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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 ایرنا  – 7/10/1397تاریخ :

 بحران آب؛ از مطالبات استانی تا راه حل های ملی
رفت از به گفته صاحبنظران بحران آب و مشکالت عدیده ناشی از آن ریشه در بسیاری از مسایل داشته و راه برون  -ایرنا -تهران

این بحران، نه در تحت فشار قرار دادن دولت و طرح مطالبات منطقه ای و استانی که نیازمند برنامه ای جامع و کامل در سطح ملی 
 .است

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بر اساس نتایج حاصل از گزارش مرکز بررسی های 
مساله مهم کشور، آب بعد از مشکالت اقتصادی در رتبه  100یاستگذاری درمیان استراتژیک ریاست جمهوری در تقویم س

  .دوم قرار دارد
منابع آب کشور شامل شش حوضه آبریزبوده و میان استانهای مختلف مشترک است. این منابع طبق گزارش های شرکت 

ن سیاست گذاران در رابطه با تاثیر آب بر مدیریت منابع آب ایران با کاهش قابل توجهی مواجهند. بعالوه، نگاهی به سخنا

 .امنیت، تقویت هویت ملی و همبستگی، نشان می دهد که کمبود آب یکی از بحران های جدی کشور است
اهمیت این موضوع واکنش ها و رفتارهای خارج از عرفی را در فضای سیاسی به ویژه در مجلس شورای اسالمی موجب 

عفای دسته جمعی نمایندگان اصفهان در اعتراض به بحران آب در این استان، شماری از طوری که به دنبال است .شده است

های مرکزی و جنوبی همچون خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، یزد و نمایندگان استان
در مجلس شورای  1398اصفهان روز سه شنبه گذشته هنگام سخنرانی رئیس جمهوری در مورد الیحه بودجه سال 

اسالمی به نشانه اعتراض به عملکرد دولت در مورد بحران آب در حوزه های انتخابیه شان، جلو تریبون مجلس تجمع 

 .کردند
موضوع بحران آب در کشور و دالیل ظهور آن همواره مورد تأکید کارشناسان حوزه های مختلف اقتصادی،سیاسی، 

است اجتماعی و زیست محیطی قرار داشته . 
عدم توجه به اهمیت موضوع آمایش سرزمین، توزیع نامناسب صنایع آب بر و استقرار آنها در استان های کم آب، اجرای 

پروژه های متعدد سدسازی و انتقال آب، نبود برنامه ای مدون و متناسب با شرایط جغرافیایی کشور در بخش کشاورزی و 

از این دست، هر یک به شیوه ای در پیدایش بحران آب نقش داشته اند تولید محصوالت آب بر و موارد متعدد دیگری . 
کارشناسان معتقدند ، هرچند بخشی از مشکل، نتیجه تغییر و تحوالت جوی و وقوع خشکسالی است اما بدون شک بخش 

به اجرا  اعظم آن نتیجه مستقیم تصمیماتی است که در دوره های مختلف و در چارچوب برنامه های پنج ساله توسعه
درآمده است. بنابر این همه نهادها و سازمان های متولی باید به گذشته خود بازگردند و مشخص کنند که در کجای کار 

 .اشتباه کرده اند
در این رابطه، به ویژه دولت و وزارتخانه ها و سازمان های زیر مجموعه آن به عنوان مجریان برنامه های توسعه باید 

  .پاسخگو باشند
ا سؤالی که ذهن کارشناسان را در رابطه با این موضوع درگیر ساخته، این است که به راستی دولت و مجلس هر یک ام

در کجای کار ایستاده اند و نقش و جایگاهشان در این مورد به چه صورت است و مجلس به عنوان قانونگذار و دولت به 

 .عنوان مجری قانون چه سهمی در بحران آب دارند
قاد کارشناسان هرچند پاسخ به این سؤال بسیار سخت بوده و نمی توان سهم هر یک را به طور مشخص نشان داد اما به اعت

دست کم می توان گفت که همانطور که دولت به عنوان مجری قوانین باید پاسخگوی شرایط کنونی باشد، مجلس نیز به 
ه و تمامی لوایح بودجه در سالهای مختلف از تصویب آن گذشته عنوان نهادی قانونگذار که همه برنامه های پنج ساله توسع

 .است باید در مقام پاسخگویی و قبول مسوولیت برآید
به اعتقاد متخصصان مدیریت، قبول مسوولیت جزو اولین و مهمترین قدم هایی است که باید در راستای شناسایی دالیل و 

د. در واقع آسیب شناسی فرایند سیاستگذاری، تصمیم گیری و اجرای علل بحران آب و سپس اقدام برای حل آن برداشته شو
برنامه های مختلفی که منجر به شرایط کنونی شده است راه را برای رسیدن به راه حلی درست و منطقی هموارتر می 

  .سازد
ست. همه این برنامه ها پس بعد از انقالب اسالمی، تاکنون پنج برنامه توسعه اجرا شده و ششمین برنامه نیز در حال اجرا ا
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از بررسی در کمیسیون های مختلف به صحن مجلس رسیده و به قانون درآمده اند و سپس برای اجرا به دولت ابالغ شده 
اند. هر چند در مرحله اجرا نیز ممکن است نواقصی وجود داشته باشد با این حال، متخصصان حوزه تاریخ توسعه در 

ن جامعه شناسی توسعه در کشور مهمترین نقطه ضعف برنامه های توسعه، چه پیش و چه ایران و به ویژه صاحب نظرا
بعد از انقالب را غلبه تفکر مهندسی و غیبت تفکر و نگاه اجتماعی می دانند. بنابر این باید به این امر مهم در فرایند قانون 

مشکالت کنونی روشن تر شودگذاری و اجرای برنامه های مختلف توسعه توجه نمود تا منشأ و سرچشمه  .  
بر اساس چنین تفکری در دوره های مختلف، شماری از نمایندگان مجلس هر سال برای جذب پروژه های مختلف عمرانی 

از جمله سدسازی و احداث کارخانه های فوالد برای استان و حوزه انتخابیه خود تالش های فراوانی کرده و دولت های 
رای پذیرش خواسته هایشان تحت فشار قرار می داده اند. در نتیجه چنین تالش هایی امروزه وقت را به انحاء مختلف ب

سد در کشور در مراحل مختلف  1330برای مثال طبق آماری که از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر شده 

برداری قرار داردمطالعاتی اجرایی و بهره .  
ها به نماد توسعه استان و مایه مباهات و نشانه دلسوزی مسوولین تبدیل شد بدین ترتیب سربرآودن سدها و کارخانه غافل  .

از اینکه چنین توسعه ای نه به پایداری اقتصادی کمک می کند و نه منجر به پایداری اجتماعی و زیست محیطی می شود. 
نایب رییس کمیسیون گردشگری و رئیس شورای هماهنگی توسعه پایدار و « علی کرباسی زاده»برای مثال در این مورد 

برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان، به رسانه ها گفته است: یکی از افتخارات استانداران اصفهان در دورانهای مختلف 

 .این بود که اصفهان اولین شهر صنعتی کشور است
است، که این طور اقلیم را  وی افزود: این چه افتخاری دارد، بر چه مبنایی مزیت اصفهان این همه بارگذاری صنعتی

تهدید، آب و هوا را نابود، محیط زیست را تخریب و شرایط زندگی را سخت و در کنار آن هم مهاجرتهای شدید و حاشیه 

  .نشینی ایجاد شد
 50درصد باقی مانده هم بطور متوسط با کمتر از  30درصد همان صنایع تعطیل است،  70به گفته ی وی در حال حاضر 

رفیت کار می کنددرصد ظ . 
در نهایت اینکه کارشناسان مختلف بر این باورند که هرچند همه، از نمایندگان مجلس و دولت گرفته تا خود مردم به نوعی 
در شکل گیری بحران آب سهیم هستند، با این حال نمایندگان مجلس باید پیش از هرچیز تفکر و نگاه خود به توسعه استان 

ا تغییر دهند. نمایندگان مردم در خانه ملت نزدیک ترین افراد به دولت و دستگاه های زیرمجموعه و حوزه های انتخابیه ر
مهندسی به توسعه همچون پدیده ای اجتماعی می تواند آینده برنامه -آن بوده و تغییر نگاه آنها از توسعه به مثابه امری فنی

ن در حوزه های مختلف که با توسعه پایدار در معنای واقعی های بعدی توسعه را به سمت و سویی ببرد که ما نه با بحرا

 .کلمه رو به رو شویم
 لینک خبر 
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 آب 
 خبرگزاری فارس – 4/10/1397تاریخ : 

سازی آب دریا راهکارمقابله با بحران آب/چرا ایران سهم ناچیزی در منطقه دارد؟ شیرین  
زدایی جهان در درصد ظرفیت نمک 47در حالی شیرین سازی آب دریا راهکار کشورها برای مقابله با بحران آب مطرح شده و

ی تنها یک درصد از این سهم را دارا استآبغرب آسیا و شمال آفریقا قرار دارد که ایران به رغم مشکالت کم¬ منطقه .  
های خرمشهر و آبادان به های ابتدایی تابستان امسال، کیفیت آب شهردر روز به گزارش خبرنگار فارس؛ تنها قدری پایین آمد که نه 

با مشکل جدی آب مواجه کرده قابل آشامیدن نبود بلکه برای مصارف دیگر مانند استحمام نیز قابلیت استفاده نداشت و عمالً مردم را 
های اجتماعی و امنیتی شدبود. این اتفاق بستری برای به وجود آمدن تنش . 

ها، سرعت رشد ها بوده است. عدم توانایی در تأمین این نیاز مهم از سوی حکومتترین دغدغه حکومتتأمین آب همیشه یکی از مهم
-باری میهای فاجعهبسا جنگها و چهها، درگیریدر مواقعی باعث بروز تنش دهد و حتیو پیشرفت جوامع را تحت تأثیر قرار می

 .شود
کنند. اما کشورهایی نیز هستند که منابع ها معموالً از منابع آب سطحی و یا زیرزمینی برای تأمین آب موردنیاز خود استفاده میکشور

نک جهانی، سرانهها بسیار کم است. برای مثال طبق آمار باپذیر آنآب تجدید آب تجدیدپذیرکشورکویت بسیار ناچیز و نزدیک به  
هایی که دارای منابع آبی مترمکعب است.کشور 78و  17های امارات و عربستان به ترتیب آب تجدیدپذیر کشور صفر است و سرانه

یت دقیق منابع آبی به استفاده از منابع آبی ریزی و مدیرهای آبی خود باید عالوه بر برنامه تجدیدپذیر کمی هستند برای تأمین نیاز
زدایی از آب دریا نیز بپردازندغیرمتعارف مانند نمک . 

زداییالمللی نمکمیگل آنگل سانز، مدیر انجمن بین  براساس گفته  (IDA) 2018المللی آب در سنگاپور در سال بین  در هفته ،

درصد آن در منطقه 47است که  میلیون مترمکعب در روز 92.5زدایی جهان ظرفیت نمک غرب آسیا و شمال آفریقا احداث شده  
شیرینفارس بیش از چهار دهه است که برای جبران کمبود آب موردنیاز خود به استفاده از آبهای حاشیه خلیجاست. کشور ها کن 

اندروی آورده . 
میلیون مترمکعب آب، رتبه 13وزانه بیش از سازی آب است که با تولید رترین بازار شیرینعربستان دارای بزرگ نخست دنیا را  

ارومیه در سال آب  زدایی داراست. یعنی این کشور چیزی نزدیک به چهار برابر حجم آب فعلی دریاچهدر استفاده از صنایع نمک
زدایی با فناوریواحد حرارتی نمک ترین کند! عربستان دارای بزرگشیرین تولید می  MSF (multi-stage flash  است که روزانه

کندهزار مترمکعب تولید می 880 . 
هزار مترمکعب آب  25میلیون و 1کن جهان )رأس الخیر( با ظرفیت تولید شیرینترین آبهمچنین این کشور در حال ساخت بزرگ

زدایی با واحد نمک 44دارای  1201کند. عربستان تا سال کار می RO (reverse osmosis و MSF در روز است که با دو فناوری

هزار مترمکعب در روز  50هزار تا  10واحد با ظرفیت بین  85هزار مترمکعب آب در روز و همچنین  50ظرفت تولید بیش از 
کندکنی تأمین میشیرینهای آبدرصد از نیاز آب خانگی خود را از طریق واحد 50بوده است. در حال حاضر عربستان حدود  .  

های بزرگ زدایی است. این کشور دارای واحدهای نمکنیز در میان سه کشور برتر دارای بیشترین حجم تولید آب از فناوری امارات
-کند. همچنین امارات در حال ساخت یکی از بزرگهزار مترمکعب آب تولید می 600ترین آن روزانه زدایی است که بزرگنمک

زداییترین واحد های نمک  RO واحد  38دارای  2011هزار مترمکعب در روز دارد. امارات تا سال  900فیتی برابر است که ظر

هزار مترمکعب آب در  50هزار تا  10واحد با ظرفیت بین  60هزار مترمکعب آب در روز و  50زدایی با ظرفیت بیش از نمک
کندمیلیون مترمکعب آب تولید می 9روز بوده است. این کشور درمجموع روزانه بیش از  . 

تر خواهد های در تنش آبی قرارگرفته است و در آینده نیز این تنش در منابع آبی کشور پررنگهای اخیر در میان کشورایران در سال
هزار مترمکعب در روز است که سهمی حدود  400برداری کشور زدایی در حال ساخت و در حال بهرههای نمکشد. ظرفیت واحد

های اخیر دهد اگرچه کشور ما در سالایی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقاست. این مطلب نشان میزددرصد از ظرفیت نمک 1
سرعت مناسب نرسیده استها افزایش داده اما هنوز بهکنشیرینآب سرعت خود را در توسعه . 

شده های تمامتواند هزینهمیی، زدایهای نمکبا توجه به منابع فراوان انرژی کشور، انتخاب فنّاوری و ظرفیت مناسب واحد

اطمینانی را برای ما به ارمغان آورد. با توسعهبرای تولید آب از این روش را کاهش دهد و منابع آبی قابل -صنعت نمک 

خصوص سواحل مکران افزایش خواهد یافت که این امر از  زدایی، امنیت آب شرب در نوار ساحلی جنوب کشور و به

ای برای کشور برخوردار استاهمیت ویژه . 
 لینک خبر 
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 آب 
 خبرگزاری فارس  – 1/10/1397تاریخ : 

ب در ایران کم است؟ کنند/آیا آکشورهای دیگر با کمبود آب چگونه برخورد می  
پردازند و به دنبال نمایی نمیتر از ایران هستند اما برخالف کشور ما به بحرانبرخی کشورها دارای سرانه آب تجدید پذیر پایین

شده استهای مسئوالن حوزه آب تبدیل های توسعه هستند، در ایران، استفاده از این شاخص به سرپوشی بر ناکارآمدیراه .  
مترمکعب آب به ازای هر ایرانی  13000شمسی، بیش از  1300سرانه آب تجدید پذیر ایران در سال »ارش خبرگزاری فارس،به گز

ای که خواندید، از چند سال پیش همواره در خبرها و جمله« مترمکعب است. 1700که این آمار اکنون تنها در حدود بوده، درحالی
ترین دالیلی که برای اثبات وجود بحران آب در ایران توسط شود. یکی از اصلیرار میهای مسئولین مختلف آب کشور تکمصاحبه

شود، اشاره به سرانه آب استمسئوالن آب استناد می . 
دهنده آن بر این شاخص نهاده شده ؛ که نام دانشمندی سوئدی ارائه«فالکن مارک»اما این معیار در حقیقت شاخصی است به نام 

ص، سرانه آب تجدید پذیر ساالنه هر کشوری برای سنجش وجود تنش آبی در آن کشور موردبررسی قرار طبق این شاخاست،
تواند به هر نفر از جمعیت آن کشور طور متوسط میتر، حجم آب تجدید پذیری که در طول یک سال آبی، بهگیرد. به عبارت سادهمی

درجات مختلف تنش آبی در هر کشور بر اساس این شاخص  تخصیص داده شود، چقدر است؟ بر اساس تعریف فالکن مارک،
صورت جدول زیر استبه . 

شود و این نوشتار به اشتباه توسط مسئولین مدیریت آب، وجود تنش آبی معادل با بحران آب وانمود میکه در کشورمان بهفارغ از آن
قایسه کشورمان بر اساس همین معیار جهانی با برخی های آن نیست؛ مدنبال بررسی تعریف علمی دو واژه تنش و بحران و تفاوت

2[، بانک جهانی]1های داده معتبر جهانی نظیر فائو]کشورهای دیگر حاوی نکات مفیدی است. طبق اطالعات پایگاه ] ،index 
mundi[3]  وknoema[4] ، 2014 مترمکعب منابع آب ساالنه در سال 1732؛ ایران ازنظر شاخص فالکن مارک با سرانه متوسط 

قرار دارد 128کشور در رتبه  181در میان  .  
تر از ایران است. کشورهایی که برخی توجه، وجود کشورهای متعددی در دنیا با سرانه آب تجدید پذیر ساالنه برابر یا پاییننکته قابل

ه کشاورزی و افزایش جمعیت جملهای مختلف اقتصادی منشدت در پی توسعه بخششوند که بهاز آنان جزء کشورهایی محسوب می
 .خود که ناگزیر منجر به افزایش سطح مصرف آب خواهد شد، هستند

در میان کشورهای موجود در نقشه فوق، وجود کشورهایی چون آلمان، بلژیک، لهستان و جمهوری چک در قاره اروپا عجیب جلوه 
ها نیز ر گرفتن شاخص فالکن مارک، مسئوالن مدیریت آب آنتوان یافت که با در نظکند. همچنین بسیاری از کشورها را نیز میمی
ای توان گفت اهتمام و عالقهجرات میبر آن، همواره ادعای وجود بحران آب در کشورشان را داشته باشند. اما بهتوانستند با تکیهمی

شود. شاخص م از این کشورها دیده نمیکداهای هیچکه مسئوالن کشورمان در بحرانی نمایاندن اوضاع آبی کشور دارند، در رسانه
  .فالکن مارک برخی از کشورهای منتخب از لیست کلی در تصویر زیر آمده است

شدن شاخص فالکن مارک به خاطر وارد آوردن فشار بر کشورهایی است که روند توسعه جمعیت نظران معتقدند مطرحبرخی صاحب
شود. در کشورمان نیز، بهره جستن از این شاخص به سرپوشی بر محسوب می یافتهآنان در آینده خطری برای کشورهای توسعه

های مدیریتی در مسائل آب کشور تبدیل شده است تا از نقش سوء مدیریت در بروز مشکالت آبی در کشورمان کاسته و ناکارآمدی
ور معرفی کندافزایش جمعیت را در کنار تغییرات اقلیمی عاملی برای بحرانی نمایاندن آینده آبی کش های راستی در رسانهبه .

های داخلی کشورمان بر وجود بحران آب مانور داده شده و به باور اجتماعی مردم آن کشورهای فهرست باال، چقدر مانند رسانه
 کشورها تبدیل شده است؟

 لینک خبر 
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 آب 
 خبرگزاری فارس – 2/10/1397تاریخ : 

درصد مخازن سدهای کشور همچنان خالی است 52  
  . درصد است 48 سرپرست بهره برداری از سدهای کشور گفت: ذخایر مخازن سدهای کشور در حال حاضر

تا پایان پاییز میزان  97-98، وحید عسگری نژاد با اشاره به اینکه در سال آبی صدا و سیما به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از
میلیارد متر مکعب  4ورودی آب سدها  96-97میلیارد متر مکعب بوده است، افزود: تا پایان پاییز سال آبی  9ورودی سدهای کشور 

قابل توجه میزان ورودی سدهای کشور در سال آبی جدید است بوده که این نشان دهنده افزایش . 
میلیارد متر مکعب بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه  5حدود  97وی گفت: کل آب خروجی از سدهای کشور تا پایان پاییز 

درصد کاهش یافته است 24سال گذشته  . 
میلیارد متر مکعب دانست، اضافه کرد 24،  97-98سال آبی  عسگری نژاد موجودی مخازن سدهای کشور را تا پایان پاییز این  :

درصد افزایش داشته است 15رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته   . 
178سرپرست بهره برداری از سدهای کشور ادامه داد: از  90درصد بیش از  23سد در حال بهره برداری کشور در حال حاضر  

انددرصد ظرفیت خود موجودی ذخیره کرده 50سد کشور کمتر از  011دارند و  درصد ذخیره . 
وی با بیان اینکه علیرغم افزایش بارش ها و جریانات ورودی به سدها در سه ماه گذشته تعدادی از سدهای بحرانی ما همچنان با 

 70ان و استقالل در هرمزگان با درصد ظرفیت خالی، شمیل و نی 89محدودیت مواجه هستند، گفت: سد زاینده رود در اصفهان با 
درصد ظرفیت خالی از جمله سدهای مهم اما بحرانی کشور هستند 78درصد ظرفیت خالی و سد دوستی در خراسان رضوی با  . 

ورودی سدهای تهران با  عسگری نژاد با اشاره به اینکه تا پایان فصل پاییز امسال، درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال  32

درصد کاهش  12ستند، افزود: ولی مخازن این سدها با توجه به اینکه پاییز سال گذشته در کاهش بارندگی رکورددار است با گذشته ه
 .نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است

نسبت به  میلیمتر بوده است گفت: این حجم بارندگی 92حجم بارندگی بطور متوسط در کل کشور  97-98وی با بیان اینکه پاییز 
میلی متر بوده است 30درصد افزایش مواجه است زیرا حجم بارندگی در پاییز سال گذشته  49متوسط دراز مدت با حدود   . 

سرپرست بهره برداری از سدهای کشور اضافه کرد: در پاییز امسال در استانهای یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و 
از مدت با کاهش مواجه بوده استاردبیل بارشها نسبت به متوسط در . 

