استفاده کنیم یکسری هم تعهدات می کنند کهها برای ما ایجاد میدیگری دو جنبه دارد؛ یک سری ظرفیت

 .کند که شما باید مفاد این قانون را رعایت کنیدایجاد می

 شود ابتدا مزایای این کنوانسیون را بگویید؟فارس: می

 رگذاری برای ارقام جدید گیاهی در کشوشود جلب سرمایهاین کنوانسیون سبب میشما باید قبول کنید که  :مظفری

و ارقام جدید و پرپتانسیل بیشتری در دسترس کشاورزان ما قرار گیرد. در نتیجه کشاورزی شما با داشتن ارقام خوب،  بیشتر شود
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کند و مثالش مانند داشتن خودروی پیکان در مقابل لکسوس است. حاال فرض کنید که در مورد گیاهان با امنیت بهتر عمل می

ویژه اکنون که منابع آبی ما در حال تمام شدن است و در مواجهه با اید برای مردم غذا تولید کنیم بهغذایی مردم سروکار داریم. ما ب

وری ایجاد کنیم و محصولی بکاریم که آب کمتری مصرف کند و باید سالی قرار داریم. ما هیچ راهی نداریم که افزایش بهرهخشک

 .اینکه به ارقام بذر خوب دسترسی داشته باشیم شود جزبذر خوب استفاده کنیم و این موضوع محقق نمی

 فارس: االن دسترسی نداریم؟

ها مثل گندم یا برنج و جو ارقام خوب داریم و توانمندی ایجاد ارقام جدید در این نوع گیاهان در ایران در برخی زمینه :مظفری

کنیم از جات را وارد میمثالً همه بذر سبزی و صیفیها توانمندی فنی داریم و در برخی گیاهان نداریم، هست. ما در برخی زمینه

 .زمینی، خیار و خربزه و گلفرنگی، سیبجمله گوجه

 ایم؟ آیا این موضوع برای ما اهمیتی نداشته است؟فارس: خب، چرا در این زمینه وارد نشده

ها را در همه زمینه گذاریندی و سرمایهتواند چنین توانمنه! برای اینکه حوزه کشاورزی بسیار وسیع است و دولت نمی :مظفری

 .های بخش خصوصی را جلب کنیم، بله! این امکان وجود داردداشته باشد، ولی اگر سرمایه

کنید شرکتی مثل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که تا االن توزیع بذر و کود را برعهده یعنی شما فکر می :فارس

 رود؟و بهتری پیش مینح سازی بشود، کار بهدارد، اگر خصوصی

دانم، سازی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شرایط هیچ فرقی نخواهد کرد. من این را نمینه! به نظر من با خصوصی :مظفری

 جایهای ایجاد یک بخش خصوصی قوی در زمینه تولید را داشته باشیم، بهگویم اگر ما در کشورمان امکانات و زیرساختمن می

هزار تومان برسانند و طالی چقدر را به طالی  5000تومانی را به  3500فردوسی بشود و دالر  ما عالف خیابان هایاینکه سرمایه

توانند در این قبیل کارها وارد شوند و بعد از شود و میهایشان حمایت میجای آن مردم اگر بدانند از سرمایهچقدر افزایش دهند، به

کند چون ما حق دهد و کپی نخواهد شد، اما اکنون کسی این کار را نمیقام جدید بذر نتیجه میگذاری افراد در ارچند سال سرمایه

گذاری کند، االن هم که وضعیت مالی دولت خوب ها سرمایهتواند در همه زمینهکنیم. دولت هم نمینژادگری را رعایت نمیبه

های کشور و حتی های مناسب ایجاد کرد تا پولت و سیاستگذاری کند؟ باید زیرساخکجا سرمایه .ای نداردنیست و سرمایه

 .گذاری شودکشورهای دیگر در ایران سرمایه

 شود؟محقق می UPOV نوعی با عضویت در کنوانسیونفارس: فرمودید کیفی کردن بخش کشاورزی به

کند و دسترسی پیدا می زیت دیگر این است که کشاورز به رقم بذر مناسبنه! این تنها یکی از مزایاست. م :مظفری

این موضوع مثل کارهای هنری و صنعتی نیست، بحث امنیت غذایی است. زمانی ایران  .توانیم به سمت امنیت غذایی برویممی

مردند، اما میلیون نفر بود و هر یک سال در میان هم قحطی داشتیم و بخش زیادی از جمعیت از فرط گرسنگی می 15جمعیتش 

سال پیش به وجود  50کنیم. آیا این مسئله با همان ارقام بذر میلیون جمعیت داریم که همه غذا را خودمان تولید می 80اکنون 

تن در هکتار است و حتی  4شد اما اکنون متوسط تولید گندم آبی ما تن در هکتار تولید می 2های ما کمتر از آمده؟ آن موقع گندم

های بذر، مکانیزاسیون، مبارزه با بیماری و م و این موضوع از صدقه سری توانمندی و فناوریتن در هکتار را هم داری 12رکورد 

 .تر از همه اینها بذر استآفات و کودهای شیمیایی است اما محور مهم

 .ما باید اجازه دهیم به فناوری بذر کشورهای دیگر هم دسترسی داشته باشیم

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم فروردین 

 

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

کنیم مانند گندم، گلوتن و بذرهایی که خودمان تولید می هایی هست که حتیهمیشه حرف و حدیث :فارس

در بذر  UPOV پروتئینش پایین است و مرغوب نیست. چه ضمانتی وجود دارد که پس از پیوستن به کنوانسیون

 .گندم هم وابسته نشویم

ازه ما باید به کشاورزانمان اجچنین چیزی نیست. مطمئناً ما اگر بخواهیم فقط به یک موضوع اکتفا کنیم، انصاف نیست.  :مظفری

کند با این قیمت و این بذر هم با این مشخصات با این قدر در هکتار تولید میانتخاب بدهیم و بگوییم این بذر وجود دارد که این

 .اندقیمت و نباید داستانی را که در حوزه خودرو افتاده است را در این حوزه تکرار کنیم. کشاورزان ما بسیار باهوش

 کنند کشاورز یکاند و فکر میوقت کشاورزان را جدی نگرفتهیکی از اشکاالت مسئوالن این مملکت آن است که هیچ

رود بذر خوب را ما اگر عضو هیچ کنوانسیونی هم که نباشیم، کشاورز می .طور نیستکه اینروستایی ساده است، درصورتی

ی اداند بذر را اگر دانهسواد است؛ چراکه میگویند بیهمان کشاورزی که برخی می خرد،ای میاش را دانهکند. بذر خربزهانتخاب می

شود، چرا؟ برای اینکه محصول ای یک ریال هم نمیهزار تومان است که دانه 10تومان بخرد بهتر از بذری است که کیلویی  200

ا واردات بذر مرغوب را به کشاورز ندهد، کشاورز بذر قاچاق تری تولید کند. حتی اگر دولت هم اجازه خرید یبسیار زیادتر و باکیفیت

 .اش همین سموم شیمیایی چینی است که در کشور داریمخرد. نمونهمی

 !اثر چینیفارس: بله. سموم کم

ستفاده بار اخرد، اما یکچینی آن را می برابر قیمت نمونه 10رود سراغ سم قاچاق آلمانی که اگر بله! اما کشاورز می :مظفری

های زنم. زمان شاه تمام پیچ و مهره کشور ما دست شرکتدهد. مثال میخطرتر است و در کل هزینه کمتری میکند که کممی

شود باعث می UPOV کنید عضویت درهای کشاورزی وابسته بودیم، حال شما فکر میخارجی بود و از لحاظ وسایل و نهاده

 .طور نیستداخلی را از کار به در کنند، نه! اینهای های خارجی بیایند و شرکتشرکت

 ...نژادگر ایرانی داشته باشدفارس: این نگرانی طبیعی است که به

ای وجود نداشت یا همین االن هم ما در برخی بذرها وابسته UPOV های خارجی اینجا بودند ودر زمان شاه هم شرکت :مظفری

 .فرنگی هیچ صرفه اقتصادی نداردگی نیاید، کاشتن گوجهفرنهستیم. همین االن اگر بذر خارجی گوجه

 ایم؟گونه بذرها وارد نشدهفارس: چرا خودمان در عرصه تولید این

 .ها به کشورهای پیشرفته برسیمما هنوز خیلی مانده است که در برخی حوزه :مظفری

نژادگر ایرانی در پیوستن به بههای توانیم بکنیم که بخش تحقیقاتی دانشگاهی ما و شرکتکار میچه :فارس

 .از بین نروند، دغدغه ما اکنون از این دست مسائل است UPOV کنوانسیون

 ها را ایجاد کنیم که پیوستن بهرسیم. ما اگر بخواهیم بذر بهتری تولید کنیم باید ابتدا زیرساختبه این موضوع هم می :مظفری

فرستند، شان را از ترس کپی شدن به ایران نمیهای خارجی بذرهای مرغوبکتهاست. شرالمللی، یکی از هماناین معاهده بین

 ای که آقای فیل هوگان کمسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا چه گفته بود؟مگر نشنیده

 .بپیوندید UPOV خواهید باید اول به کنوانسیونفارس: گفته بود اگر بذر مرغوب می

خواهد این حق را کنید. کشاورز ما مینژادگر را رعایت نمیدهیم چون شما حق بهنمیاین یعنی ما بذر مرغوب به شما  :مظفری

شود، از دادن آن به ایران عنوان مثال گل رز یا کارنیشین چون با قلمه تکثیر میای بذر است. بهبپردازد و نشانه آن هم خرید دانه

توانید بذر اولیه را از آن برداشت کنید و اگر شما آن را بکارید نمی که F1 احتراز دارند، اما درمورد بذرهای هیبرید یا همان بذر
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فروشند، مضاف بر آنکه اگر ما عضو کنوانسیون بشویم، بذرهای ما هم راحتی به شما میخورد، آن را بهفقط به درد یک بار کشت می

 .شودالمللی ثبت میبه صورت بین

کنند با بذرهای خارجی قابل رقابت است و یا های ایرانی تولید میرکتفارس: آیا در واقعیت و در عمل بذرهایی که ش

دانید برخی بازارهای صادراتی مانند ممکن است ما در فرایند پیوستن به این معاهده حذف شویم چون خودتان می

 .ها وجود دارددهند بذر ایرانی وارد شود، این نگرانیاروپا اصالً اجازه نمی

گذارند بذر هر کشوری وارد شود، منتها آنها راحتی میکنید بهید پرسید مگر در بازار ایران مافیا نیست؟ فکر میاما با !بله :مظفری

توسط  early grownزنم یک بذر خارجی پیاز به نام توانند هرجایی جلوی ما را بگیرند. مثال مینیاز به کنوانسیون ندارند، می

ران رقم پیازی ایجاد کرد که در جنوب کشور کشت شده و نتیجه خوبی هم داشت، به شود و وقتی اییک شرکت داخلی وارد می

خواهم بگویم وابستگی ما یا می .سوم رساند و با دامپینگ سبب شد بذر ایرانی از بین برودها را به یکیکباره شرکت خارجی قیمت

کند که سهمی در بازار جهانی یون فرصتی برای ما ایجاد میما را از میدان به در کردن ربطی به این کنوانسیون ندارد. این کنوانس

 .ها، تجارت بذر استترین بیزینسداشته باشیم؛ چراکه یکی از پرمنعفت

کنید کدامیک از بذرهای تولید کشور ما در بازارهای عنوان کارشناس این حوزه فکر میفارس: االن خود شما به

 صادراتی دنیا حرفی برای گفتن دارد؟

خیلی! االن بذرهای گیاهانی مانند گندم، برنج و چغندر قند را داریم. بذر چغندر قند ما به روسیه، قزاقستان، سوریه،  :ریمظف

 .شودآذربایجان و خیلی از کشورهای اطراف فروخته می

فروشیم. ایم اما بذر چغندر قند مینپیوسته UPOV فارس: خودتان جواب سؤال من را دادید. ما هنوز به کنوانسیون

ته توانیم داشما این همه صحبت کردیم که اگر این کنوانسیون را بپذیریم این مشکالت را داریم، یکسری مزایا هم می

کاریم بذرش مرغوب نیست، چگونه برداشت من این است که وقتی خودمان اعتقاد نداریم گندمی که می .باشیم

 توانیم آن را صادر کنیم؟می

 داریم؟ چه کسی اعتقاد ندارد؟چرا اعتقاد ن :مظفری

 .گویند گلوتن گندم ایرانی پایین استکنیم میفارس: با صنایع غذایی و کارشناسان که صحبت می

 .جای اینها باید با مؤسسه اصالح و تحقیقات بذر صحبت کنید یا محقق این حوزهشما به :مظفری

ای که قطب تولید گندم خواهید بگویید روسیهی میهستند، یعن اندرکاران صادراتی و تجارت بذرفارس: مهم دست

 خرد؟است، بذرش را از ما می

گیرند و ما هم توانند از ما تکنولوژی بخرند از ما بذر میخرد. خیلی از کشورهایی که مینه! ولی بذر چغندر قند از ما می :مظفری

 .کنیممیبرعکس از برخی کشورهای اروپایی بذری مانند چغندر قند را وارد 

 فارس: چرا؟

آبی و مقاومت، بذر خودمان برای اینکه بذر چغندر قند آنها بهتر است. یعنی برای برخی شرایط مانند شوری خاک، کم :مظفری

توانستند کمک کنند اما ارقام آل، ارقام اروپایی بهتر است. جاهایی که بیماری داریم ارقام ایرانی نمیبهتر است اما در شرایط ایده

تنها برای کشت کشاورزی ما اینکه ما باعث شویم بذرهای خارجی به ایران بیاید نه .کننده هستندروپایی بسیار کمکا

آید، خودش ماده ژنتیکی است که در تالقی با ماده بذر خارجی که می .خوب است، بلکه برای محققین ما هم خوب است
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کی یا منابع ژنتی« پالسمژرم»کنیم که به آن کنون مواد زیادی از خارج وارد میتواند رقم بهتری ایجاد کند. ما اژنتیکی ایرانی می

رانی اش با ماده ژنتیکی ایکنیم همهگوییم که بتوانیم ارقام خوب تولید کنیم. فکر نکنید همه آن ارقامی که در داخل تولید میمی

 .است

 ست و یا مسائل روی کاغذ بررسی شده؟ای شده امطالعه UPOV فارس: اصالً در مورد مزایای کنوانسیون

های ایجادشده استفاده کنیم باید بگویم اگر نتوانیم از ظرفیت UPOV در مورد معایب پیوستن به کنوانسیون قبل از آن :مظفری

ما باید  .کنیمن عرضگی ماست که بتوانیم از مزایا استفاده بکنیم یاماند، حاال این توانمندی ما یا بیفقط تعهداتش برایمان باقی می

های زیادی داده که یکی از آنها منابع جز نفت و گاز نعمت درستی انجام دهیم. خداوند به این مرزوبوم بهابتدا تکالیف خودمان را به

تواند به یکی از کشورهای مهم ژنتیکی است. با این شرایط خوب مانند آفتاب و هوای مطلوبی که ایران برای کشت بذر دارد، می

های رسیدن به این مسئله را ایجاد کند؛ چراکه اگر تواند زیرساختدرکننده بذر تبدیل شود که پیوستن به این کنوانسیون میصا

 .دهندها را نداشته باشید در جامعه جهانی به شما اجازه رشد نمیشما این زیرساخت

گویم که چقدر ممکن است از ره کردید، میپالسم اشافارس: یک نگرانی دیگر وجود دارد و آن اینکه شما چون به ژرم

 های وارداتی تغییر نکند؟پالسمپالسم بومی ایرانی حفاظت شود تا در مقابل ژرمژرم

قانون  1396مهر  11دادیم اما قوانین ما کفایت الزم را نداشت، اما در حال از نظر فیزیکی این حفاظت را انجام میتابه :مظفری

حفاظت از ذخایر ژنتیکی در مجلس تصویب شد که اکنون با یک ایراد شورای نگهبان مواجه است و در حال برطرف شدن است. با 

 .این قانون زمینه الزم برای حفاظت و عضو شدن در چنین کنوانسیونی فراهم شده است

ور ما الزم است، باید کمی باحوصله کار را پیش ببریم؛ چراکه رسد قبل از آنکه ما عجله کنیم، اگرچه این قانون برای کشبه نظر می

ات ما این بود که بحث در این مورد را تا تصویب و به مجلس داده شد یکی از پیشنهاد UPOV وقتی طرح پیوستن به کنوانسیون

قدر نکردند اما باز به نظرم الزم نیست ایبرداری از منابع ژنتیکی به تعویق بیندازند، کمااینکه این کار را ابالغ قانون حفاظت و بهره

گویی و توهمات یک عده است، عجله کنیم و باید گفت مسائل منفی که در رابطه با این کنوانسیون مطرح است فقط پریشان

 .شود تولیدکنندگان بذر داخلی ما پایمال شونداند این کنوانسیون باعث میام گفتهازجمله اینکه شنیده

 .ین سؤال اول من بود از شمابله! ا فارس:

گوید اگر اجازه دهید خودرو به کشور کند و میخودرو مطرح میاین حقیقت ندارد و همان صحبتی است که االن ایران :مظفری

ما اگر اکیفیت و آشغال تولید شود، تولیدکننده ایرانی پایمال خواهد شد، بله! آنجا که جنس بی .وارد شود باید در کارخانه را ببندید

 .تر بخردبذر خوب تولید کنند باعث شود کشاورز هم بذر کیفی
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 خبرنگاران جوان - 1397فروردین  01تاریخ: 

 شد/چاپ قیمت بر روی تخم مرغ تنها راه حل کنترل بازار تخم مرغ ارزان

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از کاهش قابل توجه قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری نسبت به ده روز 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار.گذشته خبر داد

خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب  تخم مرغ تومانی نرخ هر کیلو 300، از کاهش هزار و باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است که این نرخ در مقایسه با ده روز گذشته با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است 200هزار و  6مرغداری 

 .در روزهای آتی با روند نزولی قیمت همراه خواهد بود قیمت تخم مرغوی افزود: با توجه به کاهش شدید تقاضا،

تومان در خرده فروشی ها چیست، بیان کرد:  700و  600طالکش در پاسخ به این سوال که علت عرضه تخم مرغ با نرخ هر عدد 

مسئوالن تنظیم بازار با فشار بر مرغدار در صدد تعادل بازار هستند چرا که هیچ گونه نظارتی از فاصله درب مرغداری تا مصرف 

ه البت را راه حل اصلی کنترل بازار خرده فروشی دانست و گفت: پرینت قیمت بر روی تخم مرغاین مقام مسئول .کننده نیست

 .مسئوالن امر با بهانه های مختلف،اجرای آن را به زمان دیگر موکول می کنند درحالیکه دالیل آن منطقی نیست

به گفته وی با وجود آنکه پرینت قیمت بر روی تخم مرغ از سودجویی خرده فروشان در بازار جلوگیری می کند، اما مسئوالن گوش 

 .شنوا ندارند

،گفت: در ماه های اخیر میزان  واردات تخم مرغ دگان مرغ تخم گذار با اشاره به آخرین وضعیتدبیرکل کانون پرورش دهن

 .واردات تنها در حدی بوده که از لحاظ روانی تنها بتواند بازار را کنترل کند که با کاهش تقاضا فرآیند واردات کند خواهد شد

https://www.yjc.ir/fa/news/6477696/%D8%AA%D8 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۸تاریخ: 

 نرخ هر کیلو تخم مرغ دو هزار تومان کاهش یافت

های اخیر دو هزار تومان تومان بوده که نسبت به هفته 500هزار و  5یک مقام مسئول گفت: نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

صنعت،تجارت و  خبرنگار با وگوگفت در ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران.کاهش یافته است

از کاهش نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

تا دو هزار تومان کاهش  500هزار تومان بوده که نسبت به هفته های اخیر در هر کیلو هزار و 12عادل شانه ای تومان م 500هزار و 5مرغداری 

هزار تومان و هر عدد 16تا  15افزود: اکنون هر شانه تخم مرغ با نرخ  نرخ باالی تخم مرغ در خرده فروشی ها وی با انتقاد از.داشته است

می شود که این قیمت منطقی نیست و انتظار می رود دستگاه های نظارتی با متخلفان امر برخورد کنند اما تومان در بازار عرضه  600تا  500

 .آنها تنها تولید کننده را می شناسند در حالیکه مرغداران نقشی ندارند

ا همراه داشته باشد یمی تواند کنترل قیمت در بازار را به  حک کردن قیمت بر روی تخم مرغنبی پور در پاسخ به این سوال که 

این طرح به سبب وزن متفاوت تخم مرغ، عملی نیست، بنابراین همانند سایر کشورها تخم مرغ باید دو نرخ متفاوت  :خیر، بیان کرد

 .در تابستان و زمستان داشته باشد؛ بنابراین از دیدگاه تشکل، اجرای این امر منتفی است

یمت تخم مرغ در بازار پیش بینی کرد و گفت: با توجه به فصل گرما و کاهش تقاضا در رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار ق

 .شیرینی فروشی ها و تولید جوجه ریزی های قبل، نرخ تخم مرغ افزایش نخواهد یافت

ی از آن یده ها حاکوی با اشاره به آخرین وضعیت آنفلوانزا حاد پرندگان تصریح کرد: با توجه به تعطیالت؛ آمار دقیقی نداریم اما شن

 .است که روستاها با آنفلوانزا حاد پرندگان روبرو هستند

https://www.yjc.ir/fa/news/6484509/%D9%86%D8%B1% 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۰۲ : تاریخ

 1.2تولید محصوالت باغی و گلخانه ای «/بازار در ازای بازار»رکورد جدید صادرات سیب با اجرای سیاست 

 میلیون تن افزایش یافت

هزار تن گذشت  535اسفندماه سال جاری از مرز  20صادرات سیب کشور تا  :معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد 

  .شودسابقه محسوب میکه این میزان در تاریخ کشور رقمی بی

عمده صادرات سیب  :افزود طهماسبی محمدعلی  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،

 700می شود که با ادامه روند کنونی بیش از کشور به کشورهایی چون هند، پاکستان، عراق، افغانستان و روسیه است و پیش بینی 

 .هزارتن سیب تولیدی کشور صادر شود

نظیر در سایه اتخاذ سیاست بازار در برابر بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه زمینه سازی و وی افزود: این موفقیت بی

 .وزارتخانه حاصل شده استالملل این تالش های الزم از سوی معاونت بازرگانی و دفتر امور بین

هزارتن انواع محصوالت باغی و گلخانه ای  45میلیون و  22افزون بر  96معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در سال 

 .هزار تن رشد داشته است 250، یک میلیون و 95در کشور تولید شده که این میزان تولید نسبت به سال 

نیز از رشد  97رت گرفته از باغات کشور، پیش بینی می شود میزان تولید محصوالت باغی در سال وی تصریح کرد: با رصد صو

 .مناسبی برخوردار باشد

طهماسبی گفت: هیچ گونه مشکل و نگرانی برای تامین و توزیع میوه های مورد نیاز مردم از قبیل سیب، پرتقال و کیوی در ایام 

 .ی با مازاد تولید نیز مواجه هستیمعید و پس از آن وجود نداشته و ما حت

های استاندارد دار کردن نهالها، احداث باغات در اراضی شیبدار، توسعه کشت گیاهان دارویی و شناسنامهوی گفت:توسعه گلخانه

های کاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می که تمامی آن از سوی بخش خصوصی انجام خواهد شد از اولویت

درصد از طریق سامانه کارا از این فعالیت های تولیدی حمایت الزم را به عمل  6شود و دولت با اختصاص تسهیالت با کارمزد 

 .خواهد آورد

هکتار  500هزار و  12به  96های مدرن کشور تا پایان سال معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که سطح گلخانه

هزار هکتار به گلخانه های  48بالغ بر  1404هکتار و در افق  500هزار و  18نشان کرد: در برنامه ششم توسعه رسیده است، خاطر

 هایهای کشور با هدف تامین نیاز بازار،صنایع مرتبط و زنجیرهطهماسبی یادآور شد: توسعه گلخانه.مدرن کشور افزوده خواهد شد

 .تولید با شیب مناسبی درحال اجرا است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970102000196 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۴تاریخ: 

 ت/آرامش بر بازار میوه حاکم اس97عرضه فراوان تولیدات کشاورزی در ایام نوروز 

 .هاشمی گفت:امسال با برنامه ریزی های به عمل آمده و تالش کشاورزان ،تولیدات کشاورزی عرضه شده در ایام نوروز فراوان بود

 هاشمی اوسط علی کشاورزی، جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه از نقل به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

بویژه میوه های تنظیم بازاری  محصوالت کشاورزی تامین و تولید به توجه با:کرد اظهار روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

نظیر سیب، پرتقال و کیوی و عرضه مناسب آن در بسیاری مراکز حتی در زمان افزایش مصرف و تقاضا با مازاد نیاز روبرو بودیم و 

بازار حاکم بود.وی افزود: با بازدیدهایی که از مراکز عرضه در استان های مختلف کشور نیز داشتم، خوشبختانه این ثبات آرامش بر 

حدود  توزیع میوه در تمامی بازارها وجود داشت.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اضافه کرد: هر سال برای انبار و

 آوری و سورتینگ ساماندهی شد.مرکز جمع 100اما امسال برای تسریع در کارها بیش از  مرکز سورتینگ فعال بود 30تا  25

گفت: برای حمایت و پایداری در تولید  محصوالت کشاورزی اکثر در تولیدات توجه قابل افزایش و رشد به اشاره با هاشمی 

 داخلی باید به دنبال تدابیر الزم برای تسریع در امکان صادرات مازاد تولیدات کشاورزی در فصول مختلف سال در کشور باشیم.