عسگری نژاد با بیان اینکه پاییز امسال از لحاظ بارشها و ورودی به سدها نسبت به سال گذشته وضعیت مناسبی داشتیم، ادامه داد: 
مه ماه نخست سال آبی گذشته محدودیت شدیدی از لحاظ بارش در کشور وجود داشته است و چون ما در کشوری خشک و نی 6البته 

خشک هستیم، این محدودیت ها همیشه با ما همراه است بنابراین کنترل مصرف و ذخیره سازی آب در مخازن سدها در سالهای پر 
 .آب و کم آب نکته بسیار مهمی است

وی با اشاره به اهمیت رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی در مصرف آب گفت: سال آبی گذشته سال بسیار سختی بود و ما 
بارشهای امسال را در مقایسه با سال کم بارش گذشته محاسبه می کنیم بنابراین نباید به دلیل خشک بودن زمین منتظر روان  افزایش

 .آبهای خوب در کشور باشیم
 ذخیره سازی مناسبی در سدهای کشور انجام شد افزود: به دلیل این ذخیره سازی مناسب، 95-96عسگری نژاد با بیان اینکه سال آبی 

بسیاری از سدها با تراز  97-98به خوبی بگذرانیم این در حالیست که در سال آبی را با کمترین تنش  96-97ما توانستیم سال آبی 
 .پایین مواجه هستند

 لینک خبر 
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 آب 
 خبرگزاری فارس – 3/10/1397تاریخ : 

ای آب در دنیا مردود است اتهام وزارت نیرو در مورد میزان مصرف آب بخش کشاورزی را قبول ندارم/ انتقال منطقه  
کند را نادرست خوانده و شود که این بخش آب زیادی مصرف میمعاون وزیر جهاد کشاورزی اتهامی که به بخش کشاورزی وارد می

کندمیلیارد متر مکعب تجاوز نمی 75اریو از گفت: مصرف آب در بخش کشاورزی در بهترین سن .  
وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اعالم کرد، عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در گفت

 .اتهامات وارده به بخش کشاورزی در مورد باال بودن مصرف آب در این بخش غیرقابل قبول است
درصدی آب از سوی بخش کشاورزی گفت:  90رح شده از سوی وزارت نیرو مبنی بر مصرف وی در مورد ادعاهای مط

در بهترین سناریو از دهد که حداکثر آب موجود برای اینکه کشاورزی بتواند از آب تجدیدپذیر استفاده کند، برآوردهای ما نشان می
کندمیلیارد متر مکعب تجاوز نمی 75 کنیم، چگونه بخش میلیارد متر مکعب آب فرض می 95پس زمانی که مصرف آب در کشور  .

میلیارد متر مکعب آب مصرف کند 90تواند کشاورزی می . 
کشاورز در پاسخ به این سئوال که هدررفت آب در بخش کشاورزی باالست ،گفت: ادعای من دالیل علمی دارد که این موضوع 

گرم  700بارندگی ساالنه دارند، از هر متر مکعب آب یک کیلو و متر میلی 750صحت ندارد، چرا که در دنیا و کشورهایی که 
شود بنابراین ما خیلی فاصله گرم محصول تولید می 300کنند، اما در حال حاضر در ایران یک کیلو و کاالی کشاورزی تولید می

شودچندانی نداریم که بگوییم آب در مزارع مناسب مصرف نمی . 
سال پیش به پیشنهاد  5زی در مورد ممنوعیت کشت برنج در برخی مناطق گفت: این موضوع از معاون زراعت وزارت جهاد کشاور

وزارت جهاد کشاورزی مطرح و اجرا شد. البته نه اینکه ما برنج را دوست نداریم، بلکه برنج یک محصول استراتژیک و خوب است 
بری زیادی و در حد نیشکر دارد، پس این یم و چون محصول برنج آبوری پایین آن کمک کنکه باید آن را تامین کنیم، اما باید به بهره

بحث را در ابتدا به عنوان سیاست داخلی و تحت عنوان عدم حمایت در مناطقی که به غیر از گیالن و مازندران بود، مطرح شد، تا 
 .برای مکانیزاسیون، بیمه برنج و تامین بذر تالش کردیم که محدودیت ایجاد کنیم

ای را از لحاظ کالن تائید در مورد انتقال آب خزر به فالت مرکزی و سمنان نیز معتقد است : دنیا انتقال آب بین حوضه ورزکشا
گذاری کردند موفق نبودند، اما در موارد اجتناب ناپذیر در سال گذشته در این زمینه سرمایه 50نکرده است، کسانی هم که در دنیا در 

توان این کار را انجام داد، پس اگر این انتقال آب برای شرب باشد، ای میکه با انتقال آب بین حوضهبخش شرب پذیرفته شده است 
تواند مفید و مؤثر باشدمی . 

متن کامل مصاحبه خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی را با هم می 
 :خوانیم

* باال بودن مصرف آب بخش کشاورزی ادعای وزارت نیرو برای   
درصد آب توسط بخش کشاورزی  90فارس:آیا ادعای وزارت نیرو مبنی بر باال بودن مصرف آب در بخش کشاورزی و اینکه 

شود را می پذیرید؟مصرف می  
درصد کاهش یافته است 48های کشور حدود کشاورز:برآوردهای کارشناسی این است که روان آب . فق بلندمدت که به عبارتی در ا

میلیارد متر مکعب  50ها داشتیم، این عدد در حال حاضر به سختی به میلیارد متر مکعب آب سطحی و رودخانه 90نزدیک به 
میلیارد متر مکعب هم قابل مهار نیست و خیلی از مناطق سیالب و  50رسد، پس بنابراین باید این عدد را بپذیریم و البته تمام این می

میلیارد متر مکعب آب سطحی  50شود، پس حداکثر تصور کنیم که اطق به دلیل عدم وجود زمان مصرف خارج میدر برخی من
میلیارد متر مکعب مواجه است. در  120توانیم داشته باشیم و آب زیرزمینی هم با بیالن )تراز( منفی بسیار زیاد انباشته شده می

متر مکعب با طرح تعادل بخشی کاهش یابد پس تصور کنید آب زیرزمینی بدون طرح میلیارد  11برنامه ششم توسعه هم قرار بود که 
میلیارد متر مکعب  105میلیارد متر مکعب نیست، پس حداکخثر آبی که در این سرزمین وجود دارد   55تعادل بخشی هم بیش از 
سیمهای بنده برای این است که تا حدودی به تعریف مشترک براست، بنابراین این گفته . 

 70کند. باید گفت که اکثر کشورهای دنیا که سه برابر ایران بارندگی دارند بحث این است که کشاورزی آب زیادی مصرف می
شود که این بخش آب زیادی درصد آب آنها در بخش کشاورزی مصرف می شود، پس بنابراین اتهامی که به بخش کشاورزی وارد می

کنند پس وقتی همه دنیا خصوصیات کشاورزی و اینکه در فضای باز کشاورزان فعالیت میکند وارد نیست، چون بحث مصرف می
درصد مصرف آب دارند، بخش کشاورزی ایران در بخش مصرف آب عدد باالیی نیست 70در این حد  . 

 .فارس: به هر حال عدد مصرف آب کشاورزی باالست
برای اینکه کشاورزی بتواند از آب تجدیدپذیر استفاده کند، در بهترین دهد که حداکثر آب موجود برآوردهای ما نشان میکشاورز:

کندمیلیارد متر مکعب تجاوز نمی 75سناریو از  . 
* میلیارد متر مکعب آب مصرف کند  90تواند کنیم چگونه بخش کشاورزی میمیلیارد متر مکعب فرض می 95زمانی که در کشور   
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 فارس:یعنی این عدد باال نیست؟
میلیارد متر مکعب آن در شمال البرز که به دریای  10میلیارد متر مکعب حدود  50تقریبا از آن آب سطحی که اعالم شد  :کشاورز

شود. البته باید اذعان کرد که مهار این آب هم شود و اقدامی برای مهار آن نمیمناسبی از آن نمی شود و هیچ استفادهخزر وارد می
توجهی استتنها دلیل آن بی توان گفت کهسخت است و نمی کنیم، چگونه میلیارد متر مکعب فرض می 95پس زمانی که در کشور  .

میلیارد متر مکعب آب در بخش  6میلیارد متر مکعب آب مصرف کند، در حالی که ما قبول داریم که  90تواند بخش کشاورزی می
کندمیلیارد متر مکعب بخش صنعت مصرف می 2شود و شرب مصرف می . 

درصد آب توسط بخش کشاورزی تطبیق ندارد، پس زمانی باید این مباحث را مطرح کنیم که فرض کنیم یک  90این اعداد با مصرف 
سال شما شاهد خروج آب کارون به خلیج فارس هستید، حاال در برخی  منبع خروجی آب کشور روخانه کارون است و تمام فصل

توان به حساب مصرف کشاورزی و شرب بگذاریمس این موارد را نمیمواقع بیشتر و در تابستان کمتر است، پ بنابراین اگر  .

های کند، باید کنتور حجمی بر روی چاهبخواهیم به دقت و ظرافت باال اعالم کنیم که بخش کشاورزی چه میزان آب مصرف می
بوده است و همه اصرار داریم که یکی از مطرح  61کشاورزی نصب شود، اقدامی که از زمان قانون توزیع عادالنه آب در سال 

شود بخش های بخش کشاورزی این است که آب کشاورزی را حجمی تحویل دهیم و کنتورها دقیق باشند. پس وقتی اعالم میضرورت
درصد آب به حساب نیامده دارد، چگونه بخش  25شود میلیارد متر مکعب مصرف دارد و از سوی دیگر اعالم می 6آب شرب 

میلیارد متر مکعب است و هدر روی باالیی هم دارد 90گوییم که مصرف آب این بخش رزی را میکشاو . 
 هدرروی آب در بخش کشاورزی باالست؟*

 فارس: قبول دارید که هدرروی آب در بخش کشاورزی باالست؟
زی را به سه گروه تقسیم کنیم شود که آب در بخش کشاورزی هدرروی باالیی دارد پس ما اگر کشاورهایی مطرح میبحث :کشاورز

مناطقی که کشت متراکم و مزارع به هم چسبیده دارند، مثل خوزستان، مازندران، و سواحل خزر که مناطق اینها به -1وییم که باید بگ
اظ شود. به کنند. پس باید ابتدا و انتهای مناطق آبی لحهم پیوسته است. این مناطق آب مازاد باال دستی را در پایین دست مصرف می

کنیم که راندمان آب بخش کشاورزی مازندران و گیالن باالست برای اینکه آب مناطق باال دست همین دلیل هم هست که تصور می
 .منبع پایین دست است

 توان تصور کردکنند. کلید آب زیرزمینی در دست خود کشاورز است. چگونه میمزارعی هستند که از آب زیرزمینی استفاده می -2

متری ای میلیگذارد تا آب به صحرا و دشت که مصرف ندارد رها شود. کشاورزان به اندازهکه یک کشاورز آب چاه خود را باز می
رود، چرا که آب کم استها آب هدر نمیمراقب هستند که حتی شاید یک متر هم درچاه . 

3- د، این مناطق که متکی بر چند شاخه شدن نهرهای فصلی کننسومین مناطق، مناطق میانی است که عموما از سیالب استفاده می

کنند از این آب استفاده کند و بخشی را آبیاری کنند و توانند تمام آب را مهار کنند تالش میهستند و این جا شاید به دلیل اینکه نمی
دیگری استفاده شود رود و در مسیربخشی را هم به دلیل فراوانی آب نتوانند مهار کنند و البته جای دوری نمی . 

 .فارس: پس حرف شما این است که مصرف آب در بخش کشاورزی باال نیست
متر بارندگی دارد از هر متر مکعب آب یک کیلوگرم و میلی 750ادعای من دالیل علمی دارد، در دنیا و کشورهایی که  :کشاورز

گرم است، بنابراین ما خیلی فاصله  300یک کیلوگرم و  کنند، اما در حال حاضر در ایرانگرم کاالی کشاورزی تولید می 700
شودچندانی نداریم که بگوییم آب در مزارع مناسب مصرف نمی . 

 فارس:چه اقداماتی برای کاهش مصرف آب و باال رفتن راندمان آب بخش کشاورزی شده است؟
این است که کمک کنیم که کشاورزان در اراضی دهیم هایی که ما راندمان مصرف آب را ارتقا میالبته یکی از ضرورت :کشاورز

هایی است که همواره مورد توجه بوده است و در رسد. اینها گامآرایش پیدا کنند و اراضی بزرگ شود که قطعا تلفات آب به حداقل می
ا به هر حال تصور کنید اند، امهای زیادی کردهبرنامه پنجم و ششم توسعه به این موضوع بسیار پرداخته شده و دولت و مجلس کمک

و نیم میلیون هکتار تا بخواهد یکپارچه شود کار آسان و یک دولت و دو دولت نیست 6که  . 
* سال پیش مطرح شد ۵محدودیت کشت برنج از سوی وزارت جهاد   

لی ممنوع است، کند که کشت برنج در برخی نقاط به غیر از مناطق شماچند وقتی است که اردکانیان وزیر نیرو اعالم می :فارس

بری زیادی دارد و آن مناطق از شود که آبشود و محصوالتی کشت میچرا که این موضوع در کشور کم آبی مثل ایران رعایت نمی
 لحاظ منابع زیرزمینی وضعیت خوبی ندارد. آیا وزارت جهاد برای اجرای این موضوع جدیت دارد که به خوبی اجرا شود؟

ل پیش به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مطرح و اجرا شد. البته نه اینکه ما برنج را دوست نداریم سا 5کشاورز:این موضوع از 
وری پایین آن کمک کنیم، چرا که نه، بلکه برنج یک محصول استراتژیک و خوب است که باید آن را تامین کنیم، اما باید به بهره

بحث را در ابتدا به عنوان سیاست داخلی و تحت عنوان عدم حمایت در  بری زیادی و در حد نیشکر دارد. پس اینمحصول برنج آب
مناطقی که به غیر از گیالن و مازندران کشت شود مطرح شد تا برای مکانیزاسیون، بیمه برنج و تامین بذر تالش کردیم که محدودیت 

 .ایجاد کنیم
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هزار  70هزار هکتار به کمتر از  130زستان از سال گذشته سطح زیر کشت برنج خو 4این گام مؤثر بود به طوری که ظرف 
هکتار رسید این اقدامات در فارس و اصفهان نیز مؤثر بود. در جریان کمیته سازگاری با اقلیم نیز ما این را مطرح کردیم، اوایل آن 

 .در جلسات کارشناسی مطرح شد و مجموعه آن برای تصویب به هیأت دولت رفت
یگزینی کشت برای کشاورزان انجام دادید؟فارس: چه اقداماتی برای جا  

هایی را قرار شد، کمک کنیم کشاورزان محصول جدیدی داشته باشد تا درآمد آنها در همان حد باشد و یکسری سیاست :کشاورز

هم آب مصرف محصوالت جدید را با نام "کینووا" به کشاورزان معرفی کردیم تا درآمدی کمتر از برنج نداشته باشد و به اندازه برنج 
نکند، بنابراین امید است با این اقدامات موجبات اجرای آن فراهم شود، چرا که اگر به کشاورزان ایران موضوعات را صادقانه و با 

کنیم، نداردمنطق مطرح کنیم اخالقا هیچ مقاومتی با این تصور که بر اساس منافع ملی حرکت می . 
* ود؟آبی موفق می شکمیته ملی سازگاری با کم  

آبی از اواخر سال گذشته ایجاد شد آیا این کمیته در حالیکه شورای عالی آب داریم کمیته ای به نام کمیته ملی سازگاری با کم :فارس

تواند موفق باشد؟می  
ی داده شده به کمیته ملی سازگاری با کم آب 138این موضوع را باید از وزرا بپرسید اما به هر حال با اختیاری که در ماده  :کشاورز

 .از اقتدار کافی برخوردار است
 آب کشور هنوز قابل مدیریت است *

های آینده بحران آب را می تواند حل کندآبی در سالبا کم فارس: آیا کمیته ملی سازگاری . 
های ت است و نسخهکنم که آب کشور هنوز قابل مدیریسال اخیر مطالبی که عنوان کردم باز هم اعالم می 7یا  6حداقل در  :کشاورز

سال بسیاری از آن را مثل کشت نشاء را در مورد چغندر  5یا  4آن هم کامال اجرایی است و خیلی احساسی نیست و ما هم طبق این 
درصد افزایش تولید را در پی داشته است 20درصد کاهش مصرف آب و  30قند و پنبه اجرا کردیم و کامال هم جواب داده است و  . 

جمهور به سمنان موضوع انتقال آب از خزر به سمنان تصویب شد آیا این مفید و مؤثر استسفر اخیر رئیسفارس: در  . 
سال گذشته  50ای را از لحاظ کالن تائید نکرده است، کسانی هم که در دنیا در باید اذعان کنم که دنیا انتقال آب بین حوضه :کشاورز

ودند، اما در موارد اجتناب ناپذیر در بخش شرب پذیرفته شده است که انتقال آب بین گذاری کردند موفق نبدر این زمینه سرمایه
تواند مفید و مؤثر باشدتوان این کار را انجام داد پس اگر این انتقال آب برای شرب باشد، میای میحوضه . 

 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 خبرگزاری فارس  – 6/10/1397تاریخ : 

کند خراب میاختالف زیاد قیمت از تولید تا مصرف تولیدکنندگان را خانه  
کننده وجود دارد، گفت: اگرچه این وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اختالف زیاد قیمتی از مرحله تولید تا رسیدن به دست مصرف

کندب میخرااجحاف در حق مصرف کننده است اما در برخی مواقع تولیدکنندگان را خانه .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ضمن بازدید از نمایشگاه رویداد 

»استارتاپی  فارمتکفین های آنها نشستها و درد دلدر بانک کشاورزی پای صحبت « . 
معاون توسعه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و  ای که در حاشیه این رویداد با مدیرعامل بانک کشاورزی،حجتی در جلسه

های نو در زمینه تولید و خدمات پس از تولید برای بخش صاحبان ایده و سایر مسئوالن داشت، اعالم کرد: امیدواریم با اجرای شیوه
 .کشاورزی مؤثرتر باشیم

گذاری شده است، گفت: تکنولوژی استفاده سرمایهحجتی با بیان اینکه موضوع آب برای بخش کشاورزی بسیار مهم است و روی آن 
 .مؤثر از آب باید به مزرعه ورود کند

رود اما از این مرحله به بعد بسیار های نوین، آب با حداقل پرتی به پای درخت میوی ادامه داد: در حال حاضر با استفاده از سیستم
 .مهم است و در حال حاضر تکنولوژی به این بخش وارد نشده است

رسد باید با استفاده از تکنولوژی مشخص شود که چه میزان آب و چه زمانی وی در توضیح گفت: زمانی که آب به پای درخت می
وری آب خواهد شددرصد باعث افزایش بهره 30باشد   باید به درخت یا بوته داده شود. اگر این روش هوشمندانه . 

 فاصله قیمت زیادی بین تولید و مصرف دارد*
یر جهاد کشاورزی در ادامه به فاصله بیشتر قیمت از تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده را عنوان کرد و گفت: دغدغه وز

کند تا زمانی که به بازار برسد کنندگان و تولیدکنندگان این است که محصولی که تولیدکننده تولید میمسئولین کشور ، نگرانی مصرف
د که به هیچ عنوان با استانداردهای جهانی همخوانی نداردکنافزایش قیمت زیادی پیدا می . 

هزار تومان  4تا  3هزار تومان و این اختالف برای مرغ به  2حجتی گفت: فاصله قیمت تخم مرغ از درب مرغدار تا مغازه به 
 .رسیده است

کندخانه خراب می ها رااگرچه این اجحاف در حق مصرف کننده است اما در برخی مواقع تولیدکننده :وی گفت .  
تواند کمک مؤثری داشته باشد، گفتها برای ساماندهی توزیع میحجتی با بیان اینکه استفاده از استارتاپ هایی که برای استارتاپ :

ها وارد شوند چرا که مشکل اصلی در این بخش است و اگر کنند باید در زمینه خرده فروشیتوزیع محصوالت کشاورزی ورود می
های تبعی هم گرفته خواهد شدچیزی اتفاق بیفتد جلوی هزینهچنین  . 

توانند ها میوی ادامه داد: مشکل اصلی اگر باال بودن قیمت از زمین یا سردخانه تا رسیدن به دست مصرف کننده است اما استارتاپ
های حمل و نقل رفتن برای خرید و گرفتاری در ترافیک را نیز بگیرندهزینه . 

شد اما این تحقیقات در شاورزی همچنین گفت: پیش از این کارهای تحقیقاتی در بخش تحقیقات وزارت جهاد انجام میوزیر جهاد ک
نامه با بخش غیردولتی انجام شده است و تفاهم 270شرکت داریم و  7۴0شود و ما اکنون ارتباط دوسویه با حال حاضر واگذار می

نسل افتخار کنندامیدواریم کاری کنیم که آیندگان به این  . 
در این نشست صاحبان استارتاپ در زمینه اتصال زعفران کاران به خریداران خانگی در شهرهای بزرگ همچنین کاهش مصرف 

 .آب و ساماندهی توزیع محصوالت کشاورزی صحبت کردند و وزیر جهاد سواالت زیادی از آنها کرد و پاسخ شنید
رویداد استارتاپ فین تگ ماه در بانک کشاورزی مرکزی آغاز شد و امروز پایان یافتدی ۴رویکرد نوآوری از  فارم به عنوان . 

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس – 3/10/1397تاریخ : 

ها درصد گران شد/ رشد بدون وقفه قیمت ۶۰گوشت قرمز و سفید   
درصد گران شده است ۶0دهد، گوشت قرمز و سفید در آذر ماه نسبت به آذر پارسال آمارها نشان می .  

 2.4، با 97ماهه منتهی به آذر  12به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
درصد رسید 18به ماه قبل خود به درصد افزایش نسبت  . 

درصد  1.6درصد و در گروه غیرخوراکی و خدمات  4.8قبل  آشامیدنی و دخانیات نسبت به ماهشاخص قیمت در گروه خوراکی،
 .افزایش یافت

 گران شده، درصد 60بالغ بر  96دهد، گوشت قرمز و سفید در آذرماه نسبت به آذر ها نشان میبررسی جزئیات قیمت گروه خوراکی
درصد است 78.4داران ها و صدفهمچنین این میزان افزایش برای ماهی . 

بندی تر شده است، عالوه بر این کاالها محصوالت خوراکی طبقهگران 79.4میوه و خشکبار نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل خود 
دهدرشد نشان میدرصد  105.5نسبت به مدت مشابه پارسال  97نشده مانند رب گوجه در آذر  . 

کندها مشخص میتر افزایش قیمت کاال و خدمات رشد ماهانه قیمت کاالها وضعیت را بهتر از دیگر شاخصبرای بررسی دقیق . 
داران نسبت به آبان ماه ها و صدفدهد، ماهیگزارش مرکز آمار در بخش قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور نشان می

درصد  7.6درصد و گوشت قرمز و سفید با  8.6و در جایگاه اول قرار گرفته است. پس از آن سبزیجات با  شده تردرصد گران 10
اندبدون وقفه گران شده . 