ضه و عروی تصریح کرد: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور پیشنهاد تاسیس نظام ملی عرضه بازار را برای اصالح در روند 

 ارائه دادیم که در این راستا بتوانیم مقابله جدی و اساسی با دالالن و اخاللگران بازار داشته باشیم. محصوالت کشاورزیتوزیع 

https://www.yjc.ir/fa/news/6481484/%D8%B9%D8% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۴تاریخ: 

 نرخ خرید محصوالت باغی جوابگوی هزینه کشاورزان نیست

نائب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران گفت: چند سالی است که نرخ خرید محصوالت باغی از باغداران جوابگوی قیمت تمام 

 .نیستشده تولید، جمع آوری و بسته بندی محصول 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفتگو با خبرنگار

اظهار کرد: با وجود آنکه قیمت خرید  محصوالت جالیزی و باغی ی تولیدکنندگان، با اشاره به مشکالت پیش روخبرنگاران جوان

محصوالتی نظیر سیب و مرکبات از باغداران با ده سال گذشته تفاوتی نداشته اما هزینه های تولید به طور سرسام آوری افزایش 

 .یافته است

ندارد،افزود: با ادامه این روند تولیدکنندگان با  حصوالت باغیقیمت موی با اشاره به اینکه افزایش هزینه های تولید سنخیتی با 

 .چالش های متعددی روبرو خواهند شد

در صدد روان سازی بازار صادرات  وزارت جهاد کشاورزیشادلو ادامه داد: با توجه به افزایش تولید در سال های اخیر،مسئوالن 

 .یری در سال های آتی به باغداران وارد خواهد کردهستند چرا که بی توجهی به این امر خسارات جبران ناپذ

از باغداران جوابگوی قیمت تمام شده تولید، جمع آوری و بسته  نرخ خرید محصوالت باغیبه گفته وی چند سالی است که 

 .بندی محصول نیست که بسیاری از مسئوالن فراوانی کاال را دلیل این امر می دانند

افزایش عرضه محصول را دلیل اصلی رکود بازار دانست و گفت: بنابراین با توسعه صادرات محصول در نائب رئیس اتحادیه باغداران 

 .صدد رونق بازار و بهبود مشکالت تولیدکنندگان هستیم

https://www.yjc.ir/fa/news/6472371/%D9%86% 
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 فارس -۹۷/۰۱/۰۳ : تاریخ

 اولین برداشت گندم دهه اول فروردین ماه آغاز می شود

مجری طرح گندم وزات جهاد کشاورزی اعالم کرد: اولین برداشت گندم در سال زراعی جاری در بخش پیشین شهرستان سرباز  

  .استان سیستان و بلوچستان در دهه اول فروردین ماه آغاز می شود

ه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،اسماعیل اسفندیاری پور افزود:دوره کشت گندم ب

روزه است که کشت این محصول در اقلیم های سرد کشور در حال حاضر در مرحله پنجه زنی و در اقلیم های گرم  100یک دوره 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که برداشت گندم در استان های فارس و خوزستان از نیمه مشاور .در مرحله خوشه زنی قرار دارد

دوم فروردین ماه آغاز خواهد شد،اظهار امیدواری کرد: در سال زراعی جاری با توجه به شرایط اقلیمی کشور برداشت محصول 

 .مناسبی داشته باشیم

ش از این به همه استان ها ابالغ شده است،گفت: امیدواریم امسال بتوانیم نسبت وی با اشاره به این که دستورالعمل خرید گندم پی

 .به سال قبل خرید بیشتری داشته باشیم

 .اسفندیاری پور پیش بینی کرد:برآورد خرید تضمینی گندم امسال برابر و یا بیشتر از سال زراعی قبل خواهد بود

ین که استان های کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،اردبیل،همدان و مجری طرح گندم وزات جهاد کشاورزی با اشاره به ا

گلستان وضعیت بارش مناسب تری نسبت به سال زراعی قبل داشته اند،اظهار داشت:در برخی استان ها مانند خراسان رضوی با 

ه کاهش میزان بارش نسبت به تاریخ مشابه کمبود بارش مواجه بوده ایم و در استان های دیگر نیز شرایط رشد محصول با توجه ب

 .سال قبل افت داشته که امیدواریم با توجه به فرصت باقیمانده این کمبود بارش ها جبران شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970103000716 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۰۳ : تاریخ

 های خوداتکایی در تولید گوشتهزارتن تخم مرغ امسال تولید می شود/ برنامه 900میلیون تن شیر و  10.۵

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از خوداتکایی کشور در تولید سه محصول اساسی پروتئینی شیر،گوشت مرغ و  

  .تخم مرغ خبر داد

 10میزان تولید شیرکشور به  96به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی اظهار داشت: در سال 

نوع فرآورده لبنی  30هزارتن در هشت ماهه اول سال جاری در قالب  850ن در سطح رسید که از این میزان هزارت 200میلیون و 

 .به کشورهای دیگر صادر شده است

 .میلیون تن افزایش یابد 10.5به  1397وی پیش بینی کرد: تولید شیر در سال 

ر بتوانیم در راستای بهبود تغذیه و سالمت مردم و همچنین رکنی اظهار امیدواری کرد با تولید این میزان از محصول ارزشمند شی

 .توسعه جایگاه مصرف آن در سبد غذای خانواده ها گام های موثری برداریم

 96کیلوگرم در سال  27هزارتن به افزایش سرانه مصرف  200میلیون و  2وی با بیان این که در زمینه تولید گوشت مرغ با تولید 

رد: با توجه به اقدامات خوبی که سازمان دامپزشکی برای مهار بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان انجام رسیده ایم،خاطرنشان ک

هزارتن تخم مرغ در کشور تولید شود که ان شااهلل با تولید این میزان از محصول  900داده است، پیش پینی می شود امسال 

 .بتوانیم به جایگاه صادراتی خود در منطقه بازگردیم

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، توسعه پرورش دام های سنگین و دو منظوره و دام های سبک چندقلوزا و پربازده 

 .را از برنامه های این معاونت برای تامین و خوداتکایی در زمینه گوشت قرمز عنوان کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970103000250 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۲تاریخ: 

 انتقاد مرغداران از عرضه مرغ گرم توسط شرکت پشتیبانی امور دام

 .نسبت عرضه مرغ گرم توسط شرکت پشتیبانی امور دام خبر دادمدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی از اعتراض مرغداران 

اقتصادی گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار

هزار و  5تا  5اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  بازار مرغ با اشاره به آخرین وضعیت ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است 200هزار و  8تا  8و خرده فروشی  200هزار و  7،مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 200

رضه مرغ گرم در بازار افزود: در شرایطی که بازار مسیر عادی خود را طی می کند، وی با انتقاد از ورود شرکت پشتیبانی به ع

تومان در بازار کرده است که این امر ضربه مهلکی به تولید  200هزار و  6شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه مرغ گرم با نرخ 

 .ان استتوم 700هزار و  5 قیمت تمام شده هر کیلو مرغوارد می کند چرا که 

کمالی سروستانی ادامه داد: با توجه به آنکه کمبودی در عرضه مرغ در بازار وجود ندارد،بنابراین نیازی به دخالت دولت در عرضه 

به گفته وی مرغداران به ورود شرکت پشتیبانی امور دام در عرضه مرغ گرم گالیه هایی دارند و معتقدند که این .مرغ گرم نیست

گالیه مند  افزایش قیمت نهاده هامدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه مرغداران از .تولید استاقدام دولت علیه 

هستند، بیان کرد: در ماه های اخیر قیمت نهاده ها به شدت در حال افزایش است به طوریکه در یک ماه اخیر نرخ هر کیلو سویا 

و مرغ آماده به طبخ در خرده  هزار تومان 6نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده  وی.تومان افزایش یافته است 300و ذرت  600

 .هزار تومان اعالم کرد 8فروشی 

https://www.yjc.ir/fa/news/6477683/%D8%A7%D9%86%D8% 
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 طیورتولیدات دام و 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۳تاریخ: 

 های خوداتکایی در تولید گوشتهزارتن تخم مرغ امسال تولید می شود/ برنامه 900میلیون تن شیر و  10.۵

 .رکنی از خوادتکایی کشور در تولید سه محصول اساسی پروتئینی شیر،گوشت مرغ و تخم مرغ خبر داد

میزان  96به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی اظهار داشت: در سال  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

هزارتن در هشت ماهه اول سال جاری در قالب  850هزارتن در سطح رسید که از این میزان  200میلیون و  10تولید شیرکشور به 

میلیون تن  10.5به  1397وی پیش بینی کرد: تولید شیر در سال .به کشورهای دیگر صادر شده است ه لبنیفرآوردنوع  30

رکنی اظهار امیدواری کرد با تولید این میزان از محصول ارزشمند شیر بتوانیم در راستای بهبود تغذیه و سالمت مردم .افزایش یابد

 .خانواده ها گام های موثری برداریمو همچنین توسعه جایگاه مصرف آن در سبد غذای 

کیلوگرم در سال  27هزارتن به افزایش سرانه مصرف  200میلیون و  2با تولید  تولید گوشت مرغوی با بیان این که در زمینه 

 گانرسیده ایم،خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات خوبی که سازمان دامپزشکی برای مهار بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرند 96

هزارتن تخم مرغ در کشور تولید شود که ان شااهلل با تولید این میزان از محصول  900انجام داده است، پیش پینی می شود امسال 

 .بتوانیم به جایگاه صادراتی خود در منطقه بازگردیم

های سبک چندقلوزا و پربازده  معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، توسعه پرورش دام های سنگین و دو منظوره و دام

 .را از برنامه های این معاونت برای تامین و خوداتکایی در زمینه گوشت قرمز عنوان کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6480647/%DB%B1%D 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۴تاریخ: 

 عرضه انبوه دام، دامداران را متضرر کرد/انتقاد رئیس شورای تامین کنندگان از صادرات دام زنده

 .یک مقام مسئول گفت: عرضه انبوه دام در بازار منجر به شکسته شدن قیمت و متضرر شدن دامداران شده است

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارکنندگان دام زنده در گفتمنصور پوریان رئیس شورای تامین 

ام در بازار منجر به شکسته شدن قیمت و متضرر ، از عرضه انبوه دام در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون عرضه انبوه دخبرنگاران جوان

وی با اشاره به اینکه دامداران با مشکل فروش دام روبرو هستند، افزود: امسال به سبب شرایط خشکسالی .شدن دامداران شده است

 .وضعیت مراتع مساعد نیست که به همین خاطر دامداران اقدام به عرضه انبوه دام در میادین کردند

هزار  15هزار تومان اعالم کرد و گفت: البته از دامداران جنوب کشور کمتر از  15خ خرید هر کیلو دام زنده درب دامداری را پوریان نر

 .تومان دام را خریداری می کنند که انتظار می رود با آزاد شدن صادرات دام از روند نزولی قیمت جلوگیری شود

که اغلب دامداران هستند برای صادرات هزار راس دام باید  صادرکنندگان دام :ن کردوی با انتقاد از صادرات مشروط دام زنده بیا

 . تومانی واردات به واردکننده پرداخت کنند که این امر بیانگر حمایت از واردات است که با آن مخالف هستیم 70مجوز 

ل صورت گیرد، چرا که تنها یک سری از دامداران قادر به گفته پوریان؛ برای نجات دامداران از شرایط کنونی باید صادرات به شیوه قب

 .به صادرات به شیوه کنونی هستند که از معاونت بازرگانی وزارت جهاد و معاونت امور دام خواستار رسیدگی به اوضاع هستیم

 .انبوه وارد می شودتن گوشت وارداتی خبر داد و گفت: هم اکنون گوشت گرم و منجمد به صورت  80تا  70وی از واردات روزانه 

 500هزار و  34هزار، سردست  35، ران منجمد 500هزار و  30هزار تومان، استرالیا  29پوریان نرخ هر کیلو گوشت اوراسیا وارداتی 

هم اکنون شرایط تولید برای دامداران مناسب نیست به  :رئیس شورای تامین کنندگان دام تصریح کرد.هزار تومان است 30و گردن 

 .هزار تومان درب عمده فروشی عرضه می شود36تا  35هزار و بره سبک 32تا  31ه هر کیلو الشه داخلی بره سنگین طوریک

https://www.yjc.ir/fa/news/6484660/%D8%B9%D8 
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 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۷فروردین  ۰۲تاریخ: 

 بیمه فراگیر باغات چای اجرا شد/ضرورت برند سازی چای تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی

 .رئیس سازمان چای گفت:کلیه باغات چای تحت پوشش بیمه قرار گرفته است

از ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار

میلیارد  203هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  108، 96خبر داد و گفت: سال  مطالبات چایکاران درصدی 100پرداخت 

 .تومان از چایکاران خریداری شد که وجه آن به طور کامل به چایکاران پرداخت شده است

اقی مانده است هزارتن چای در انبارها ب 3کرد و افزود: هم اکنون کمتر از  اعالم هزارتن 24  را 96وی مجموع چای تولیدی سال 

 .که با وجود افزایش تقاضا در روزهای آتی با کمبود تولید داخل روبرو خواهیم شد

 .کشور به فروش رسیده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد چای تولیدیدرصد  85به گفته روزبهان تا کنون بیش از 

ن کرد: اگرچه قیمت چای در ابتدای دوره بهره برداری در بازار بیا قیمت چایرئیس سازمان چای با اشاره به آخرین وضعیت 

مناسب بود اما مجدد در بازار روند نزولی به خود گرفت که خوشبختانه در ایام پایانی سال قیمت دوباره افزایش یافت؛البته این 

 .افزایش قیمت با در نظر گرفتن منافع حقوق تولیدکننده و مصرف کننده بوده است

 .هزارتومان اعالم کرد 40هزار تومان و حداکثر  10یلو چای ایرانی را وی حداقل نرخ هر ک

 بیمه فراگیر باغات چای اجرا شد

خبر داد و گفت: کلیه باغات چای با استفاده از تسهیالت صندوق حمایت از  بیمه فراگیر باغات چای روزبهان از اجرایی شدن

رار گرفته است . نرخ بیمه از محل فروش برگ سبز چای تحویلی صنعت چای و همکاری اتحادیه چایکاران تحت پوشش بیمه ق

 .سال آینده کسر خواهد شد

درصد باغات  95هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه  300رئیس سازمان چای حق بیمه پرداختی به ازای هر هکتار را 

ارند و از طرفی برای سال زراعی آینده آب و هوای خشک پیش چای به شبکه های نوین آبیاری مجهز نیستند و در ارتفاعات قرار د

بینی می شود، از این رو برای آنکه کشاورزان حداقل درآمد داشته باشند، بیمه فراگیر باغات چای اجرا شد تا در صورت بروز 

 .سرمای دیررس و سوختگی چایکاران با مشکل خاصی روبرو نشوند

 اقتصاد مقاومتی ارتقای ضریب تولید چای دستاورد مهم

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به عملکرد سازمان در سال اقتصاد مقاومتی بیان کرد: با وجود کاهش نزوالت جوی،روند 

 .ارتقا یافت 96درصد در سال  22به  93درصد در سال  14از  تولید چایروبه رشد تولید متوقف نشد به طوریکه ضریب 

چایکاران،بازگشت مجدد روحیه امید و نشاط به تولید کنندگان و رونق به صنعت چای را از اقدامات این مقام مسئول حمایت از 

وی ادامه داد: اقبال مردم به چای تولید داخل در سال های اخیر موجب شده .برشمرد مقاومتیاقتصاد مهم سازمان در سال 

توسط  مصرف چای خارجیروزبهان با انتقاد از .نشویم روبرو انبارها در چای رسوب با و برسد مصرف به تولیدی چای همه تا  است

ارها تاکید کرده اند که دستگاه های حاکمیتی مصرف تولیدات دستگاه های حاکمیتی بیان کرد: با وجود آنکه مقام معظم رهبری ب

خارجی را بر خود حرام کنند تا تولیدکنندگان نگران فروش تولید خود نباشند اما در برخی سازمان های دولتی مصرف چای 

در دستگاه های  به گفته رئیس سازمان چای استفاده چای خارجی.خارجی مشاهده شده است که نسبت به این امر معترض هستیم

حاکمیتی موجب شده است که به سبب آنکه تولید داخل در ماه های ابتدایی به فروش برسد و مطالبات چایکاران پرداخت شود، در 
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 آنکه وجود با: افزود  وی.به چایکاران پرداخت شود تاخیر با تولیدی سبز برگ بهای آن طبع به و  اسفند ماه این امر صورت گیرد

 ودر می انتظار. نیست موضوع این از خبری عمل در اما دهند می سر را داخل تولید از حمایت شعار تولیدی های دستگاه از بسیاری

 .د، توجه کننددار بسزایی تاثیر اشتغال ایجاد و کشاورزان درآمد افزایش در که موضوع این به حاکمیتی های دستگاه

 18، حدود 96اظهار کرد: از ابتدای آذر ماه تا اسفند  چایکاراناین مقام مسئول با اشاره به آخرین وضعیت تسهیالت پرداختی به 

درصد به کارخانه های چای سازی و چایکاران به منظور عملیات به زراعی،تغذیه، هرس باغات  4میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد 

 .اخت شده است و همچنان اخذ تسهیالت تا آذر ماه سال آینده ادامه خواهد داشتو نوسازی کارخانه ها پرد

 برندسازی برنامه مهم پیش روی سازمان چای

روزبهان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برنامه های پیش روی سازمان چای تصریح کرد: سیاست کلی وزارتخانه در سال 

ر راستای ارتقای کیفی محصول تولیدی درجه یک و ممتاز است که این کار از طریق به د باغات چای آینده ارتقای بهره وری

 .زراعی مناسب باغات و توسعه آبیاری های تحت فشار محقق خواهد شد

وی ادامه داد: با توجه به آنکه سازمان چای به دنبال افزایش مکانیزاسیون در توسعه آبیاری های تحت فشار در باغات است،انتظار 

 .ی رود که سال آینده با حمایت بیشتر صندوق حمایت از صنعت چای این موضوع همانند بیمه فراگیر باغات تحقق یابدم

رئیس سازمان چای با تاکید بر ارتقای فن آوری تولید و برند سازی و اعتبار بخشی چای توسط کارخانه ها بیان کرد: برند سازی 

 .چه بیشتر مردم در بازارهای داخلی و خارجی با این چای خواهد شدکامل چای ارگانیک داخل موجب آشنایی هر 

و همگام  صنعت چای از حمایت ، کیفیت ارتقای وری، بهره افزایش توسعه صدد در چای های کارخانه همکاری با به گفته وی 

 .شدن با فرآیند مدیریت بازاریابی در بازارهای جهانی هستیم

https://www.yjc.ir/fa/news/6478073/%D8%A8%DB% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۶تاریخ: 

 تضمینی گندم تا هفته آیندهاعالم قیمت 

 .ودشسیف گفت: منتظر ابالغ قیمت تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد هستیم که ظرف مدت یک هفته آینده مشخص می

 کشاورزی جهاد وزیر معاون  یزدان سیف گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

از دو مولفه اصلی افزایش هزینه تولید و بهره وری تابع تولید کشاورزان استفاده  قیمت تضمینی خرید گندم تعیین برای: گفت

 .شودمی

ی های زیادشود، افزود: برای این مسئله کارشناسیقیمت تضمینی ظرف مدت یک هفته آینده مشخص می وی با اشاره به اینکه

 .صورت گرفته و در شرایط فعلی منتظر ابالغ قیمت از سوی شورای اقتصاد هستیم

رد مشابه استفاده و یا موا گندم وارداتی یزدان سیف اعالم کرد: برای تعیین قیمت نهایی گندم از عوامل بیرونی همچون قیمت

آورند و ما فکر میلیارد دالر تولید در داخل کشور می 70معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: کشاورزان ساالنه .شودنمی

 .میکنیم ارقام حمایتی ما از متوسط جهانی فاصله دارد، به همین خاطر باید حمایت بیشتری از کشاورزان داشته باشیم

https://www.yjc.ir/fa/news/6483098/%D8%A7%D8% 
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 خرید تضمینی 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۶تاریخ: 

 فصل برداشت گندم رسید؛نرخ خرید تضمینی اعالم نشد

 .برداشت گندم در سال زراعی جدید،همچنان دولت از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم اجتناب می کندبا توجه به آغاز فصل 

با توجه به آغاز فصل برداشت گندم در سال  ،نگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

اجتناب می کند و گندمکاران را در بالتکلیفی و سرگردانی قرار  نرخ خرید تضمینی گندمزراعی جدید،دولت همچنان از اعالم 

قانون خرید محصوالت کشاورزی دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی  6این درحالی است که براساس تبصره  .داده است

محصوالت اساسی از جمله گندم را پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور بر حسب تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی اعالم 

ندارد  97-96در سال زراعی  گندم شنیده ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی برای افزایش نرخ خرید تضمینی .کند

 .حیث هزینه های تولید را دو چندان کرده است که همواره این امر نگرانی گندمکاران از

با این حال کشاورزان از موقعیت خود رضایت ندارند و معتقدند که بی مهری دولت به گندمکاران در سال زراعی آینده سبب  

 .و گشوده شدن باب واردات می شود خودکفایی گندم بردن سوال زیر  کاهش سطح زیر کشت محصول و

 چه هاآن یکساله دسترنج حاصل برای دولت  هستند تا بدانند نرخ خرید تضمینی گندمچشم به راه اعالم  هم اکنون کشاورزان 

با انتقاد از  صنعت،تجارت و کشاورزی  علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار.است کرده اعالم را نرخی

تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد:علی رغم پیگیری های مکرر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش نرخ خرید تضمینی 

 .مطابق تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی،اما تا این لحظه روزنه امیدی وجود ندارد

 .دلیل تعلل اعالم نرخ توسط شورای اقتصاد را نمی دانیماما  برداشت گندم،به گفته وی با توجه به آغاز فصل 

ایمانی ادامه داد: با وجود پیگیری های مکرر از رئیس جمهور،سازمان برنامه و بودجه،کمیسیون تلفیق،کمیسیون 

کشاورزی،کمیسیون اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید 

 .رحالیکه این امر خالف قانون خرید تضمینی و سیاست اقتصاد مقاومتی استنیست،د

خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی برحسب قانون است چرا که تورم یکی از  کشاورزان این مقام مسئول به نمایندگی از جامعه

 .عوامل اصلی گرانی و مسائل تاثیر گذار در نرخ نهاده ها،دستمزد و ماشین آالت است

ی در ادامه افزود:با توجه به آنکه تورم شامل حال کشاورزان می شود از مسئوالن امر انتظار داریم که براساس قانون نرخ خرید و

 .را تحت تاثیر خود قرار می دهد خودکفایی گندمتضمینی گندم را اعالم کند چرا که بی اعتنایی به قانون خرید،

نرخ خرید تضمینی هر  83قانون خرید،خودکفایی گندم را زیر سوال می برد،بیان کرد: سال ایمانی با اشاره به اینکه بی اعتنایی به 

درصد این نرخ اعالم شد که درنهایت این امر  30علی رغم تورم باالی  85-84تومان بود که مجددا در سال زراعی  205کیلو گندم 

 .واردات مجدد گندم را به همراه داشت

را  83، کشور خودکفای گندم در سال  گندمکاراندمکاران تصریح کرد: با وجود آنکه بی اعتنایی به رئیس بنیاد توانمند سازی گن

مجددا به یک کشور واردکننده تبدیل کرد،اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تدابیر اندیشیده شده مجددا در زمینه تولید گندم 

 .ستان گذشته را به همراه خواهد داشتخودکفا شدیم که بی مهری به گندمکاران مجددا تکرار دا

 تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی بر خالف منافع ملی است

گفت: گذشت بیش از شش ماه از   صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار 

 .عالم نرخ خرید تضمینی گندم برخالف مصالح و منافع ملی استتاخیر در ا
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توهین آشکار به جامعه کشاورزی است، افزود: با وجود آنکه دولت  نرخ خرید تضمینی گندم وی با اشاره به اینکه تاخیر در اعالم

ردن به قانون خرید تضمینی که در صورت بروز مشکل در سایر صنایع بالفاصله وارد عمل می شود اما در بخش کشاورزی از عمل ک

 .حق قانونی کشاورزان استنکاف می کند

در نظر دارد که نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از نرخ تورم  نرخ خرید تضمینی گندماسدی ادامه داد: دولت با تاخیر در اعالم 

 .مواجه شده است اعالم کند در حالیکه این امربه سبب تضییع حقوق کشاورزان با واکنش تند جامعه کشاورزی

عضو شورای مرکزی خانه کشاورزتصریح کرد: با توجه به آنکه زمزمه هایی مبنی بر ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 

 .متصور نیستیم بخش کشاورزیجدید به گوش می رسد،آینده ای روشن برای تولید گندم در 

https://www.yjc.ir/fa/news/6482931/%D9%81%D8 
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۶تاریخ: 

 اعالم قیمت تضمینی گندم تا هفته آینده

 .ودشگندم از سوی شورای اقتصاد هستیم که ظرف مدت یک هفته آینده مشخص میسیف گفت: منتظر ابالغ قیمت تضمینی 

 کشاورزی جهاد وزیر معاون  یزدان سیف گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

از دو مولفه اصلی افزایش هزینه تولید و بهره وری تابع تولید کشاورزان استفاده  قیمت تضمینی خرید گندم تعیین برای: گفت

 .شودمی

ی های زیادشود، افزود: برای این مسئله کارشناسیوی با اشاره به اینکه قیمت تضمینی ظرف مدت یک هفته آینده مشخص می

 .فته و در شرایط فعلی منتظر ابالغ قیمت از سوی شورای اقتصاد هستیمصورت گر

و یا موارد مشابه استفاده  گندم وارداتی یزدان سیف اعالم کرد: برای تعیین قیمت نهایی گندم از عوامل بیرونی همچون قیمت

آورند و ما فکر تولید در داخل کشور میمیلیارد دالر  70معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: کشاورزان ساالنه .شودنمی

 .میکنیم ارقام حمایتی ما از متوسط جهانی فاصله دارد، به همین خاطر باید حمایت بیشتری از کشاورزان داشته باشیم

https://www.yjc.ir/fa/news/6483098/%D8%A7%D8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6483098/%D8%A7%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم فروردین 

 

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

 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۶تاریخ: 

 خرید توافقی محصوالت کشاورزی امری مهم در صیانت از منافع کشاورزان

 .هاشمی سیاست اخیر سازمان تعاون روستایی در خرید توافقی محصوالت را امری مهم در صیانت از منافع کشاورزان عنوان کرد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی هاشمی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفتگو با خبرنگارعلی اوسط 

را امری مهم در صیانت از منافع کشاورزان دانست و گفت:  خرید توافقی محصوالت، سیاست اخیر سازمان در خبرنگاران جوان

جلوگیری از سقوط قیمت و نقش آفرینی دالالن و رساندن به یک وضعیت منطقی که منافع تولیدکننده و مصرف کننده را به 

ا به دنبال منافع شخصی خود وی افزود: با توجه به آنکه برخی افراد تنه.همراه دارد را می توان از دیگر مزایای خرید توافقی برشمرد

و تولیدکننده محصوالت پروتئینی و  دامپروری هستند، فارغ از آنچه که الزمه صیانت از نقش آفرینی آنان بر موضع کشاورزی،

 .کاالی استراتژیک و حقوق مصرف کنندگان است ، دراین بخش ورود پیدا کردیم تا بتوانیم از بخش تولید صیانت کنیم

بیان کرد: سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید  بخش کشاورزیبه آخرین وضعیت خرید توافقی محصول در  هاشمی با اشاره

توافقی محصوالتی همچون پنبه، خرما،زیتون،مرکبات و زعفران از کشاورزان کرد که درنهایت این امر رضایت مندی تولیدکنندگان 

دامه داد: با ایجاد هولدینگ های بازرگانی قوی با محوریت اتحادیه های مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ا.را به همراه داشت

مختلف و تولیدکنندگان می توان گام های بزرگ و ماندگاری در بخش کشاورزی برداشت چرا که ورود مقطعی تنها یک مسکن به 

 .داد خواهد نشان را خود بازار رد تولید از حاصل اقتصادی ،ارزش هولدینگ ایجاد سمت به حرکت با حالیکه در  شمار می رود

امکان عرضه جهانی دارد، تصریح کرد: موضع فعال دالالن  بازارهای جهانی وی با اشاره به ضرورت توجه به ارزش کاالهایی که در

ان از وو نقش آفرینان در مسیر عرضه به قیمت تاراج نقش تولیدکنندگان تمام می شود که با محوریت تعاونی ها و اتحادیه ها می ت

فع خود، قیمت ها را به گونه ای به بازی می منا سبب به که تاجری:کرد تاکید  هاشمی.سودجویی دالالن در بازار جلوگیری کرد

 دسترنج حاصل او امروز تجاری موقعیت که چرا پذیریم نمی اقتصادی فعال عنوان به  گیرد و توجهی به تولیدکننده ندارد را

 .است کشاورزان

https://www.yjc.ir/fa/news/6472358/%D8%AE%D8%B 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۱۴ : تاریخ

 ساله در کشور/ راهکارهای نجات بخش کشاورزی از بحران کم آبی 10خشکسالی 

یک کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: دولت برای آن که بتواند تراز آب در بخش کشاورزی را از حالت منفی خارج کند، باید برای  

  .ای ایجاد کند، تا به ازای نکاشت به آنها غرامت دهد، اما ظاهراً دولت توانایی این موضوع را هم نداردکشاورزان انگیزه

ها و ، در مورد راهکارهای دولت برای مقابله با کاهش بارندگیخبرگزاری فارسخبرنگار کشاورزی  وگو بابهاءالدین نجفی در گفت

سالی گریبانگیر ما بوده است، اما این موضوع در سال اخیر خشک 10جلوگیری از کاهش تولیدات کشاورزی خاطرنشان کرد: طی 

 .بیشتر نمود داشته است 96-97سال زراعی 

های آبیاری نوین را در دستورکار قرار دهد، وی با اشاره به اینکه دولت سعی کرده تا در چند سال گذشته اقداماتی همچون روش

دهد که تولیدات ما در کشور کاهش پیدا نکرده است، اما آنچه آمارهای زراعی نشان می ها،سالیبختانه با وجود خشکافزود: خوش

د، آبی مقاوم هستنشده که نسبت به کمهای کاهش مصرف آب است که تولید بذرهای اصالحه باید در برنامه گنجانده شود، روشک

 .یکی از آنهاست

استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز همچنین توسعه کشت نشایی را یکی دیگر از راهکارهایی دانست که به 

بری حال باید محصوالتی تولید کنیم که آبکند و اظهار داشت: در عینخش کشاورزی کمک شایانی میکاهش مصرف آب در ب

 .کمتری داشته باشیم، به شرط آنکه برای بازار آن هم فکری کرده باشیم

ازار به فروش قدر با قیمت پایین در ببری زیادی دارند که نمونه آن تولید هندوانه است که گاهی آنجات، آبوی افزود: صیفی

شده را برداشت نکند و باید به سمتی برویم که بازار قدرت جذب محصوالت دهد که محصول کشترسد که کشاروز ترجیح میمی

 .کشاورزی را داشته باشد و کشاورز بداند که دقیقاً چه محصولی را کشت کند

کنند، در سال زراعی قبل اقدام به کشت محصول مینجفی با اشاره به اینکه کشاورزان معموالً بر اساس نرخ فروش محصوالت 

شود که معموالً در برخی از محصوالت مانند سیب زمینی و پیاز تناسب نداشته باشیم، تا حدی تصریح کرد: همین مسئله سبب می

 .شودرویه قیمت مواجه میرویه قیمت و گاهی با افزایش بیکه گاهی بازار با اشباع محصول و افت بی

عنوان متولی تولید و میزان مصرف آب در بخش رشناس ارشد اقتصاد کشاورزی توصیه کرد، تا وزارت جهاد کشاورزی بهاین کا

بری محصوالت بکند و افزود: کشاورزی و از طرف دیگر تنظیم بازار محصوالت فکری به حال الگوی کشت، نحوه کشت و میزان آب

بر را اصالً تولید حصوالت کشاورزی در نظر گرفت و چه بسا برخی محصوالت آبباید آب مجازی را در تراز واردات و صادرات م

 .نکنیم

 .بری کمتری نیاز داردهایی رو بیاورند که به آبوی گفت: باید کشاورزان را به سمتی تشویق کنیم که به کشت

زی را از حالت منفی خارج کند، باید برای نجفی همچنین به این نکته اشاره کرد که دولت برای آنکه بتواند تراز آب در بخش کشاور

 .ای ایجاد کند تا به ازای نکاشت به آنها غرامت دهد، اما ظاهراً دولت توانایی این موضوع را هم نداردکشاورزان انگیزه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970114000767 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۹تاریخ: 

 درصد رسید ۸۴برابری تولید کلزا /وابستگی واردات روغن به  7افزایش 

هزارتن خواهد  350برابری تولید، به رقم  7هزارتن تولید کلزا داشتیم که امسال با افزایش  46، 94یک مقام مسئول گفت:تا سال 

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار های روغنی در گفتعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه.رسید

هزار هکتار سطح سبز کلزا در کشور داریم که در صورت شرایط مساعد  180اشاره به آخرین وضعیت تولید کلزا در مزارع اظهار کرد: هم اکنون 

 .هزارتن برسد 350تا  300شود که میزان تولید به اقلیمی در مناطق دیم، پیش بینی می

درصد تقلیل خواهد یافت که در  84درصد به  96یزان وابستگی در واردات از م های روغنیدانهوی افزود: با احتساب تولید سایر 

 .میلیون دالر صرفه جویی ارزی ناشی از واردات خواهیم داشت 480تا  440صورت تحقق این امر حدود 

نام گذاری کردند، حمایت از کلزاکاران  حمایت از تولید ایرانیمهاجر ادامه داد: با توجه به آنکه مقام معظم رهبری امسال را سال 

 .ایجاد اشتغال و استفاده از تولید داخل با کیفیت باالتر نسبت به مشابه وارداتی را به همراه خواهد داشت

های کشت دانه درصد روغن مورد نیاز کشور از منابع داخلی یکی از اهداف پیش روی افرایش سطح زیر 70وی با اشاره به اینکه 

های روغنی و پرداخت پول کشاورزان اهمیت بسزایی دارد، چرا که عدم خرید رود، بیان کرد: خرید به موقع دانهه شمار میب روغنی

 .رودهای گذشته به شمار میهای روغنی و ماندن محصول روی دست کشاورزان کلید وابستگی کشور به واردات در سالدانه

کنند تا زندگی خود را بگذرانند بنابراین وجه به آنکه کشاورزان معیشتی، زراعت میهای روغنی ادامه داد: با تمجری طرح دانه

های روغنی از کشاورزان موجب شد تا آنها به کشت دیگر محصوالت روی آورند که خوشبختانه دولت با خرید به موقع نخریدن دانه

 .های روغنی از دو سال گذشته، افزایش تولید را رقم زددانه

هزارتن بود  46تولید کلزا  94خبر داد و گفت: سال  94برابری تولید کلزا نسبت به سال  7ر جهاد کشاورزی از افزایش مشاور وزی

 .هزارتن خواهد رسید 350برابری میزان تولید به  7که امسال با افزایش 

اشته که این امر نشان دهنده نقش ، پنج برابر رشد د95به گفته وی؛ تولید کلزا نسبت به سال گذشته حدودا دوبرابر و در سال 

 .های روغنی و پرداخت به موقع پول کشاورزان استخرید دانه

هزار دستگاه کارنده ریز  2این مقام مسئول تهیه بذور مناسب برای کشاورزان، پرداخت یارانه بذور و ادوات کشاورزی، توزیع بیش از 

 .رودگذار در افزایش تولید کلزا به شمار می دانه کار داخلی در دو سال گذشته از دیگر موارد تاثیر

https://www.yjc.ir/fa/news/6484666/%D8%A7%D9%81% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۳تاریخ: 

 ایران از بازار جهانی زعفراندرصدی  20سهم 

درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود اما سهم ما از بازارهای هدف در مقایسه با کشورهایی  90عضو شورای ملی زعفران گفت: 

 .که تولید محدودی دارند،بسیار ناچیز است

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

درصد است، اظهار کرد: با توجه به  20از بازارهای هدف تنها  تولیدکننده زعفران اشاره به اینکه سهم ایران به عنوان بزرگترین

درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود،سهم ما از بازارهای هدف در مقایسه با کشورهایی که تولید محدودی  90آنکه 

زود: البته اف رسید، خواهد  تن 500وی با اشاره به اینکه تولید زعفران ایران در آینده ای نه چندان دور به .دارند،بسیار ناچیز است

 .این امر مستلزم توسعه بازار و ورود به بازارهای جدید است

حسینی ورود سازمان تعاون روستایی به بخش تولید را مسکن مقطعی دانست و گفت: این امر در آینده ای نه چندان دور به قیمت 

درصد بازارهای  50حداقل  زعفران اد: بزرگترین تولیدکنندهعضو شورای ملی زعفران ادامه د.نابودی کشاورزی تمام می شود

 .درصدی ایران از بازارهای جهانی یک ضعف به شمار می رود 20جهانی را باید در اختیار داشته باشد و هم اکنون سهم 

الزم است چرا که ورود به بورس جهانی نیازمند ایجاد زیرساخت های  :را تنها یک شعار دانست و افزود بورس جهانی وی ایجاد

 .نگه داری طوالنی مدت زعفران در انبارهای بورس منجر به از دست دادن کیفیت می شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6472399/%D8%B3 
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 زعفران
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۷فروردین  ۰۹تاریخ: 

 های جهانیحضور زعفران ایران با یک نام واحد در بازار

یوسفی آذر گفت: تشکیل کنسرسیوم بین المللی زعفران گام مهمی برای حضور زعفران ایران با یک نام واحد و با قیمت مشخص 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ پیمان یوسفی آذر، مجری طرح  ،صادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقت  به گزارش.های جهانی استدر بازار

ملی گیاهان دارویی از راه اندازی کنسرسیوم بین المللی زعفران در اردیبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: تشکیل این کنسرسیوم گام مهمی 

 .ا قیمت مشخص و کارشناسی شده در بازارهای جهانی استبا یک نام و برند واحد و ب زعفران ایرانبرای حضور 

وی گفت: این کنسریوم با همکاری و مشارکت سه یا چهار برند قوی بخش خصوصی در حوزه زعفران آغاز به کار خواهد کرد و در 

تصریح کرد :  وزارت جهاد کشاورزی عین حال سایر برندهای قوی می توانند در این کنسرسیوم عضو شوند.این مقام مسئول در

نامگذاری شده بتوانیم زعفران کشور را با برند ایران در بازار دنیا عرضه « حمایت از کاالی ایرانی»که سال  97امید است در سال 

شده و کنیم.مجری طرح ملی گیاهان دارویی ادامه داد: خوشبختانه خرید و فروش آنی زعفران در بورس کاالهای کشاورزی آغاز 

توانند زعفران را در بورس معامله کنند.وی درباره طرح های گیاهان دارویی برای جذب اعتبارات اشتغالزایی دولت در متقاضیان می

طرح ملی گیاهان دارویی در طول زنجیره ارزش برای جذب این اعتبارات معرفی شده  14مناطق روستایی و عشایری نیز اعالم کرد: 

 ا می شود.است و از امسال اجر

 میلیارد تومان پیش بینی کرد. 450را حدود  گیاهان دارویی طرح ملی 14یوسفی آذر اعتبار مورد نیاز 

ها در حوزه کاشت، داشت، برداشت، فرآوری، حمایت از بازار و صادرات و احداث کارخانه های فرآوری گیاهان وی افزود: این طرح

به تالش ها و برنامه ریزی های انجام شده در سال گذشته، امسال سال ثمردهی در  دارویی است.یوسفی آذر تصریح کرد: با توجه

 حوزه گیاهان دارویی به ویژه با ابالغ اعتبارات اشتغالزایی خواهد بود.

https://www.yjc.ir/fa/news/6485249/%D8%A 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۰تاریخ: 

 هزار تومان است ۳00میلیون و  ۵ثبات قیمت طالی سرخ در بازار/حداکثر نرخ هر کیلو زعفران 

 . عضو شورای ملی زعفران از ثبات قیمت زعفران در بازار خبر داد

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

میلیون و  5ثر هزار و حداک 800میلیون و  3در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  ثبات قیمت زعفران

ها نسبت به ایام قبل از عید رشدی نداشته است، افزود: ادامه ثبات حاکم بر بازار وی با اشاره به اینکه قیمت.هزار تومان است 300

 .موجب می شود تا مردم تکلیفشان را بدانند اما عده ای با جوسازی در نظر دارند که وضعیت بازار را بر هم بزنند

اینکه بازار تابع عرضه و تقاضاست، گفت: با توجه به وضعیت مساعد تولید و مشخص بودن خریداران زعفران در  حسینی با اشاره به

های گذشته به بازارهای هدف صادر می شود و اتفاق خاصی در حوزه صادرات و تولید رخ نداده که دنیا، صادرات طبق روند سال

 .دقیمت دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گیر

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: برخی افراد سودجو از گوشه و کنار قصد دارند که با کوبیدن بر طبل گرانی زعفران، اوضاع بازار را 

صادراتی ارتباط دهند تا بازار  کاالهای به را خارجی ارزهای سایر و دالر نرخ افزایش دارند قصد به گفته وی؛ این افراد.نابسامان کنند

حسینی در پاسخ به این سوال که نوسان نرخ ارز می تواند بر آشفتگی بازار تاثیر گذار باشد یا خیر، بیان کرد: خریداران .را آشفته کنند

 .خارجی روزانه نرخ های کف بازار و ارز را رصد می کنند تا براساس آن بتوانند تصمیماتی در بازار اتخاذ کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/6485540/%D8%AB%D8%A8%D8 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۱تاریخ: 

 سایه شوم قاچاق پیاز طالی سرخ بر سر کشاورزان

بینی رو هستیم و پیشزعفران گفت: همه ساله از اردیبشهت و خرداد با پدیده شوم قاچاق پیاز زعفران روبهنایب رئیس شورای ملی 

و  صنعت،تجارتوگو با خبرنگار غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت.شود این روند امسال نیز ادامه یابدمی

در کشور اظهار کرد: همه ساله از  قاچاق پیاز طالی سرخبا انتقاد از پدیده شوم  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .امسال نیز ادامه یابد رو هستیم و پیش بینی می شود این رونداردیبشهت و خرداد با پدیده شوم قاچاق پیاز زعفران روبه

وی افزود: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی تمام سعی و تالش خود را برای جلوگیری از پدیده شوم قاچاق پیاز زعفران به کار 

 .گرفته،اما تا کنون به طور مطلق نتوانسته از این امر جلوگیری کند

ا تهدید جدی برای بزرگترین تولید کننده به شمار می رود، در سایر کشوره زعفران میری با اشاره به اینکه افزایش سطح زیرکشت

بیان کرد: رقبا تمامی تالش خود را برای افزایش سطح زیر کشت محصول به کار گرفتند تا بتوانند در بازارهای هدف حرفی برای 

ای نه چندان ها در آیندهلتوجهی مسئوالن به هشدارهای تشکنایب رئیس شورای ملی زعفران، تصریح کرد: بی.گفتن داشته باشند

دور موجب شده تا جایگاه بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا را از دست بدهیم؛ همانگونه که در سال های اخیر ایران توانست 

، تأکید هزار خانوار از تولید زعفران امرار معاش می کنند 150وی با اشاره به اینکه .جایگاه اسپانیا در بازارهای هدف را کسب کند

رود با به کارگیری برخی تمهیدات از تحقق این امر که به کرد: براین اساس از مسئوالن وزارت جهاد و نمایندگان مجلس انتظار می

 .شود، جلوگیری کنندزیان بخش کشاورزی تمام می

ws/https://www.yjc.ir/fa/ne6472436/%D8%B3%D 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۲تاریخ: 

 توصیه های دامپزشکی برای نگه داری ماهی قرمز

 .رئیس سازمان دامپزشکی توصیه هایی را برای نگه داری ماهی قرمز در ایام نوروز ارائه کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگار 

طراوت و حیات هستند،سالهاست که مردم ایران از این ماهی زیبا و ارزشمند ، اظهار کرد: با توجه به آنکه ماهیان قرمز نماد جوان

 .در سفره های نوروزی خود استفاده می کنند

 .مناسب آب نگه داری کنند PH م،دمای مطلوب والز اکسیژن با مناسب ظروف در  را ماهیان قرمزبه گفته وی خانوارها باید 

خرید این ماهیان زیبا باید از تحت نظارت بودن مکان عرضه با خبر شوند چرا که خرید از مکان رفیعی پور ادامه داد: افراد در هنگام 

 .های خارج از نظارت دامپزشکی زمینه را برای انتقال بیماری مشترک به انسان فراهم می کند

 توانند،از می کشور سراسر کیدامپزش سازمان های پرتال  رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: افراد با بهره مندی از اطالعات

 .را تهیه کنندماهیان قرمز  از مراقبت و داری نگه با مرتبط بروشورهای و  شوند مطلع ماهی از داری نگه مناسب  نحوه

به انسان وجود دارد،گفت: شرایط  ماهیان قرمزوی در پاسخ به این سوال که آیا امکان انتقال بیماری سل پوستی از طریق 

نامناسب نگه داری،دستکاری بیش از حد ماهی قرمز به وسیله دست منجر به خراشیدگی و قارچ زدگی دست انسان می شود، 

 .درنهایت این عوامل میکروبی زمینه را برای انتقال شیوع بیماری مشترک با انسان فراهم می کند

https://www.yjc.ir/fa/news/6476760/%D8%A 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۴تاریخ: 

 پرورش ماهی در قفس فرصت مغفول مانده در بخش کشاورزی

شمال و جنوب کشور، اما از این پتانسیل خدادادی برای توسعه پرورش ماهی یک مقام مسئول گفت:با وجود سواحل پهناور در 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر،پرورش و صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار.غافل هستیم

هزار و  3را یکی از فرصت های مغفول در بخش کشاورزی دانست و گفت: با توجه به وجود  پرورش ماهی در قفس، باشگاه خبرنگاران جوان

 .کیلومتر سواحل در شمال و جنوب کشور و بحران منابع آبی در کشور، استفاده از این پتانسیل خدادادی امری ضروری است 300

برنامه ششم توسعه بیانگر کم کاری سازمان شیالت و بی هزارتن ماهی در قفس تا پایان  200وی افزود: برنامه ریزی برای تولید 

میلیون تن ماهی در قفس وجود دارد که باادامه روش کنونی به  2.5توجهی به این ظرفیت خدادادی است چرا که پتانسیل تولید 

ای تامین تجهیزات بر :قاسمی با اشاره به اینکه به تعداد انگشت های دست قفس داریم،بیان کرد.این رقم دست نخواهیم یافت

 .قفس به خارج از کشور وابسته هستیم که درنهایت این وابستگی چنین شرایطی را نیز به وجود آورده است

هزارتن ماهی در قفس تا پایان برنامه،بازار کافی برای عرضه نداریم که به همین خاطر  200این مقام مسئول ادامه داد: برای تولید 

 200به گفته وی شناسایی بازارهای داخلی و خارجی برای تولید .شکالت متعددی روبرو خواهیم بوددر صورت تحقق این امر با م

مدیرعامل اتحادیه .هزارتن ماهی یک ضرورت به شمار می رود چرا که بخشی از تولید داخل باید به بازارهای هدف صادر شود

بازار های هدف باید استراتژی مشخصی را تعریف کنیم،اما از این تکثیر،پرورش و صادرات آبزیان تصریح کرد: با توجه به آنکه برای 

 .دارد وجود داخل در تولید امکانات و توان  یکهدرحال  موضوع غافل هستیم

را مستلزم فراهم کردن شرایط تولید دانست و افزود: با وجود آنکه سازمان شیالت  آبزی پروری وی ایجاد اشتغال پایدار در بخش 

 .ی در این زمینه ندارد،اما توان و امکانات تولید در داخل وجود داردبرنامه عملیات

https://www.yjc.ir/fa/news/6472318/%D9%BE%D8%B1 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۵تاریخ: 

 در مقایسه با دیگر محصوالت پروتئینیقیمت مناسب ماهی 

 .صالحی گفت:قیمت ماهی در مقایسه با دیگر محصوالت پروتئینی باال نیست اما خانوارها با فرآورده های آن آشنایی ندارند

، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزیصنعت،تجارت   حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار

در بازار داخل و خارج اظهار کرد: قیمت تمام شده برخی گونه های وارداتی از  قیمت ماهیاشاره به آخرین وضعیت مقایسه 

 .چین،تایلند و آسیای جنوب شرقی نسبت به ماهی داخلی پایین تر است

 .به گفته وی قیمت ماهی داخلی در مقایسه با اروپا پایین تر است

خلیج فارس را بیانگر قدرت رقابت تولیدکنندگان  به مالزی،روسیه،اروپای شرقی وکشورهای حاشیه صادرات قزل آال صالحی

مزیت داریم،بیان کرد: با وجودآنکه دربرخی زمینه ها، نرخ  تولید خاویار و میگورئیس سازمان شیالت با اشاره به اینکه در .دانست

 ست، اما هنوز قدرتتسهیالت بانکی کشورهایی همچون آمریکای جنوبی،آمریکای مرکزی و آسیای جنوب شرقی از کشور ما کمتر ا

 .هزارتن میگو نشان دهنده توان رقابتی تولید کشور ما با دیگر کشورهای تولیدکننده است 20به گفته وی صادرات .رقابت داریم

همچون مرغ و گوشت باال نیست و تنها  محصوالت پروتئینیمعاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: قیمت ماهی در مقایسه با دیگر 

به گفته وی با توجه به نقش ماهی در سالمت خانوارها با برگزاری جشنواره غذاهای .فرآورده های آن آشنایی ندارند خانوارها با