اندها و سایر اقالم غیرخوراکی رشد داشتهمرغ، میوه و خشکبار، روغندیگر کاالها مانند نان و غالت، شیر، پنیر و تخم . 
و ارتباطات  -3.3اند که شامل دخانیات با لم کاال و خدمات رشد منفی را در آذرماه نسبت به آبان تجربه کردهق 2طبق این گزارش تنها 

درصد است -0.4 . 
 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971002001157/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد و محصوالت 
 خبرنگاران جوان  – ۴/10/1397تاریخ : 

  بررسی و تحلیل بازار پرتقال در سه ماه پایانی سال
افزایش غیرمنتظره قیمت شیرزاد گفت: بازار پرتقال سال جاری از وضعیت بسیار آرام و طبیعی برخوردار بوده و تا پایان سال 

  .نخواهیم داشت
، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره آخرین گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

نا بر ابالغیه معاون اول رئیس جمهور تنظیم بازار وضعیت بررسی و تحلیل بازار پرتقال در سه ماه پایانی سال اظهارکرد: ب
های مهم حاکمیتی برای دولت ها محسوب شده و این موضوع در محصوالت کشاورزی در اکثر کشورها به عنوان یکی از چالش

پایانی هر سال،  کشورهای پیشرفته به لحاظ کشاورزی از اهمیت باالتری نیز برخوردار است. در کشور ما معموال بازار میوه در ایام
با توجه به فرا رسیدن عید باستانی نوروز و افزایش شدید میزان تقاضا، دستخوش التهاب جدی شده ، بطوریکه در صورت بی 

کنندگان خواهیم بود. بررسی نوسانات بازار پرتقال توجهی به امر تنظیم بازار، شاهد افزایش شدید قیمتها و نارضایتی عموم مصرف
های قبل از آن است و درصدی میزان تقاضای این محصول در اسفندماه هر سال به نسبت ماه ۶0م سال مؤید رشد در شش ماهه دو

گیرداین افزایش، در هفته آخر و روزهای پایانی سال شدت بسیار محسوسی به خود می . 
  

برابر  ۵.۵قال در هفته پایانی سال حدود براساس اطالعات سازمان میادین شهرداری تهران، میزان تقاضا برای خرید پرت وی افزود:
دهد که عمده خرید پرتقال برای ایام نوروز از روز دوم هفته آخر اسفندماه آغاز و در دو ها نشان میهفته اول اسفندماه بوده، بررسی
وند قیمت به شدت کاهشی رسد . ضمنا همه ساله در ابتدای ورود نوبرانه پرتقال به بازار کشور، رروز پایانی سال به اوج خود می

رسد. سپس سیر صعودی قیمت از اواسط بهمن ماه با شیب نسبتا مالیم آغاز و بوده و در اواخر آذرماه به کف قیمت ساالنه خود می
رسددر هفته پایانی سال به باالترین حد ممکن می .  

  
آمار بانک مرکزی در این زمینه  ا پیش بینی کرد و گفت:تغییرات قیمت پرتقال در هفته اول دی ماه و شرایط آینده بازار ر  شیرزاد

حاکی از آن است که قیمت پرتقال درجه یک در سطح شهر تهران در هفته سوم آذرماه نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 
عرضه محصول در سال درصد رشد داشته که این میزان با توجه به اینکه تقریبا با رشد شاخص کل برابر است حاکی از ثبات  38.۵

جاری و وجود وضعیت نرمال و پایدار در بازار است. مالحظه آمار تجارت این محصول تا پایان آبانماه نیز حاکی از صادرات 
شودتنی این محصول داشته لذا در سه ماه پیش رو ، وضعیت عدم تعادل در بازار داخلی پیش بینی نمی ۴000 . 

  
های سراسری و ملی وابسته به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای شاره به برنامه های اتحادیهمعاون وزیر جهاد کشاورزی با ا

درصد محصول پرتقال شمال کشور برداشت شده و اتحادیه سراسری  87تنظیم بازار پرتقال شب عید بیان کرد: هم اکنون بیش از 
ماه گذشته  2دقیقی را برای مداخله هدفمند در بازار پرتقال از حدود  ریزیباغداران کشور و اتحادیه باغداران استان مازندران برنامه

بصورت آرام آغاز نموده و میزان مکفی و قابل توجهی از پرتقال های با کیفیت تامسون را خریداری و پس از انجام مراحل شستشو، 
اند. بطورکلی در های مربوط ذخیره نمودهزنی در انبارها و سردخانهقارچ کشی ، واکس مخصوص ، درجه بندی ،گرمخانه و جعبه

وری بخش کشاورزی، وظایف قانون افزایش بهره ۶های تخصصی کشاورزی و مطابق با ماده سال جاری، با اعتماد بیشتر به اتحادیه
است های ذی ربط واگذار گردیدهاجرایی تنظیم بازار )البته با نظارت عالیه سازمان مرکزی تعاون روستایی( به اتحادیه . 

  
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در پایان از آرامش حاکم بر بازار پرتقال خبر داد و گفت: تا پایان سال افزایش غیرمنتظره 

 .قیمتی در این خصوص نخواهیم داشت

  
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرنگاران جوان  – ۴/10/1397تاریخ : 

بر قوت خود  های لبنی همچنانقلم از محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری/کسری تحویل شیرخام به کارخانه14 

  باقی است
قلم از محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری شده اند 1۴دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار،  . 

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار

از اجرای محصوالت لبنی با نرخ های جدید به بازار خبر داد و گفت: بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار، از هفته گذشته محصوالت لبنی 
 .با قیمت های جدید، به بازار توزیع شده است

به اینکه تمامی کارخانه های لبنی ملزم به اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار هستند، افزود: براین اساس پیش بینی می شود  وی با اشاره
99که   .درصد نشان های تجاری لبنی تن به اجرای مصوبه داده باشند 

ان کرد: با توجه به آنکه قیمت لبنیات تابع باکری با اشاره به اینکه نمی توان زمان دقیقی را برای پابرجایی این مصوبه اعالم کرد، بی
عواملی نظیر نوسان نرخ ارز، تغییر نرخ ارز در بودجه سال آینده و مقررات صادرات و واردات است، از این رو تا زمانیکه که 

 .دولت برنامه ای برای تغییر دستورالعمل ها نداشته باشد، قیمت های فعلی حفظ خواهد شد
ر بازار +جزئیاتتب قیمت محصوالت لبنی فروکش کرد/ آغاز عرضه لبنیات با نرخ های جدید د :بیشتر بخوانید  

این مقام مسئول، تمکین کارخانه های لبنی و دامداران به وضعیت موجود را یکی از عوامل موثر استمرار قیمت های فعلی در بازار 
به تحویل هر کیلو  درصد مواد اولیه لبنیات را شیر خام تشکیل می دهد، بنابراین تمکین دامداران 70برشمرد و گفت: با توجه به آنکه 

امری موثر در ثبات قیمت های فعلی لبنیات در بازار است  هزار تومان به کارخانه های لبنی 2شیر با نرخ  . 
وی در پاسخ به این سوال که دلیل عدم تغییر قیمت برخی محصوالت لبنی در بازار چیست، بیان کرد: براساس مصوبه ستاد تنظیم 

ی شده اند و از آنجا که مابقی اقالم لبنی مشمول قیمت گذاری نیستند، از این رو قلم از محصوالت لبنی مشمول قیمت گذار 1۴بازار، 
محصوالت در اختیار بنگاه های تولیدی است کاهش یا عدم تغییر نرخ این . 

استان هزار تومان در  2فروش شیرخام به نرخ   دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه تاکنون خبری از تمکین دامداران مبنی بر

های مختلف نیست، بیان کرد: البته وزارت جهاد کشاورزی و تشکل های دامداری در پی متقاعد کردن دامداران برای تمکین فروش 
 .با نرخ مصوب هستند

باکری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه کارخانه های لبنی همچنان با مشکل کمبود شیرخام روبرو هستند، اظهار کرد: با 
توجه به آنکه مشکل کمبود تحویل شیرخام به کارخانه های لبنی همانند ماه های گذشته همچنان بر قوت خود پابرجاست، وزارت جهاد 

 .کشاورزی به عنوان متولی تولید، با روش های معقول و منطقی باید کسری دریافت شیر خام کارخانه ها را تامین کند
یرخام کارخانه های لبنی نسبت به تابستان تغییر کرده است، افزود: هم اکنون کسری دریافت وی با اشاره به اینکه کسری دریافت ش

درصد رسیده که این میزان، کارخانه های لبنی را با مشکالتی روبرو کرده است 1۵شیرخام کارخانه های لبنی به  . 
سری شیرخام کارخانه های لبنی از طریق واردات وجود دبیر انجمن صنایع لبنی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا امکان تامین ک

دارد، تصریح کرد: اگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید نتواند کمبود شیرخام مورد نیاز کارخانه های لبنی را تامین 
 .کند، بنابراین خود باید نسبت به تامین کسری از طریق واردات تصمیم گیری کند
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 1/10/1397تاریخ : 

 وزیر جهادکشاورزی بر مالچ پاشی در ریگزارهای سیستان تاکید کرد
سیستان واقع در شمال سیستان و بلوچستان بر وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اثرات نامطلوب ریزگردها در منطقه  -ایرنا -زاهدان

 .آغاز عملیات مالچ پاشی تا پایان هفته در کانون های ریزگرد این منطقه تاکید کرد

به گزارش ایرنا محمود حجتی روز شنبه در سفر به زابل در نشست بررسی طرح های منابع طبیعی و زیست محیطی 
اظهار داشت: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع مسئول مطالعه وضعیت  سیستان با حضور استاندار سیستان و بلوچستان

 .منطقه است و از همه ظرفیت ها نظیر دانشگاه باید استفاده شود
 .وی بر شروع عملیات بیولوژیک با کاشت نهال ها و بوته های سازگار با اقلیم منطقه سیستان تاکید کرد

ر نیز در این نشست از انجام عملیات مالچ پاشی در کانون های ریزگرد رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشو
سیستان تا پایان امسال خبر داد و گفت: با توجه به اثرات مخرب ریزگردها بر زندگی مردم منطقه مقرر شد تا پایان سال 

هکتار از کانون های ریزگرد منطقه تحت عملیات مالچ پاشی قرار گیرد 450 . 
د: با توجه به اینکه خشکسالی های پی در پی و حرکت شن های روان)ماسه( و ریزگردها در سال های جلیل آقایی افزو

اخیر در سیستان موجب خسارات مادی زیادی شده است مقرر شد در کل سه کانون بحران منطقه با گستره هزار هکتار 

 .مالچ پاشی انجام شود
در سفر به شمال سیستان و بلوچستان به اتفاق استاندار و هیات همراه به گزارش ایرنا وزیر جهاد کشاورزی امروز /شنبه/ 

 .از طرح های پرورش شترمرغ روستای نیاتک شهرستان هیرمند دیدن کرد
استاندار سیستان و بلوچستان، معاونان برنامه ریزی و امور اقتصادی، امور باغبانی، آب و خاک جهاد کشاورزی، رئیس 

بخیزدار و رئیس سازمان امور اراضی کشور وزیر جهاد کشاورزی را در این سفر یکروزه سازمان جنگلها، مراتع و آ

 .همراهی می کنند
وی پس از بازدید از طرح های کشاوزی هیرمند وارد شهرستان زهک شد و از طرح های کشاورزی این شهرستان نیز 

 .دیدن کرد
لوله به دشت سیستان بازدید و از نزدیک به بررسی  هزار هکتار آبیاری با 46وزیر جهاد کشاورزی همچنین از طرح 

 .مشکالت و پیشرفت این طرح خواهد پرداخت
به گزارش ایرنا سیستان با پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان واقع شده 

  .است
 ر لینک خب
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 ایرنا  – 1/10/1397تاریخ : 

گلستان را پر آب کرد« قره سو»برکت زمستان   
بارش های روزهای پایانی پاییز و جاری شدن روان آب های مناطق باالدست و کانال های کوچک سبب شد تا  -ایرنا  -گرگان 

نخستین روز زمستان لبریز از آب شودرودخانه قره سو در غرب استان گلستان در  . 

به گزارش ایرنا، بارش های دو روز پایانی پاییز و شامگاه شب یلدا سبب شد تا رودخانه قره سو در حوزه استحفاظی 

 .شهرستان بندرترکمن پر آب شود
جزیره آشوراده، پرآبی در ایام مهاجرت پرندگان آبزی به زیستگاه های شمالی کشور، خلیج گرگان و منابع آبی پیرامون 

 .رودخانه قره سو ارمغانی برای حیات وحش است
« اسب چر، سوس و قزیمان»متری کوه های  900به گزارش ایرنا، شاخه اصلی رودخانه قره سو از بلندی دو هزار و 

ام با سرچشمه می گیرد و پس از ملحق شدن آب چشمه سارها و شاخه های فرعی به نام باغشاه و گرماب دشت سرانج

  .سایر شاخه های فرعی، رودخانه قره سو را تشکیل می دهد
غربی جریان دارد -کیلومتر است و در جنوب گلستان با جهت شرقی  160طول این رودخانه  .  

گرماب دشت، چهل چهار آب، شصت کال، فسن رود، النگ دره، نوشن و »از مهمترین شاخه های قره سو می توان به 

اشاره کرد« زیارت .  
این رود پس از پیمودن چند دهستان در غرب و شمال غرب استان گلستان در کنار روستای قره سو به خلیج گرگان و 

  .دریای خزر می ریزد
رودخانه قره سو از مهمترین منابع آبی تغذیه کننده خلیج گرگان و از مراکز عمده تکثیر انواع ماهیان استخوانی نظیر 

ال استکلمه، سفید، سیم، کپور و کف .  
برای تامین آب آشامیدنی شهر گرگان و آبیاری زمین های کشاورزی، سد کوثر بر روی رود گرماب دشت از شاخه های 

  .اصلی قره سو ساخته شده است
 20استان مرزی گلستان واقع در شمال کشور که در سال های گذشته با مشکالت خشکسالی و کم آبی مواجه بوده بیش از 

هزار نفر جمعیت دارد 869بع گستره و یک میلیون و هزار کیلومترمر . 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 ایرنا  – 1/10/1397تاریخ : 

 سبزینه های شور، نشا توسعه در مراتع ساحلی
باورند که فراگیری توسعه کشت گیاهان و سبزینه های شورپسند در عرصه مراتع و نوار ساحلی کارشناسان بر این  -ایرنا  -گرگان 

 .دریای نیمه شور خزر در استان گلستان، ظرفیتی ارزشمند و پایدار در مسیر تحقق توسعه همه جانبه شمال کشور است

ه و چوب های جنگلی در توسعه این به گزارش ایرنا، در روزگاران گذشته شاخص هایی همچون ماهیان خاویاری، پنب
پهنه از کشور تاثیرگذار بود اما با تغییر شرایط طبیعی، اقلیمی و نگرش های اقتصادی و اجتماعی نقش آفرینی آنها روز به 

روز کمتر شد و اینک میگو، گندم و ُید به بازیگران میدان توسعه استان بدل شده اند و در آینده نزدیک نیز سبزینه های 

وارد این عرصه خواهد شد شور . 
تمرکز غیر واقعی بر گردشگری ساحلی و در عین حال ساماندهی نشدن سواحل گلستان برای صنعت گردشگری سبب شده 

تا امیدها برای اثربخشی این حوزه در توسعه استان کم رنگ و نقش آفرینی زمین های نوار ساحلی در توسعه ضعیف 

 .باشد
ان گلستان برای توسعه اقتصادی منطقه آستین همت باال زده اند تا از فرصت خدادادی و اما اینک محققان و پژوهشگر

 .طبیعی سبزینه های شور برای رونق استان کمک گیرند
کشت گیاهان شور پسند در بخشی از زمین های گلستان به عنوان آزمایشی )پایلوت( در حال اجراست، پروژه ای که در 

شور در بخش هایی از مراتع شمال شرقی استان و در مجاورت منابع آبی نیمه شور  راستای طرح ملی توسعه مزارع

 .اجرا می شود تا گلستان را به سوی آینده ای روشن و شیرین رهنمون کند
 .این پروژه هر چند در ابتدای راه است اما محققان گلستانی امید به فراگیر شدن این گونه از زراعت شور دارند

ی شور و نیمه شور دریای خزر و خلیج گرگان، وجود مراتع وسیع و بایر و بالمعارض در نوار ساحلی دسترسی به آب ها
استان، باال بودن سطح آب های زیر زمینی لب شور، دسترسی به آب های نامتعارف مانند پساب مزارع میگو و کانال 

اجرای موفق این طرح را در پهنه های زهکشی و اراضی ناشی از پسروی آب دریای خزر از نکات مهمی است که 

  .وسیعی از استان گلستان متصور می سازد
هرچند برخی صاحب نظران بر این عقیده اند که رشد و فراگیری این طرح می تواند به عنوان رقیب بخش میگو و ید در 

ه صنعت درآمد زا تاکید تصاحب مراتع گلستان شناخته شود، اما عده دیگری از کارشناسان به همسویی و همپوشانی این س

 .دارند
محققان مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی گلستان همسو با طرح کالن کاشت گیاهان شور پسند با استفاده از آب 

در حدود هشت هکتار از « سالیکورنیا»های شور و لب شور، احداث نخستین مزرعه آزمایشی گونه های شور را با گونه 

ن گلستان در مجاورت سایت پرورش میگو ُگمیشان آغاز کرده اندمراتع شمال غربی استا . 
مسوول و مدیر اجرایی این طرح در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در گفت و گو با خبرنگار 

 .خبرگزاری جمهوری اسالمی اظهار کرد: مزرعه سالیکورنیا یک سایت آزمایشی تحقیقاتی است
مختارپور، سالیکورنیا نخستین گیاه کنار ساحل و متمایل به شوری بوده که پس از پسرفت آب در خاک ظاهر به گفته حسن 

  .می شود و در کشورهای زیادی روی این محصول تحقیقات صورت می گیرد
و توقع ها از  وی تاکید کرد که کشت این گونه در گلستان در آغاز راه طوالنی قرار دارد و نباید تا اتمام طرح، ظرفیت ها

 .آن را باال برد
 .مختارپور افزود: سالیکورنیا یک گونه مرتعی است که در زمین های شور کشور به میزان قابل توجهی وجود دارد

او اضافه کرد که در مناطق ساحلی گلستان و در کرانه های دریای خزر در بندرگز، گمیشان و بندرترکمن شاهد رشد این 
ه به صورت خودرو و پس از عقب نشینی آب دریا به عنوان نخستین گیاه پیشقراول و تحمل کننده گونه شورپسند هستیم ک

 .شوری زمین رشد می کند
گونه بومی سالیکورنیا در مجاورت استخرهای پرورش میگو  :وی به مزرعه سالیکورنیا در ُگمیشان اشاره کرد و گفت

آبیاری می شود در استان گلستان نشا شده و با آب خروجی این مزارع . 
مختارپور یادآور شد: آب خروجی از استخرهای پرورش میگو مشکل زیست محیطی برای زیستگاه های آبی پیرامون 
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سایت میگو مانند تاالب بین المللی گمیشان و دریای خزر محسوب می شد که هم اینک استفاده از آن با پرورش گونه های 

ن خزر خواهد کردشورپسند، کمک مستقیمی به حفظ زیستمندا . 
وی ادامه داد: بر اساس اعالم کارشناسان شیالت و آبزی پروی، آب خروجی از مزارع میگو پیش از هدایت به زیستگاه 
های آبی منطقه در استخرهای بزرگ به مدت چند روز نگهداری می شود تا بخشی از مواد مضر و زاید ته نشین شده و 

لیه در تاالب و دریا کمتر شودبار میکروبی و آلودگی آن قبل از تخ . 
به گفته وی، با استقرار چند پمپ، بخشی از آب قبل از تخلیه به سوی مزارع سالیکورنیا هدایت می شود تا این زراعت 

 .شکل بگیرد
وی همچنین گفت که در خصوص این گیاه مسایل مختلفی همچون چگونگی زراعت، مدت زمان عمل آوری و میزان 

دست بررسی و تحقیق است برداشت تقریبی در . 
کشت سالیکورنیا به روش  96عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان اظهار کرد: از بهار 

 .نشا آغاز شد و در اواخر پاییز همان سال برداشت نخست از مزرعه صورت گرفت که نتایج آن رضایت بخش بوده است
یاه علوفه ای و از بخشی نیز بذر برداشت و تحقیقات در خصوص آن در دست او گفت: بخشی از مزرعه به صورت گ

 .اقدام است
مختارپور اضافه کرد که با همراهی و هم افزایی مسووالن ارشد استان تالش می شود که از فرصت کشت این گیاه برای 

 .اشتغال در منطقه استفاده شود
یکورنیا در مراتع مرزی غرب استان بخشی از طرحی کالن است که وی بر این باور است که اجرای مزرعه تحقیقاتی سال

با استفاده از آب های شور و غیرمتعارف انجام می شود« هالوفیت و شورپسند»بر آن اساس کشت گیاهان و گونه های  . 
ین طرح او همچنین به پروژه زهکشی زمین های شمال گلستان اشاره کرد و افزود: آب های استحصالی امالح دار از ا

بالاستفاده به سوی دریای خزر هدایت شده و شاید به سبب شوری باال برای آبزیان تاالبی و دریایی زیاد مفید به فایده نباشد 

 .نیز فرصت مناسبی برای استفاده از کشت سالیکورنیا در اختیار عالقه مندان قرار می دهد
ه آب شور دسترسی داشته باشد قابل اجرا بوده و فقط اندکی به وی با بیان این که کشت سالیکورنیا در هر منطقه ای که ب

 .از پودر خشک شده این گیاه به عنوان نمک سبز استفاده می شود :مکمل های غذایی و کود نیاز دارد، گفت
ستبه گفته وی، نمک استخراجی از این گیاه عالوه بر دارا بودن امالحی مانند سدیم و کلسیم دارای مقادیری منیزیم ا . 