 .دریایی در استان های مختلف در نظر داریم آنها را با پخت و مصرف فرآورده های متنوع آبزی آشنا کنیم

https://www.yjc.ir/fa/news/6481478/%D9%82%DB%8Cذ 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۸تاریخ: 

 عقب ماندگی ایران در پرورش خاویار

پرورش خاویار های غیربومی رفته و درنهایت موجب شده است تا در زمینه یک مقام مسئول گفت: سازمان شیالت به سراغ گونه

صنعت،تجارت و  وگو با خبرنگارارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش وصادرات آبزیان در گفت.نسبت به دنیا عقب باشیم

از دنیا عقب هستیم، اظهار کرد: با توجه  پرورش ماهی خاویاریبا اشاره به اینکه در بحث  ،رنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خب کشاورزی

ساله بدست می آید، بنابراین سرمایه گذاران رغبت  10تا  8به آنکه پرورش ماهی خاویاری یکی از طرح های دیربازده است که در مدت زمان 

های وی با انتقاد از بی توجهی سازمان شیالت به گونه خاویار افزود: سازمان شیالت به سراغ گونه.چندانی برای ورود به این عرصه ندارند

 .از نظر تولید نسبت به دنیا عقب باشیم ماهیان خاویاری غیربومی رفته و درنهایت موجب شده است تا در زمینه پرورش خاویار و

میلیون تن ماهی پرورشی صادر  1.2، اما سال گذشته تنها تولید خاویار قاسمی ادامه داد: باوجود پتانسیل مناسب کشور در زمینه

 .شد که با وجود مصرف ناچیز خاویار در بازار داخل، آمارنهایی تولید در همین میزان بوده است

های مکرر درخواستمدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان با اشاره به ضرورت گسترش فعالیت ماهیان خاویاری بیان کرد: با وجود 

پافشاری می کنند، در حالیکه گونه ارزشمند  تیالپیا های غیربومی همچوناز سازمان شیالت، اما همچنان مسئوالن آن بر تولید گونه

 .ماهیان خاویاری ارزش غذایی باالتری نسبت به تیالپیا دارد

گفت: بسیاری از کشورهایی که در زمینه خاویار کار می کنند،  وی با اشاره به اینکه دانش فنی تولید خاویار متعلق به کشور ما است،

 .دانش فنی تولید را از ما می گیرند، با این وجود انتظار می رود تغییر نگرشی در گستره ماهیان خاویاری صورت گیرد

قفس وجود دارد اما به بحث قاسمی ادامه داد: با توجه به آنکه در دریای خزر پتانسیل وقابلیت تولید پرورش ماهیان خاویاری در 

در دریای خزر توجه بیشتری شده است که با وجود زیستگاه ماهیان خاویاری در دریای خزر باید پرورش این گونه  پرورش قزل آال

زمان ادر دستور کار قرار گیرد که البته این امر به معنای عدم پرورش قزل آال در قفس نیست و تنها به سبب نبود برنامه عملیاتی در س

را یکی از سیاست های مهم سازمان شیالت  پرورش ماهی در قفساین مقام مسئول .شیالت این امر مورد غفلت قرار گرفته است

، تولید و اشتغال برشمرد و گفت: ما همچنان در ابتدای راه هستیم و به اقدام چشمگیری در این زمینه اقتصاد مقاومتیدر سال 

 .درصد اقدامات سازمان شیالت، نمایشی است 80دست پیدا نکردیم و به اعتقاد بنده 

://www.yjc.ir/fa/news/https6472089/%D8%B9%D9 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۰تاریخ: 

 های نفتیتوسعه آبزی پروری، راه حلی برای کاهش وابستگی به درآمد

 .ای داردویژه رئیس سازمان امور شیالت گفت: توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس، در توسعه صادرات غیرنفتی جایگاه

صنعت،تجارت و   وگوی تفصیلی با خبرنگارحسن صالحی رئیس سازمان امور شیالت و معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

به تحلیل عملکرد سازمان در زمینه اقتصاد مقاومتی، موفقیت ها و چالش های  ،نگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا کشاورزی

 .پیش رو در این زمینه پرداخت

 مقاومتی اقتصاد سیاست تحقق در مهم امری  افزایش رشد میگو

 کنید؟عملکرد سازمان در زمینه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را چگونه ارزیابی می  :باشگاه خبرنگاران جوان

 که بود آبزی هزارتن 50 و میلیون یک تولید برنامه در سال اول  سازمان شیالتبراساس برنامه ششم توسعه، تعهد  :صالحی

 150از مجموع یک میلیون و .رسید هزارتن 150 و میلیون یک به 96 سال پایان تا درصدی 10 افزایش با میزان این خوشبختانه

 شتال که بدانیم باید قطعا هزارتن از این میزان مربوط به آبزی پروری و مابقی صید و صیادی است. 471هزارتن تولید آبزی حدود 

صورت گرفته است، به طوریکه صیادان قشم و جاسک توانستند متوسط برداشت خود  تن ماهیان بخش در صیادان توسط متعددی

را می توان یکی از سیاست های سازمان  و صادرات میگو پرورشبی شک رشد قابل توجه در زمینه .از شناورها را افزایش دهند

هزارتن ارتقا یافت  32هزارتن به  22درصدی از  25رشد با  96برشمرد چرا که تولید در سال  اقتصاد مقاومتیدر راستای تحقق 

با توجه به آنکه پرورش میگو با استفاده از آب شور دریا و در .که این امر بیانگر جایگاه مناسب کشور در زمینه تولید میگو است

ای  درات غیر نفتی جایگاه ویژهمناطقی که فعالیت کشاورزی دیگر وجود ندارد، اتفاق می افتد؛ بنابراین پرورش میگو در توسعه صا

 .دارد که این امر مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است

 ضرورت توجه جدی به پرورش ماهی در قفس

باشگاه خبرنگاران جوان: آخرین وضعیت پرورش ماهی در قفس به عنوان اولویت اصلی سازمان در راستای تحقق 

 سیاست اقتصاد مقاومتی را شرح دهید؟

باید گفت که این امر در اکثر استان های  تولید پرورش ماهی در قفسبراساس ابالغیه اقتصاد مقاومتی در زمینه  :صالحی

 .ساحلی انجام شده و خأل در این زمینه احساس نمی شود

ندی محدودیت منابع آبی، فرصت مناسبی برای پرورش ماهی در قفس ایجاد کرده تا با استفاده حداکثری از امکانات و توانم

 در دهش فراهم های زیرساخت به توجه با خدادادی بتوانیم گامی در راستای امنیت غذایی و تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی برداریم.

 .برسد هزارتن 200 به توسعه ششم برنامه پایان تا تولید میزان که شود می بینی پیش قفس در ماهی پرورش زمینه

آشنا شدند، بدین منظور به تعدادی از بهره برداران تسهیالت بانکی  پرورش ماهی در قفس با وجود آنکه بانک کشاورزی با کار

 .پرداخت شد تا آنها بتوانند در سال آینده با قوت به کار خود ادامه دهند

 محدودیت واردات آبزیان، نگرانی تولیدکنندگان را بر طرف کرد

 الش ها و مشکالتی وجود دارد؟باشگاه خبرنگاران جوان: در بخش ماهیان گرم آبی چه چ
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به سبب حضور داعش در عراق، تولیدکنندگان و صادرکنندگان  96در بخش ماهیان گرم آبی و سردآبی در نیمه اول سال  :صالحی

به این کشور صورت می گیرد که محدودیت  صادرات ماهیان گرم آبیبا مشکالت متعددی روبرو شدند چرا که بخش عمده 

 .یمت قزل آال و کپور متناسب با تورم رشد نداشته استصادرات موجب شد ق

و گرم آبی در بازار بهبود یافت که این  قیمت ماهیان سردآبی البته در نیمه دوم سال گذشته با از بین رفتن غده سرطانی داعش،

 .دامر در کنار اعمال محدودیت واردات برخی آبزیان موجب شد تا حدودی نگرانی تولیدکنندگان مرتفع شو

 رشد قابل توجه تولید خاویار در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به ممنوعیت صید ماهیان خاویاری، آخرین وضعیت در زمینه پرورش این ماهی را 

 شرح دهید؟

تن  4.5تا  4مزرعه خاویار پرورشی حدود  90رشد قابل توجهی داشت، به طوریکه از  تولید ماهی خاویاریسال گذشته  :صالحی

 .تولید داشتیم که پرورش دهندگان بخشی از این میزان را برای مدیریت بازار برداشت نکردند

حدود یک تن به بازارهای هدف صادر خواهد شد، چرا که خوشبختانه فضای مناسبی برای مصرف گوشت  تولید خاویاراز مجموع 

 .ماهیان خاویاری در داخل ایجاد شده است

 ز شدندصیادان غیر مجاز دردسرسا

 باشگاه خبرنگاران جوان: آخرین وضعیت صید و صیادی در بخش دریای خزر و خلیج فارس توضیح دهید؟

سازمان شیالت تمامی انرژی خود در سال های اخیر بر روی تمرکز بر تثبیت میزان صید و اشتغال گذاشته و اقداماتی در  :صالحی

مسئوالن سازمان خاروبار جهانی را امضا کردیم و خوشبختانه با طرح دریا این راستا انجام داده است، همچنین سند ماهیگیری 

 . بست در استان بوشهر نتایج خوبی در بحث رشد میگو دریایی داشت

یکی از چالش های پیش روی سازمان شیالت است که این موضوع آسیب جدی به  صیادان غیر مجاز نبود مقررات صید توسط

مایل ساحل دریای عمان را آغاز کردیم که با  10متر در فاصله  250تا  200این موضوع صید در اعماق بنابر .ذخایر وارد کرده است

صیادان سنتی تالقی نداشته باشد، ضمن آنکه بر تمامی شناورها دستگاه کنترل کننده نصب کردیم که این امر نگرانی صیادان 

 .سنتی در شرق استان هرمزگان را مرتفع کرده است

 سرانه پایین مصرف ماهی در کشور انتقاد از

 باشگاه خبرنگاران جوان: درباه آخرین مقایسه سرانه مصرف ماهی ایران با دیگر کشورها توضیح دهید؟

کاهش سرانه مصرف آبزیان در کشور یکی از چالش های جدی در حوزه آبزی پروری می دانیم، چرا که با وجود نقش  :صالحی

 از کیلو است. 20کیلو بوده و در حالیکه متوسط مصرف جهانی  11سرانه مصرف داخل کشور تنها آبزیان در سالمت آحاد جامعه، 

 های استان در دریایی غذاهایی جشنواره طبخ برگزاری به اقدام شیالت سازمان مصرف، سرانه افزایش جهت گذشته سال دو

 .است کرده مختلف

 در بخش آبزی پروری کمترین وابستگی به خارج داریم

 باشگاه خبرنگاران جوان: برای توسعه صادرات آبزیان چه اقداماتی انجام شده است؟
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با اقداماتی نظیر توسعه صنایع بسته بندی، ایجاد زیرساخت های حمل و نقل در صدد تسهیل در صادرات هستیم، چرا که  :صالحی

کمترین وابستگی به خارج از  بخش آبزی پروری کشور از حیث تولید و صید آبزی از پتانسیل باالیی برخوردار است. امروز در

 .کشور داریم و به جرئت می توان گفت میزان وابستگی بیش از یک تا دو درصد نیست

درصد از نظر ارزشی رشد داشته  40، صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود 96بنابر آخرین آمار ده ماهه گمرک در سال 

و یال اسبی است؛ در حالیکه در همین  ماهی مرکبو، ماهی و برخی گونه های غیرخوراکی نظیر است که این افزایش شامل میگ

درصد واردات کاهش یافته که این دو امر در کنار یکدیگرناشی از تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و نگاه به ظرفیت  25بازه زمانی 

 .درون نگری است

 وی سازمانتوسعه پرورش ماهی در قفس برنامه اصولی پیش ر 

 باشگاه خبرنگاران جوان: چه برنامه هایی در سال های آتی در حوزه شیالت وجود دارد؟

با هدف صادرات و پرورش ماهیان  رشد تولید میگوتوسعه پرورش ماهی در قفس با رویکرد استفاده آب دریاها،  :صالحی

 دواح در تولید افزایش مکانیزاسیون، توسعه به توجه اب خاویاری یکی از برنامه های اصولی پیش روی سازمان به شمار می رود.

 .یابد تحقق توسعه ششم برنامه در سازمان های سیاست که رود می انتظار قفس در ماهی پرورش به ویژه نگاه و سطح

 خُرد دهندگان پرورش برای تومانی میلیارد 12 اعتبار

 گیرد؟تولیدکنندگان قرار میباشگاه خبرنگاران جوان: تسهیالت با چه نرخی در اختیار 

درصد در اختیار بهره برداران قرار می گیرد، به طوریکه تا  18تا  17با نرخ بهره  تسهیالت برای مکانیزاسیونیک نوع  :صالحی

ه میلیارد تومان اعتبارات در اختیار بهره برداران قرار گرفت. برای تولید ماهی و سرمایه گذاری در پروژ 80پایان سال گذشته 

درصد در اختیار  16تا  15و منابع داخلی بانک ها بانرخ بهره  صندوق توسعه ملیپرورش ماهی در قفس ترکیبی از تسهیالت 

 .درصد کمتر است 3تا  2پرورش دهندگان قرار می گیرد و این نرخ در مناطق کمتر توسعه یافته 

میلیارد تومان با نرخ قرض الحسنه در اختیار  12تی بالغ بر براساس تفاهم نامه سازمان شیالت با صندوق مهر کارآفرین، تسهیال

 .پرورش دهندگانی که فعالیت خرد داشتند، قرار گرفت

https://www.yjc.ir/fa/news/6475956/%D8%AA%D9%8 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۳تاریخ: 

 های دو منظوره گامی موثر در خوداتکایی گوشتهای لبنی رکورد زد/ استفاده از دامصادرات شیر و فرآورده

 .در شدهای لبنی به بازارهای هدف صاهزارتن شیر و فرآورده850معاون وزیر جهاد گفت: در یازده ماه سال گذشته بیش از 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیوگوی تفصیلی با خبرنگار حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

های اقتصاد مقاومتی، خوداتکایی تولید گوشت آخرین اقدامات معاونت تولیدات دامی در راستای تحقق سیاست ،خبرنگاران جوان

 :قرمز، صادرات و واردات محصوالت دامی را تشریح کرد

 درصد افزایش یافت 7تولید گوشت مرغ 

 اومتی را شرح دهید؟باشگاه خبرنگاران جوان: اقدامات معاونت امور دام برای تحقق سیاست های اقتصاد مق

برای تأمین غذای مردم و امنیت غذایی به شمار  وزارت جهاد کشاورزی موضوع اقتصاد مقاومتی یکی از وظایف سنگین :رکنی

 .بینی شده بودهای معاونت امور دام برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی براساس برنامه پیشرود که سیاستمی

رای تولیدکنندگان سود باالیی نداشت، اما مرغداران برای افزایش تولید از همه توانایی خود اگرچه تولید مرغ در سال گذشته ب

 .هزارتن رسید 250میلیون و  2به رقم  تولید گوشت مرغدرصدی،  7استفاده کردند به طوریکه با افزایش 

 کیلوگرم 28 نفر هر ازای به سالیانه تولید سرانه کنیم، تقسیم جمعیت نفر میلیون 80 به را  اگر میانگین تولید سرانه گوشت مرغ

 .است جهانی میانگین برابر دو رقم این که بوده

تن  300هزار و  42های مناسبی در تولید مرغ و تخم مرغ فراهم کردیم، در یازده ماه سال گذشته حدود با توجه به آنکه زیر ساخت

 .مرغ به بازارهای هدف صادر شد

 96ماهه دوم سال 6 هزارتن تخم مرغ در 8واردات 

 باشگاه خبرنگاران جوان: آخرین وضعیت واردات، صادرات و تراز تجاری تخم مرغ در سال گذشته را شرح دهید؟

رو بودند که این امر به سبب ایجاد تنش در تولید موجب شد، روبه آنفلوانزای حاد پرندگانماهه دوم مرغداران با 6در  :رکنی

 .عدد پیش بینی شده محقق نشود

های پایانی سال هزارتن کمتر بود؛ بنابراین در ماه 60تا  50مرغ بر حسب برنامه در سال گذشته با توجه به آنکه میزان تولید تخم

میلیون قطعه مرغ تخم گذار چاره ای جز تامین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات  25به سبب شیوع آنفلوانزا و معدوم سازی 

های پایانی سال به بازار متعادلی ا وجود جوجه ریزی و جایگزینی مناسب توسط تولیدکنندگان در ماهنداشتیم که خوشبختانه ب

های پایانی سال به دلیل کمبود هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شد، اما در ماه 8بیش از 96در نیمه نخست سال .رسیدیم

رود با مهار بیماری توسط سازمان دامپزشکی به یک کشور پر قدرت یتخم مرغ در داخل این میزان وارد شد و امسال انتظار م

 .تبدیل شویم

 صادرات شیر و فرآورده های لبنی رکورد زد

 باشگاه خبرنگاران جوان: آخرین وضعیت تولید و صادرات شیر خام را شرح دهید؟

 150میلیون و  10توانستیم به تولید بیش از  هزارتن بود، اما 200میلیون و  10بینی تولید، اگرچه در بخش شیرخام پیش :رکنی

های آن به بازارهای هدف صادر هزارتن شیر و فرآورده 850هزارتن دست پیدا کنیم، ضمن آنکه در یازده ماه سال گذشته بیش از 

 .بودیم نکرده تجربه را عدد این گذشته هایسال  نظیری است چرا که درشد که این رقم بی
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 .درصدی تولید و عملکرد مناسب تولیدکنندگان است 9تا  8سایر فرآورده ها بیانگر افزایش و  صادرات شیر رونق

هر از چند گاهی بین انجمن صنایع لبنی و اتحادیه شیرخام جلسات مشترکی گذاشته می شود تا متناسب با شرایط موجود و آمار  

های از نرخ کنونی خرید شیرخام و تغییرات قیمت نهاده داراندام و ارقام قیمت تمام شده، توافق صورت گیرد و با توجه به گالیه

اولیه نشست مشترکی در اوایل سال برگزار خواهد شد تا برحسب شرایط منطقی، نرخ جدید خرید شیرخام اعالم شود تا دامداران 

 قیمت تا داد خواهیم انجام را اولیه اقدامات باشد الزم که کجا هر در غذایی ماده این ارزشمند تولید با توجه به .دچار مشکل نشوند

سال گذشته در جهت حمایت از دامداران خرید توافقی شیرخام توسط سازمان تعاون روستایی انجام .باشد منطقی دامداران برای

 .شد تا در هیچ جای کشور شیر روی دست تولیدکنندگان باقی نماند که برای دامداران دردسرساز شود

های مختلف با نشست مشترکی با صنایع لبنی برگزار شد تا برای ایام تعطیالت شیرهای تولیدی در استان در روزهای پایانی اسفند

 .رو نشوندسهولت و شرایط بهتری خریداری شود تا دامداران با مشکل فروش شیرخام تولیدی روبه

کردن سبد غذایی مردم از این محصول میلیارد تومان باقی مانده مشوق صادراتی در شکوفایی تولید، غنی  76بی شک پرداخت 

کند که این رقم نسبتا کیلو پروتئین دریافت می 100هم اکنون روزانه هر فرد حدود .ارزشمند و رونق صادرات تأثیر بسزایی دارد

 .خوبی است و در نظر داریم تنوع خوبی در تأمین پروتئین سبد غذایی خانوار حاصل کنیم

 راه است خوداتکایی تولید گوشت قرمز در

باشگاه خبرنگاران جوان: آخرین وضعیت تولید گوشت قرمز،میزان واردات و برنامه معاونت امور دام در زمینه 

 خوداتکایی تولید را شرح دهید؟

هزارتن از این میزان در  838گیرد. سال گذشته در کشور مورد استفاده قرار می گوشت قرمزهزارتن  950سالیانه حدود  :رکنی

 .هزارتن کسری نیاز داخل را از طریق واردات جبران کردیم 100داخل تولید و حدود 

و بلند مدت معاونت امور دام برنامه استفاده از دام های پر بازده در حوزه دام سبک و سنگین را تعریف کرده است تا در میان مدت 

بتواند نیاز کشور را پوشش دهد به طوریکه همه واحدها به شکل صنعتی و نیمه صنعتی بخشی از نیاز گوشت قرمز در سبد غذایی 

 .خانوار را تأمین کنند

های دستاوردهای خوبی در زمینه تولید گوشت قرمز حاصل شد به طوریکه در برخی از واحدها، دام اقتصاد مقاومتیدر بحث 

 .ها را افزایش دهیمها مستقر شدند که با پشیتبانی مرکز اصالح نژاد جمیعت دامازده در سراسر استانپرب

رو هستییم، در راستای توجه به اقتصاد خانوارهای روستایی از بزهای در برخی مناطق روستایی که با محدودیت منابع آبی روبه

برخی مناطق همچون خراسان جنوبی، یزد و جنوب کرمان استقبال خوبی  شیری پر بازده استفاده خواهیم کرد که خوشبختانه در

 .است داشته بسزایی تأثیر خانوارها اقتصاد در امر این که چرا داشتند، بازده پز هایدام از  به استفاده

های دو منظوره و افزایش هایی را تعریف کرده است تا با استفاده از داممعاونت امور دام برای خوداتکایی تولید گوشت قرمز پروژه

هزار دوز  30تا چهار سال گذشته موادژنتیکی در دام سنگین  .وزن الشه و بهبود کیفیت بتواند میزان وابستگی را به حداقل برساند

هزار دوز در مناطق مختلف رسیده و در دام سبک و تولید گوشت در نظر داریم این  300بود که هم اکنون این رقم به بیش از 

رأس گاو شیری پر تولید به کشورهای همسایه صادر شد  980سال گذشته بیش از هزار و .ان را به صورت جهشی افزایش دهیممیز

 .و ژنتیک دام های ایرانی این فرصت را برای ما بوجود آورده تا ارز آوری مناسبی در این حوزه داشته باشیم

 میلیون تومان 7نرخ هر کیلو ژله رویال 

 خبرنگاران جوان: آخرین وضعیت تولید و صادرات عسل و ژله رویال را شرح دهید؟باشگاه 
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هزارتن عسل تولید شد که این میزان تولید بیش  88هزارتن بود، اما سال گذشته حدود  84 تولید عسل بینیاگرچه پیش :رکنی

 .برابر میانگین جهانی است 4از 

جدید تولید ژله رویال در واحدهای زنبورداری رواج پیدا کرد و این امر در بهبود های سال گذشته با استفاده از تکنیک و آموزش 

 .شودمیلیون تومان تجارت می 7تا  6توانایی اقتصادی زنبورداران تأثیر بسزایی داشت، چرا که هر کیلو ژله رویال با نرخ 

 .نندگان در عرصه زنبورداری اثر بسزایی داردتنوع تولید در کندوهای عسل، موم و ژله رویال در جهت کمک به بهبود تولیدک

https://www.yjc.ir/fa/news/6482937/%D8%B5%D8%A7 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۰۳ : تاریخ

 در سال حمایت از کاالی ایرانیرویه محصوالت کشاورزی جلوگیری از واردات بی

رویه محصوالت کشاورزی به خصوص در فصل برداشت و تشویق و حمایت عضو کمیسیون کشاورزی تدبیر برای کنترل واردات بی 

های اظهار داشت: بخش کشاورزی از بخش فارس خبرگزاریو گو با خبرنگار اقتصادی عباس پاپی زاده در گفت .از صادرات را ضروری دانست

های احتمالی و استفاده از نیرو و منابع داخلی این مهم اقتصاد ایران است به خصوص در شرایط تحریم برای حفظ استقالل، مقابله با تحریم

 .کننده داردبخش نقشی حیاتی و تعیین

یی کشور است، افزود: این بخش در حالی امنیت غذایی کشور را وی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی تامین کننده امنیت غذا

تامین کرده که بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس به رغم منابع عظیم نفت و گاز فاقد چنین امتیازی بوده و در این رابطه 

 .پذیر هستندکامال وابسته و آسیب

به خصوص در حوزه کاالهای اساسی را داریم و در برخی محصوالت مانند پاپی زاده اضافه کرد: ما در کشور توانایی خودکفایی کامل 

درصد نیاز داخل را در  40مان را کاهش داده و الاقل رسد نیز قادریم وابستگیدرصد می 5 - 4های روغنی که تولیدمان به دانه

 .مان را افزایش دهیمکشور تولید کرده و حاشیه امنیت غذایی

ا اشاره به اینکه برخی محصوالت کشاورزی ایران مانند مرکبات، کشمش، گل و برخی سبزیجات به عضو کمیسیون کشاورزی ب

نظیز هستند، تصریح کرد: اینکه در فصل برداشت محصوالت مشابه خارجی وارد کشور شود، ظلم به بخش لحاظ کیفیت در دنیا بی

 .کشاورزی کشور است

رویه کشاورزی جلوگیری کرده و زمینه د کاالی ایرانی مسئوالن بتوانند از واردات بیوی ابراز امیدواری کرد در سال حمایت از تولی

 .صادرات محصوالت داخلی را نیز فراهم آورند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970103000632 
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 صادرات و واردات 
 فارس - ۹۷/۰۱/۰۲ : تاریخ

 شود نباید عجله کرد/ بذر ایرانی به کشورهای مختلف دنیا صادر می UPOV برای پیوستن به معاهده

المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشارزی گفت: وقتی طرح پیوستن به مدیر دفتر ارتباطات علمی و بین

برداری ما این بود که بحث در این مورد را تا تصویب و ابالغ قانون حفاظت و بهره به مجلس داده شد، پیشنهاد UPOV کنوانسیون

  .از منابع ژنتیکی به تعویق بیندازند

 UPOV (union of new plant variety فاطمه بیات؛ اخیراً بحث پیوستن به کنوانسیون -گروه اقتصادی -خبرگزاری فارس

protection) المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی در مجلس مطرح و در کمیسیون کشاورزی نیز تأیید یا همان کنوانسیون بین

نژادگرهای ایرانی، به مخاطره افتادن ارقام ژنتیکی بذرهای بومی کشور، های زیادی ازجمله پایمال شدن حقوق بهنگرانی .شده است

های پیوستن به این های خارجی از جمله نگرانیر دنیا و وابستگی کشور به بذر شرکتهای ایرانی از بازارهای بذحذف شرکت

اند که ممکن عنوان قطب تولید بذر در دنیا مطرحمعاهده بین المللی است. از طرف دیگر کشورهایی همچون آمریکا و فرانسه به

درصد بذرهایی که در داخل تولید  90ند. مضاف بر آنکه است با پیوستن به این کنوانسیون سیطره خود را بر ایران نیز تحمیل کن

های خارجی و ایرانی باشد و کشورزان ایرانی دیگر نخواهند توانست از این بذور برای شود ممکن است ترکیبی از ژرم پالسمی

 شود این است که اصالً چرا ما یک کنوانسیون داخلی در رابطه باهای آینده خود استفاده کنند. نکته دیگری که مطرح میکشت

 .کنیمرعایت حقوق مالکیت بذر ایجاد نمی

شرط را های داخلی منتشر شده است مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا فشارهای زیادی به ایران آورده و این پیشاخباری هم در رسانه

مطرح است  بپیوندد. حال این سؤال UPOV گذاشته است که برای هر نوع همکاری در حوزه کشاورزی، ایران باید به کنوانسیون

 برد و چقدر ممکن است بابت آن دچار ضرر شود؟که ایران چقدر از ورود به معاهده حمایت از ارقام جدید گیاهی منفعت می

ر عنوان مدیر دفتدر این باره با جواد مظفری عضو هیئت علمی با مرتبه استادی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به

گو نشستیم تا شاید زوایای این معاهده برای متخصصان این ولمللی سازمان تات یک ساعت به بحث و گفتاارتباطات علمی و بین

تواند به رشد و توسعه ایران برای حوزه روشن تر شود. مظفری معتقد است پیوستن به این کنوانسیون یک ضرورت است که می

در داخل کمک کند به شرط آنکه برای ورود به این کنوانسیون عجله ورود به بازارهای صادراتی بذر و افزایش کیفیت بذر مصرفی 

گوید که پیوستن به های آن را آماده کنیم. او استفاده از بذر مرغوب را حق کشاورز دانسته و این را هم مینکنیم و ابتدا زیرساخت

زایای این کنوانسیون استفاده کنیم وگرنه فقط کند به شرط آنکه از ماین معاهده به ورود ایران در بازارهای بین المللی کمک می

 .ماندتعهد آن برایمان باقی می

 المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی چیست؟فارس: منفعت پیوستن ایران به معاهده بین

 اند و از اینهای را به همراه دارد که کشورهایی که دارای صنعت بذر قابل قبولی در دنیا بودنامهاین کنوانسیون موافقت :مظفری

آنها به رسمیت شناخته شود و این کنوانسیون درواقع جلب  اند، دنبال آن هستند که حقوق مالکیت معنویصنعت درآمد داشته

 .گذاری کشورها در ایجاد ارقام جدید گیاهی استسرمایه

رای رایت بوزه اتفاق بیفتد، قانون کپیگذاری در این حاین موضوع مانند دیگر موضوعات هنری و ادبی است که برای آنکه سرمایه

گذاری در مسائل هنری و ادبی اطمینان حاصل کنند، وگرنه اگر قرار باشد هر فیلم و اثری شود تا مردم از سرمایهآن گذاشته می

 .گذاری در آن مفهومی نداردکپی شود، دیگر سرمایه
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کنند، مطمئن شوند کسی بذر آنها را ه بذر تولید میمصداق همین است تا کسانی ک UPOV در موضوع بذر هم کنوانسیون

 .نخواهد فروخت

هایی معدودی از فرانسه و آمریکاست ما یک مشکلی که داریم آن است که انحصار تولید بذر در اختیار شرکت :فارس

 .شودو با پیوستن به این کنوانسیون عمالً بازی به نفع آنها می

 .توانمندی آنها بیشتر است و بازار دست آنهاست انحصاری وجود ندارد؛ اگرچه :مظفری

اند و این نگرانی وجود دارد های زیادی با ما کردهدانید طی چند سال گذشته این کشورها بازیخودتان بهتر می :فارس

ت شود که گندم را خودمان کشمثال اکنون با تمام مشکالت تأکید میعنوانبه .که در حوزه بذر هم با ما بازی کنند

کنیم؛ چراکه ممکن است کشورهایی مانند روسیه و آمریکا به ما گندم نفروشند و حاال این موضوع در مسئله بذر 

 .تر استتر و جدیحساس

رایت را قبول نداشته باشیم چون کند، مثل اینکه شما بگویید ما قانون کپیبله، درست است، اما نه این موضوع فرق می :مظفری

 ...شان را به ما نفروشند، برعکسهایممکن است کتاب

جنس را با هم مقایسه کنیم. آثار فرهنگی چیزی نیست که مردم روز و شب لنگ آن باشند. فارس: ما باید دو چیز هم

 !موضوع امنیت غذایی مردم در میان است

ن موجب محدودیت دسترسی ما گردش مالی آثار فرهنگی بسیار باالتر از این موضوع است. اینکه ما فرض کنیم این قانو :مظفری

نژادگر احترام بگذاریم تا موجب تشویق داشتن قانونی که به ما اجازه دهد به حق به !به بذرهای خوب خواهد شد، اتفاقاً برعکس

 هگذاری در این زمینه بشود، برای ما الزم است. در پاسخ به سؤال شما که گفتید چرا ما قانون داخلی و ملی در این زمینسرمایه

که  «ثبت اختراعات و عالئم تجاری»قانون کنیم، باید بگویم ما االن چنین قانونی را داریم. قانونی داریم به نام ایجاد نمی

دهد. در زمینه کشاورزی هم قانونی داریم به نام کند و حق انحصاری میها را حمایت میمجلس آن را تصویب کرده و تمام نوآوری

 پرسید بد است یا خوب است؟ملی است که می UPOV که این قانون هم دقیقاً همان «بذر و نهالثبت کنترل گواهی »قانون 

نژادگر را به سال است که این قانون در کشور وجود دارد و حق به 12را داریم که نزدیک به  قانون ملی حمایت از ارقام گیاهی

توانند آن بذر را تکثیر شناسد و اگر کسی بذر جدیدی ایجاد کرده باشد دیگران بدون اجازه و یا بدون موافقت او نمیرسمیت می

 .ر را ندارندنژادگکرده و یا بفروشند و االن هم کشاورزان ما حق تکثیر و فروش بذر بدون اجازه به

فارس: سؤال من اینجاست که تولید بذر جو و گندم و اقالم مهم تحت چه سیستمی است که بعد آنها بیایند و بگویند 

 .کپی بذرهای ماست

شود و مدل داخلی است تهیه شدند، حتی اگر به این بذرها بر طبق سیستم قانون ثبت ارقام گیاهی که در ایران ثبت می :مظفری

المللی توانند حرفی بزنند؛ چراکه این معاهده یا هر معاهده بینهای خارجی نمیهم بپیوندیم شرکت UPOV المللیبینمعاهد 

توانیم از آن فرصت استفاده کنیم یکسری هم تعهدات کنند که میها برای ما ایجاد میدیگری دو جنبه دارد؛ یک سری ظرفیت

 .ن را رعایت کنیدکند که شما باید مفاد این قانوایجاد می

 شود ابتدا مزایای این کنوانسیون را بگویید؟فارس: می

گذاری برای ارقام جدید گیاهی در کشور شود جلب سرمایهاین کنوانسیون سبب میشما باید قبول کنید که  :مظفری

وب، رزی شما با داشتن ارقام خو ارقام جدید و پرپتانسیل بیشتری در دسترس کشاورزان ما قرار گیرد. در نتیجه کشاو بیشتر شود
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کند و مثالش مانند داشتن خودروی پیکان در مقابل لکسوس است. حاال فرض کنید که در مورد گیاهان با امنیت بهتر عمل می

با  هویژه اکنون که منابع آبی ما در حال تمام شدن است و در مواجهغذایی مردم سروکار داریم. ما باید برای مردم غذا تولید کنیم به

وری ایجاد کنیم و محصولی بکاریم که آب کمتری مصرف کند و باید سالی قرار داریم. ما هیچ راهی نداریم که افزایش بهرهخشک

 .شود جز اینکه به ارقام بذر خوب دسترسی داشته باشیمبذر خوب استفاده کنیم و این موضوع محقق نمی

 فارس: االن دسترسی نداریم؟

ها مثل گندم یا برنج و جو ارقام خوب داریم و توانمندی ایجاد ارقام جدید در این نوع گیاهان در ایران هدر برخی زمین :مظفری

کنیم از جات را وارد میها توانمندی فنی داریم و در برخی گیاهان نداریم، مثالً همه بذر سبزی و صیفیهست. ما در برخی زمینه

 .و گل زمینی، خیار و خربزهفرنگی، سیبجمله گوجه

 ایم؟ آیا این موضوع برای ما اهمیتی نداشته است؟فارس: خب، چرا در این زمینه وارد نشده

ها را در همه زمینه گذاریتواند چنین توانمندی و سرمایهنه! برای اینکه حوزه کشاورزی بسیار وسیع است و دولت نمی :مظفری

 .یم، بله! این امکان وجود داردهای بخش خصوصی را جلب کنداشته باشد، ولی اگر سرمایه

کنید شرکتی مثل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که تا االن توزیع بذر و کود را برعهده یعنی شما فکر می :فارس

 رود؟نحو بهتری پیش می سازی بشود، کار بهدارد، اگر خصوصی

دانم، چ فرقی نخواهد کرد. من این را نمیسازی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شرایط هینه! به نظر من با خصوصی :مظفری

 جایهای ایجاد یک بخش خصوصی قوی در زمینه تولید را داشته باشیم، بهگویم اگر ما در کشورمان امکانات و زیرساختمن می

را به طالی  هزار تومان برسانند و طالی چقدر 5000تومانی را به  3500فردوسی بشود و دالر  های ما عالف خیاباناینکه سرمایه

توانند در این قبیل کارها وارد شوند و بعد از شود و میهایشان حمایت میجای آن مردم اگر بدانند از سرمایهچقدر افزایش دهند، به

کند چون ما حق دهد و کپی نخواهد شد، اما اکنون کسی این کار را نمیگذاری افراد در ارقام جدید بذر نتیجه میچند سال سرمایه

گذاری کند، االن هم که وضعیت مالی دولت خوب ها سرمایهتواند در همه زمینهکنیم. دولت هم نمینژادگری را رعایت نمیبه

های کشور و حتی های مناسب ایجاد کرد تا پولگذاری کند؟ باید زیرساخت و سیاستکجا سرمایه .ای نداردنیست و سرمایه

 .دگذاری شوکشورهای دیگر در ایران سرمایه

 شود؟محقق می UPOV نوعی با عضویت در کنوانسیونفارس: فرمودید کیفی کردن بخش کشاورزی به

کند و زیت دیگر این است که کشاورز به رقم بذر مناسب دسترسی پیدا مینه! این تنها یکی از مزایاست. م :مظفری

این موضوع مثل کارهای هنری و صنعتی نیست، بحث امنیت غذایی است. زمانی ایران  .توانیم به سمت امنیت غذایی برویممی

مردند، اما میلیون نفر بود و هر یک سال در میان هم قحطی داشتیم و بخش زیادی از جمعیت از فرط گرسنگی می 15جمعیتش 

سال پیش به وجود  50ئله با همان ارقام بذر کنیم. آیا این مسمیلیون جمعیت داریم که همه غذا را خودمان تولید می 80اکنون 

تن در هکتار است و حتی  4شد اما اکنون متوسط تولید گندم آبی ما تن در هکتار تولید می 2های ما کمتر از آمده؟ آن موقع گندم

مبارزه با بیماری و های بذر، مکانیزاسیون، تن در هکتار را هم داریم و این موضوع از صدقه سری توانمندی و فناوری 12رکورد 

 .تر از همه اینها بذر استآفات و کودهای شیمیایی است اما محور مهم

 .ما باید اجازه دهیم به فناوری بذر کشورهای دیگر هم دسترسی داشته باشیم
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کنیم مانند گندم، گلوتن و هایی هست که حتی بذرهایی که خودمان تولید میهمیشه حرف و حدیث :فارس

در بذر  UPOV ن است و مرغوب نیست. چه ضمانتی وجود دارد که پس از پیوستن به کنوانسیونپروتئینش پایی

 .گندم هم وابسته نشویم

چنین چیزی نیست. مطمئناً ما اگر بخواهیم فقط به یک موضوع اکتفا کنیم، انصاف نیست. ما باید به کشاورزانمان اجازه  :مظفری

کند با این قیمت و این بذر هم با این مشخصات با این قدر در هکتار تولید مید که اینانتخاب بدهیم و بگوییم این بذر وجود دار

 .اندقیمت و نباید داستانی را که در حوزه خودرو افتاده است را در این حوزه تکرار کنیم. کشاورزان ما بسیار باهوش

 کنند کشاورز یکاند و فکر مینگرفتهوقت کشاورزان را جدی یکی از اشکاالت مسئوالن این مملکت آن است که هیچ

رود بذر خوب را ما اگر عضو هیچ کنوانسیونی هم که نباشیم، کشاورز می .طور نیستکه اینروستایی ساده است، درصورتی

ی ار دانهداند بذر را اگسواد است؛ چراکه میگویند بیخرد، همان کشاورزی که برخی میای میاش را دانهکند. بذر خربزهانتخاب می

شود، چرا؟ برای اینکه محصول ای یک ریال هم نمیهزار تومان است که دانه 10تومان بخرد بهتر از بذری است که کیلویی  200

تری تولید کند. حتی اگر دولت هم اجازه خرید یا واردات بذر مرغوب را به کشاورز ندهد، کشاورز بذر قاچاق بسیار زیادتر و باکیفیت

 .اش همین سموم شیمیایی چینی است که در کشور داریمهخرد. نمونمی

 !اثر چینیفارس: بله. سموم کم

بار استفاده خرد، اما یکچینی آن را می برابر قیمت نمونه 10رود سراغ سم قاچاق آلمانی که اگر بله! اما کشاورز می :مظفری

های نم. زمان شاه تمام پیچ و مهره کشور ما دست شرکتزدهد. مثال میخطرتر است و در کل هزینه کمتری میکند که کممی

شود باعث می UPOV کنید عضویت درهای کشاورزی وابسته بودیم، حال شما فکر میخارجی بود و از لحاظ وسایل و نهاده

 .طور نیستهای داخلی را از کار به در کنند، نه! اینهای خارجی بیایند و شرکتشرکت

 ...نژادگر ایرانی داشته باشدی است که بهفارس: این نگرانی طبیع

ای وجود نداشت یا همین االن هم ما در برخی بذرها وابسته UPOV های خارجی اینجا بودند ودر زمان شاه هم شرکت :مظفری

 .فرنگی هیچ صرفه اقتصادی نداردفرنگی نیاید، کاشتن گوجههستیم. همین االن اگر بذر خارجی گوجه

 ایم؟گونه بذرها وارد نشدهدر عرصه تولید این فارس: چرا خودمان

 .ها به کشورهای پیشرفته برسیمما هنوز خیلی مانده است که در برخی حوزه :مظفری

نژادگر ایرانی در پیوستن به های بهتوانیم بکنیم که بخش تحقیقاتی دانشگاهی ما و شرکتکار میچه :فارس

 .اکنون از این دست مسائل استاز بین نروند، دغدغه ما  UPOV کنوانسیون

 ها را ایجاد کنیم که پیوستن بهرسیم. ما اگر بخواهیم بذر بهتری تولید کنیم باید ابتدا زیرساختبه این موضوع هم می :مظفری

 فرستند،شان را از ترس کپی شدن به ایران نمیهای خارجی بذرهای مرغوبهاست. شرکتالمللی، یکی از هماناین معاهده بین

 ای که آقای فیل هوگان کمسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا چه گفته بود؟مگر نشنیده

 .بپیوندید UPOV خواهید باید اول به کنوانسیونفارس: گفته بود اگر بذر مرغوب می

این حق را خواهد کنید. کشاورز ما مینژادگر را رعایت نمیدهیم چون شما حق بهاین یعنی ما بذر مرغوب به شما نمی :مظفری

شود، از دادن آن به ایران عنوان مثال گل رز یا کارنیشین چون با قلمه تکثیر میای بذر است. بهبپردازد و نشانه آن هم خرید دانه

توانید بذر اولیه را از آن برداشت کنید و که اگر شما آن را بکارید نمی F1 احتراز دارند، اما درمورد بذرهای هیبرید یا همان بذر
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فروشند، مضاف بر آنکه اگر ما عضو کنوانسیون بشویم، بذرهای ما هم راحتی به شما میخورد، آن را بهط به درد یک بار کشت میفق

 .شودالمللی ثبت میبه صورت بین

کنند با بذرهای خارجی قابل رقابت است و یا های ایرانی تولید میفارس: آیا در واقعیت و در عمل بذرهایی که شرکت

دانید برخی بازارهای صادراتی مانند ن است ما در فرایند پیوستن به این معاهده حذف شویم چون خودتان میممک

 .ها وجود دارددهند بذر ایرانی وارد شود، این نگرانیاروپا اصالً اجازه نمی

ند بذر هر کشوری وارد شود، منتها آنها گذارراحتی میکنید بهاما باید پرسید مگر در بازار ایران مافیا نیست؟ فکر می !بله :مظفری

توسط  early grownزنم یک بذر خارجی پیاز به نام توانند هرجایی جلوی ما را بگیرند. مثال مینیاز به کنوانسیون ندارند، می

 ، بهشود و وقتی ایران رقم پیازی ایجاد کرد که در جنوب کشور کشت شده و نتیجه خوبی هم داشتیک شرکت داخلی وارد می

خواهم بگویم وابستگی ما یا می .سوم رساند و با دامپینگ سبب شد بذر ایرانی از بین برودها را به یکیکباره شرکت خارجی قیمت

کند که سهمی در بازار جهانی ما را از میدان به در کردن ربطی به این کنوانسیون ندارد. این کنوانسیون فرصتی برای ما ایجاد می

 .ها، تجارت بذر استترین بیزینسراکه یکی از پرمنعفتداشته باشیم؛ چ

کنید کدامیک از بذرهای تولید کشور ما در بازارهای عنوان کارشناس این حوزه فکر میفارس: االن خود شما به

 صادراتی دنیا حرفی برای گفتن دارد؟

بذر چغندر قند ما به روسیه، قزاقستان، سوریه،  خیلی! االن بذرهای گیاهانی مانند گندم، برنج و چغندر قند را داریم. :مظفری

 .شودآذربایجان و خیلی از کشورهای اطراف فروخته می

فروشیم. ایم اما بذر چغندر قند مینپیوسته UPOV فارس: خودتان جواب سؤال من را دادید. ما هنوز به کنوانسیون

ته توانیم داششکالت را داریم، یکسری مزایا هم میما این همه صحبت کردیم که اگر این کنوانسیون را بپذیریم این م

کاریم بذرش مرغوب نیست، چگونه برداشت من این است که وقتی خودمان اعتقاد نداریم گندمی که می .باشیم

 توانیم آن را صادر کنیم؟می

 چرا اعتقاد نداریم؟ چه کسی اعتقاد ندارد؟ :مظفری

 .گویند گلوتن گندم ایرانی پایین استکنیم میمی فارس: با صنایع غذایی و کارشناسان که صحبت

 .جای اینها باید با مؤسسه اصالح و تحقیقات بذر صحبت کنید یا محقق این حوزهشما به :مظفری

ای که قطب تولید گندم خواهید بگویید روسیههستند، یعنی می اندرکاران صادراتی و تجارت بذرفارس: مهم دست

 خرد؟است، بذرش را از ما می

گیرند و ما هم توانند از ما تکنولوژی بخرند از ما بذر میخرد. خیلی از کشورهایی که مینه! ولی بذر چغندر قند از ما می :مظفری

 .کنیمبرعکس از برخی کشورهای اروپایی بذری مانند چغندر قند را وارد می

 فارس: چرا؟

آبی و مقاومت، بذر خودمان برای برخی شرایط مانند شوری خاک، کم برای اینکه بذر چغندر قند آنها بهتر است. یعنی :مظفری

توانستند کمک کنند اما ارقام آل، ارقام اروپایی بهتر است. جاهایی که بیماری داریم ارقام ایرانی نمیبهتر است اما در شرایط ایده

تنها برای کشت کشاورزی ما بیاید نهاینکه ما باعث شویم بذرهای خارجی به ایران  .کننده هستنداروپایی بسیار کمک

آید، خودش ماده ژنتیکی است که در تالقی با ماده بذر خارجی که می .خوب است، بلکه برای محققین ما هم خوب است
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کی یا منابع ژنتی« پالسمژرم»کنیم که به آن تواند رقم بهتری ایجاد کند. ما اکنون مواد زیادی از خارج وارد میژنتیکی ایرانی می

رانی اش با ماده ژنتیکی ایکنیم همهگوییم که بتوانیم ارقام خوب تولید کنیم. فکر نکنید همه آن ارقامی که در داخل تولید میمی

 .است

 ای شده است و یا مسائل روی کاغذ بررسی شده؟مطالعه UPOV فارس: اصالً در مورد مزایای کنوانسیون

های ایجادشده استفاده کنیم باید بگویم اگر نتوانیم از ظرفیت UPOV به کنوانسیون در مورد معایب پیوستن قبل از آن :مظفری

ما باید  .عرضگی ماست که بتوانیم از مزایا استفاده بکنیم یا نکنیمماند، حاال این توانمندی ما یا بیفقط تعهداتش برایمان باقی می

های زیادی داده که یکی از آنها منابع جز نفت و گاز نعمت ین مرزوبوم بهدرستی انجام دهیم. خداوند به اابتدا تکالیف خودمان را به

تواند به یکی از کشورهای مهم ژنتیکی است. با این شرایط خوب مانند آفتاب و هوای مطلوبی که ایران برای کشت بذر دارد، می

سیدن به این مسئله را ایجاد کند؛ چراکه اگر های رتواند زیرساختصادرکننده بذر تبدیل شود که پیوستن به این کنوانسیون می

 .دهندها را نداشته باشید در جامعه جهانی به شما اجازه رشد نمیشما این زیرساخت

گویم که چقدر ممکن است از پالسم اشاره کردید، میفارس: یک نگرانی دیگر وجود دارد و آن اینکه شما چون به ژرم

 های وارداتی تغییر نکند؟پالسما در مقابل ژرمپالسم بومی ایرانی حفاظت شود تژرم

قانون  1396مهر  11دادیم اما قوانین ما کفایت الزم را نداشت، اما در حال از نظر فیزیکی این حفاظت را انجام میتابه :مظفری

حفاظت از ذخایر ژنتیکی در مجلس تصویب شد که اکنون با یک ایراد شورای نگهبان مواجه است و در حال برطرف شدن است. با 

 .این قانون زمینه الزم برای حفاظت و عضو شدن در چنین کنوانسیونی فراهم شده است

ور ما الزم است، باید کمی باحوصله کار را پیش ببریم؛ چراکه رسد قبل از آنکه ما عجله کنیم، اگرچه این قانون برای کشبه نظر می

ات ما این بود که بحث در این مورد را تا تصویب و به مجلس داده شد یکی از پیشنهاد UPOV وقتی طرح پیوستن به کنوانسیون

قدر نکردند اما باز به نظرم الزم نیست ایبرداری از منابع ژنتیکی به تعویق بیندازند، کمااینکه این کار را ابالغ قانون حفاظت و بهره

گویی و توهمات یک عده است، عجله کنیم و باید گفت مسائل منفی که در رابطه با این کنوانسیون مطرح است فقط پریشان

 .شود تولیدکنندگان بذر داخلی ما پایمال شونداند این کنوانسیون باعث میام گفتهازجمله اینکه شنیده

 .ین سؤال اول من بود از شمابله! ا فارس:

گوید اگر اجازه دهید خودرو به کشور کند و میخودرو مطرح میاین حقیقت ندارد و همان صحبتی است که االن ایران :مظفری

اگر  اکیفیت و آشغال تولید شود، تولیدکننده ایرانی پایمال خواهد شد، امبله! آنجا که جنس بی .وارد شود باید در کارخانه را ببندید

 .تر بخردبذر خوب تولید کنند باعث شود کشاورز هم بذر کیفی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961228000689 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۷/۰۱/۱۳ : تاریخ

 گمرک خبر داد واردات محصوالت تراریخته منوط به مجوز وزارت جهاد کشاورزی شد 

ای اعالم کرد صدور مجوز واردات محصوالت تراریخته کشاورزی مشمول مجوز سازمان تحقیقات، ترویج و گمرک در بخشنامه