مختارپور افزود که سالیکورنیا گونه با ارزشی است که در چرخه غذایی دام و انسان نقش تاثیر گذاری بر عهده دارد و 

 .روغن استحصالی از این گیاه جزو بهترین روغن های دنیا است
را برای نمک  وی بیان کرد: تالش می شود در آینده شرکت هایی راه اندازی شود که بتوانند سبزی خشک سالیکورنیا

 .خشک برداشت کنند
تن و میزان بذر استخراجی حدود یک تن  40او افزود: مقدار سالیکورنیا علوفه ای استحصالی از هر هکتار زمین حدود 

 .بوده و از روغن آن در برخی کشورها به عنوان روغن خوراکی استفاده می شود
ستان اضافه کرد: اکنون در استان های هرمزگان و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گل

آذربایجان غربی تحقیقاتی روی سالیکورنیا در حال اتجام است اما با توجه به شرایط آب و هوایی و درصد شوری متعادل 

 .تر آب های منطقه، گلستان در جایگاه مطلوب تری نسبت به آنها قرار دارد
گونه و تاثیر آن در ایجاد فرصت های شغلی، ارایه آمارهای دقیق در  وی ضمن تاکید بر اقتصادی بودن کشت این

خصوص میزان درآمد ریالی و اشتغال افراد در هر هکتار را به تکمیل مطالعات و به آینده موکول کرد و افزود: این 
تصمیم مناسب گرفته  پروژه تحقیقاتی در آغاز راه قرار دارد و باید برای رفع پاره ای از دغدغه ها و چالش های فرارو

 .شود
معاون فرماندار گمیشان نیز در این مورد گفت: با توجه به بیکاری جوانان شهرستان از همه ظرفیت ها برای رفع این 
مشکل استفاده می شود و تفاوت ندارد که موضوع پرورش ماهی در قفس در پهنه آبی خزر، پرورش میگو و یا کشت 

ی باشدگونه های مرتعی شور و یا داروی . 
کیلومتری شهر ُگمیش تپه واقع بوده آزمایشی و تحقیقاتی  20سیدعلیرضا حسینی اظهار کرد: مزرعه سالیکورنیا که در 

است و امیدواریم که از نتایج مثبت این طرح در مراتع وسیع شهرستان و اراضی ناشی از پسروی آب دریا در محدوده 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 .تاالب گمیشان استفاده کنیم
یکی از دیگر طرح های همسو با این روند اشاره کرد و گفت: در این قالب نهال برخی درختچه ها، درخت وی همچنین به 

ها و گونه های دارویی متناسب با منطقه گمیشان به صورت رایگان در اختیار عالقه مندان منطقه قرار می گیرد تا افزون 

 .بر کشت آزمایشی از منفعت های آن نیز بهره مند شوند
حامد قرنجیک از فرهنگیان بازنشسته و از اهالی ُگمیش تپه هم گفت: شغل مردمان گمیشان وابسته به تاالب، دریا و عبدال

ماهیگیری است اما این روزها صیادان با دستان خالی به خانه برمی گردند و باید از هر روشی برای ایجاد اشتغال مردم 

 .استفاده شود
ناسب با شرایط آب و هوایی منطقه دارای ثمر اقتصادی و فراهم کننده شغل، امری وی با بیان این که کشت گیاهان مت

پسندیده است ابراز امیدواری کرد که با نتایج مثبت این تحقیقات شاهد راه اندازی مزارع بزرگ کشت گیاهان مقاوم به 

 .شوری و ایجاد فرصت اشتغال برای جوانان بومی باشیم
از گیاهان هالوفیت یا نمکدوست است، این گونه ها تحمل شوری باال و زندگی در خاک های به گزارش ایرنا، سالیکورنیا 

های ها کوچک و به شکل فلسها بند بند و آبدار، برگسانتیمتر است، ساقه 50تا  30شوره زار را دارند، بلندی این گیاه 

سدرتحلیل رفته بوده به نحوی که در نگاه نخست گیاه بدون برگ به نظر می . 
ساقه های این گیاه مصرف خوراکی برای انسان و دام دارد، بذر آن سرشار از روغن بوده و از نظر کیفیت با روغن 

 .گلرنگ برابری می کند
به گفته کارشناسان تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی، روغن به دست آمده از دانه های سالیکورنیا شامل ترکیب 

ید اسکوربیک، بتاکاروتن و کلروفیل(، محتویات معدنی )سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، بیوشیمیایی )پروتئین، چربی، اس
فسفر، آهن، روی و مس(، ترکیب اسید آمینه )اسید گلوتامیک و آسپاراژین، متیونین و سیستئسن به مقدار کم( و غنی از 

  .بتاکارتن است
وفه دام، در کنار کم توقع بودن و توان رشد آن در خاک های قابلیت کاربرد سالیکورنیا به عنوان روغن خوراکی، تامین عل

نامرغوب و استفاده از آب های غیرقابل استفاده همچون فاضالب صنعتی و آب شور دریا، این گونه را به گیاهی مهم تبدیل 

 .کرده است
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83142890


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقلیم و منابع طبیعی 
 خبرنگاران جوان  – 3/10/1397تاریخ : 

  خشکسالی در کشور همچنان حاکم استداران شمال غرب مراقب دمای گلخانه های خود باشند/ گلخانه
های خود باشندداران شمال غرب کشور به سبب کاهش دمای صبحگاهی مراقب دمای گلخانهیک مقام مسئول گفت: گلخانه .  

صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، با اشاره به اینکه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه پدیده خاصی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: البته باشگاه خبرنگاران جوان
های خود باشند و همواره شود که مراقب دمای گلخانهداران شمال غرب کشور به سبب کاهش دمای صبحگاهی توصیه مینهبه گلخا

 .سوخت مورد نیاز را تهیه کنند
های البرز و زاگرس دور از انتظار نیست، افزودوی با اشاره به اینکه احتمال افت دما به زیر صفر در استان باغداران در این  :

کود در باغات خود استفاده کنند ۴های فسفاته، پتاسه و حیوانی به روش توانند از کودزمانی می فاصله . 
شود که از تغذیه ای به زنبورداران توصیه میای به زنبورداران بیان کرد: با توجه به کاهش دما در مناطق کوهپایهحقیقت در توصیه

های خود غافل نشوندمکمل و مصنوعی کندو . 
بخوانید بیشتر های جنوبی وجود نداردمانعی برای محلول پاشی و سم پاشی مزارع استان :  

مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی ادامه داد: با توجه به کاهش دما در بسیاری از مناطق به ویژه البرز و زاگرس به 
و همواره آبیاری تحت فشار را تخلیه کنند شود که حتما به ماشین آالت کشاورزی خود ضد یخ اضافه کنندکشاورزان توصیه می . 

های فارس، بوشهر و کهگیلویه های جنوبی کشور نداریم، اظهار کرد: براین اساس استانوی با اشاره به اینکه پدیده خاصی در استان
 .و بویر احمد محدودیتی برای محلول پاشی و سم پاشی باغات و مزارع خود ندارند

های الزم های شبانه مراقبتد: با توجه به کاهش دمای صبح گاهی، دامداران مناطق جنوبی با برقراری کشیکاین مقام مسئول ادامه دا
های تازه متولد شده نشودرا به عمل آورند تا افت چشمگیر دما منجر به تلفات بره . 

ش سال زراعی گذشته داشته باشد، بیان تواند تاثیری در جبران کمبود بارهای نرمال فصل زمستان نمیحقیقت با اشاره اینکه بارش
های نرمال و قدری کمتر از نرمال فصل های اخیر به شدت باالست، از این رو بارشکرد: با توجه به آنکه حجم کمبود بارش سال

ها داشته باشدتواند تاثیری بر بهبود بارندگیزمستان نمی . 
برد، افزود: اگرچه از ابتدای سال زراعی جدید تا خشکسالی به سر میرئیس مرکز خشکسالی با اشاره به اینکه کشور همچنان در 

های اخیر سهم محدودی در کاهش رطوبت و سال اخیر موجب شده تا بارش 11کنون خشکسالی هواشناسی نداشتیم، اما خشکسالی 
های زیر زمینی داشته باشدآبیاری . 

های زیرزمینی در سنوات گذشته همچنان به طبیعت بدهکار هستیم که ه آبضیاییان در پایان تصریح کرد: با توجه به برداشت بی روی
کنندبا این وجود کشاورزان با کمبود منابع آبی دست و پنجه نرم می  

 
 
 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 ایرنا  – 1/10/1397تاریخ : 

 پایداری تولید کشاورزی با یکپارچه سازی اراضی
تثبیت تولید در بخش کشاورزی در راستای دستیابی به امنیت غذایی از راهبردهای اصلی این بخش است و پایداری و  -ایرنا  -تبریز

 .به نظر می رسد از طریق یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی می توان در این مسیر گام های اساسی برداشت
سال قبل آغاز شده و در یک دهه اخیر به طور  50ز به گزارش ایرنا، پدیده خرد شدن اراضی کشاورزی که به صورت جدی ا

نگران کننده ای در حال افزایش است، از جمله موانع مهم برای تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی و امنیت غذایی در کشور به 
 .شمار می رود

ردی کشاورزی، ضمن تبیین اهداف ایرنا مرکز تبریز بر آن شد تا با برگزاری میزگردی با حضور مسووالن و کارشناسان حوزه راهب
و مزایای یکپارچه سازی اراضی، موانع و چالش های موجود در مسیر تحقق این هدف را در آذربایجان شرقی واکاوی کند؛ البته 

  .بدیهی است که یکپارچه سازی اراضی کشاورزی نیازی سراسری است
 

 اصالحات ارضی، نقطه آغاز خرد شدن اراضی  **
ضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: با وجودی که فرایندهای طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدیر امور ارا

سیاسی و تاریخی زیادی در خردی و پراکنش اراضی کشاورزی در این سال ها نقش داشته است، اما نقطه آغازین این پدیده به 
  .اجرای قانون اصالحات اراضی بازمی گردد

وند ادامه داد: اجرای ناقص این قانون و همراه شدن آن با توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها و مقررات ناکارآمد قاسم جعفر
در زمینه ارث، موجب شد بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی به ورطه نابودی کشیده شده و کاربری دیگری غیر از زراعت و 

 .باغداری پدید آمد
دهه اخیر معلول پدیده خرد  2بخش قابل توجهی از تغییر کاربری های انجام شده در کشور به خصوص در وی با اشاره به اینکه 

با نگرشی تشویقی در جهت  1385شدن اراضی کشاورزی است، گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال 
  .حفظ یکپارچگی زمین های کشاورزی تصویب شد

رویکرد دولت در یکپارچه سازی اراضی بیشتر تشویقی است، گفتجعفروند با بیان اینکه  در آئین نامه اجرایی این قانون که در  :

ابالغ شد، حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی کمتر شده است 95سال  . 
شت منطقه، وی یادآوری کرد: این حد نصاب برای اراضی کشاورزی در مناطق مختلف کشور بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی ک

 .ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک و بهره وری از عوامل تولید متفاوت است
 :جعفروند با اعالم اینکه کشاورزان در صورت اقدام به یکپارچه سازی از بسته های تشویقی دولت بهره مند می شوند، اظهار داشت

سط دولت، تهیه رایگان نقشه کاداست، اولویت در استفاده از تسهیالت بانکی، درصد بیمه کشاورزی سهم بهره بردار تو 20پرداخت 
درصدی هزینه اجرای سامانه های نوین آبیاری و ایجاد جاده بین مزارع به صورت رایگان از جمله بسته های حمایتی  100پرداخت 

 .دولت است
شخصی و حقوقی همچون تعاونی های تولید، سهامی زراعی و وی با اشاره به اینکه تجمیع اراضی در قالب نظام های بهره برداری 

شرکت های کشت و صنعت ممکن است، یادآوری کرد: هر یک از این نظام های بهره برداری حد نصاب متفاوتی در زمینه یکپارچه 
 .سازی اراضی دارند

اشتمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی هم اظهار د حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی  :

کشاورزی جهت ایجاد قطعات مناسب تولید به حدی اطالق می شود که با توجه به شرایط منطقه، انجام فعالیت اقتصادی در آن واحد 
 .قابل توجیه باشد

از آب و خاک به عنوان ایوب ایرانی فام با اشاره به اهداف یکپارچه سازی اراضی کشاورزی همچون افزایش بهره وری و حفاظت 
منابع اصلی تولید، یادآوری کرد: فعالیت کشاورزی در اراضی خرد موجب کاهش بهره وری شده و منابع اصلی تولید هم هدر می 

 .رود
دبیر خانه کشاورز استان آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه تجمیع اراضی از تغییر کاربری و برخی تنش های اجتماعی و اقتصادی 

گیری می کند، مشوق های دولت برای این منظور را قابل توجه دانستپیش  . 
  .مصطفی قنبری در عین حال با انتقاد از موازی کاری در این زمینه، پیشنهاد کرد بانک زمین با امور اراضی همکاری کند

ازی اراضی را ضروری دانستوی استفاده از شیوه های کارآمد، سازگار و تجربه شده در سایر کشورها در زمینه یکپارچه س  . 
مسوول تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی استان هم افزایش بهره وری از آب و خاک، اقتصادی شدن تولید و کاهش هزینه 
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ها، سند دار شدن اراضی، افزایش ضریب مکانیزاسیون و اثر بخشی بهتر فناوری های جدید، بهبود مدیریت مزرعه و تسهیل سرمایه 
در اراضی کشاورزی را از فواید تجمیع و یکپارچه سازی اراضی برشمرد گذاری . 

آئین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، وزارت جهاد  14و  13مهدی اقبالی با اشاره به اینکه مواد 
ری کردکشاورزی را مکلف به انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی در این زمینه کرده است، یادآو سازمان صدا و سیما و سایر  :

آئین نامه این قانون موظف به افزایش آگاهی های عمومی نسبت به مفاد این آئین نامه هستند 14رسانه های عمومی هم طبق ماده  . 
 قانون ارث، مانع اصلی اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است **

ذربایجان شرقی در زمینه موانع و چالش های اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آ
 .کشاورزی، گفت: قانون ارث بزرگترین مانع است و موجب خرد شدن اراضی می شود

ایرانی فام، بازنگری در این قانون را در راستای حفاظت از منابع تولید ضروری دانست و افزود: ارزش افزوده پایین فعالیت 
شاورزی هم در جای خود بهره برداران را به تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی کشاورزی سوق می دهدک . 

وی سنتی بودن شیوه تولید و نبود الگوی مناسب یکپارچه سازی را از دیگر موانع اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی 
 . عنوان کرد

وگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال ایرانی فام با اشاره به اینکه قانون جل 1385 سال  10تصویب و آئین نامه آن پس از 

و شیوه نامه اجرایی آن در سال گذشته ابالغ شده است، گفت: به نظر می رسد عزم جدی در اجرای این قانون وجود  1395در سال 
 .ندارد

ت کشاورزی، بخشی از نیروی انسانی شاغل در این بخش آزاد می وی یادآوری کرد: با تجمیع اراضی و افزایش استفاده از ماشین آال
  .شود و باید زمینه اشتغال این نیروها در بخش های دیگر اقتصادی فراهم شود

دبیر خانه کشاورز آذربایجان شرقی نیز یکجاکشتی را پیش نیاز یکپارچه سازی دانست و گفت: تنها با تکیه بر قوانین، کار پیش نمی 
کارگاه های اجرایی در مناطق مختلف تشکیل و به روستائیان خدمات فنی و مشاوره ای ارائه شود رود و باید . 

قنبری با بیان اینکه یکجا زراعی در عرف و فرهنگ زراعی ما وجود دارد، افزود: با مشوق های حمایتی می توان بهره برداران را 
 . نسبت به اجرای این قانون ترغیب کرد

جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم تجمیع مدیریت نظام بهره برداری را برای موفقیت در یکپارچه سازی مدیر امور اراضی 
 .واحدهای بهره برداری جمعی باید در اولویت انتقال آب و احداث شبکه های اصلی آبیاری قرار گیرند :ضروری دانست و گفت

ورت تقویت اقتصاد کشاورزی تاکید کرد و گفت: تا زمانی که ارزش جعفروند با اشاره به لزوم مقابله با تغییر کاربری، بر ضر
 .افزوده تولید در بخش کشاورزی پایین است، امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد

 ضرورت اقناع روستاییان به یکپارچه سازی اراضی کشاورزی **
برخی کشورها، دولت اراضی واقع در اطراف شهرهای بزرگ را  قنبری، دبیر خانه کشاورز آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در

خریداری کرده و اجازه تصرف این اراضی توسط بخش خصوصی را نمی دهد، گفت: به این شیوه شهر مهار شده و از تغییر 
 .کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری می شود

کارشناسان پهنه و بسیج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  مسوول تجیمع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی استان نیز استفاده از
ها را برای یکپارچه سازی ضروری دانست و گفت: مشکل اصلی در یکپارچه سازی اراضی متقاضی محور بودن است و ما نمی 

 .توانیم مستیقم ورود کنیم
گران و معتمدان روستا استفاده کرداقبالی، افزود: برای اقناع و همراه سازی روستائیان می توان از مشاوران، تسهیل  .  

وی با اشاره به اینکه تفاوت ارزش زمین گاهی موجب مقاومت روستائیان در تجمیع اراضی می شود، یادآوری کرد: اراضی 
 .کشاورزی بر اساس پراکندگی، کیفیت خاک، دسترسی به جاده و منابع آبی ارزش متفاوتی دارند

شاورزی آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه اجرای طرح کاداست، یکپارچه سازی را تسهیل جعفروند، مدیر امور اراضی جهاد ک
می کند، گفت: با توجه به بهره مندی استان از اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه، اجرای این طرح در استان پیشرفت خوبی داشته 

ان تهیه شده استهزار هکتار از اراضی است 100و تا زمان حاضر نقشه کاداست  . 
به گزارش ایرنا هر چند موانعی در مسیر اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وجود دارد، ولی تا زمان حاضر 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تجمیع شده است و در صورت آگاه سازی بهره برداران از معایب خرد شدن  56بیش از 
وری منابع تولید و کاهش درامد تولیدکننده ها به جهت افزایش هزینه های تولید، انتظار می رود همراهی  اراضی همچون کاهش بهره

 بیشتری را در اجرای این قانون شاهد باشیم
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 فود پرس – 3/10/97تاریخ : 

اند؟های انحصاری دخیلریشه گرانی گوشت قرمز؛ آیا شرکت  
کند و قصد پایین آمدن ندارد، دالیل قیمت گوشت قرمز و دیگر محصوالت پروتئینی نظیر مرغ و تخم مرغ امروزه در ابرها سیر می

توان جستجو کردد پای فساد، تخلف و انحصار را میهای اقتصادی همخوانی ندارد و رشود که با استداللمختلفی گفته می .  
مرغ به عنوان غذاهای پرمصرف مردم روز به به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم

ادی دارد، اما برخی از ها استدالل اقتصقیمت برخی از این افزایشسازد،یابد و فشار بیشتر بر سفر خانوارها وارد میروز افزایش می
  .آنها از جمله گوشت قرمز نه تنها استدالل اقتصادی ندارد، بلکه رد پایی از فساد و تخلفات را نیز در علت گرانی باید جستجو کرد

های نجومی گوشت قرمز و ماهیقیمت  
۶۴هزار تومان وگوشت مخلوط گوساله  ۶7تهران کیلویی  19قیمت گوشت گوساله در منطقه  تومان به فروش  ۵00هزار و 

هزار تومان هم رسیده است 80البته در منطقه شمال تهران قیمت گوشت به کیلویی   رود،می . 
هزار  150میزان مصرف گوشت کشور حدود یک میلیون تن برآورد می شود که در سالهای اخیر سهم تولید کاهش یافته و بیش از 

تومانی، اما افزایش قیمت حدود  4200مورد نیاز از داخل و خارج با ارز  تن گوشت وارد می شود، علی رغم تأمین گوشت
 .درصدی آن موجب نارضایتی عمومی شده است50

قاچاق دام زنده، فساد در شبکه توزیع گوشت، تخصیص ارز به شرکتهای فاقد هویت، کاهش جمعیت دام عشایری و روستایی، کاهش 
الت در این حوزه استمراتع کشور از جمله دالیل عمده بروز مشک . 

میلیون دالر وارد کشور شده است، علی رغم افزایش  400هزار تن گوشت قرمزبه ارزش  80ماه نخست سال جاری بیش از  6در 
گیر واردات گوشت قرمز و الزام واردکنندگان جهت تحویل آن به شرکتهای انحصاری بسته بندی و توزیع، انجام برخی تخلفات چشم

رج از شبکه، و فروش الشه های وارداتی به قیمت گوشت داخلی، برخی اختالالت را در بازار به دنبال داشته استنظیر توزیع خا . 
تومان 38500ماهی تیالپیا   

شود. تومان عرضه می ۵00هزار و  38هزار تومان، ماهی تیالپیا  1۵ماهی آزاد  تومان، ۵00هزار و  27آال هم قیمت ماهی قزل
تری نسبت به شمال شهردارندها مربوط به منطقه جنوب تهران است که معموالً قیمت پایینالبته این قیمت دارهای شمال شهر مغازه .

شان دربیایدفروشند تا پول اجارهپردازند، قیمت بیشتری میمدعی هستند، چون اجاره بیشتری می . 
هزار تومان 20ای هزار تومان و تخم مرغ شانه 12مرغ   

هزار تومان هم در شمال  13 شود، اگرچه قیمتهزار تومان عرضه می 12ترین منطقه تهران کیلویی رغ در جنوبیامروز قیمت م
هزار و  13تومان، سینه مرغ  900هزار و  11تومان، ران مرغ بدون کمر  ۶00هزار و  10قیمت ران مرغ  شود،شهر دیده می

1۶هزار تومان، کمر مرغ  12هزار تومان، فیله مرغ  19تومان، جوجه کبابی  200 هزار تومان و  12تومان، کتف و بال  ۵00و  
رودهزار تومان به فروش می ۴گردن مرغ  . 

هزار تومان 20ای تخم مرغ شانه  
شودهزار تومان عرضه می 20ای مرغ هم به شانهقیمت تخم . 

ترین آنها افزایش قیمت تمام شده و کاهش تولید مهمقیمت مرغ و تخم مرغ در روزهای گذشته به دالیل مختلف افزایش یافته است که 
های مورد نیاز طیور وارداتی است با قیمت است. با افزایش قیمت ارز در چند ماه گذشته با توجه به اینکه بخش زیادی از نهاده

 .بیشتری تحویل مرغداران داده شد، بنابراین قیمت تمام شده آنها باال رفت
ها کاهش یابد و تولید مرغ کمتر شودریزی در مرغداریروزه باعث شده جوجهباال رفتن قیمت جوجه یک  . 

های تخم گذار شد و جمعیت آنها کاهش یافت تا هم دست به دست دهند قیمت مرغ و تخم مرغی که در بیماری آنفلوآنزا هم بالی مرغ
 .هر دوی این محصوالت خودکفا هستیم و حتی صادرات هم داشتیم، افزایش یابد

تومان را برای مرغداران اعالم کرده بود که هیچ وقت این قیمت عملی نشد. پس  800هزار و  9یش از این ستاد تنظیم بازار قیمت پ
تومان عرضه کند که چنین نشد و  800  هزار 10از آن بنابر اعالم وزارت صنعت وزارت جهاد متعهد شده بود مرغ را کیلویی 

زار تومان باال رفته استه 13باالخره قیمت مرغ امروز تا  . 
مرغ به عنوان محصول پرمصرف در سبد خانوارهای مردم به ویژه متوسط و پایین است، تعدیل با توجه به اینکه گوشت مرغ و تخم

ها ضروری استقیمت . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 تاریخ : 1397/10/3 – خبرنگاران جوان 

  توزیع مرغ منجمد از فردا برای تعادل قیمت در بازار
  .یوسف خانی از توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر کشور برای متعادل سازی قیمت مرغ گرم در بازار خبر داد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  به نقل از صدا و سیما مهدی یوسف خانی با اشاره به اینکه امروز مرغ گرم به  
تومان در بازار عرضه شده است افزود: این رقم قابل قبول نیست و با توزیع مرغ منجمد این محصول باید به  900هزار و  13قیمت 
تومان به مصرف کننده عرضه شود ۵00هزار و  12قیمت  . 