  .آموزش وزارت جهاد کشاورزی شده است

به نقل از گمرک جمهوری اسالمی، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در  خبرگزاری فارس به گزارش

بخشنامه ای اعالم کرد: صدور مجوز واردات محصوالت تراریخته کشاورزی مشمول مجوز سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش وزارت 

 .جهاد کشاورزی شده است

 صادرات مقررات دفتر  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در این بخشنامه به گمرکات سراسر کشور اعالم کرد:مرکز واردات و امور 

 مورد در کشاورزی جهاد وزارت بازرگانی استانداردهای و مقررات دفتر نامه به توجه با تجارت و معدن صنعت، وزارت واردات و

اورزی کش جهاد وزارت تحقیقات سازمان مجوز مشمول را کشاورزی تراریخته محصوالت واردات ، کشاورزی محصوالت مجوز صدور

 .کرده است

ضوابط جاری و اخذ سایر مجوزهای ثبت  بر این اساس، محصوالتی کشاورزی در صورت تراریخته بودن عالوه بر رعایت مقررات و

 .ش وزارت جهاد کشاورزی شدسفارش و جهاد کشاورزی ملزم به اخذ مجوز از سازمان تحقیقات ، ترویج و آموز

و  23،  21،  20،  17،  14،  13، 12، 11،  10، 8، 7، 6،  5،  3، 1این بخشنامه مشمول محصوالت کشاورزی مندرج در فصول 

 .کتاب مقررات صادرات و واردات می شود 50

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970113000464 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷فروردین  ۰۱تاریخ: 

 واردات شش میوه به کشور آزاد شد

 .خبر دادصابری از بالمانع بودن واردات شش میوه اعم از موز، نارگیل،آناناس،انبه،منگوتین و پاپایا به کشور 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  حسن صابری رئیس اتحادیه صنف بارفروشان در گفتگو با خبرنگار

 واردات مقررات در شده اعمال تغییرات  بر بازار اظهار کرد: بنابرآخرین استواییواردات دو میوه با اشاره به تاثیر  ،جوان

وی گفت:تنوع اقلیمی و فراوانی تولید انواع میوه های رنگارنگ در .شد آزاد کشور به پاپایا و منگوتین کشاورزی،واردات محصوالت

به گفته .تا واردات آنها به کشور ضرورتی نداشته باشد داخل وجذابیت این میوه ها برای برخی از قشرهای جامعه، باعث شده است

 .صابری واردات این میوه ها در حجم باال می تواند اثر سو بر تولید داخل داشته باشد

 مخالف واردات میوه های غیر ضرور هستیم

با اشاره به آخرین وضعیت قاچاق  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا متبحری نائب رئیس اتحادیه بارفروشان در گفتگو با خبرنگار

ی شود به کشور قاچاق م لیمو ترش برزیل میوه گفت: هم اکنون محصوالتی همچون آووکادو،سیب سبز فرانسه،نارنگی پاکستانی و

به صورت قاچاق وارد می شد که براساس آخرین تغییرات  وتین و پاپایامنگبه گفته وی در گذشته .در حالیکه ضرورتی ندارد

متبحری تصریح کرد: با توجه به فراوانی .اعمال شده در واردات محصوالت کشاورزی، از این به بعد به صورت رسمی وارد خواهد شد

 .روری به شدت مخالف هستیمتولید، دغدغه بازار را داریم به همین خاطر با قاچاق میوه و واردات میوه های غیر ض

مطابق با اعالم دفتر مقررات و  واردات محصوالت کشاورزیگفتنی است: براساس آخرین تغییرات در مقررات مرتبط با 

 .استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ورود دو میوه استوایی اعم از منگوتین و پاپایا به کشور بالمانع است

های آناناس، انبه، موز،نارگیل، منگوتین و پاپایا با اخذ مجوز قرنطینه از دفترقرنطینه سازمان حفظ نباتات  براین اساس ورود میوه

 .کشور و سایر مجوزهای مرتبط مجاز بوده و غیر از موارد یاد شده،واردات سایر میوه ها ممنوع است

https://www.yjc.ir/fa/news/6477800/%D9%88%D8%A7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/news/6477800/%D9%88%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم فروردین 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم فروردین 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم فروردین 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم فروردین 

 

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

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۰تاریخ: 

 ثبات نسبی قیمت گل در آستانه روز پدر

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه گفت: با توجه به فراوانی عرضه و تعطیلی ایام نوروز، ثبات نسبی قیمت گل در بازار حاکم 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو گفت در اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه.است

 .درباره قیمت گل در آستانه روز پدر اظهار کرد: با توجه به فراوانی گل و تعطیلی ایام نوروز، ثبات نسبی بر بازار حاکم است ،جوان

 .ال همانند سال های گذشته بازار گل در روز پدر رونق نخواهد داشتبه گفته وی؛ با توجه به تعطیلی ایام نوروز و ازدیاد سفر، امس

نوسان چندانی در بازار نخواهد داشت، بیان کرد: با توجه به فراوانی تولید، قیمت گل نسبت  قیمت گلشاهرخی با اشاره به اینکه 

ابع عرضه و تقاضاست، اما با وجود وضعیت رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه ادامه داد: نرخ گل ت.به سال گذشته ارزانتر است

بازار، پیش بینی می شود که نرخ گل در روز پدر تفاوت چندانی با روزهای گذشته نداشته باشد،در حالیکه روز مادر ؛ قیمت گل با 

تومان، رز  6هزار 8هزار تومان، رز درجه دو 10وی نرخ هر شاخه رز سوپر درجه یک .درصدی در بازار روبرو شد50تا  40افزایش 

هزار و  5تا  4هزار تومان، آلیوم  10تا  8هزار تومان، آنتلیوم  20تا  15هزار تومان، لیلیوم  4هزار تومان، رز ایرانی  6درجه سه 

 .هزار تومان اعالم کرد10تا  8میخک دسته ای را 

ir/fa/news/https://www.yjc.6486267/%D8%AB%D8 
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 فارس -۹۷/۰۱/۰۳ : تاریخ

 اولین برداشت گندم دهه اول فروردین ماه آغاز می شود

مجری طرح گندم وزات جهاد کشاورزی اعالم کرد: اولین برداشت گندم در سال زراعی جاری در بخش پیشین شهرستان سرباز  

  .استان سیستان و بلوچستان در دهه اول فروردین ماه آغاز می شود

پور افزود:دوره کشت گندم  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،اسماعیل اسفندیاری

روزه است که کشت این محصول در اقلیم های سرد کشور در حال حاضر در مرحله پنجه زنی و در اقلیم های گرم  100یک دوره 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که برداشت گندم در استان های فارس و خوزستان از نیمه .در مرحله خوشه زنی قرار دارد

ردین ماه آغاز خواهد شد،اظهار امیدواری کرد: در سال زراعی جاری با توجه به شرایط اقلیمی کشور برداشت محصول دوم فرو

 .مناسبی داشته باشیم

وی با اشاره به این که دستورالعمل خرید گندم پیش از این به همه استان ها ابالغ شده است،گفت: امیدواریم امسال بتوانیم نسبت 

 .بیشتری داشته باشیم به سال قبل خرید

 .اسفندیاری پور پیش بینی کرد:برآورد خرید تضمینی گندم امسال برابر و یا بیشتر از سال زراعی قبل خواهد بود

مجری طرح گندم وزات جهاد کشاورزی با اشاره به این که استان های کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،اردبیل،همدان و 

ش مناسب تری نسبت به سال زراعی قبل داشته اند،اظهار داشت:در برخی استان ها مانند خراسان رضوی با گلستان وضعیت بار

کمبود بارش مواجه بوده ایم و در استان های دیگر نیز شرایط رشد محصول با توجه به کاهش میزان بارش نسبت به تاریخ مشابه 

 .یمانده این کمبود بارش ها جبران شودسال قبل افت داشته که امیدواریم با توجه به فرصت باق

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970103000716 
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 گندم
 فارس - ۹۷/۰۱/۱۳ : تاریخ

 ها به واردات گندم به جای تولیدمندند/ تمایل برخی گروهگلهکشاورزان از عدم اعالم نرخ خرید گندم  /

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اعالم این که نرخ خرید تضمینی گندم برخالف قانون اعالم نشده است و این موضوع  

  .دات گندم هستندها به جای تقویت تولید داخلی به دنبال واردهد، گفت: برخی گروهانگیزه کشاورزان را کاهش می

با اشاره به  خبرگزاری فارس اقتصادی خبرنگار با وگوپور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتاسماعیل اسفندیاری

درصد گندم کل  2تا  1.5موال در فروردین ماه مع گفت: اینکه خرید تضمینی گندم از چند روز پیش از کشاورزان آغاز شده است،

 .کندشود و این میزان به مرور در اردیبهشت و خرداد افزایش پیدا میکشور از سوی کشاورزان تحویل داده می

گفت: مناطق گرمسیر زودتر  وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم تا پایان مرداد ماه و اوایل شهریور ادامه خواهد داشت،

 .دهند و در مناطق کوهستانی روند تحویل گندم دیرتر استل میها را تحویگندم

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از اینکه نرخ خرید تضمینی گندم هنوز اعالم نشده است، گفت: با وجود اینکه 

 .شودان منجر میقانون صراحت دارد، اما برخالف آن هنوز قیمت اعالم نشده و این موضوع به کاهش انگیزه کشاورز

های خود را با قیمت اعالم شده دولت بسنجد، گفت: طبق قانون، هر ساله وی با اشاره به اینکه کشاورز باید دخل و خرج و هزینه

 .شودباید حداقل به نرخ تورم، قیمت خرید تضمینی افزایش یابد و این موضوع از سوی مسئوالن رعایت نمی

نرخ خرید تضمینی  سؤال که نرخ خرید تضمینی گندم باید توسط چه مرجعی اعالم شود، گفت:اسفندیاری پور در پاسخ به این 

گندم باید از سوی شورای اقتصاد اعالم شود و این در حالی است که با وجود آغاز خرید گندم برای سال زارعی جدید، اما هنوز 

ادی برای نرخ خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد وی در پاسخ به این سؤال که چه پیشنه.قیمت تضمینی اعالم نشده است

 .تومان پیشنهاد شده است 1430تومان بود که امسال  1330اید، گفت: قبال پیشنهاد کرده

انگاری و کنند، به گندم وابسته است، گفت: سهلاسفندیاری پور با اشاره به اینکه امنیت غذایی مردم که غالبا از نان استفاده می

شود؛ برخی سئوالن به اعالم نرخ خرید تضمینی موجب کاهش انگیزه کشاورزان و نهایت افت تولید این محصول میعدم توجه م

 .رساندن به تولید و محصوالت داخلی هستندها همواره به دنبال واردات گندم و آسیبگروه

یلیارد دالر پول به جیب کشاورزان خارجی م 2.5نزدیک به  91مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال 

 .توانست به تقویت تولید داخل بینجامدهزار میلیارد تومان بود که می 12وارد شد، گفت: این میزان معادل 

سازی و تراکتورسازی در حال تعطیلی بودند، گفت: با های نادرست در گذشته کارخانجات کمباینبه دلیل سیاستوی گفت:

های بسیاری وارد مزارع شدن؛ اگر نرخ خرید دستگاه رسید و دستگاه 3های جدید تولیدی کمباین روزانه به سری سیاستیک

 .توان نسبت به آینده امنیت غذایی کشور و استمرار تولید امیدوار بودها به موقع واریز شوند، میتضمینی گندم اعالم شود و پول

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970112000711 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۵تاریخ: 

 برداشت رسمی گندم از فردا آغاز می شود

 .سیستان و بلوچستان آغاز خواهد شداسفندیاری پور گفت: از فردا برداشت رسمی گندم در منطقه پیشین شهرستان سرباز استان 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیاسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار 

در مناطق جنوبی و گرم در نیمه فروردین ماه خبر داد و گفت: از فردا برداشت رسمی گندم در منطقه  برداشت گندماز ،جوان

 .پیشین شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان آغاز خواهد شد

درصد 10تا 8از کشاورزان خریداری شد که امسال پیش بینی می شود میزان خرید  گندممیلیون تن 9وی افزود:سال گذشته 

 .فزایش یابدا

در ماه های فروردین،اردیبشهت و اوایل خرداد پیش بینی می شود که میزان  وضعیت بارش اسفندیاری پور ادامه داد: با بهبود

 .تولید تعیین شده تحقق یابد

دگی تا مجری طرح گندم با اشاره به آخرین وضعیت میزان بارش در استان های تولید بیان کرد:براساس آخرین آمار میزان بارن

 .درصد کاهش یافته است55درصد ودوره بلند مدت 57فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4تاریخ 

میلیون و 2سطح زیر کشت گندم آبی  97-96درصدی سطح زیر کشت گندم خبر داد و افزود: در سال زراعی 1.7وی از کاهش 

 .هزار هکتار است731میلیون و 3هزار هکتار و گندم دیم 30

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: وضعیت میزان بارش در استان های مهم تولید به جز خوزستان و فارس نسبت به مدت 

 .مشابه سال قبل یکسان بوده و شرایط مساعد اقلیمی در ادامه فصل زراعی تاثیر بسزایی در تحقق برآورد تولید دارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6482263/%D8%A8%D8%B1%D8 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۶تاریخ: 

 فصل برداشت گندم رسید؛نرخ خرید تضمینی اعالم نشد

 .اعالم نرخ خرید تضمینی گندم اجتناب می کندبا توجه به آغاز فصل برداشت گندم در سال زراعی جدید،همچنان دولت از 

با توجه به آغاز فصل برداشت گندم در سال  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

اجتناب می کند و گندمکاران را در بالتکلیفی و سرگردانی قرار  نرخ خرید تضمینی گندمعی جدید،دولت همچنان از اعالم زرا

قانون خرید محصوالت کشاورزی دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی  6این درحالی است که براساس تبصره  .داده است

کشت تا پایان شهریور بر حسب تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی اعالم  محصوالت اساسی از جمله گندم را پیش از شروع فصل

ندارد  97-96در سال زراعی  گندم شنیده ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی برای افزایش نرخ خرید تضمینی .کند

 .که همواره این امر نگرانی گندمکاران از حیث هزینه های تولید را دو چندان کرده است

ا این حال کشاورزان از موقعیت خود رضایت ندارند و معتقدند که بی مهری دولت به گندمکاران در سال زراعی آینده سبب ب 

 .و گشوده شدن باب واردات می شود خودکفایی گندم بردن سوال زیر  کاهش سطح زیر کشت محصول و

 چه هاآن یکساله دسترنج حاصل برای دولت  هستند تا بدانند نرخ خرید تضمینی گندمهم اکنون کشاورزان چشم به راه اعالم  

با انتقاد از  صنعت،تجارت و کشاورزی  علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار.است کرده اعالم را نرخی

تضمینی گندم اظهار کرد:علی رغم پیگیری های مکرر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش نرخ خرید تضمینی تاخیر در اعالم نرخ خرید 

 .مطابق تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی،اما تا این لحظه روزنه امیدی وجود ندارد

 .را نمی دانیم اما دلیل تعلل اعالم نرخ توسط شورای اقتصاد برداشت گندم،به گفته وی با توجه به آغاز فصل 

ایمانی ادامه داد: با وجود پیگیری های مکرر از رئیس جمهور،سازمان برنامه و بودجه،کمیسیون تلفیق،کمیسیون 

کشاورزی،کمیسیون اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید 

 .ی و سیاست اقتصاد مقاومتی استنیست،درحالیکه این امر خالف قانون خرید تضمین

خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی برحسب قانون است چرا که تورم یکی از  کشاورزان این مقام مسئول به نمایندگی از جامعه

 .عوامل اصلی گرانی و مسائل تاثیر گذار در نرخ نهاده ها،دستمزد و ماشین آالت است

شامل حال کشاورزان می شود از مسئوالن امر انتظار داریم که براساس قانون نرخ خرید  وی در ادامه افزود:با توجه به آنکه تورم

 .را تحت تاثیر خود قرار می دهد خودکفایی گندمتضمینی گندم را اعالم کند چرا که بی اعتنایی به قانون خرید،

نرخ خرید تضمینی هر  83می برد،بیان کرد: سال ایمانی با اشاره به اینکه بی اعتنایی به قانون خرید،خودکفایی گندم را زیر سوال 

درصد این نرخ اعالم شد که درنهایت این امر  30علی رغم تورم باالی  85-84تومان بود که مجددا در سال زراعی  205کیلو گندم 

 .واردات مجدد گندم را به همراه داشت

را  83، کشور خودکفای گندم در سال  گندمکارانتنایی به رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران تصریح کرد: با وجود آنکه بی اع

مجددا به یک کشور واردکننده تبدیل کرد،اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تدابیر اندیشیده شده مجددا در زمینه تولید گندم 

 .خودکفا شدیم که بی مهری به گندمکاران مجددا تکرار داستان گذشته را به همراه خواهد داشت

 خیر در اعالم نرخ خرید تضمینی بر خالف منافع ملی استتا

گفت: گذشت بیش از شش ماه از   صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار 

 .ح و منافع ملی استتاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برخالف مصال
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توهین آشکار به جامعه کشاورزی است، افزود: با وجود آنکه دولت  نرخ خرید تضمینی گندم وی با اشاره به اینکه تاخیر در اعالم

در صورت بروز مشکل در سایر صنایع بالفاصله وارد عمل می شود اما در بخش کشاورزی از عمل کردن به قانون خرید تضمینی که 

 .کشاورزان استنکاف می کند حق قانونی

در نظر دارد که نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از نرخ تورم  نرخ خرید تضمینی گندماسدی ادامه داد: دولت با تاخیر در اعالم 

 .اعالم کند در حالیکه این امربه سبب تضییع حقوق کشاورزان با واکنش تند جامعه کشاورزی مواجه شده است

کشاورزتصریح کرد: با توجه به آنکه زمزمه هایی مبنی بر ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی عضو شورای مرکزی خانه 

 .متصور نیستیم بخش کشاورزیجدید به گوش می رسد،آینده ای روشن برای تولید گندم در 

/https://www.yjc.ir/fa/news6482931/%D9%81%D8 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۰تاریخ: 

 های جهانیضرورت آزادسازی قیمت گندم بر مبنای قیمت خبرنگاران جوان

کشاورزی  ، یک ضرورت در بخش97های جهانی از ابتدای سال یک مقام مسئول گفت: آزادسازی قیمت گندم بر مبنای قیمت

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفت.است

بر مبنای قیمت جهانی را امری ضروری دانست و گفت: هم اکنون دولت  آزاد سازی قیمت گندمبا اشاره به اینکه  ،باشگاه خبرنگاران جوان

تومان  800تومان آزاد پز قرار می دهد، در حالیکه قیمت جهانی هر کیلو گندم  900تومان به نانوایی های یارانه پز و  600هر کیلوگندم با نرخ 

با نرخ های متفاوت به نانوایی ها گفت: چند نرخی بودن گندم، فساد را به همراه دارد که دولت برای  وزیع گندمتوی با انتقاد از روش .است

 .جلوگیری از فساد و رانت در نانوایی ها چاره ای جز اصالح قیمت آرد و نان ندارد

آگاه هستند، اما علت تعلل آنها در اجرای  دمگن قیمتکرمی ادامه داد: با توجه به آنکه تمامی مسئوالن از فساد در چند نرخی بودن 

های حجیم و نیمه حجیم آزادسازی قیمت گندم از ابتدای سال آینده را امری رئیس اتحادیه نان.آزاد سازی قیمت را نمی دانیم

 حفظ گیرد، در حالیکه دولت برایضروری دانست و گفت: آزاد سازی قیمت گندم باید بر مبنای قیمت های جهانی صورت می

وی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به آنکه با آزاد سازی قیمت بنزین دیگر .باید به کشاورزان یارانه پرداخت کند خودکفایی گندم

خبری از فساد و رانت نیست، کارشناسان براین باورند که در آرد ونان که یک کاالی استراتژیک به شمار می رود باید هر چه سریع 

 از یاریبس سودجویی برای را زمینه ها نظارت کمبود و بخش این به توجه قابل یارانه پرداخت  ت گیرد، چراکهتر یکسان سازی صور

 .است داشته همراه به افراد

https://www.yjc.ir/fa/news/6472061/%D8%B6%D8%B1% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۱تاریخ: 

 هزار تومانی در تعطیالت نوروز ۳۳توزیع گوشت تازه گوسفندی 

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از ادامه توزیع گسترده گوشت مرغ منجمد، گوشت قرمز و تخم مرغ در سراسر کشور با قیمت 

 حمید کشاورزی، جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه  ، به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .مصوب تنظیم بازار خبر داد

 .تهران و استان ها توزیع شده استهزار تن تخم مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در  10ظهار داشت: تاکنون ا ورناصری،

در ایام نوروز با مجموعه اقدامات وزارت جهاد کشاورزی، آرام است، گفت: توزیع  بازار محصوالت کشاورزی وی با بیان این که

تخم مرغ، گوشت مرغ منجمد و گوشت گوساله با قیمت تنظیم بازار شرایط خوبی دارد ضمن آن که گوشت گوسفندی تازه را 

 .در تهران و استان هایی که با نوسانات به لحاظ کمی مواجه هستند توزیع کرده ایمعمدتا 

تومان برای مصرف کنندگان، گوشت  6200تومان برای عمده فروشی ها و  5800ورناصری افزود: مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم 

 .هزار تومان عرضه شده است 33قیمت هر کیلوگرم هزار تومان و گوشت گوسفندی تازه مخلوط با  23گوساله منجمد هر کیلوگرم 

تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای به مصرف  600هزار و  12وی اذعان داشت: هر شانه تخم مرغ با قیمت 

ا به طور در عین حال تصریح کرد: گوشت مرغ منجمد ر شرکت پشتیبانی امور دام کشورمدیر عامل .کنندگان عرضه می شود

 .گسترده در بازار عرضه شده است و تولیدکنندگان مرغ نیز توزیع گوشت مرغ گرم را بر عهده دارند

https://www.yjc.ir/fa/news/6479649/%D8%AA%D9% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۴تاریخ: 

 هزار تومان۴۵ثبات نرخ گوشت در ایام نوروز/نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 45تا  44رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

با   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان راه و شهرسازیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

تا 42زار اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ در با بازار گوشت گوسفندی اشاره به آخرین وضعیت

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 45تا 44هزار تومان به مغازه دار و 43

هزار تومانی در بازار روبرو شد که این امر به سبب بهبود 2به گفته وی در هفته پایانی سال نرخ هر کیلو شقه گوسفندی با افزایش  

  .قاضا امری بدیهی استت

ملکی قیمت گوشت در ایام نوروز را پیش بینی کرد و گفت:در روزهای پایانی سال هر تغییری که باید در گوشت اتفاق می افتاد رخ 

 .داده است و با همین روال قیمت در بازار ادامه خواهد داشت

هزار 33وشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نرخ عرضه هر کیلو گوشت وارداتی در فر 

 .تومان اعالم کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6480843/%D8%AB%D8% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۰تاریخ: 

 تعرفه واردات گوشت به قیمت نابودی تولید داخل تمام شد کاهش

یک مقام مسئول گفت: کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله به سبب پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی، نابودی تولید داخل 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت.را به همراه دارد

اسفندماه، تعرفه  26اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ گوشت قرمز از  گوساله گوشت واردات تعرفه کاهش، با انتقاد از خبرنگاران جوان

 .واردات کاهش یافت در حالیکه نرخ گوشت برای مصرف کننده تغییری پیدا نکرد

در بازار می دانند و معتقدند که کاهش تعرفه واردات ارتباطی  ثبات نرخ گوشتبه گفته وی؛ تجار افزایش نرخ دالر را دلیل اصلی 

 .رزانی گوشت نداردبه ا

مقدسی ادامه داد: کاهش تعرفه واردات به سبب پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی، نابودی تولید داخل را به همراه دارد 

 .حفظ امنیت غذایی را به همراه دارد واردات کنجاله سویا،درحالیکه اختصاص ارز مبادله ای به 

در بازار تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ  نرخ نهاده های دامینوسان  رئیس انجمن صنفی گاوداران با انتقاد از

 می مطرح قیمت افزایش این برای را مختلفی هایبهانه واردکنندگان که شود می  تومان به دامدار عرضه 200هزارو  2تا  735هزارو 

 .باشد پاسخگو باید حمایت سازمان که کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/6481463/%DA%A9% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۳تاریخ: 

 محدودیتی در عرضه گوشت و مرغ در بازار وجود ندارد

توزیع گوشت قرمز،مرغ و تخم مرغ محدودیتی قائل نیستیم و به هر میزانی که مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: برای 

صنعت،تجارت و حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار .تقاضا باشد،آمادگی توزیع وجود دارد

با اشاره به اینکه توزیع گوشت قرمز،مرغ و تخم مرغ در ایام نوروز در بازار ادامه دارد،اظهار ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

منجمد و  و توزیع گوشت قرمز گرم م بهکرد:با وجود آنکه شرایط متعادلی در بازار حاکم است ،شرکت پشتیبانی با توان و ظرفیت قبل اقدا

وی با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع گوشت قرمز و مرغ در بازار وجود ندارد ،افزود: بنابراین به هر میزانی که .مرغ در بازار خواهد کرد