تومان اعالم کرد و گفت 900هزار و  8وی قیمت مرغ منجد را   تومان در هر 800هزار و  13تخم مرغ تنظیم بازار با قیمت  :

هزار تومان در صنوف عرضه خواهد شد 29شانه و گوشت منجمد گوساله نیز با قیمت  . 
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ گرم بی رویه بوده است ادامه داد: هیچ نوع محدودیتی برای 

های تعیین شده در صنوف وجود نداردعرضه کاال . 
 9تومان دانست و گفت: طبق اعالم ستاد تنظیم بازار مرغ آماده طبخ باید  ۵00هزار و  8عادل مرغ زنده را یوسف خانی قیمت مت

هزار تومانی جوجه یک روزه برای  3تومان به دست مصرف کننده برسد که به دلیل قیمت  ۵00هزار و  10تا  800هزار و 

ین شده از سوی ستاد تنظیم بازار به ضرر تولید کننده استهایی که از هفته آینده به بازار خواهد آمد، قیمت تعیمرغ . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبر گزاری فارس – 1397/10/3تاریخ :   

  قیمت مرغ پر کشید/مرغ منجمد هم قیمت را پایین نیاورد
تومان به  500هزار و  13تومان است که مرغ در بازار  9800برای گوشت مرغ کیلویی در حالی نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار 

کاهش قیمت هم نتیجه نداده است رسد و برنامهفروش می .  
کند و هیچ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت مرغ طی چند هفته گذشته با سرعت تندی رو به باال حرکت می

سازی نرخ بازار کارساز نیست، در حالی که ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب گوشت مرغ را کیلویی برای متعادلبرنامه دولتی هم 
تومان رسیده است. قیمت مرغ در یک ماه گذشته از  500هزار و  13تومان اعالم کرده، اما قیمت مرغ امروز در بازار به  9800

هزار تومان به این قیمت افزایش یافته است 10حدود  تومان  8900برنامه دولت برای کاهش قیمت توزیع مرغ منجمد به کیلویی  .

بازار مرغ بتواند از این طریق تا حدودی روی آرام ببیند بود، بلکه . 
حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور که مسئولیت تنظیم بازار محصوالت پروتئینی را نیز به عهده دارد پیشتر 

تا  9800شود که امیدواریم قیمت به تومان توزیع می 8900تن مرغ منجمد با کیلویی  1200که روزانه هزار تا اعالم کرد  10 
تومان برگردد 500هزار و  . 

ای ظاهراً دالیل آن ریشه  شود، قیمت مرغ در بازار خیال پایین آمدن ندارد افزایش آن تقریباً روزانه است وآن گونه که مشاهده می
باید علتهای آن برطرف شود است که . 

 افزایش گوشت و سایر محصوالت پروتئینی *
هزار تومان باعث شده مردم توان خرید این محصول ضروری را نداشته باشند و  80قیمت گوشت قرمز گوسفندی به کیلویی 

شتری گرفته استجایگزین آن تقریباً مرغ شده است، بنابراین با افزایش تقاضا در بازار قیمت مرغ نیز سرعت بی . 
 افزایش قیمت جوجه یک روزه *

قیمت جوجه یک روزه طی چند ماه گذشته تقریباً دو برابر شده است. حتی قیمتی هم که روز گذشته مدیرعامل اتحادیه سراسری 
های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران اعالم کرد بسیار باالتر استتعاونی . 

تومان ابالغ شدکرد، بخش زیادی از قیمت تمام شده گوشت مرغ  2184ها ای مرغداریوی قیمت جوجه یک روزه درجه یک را بر
گردد. از سوی دیگر باال بودن قیمت جوجه یک روزه در میزان تولید مرغداران هم نقش دارد و فشار به قیمت جوجه یک روزه برمی

کندروی قیمت تولید آنها را کمتر می .  
 افزایش قیمت نهاده *

های گذشته افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده خوراک شود و طی ماهدرصد از طریق واردات تأمین می 70ها تا اریخوراک مرغد
اند، قیمت را بنابراین قیمت تمام شده تولید باال رفته و آنها برای داشتن حاشیه سود مجبور شده .را برای مرغداران بیشتر کرده است

دهدد قیمت تمام شده مرغ را تشکیل میدرص 70باالتر ببرند. خوراک حدود  .  
 کاهش تولید *

ریزی خود را کاهش دهند ها باعث شده تولیدکنندگان مرغ میزان جوجهمجموعه دالیل باال رفتن قیمت جوجه یک روزه و افزایش نهاده
ها کمتر شودو همین عامل باعث شده که ورودی مرغ به کشتارگاه .  

درصد کاهش  30ها صنف فروشندگان پرنده و ماهی، گفت: عرضه مرغ برای ذبح در کشتارگاه خانی رئیس اتحادیهمهدی یوسف
 .یافته است

  .بنابراین با کاهش تولید و افزایش تقاضا قیمت در بازار بسیار باال رفته و فشار بر سفره مردم بیشتر شده است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 7/10/1397تاریخ :   

  تومان ۸۷۰۰ممنوعیت خرید و فروش مرغ زنده با قیمتی بیش از 
تومان در استان تهران را ممنوع  8700ماهی تهران هرگونه خرید و فروش مرغ زنده با قیمتی بیش از اتحادیه فروشندگان پرنده و 

  .اعالم کرد
خود اعالم ، اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در اطالعیه ای به اعضای گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

اعالم می گردد که خرید مرغ زنده در سراسر استان تهران به   به همکاران کشتار کننده و دفاتر فروش مرغ زنده استان تهران  کرد:
تومان بصورت واریز پیگرد قانونی جدی دارد و با خریداران و فروشندگان باالی نرخ فوق از طریق  8۶00-8700قیمت باالتر از 

تعزیرات برخورد قاطعانه خواهد گردید؛ لذا مراتب جهت اطالع همکاران اعالم می گردد و بنا به مصلحت شما مراجع قضایی و 
 رعایت موضوع فوق الزامی است.

 تولید شد 9۶هزار تن مرغ زنده در سال  2۵۴0 بیشتر بخوانید:
هزار تومان، ستاد تنظیم بازار آن  10بنابر این گزارش وزیر جهاد کشاورزی قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده را 

کنند، اما قیمت این محصول در محدوده هزار تومان اعالم می 12درصد تغییرات و مرغداران آن را  ۵تومان به عالوه  9800را 
هزار تومان در تهران به فروش می رسد.بر اساس این اطالعیه، مسئوالن به دنبال جلوگیری از گران  1۴تومان تا  ۵00هزار و  13

 فروش این محصول از مبدا تولید هستند.
 انتهای پیام/

 است هزار تومان 10قیمت واقعی هر کیلو مرغ 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان – 5/10/1397تاریخ :   

  ی فروش نان کارساز نخواهد بودپیشنهاد کیلوی
یک مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه فروش کیلویی نان در چند سال اخیر مورد استقبال مردم قرار نگرفت، از این رو اجرای مجدد 

  .آن کارساز نخواهد بود
صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایی های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

ضعیت پیشنهاد کیلویی فروشی نان به دولت اظهار کرد: با توجه به ثبات نرخ نان ، درباره آخرین واقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .در چند سال اخیر، اتحادیه نانوایان سنتی پیشنهاد کیلویی فروشی نان را به دولت مطرح کرده است

تلف به دولت درصدد تغییر نرخ وی افزود: با وجود مشکالت متعدد نانوایان، اتحادیه نانوایان سنتی و صنعتی با ارائه پیشنهادات مخ 

 .نان است که متاسفانه تا کنون این امر محقق نشده است
کرمی با اشاره به اینکه پیشنهاد کیلویی فروشی نان مزایا و معایب متعددی را به همراه دارد، بیان کرد: با خرید کیلویی نان دیگر 

یان و خریداران نیست اما در مقابل در بحث کیفیت نان تولیدی خبری از مشکالت مربوط به کاهش وزن چانه و دعوای میان نانوا
 .مشکالتی به وجود می آید

درصدی قیمت نان صحت ندارد 20آزادسازی قیمت آرد و نان تنها نسخه شفابخش نانوایان/افزایش  :بیشتر بخوانید  
برشمرد و گفت: این در حالی است که با اجرای این مقام مسئول رقابت پذیری میان نانوایان و افزایش کیفیت نان را امری ضروری 

پیشنهاد کیلویی فروش نان، کیفیت کاهش می یابد به عنوان مثال اگر واحدهای نانوایی نان خمیرتری در اختیار مشتری قرار دهند، به 
 .سبب افزایش وزن، پول بیشتری از مردم می گیرند

ر گذشته موفق نبود، اظهار کرد: با توجه به آنکه این طرح در سال های اخیر اجرای طرح کیلویی فروش نان د  وی با اشاره به اینکه
مورد استقبال مردم و نانوایان قرار نگرفت، به نظر می رسد که فروش بر مبنای تعداد مشروط به تغییر نرخ نان می تواند در افزایش 

 .کیفیت تاثیر بسزایی داشته باشد
جیم صنعتی با انتقاد از ثبات نرخ نان در چهار سال اخیر بیان کرد: علی رغم افزایش مولفه های رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه ح

تولید همچون هزینه های کارگری، آب، برق، گاز، سربار و بیمه، اما قیمت نان تغییری نداشته است که این امر مشکالت متعددی 
 .برای نانوایان ایجاد کرده است

انوایان افزایش هزینه های تولید را نمی توانند از جیب خود پرداخت کنند، افزود: با توجه به افزایش چند کرمی با اشاره به اینکه ن
برابری هزینه های تولید و ثبات نرخ نان طی سال های اخیر بدیهی است که نانوایان برای جبران هزینه های خود چاره ای جز 

 .کاهش وزن چانه ندارد
دولتی انتظار می رود که هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف قیمت نان اقدام کنند تا نانوایان قادر به وی ادامه داد: از مسئوالن 

 .تامین هزینه های خود و ادامه تولید باشند
همراه رئیس اتحادیه نانوایان صنعتی و نیمه صنعتی در پایان با اشاره به اینکه افزایش قیمت نان بعد از گذشت این همه سال تبعاتی به 

دارد، بیان کرد: این درحالی است که اگر همه ساله دولت نرخ نان را همانند کاالهای دیگر برمبنای تورم افزایش می داد، در شرایط 
اما به هر حال دولت با بکارگیری تمهیدات خاص می تواند تبعات منفی  .فعلی توده سنگینی از افزایش هزینه ها به وجود نمی آمد

ر سال های اخیر را به حداقل ممکن برساندثبات نرخ نان د . 

  لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – ۴/10/1397تاریخ :   

  دالر 2.5های جهانی بازار قارچ به تعادل رسید/ نرخ هر کیلو قارچ در بازار
های جهانی و توسعه صادرات، بازار قارچ به تعادل رسیده یک مقام مسئول گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز ،رقابت سازی در بازار

  .است
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار ی در گفتمحمد حسن افشار رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچ خوراک گروه  

ازی در از تعادل قیمت قارچ در بازار خبر داد و گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز ،رقابت ساقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
های جهانی و توسعه صادرات، بازار قارچ به تعادل رسیده استبازار . 

هزار تومانی، قیمت هر کیلو قارچ رقمی حدود  10دالر اعالم کرد و افزود: با احتساب دالر  2.۵وی قیمت جهانی هر کیلو قارچ را 
ماند که این هزار تومان برای صادرکننده می 10با های صادرات، حاشیه سودی برابر هزار تومان است که با کسر تمامی هزینه 2۵

کندامر صادرکنندگان را به امر صادرات ترغیب و تشویق می . 
کنم که از ابتدای مهر تا افشار با اشاره به اینکه آمار دقیق صادرات قارچ از سوی گمرک اعالم نشده است، بیان کرد: بنده تصور می

های هدف صادر شده است که با استمرار تثبیت نرخ دالر و رفع مشکالت حمل و نقل ه بازارهزارتن قارچ ب ۵کنون رقمی بالغ بر 
هزارتن افزایش یابد 1۵0شود که میزان ماهانه صادراتن به پیش بینی می . 

ی دادقیمت کنونی قارچ جوابگوی هزینه تولیدکنندگان نیست/نوسان نرخ دالر جانی دوباره به بازارهای صادرات :بیشتر بخوانید  
هزارتن قارچ خوراکی، درآمد حاصل  1۵0های خوراکی ادامه داد: با صادرات ماهانه رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان قارچ

رسدمیلیون دالر می 3۵از صادرات از این محل به ماهانه  . 
انجمن در تابستان، قیمت تمام شده هر تومان اعالم کرد و گفت: براساس ارزیابی  ۵00هزار و  9وی متوسط قیمت هر کیلو قارچ را 

دهد که تولیدکنندگان در فروش هر کیلو قارچ تومان است که این امر نشان می 900هزار و  8کیلو قارچ برای تولیدکننده رقمی معادل 
کنندتومان سود می ۶00 . 

شود که پیش بینی قارچ در کشور تولید می ۵۵0تا  ۵00درصدی تولید قارچ خبر داد و گفت: روزانه  20افشار در پایان از افزایش 

شود روند افزایش تولید تا اواسط اردیبهشت قبل از فصل گرما در بازار ادامه یابدمی . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – ۴/10/1397تاریخ :   

  تومان رسید ۷۰۰هزار و  1۳نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ به 
  .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد

صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف گروه اقتصادی باشگاه  

 9تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  200، از کاهش خبرنگاران جوان
 13و خرده فروشی  700هزار و  12های صنفی ، توزیع درب واحد۵00هزار و  12، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 200هزار و 
تومان است 700هزار و  . 

تومان  700هزار و  13و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  700هزار و  12به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 
 .است

 22بدون کتف  هزار، سینه 21خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: همچنین قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف یوسف
هزار تومان است 2۵هزار وفیله مرغ  . 

تومانی قیمت  700رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا ناشی از افزایش چشمگیر قیمت و توزیع مرغ منجمد را دلیل اصلی افت 
نیست، از این رو پیش بینی مرغ از ابتدای هفته در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه نرخ کنونی مرغ در بازار قابل قبول 

های آتی برسدتومان طی روز ۵00هزار و  12تا  12شود که با توزیع مرغ منجمد قیمت مرغ به می . 
هزار تومان اعالم کرد و  12ها را هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8وی قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را حداقل 

هزار و  9و مرغ آماده به طبخ  3۵0هزار و  ۶هاد کشاورزی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را افزود: این درحالی است که وزیر ج
های تولید، این قیمت به هیچ عنوان مورد قبول نیستداند که به سبب افزایش هزینهتومان می 800 . 
 ۵00هزار و  10تا  800هزار و  9خانی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلو مرغ آماده به طبخ را یوسف

تومان اعالم کرده است، بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت جوجه یکروزه و هزینه حمل و نقل، فروش هر کیلو مرغ در خرده 
هزار تومان به زیان تولیدکننده است 12ها کمتر از فروشی . 

شودروز آینده متعادل می 01افزایش تقاضا عامل اصلی گرانی/قیمت مرغ تا در  :بیشتر بخوانید  
این در حالی است که با توجه به افزایش جوجه   رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بابیان اینکه میزان تولید مرغ همچنان کم است، افزود:

تر شودشود که از پایان ماه به دلیل افزایش عرضه وضعیت قیمت در بازار متعادلریزی در اواسط آذر ماه پیش بینی می . 
کنند، اظهار های آتی در بازار میی در پاسخ به این سوال که برخی مغازه داران صحبت از قحطی و کمبود عرضه مرغ طی ماهو

کنند، چرا که به سبب افزایش جوجه ریزی در اواسط آذر ماه کرد: مغازه داران درجایگاهی نیستند که چنین اظهاراتی را مطرح می
های آتی نخواهیم داشتارد و کمبودی در عرضه مرغ طی ماهاین موضوع به هیچ عنوان صحت ند . 

هزار تومانی قیمت،  ۴یوسف خانی در پایان از عرضه گسترده مرغ و گوشت منجمد در بازار خبر داد و گفت: با توجه به اختالف 
هزار تومان و  8مرغ زنده به  شود که تا پایان ماه قیمتتقاضا برای خرید مرغ منجمد در بازار باالست، از این رو پیش بینی می

هزار تومان در بازار کاهش یابد 12مرغ آماده به طبخ به  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

ایرنا  – 2/10/1397تاریخ :   

مرغ شد افزایش قیمت دیگر اقالم پروتئینی، سبب گرانی گوشت  
جهش قیمت گوشت مرغ در هفته های اخیر در بازار مصرف، به گفته برخی کارشناسان ناشی از افزایش تقاضای این  -ایرنا -تهران

 .محصول به دلیل رشد بهای دیگر اقالم پروئینی همچون گوشت قرمز، ماهی و تخم مرغ است

از وضعیت مناسبی برخوردار است و کمبودی در تولید مرغ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وجود اینکه خط تولید 
زنده رخ نداده، اما با افزایش روزانه قیمت این محصول مواجه ایم تا جایی که به تازگی محمود حجتی وزیر جهاد 

تومان ،  4200کشاورزی قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت مرغ را با توجه به تامین نهاده های تولید با ارز رسمی 

هزارتومان عنوان کرد 10یک نزد . 
درحالی که در مردادماه امسال ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ را برای مصرف کنندگان هشت 

تومان تعیین کرد، اما این محصول در ماه های اخیر نه فقط با نرخ مصوب عرضه نشد بلکه بهای آن در  175هزار و 

هزار تومان رسیده است 14نزدیک  خرده فروشی ها به هر کیلوگرم . 
گزارش ها در بازار مصرف نشان می دهد که روزانه قیمت هر کیلوگرم محصوالت پروتئینی دستخوش تغییرات اساسی 

تا  28تومان، ماهی قزل آالی پرورشی بین  800هزار و  13تا  12شده تا جایی که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ بین 
هزار  69هزار تومان، گوشت گوساله با قلوه گاه  24کیلوگرمی تخم مرغ در بازار  2انه هزارتومان، قیمت هر ش 32

هزار  67هزار تومان، یک دست دل و جگر  55تومان، زبان گوساله  500هزار و  68تومان، گوسفندی با قلوه گاه 

هزار تومان است 100تومان و کله و پاچه  . 
ر از اواخر آذرماه با هدف تنظیم بازار مرغ وارد عمل شد و روزانه بیش از به همین دلیل شرکت پشتیبانی امور دام کشو

تن آن مربوط به  100تومان عرضه کرد که روزانه  8900تن مرغ منجمد در سراسر کشور با نرخ  200یک هزارو 

 .تهران است
 

 قیمت گوشت مرغ در هفته آتی متعادل می شود  **
ن پروش دهندگان مرغ گوشتی روز یکشنبه در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار رئیس انجم« محمد یوسفی»در این پیوند 

اقتصادی ایرنا گفت: با توجه به هزینه های تمام شده تولید قیمت منطقی مرغ زنده هشت هزار تومان و گوشت مرغ برای 
اجحاف به حقوق  تومان است بنابراین عرضه این محصول با قیمت هایی بیش از آن 500هزار و  11مصرف کنندگان 

 .مصرف کنندگان به شمار می رود
تومان، میدان بهمن  8600تا  8400به گفته وی، طبق آمارها، امروز قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده بین  هزارتومان  12

 .بوده که اندکی افزایش قیمت این محصول را نشان می دهد
ش تقاضای بخش عمده اقشار جامعه دانست و تصریح این مقام صنفی، افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار ناشی از افزای

کرد: بیشتر مردم و اقشار کم درآمد و متوسط جامعه به جای مصرف گوشت قرمز و ماهی به مصرف این محصول روی 

 .آورده اند که خود سبب افزایش تقاضا شده است
گفت: این محصول با قیمت های وی قیمت گوشت مرغ را در خرده فروشی های مناطق مختلف شهر غیرمنطقی دانست و 

 .مناسب در سطح میادین میوه و تره بار عرضه می شود و مردم می توانند برای خرید مناسب از این مراکز خرید کنند
رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران توصیه کرد: برای کاهش قیمت این محصول در بازار، مردم می 

رکت پشتیبانی امور دام که تفاوت کیفیتی با گوشت مرغ گرم ندارد، با نرخ های منطقی استفاده توانند از مرغ های منجمد ش

 .کنند که این امر خود می تواند موجب کاهش قیمت گوشت مرغ گرم شود
وی اضافه کرد: مرغ های منجمد عالوه بر داشتن کیفیت باال دارای تاریخ مصرف های باالیی هستند بنابراین مردم بدون 

یچ نگرانی از این محصول استفاده کننده . 
یوسفی افزود: اکنون با مشکل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سطح طیور پرورشی گوشتی مواجه نیستیم و تنها 
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 .این مسئله را در مرغ تخم گذار ، بوقلمون و مرغ های بومی داریم که می تواند خسارت زا باشد
را سه هزار تومان عنوان کرد و ادامه داد: با وجود نوسان قیمت ها در نهاده های تولید  وی قیمت امروز جوجه یک روزه

و جوجه یک روزه وضعیت تولید آرام است و کمبودی در این زمینه نداریم اما سهمیه مرغداری ها را برای تامین نهاده ها 
کیلوگرم آن توسط  2نهاده مورد نیاز است تنها  ناکافی است به طور مثال اگر برای یک جوجه تا زمان کشتار پنج کیلوگرم

بخش دولتی تامین می شود و پروش دهندگان باید بقیه نهاده های مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمت های باال تامین 

 .کنند
به تن ذرت دامی  536هزار و  755تازه ترین آمار گمرک نشان می دهد در هفت ماهه نخست امسال چهار میلیون و 

درصد رشد  21میلیون دالر وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی  106ارزش یک میلیارد و 

 .داشت؛ برهمین اساس نهاده های دامی صدرنشین محصوالت وارداتی به کشور شده است
ریزی افزایش می یابد که با یوسفی اظهارداشت: با نزدیک شدن به ایام نوروز از ابتدای دی تا پایان بهمن ماه جوجه 

جوجه ریزی جدید و افزایش عرضه مرغ های گوشتی به بازار به نظر می رسد از هفته آتی قیمت این محصول کاهش 

 .مناسبی پیدا کند
تومان و کنجاله  1100به گفته رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران، اکنون قیمت هر کیلوگرم ذرت 

ن توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور به دست پرورش دهندگان می رسد که نسبت به قیمت های بازار توما 2150سویا 
و  1500درصد کاهش قیمت را نشان می دهد زیرا قیمت هرکیلوگرم ذرت در بازار نزدیک  20تا  15آزاد حداقل بین 

تومان است 2700کنجاله سویا  . 
گوشت مرغ در وزارت صنعت و معدن و تجارت به گوش می رسد که می  یوسفی اظهار داشت: به تازگی زمزمه واردات

تواند در صورت برنامه ریزی به طور مقطعی بازار را متعادل کند اما به طور حتم واردات بی رویه آن ضربه ای به 

 .تولید داخلی خواهد بود
منوعیت شد که برخی کارشناسان بر این درحالیست که چندی پیش صادرات گوشت مرغ با شرط تامین بازار داخلی رفع م

این باور بودند که آزادسازی صادرات این محصول تاثیری در افزایش قیمت بازار داخلی این محصول نخواهد داشت زیرا 

 .وضعیت تولید این محصول در شرایط مناسبی قرار دارد
را دارد اما سالیانه  میلیون تن گوشت مرغ 3آمارها نشان می دهد با وجود اینکه ایران ظرفیت تولید   300میلیون و  2

هزار تن گوشت مرغ در ایران تولید و عرضه می شود که تامین کننده نیاز داخلی است تا جایی که در سالهای اخیر شاهد 

هزار تن از مرغ مازاد بر نیاز داخلی بوده ایم 100صادرات ساالنه  . 
میلیون تن آن در مبادالت  10ن تولید می شود که نزدیک به میلیون تن گوشت مرغ در سطح جها 100در مجموع سالیانه 

تجاری قرار می گیرد که از این میزان حدود سه میلیون تن آن به مصرف همسایگان ایران از جمله عراق و عربستان می 

 .رسد
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 بازار و قیمت ها 

ایرنا  – 7/10/1397تاریخ :   

تومان پیگرد قانونی دارد ۸۷۰۰خرید و فروش مرغ زنده بیش از   
تومان در  700اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران اعالم کرد: خرید و فروش مرغ زنده بیشتر از هشت هزار و  -ایرنا-تهران

هند گرفتاستان تهران ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خوا . 

به گزارش روز جمعه ایرنا، این اتحادیه در اطالعیه ای به اعضای خود تاکید کرد: خرید مرغ زنده در سراسر استان 
تومان، پیگرد قانونی دارد و با خریداران و فروشندگان  700تا هشت هزارو  600تهران به قیمت باالتر از هشت هزارو 

تعزیرات برخورد قاطعانه خواهد شدباالی نرخ فوق از طریق مراجع قضایی و  . 
به گزارش ایرنا، به نظر می رسد بر اساس این اطالعیه، مسئوالن به دنبال جلوگیری از گران فروشی این محصول از 

هزار تومان، ستاد تنظیم  10مبدا تولید هستند. وزیر جهاد کشاورزی قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده را 
 13کنند با این حال قیمت مرغ در محدوده هزار تومان اعالم می 12تومان و مرغداران آن را  800و هزار  9بازار 

هزار تومان در تهران به فروش می رسد14تومان تا  500هزار و   

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 تاریخ : 1397/10/3 – خبرنگاران جوان 
  آخرین تحوالت بازار مرغ/ مرغ ارزان شد

 13ها تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۴00یک منبع آگاه از کاهش 
تومان است 900هزار و  .  

صنعت،تجارت و کشاورزییک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار   ۴00، از کاهش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

، مرغ آماده به طبخ در ۵00هزار و  9تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
تومان است 900هزار و  13و خرده فروشی  900هزار و  12های صنفی ، توزیع درب واحد700هزار و  12کشتارگاه  . 

12به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  تومان  900هزار و  13و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  900هزار و  
 .است

 22هزار، سینه بدون کتف  21این منبع آگاه با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: همچنین قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 
2۵هزار و فیله مرغ   .هزار تومان است 

های اخیر در بازار اعالم کرد و گفت: اگرچه ها را دلیل اصلی نوسان قیمت مرغ در روزوی، کمبود عرضه مرغ زنده به کشتارگاه
ش قیمت توان امیدی به استمرار روند کاهتومان کاهش یافته است، اما به سبب کمبود عرضه نمی ۴00امروز قیمت هر کیلو مرغ 

های آتی در بازار داشتطی روز . 
شودروز آینده متعادل می 10افزایش تقاضا عامل اصلی گرانی/قیمت مرغ تا در  :بیشتر بخوانید  

های دامی را از دیگر عوامل نوسان قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: کمبود این منبع آگاه، افزایش قیمت و کمبود نهاده
کاهش چشمگیر تولید و عرضه مرغ در بازار تاثیر بسزایی داشته است های دامی درنهاده . 

۴00گفتنی است؛ امروز قیمت مرغ در دومین روز هفته با کاهش  تومان در  900هزار و  13تومانی نسبت به روز گذشته با نرخ  
خود گرفته بود که بسیاری از  های اخیر چنان روند افزایشی بهشود. این درحالی است که در هفتهها عرضه میخرده فروشی

ها را برای تامین مرغ مورد نیاز خود با مشکالتی روبرو کردخانوار . 
درصد تغییر اعالم کرده است، اما متاسفانه این نرخ  ۵تومان با  9800با وجود آنکه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلو مرغ را 

شوددر بازار رعایت نمی . 
تومان درصدد تنظیم بازار این محصول بود، در  8900های اخیر با عرضه مرغ منجمد با نرخ مصوب در روزناگفته نماند که دولت 

 .حالیکه توزیع مرغ منجمد بدون محدودیت آن چنان که باید و شاید نتوانسته بر تعادل قیمت اثر گذار باشد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 4/10/1397تاریخ :   

  شوددرصد ارزان می ۳۰آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/میوه 
درصد در بازار کاهش  30شود قیمت میوه یک مقام مسئول گفت: با توجه به کاهش تقاضای خرید میوه بعد از شب یلدا پیش بینی می

  .یابد
صنعت،تجارت و کشاورزیاسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

شود که آرامش حاکم بر بازار میوه و صیفی خبر داد و گفت: با توجه به سپری کردن شب یلدا، پیش بینی می، از خبرنگاران جوان
 .قیمت میوه به سبب کاهش تقاضا در بازار افت کند

دانه هزار، انگور بی  8تا  3هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو انگور بی دانه زرد  11تا  ۴وی نرخ هر کیلو انار را 
هزار، خرمالو  ۵تا  2، خربزه ۵00هزار و  3تا  ۵00هزار، پرتقال شمال یک هزار و  9تا  ۵هزار، پرتقال جنوب  11تا  ۵قرمز 

10تا  ۵هزار، خرمالو کن  ۵تا  3شمال  ۴تا  2ای ، خیار گلخانه۵00هزار و  3تا  ۵00ای یک هزار و هزار، خیار بوته  هزار،  
 ۴تا  ۵00هزار و  2هزار و گریپ فروت تو سرخ  8تا  3هزار، کیوی  9تا  3هزار، سیب لبنانی قرمز  9تا  ۴سیب لبنانی زرد 

تومان است ۵00هزار و  . 
هزار و  2هزار، نارنگی یافا  11تا  ۵00هزار و  8ها در بازار بیان کرد: هر کیلو موز با نرخ کارگر با اشاره به نرخ سایر میوه

1۴0هزار و هر کارتن آناناس  17تا  9هزار، هندوانه  17تا  9هزار، ازگیل  ۶تا  3گی انشو ، نارن۵00هزار و  ۴تا  ۵00  210تا  
شودهزار تومان در میدان عرضه می . 

تومان اعالم کرد و افزود: همچنین قیمت هر  ۵00هزار و  ۵تا  ۴رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران قیمت هر کیلو بادمجان قلمی را 
هزار و  2تا  700، پیاز قرمز یک هزار و 700هزار و  2تا  300هزار، پیاز زرد یک هزار و  8تا  2ای کیلو بادمجان گلخانه

 2، سیب زمینی ترشی ۵00هزار و  3تا  ۵00هزار و  2، چغندر رسمی ۵00هزار و  2تا  ۵00، ترب سفید یک هزار و 700
هزار و شلغم یک هزار و  9تا  3، سیر خشک 700هزار و  2تا  ۵00، سیب زمینی یک هزار و 700هزار و  ۴تا  ۵00هزار و 

تومان است 700هزار و  2تا  ۵00 . 
تومانی هندوانه در بازار 1200آرامش بر بازار میوه شب یلدا حاکم است/کاهش نرخ  :بیشتر بخوانید  

هزار، کاهو پیچ ساالدی یک هزار و  11تا  ۵هزار، فلفل دلمه سبز  ۶تا  3کیلو فلفل تند ریز با نرخ کارگر ادامه داد: هم اکنون هر 
هزار، کدو مسمایی  3تا  ۵00، کدو حلوایی یک هزار و ۵00هزار و  2تا  ۴00، کاهو رسمی یک هزار و 800هزار و  2تا  700

۵00، کرفس یک هزار و ۵00هزار و  ۴تا  2 هزار  2تا  200هزار، کلم سفید یک هزار و  ۶تا  3، کلم بروکلی ۵00هزار و  2تا  
تا  3هزار، لوبیا سبز  9تا  ۴، گوجه فرنگی گلخانه ۵00هزار و  3تا  ۵00هزار و  2هزار، گوجه فرنگی  ۴تا  2، کلم قرمز ۵00و 
دشوتومان در میدان مرکزی عرضه می 900هزار و  2تا  ۵00و هویج یک هزار و  ۵00هزار و  ۵ . 

 2تا  800و سبزی خوردن یک هزار و  ۵00هزار و  3تا  ۵00وی، نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را یک هزار و 
تومان اعالم کرد ۵00هزار و  . 

رید رئیس اتحادیه میوه و سبزی درپایان با اشاره به اینکه کمبودی در بازارمیوه نداریم، تصریح کرد: با توجه به کاهش تقاضا برای خ
درصد در بازار کاهش یابد 30شود که قیمت میوه حداقل میوه بعد از شب یلدا پیش بینی می  

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – ۴/10/1397تاریخ :   

  تومانی هر کیلو مرغ غیر کارشناسی است/مرغداران نگران آینده تولید هستند ۹۸۰۰نرخ مصوب 
تومانی مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار غیر منطقی است 9800د، تصویب قیمت های تولیحجت گفت: با توجه به افزایش هزینه .  

عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار حجتعظیم گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  

،باشگاه خبرنگاران جوان تومانی برای فروش هر کیلو  9800با اشاره به نگرانی پیش روی مرغداران نسبت به تصویب قیمت   

مرغ اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه های تولید اعم از نرخ جوجه یکروزه، نهاده های دامی، مکمل ها و هزینه های حمل و نقل 
اران نسبت به جوجه ریزی واحدهای خود نگرانند چرا که هم اکنون حداقل قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده برای مرغدار و... مرغد

هزار تومان تمام می شود 11هزار تومان و مرغ آماده به طبخ  8 . 
بازار بدون هماهنگی  تومانی برای فروش هر کیلو مرغ را غیر کارشناسی دانست و گفت: ستاد تنظیم 9800وی اعالم نرخ مصوب 

تومانی برای فروش هر کیلو مرغ را اعالم کرد که این امر  9800با وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید نرخ مصوب 
خود دچار شک و تردید شوند موجب شده تا بسیاری از مرغداران نسبت به جوجه ریزی واحدهای . 

حجت ادامه داد: در شرایط فعلی مرغداران نسبت به جوجه ریزی واحدهای خود دچار شک و تردید هستند و همواره نگرانند که طی 
تومان به بازار عرضه کنند 9800روز آینده سازمان تعزیرات حکومتی آنها را وادار کند تا مرغ تولیدی خود را با قیمت  ۵0تا  ۴0 . 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تغییرات نرخ مرغ گوشتی در این بازه زمانی بسیار شدید بوده است، بیان کرد: این در حالی است 
د کردندکه مرغداران از ابتدای سال جاری تالش کردند تا برای جلوگیری از نوسان شدید قیمت، به اندازه کافی مرغ در کشور تولی . 

شودروز آینده متعادل می 10افزایش تقاضا عامل اصلی گرانی/قیمت مرغ تا در  :بیشتر بخوانید  
تومانی نمی توان آینده روشنی برای تولید متصور شد، افزود: با  9800حجت با اشاره به اینکه با ادامه آالرم های قیمت مصوب 

ر یک دوره تولیدی با زیان مواجه شوند، بی شک در جوجه ریزی و تولید احتیاط توجه به افزایش هزینه های تولید، اگر مرغداران د
 .می کنند

9۶عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: اگر مرغداران در سال  میلیون تومان سرمایه  100با رقمی بالغ بر  
میلیون تومان افزایش یافته و بدیهی است که  200تا  180گذاری برای تولید داشتند، در سال جاری این حجم سرمایه گذاری به 

 .مرغداران به سبب ریسک باال نسبت به آینده تولید نگران باشند
حجت افزایش قیمت جوجه یکروزه و اعالم نرخ مصوب غیرمنطقی برای فروش مرغ را از جمله علل تاخیر در جوجه ریزی 

مت جوجه یکروزه و اعالم نرخ مصوب براساس هزینه تمام شده تولید از سوی واحدهای مرغداری اعالم کرد و افزود: با تعدیل قی
 .ستاد تنظیم بازار تاثیر بسزایی در روند عادی جوجه ریزی و قیمت متعادل مرغ برای مصرف کننده در بازار دارد

د مسئول در قیمت گذاری بر آن عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: انتظار جامعه مرغداران از افرا
است که حداقل از نماینده تولیدکنندگان و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید مشورت بگیرد تا با قراردادن لیست هزینه 

 .های تولید در جدول، قیمت مصوب اعالم شود
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 6/10/1397تاریخ :   

  تومان ۸۰۰هزار و  ۹محدودیتی در توزیع مرغ منجمد وجود ندارد/ توزیع مرغ گرم با نرخ 
توزیع مرغ منجمد وجود ندارد، عرضه تا زمان تعادل قیمت ادامه خواهد داشتیک مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه محدودیتی در  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار رضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه از روز گذشته توزیع مرغ منجمد در صنوف آغاز شده است، اظهار کرد: هم اکنون مرغ منجمد خبرنگاران جوان
شودها با نرخ مصوب عرضه میای، میادین میوه و تره بار و خرده فروشیهای زنجیرهدر فروشگاه . 

گانه  22تومان در میادین  800هزار و  9های تولید، عرضه مرغ گرم با نرخ همکاری زنجیره وی افزود: طی دو روز گذشته با
 .اصلی تهران آغاز شد و در نهایت موجب شد تا قیمت هر کیلو مرغ در میدان بهمن یک هزار تومان افت کند

 توزیع مرغ منجمد از فردا برای تعادل قیمت در بازار :بیشتر بخوانید
های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و به اینکه محدودیتی در توزیع مرغ منجمد وجود ندارد، بیان کرد: فروشگاه سالمی با اشاره

تومان را خریداری  ۵00هزار و  8توانند به میزان مورد نیاز مرغ منجمد با نرخ هر کیلو صنوف با مراجعه به پشتیانی امور دام می
تومان به مصرف کننده عرضه کنند 900هزار و  8و درنهایت با قیمت  . 

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران از فراوانی ذخایر مرغ منجمد در پشتیبانی امور دام خبر داد و گفت: براین اساس تا زمانی که 
 .قیمت مرغ گرم در بازار به تعادل برسد، عرضه ادامه خواهد داشت

رود که قیمت مرغ در بازار کاهش یابدگرم انتظار میبه گفته وی، با توجه به توزیع مرغ منجمد و  . 
روز آینده به کشور 1۵تا   تن گوشت منجمد برزیلی/ ورود نخستین پارت واردات دام زنده تا 120تا  100توزیع روزانه   

هزار تومان  29تن گوشت منجمد برزیلی با نرخ مصوب  120تا  100سالمی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه روزانه 
شود، بیان کرددر راستای تنظیم بازار توزیع می ، الشه گوشت گرم ۵00هزار و  ۴9همچنین هر کیلو گوشت گرم گوساله با نرخ  :

ای و میادین میوه و تره های زنجیرههزار تومان در فروشگاه ۴0تا  39و منجمد گوسفندی با نرخ  ۵00هزار و  37گوسفندی با نرخ 
ود و هیچ گونه محدودیتی در عرضه وجود نداردشبار توزیع می . 

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران از واردات دام زنده خبر داد و افزود: شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران درصدد انجام 
روز آینده نخستین پارت وارد کشور شود 1۵شود تا واردات است که پیش بینی می . 

هزار راس دام زنده از سازمان دامپزشکی مجوز اخذ شده است، اظهار کرد: با  ۶00به اینکه برای واردات  وی در پایان با اشاره

رود که قیمت گوشت گرم در بازار کاهش یابدواردات این میزان دام زنده و توزیع در بازار انتظار می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان – 2/10/1397تاریخ :   

  هزار تومان ۷۰های کشور است/قیمت هر کیلو شقه گوسفندی دام سبک و سنگین در حال خروج از مرز
ماه های اخیر دام سبک و سنگین زیادی به صورت قاچاق از مرزهای کشور خارج شد رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: طی .  

صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه قیمت گوشت طی هفته های اخیر با نوساناتی در بازار روبروست، اظهار کرد: طی هفته های خبرنگاران جوان
 .اخیر قیمت گوشت به سبب کمبود عرضه با نوساناتی در بازار روبروست

د شدید دام در بازار ناشی از قاچاق دلیل اصلی نوسان قیمت در بازار وی با اشاره به دالیل گرانی گوشت قرمز در بازار افزود: کمبو
 .به شمار می رود

سنگین به صورت قاچاق از مرزهای کشور خارج شد که این امر ملکی ادامه داد: طی ماه های اخیر جمعیت زیادی از دام سبک و
قیمت گوشت تاثیر می گذاردمنجر به افزایش قیمت دام زنده شد و بدیهی است که نوسان دام زنده بر  . 

تن گوشت گرم گوسفندی در بازار 1۵0تومانی برای تنظیم بازار/توزیع روزانه  8900عرضه مرغ منجمد  :بیشتر بخوانید  
تا  ۶3وی درباه آخرین تحوالت قیمت گوشت گوسفندی در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

هزار تومان به مشتری عرضه می شود 70تا  ۶9ه مغازه دار و هزار تومان ب۶۴ . 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: با توجه به آنکه مسئله قاچاق برای زیر مجموعه اتحادیه مشکالتی ایجاد کرده است، ما 

فگ چی نداریم که سر مرزهای کشور بارها این موضوع را اطالع رسانی کردیم و همواره مسئوالن باید پاسخگو باشند چرا که ما تن
 .مستقر کنیم

از غرب به شرق کشور و بخشی از  در کشور نیست، بیان کرد: براساس شنیده ها دام ملکی با اشاره به اینکه خبری از فراوانی دام
موضوع بر بازار داخل اثر سو داشته استطریق جنوب به کشورهای عراق، عمان و قطر می رود که این . 

محدودیت عرضه گوشت وارداتی در بازار خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی بازار نمی توان پیش بینی خاصی  وی از
 .راجع به وضعیت بازار داشت چرا که عرضه انبوه گوشت های وارداتی تا حدودی بر کنترل بازار داخل موثر است

دام زنده می تواند بر کنترل قاچاق تاثیر گذار باشد، اظهار کرد: هم اکنون   ملکی در پاسخ به این سوال که آیا رفع ممنوعیت صادرات
شرایط مناسبی برای رفع ممنوعیت صادرات نیست چرا که با توجه به پایان سال در این برهه اتخاذ این سیاست می تواند بر افزایس 

 .قیمت ها دامن بزند
هزار تومان است 30ناشی از کمبود اکنون نرخ هر کیلو بره در میادین وی از کمبود دام زنده در میادین خبر داد و افزود: هم . 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان با اشاره به اینکه زایش بره های نو هنوز به بازار عرضه نشده است، تصریح کرد: با توجه 

ندپایانی سال عرضه می شواین بره ها برای ایامبه آنکه وزن بره های نو به حدی نرسیده که ما قبول داشته باشیم، از این رو  . 

  لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان – ۵/10/1397تاریخ :   

  آخرین تحوالت بازار مرغ/ مرغ ارزان شد
تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد 200رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف گروه اقتصادی باشگاه  

تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده  200، از کاهش خبرنگاران جوان
 ۵00هزار و  12های صنفی ، توزیع درب واحد300هزار و  12، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 200هزار و  9درب مرغداری 

تومان است ۵00هزار و  13و خرده فروشی  . 
تومان  ۵00هزار و  13و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۵00هزار و  12به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 .است
هزار و  22هزار، سینه بدون کتف  21خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف یوسف

ستهزار تومان ا 2۵فیله مرغ  . 
تومانی هر کیلو مرغ غیر کارشناسی است/مرغداران نگران آینده تولید هستند 9800نرخ مصوب  :بیشتر بخوانید  

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا و توزیع مرغ منجمد را دلیل اصلی استمرار افت قیمت مرغ گرم در بازار اعالم کرد و 
شود که روند کاهش قیمت در بازار ادامه یابدنجمد پیش بینی میگفت: با توجه به استمرار روند توزیع مرغ م . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود:  12ها را هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8وی حداقل نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

300هزار و  ۶ده را این درحالی است که وزیر جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب هر کیلو مرغ زن و مرغ گرم در  
های تولید، نرخ کنند. ناگفته نماند که با وجود افزایش هزینهتومان اعالم می 300هزار و  10تا  800هزار و  9ها را خرده فروشی

 .مصوب ستاد تنظیم بازار جوابگوی هزینه مرغداران نخواهد بود
یمت مرغ گرم با مرغ منجمد، تقاضا در بازار برای خرید مرغ منجمد باالستخانی ادامه داد: با توجه به اختالف چشمگیر قیوسف . 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان با اشاره به اینکه نرخ کنونی مرغ در بازار قابل قبول نیست، تصریح کرد: با توجه به آنکه 
های آتی قیمت مرغ گرم به نرخ شود که طی روزنی میتوزیع مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام محدودیتی ندارد، پیش بی

 .واقعی خود در بازار برسد

 لینک خبر 
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قیمت ها بازار و  
خبرنگاران جوان  – 1/10/1397تاریخ :   

  میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه 5۰۰افزایش قیمت جوجه یکروزه منتفی است/ زیان 
شود روند فعلی قیمت در بازار حفظ میلیون تنی تولید مرغ در دی ماه پیش بینی می 10م مسئول گفت: با توجه به افزایش یک مقا

  .شود
صنعت،تجارت و کشاورزیغالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفتگو با  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، درباره آخرین وضعیت بازار جوجه یکروزه اظهار کرد: علی رغم افزایش قیمت نهاده ها، قیمت کنونی جوجه یکروزه در جوان
دی ماه، روند فعلی قیمت در بازار حفظ شودمیلیون تنی تولید در  10شود که به سبب افزایش بازار متعادل است و پیش بینی می . 

تومان اعالم کرد و افزود: نرخ فعلی جوجه یکروزه  900هزار و  2تا  700هزار و  2وی نرخ کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را 
درصد رشد داشته است ۶0، 9۵دهد که قیمت نسبت به سال در بازار نشان می . 

تومان اعالم کرد که این امر نشان  1700، قیمت مصوب هر قطعه جوجه یکروزه را 9۵فارغی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار در سال 
های دامی، نوسان چندانی نداشته استهای فعلی علی رغم رشد چشمگیر نهادهدهد قیمتمی . 

میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه  450ام شده است/زیان درصد کمتر از قیمت تم 20قیمت فروش جوجه یکروزه  :بیشتر بخوانید

 یکروزه
تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است  ۶00این مقام مسئول متوسط قیمت جوجه یکروزه از ابتدای سال تا کنون را یک هزار و 

درصد  2۵تا  20مرغداران مادر حداقل  تومان بوده که این امر بدان معناست که 200هزار و  2که میانگین قیمت تمام شده تولید 
یافت، تولیدکنندگان دیگر قادر به ماهه زیان کردند که اگر این روند در بازار استمرار می 9میلیارد تومان در میانیگن  ۵00معادل 

 .ادامه تولید نبودند
های دی و بهمن افزایش د تقاضا در ماههای قبل به سبب ازدیاوی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت جوجه یکروزه طبق روال سال

ها، نوسان قیمتی برای بازار متصور میلیون قطعه جوجه یکروزه و افزایش سن گله 10یابد، بیان کرد: با توجه به افزایش تولید می
 .نخواهیم بود

انست و افزود: این در حالی است دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در پایان تعادل قیمت جوجه را منوط به استمرار صادرات د
که با ممنوعیت صادرات جوجه یکروزه شاهد مازاد تولید مرغ گوشتی خواهیم بود که این امر بر از بین رفتن تعادل بازار جوجه 

 تاثیر بسزایی دارد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – ۵/10/1397تاریخ :   

  تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ در بازار/نیازی به واردات تخم مرغ نداریم ۸۰۰کاهش هزار و 
نی نرخ تخم مرغ نسبت به یک ماه اخیر در بازار خبر دادتوما 800یک مقام مسئول، از کاهش یک هزار و  .  

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

طی یک ماه اخیر در بازار خبر داد و   تومانی قیمت هر کیلو تخم مرغ 1800تا  1700، از کاهشاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است که این نرخ نسبت به یک  300هزار و  7تا  200هزار و  7  هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری :گفت

بازار داشته استماه اخیر کاهش چشمگیری در  . 
وی با اشاره به دالیل اُفت قیمت تخم مرغ در بازار افزود: افزایش تولید، شوک واردات و عدم شیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان 

روددلیل اصلی کاهش قیمت تخم مرغ در بازار به شمار می . 
های جدیدی که به تولید نشسته افزایش عرضه ناشی از گله نبی پور قیمت تخم مرغ را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: با توجه به

توان رقم دقیقی برای اُفت تولید در بازار اعالم شود که روند کاهش قیمت در بازار ادامه یابد، اما هم اکنون نمیاند، پیش بینی می
 .کرد

غ در راه استهزار تن تخم مر 2تومانی نرخ تخم مرغ در بازار/واردات  300کاهش  :بیشتر بخوانید  
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ گذار استان تهران با اشاره به اینکه نیازی به واردات نداریم، بیان کرد: با وجود آنکه از مهر ماه به 

ام به دانیم که علی رغم فراوانی تولید، مسئوالن ذی ربط به چه دلیل اقدمیلیون مرغ به تولید نشسته است، از این رو نمی ۴.۵تا  ۴بعد 
 .واردات تخم مرغ کرده اند

وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان واردات تخم مرغ در دسترس نیست، اظهار کرد: البته طبق اظهارات مسئوالن ذی ربط 
ت تر باید وارداهزار ُتن تخم مرغ وارد کشور شود که به سبب اُفت چشمگیر قیمت و زیان مرغداران، هر چه سریع 2قرار بود 

 .متوقف شود
تومان اعالم کرد و افزود: این  ۵00هزار و  7نبی پور قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ با احتساب سود منطقی مرغدار را حداقل 

کنند که با ادامه این روند دیگر قادر به درحالی است که در شرایط فعلی، مرغداران با زیان، محصول خود را در بازار عرضه می
ند بودتولید نخواه . 

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران تخم گذار در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه اختالالت حمل و نقل تا حدودی مرتفع 
 .شده است، بیان کرد: این درحالی است که نوسان قیمت تخم مرغ در بازار همچنان ادامه دارد

2۵0تا یک هزار و  180وی قیمت هر کیلو ذرت را یک هزار و  تومان اعالم  ۶00هزار و  2تا  ۵00هزار و  2و کنجاله سویا را  
های دامی با نوساناتی در بازار روبروستهمه روزه قیمت نهاده :کرد و گفت . 

م و در ندارینبی پور در پایان درباره آخرین وضعیت آنفلوانزای حاد پرندگان در کشور تصریح کرد: فعال گزارشی از شیوع بیماری 

ها به صورت موردی در استان اصفهان درگیر بیماری بوده اندهای اخیر برخی واحدهفته . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 2/10/1397تاریخ :   

  شودروز آینده متعادل می 1۰افزایش تقاضا عامل اصلی گرانی/قیمت مرغ تا در 
یک مقام مسئول، افزایش تقاضا و نوسان چشمگیر قیمت سایر محصوالت پروتئینی در روزهای اخیر را دلیل اصلی گرانی مرغ در 

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

ی اخیر اظهار کرد: افزایش تقاضا در روزها ، با اشاره به دالیل گرانی مرغ طی روزهای اخیر در بازارباشگاه خبرنگاران جوان
روز آینده به تعادل برسد 10 شود که قیمت مرغ درهمواره پیش بینی می می رود و دلیل اصلی گرانی مرغ در بازار به شمار . 

وی افزود: با توجه به نوسان چشمگیر قیمت سایر محصوالت پروتئینی از جمله ماهی و گوشت قرمز، تقاضای خانوارها به سمت 
 .خرید مرغ سوق داده شده است

هزار تومان را از دیدگاه انجمن غیر منطقی دانست و گفت: این در حالی است که ازدیاد  13یوسفی، فروش هر کیلو مرغ با نرخ 
هزار تومان در خرده فروشی ها رسانده است 13تقاضا، قیمت مرغ را به بیش از  . 

تومان ۵00هزار و  12قیمت مرغ در مدار صعود/ متوسط نرخ هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  
به سبب کمبود تقاضا در برابر عرضه  رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: اگرچه مرغداران در طول سال بارها

کرده استی اخیر، افزایش تقاضا تا حدودی زیان مرغداران را جبرانزیان می بینند، اما در هفته ها . 
یافته است  وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، بیان کرد: در هفته های اخیر تا حدودی تقاضا در بازار افزایش

 .که میزان کنونی عرضه جوابگوی این حجم از تقاضا نیست
هاده های دامی، افزایش هزینه های حمل و نقل، هزینه های نگه داری و فروش، حامل های انرژی، نوسان وی تاخیر در بارگیری ن

 .قیمت های جهانی و افزایش دو برابری نرخ مکمل ها و خوراک دام را از دیگر عوامل گرانی قیمت مرغ در بازار اعالم کرد
ومانی مرغ را قبول ندارمت 9800روز آینده متعادل می شود/نرخ مصوب  10 قیمت مرغ در  

 ۴گفت: در  رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در بخش دیگر سخنان خود از کاهش تولید جوجه یکروزه در بازار خبر داد و
ماهه اخیر تولید جوجه یکروزه به سبب قیمت های پایین فروش، کاهش یافته بود و آنها برای خروج از حاشیه زیان خود چاره ای جز 

هش تولید نداشتندکا . 
روز آینده در بازار به تعادل می رسد، اظهار کرد: با توجه به واریز حقوق کارمندان و  10 یوسفی با اشاره به اینکه قیمت مرغ در

بازنشستگان در اول ماه، تا حدودی قدرت خرید خانوار باال رفته است که مجددا با کاهش تقاضا در اواسط ماه پیش بینی می شود که 
یمت مرغ در بازار با اُفت روبرو شودق . 

هزار، مرغ آماده به طبخ در غرفه های  9تا  ۵00 هزار و 8این مقام مسئول، نرخ کنونی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 
تومان اعالم کرد ۶00 هزار و 13تا  13و خرده فروشی ها را  ۵00هزار و  12  میادین میوه و تره بار . 

تومانی  800 هزار و 9تومانی برای فروش هر کیلو مرغ تصریح کرد: انجمن، نرخ  9800واکنش به قیمت مصوب  وی در پایان در
 .را به سبب افزایش چشمگیر قیمت تمام شده تولید قبول ندارد و حاضر است با دولت در این زمینه مناظره داشته باشد

 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 خبرنگاران جوان  – 3/10/1397تاریخ : 

  های تحت پوششگذاری در شبکه تعاونیارائه وضعیت اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و سرمایه
های تحت پوشش، گزارشی ارائه کردگذاری در شبکه تعاونیاشتغال پایدار روستایی و سرمایهشیرزاد، از وضعیت اجرای طرح  .  

حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره آخرین  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
های روستایی و کشاورزی سراسر کشور تا پایان آذرماه سال جاری اظهار طرح اشتغال پایدار در شبکه تعاونیوضعیت نحوه اجرای 

فقره، تعداد طرح های ثبت شده در سامانه  1139های تولید و کشاورزی برابر کرد: تعداد کل طرح های پیشنهادی در حوزه تعاونی
های مصوب در کارگروه های فنی استانی و شهرستانی میلیارد لایر و آمار طرح 11۵0۴طرح با اعتباری بالغ بر  ۴71کارا معادل 

 1۵0میلیارد لایر و سرجمع طرح های معرفی شده به بانک های عامل جهت عقد قرارداد به تعداد  2۶81مورد با اعتبار  209برابر 
میلیارد لایر برآورد و اعالم گردیده است 19۶۵طرح با اعتبار  . 

استان در قالب  11های اشتغال در استانهای مختلف کشور افزود: تاکنون به آمار جذب اعتبارات و نحوه پراکنش طرحوی با اشاره 
اند که اسامی آنها به ترتیب عبارتند از استان های همدان، میلیارد لایر از اعتبارات مذکور شده 21۵طرح، موفق به جذب میزان  28

ذربایجان شرقی،کرمان،گلستان، لرستان، خراسان جنوبی، چهار محال و بختیاری و خراسان آذربایجان غربی، ایالم، اصفهان، آ
اندها هنوز در جذب اعتبارات مذکور موفق نبودهرضوی، ضمن اینکه سایر استان .  

، مجموع ها در مرحله ساخت و اجرا قرار دارندمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به این نکته که اکثر طرح
بندی عسل در اصفهان، تنی و واحد بسته 7۵00مورد، مشتمل بر احداث یک باب انبار  8های محقق شده تا این تاریخ را برابر پروژه

پروژه بسته بندی محصوالت کشاورزی در خراسان جنوبی، ایستگاه تولید بذر و پیکره رویشی گیاهان دارویی در استان لرستان و 
 10ان همدان شامل بوجاری و فرآوری بذر، احداث دو باب انبار مکانیزه و ایجاد نهالستان گردو به مساحت چهار پروژه در است

  .هکتار اعالم کرد
شیرزاد ادامه داد: طرح های الگویی از جمله ایجاد زنجیره تولید شیر در استان چهارمحال و بختیاری توسط اتحادیه تعاونی 

آوری شیر با اده از منابع مالی داخلی شبکه، ضمن احداث کارخانه تولید خوراک دام و مرکز جمعکشاورزی دامداران استان با استف
برداری نفر در ماه گذشته به بهره ۵0نفر و اشتغال غیر مستقیم  20میلیارد لایر و ایجاد اشتغال مستقیم برای  30اعتباری بالغ بر 

تولید محصوالت کشاورزی است هایرسیده که این روند در حال تسری به سایر زنجیره . 
های تحت پوشش تصریح کردگذار به منظور تأمین مالی شبکه تعاونیمعاون وزیر جهادکشاورزی در زمینه جلب سرمایه اخیرا این  :

در راستای   هایی با شرکت حامی اقتصاد )وابسته به مرکز اقتصاد مقاومتی سپاه پاسداران انقالب اسالمی(سازمان با انعقاد تفاهم نامه
های تعاونی تحت پوشش گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و توانمندسازی شبکهایجاد اشتغال پایدار، سعی در افزایش میزان سرمایه

است کرده و کارگروه های مشترک ستادی و استانی را برای تحقق اهداف یادشده تشکیل داده . 
یران در پایان تصریح کرد: برای تکمیل زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی، رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ا

گذاری های تولیدی، زمینه اشتغال و سرمایهای نیز با فدراسیون مواد غذایی در حال انعقاد داریم تا با استفاده بهینه از ظرفیتتفاهم نامه

 .را در شبکه تحت پوشش سازمان تعاونی روستایی گسترش دهیم
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 خبرگزاری فارس – ۶/10/1397تاریخ : 

آوری به بخش تامین امنیت غذایی کشور حمایت بانک کشاورزی از ورود فن  
شود اما به دنبال توسعه و افزایش ورود آن به این بخش مدیرعامل بانک کشاورزی گفت:تکنولوژی در بخش کشاورزی استفاده می

کشاورزی در این زمینه حمایت جدی خواهد کردهستیم و بانک  .  
فارم که با تگهللا خدا رحمی امروز در مراسم اختتامیه رویداد استارتاپی فینبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روح
بنابراین نیاز دارد  تأکید کرد: کشاورزی در کشور تأمین کننده غذای مردم استعنوان کمپ نوآوری در بانک کشاورزی برگزار شد،

 .که فناوری به این بخش ورود بیشتری پیدا کند
شود و برنامه های جدیدی به این بخش وارد میمدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در کنار کشاورزی معیشتی در کشور اکنون فناوری

ن بهره بیشتری ببرندها روزآمدتر شده و کشاورزان از آدولت، محققان و پژوهشگران این است که این تکنولوژی . 
شود اما به دنبال توسعه و افزایش ورود آن به این بخش هستیم، گفت: در وی درباره اینکه تکنولوژی در بخش کشاورزی استفاده می

شود که عرضه اولیه آن هم به کشور صورت گرفته استحال حاضر در خلیج فارس پرورش ماهی به روش مدرن انجام می . 
وری باال و تولید بیشتر نسبت به نوع ها با بهرههای مدرن در کشور اشاره کرد و گفت: این گلخانهه اجرای گلخانهخدارحمی همچنین ب
شود و تأثیر بسیار مناسبی در کاهش مصرف آب و تولید در زمان غیر از فصل داشته استمشابه اجرایی می . 

شود ی، فرآوری محصوالت کشاورزی از جمله زعفران نیز انجام میهای علممدیرعامل بانک کشاورزی با استفاده از روش به گفته
کنندهای مدرن استفاده میو کشاورزان ما در مسائل آبیاری از فناوری . 

 .وی تأکید کرد که سیاست بانک کشاورزی هم مبتنی بر ورود فناوری و حمایت از تکنولوژی در بخش کشاورزی است
 17شرکت در این فراخوان شرکت کردند و در نهایت  ۵0فارم گفت: تکرویداد استارتاپی فین مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به

شرکت پس از غربالگری کار خود را ارائه کردند و بانک کشاورزی با تمام توان از فعالیت اینها در بخش کشاورزی حمایت خواهد 
 کرد

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 خبرگزاری فارس – ۶/10/1397تاریخ : 

ها برای ورود به بخش کشاورزی آپحمایت وزارت جهاد و بانک کشاورزی از استارت  
تک فارمفین»اختتامیه امروز در مراسم  آپ از نزدیک صحبت استارت 17وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک کشاورزی با  «

ای خبر دادند تا راه ورود آنها به بخش کشاورزی هموارتر شودهای ویژهکردند و از حمایت .  
« کمپ نوآوری»به عنوان « فارمتکفین»ی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز مراسم اختتامیه رویداد استارتاپ

در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی و با حضور مدیرعامل این بانک، معاون توسعه و مدیریت جذب سرمایه معاونت علمی رئیس 
 .جمهور، وزیر جهاد کشاورزی ومعاونانش و نیز محققان و پژوهشگران برگزار شد

ظرفیت های موجود در کشور و توان داخلی برای رونق تولید و اقتصاد دانش محور در بهره گیری از  فارم با هدفتگرویداد فین
برگزار شد بخش کشاورزی و صنایع وابسته . 

در نمایشگاهی که در طبقه همکف بانک کشاورزی برای بازدیدکنندگان برگزار شده بود وزیر کشاورزی، معاون توسعه فناوری 
ها گوش فرا دادند و قول های صاحبان استارتاپو سایر مسئوالن ضمن بازدید به صحبترئیس جمهور، مدیرعامل بانک کشاورزی 

هایشان دریغ نکننددادند تا از هیچ حمایتی در زمینه فعالیت آنها و توسعه ایده . 
تواند ها میاپشود استارتدر شرایط فعلی که جمعیت دنیا به شدت رو به افزایش است و منابع کشاورزی هم روز به روز محدودتر می

 .راه ورود تکنولوژی و فناوری به بخش کشاورزی باشد
ها، ارزش افزوده بندیها، بستهگریپذیر این بخش مثالً حوزه آب، واسطهتوانند با متمرکز شدن روی نقاط آسیبها میاین استارتاپ

ها نصیب کشاورزان شود. همچنین این استارتاپجویی در مصرف منابع، درآمد بیشتری ها بیش از پیش کند و ضمن صرفهاین بخش
سازدشرایط را برای تولید بیشتر و کیفی کردن تولید فراهم می . 

های مالی، زنجیره ارزش کشاورزی، رمز ارز، مدیریت های بالک چین، فناوریاستارتاپ مختلف در حوزه 17در این نمایشگاه 
زنجیره تأمین و لجستیک، زنجیره ارزش کشاورزی، فرآوری محصول کشاورزی، آب و محیط زیست حضور داشتند و وزیر جهاد و 

ایشان را شنید و قول مساعدت برای همکاری دادهمدیرعامل بانک کشاورزی با تک تک آنها صحبت کرد و درد و دل . 
پردازان، مخترعان و مبتکران خبرداد و گفت: عالوه بر اینکه تسهیالت معاون توسعه فناوری رئیس جمهور هم از اهتمام ویژه به ایده

گذاران پردازان را به سرمایههکنیم تا این ایدهای مختلف تالش میاندازی صندوقای برای آنها در نظر گرفته شده است با راهویژه
های مختلف برسانیمبخش . 

دانند که پردازان دارند این است که آنها اهل علم هستند اما زمینه پول درآوردن با آن علم را نمیدلیری افزود: مشکلی که معموالً ایده
کند تواند انقالبی در اقتصاد کشور ایجادپردازها میگذار به این ایدهرساندن سرمایه . 

ماه در قالب نمایشگاهی در طبقه همکف بانک کشاورزی مرکزی آغاز به کار کرد و دی ۴شنبه فارم از روز سهتگاستارتاپ فین
 .امروز مراسم اختتامیه آن برگزار شد

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 خبرنگاران جوان  – 1/10/1397تاریخ : 

 

های گلخانهشهرک   یابدای توسعه می
وری با تقویت عوامل تولید در امضای تفاهم نامه میان وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کشور برای افزایش بهرهیک مقام مسئول از 

ای خبر دادهای گلخانهبخش کشاورزی و توسعه شهرک .  
هاد کشاورزی، علی اشرف منصوری مدیر عامل شرکت ، به نقل از وزارت جگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

وری با تقویت عوامل تولید شهرک های کشاورزی از امضای تفاهم نامه میان وزیر کشور با وزیر جهاد کشاورزی برای افزایش بهره
اقتصاد مقاومتیی کلی هاسیاست( 3نامه در اجرای بند )ای خبر داد و گفت: این تفاهمهای گلخانهدر بخش کشاورزی و توسعه شهرک  

های متنوع در مناطق مختلف وری با تقویت عوامل تولید برای بکارگیری ظرفیتابالغ مقام معظم رهبری، مبنی بر افزایش بهره
تولیدات داخلی، توجه به محدودیت منابع آبی کشور، نیاز  کشور در بخش کشاورزی و با هدف تشریک مساعی در جهت حمایت از
های کشاورزی منعقد شده استای و شهرکهای گلخانهکشور به اشتغال پایدار در تامین امنیت غذایی و رفع موانع توسعه کشت . 

زی از طریق شورای های کشاورنامه، اولویت بخشیدن به انجام مطالعات و امور زیربنایی شهرکوی افزود: در این تفاهم
های وزارت های تخصصی مربوطه توسط استانداران و همکاری در اجرایی کردن برنامهها و کارگروهریزی و توسعه استانبرنامه

های متراکم و ها و کشتوری با احداث گلخانههای کشاورزی در راستای افزایش بهرهها و شهرکجهاد کشاورزی در ایجاد مجتمع
مینه ایجاد زنجیره تولید و صادرات محصوالت از طریق کارگروه توسعه صادرات استان و کمیته روابط خارجی با فراهم کردن ز

 .رعایت قوانین، بخشی از تعهدات وزارت کشور است
ای مرکب از معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منظور حسن اجرای تفاهم نامه، کمیتهمنصوری در پایان تصریح کرد: به 

شود تا ضمن نظارت بر های کشاورزی تشکیل میای وزارت کشور و معاون امور باغبانی وزارت کشاورزی و شرکت شهرکنطقهم

دنامه، نسبت به بررسی و تعیین تکلیف موضوعات مرتبط اقدام شوروند اجرای مفاد تفاهم . 

 لینک خبر 
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 پسته
ایرنا  – 1/10/1397تاریخ :  

 هشت هزار تن پسته از ایران صادر شد
از گمرکات استان ها به کشورهای  97رئیس انجمن پسته ایران گفت: هشت هزار تن پسته در ماه های مهر و آبان  -ایرنا  -کرمان 

 .دیگر صادر شد

عواملی مانند تغییرهای اقلیمی سید محمود ابطحی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تولید پسته امسال بنا به 

 .دچار افت شد و کاهش محسوسی یافت
هزار تن پسته به کشورهای گوناگون از جمله عمان،  48وی ادامه داد: این در حالی بود که سال گذشته در همین مدت 

  .کویت، چین، هنگ کنگ، ویتنام و عراق صادر شد
عادل یک چهارم سال گذشته بود، افزود: پسته یک سال در میان تولید او با اشاره به اینکه امسال تولید پسته در کشور م

گفته می « سال ناآور پسته»نام دارد و یک سال نداریم که « سال آور پسته»دارد به این معنی که یک سال پسته داریم که 

  .شود که امسال غیر از ناآوربودن، تغییرهای اقلیمی هم موجب کاهش تولید این محصول شد
هزار تن محصول پسته از باغ های کشور برداشت شد 60تا  50یان کرد: امسال بین وی ب .  