 .تقاضا در بازار وجود داشته باشد،آمادگی توزیع وجود دارد

ه مرغ گرم در بازار بیان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام با هماهنگی تولید کنندگان اقدام ورناصری با اشاره به آخرین وضعیت عرض

 .به عرضه مرغ گرم برحسب قیمت تمام شده در میادین خواهند کرد تا تولیدکنندگان دچار زیان نشوند

هزار و هرشانه تخم 23له،گوشت منجمد گوسا200هزار و 6هزارتومان،مرغ منجمد 33وی نرخ هر کیلو گوشت مخلوط گوسفندی 

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: هم وطنان در سراسر کشوز این اطمینان را .تومان اعالم کرد600هزار و 12مرغ 

 .داشته باشند که شرکت پشتیبانی آمادگی تامین گوشت،مرغ و تخم مرغ به هر میزانی که تقاضا باشد را دارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6480867/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۳تاریخ: 

 هزار تومان9آخرین تحوالت بازار مرغ و انواع مشتقات/قیمت هر کیلو مرغ 

 .اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشنقات در بازار را اعالم کردرئیس 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

تومان،مرغ آماده به 700هزار و 5اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ درب مرغداری  بازار مرغ،با اشاره به آخرین وضعیت  جوان

 .تومان است950هزار و 8و خرده فروشی  50هزار و 8تومان،توزیع درب واحدهای صنفی  900هزار و 7طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است950هزار و 8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  950هزار و 7خ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی نر

هزار تومان،سینه بدون کتف 14افزود:همچنین قیمت هر کیلو سینه مرغ با کتف  مشتقات مرغیوسف خانی با اشاره به نرخ سایر 

 .تومان است 500هزار و 16هزار و فیله مرغ 15

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و افزود: با بازشدن کشتارگاه ها در چند روز آینده پیش  قیمت مرغحادیه پرنده و ماهی رئیس ات

 .بینی می شود که قیمت مرغ در بازار کاهش یابد

هزار تومان و تخم 17در بازار بیان کرد:هم اکنون هر شانه تخم مرغ در بازار آزاد  قیمت تخم مرغوی با اشاره به آخرین وضعیت 

 .تومان است600هزار و 12مرغ دولتی با نرخ مصوب 

https://www.yjc.ir/fa/news/6480745/%D8%A2%D8%AE 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۵تاریخ: 

 هزار و پانصد تومان 9بی ثباتی بازار مرغ در ایام نوروز/نرخ هر کیلو مرغ 

 .تومان است 500هزار و  9تا  500هزار و  8یوسفی گفت:امروز نرخ هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهند

هزار و 5 مرغداریدرب  زندهمرغ با اشاره به آخرین وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو  ،خبرنگاران جوان

 .است تومان500 و هزار9 تا 500 و هزار8  هزار تومان و خرده فروشی ها8تومان،مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 400

 .وی تعطیلی کشتارگاه ها و مشکالت در حمل و نقل را دلیل اصلی گرانی مرغ اعالم کرد

استان تهران از گیالن و مازندران تامین می شود و در این ایام این استان  درصد مرغ مصرفی80یوسفی ادامه داد: با توجه به آنکه 

 .فروردین قیمت مرغ با این روال در بازار خواهد بود15ها مرغ مازاد ندارند که روانه بازار تهران کنند؛بنابراین تا 

ی رضه نسبت به تقاضا ،قیمت مرغ از روزهای پایانوی با اشاره به اینکه بازار کنونی مرغ با ثبات نیست،بیان کرد: با توجه به کاهش ع

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد: افزایش حقوق کارگری و .اسفند روند افزایشی در بازار به خود گرفته است

 غمر خرید نرخ  ه درنرخ نهاده ها بر قیمت تمام شده مرغ تاثیر بسزایی دارد که از سازمان حمایت و شورای اقتصاد تقاضا داریم ک

 .باشد داشته بازنگری مرغداران از مازاد آوری جمع و سازی ذخیره برای دام امور پشتیبانی شرکت توسط

https://www.yjc.ir/fa/news/6482271/%D8%A8%DB%8C 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۶تاریخ: 

 تومان۸۵00مرغ ارزان شد/نرخ هر کیلو مرغ 

هزار 8تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  400هزار و 5کمالی سروستانی گفت:امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد علی کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار .تومان است 500و 

هزار 5خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  غ در بازارنرخ مر تومانی300، از کاهش  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است 500هزار و 8تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  400و 

 .وی کاهش قدرت خرید خانوار و به طبع آن مصرف مرغ را دلیل اصلی کاهش قیمت مرغ اعالم کرد

با توجه به افزایش تقاضا در روزهای آتی پیش بینی  :رغ در هفته دوم تعطیالت نوروز افزودکمالی با اشاره به پیش بینی قیمت م

 .تومان افزایش یابد 500هزار و 9می شود که نرخ هر کیلو مرغ مجددا به 

ضه ی تولید و عرمدیر عامل اتحادیه مرغداران با بیان اینکه مشکلی در عرضه مرغ در بازار وجود ندارد،تصریح کرد: با توجه به فراوان

نسبت به عرضه مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام اعتراضاتی داشتند چرا که این امر به قیمت نابودی تولید و  مرغدارانمرغ،

 .ورشکستگی مرغداران تمام می شود

https://www.yjc.ir/fa/news/2986648/%D9%85%D8%B1%D8 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۷تاریخ: 

 تومان رسید ۸۴00تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت به  ۴00کاهش 

 .تومانی نرخ مرغ نسبت به ابتدای هفته در بازار خبر داد 400رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 

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

نسبت به ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  نرخ مرغتومانی  400، از کاهش جوان

و خرده  650هزار و 7تومان، تحویل درب واحدهای صنفی  500هزار و 7تومان، مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن  400هزار و 5

و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  400هزار و 7ا کمر به گفته وی؛ نرخ هر کیلو ران مرغ ب.تومان است 400هزار و 8فروشی 

هزار، سینه بدون 14یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است 400هزار و 8

 .هزار تومان است16هزار و فیله مرغ 15کتف 

در بازار خبر داد و  نرخ ماهیوی از ثبات .اصلی روند نزولی قیمت در بازار دانسترئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا را دلیل 

هزار، تیالپیا 32هزار،هامور جنوب 20هزار ،شیر نیزه ای 14هزار،قزل آال 13هزار،کپور 48گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو شیر جنوب 

 .هزار تومان است47هزار و سرخو 32نگسر طالیی هزار، س66هزار، سالمون نروژ 41هزار، حلواسیاه 17هزار،سفید پرورشی 27

https://www.yjc.ir/fa/news/6483809/%DA%A9%D8%A7% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۹تاریخ: 

 تومانی قیمت مرغ/بازار گرمی مرغداران نرخ مرغ را افزایش داد ۳00افزایش 

 .تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد 300رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  و کشاورزیصنعت،تجارت  وگو با خبرنگارمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت

تومان،  700هزار و  5تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  300از افزایش  ،جوان

تومان  600هزار و  8و خرده فروشی  850هزار و 7یع درب واحدهای صنفی تومان، توز 700هزار و 7مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .است

 .تومان است 600هزار و 8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  600هزار و 7به گفته وی؛ نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

و فیله مرغ  14هزار تومان،سینه بدون کتف 13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بازار گرمی مرغداران و تاخیر در اعالم بار را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار .هزار تومان است16

 .اعالم کرد

ایش تقاضا در روزهای آتی قیمت مرغ وی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به تعطیالت پیش رو و افز

 .از این نرخ باالتر نخواهد رفت اما بعد از روز سیزدهم قیمت به شدت افت خواهد کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6485334/%D8%A7%D9%81% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6485334/%D8%A7%D9%81%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول و دوم فروردین 

 

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

 مرغگوشت 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۱تاریخ: 

 تومان۸۶00آخرین تحوالت بازار مرغ/نرخ هر کیلو مرغ 

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

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت

تومان،  700هزار و 5خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  نرخ مرغ در بازار از ثبات ،خبرنگاران جوان

تومان  600هزار و 8و خرده فروشی  850هزار و 7، توزیع درب واحدهای صنفی 700هزار و 7آماده به طبخ در کشتارگاه  مرغ

 .است

 .تومان است 650هزار و  8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  650هزار و 7به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

هزار 16هزار و فیله مرغ 14هزار، سینه بدون کتف 13قات، افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشت

 .تومان است

بینی کرد و گفت: قیمت مرغ تا پایان تعطیالت نوسانی نخواهد داشت، اما از رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت مرغ در بازار را پیش

 .تومان کاهش یابد 7600شود که قیمت مرغ به بینی میچهاردهم فروردین با کاهش تقاضا پیش

https://www.yjc.ir/fa/news/6486637/%D8%A2%D8 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۲تاریخ: 

 تومان ۸۶00نوروز/نرخ هر کیلو مرغ ثبات نرخ مرغ تا پایان تعطیالت 

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به تعطیالت نوروز و کاهش تقاضا، نرخ مرغ از ثبات نسبی در بازار 

 .برخوردار است

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

 500هزار و 5از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است 600هزار و  8تا  500هزار و 8های سطح شهر و خرده فروشی 600هزار و 7تومان، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 

هابی ای که هیچگونه التاز ثبات نسبی در بازار برخوردار بوده به گونه نرخ مرغبه گفته وی، با توجه به تعطیالت و کاهش تقاضا، 

ه قیمت شود کبینی میهای تولید پیشایش قیمت نهادهبینی کرد و افزود: با توجه به افزیوسفی قیمت مرغ در بازار را پیش.ندارد

 .مرغ دستخوش برخی تغییر و تحوالت در بازار قرار گیرد در حالیکه تا پایان تعطیالت هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت

قیمت تمام شده مرغ ها بر رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، گفت: با توجه به آنکه افزایش حقوق، دستمزد و نرخ نهاده

تأثیرگذار است از سازمان حمایت و شورای اقتصاد تقاضا داریم که در نرخ خرید مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام برای 

 .آوری مازاد تجدید نظری داشته باشدسازی و جمعذخیره

https://www.yjc.ir/fa/news/6487315/%D8%A 
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 خبرنگاران جوان - 1397فروردین  13تاریخ: 

 سیزدهم فروردین با طبیعت آشتی کنید/ یگان حفاظت منابع طبیعی در آماده باش کامل است

روز طبیعت از مردم انتظار داریم با همراهی و همکاری بیشتر، از طبیعت بدون ایجاد خسارت لذت  فرمانده یگان حفاظت گفت: در

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار ها، مراتع و آبخیزداری در گفتقاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل.ببرند

روز نامگذاری شده است، اظهار کرد: در  "با مردم برای مردم"با اشاره به اینکه شعار طبیعت امسال  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .ببرند لذت خسارت یجادا بدون الهی موهبت این طبیعت از بیشتر، همکاری و همراهی با  از مردم انتظار داریم طبیعت

فروردین آماده باش  20اسفند تا  15ها از هزار واحد گشتی در ایام نوروز فعال هستند، افزود: تمامی واحد 3وی با اشاره به اینکه بیش از 

 .هستند تا در صورت تخلف افراد در منابع طبیعی با خاطیان امر برخورد شود

شود چرا که افراد با تصوراتی هایی به منابع طبیعی وارد میاستانی، خسارت های نوروزیسفر افزایشسبزعلی ادامه داد: همه ساله در زمان 

اشتباه مبنی بر تعطیلی ادارات در صدد تخریب و تصرف منابع طبیعی هستند که قطعا با خاطیان امر برخورد و متخلفان به مراجع قضایی 

 .شوندمعرفی می

های هزار نفر همیار طبیعت خبر داد و گفت: قبل از ایام نوروز آموزش 200رداد با جوامع محلی و بهره گیری از این مقام مسئول از انعقاد قرا

 .الزم به جوامع محلی داده شد تا در صورت مشاهده تخلف، گزارش دهی الزم به منابع طبیعی سطح کشور داده شود

های طبیعی در روز طبیعت از آنها انتظار داریم که ه به حضور فعال مردم در عرصهوی در توصیه پیام روز طبیعت به هموطنان بیان کرد: با توج

ها و عدم خسارت و آسیب رسانی به منابع طبیعی، آرامش به خانواده ها، از بین نبردن چمنزاربا کاهش پسماند زباله، نشکستن شاخه درخت

 .طبیعت بازگردد

و  آتش سوزی های منابع طبیعی، خسارت ناشی ازها در عرصهحضور فعال بیش از پیش نیروها به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

 .ها به حداقل خواهد رسیددخل و تصرف در عرصه

https://www.yjc.ir/fa/news/6487433/%D8%B3%DB% 
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 متفرقه
 ایران اکونا - ۱۳۹۷فروردین / /  ۰۶دوشنبه , 

 آغاز جشنواره سیر در دزفول

مدیر پایگاه میراث ملی گندی شاپور از آغاز جشنواره سیر در آرامگاه یعقوب لیث صفاری در دزفول خبر داد و گفت: جشنواره با برنامه 

 .ادامه دارد 13های متنوعی مثل نمایشگاه صنایع دستی تا 

شاپور از روز گذشته آغاز به کار کرد؛ چون  جندی سیر جشنواره عنوان تحت سیر برداشت شکرانه جشنواره: کرد اظهار یعقوب زلقی

 .خواستگاه آن ریشه جندی شاپوری دارد و در دوره ساسانی ها در اینجا کشت می شد

این منطقه میزبان یکی از مناطق مهم برداشت سیر فروردین ادامه دارد، افزود:  13وی با اشاره به اینکه جشنواره از امروز شروع و تا 

 .در کشور است و خواستگاه تاریخی دارد؛ سیر تولیدی آن هم مرغوبیت و شهرت بسیاری هم دارد

قرن قبل کشت سیر را در این منطقه انجام می دادند، تصریح کرد: جدای  18مدیر پایگاه میراث ملی گندی شاپور با اشاره به اینکه از 

گردشگری و میراثی در حال معرفی ظرفیت جدید گردشگری کشاورزی هستیم؛ در واقع گردشگری کشاورزی سیر را در  از بحث

 .مکان تاریخی اجرا می کنیم

صفاری داخل عرصه شهر تاریخی جندی شاپور است، گفت:  لیث یعقوب آرامگاه در زلقی با اشاره به اینکه مکان برگزاری جشنواره 

 .عقوب لیث نیز معرفی می شوددر کنار بحث سیر ی

وی عنوان کرد: تمام ظرفیت های تاریخی ـ باستانی این شهر تاریخی را به صورت چشمی یا بازدید میدانی و همچنین در قالب 

 .کاتالوگ، بروشور و برگزاری چنین جشنواره هایی معرفی می کنیم

بزرگی را در یک روستا انجام دادیم و از تمام ظرفیت های مردمی از جمله مدیر پایگاه میراث ملی گندی شاپور یادآور شد: کار به این 

 .بسیج و سپاه استفاده شده و برای راه اندازی این جشنواره بیش از چند صد نفر نیرو با ما همکاری داشتند

 .ی دفن و انباشت زباله نداشتندزلقی ادامه داد: بیش از چند هزار سرویس نخاله و پسماند شهری از آنجا انتقال دادیم چون محلی برا

هزار بروشور گفت: در قالب جشنواره سیر برنامه های متعددی از جمله ارائه صنایع دستی در  30وی با اشاره به توزیع بیش از 

ات دنمایشگاه، برپایی نمایشگاه عکس و پوستر، موسیقی محلی، ایستگاه نقاشی ـ خطاطی و نمایشگاه اقوام را داریم؛ همچنین تمهی

 .برای استقرار و پذیرایی سه هزار نفر در افتتاحیه انجام شده است

مدیر پایگاه میراث ملی گندی شاپور عنوان کرد: چند چادر بختیاری نیز راه اندازی و ایستگاه عکاسی با لباس بختیاری طراحی شده 

 .است؛ همچنین این لباس ها برای فروش هم عرضه می شود

با دوغ، نان محلی و غذای سنتی از مهمانان پذیرایی می شود، اضافه کرد: بافت قالی، جاجیم و گلیم به صورت  زلقی با اشاره به اینکه

 .زنده توسط هنرمندان انجام می شود

غرفه برپا کردیم؛ صنایع دستی مانند کپو و جاجیم، صنایع  40وی خبر داد: نمایشگاه صنایع دستی را به صورت سرپوشیده با بیش از 

 .سنتی و غذایی هر کدام به صورت مجزا غرفه دارند

مدیر پایگاه میراث ملی گندی شاپور اظهار کرد: المان بزرگی به شکل گلدان سیر را در ورودی جاده شوشتر ـ دزفول نصب کرده و 

 .ارند آن را مشاهده می کنندتمامی مسافرانی که تردد می کنند یا اسکان د

زلقی با اشاره به اینکه کیوسک های از من بپرس نیز به صورت شبانه روزی با استقرار کارشناسان فعال هستند، گفت: در آرامگاه 

 .یعقوب لیث نمایشگاه پوستر و عکس هم راه اندازی شده است

http://iranecona.com/82738/%D8%A2%D8%BA% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۲تاریخ: 

 توسعه گلخانه ها تنها راه عالج بخش کشاورزی از بحران منابع آبی

 .کشاورزی از بحران منابع آبی استیک مقام مسئول گفت:توسعه گلخانه ها تنها راه عالج بخش 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اشرف منصوری رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

را امری ضروری دانست و افزود: با توجه به  گلخانه ها، توسعه شهرک های کشاورزی با محوریت اناقتصادی باشگاه خبرنگاران جو

 .محدودیت منابع آبی ناگریزیم فعالیت های بخش کشاورزی را از محیط باز به محیط بسته و گلخانه ای انتقال دهیم

جدید پس از شناسایی مطالعاتی و تامین خدمات آب، وی افزود: با توجه به بحران منابع آبی و خشکسالی های اخیر، عرصه های 

 .محقق خواهد شد توسعه گلخانه ها برق،گاز باید به سرمایه گذاران معرفی شوند چرا که بهره وری منابع آبی تنها با

 امه هایمنصوری تنها راه عالج در بخش کشاورزی را توسعه گلخانه ها دانست و گفت:توسعه گلخانه ها یکی از محوری ترین برن

 .، رونق صادرات و ایجاد اشتغال به شمار می رودافزایش بهره وری آببا هدف توسعه تولید،  اقتصاد مقاومتی

برابری بهره وری آب نسبت به فضای باز را به همراه  20تا  10این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشت در فضای گلخانه ،افزایش 

امکان تولید در فضای گلخانه را داشته باشد، محدودیتی قائل نیستیم چرا که در هر واحد  دارد، بیان کرد: برای هر محصولی که

 .شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد شد 20گلخانه حداقل 

را بسته به نوع کشت،سازه،کشت زمینی،پوشش نایلونی و  شهرک های کشاورزیوی میزان سرمایه گذاری ایجاد گلخانه در 

 .هیدروپونیک متفاوت دانستشیشه ای و کشت 

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی بازار پسندی محصوالت گلخانه ای،کاهش مصرف سموم،صرفه جویی در مصرف آب،توسعه 

 .صادرات و تنظیم برنامه کشت متناسب با شرایط بازار را از مزایای کشت گلخانه ای برشمرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6472187/%D8%AA%D9%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۶تاریخ: 

 حمایت از توسعه بخش کشاورزی صندوق 110کمبود نقدینگی از مشکالت اصلی پیش روی کشاورزان/ وجود 

صندوق  110یک مقام مسئول با اشاره به اینکه نقدینگی از مشکالت اصلی بخش کشاورزی است،گفت:برای کاهش این مشکالت 

 .حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور وجود دارد

کشاورزی در گفتگو با  عبدالکریم رضوی رئیس شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش

خش ب ،با اشاره به اینکه نقدینگی یکی از مشکالت اصلیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگار

 .به شمار می رود، اظهار کرد: البته این موضوع از قبل از پیروزی انقالب در بخش کشاورزی وجود داشته است کشاورزی

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور وجود دارد، افزود: این صندوق ها یک نهاد مالی و  110وی با اشاره به اینکه 

 . هستند کشاورزانخود اعتباری غیر دولتی محسوب می شوند که مالک آنها 

رضوی مبنای کار این صندوق را مشارکت میان دولت و تولیدکنندگان بخش کشاورزی اعالم کرد و گفت: این صندوق در مجموع 

 .است کشاورزان مابقی و دولت به متعلق سرمایه این درصد 46 قانون براساس  میلیارد تومان سرمایه دارد که 455هزار و 

گانه شامل صندوق های استانی،صندوق ملی و تخصصی، شهرستانی،منابع طبیعی  110سئول این صندوق های به گفته این مقام م

 .و فعالیت های کشاورزی زنان روستایی است

درصد قرض الحسنه میان  4وی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت این صندوق بیان کرد: تسهیالت این صندوق با نرخ 

 .ی شودسهامداران توزیع م

در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش سرمایه این  صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاریرئیس شرکت مادر تخصصی 

صندوق وجود دارد، بیان کرد: همه ساله اعتبار این صندوق به تبع افزایش سرمایه گذاری مردم و دولت افزایش می یابد به طوریکه 

میلیارد تومان  455میلیارد تومان تشکیل شد در حالیکه هم اکنون به هزار و  140یه ای بالغ بر حدود این صندوق در ابتدا با سرما

درصد تولیدات  7وی تصریح کرد: قانون گذار در برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده که سرمایه صندوق به .افزایش یافته است

 .بل توجهی خواهد بودبخش برسد که در صورت تحقق این امر، سرمایه صندوق سهم قا

https://www.yjc.ir/fa/news/6472339/%DA%A9%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۷تاریخ: 

 آمار باالی ضایعات محصوالت دستاورد کشاورزی سنتی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کشاورزی سنتی از دالیل اصلی آمار باالی ضایعات در تمامی مراحل تولید اعم از کاشت، 

صنعت،تجارت و  عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار.داشت و برداشت محسوب می شود

اظهار کرد: براساس آمارهای موجود،  ضایعات محصوالت کشاورزیبا انتقاد از آمار باالی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .درصد برآورد شده است 30تا  25میزان ضایعات محصوالت کشاورزی از مزرعه تا سفره 

 .دانست برداشت و داشت کاشت، از اعم تولید مراحل تمامی در ضایعات باالی آمار  وی کشاورزی سنتی را عامل

بسیار باالست،بیان کرد: در مراحل  محصوالت کشاورزیه پس از برداشت پاپی زاده با اشاره به اینکه میزان ضایعات در مرحل

حمل و توزیع محصوالت کشاورزی،آمار ضایعات به دلیل نامناسب بودن سیستم حمل و نقل محصول و نبود فرهنگ مناسب در 

افزود: انتخاب بذور  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر انتخاب نوع بذر مناسب در زمان کاشت.مصرف بسیار باالست

بذر دارای قابلیت نگه  گوجه فرنگیمناسب برای محصوالت مختلف امری ضروری است به طوریکه در کلزا بذر مقاوم به ریزش، 

 .به گفته وی میزان ضایعات محصوالت کشاورزی از رقم واردات سالیانه باالتر است.داری در انبار باید مد نظر قرار گیرد

ه به اینکه ماشین آالت برداشت در بخش کشاورزی فرسوده هستند،اظهار کرد: براین اساس این امر مشکالت عمده پاپی زاده با اشار

 .در زمان برداشت را به همراه داشته است محصول گندم و جوای از قبیل ریزش 

https://www.yjc.ir/fa/news/6472308/%D8%A2%D9%85%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۷تاریخ: 

 کمتر از یک درصد بهره برداران بخش کشاورزی، تحصیالت مرتبط دارند

میلیون بهره بردار در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و کمتر از یک درصد از آنها تحصیالت  4یک مقام مسئول گفت: 

 .مرتبط دارند

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراحمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت

با اشاره به اینکه وضعیت آب کشور از مرز بحران گذشته است، اظهار کرد: هم اکنون در شرایطی هستیم که  ،باشگاه خبرنگاران جوان

جان  به سبب مسئله ریزگردها بالی اکیمنابع خمنابع پایه به شدت آسیب دیدند چرا که وضعیت منابع آبی از مرز بحران گذشته و 

وی ورود دانش و تکنولوژی های جدید در عرصه تولید را مهم ترین راه حل افزایش بهره وری دانست و افزود: البته .کشور شده است

فعالیت هستند، مشغول  بخش کشاورزیمیلیون بهره بردار در  4کبیری با اشاره به اینکه .این امر با آرزو و شعار تحقق نیافتنی است

گفت: کمتر از یک درصد آنها تحصیالت مرتبط با این بخش را دارند که با این وجود به نظر می رسد به روز کردن دانش بهره برداران 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: هم .و حفظ و پایداری منابع تنها راه حل ارتقای بهره وری است

رعظیم بهره برداران منتظر ورود دانش و تکنولوژی جدید به عرصه هستند که در گذشته بهره برداران بخش در صورت اکنون لشگ

می رفتند اما در شرایط موجود باید از ظرفیت علمی نیروی انسانی سازمان نظام مهندسی در این زمینه  وزارت جهادنیاز به سراغ 

به بهره برداران تنها راه حل حفظ منابع  انتقال دانش حصیل کرده به بخش، به منظوربه گفته وی؛ ورود مهندسان ت.استفاده کرد

 .پایه به شمار می رود

https://www.yjc.ir/fa/news/6472104/%DA%A9%D9%85%D 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۸تاریخ: 

 های مدرن، مرهمی بر عطش بحران منابع آبیایجاد گلخانه

های مدرن، راهکار مناسبی برای مقابله با خشکسالی یک مقام مسئول گفت: خرید حقابه کشاورزان در برخی مناطق و ایجاد گلخانه

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارکشاورز در گفتمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه .است

آبی مواجه است، اظهار کرد: با توجه به شرایط با بحران فوق حاد منابع بخش کشاورزی درصد وسعت  95با اشاره به اینکه بیش از  ،جوان

های مناسب، ممکن است کشاورزان در استانهایی که باید از آب فوق االرضی استفاده کنند های اخیر، در صورت نبود بارشاقلیمی و خشکسالی

 .با محدودیت و ممنوعیت کشت و تولید روبرو شوند

روبرو هستیم، دولت باید با خرید حقابه کشاورزان از کشت محصول جلوگیری  محدودیت منابع آبیوی افزود: در مناطقی که با 

 .کند نه اینکه با اعالم ممنوعیت این مشکل را که به قیمت گرسنه ماندن کشاورزان تمام می شود، حل کند

ویژه ابیاری قطره ای را  های نوین آبیاری بهو پیشرفته و استفاده از روش های مدرن، ایجاد گلخانهاسدی خرید حقابه کشاورزان

 .راه حل مقابله با خشکسالی اعالم کرد

کیلو محصول تولید می شود که  100های فوق پیشرفته در دنیا، هر مترمربع در گلخانه :عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد

 .های سنتی ما استبرابر تولید در گلخانه 40تا  30این میزان 

وی با انتقاد از بی تفاوتی دولت نسبت به بخش کشاورزی بیان کرد: دولت آن چنان که باید و شاید بودجه به بخش کشاورزی 

ش مدرنیزاسیون بخاختصاص نداده است، در حالیکه اگر منابع صنعت خودروسازی که نتیجه ای از آن برای کشور حاصل نشد را به 

 .ره برداران در مقابله با خشکسالی این طور زمین گیر نمی شدنداختصاص می داد؛ هم اکنون به کشاورزی

تان ندارد و تنها در اس کشاورزانای برای مقابله با خشکسالی و کمک به اسدی در خاتمه تصریح کرد: به اعتقاد بنده دولت برنامه

قیمت بیکاری هزاران کشاورز و مهاجرت  ها که بههایی که با بحران شدید منابع آبی روبرو هستند، از کشت محصول در این استان

    .آنها به حاشیه شهرها می شود، جلوگیری می کند

https://www.yjc.ir/fa/news/6472071/%D8%A7%DB%8C% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۰۹تاریخ: 

 های وارداتی از صادراتلزوم تامین ارز مورد نیاز کاال

شود، گفت: طراحی چنین سازو های توسعه یافته از صادرات تامین میهای وارداتی کشوریک مقام مسئول با بیان اینکه ارز کاال

وگو با خبرنگار عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت.کاری برای کشور امری ضروری است

از سوی مقام معظم رهبری با نام حمایت از  با اشاره به نام گذاری امسال ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

رود که در تامین امنیت غذایی به عنوان تامین کننده های مهم اقتصادی به شمار میکاالی ایرانی، اظهار کرد: بخش کشاورزی یکی از بخش

با فصل برداشت، افت شدید همزمان  واردات بی رویه محصوالت مشابه داخلها وی افزود: در برخی سال.امنیت کشور نقش کلیدی دارد

پاپی زاده ادامه داد: دولت با اتخاذ سیاست حمایت از کشاورزان و پرداخت یارانه مستقیم و .قیمت و متضرر شدن کشاورزان را به همراه داشت

 .کندها از آسیب جدی به بخش کشاورزی جلوگیری میغیرمستقیم به تولید داخل و فراهم کردن زیر ساخت

در  :شاورزی با اشاره به اینکه تصویب برخی قوانین تاثیر بسزایی در واردات بی رویه محصوالت داشت، بیان کردعضو کمیسیون ک

در زمان برداشت جلوگیری  واردات بی رویه محصوالت کشاورزی های گذشته با تصویب قوانین حمایت از کاالی داخلی ازسال

ای ظالمانه بر کشور حاکم است و شرایط اقتصادی خاصی بر کشور تحمیل شده هپاپی زاده ادامه داد: در شرایطی که تحریم.کردیم

وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولید داخل بیان .های داخل و تامین بازار برای تولیدکنندگان اقدام کنیمباید به توسعه تولید کاال

 اشتهد جدی بازنگری باید اجرا در دولت بنابراین باشد؛ اخلد تولیدات مصرف آماده تواندمی بازار میلیونی، 80کرد: با وجود جمعیت 

ها باید خانه تکانی جدی پاپی زاده در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه در برخی وزارتخانه.شد تا شعار امسال محقق شودبا

است، بنابراین اصالح ساختار وزارت صنعت و معدن مبنای تجارت خود را بر پایه واردات طراحی کرده  :صورت گیرد، بیان کرد

ها به جای واردات، صادرات محور های مختلف امری ضروری است تا با تغییرات ایجاد شده وزارتخانهتشکیالتی و اداری وزارتخانه

ی های وارداتعضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه ارز کاال.تر استباشند؛ چراکه هم اکنون کفه واردات از صادرات سنگین

های نفتی، ارز مورد نیاز برای های فاقد درآمدهم اکنون بسیاری از کشور :شود، افزودهای توسعه یافته از صادرات تامین میکشور

 .کنند که ایجاد و طراحی چنین سازو کاری برای کشور امری ضروری استهای وارداتی را از صادرات تامین میکاال

 های زیرساختی شودهای عمرانی و کارابع نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز و صرف بخشهای حاصل از منبه گفته وی؛ درآمد

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولید داخل باید تجارت محور .های وارداتی مورد نیاز باید از طریق صادرات تامین شودو ارز کاال

ر است که به همین خاطر با ایجاد وزارت توسعه صادرات در جهت حمایت باشد، گفت: هم اکنون واردات محصول از اولویت برخوردا

 .از کاالی داخل باید اولویت را از واردات به صادرات تغییر دهیم

پاپی زاده در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: هم اکنون سازمان توسعه تجارت زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن است که به 

درات نتوانسته فعالیت جدی داشته باشد در حالیکه با شکل گیری وزارتخانه مجزا، رسالت اصلی توسعه همین خاطر عمال در صا

 .شودصادرات و ارز آوری حاصل از تجارت کاالی داخل برنامه ریزی می

https://www.yjc.ir/fa/news/6484663/%D9%84% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۰تاریخ: 

 درصدی از واردات محصوالت تراریخته ۴0ضرورت اخذ تعرفه 

تر به درصدی از واردات محصوالت تراریخته در راستای توسعه محصوالت ارگانیک، باید هر چه سریع 40عمرانی گفت: اخذ تعرفه 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعمرانی عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک در گفتآزاد .تصویب برسد

رنامه ششم توسعه گنجانده شده است، اظهار کرد: اگر حمایت های الزم در در ب کشاورزی ارگانیکبا اشاره به اینکه توسعه  ،خبرنگاران جوان

برنامه ششم توسعه توسط مسئوالن دولتی دیده شود، شاهد رشد کشاورزی ارگانیک هستیم که در صورت بی توجهی دولت نباید منتظر اتفاق 

 مصوبه  بیان کرد: با توجه به دات محصوالت تراریختهوار عمرانی با اشاره به آخرین وضعیت اخذ عوارض از.خاصی در این حوزه باشیم

 محصوالت کشت توسعه به آن از ناشی های هزینه صرف و تراریخته محصوالت واردات تعرفه درصدی 40 اخذ بر مبنی تلفیق کمیسیون

یکی از برنامه کشورها برای  :ادامه دادعضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک .برسد تصویب به مصوبه این تر سریع چه هر رود می انتظار ارگانیک؛

محصوالت رسیدن به نظام حاکمیت کشاورزی، کاهش تولید محصوالت تراریخته است که الزمه تحقق چنین امری در کشور کاهش واردات 

اریخته، انتظار می رود به گفته وی؛ از ابتدای سال آینده با اخذ تعرفه از محصوالت تر.و حمایت از محصوالت سالم و ارگانیک است تراریخته

 .شاهد رشد و توسعه کشاورزی ارگانیک باشیم

عمرانی در خاتمه تصریح کرد: اخذ تعرفه از واردات محصوالت تراریخته و اعمال محدودیت در بازارهای جهانی جهت تامین نیازهای 

 .راریخته تامین کنندسویا و ذرت کشور موجب خواهد شد تا واردکنندگان منابع مورد نیاز را از منابع غیر ت

https://www.yjc.ir/fa/news/6475429/%D8%B6%D8%B1%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۰تاریخ: 

 های سیار/آرامش بر بازار گوشت و مرغ حاکم استماشین توزیع اقالم پروتئینی در

 .های سیار تا پایان تعطیالت نوروزی، ادامه داردیک مقام مسئول گفت: عرضه گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در ماشین

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

مرغ، از ایام قبل از عید توزیع گوشت  :با اشاره به آخرین وضعیت توزیع اقالم پروتئینی جهت تنظیم بازار اظهار کرد ،خبرنگاران جوان

 .گوشت قرمز و تخم مرغ بدون محدودیت به تمامی استان ها در سراسر کشور صورت گرفت

به گفته وی؛ توزیع گسترده اقالم در قالب شبکه های مجاز در استان ها منجر به آرامش حاکم بر بازار این اقالم شد به طوریکه تمامی 

وند توزیع تمامی این اقالم تا ایام پس از تعطیالت ادامه دارد، افزود: توزیع ورناصری با بیان اینکه ر.مردم این آرامش را احساس کردند

 .گسترده این اقالم منجر به کاهش قیمت تخم مرغ و گوشت مرغ در بازار شد که همواره این روند کاهشی ادامه خواهد داشت

یوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای در محل مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: باوجود توزیع گسترده در میادین م

های سیار اقدام به عرضه های تجمع مردم ، میادین اصلی شهرها و اسکان های عمومی با رعایت ضوابط بهداشتی همکاران در ماشین

رسی وشگاه ها، امکان دستگوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ کردند که این روند تا پایان تعطیالت ادامه دارد تا در صورت تعطیلی فر

هزار، 23، گوشت گوساله منجمد 200هزار و 6وی نرخ توزیع هر کیلو گوشت مرغ منجمد .مردم به قیمت های مناسب فراهم گردد

 .تومان است 600هزار و 12هزار و هر شانه تخم مرغ 32گوشت گرم گوسفندی 

https://www.yjc.ir/fa/news/6485541/%D8%AA%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۱تاریخ: 

 سازدها رونق صادرات محصوالت کشاورزی را محقق میبازسازی گلخانه

سبب افزایش کیفیت محصول امری مهم در رونق صادرات به شمار های سنتی به یک مقام مسئول گفت: اصالح و بازسازی گلخانه

صنعت،تجارت و   وگو با خبرنگارغالمرضا تقوی مدیر کل دفتر امور گلخانه،گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی در گفت.رودمی

هکتار سطح گلخانه در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت:  500هزار و 2، از اصالح و بازسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .هزار هکتار برسد5ایم که این میزان به ساله پیش بینی کرده10در یک برنامه 

میلیون تومان اعالم کرد و افزود: اگر طرحی بیش از این رقم 100نه را به طور متوسط گذاری در هر هکتار گلخاتقوی میزان سرمایه

 .گذاری داشته باشد، هیچگونه محدودیتی وجود نداردنیاز به سرمایه

درصدی مصرف سوخت، رونق 30تا 25درصدی بهره وری منابع آب، تولید محصوالت سالم،کاهش  30این مقام مسئول افزایش 

 .برشمرد هاگلخانه بازسازی و اصالح مزایای از  افزایش کیفیت را صادرات به سبب

تولیدات سبزی و صیفی، محصوالت آب بر،گل و  :هکتار اعالم کرد و گفت600هزار و 12های کشور را وی سطح زیر کشت گلخانه

 .گیردگیاهان زینتی در فضای گلخانه انجام می

گیرد و نیمه مدرن، بیان کرد: در این باره تسهیالت بانکی خوبی تعلق می به مدرنتبدیل گلخانه سنتی تقوی با تأکید بر برنامه 

 .شودو مجوزهای الزم نیز صادر می

مدیرکل دفتر امور گلخانه،گیاهان دارویی و قارچ ادامه داد: با توجه به بحران منابع آبی و ضرورت مدیریت منابع آب، توسعه گلخانه 

 .امری ضروری است محصوالت کشاورزی در تولید

میلیون تن سبزی و 2تن اعالم کرد و گفت: براین اساس سالیانه  280وی متوسط عملکرد تولید سبزی و صیفی در هر هکتار را 

 .شودصیفی تولید می

https://www.yjc.ir/fa/news/6475206/%D8%A8%D8%A7 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۲تاریخ: 

واردات پرسود محصوالت تراریخته به قیمت نابودی امنیت غذایی تمام شد/پشت پرده واردات محصوالت 

 گذرد؟تراریخته چه می

سبب اثرات سوء آن بر انسان و محیط زیست به قیمت نابودی  مسئوالن امر براین باورند که واردات پرسود محصوالت تراریخته به

 .امنیت غذایی کشور تمام شد

چند سالی است که موضوع مصرف  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

محصوالت تراریخته و دستکاری شده ژنتیک در کشاورزی مطرح شد که به سبب ابهامات و اثرات سوء آن بر انسان و محیط زیست، 

 .تولید و کشت آن با موافقان و مخالفانی همراه است

که کشت بذرهای تراریخته نه تنها میزان طی دو دهه اخیر نشان داده  محصوالت تراریخته تجربه کشورهای آلوده به کشت

استفاده از سموم کشاورزی را کاهش نداده، بلکه با گذشت هر سال از آغاز کشت محصوالت تراریخته، به دلیل ایجاد مقاومت علف 

 .روستهای هرز به سموم مورد استفاده از جمله گالیفوسیت میزان استفاده از این سموم با رشد تصاعدی روبه

صرف محصوالت تراریخته هر روز ابعاد گسترده تری می یابد به طوریکه با گذشت زمان حقایق تلخ تری درباره عوارض و مضرات م

 .مخاطرات مصرف این محصوالت بر مال می شود

در استیضاح اخیر وزیر جهاد کشاورزی برخی نمایندگان مجلس انتقاداتی نسبت به واردات محصوالت تراریخته داشتند و معتقد 

بودند که وظیفه تولید، واردات و توزیع این محصوالت بر عهده وزارت کشاورزی است و با این وجود جای سوال است که چرا جلوی 

 واردات و توزیع محصوالت به ویژه برنج تراریخته گرفته نمی شود؟

ردات محصوالت تراریخته در برنامه اظهارات نمایندگان مجلس تنها به این جا ختم نمی شود، برخی از آنها با وجود ممنوعیت وا

 .ششم توسعه، وزیر جهاد کشاورزی را متهم به رواج و شیوع سرطان در کشور می دانند

در این میان برخی کارشناسان معتقدند که واردات پرسود محصوالت تراریخته امنیت غذایی و سالمت آحاد جامعه را نشانه گرفته و 

 .کشور تمام شد به قیمت نابودی محیط زیست و امنیت

البته ناگفته نماند که عیسی کالنتری وزیر اسبق کشاورزی معتقد است که استفاده از محصوالت تراریخته اشکالی ندارد، چرا که 

 .گسترش بیماری صعب العبور از جمله سرطان ناشی از مصرف محصوالت تراریخته اثبات نشده است

 :مپرداختی  محصوالت تراریخته برای روشن شدن زوایا به مذاکره با مسئوالن حال با وجود مخالفت های بسیار نسبت به تولید

ین ، با اشاره به آخرگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار آزاد عمرانی عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک در گفت

اریخته، اظهار کرد: براساس ادعای دولت در زمینه محصوالت تراریخته تولیدی نداریم،کما اینکه در سال وضعیت تولید محصوالت تر

 .به صورت انبوه برنج تراریخته کشت شد 83

هزار هکتار اراضی توسط صدها کشاورز منتشر 4وی افزود: اگرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی مبنی بر سطح زیر کشت 

 .لتمردان عدم کشت محصوالت تراریخته در ایران استکرد، اما ادعای دو

عمرانی از کشت آزمایشی پنبه در کشور خبر داد و گفت: با وجود آنکه در کمیسیون تلفیق طرح اخذ تعرفه از محصوالت تراریخته 

میلیارد دالر واردات 5رأ ی نیاورد و کماکان سابق، واردات انجام می شود؛ بنابراین همانند سال های گذشته انتظار می رود که 

 رو شد کهاین مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه در سالیان اخیر، تولید محصوالت باغی با افزایش چشمگیری روبه.صورت گیرد

روی دست کشاورزان ماند، اما بسیاری از محصوالت مورد نیاز از کشورهایی همچون آمریکا، برزیل و آرژانتین که با آن مشکل 
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وی با انتقاد از این مسئله که قانون منع زیستی به طور کامل اجرا نشده است، بیان کرد: دولت در قانون منع .وارد می شودداریم، 

زیستی دستورالعمل های اجرایی را تصویب کرده تا با اجرای آن نگرانی و دغدغه ها مرتفع شود، اما در عمل آن طور که باید و 

بعد از گذشت سه سال از مصوبه شورای ایمنی زیستی،  :یئت رئیسه انجمن ارگانیک ادامه دادعضو ه.شاید قانون اجرا نشده است

طرح برچسب گذاری تنها در مورد محصوالت وزارت بهداشت اجرا شد و در مورد واردات نهاده های دامی و محصوالت اولیه 

 .تی نگرانی هایی وجود داردکشاورزی همانند ذرت و سویا تکلیف مشخص نیست، به همین دلیل از لحاظ سالم

 فرهنگ سازی امری مهم در کاهش مصرف محصوالت تراریخته 

، گفت: امروزه در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت

 .پیشرفته تولید محصوالت تراریخته ممنوع اعالم شده استبسیاری از کشورهای 

وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی مناسب در کاهش مصرف محصوالت تراریخته تأثیر بسزایی دارد، افزود: با وجود آنکه قیمت 

شتری ه با استقبال بیتمام شده محصوالت تراریخته نسبت به ارگانیک پایین است؛ بنابراین در مناطق محروم محصوالت تراریخت

درصد ذرت و  70اسدی با بیان اینکه استفاده از محصوالت تراریخته در بلند مدت برای سالمتی زیان آور است، افزود: .روستروبه

سویا تولیدی در دنیا تراریخته است که واردات آن به عنوان خوراک دام منجر به بروز اشکال در تولید شیر و گوشت و در نهایت 

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: امروز حجم عظیمی از بیماری های عجیب و غریب همچون .انسان خواهد شد سالمت

 .سرطان آحاد جامعه را در بر گرفته است در حالیکه در گذشته این بیماری نادر بود

والت سالم و ارگانیک را در دستور کار خود به گفته وی، وزارت جهاد به جای تکیه بر افزایش تولید به هر قیمتی باید تولید محص

اسدی آموزش کشاورزان، سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های الزم را امری مهم در حرکت به سمت و سوی تولید .قرار دهد

 .دانست محصوالت ارگانیک

گانیک، مشتری پسند بودن این مقام مسئول ادامه داد: کاهش برداشت تولید محصوالت ارگانیک در واحد سطح نسبت به غیر ار

محصوالت غیر ارگانیک از لحاظ ظاهر و باال بودن قیمت محصوالت سالم و ارگانیک موجب شد تا کشاورزان تمایل بیشتری به 

 .کشت محصوالت غیر ارگانیک داشته باشند

 استفاده کنند درحالیکهبا گفته اسدی بسیاری از افراد به سبب کاهش قدرت خرید ترجیح می دهند که محصوالت غیرارگانیک 

مصرف آن تهدید جدی برای سالمت آحاد جامعه به شمار می رود که انتظار می رود با فرهنگ سازی و سرمایه گذاری در زمینه 

 .تولید محصوالت ارگانیک سالمت و امنیت غذایی آحاد جامعه تضمین شود

 ضرورت تولید محصوالت ارگانیک

امی ، بیان کرد: امروز در تمگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار ور در گفترضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک کش

 .کنددنیا تولید محصوالت ارگانیک نقش مهمی در سالمت جامعه و حفظ محیط زیست ایفا می

اند دخالتی در امور مجلس داشته باشد، اما به عنوان یک بازوی توانمند در تولید تووی افزود: اگرچه انجمن در اجرای قانون نمی

 .محصوالت ارگانیک امکان حضور داریم تا از تجربه چندین ساله خود استفاده کنیم

 .ده استبر تولید محصوالت ارگانیک و سالم تأکید فراوان ش 94نورانی، تصریح کرد: در ابالغیه مقام معظم رهبری در آبان سال 

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی، گفت: تولید محصوالت تراریخته در بسیاری از کشورها منع شده است، به همین دلیل 

 .وزارت بهداشت موظف به برچسب گذاری این محصوالت است تا مردم آزادانه حود انتخاب کنند

صوالت گران تمام می شود، اما سالیانه دولت باید بخشی از به گفته نورانی اگرچه تولید محصوالت ارگانیک نسبت به سایر مح
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بودجه سالمت را به تولید این محصوالت اختصاص دهد، چرا که تولید محصوالت تراریخته امنیت غذایی و سالمت آحاد جامعه را 

 .به مخاطره می اندازد

c.ir/fa/news/https://www.yj6485151/%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۲تاریخ: 

 عملکرد نامناسب کشورهای حاشیه دریای خزر، کاهش صید را رقم زد

بازسازی ذخایر، کاهش صید در این دریا را به همراه یک مقام مسئول گفت: عملکرد نامناسب کشورهای حاشیه دریای خزر در 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت.داشته است

اظهار کرد: عملکرد نامناسب چهار کشور حاشیه دریای  دریای خزر، با اشاره به دالیل کاهش میزان صید از ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

خزر در بازسازی ذخایر، بروز مشکالت زیست محیطی ناشی از عملکرد جمهوری آذربایجان در رابطه با برداشت ذخایر نفتی و کشتیرانی در 

 .ای خزر موجب شده ذخایر این دریا دچار تهدیدات جدی شوددری

توسط پنج کشور حاشیه دریای خزر، ورود پساب کارخانجات و رفتارهای  صید قاچاق ماهیان خاویاری وی افزود: با وجود رواج

 .رسد که بازسازی ذخایر باید به شکل علمی اجرایی شودمتناقض این کشورها به نظر می

سال از انقالب با  40از همکاری نامناسب کشورهای حاشیه دریای خزر در بازسازی ذخایر، گفت: بعد از گذشت  قاسمی با انتقاد

رژیم حقوقی دریای خزر تفاهم نکردیم و این درحالی است که حفظ ذخایر شیالتی و گونه پر ارزش ماهی استروژن یکی از 

تحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان، تصریح کرد: با توجه به اهمیت مدیرعامل ا.رودهای رژیم حقوقی به شمار میمهمترین بحث

ته فعال تری داش دیپلماسی باید خزر دریای زیستی منابع حفظ زمینه در  رسد کهفراوان دریای خزر برای جامعه بشری به نظر می

 .باشیم
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 ایران اکونا – ۱۳۹۷فروردین / /  ۱۵چهارشنبه , 

 شودجنگ تجاری آمریکا و چین به نفع پسته ایران تمام می

کالیفرنیایی که بسیاری از آنها به دونالد ترامپ و مواضع سرسختانه وی در زمینه تجارت رای داده اند می گویند، اقدامات کشاورزان 

 .تالفی جویانه چین در قبال تصمیمات ترامپ به توان رقابتی آنها با رقبایی نظیر پسته کاران ایرانی لطمه می زند

میلیارد دالر از  2.75درصدی را بر  25تا  15چین اعالم کرده که تعرفه های تالفی جویانه به گزارش ایران اکونا به نقل از رویترز، 

محصوالت وارداتی آمریکا از جمله گوشت خوک و انواع آجیل اعمال می کند. این اقدام در واکنش به وضع تعرفه های سنگین بر 

کشاورزان کالیفرنیایی که پسته و بادام می کارند نگران .ستواردات آلومنیوم و فوالد به آمریکا از سوی دولت ترامپ وضع شده ا

آسیب دیدن از تعرفه های جدید هستند زیرا این تعرفه ها محصوالت آنها را در بازار چین گرانتر می کند و راه را برای محصوالت 

 .کشورهای دیگر از جمله پسته ایران هموار می سازد

میلیون دالر پسته از کالیفرنیا خرید.  531، 2016الیفرنیا به چین است. چین در سال پسته بزرگترین محصول کشاورزی صادراتی ک

درصدی بر پسته خام و  5به گفته ریچارد متوئیان، مدیر اتحادیه پسته کاران آمریکایی، قبل از وضع تعرفه های جدید، چین تعرفه 

 .درصدی بر پسته شور وارداتی از آمریکا اعمال می کرد 10تعرفه 

وی افزود، ایران و « بر توانایی ما برای رقابت با رقبای ایرانی مان تاثیر می گذارد.»درصدی  15متوئیان افزود، وضع تعرفه اضافی 

 .کالیفرنیا سال هاست که در حال دست به دست کردن عنوان بزرگترین تولید کننده پسته جهان هستند

http://iranecona.com/print.php?id=82774 
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