درصد باقیمانده در داخل کشور مصرف می شود 20درصد پسته به خارج صادر و  80ابطحی افزود: به طور متوسط  .  
ل را باید هر سال صادر کرد ابطحی با بیان اینکه پسته ارزآور است و نمی توان آن را صادر نکرد تاکید کرد: این محصو

زیرا از یک سو حجم تولید شده این محصول مازاد بر مصرف داخل است و از طرفی هم روند صادرات را باید حفظ کرد 

  .در غیر این صورت در بازار جهانی پسته رقبا جایی برای عرضه پسته ایران نخواهند گذاشت
یاز به تجربه و شناخت بازار داخلی و خارجی دارد لذا اگر افرادی در رئیس انجمن پسته ایران گفت: صادرات هر کاالیی ن

  .زمینه پسته می خواهند تجارت کنند باید از تجربه کسانی که در این حوزه سال های عمر خود را گذاشته اند بهره مند شود
هزار هکتار باغ پسته در  400هزار تن پسته از باغ های کشور برداشت شد، گفت:  200او با بیان اینکه سال گذشته 

هزار نفر، از راه این محصول ارتزاق می کنند و در کنار این  500هزار خانوار در قالب  100کشور وجود دارد که 

هزار نفر دیگر هم اشتغال فصلی ایجاد شده است 500افراد برای  .  
در بازارهای جهانی است که می  پسته یکی از مزیت های اصلی بخش کشاورزی و به عنوان محصول برتر تولیدی کشور

  .توان صادرات آن را افزایش و بازارهای بیشتری را زیر پوشش قرار داد
هزار هکتار باغ پسته وجود دارد که امسال بیش از چهار هزار تن محصول از آنها برداشت شد 80در رفسنجان بیش از  .  

اه های فروردین امسال و اسفند سال گذشته توسط علت کاهش برداشت پسته امسال در رفسنجان تغییرهای اقلیمی م

  .کارشناسان پژوهشکده پسته ایران و جهاد کشاورزی اعالم شده است
 لینک خبر 
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 پنبه
 خبرگزاری فارس – ۵/10/1397تاریخ : 

کند/رقابت کیفی و قیمتی پنبه داخل با خارجی درصد نیاز کشور را تامین می 5۰پنبه داخلی   
درصد بذر پنبه در داخل کشور و به وسیله شرکت خصوصی تولید  90مدیرکل دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

کندی کشور را تامین میدرصد نیاز صنایع نساج50تا  45شود، گفت: در حال حاضر پنبه داخلی می .  
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد تولید مدیرکل دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی در گفت ابراهیم هزارجریبی

پنبه به عنوان یک محصول اقتصادی، کشاورزی و صنعتی افزود: پنبه جزء محصوالتی است که در اقتصاد مقاومتی قرار دارد و 
های روغنی، شکر و پنبه آنقدر مهم است که وزارت جهاد کشاورزی برای هر یک از ی در تولید محصوالتی مانند گندم، دانهخودکفای

  .این محصوالت مجری مستقل انتخاب کرده است
های نساجی تیار کارخانهآید و این الیاف در اخکنی و از گیاه پنبه به دست میپاک توسط کارخانه پنبه وی افزود: الیاف پنبه و پنبه دانه

کشی و از باقیمانده شود و از تخم پنبه برای روغنگیرد که با الیاف پنبه، انواع نخ و پس از آن پارچه و سپس لباس تولید میقرار می
اما هم اکنون  شود و ساقه گیاه پنبه برای صنایع لیفی و تولید کاغذ اسکناس کاربرد دارد،آن به عنوان کنجاله خوراک دام استفاده می

شودکاری رها میهای پنبه به عنوان باقیمانده و کود در زمین پنبهساقه .  
دهد و در آنجا پس از کنی تحویل میهای پنبه پاکمدیرکل دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی افزود: کشاورز پنبه خود را به کارخانه

شودگیرد که صرف تولید انواع محصوالت نساجی میهای نساجی قرار میجداسازی الیاف و تخم پنبه الیاف پنبه در اختیار کارخانه . 
 واردات پنبه آزاد است *

های نساجی فقط مشکل ماده اولیه ندارند، های نساجی، گفت:کارخانههایی مبنی بر مشکل مواد اولیه پنبه در کارخانهوی در مورد گفته
هایی مبنی بانکی، کارگری، پدیده قاچاق پوشاک و نساجی دارند؛ بنابراین گفته بلکه انواع مشکالت مانند تکنولوژی قدیمی، مشکالت

 5ای و تعرفه بر اینکه مشکل آنها مواد اولیه است، تنها این مشکل نیست. از طرفی واردات پنبه در حال حاضر به جز مسائل قرنطینه
  .درصدی که رقم پایینی است، آزاد است

شود، گفت: پنبه داخلی از نظر کیفیت هیچ تر تمام میقیمت ارز پنبه خارجی برای واردکنندگان گرانوی با بیان اینکه با افزایش 
کنند، این واقعیت ندارد، چون عمده نیاز صنایع هایی در زمینه کیفیت و یا طول تار پنبه اعالم میمشکلی ندارد و کسانی که بهانه

شود و تنها یک سروکار دارد که این پنبه با کیفیت عالی در داخل کشور تولید مینساجی در کشور به پنبه با طول تار متوسط الیاف 
کند، نیاز واردات آن نوع پنبه داردکارخانه خاص که نیاز به پنبه با طول تار بلند الیاف کار می .  

های داخلی نیازمند پنبه داخلیکارخانه *  
داوطلبانه خواهان محصول داخلی هستند، وگرنه هیچ شرط و مانعی برای های پنبه به صورت هزارجریبی افزود: االن کارخانه

درصد است 5واردات پنبه جز قرنطینه وجود ندارد و تعرفه آن هم  .  
شود که در آنجا تعرفه ترجیحی برای بازرگانان ایرانی در نظر گرفتند که به گفته وی عمده پنبه وارداتی از کشور ازبکستان انجام می

تخفیف در تعرفه برخوردارند و رقم ناچیزی خواهد بود و ما به عنوان وزارت جهاد کشاورزی هم مانع واردات  درصد 50از 
شود و حتی گاهی پنبه داخل روی کنند و نیاز صنایع نساجی تامین میها خودشان پنبه داخلی را خریداری میایم، اما کارخانهنشده

ها کیفیت پنبه داخل را های نساجی وجود ندارد و اگر کارخانهکمبود مواد اولیه در کارخانهماند؛ بنابراین مشکلی از بابت دست هم می
دهند، از پنبه داخلی استفاده کنندتوانند وارد کنند، ولی آنها هم به خاطر کیفیت پنبه و هم به خاطر قیمت آن ترجیح میقبول ندارند می .  

ن اینکه سیاست کالن دولت خود اتکایی در تولید محصوالت اساسی است، گفت: در مدیرکل دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیا
 120شود و مجموع تولید پنبه و واردات آن ساالنه درصد نیاز داخل توسط پنبه کشاورزان کشور تامین می 50تا  45حال حاضر 

 180ود، البته صنایع احداث شده نساجی ظرفیت تا شهای نساجی تبدیل به نخ و منسوجات میهزار تن الیاف پنبه است که رد کارخانه
های دیگر با ظرفیت اسمی های پنبه هم مانند بسیاری از کارخانههزار تن دریافت الیاف پنبه را هم دارند، اما کارخانه 200و حتی 

کنند و بخشی از این ظرفیت به دالیل گوناگون خالی استکامل کار نمی .  
ساجی فقط مواد اولیه نیست، بلکه عدم رقابت با محصول خارجی، قاچاق نساجی و پوشاک، مشکل مشکل صنعت ن :وی تاکید کرد

  .تکنولوژی، مشکل کارگری و بانک و سایر مشکالت است
میلیارد دالر پوشاک معضل نساجی است نه کمبود پنبه ۲.۴قاچاق  *  
شود، میلیارد دالر قاچاق پوشاک به کشور انجام می 2.4ساالنه مدیرکل پنبه با بیان اینکه طبق اعالم سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 

شود، یا از طرفی رقابت های نساجی، ریسندگی و بافندگی تکمیل میکارخانه گفت: اگر جلوی این قاچاق گرفته شود بخشی از ظرفیت
زه با پوشاک خارجی قاچاق سعی دارند این بین منسوجات و پوشاک داخلی با مشابه خارجی باید برقرار شود. البته اخیرا با طرح مبار

  .مشکل را تا حدی حل کنند
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شمسی 1۴۰۴خودکفایی پنبه تا سال  *  
شمسی خود اتکایی صددرصدی در تولید پنبه  1404هزارجریبی با اشاره به سیاست خوداتکایی دولت، گفت: قرار است توافق سال 

خ ارز واقعی شده است، پنبه داخلی از نظر قیمت با مشابه خارجی رقابت حاصل شود و در حال حاضر که قیمت ارز تقویت شده و نر
تر است البته از نظر کیفیت هم از قبل این رقابت وجود داشته و بلکه پنبه داخلی بهتر از وارداتی بوده استکند و ارزانمی .  

 رقابت کیفی و قیمتی پنبه داخل با خارجی*
شود، به عنوان مثال هر کیلو پنبه داخلی خارجی گرانتر است، پنبه داخلی برای واردکننده تمام میبه گفته وی با ارز سامانه نیما پنبه 

هزار و  17بین  شود در حالی که هر کیلو پنبه ازبکستانی در آن کشور تومان بنا به کیفیت آن خریداری می 500هزار و  18تا  500

هزار تومان هم در نظر 10رسد که اگر هر دالر را حدود دالر می 2.2رقم به  این  دالر و با هزینه جانبی و واردات به ایران 1.96
دهند، هم به خاطر تر از پنبه داخلی خواهد بود؛ بنابراین صنایع نساجی ترجیح میهزار تومان یعنی گران 22بگیریم، هر کیلو پنبه 

تر از پنبه کشاورزان کشور استفاده کنندکیفیت بهتر و هم قیمت مناسب .  
سال از  43تاکنون ظرف  1354مدیرکل دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی افتاد که از سال 

کشت است که در دنیا  بزرگترین صادرکننده پنبه جهان به یک کشور نیازمند واردات پنبه تبدیل شدیم، گفت: پنبه محصولی سخت
، اما در کشور ما به دالیل گوناگون حمایت دولت از کشت پنبه کم شدگیردها قرار میمورد حمایت دولت . 

وی گفت: همچنین تغییرات الگوی کشت به خصوص کشت فشرده و دو کشت در یک سال باعث شد، در برخی مناطق برنج با دو 
ست که فقط پنبه را متاثر کاری شود. دلیل سوم کم آبی در کشور اکشت در سال و در بعضی جاها زعفران و پسته جایگزین پنبه

نکرده، بلکه عمده محصوالت کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است. دلیل چهارم این است که پنبه گیاه پرهزینه است که قبال کارگر 
باال در مناطق کشت پنبه ارزان و فراوان بود، االن هم کارگر نیست و هم دستمزد او گران شده است؛ بنابراین هزینه برداشت پنبه 

خیز است که نیاز به سمپاشی و مراقبت دارد که با حذف یارانه بذر و سموم شیمیایی رفته و دلیل بعدی این است که پنبه یک گیاه آفت
کاران داده شده استای به پنبهافزایش هزینه کشت و نگهداری پنبه باال رفته است. در حالی که در کشورهای دیگر خدمات یارانه .  

 
های کشاورزی گفت: کوچک شدن قطعات زمین فقط مختص پنبه نیست کل کشاورزی کشور در مورد خرد شدن زمین هزار جریبی

  .خرد شده است، اما هزینه در واحد سطح به این روش باال رفته است و عمده دلیل کاهش پنبه افزایش هزینه سم و کارگری است
تر از نرخ واقعی بود در واقع به صورت غیرمستقیم که قیمت ارز پایین مدیرکل دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا زمانی

کندشد، اما اکنون که نرخ ارز واقعی شده پنبه داخلی از نظر قیمت با مشابه خارجی رقابت مییارانه به کشاورز خارجی داده می .  
گفت: چهار هدف اصلی مدنظر است که شامل افزایش هزار جریبی در پاسخ به اینکه اکنون برای کشت پنبه طالی سفید باید چه کنیم،

آالت های تولید و سهولت کار با به کارگیری ماشینوری آب، کاهش هزینهعملکرد در واحد سطح و کیفیت پنبه همچنین افزایش بهره
بذر اصالح شده پنبه در  های اصلی استفاده ازچون کشاورز و کارگر امروزی حوصله ندارد که پنبه را با دست بچیند و یکی از پایه

  .کشور است
 روند رو به تنزل پنبه در حال صعودی شدن است *

وی با بیان اینکه کشت پنبه رو به نزول بود، گفت: دولت و وزیر کنونی جهاد کشاورزی مانع افزایش افت سطح کشت پنبه شد و 
 71آینده روند رشد و صعودی پیدا کند. در حال حاضر  شود سالبینی میروند نزولی برعکس به روند رو به رشد تبدیل شد که پیش

هزار تن وش پنبه تولید شود که این وش  180شود حدود بینی میرود، امسال پیشهای کشور زیر کشت پنبه میهزار هکتار از زمین
تبدیل پنبه همین رقم یک  آید و در دنیا هم ضریبهزار تن الیاف بدست می 60شود که حدود با ضریب یک سوم تبدیل به الیاف می

  .سوم است
تن در هکتار وش پنبه ذکر کرد که میانگین جهانی هم همین رقم است، البته در برخی  2.5هزارجریبی عملکرد پنبه را حدود 

  .کشورها مانند استرالیا و ترکیه میانگین عملکرد پنبه باالتر از ایران اما میانگین کشور ما از هند و پاکستان بیشتر است
شودکشت پنبه باعث بهبود فیزیک خاک کشاورزی می *  

مدیرکل دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی در مورد نقش تناوبی پنبه و کاهش آفات با کشت این محصول گفت: پنبه با داشتن ریشه 
گندم است و باید پنبه مورد  کند و عمده تناوب پنبه باشود که برای گیاه بعدی زمینه را آماده میعمیق باعث بهبود فیزیک خاک می

گیرد، همچنان که در همه کشورها یک گیاه حمایتی استحمایت دولت قرار می .  
وی درمورد الگوی کشت و لزوم کشت محصول با ارزش پنبه به جای محصوالتی مانند هندوانه و یا خربزه گفت: الگوی کشت تدوین 

م رهبری فرمودند نباید بگوییم، گندم در کشورهای دیگر ارزان و در داخل گران شده، ولی هنوز نهایی نشده و همانگونه که مقام معظ
آور های روغنی در داخل کشور خجالتاست بلکه باید به هر طریقی نان خود را در داخل تولید کنیم و همچنین میزان وابستگی به دانه

  .است و نباید کاری کنیم در موارد اولیه خیلی نیازمند خارج باشیم
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رقم بذر اصالح شده پنبه در کشور توسط بخش غیر دولتی 11تولید  *  
هزار جریبی درمورد برنامه افزایش عملکرد در هکتار، گفت: این هدف از طریق معرفی بذرهای اصالح شده به کشاورزان دنبال 

ت توسط موسسه تحقیقات پنبه تولید های متفاوهای مختلف و برای آب و هوا و خاکشود در حال حاضر یازده رقم پنبه با ویژگیمی
درصد بذر پنبه در داخل کشور  90های غیردولتی در داخل کشور واگذار شده که از این طریق بیش از شده و فناوری آن به شرکت

شودتولید می .  
موسسه تحقیقات و اصالح شرکت تولید بذر در داخل کشور حق امتیاز فناوری تولید بذر اصالح شده پنبه را از  7به گفته هزارجریبی 

های غیردولتی واگذار شده است. دهند که این فناوری از طریق مزایده به شرکتپنبه خریداری کرده و در اختیار کشاورزان قرار می
 شود همچنین شرکت تعاونی تولیدی بشرویههای آستان قدس تولید میو خورشید توسط یکی از شرکت  به عنوان مثال رقم پنبه ورامین

خراسان جنوبی، رقم پنبه خرداد، شرکت فجر سبز خاورمیانه، رقم پنبه ساجدی و ارمغان، شرکت تعاونی تولید جمیل نیشابور، رقم 
فراوران، رقم پنبه کاشمر و سپید، شرکت بنیان بهپنبه شایان، شرکت تعاونی خصوصی تهران گنبد، رقم پنبه لطیف، شرکت دانش

فروشگاه اتکا، رقم گلستان و حکمت، شرکت کشت و صنعت انابد کاشمر وابسته به آستان قدس، رقم مزرعه نمونه ارتش وابسته به 
کنندخورشید و ورامین را تولید می .  

  
 ارقام زودرس پنبه در اختیار کشاورزان *

مصرف آب و هم  ن زودرس بودن که باعث هم کاهشهای بذر پنبه دارای خصوصیات متفاوت هستند که از جمله آوی افزود: رقم
شود که هزینه کشاورز را پایینزود برداشت کردن و عدم تالقی با فصل سرما و برف می آورد و به جز رقم ورامین بقیه می  

های پنبه یا متوسط و یا زودرس هستند و کاهش مصرف آب و همچنین کاهش هزینه تمام شده را به دنبال دارد که این ارقام تا دو رقم
جویی آب یا به اصطالح کشاورزان دو نوبت آبیاری کمتر را در پی دارد، همچنین عملکرد در در هکتار صرفه هزار مترمکعب

تن وش در هکتار است که اگر کشاورز کمتر از این برداشت  8تا  7هکتار با این بذرها باال است و پتانسیل بذرهای اصالح شده 
کند ما عمده تن در هکتار وش پنبه برداشت می 8.2وگرنه کشاورز نمونه کند خودش نتوانسته مسائل فنی را رعایت کند، می

کنندتن در هکتار برداشت می 2.5کشاورزان  .  
شود که فناوری تکثیر و تولید بذر از طریق مزایده به های بذر در داخل کشور انجام میمهمترین بخش :هزارجریبی افزود

شود. البته کشاورزان را از بذر خارجی پنبه هم قام زودرس پنبه بیشتر کشت میهای غیردولتی واگذار شده و همچنین ارشرکت
کردند که با گران ها ظرف سه سال گذشته از بذرهای خارجی ترکیه و یونان وارد و استفاده میمحروم نکردیم که بعضی از شرکت

سازی کنند که کشورها در داخل کشور تولید و بومی شدن ارز آنها به این فکر افتادند بذر خارجی پنبه را را کمک کارشناسان آن
شودبزودی بذر خارجی در داخل کشور هم تهیه و تکثیر می .  

 
شودبذر پنبه خارجی هم در داخل کشور تولید می *  

ود و این کار آالت برداشت پنبه گفت: امیدواریم از سال آینده تولید بذر خارجی در داخل کشور انجام شوی درمورد استفاده از ماشین
ها باعث شد به منظور کاهش هزینه، تولید های خارجی بسته شده و تحریمقدم اولی است که قرارداد آن بین بخش خصوصی و شرکت

  .برای اولین بار یک شرکت خارجی در داخل کشور به تولید بذر پنبه اقدام کند
درصد هم  10صد آن وارداتی است و سیاست این است که همان در 10شود، درصد بذر پنبه در داخل تولید می 90وی تاکید کرد: 

  .در داخل کشور تولید شود
های مسئول و متولیپنبه تراریخته به شرط مجوز سازمان معرفی *  

 هزارجریبی درمورد پنبه تراریخته گفت: تحقیقات الزم در مورد تهیه بذر تراریخته پنبه انجام شده و این محصول در مراکز تحقیقاتی
های متولی مجوزهای الزم را بدهند و اگر بدست آمده است، اما برای ورود به مزرعه نیاز به مجوزهای قانونی دارد که باید دستگاه

مراحل قانونی آن طی شود شاید پنبه تراریخته که مقاوم به آفت کرم غوزه است در آینده مجوز کشت دریافت کند، البته در دنیا از پنبه 
های متولی مانند جهاد کشاورزی، محیط زیست، وزارت شود، اما در ایران برای استفاده از این پنبه باید دستگاهاده میتراریخته استف

های مربوط مجوز الزم را بدهنداستاندار و سایر دستگاه بهداشت، .  
  

د، گفت: عمده اشتغال پنبه بعد از برداشت مدیرکل دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی در مورد اینکه پنبه در ایجاد اشتغال چه نقشی دار
تولید پوشاک و تولید نخ، نساجی، ریسندگی، بافندگی،تولید الیاف،کنی،های پنبه پاکدر کارخانه است و اگر پنبه مورد حمایت قرار  ...

نفت و پتروشیمی خیلی باالتر  شود و میزان اشتغال پنبه هم ازگذاری سه برابر میگیرد، ارزش افزوده آن به ازای هر واحد سرمایه
زا و اقتصادی است، اما نیاز به حمایت هم دارداست یعنی پنبه یک زراعت اشتغال .  
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گویند به ازای هر متر مکعب آب در کشاورزی چند آید، گفت: االن در دنیا میوی درمورد اینکه از هر هکتار چند دالر به دست می
که عملکرد در واحد سطح را باال ببریم، هزینه تولید پنبه را کاهش داده و تولید ثروت از  شود که دنبال این هستیمدالر حاصل می

  .هکتار را افزایش دهیم
آالت کشت و برداشت پنبه و کاهش هزینه تولید وی گفت: با تولید بذر تامین مناسب کود و سم ، آموزش کشاورزان، استفاده از ماشین

توان از کشت پنبه حمایت کردمی .  
  

درصد پنبه روی زمین مانده است ۶۰هنوز  *  
شود تا آخر سال بینی میآوری شده و با توجه به کمبود کارگر پیشدرصد پنبه کشور جمع 40هزارجریبی گفت: امسال تاکنون 

آالت برداشت بود برداشت پنبه باید اکنون تمام شده بودبرداشت پنبه ادامه داشته باشد، اما اگر ماشین .  
پا باید تهیه های پنبه گران قیمت است و چگونه برای کشاورزان خردهمدیرکل دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی در مورد اینکه کمباین

هزار دالر تا یک میلیون دالر است که با هر دالری حساب کنیم، هر کمباین به رقم میلیاردی  400شود،گفت: قیمت هر کمباین بین 

دستگاه به عنوان پشت  5-6گذشته تنها دو دستگاه به صورت الگویی وارد شده بود که االن قدیمی شده و رسند که البته از می
دستگاه کمباین گران قیمت پنبه وارد شود و به کشاورزان  10تراکتوری و کششی وجود دارد اما برنامه است که سال آینده حدود 

  .معرفی شود
تومانی دولتی و همچنین قسمتی از هزینه آن با یارانه مستقیم  4200کمباین پنبه با ارز دستگاه  10به گفته هزارجریبی قرار است 

کمباین پنبه وارد کشور شود و این دستگاه تا به صورت الگویی و برای تبلیغ  10شود تا آخر امسال بینی میدولت وارد شود که پیش
میلیارد تومان خواهد بود که کشاورزان معموال چنین توانی ندارند  3.8به کشاورزان استفاده خواهد شد که هزینه هر دستگاه حدود  .  

هکتار 3تا  ۲.۵میانگین برخورداری هر کشاورز پنبه  *  
های به گفته وی باید یارانه دولت به کشت پنبه ادامه پیدا کند و چون قطعات زمین کشاورزان کوچک است باید به صورت شرکت

هکتار زمین در اختیار دارد 3تا  2.5تفاده شود. در حال حاضر میا نگین هر کشاورز االت پنبه استعاونی از ماشین .  
مدیرکل دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی درمورد خرید تضمینی پنبه گفت: معموال پنبه به صورت آزاد بین کشاورزان و 

ه به دلیل رطوبت باال توسط دولت خرید تضمینی شود و بجز دو منطقه مغان و گلستان ککنی داد و ستد میهای پنبه پاککارخانه
درصد از  30تا  20شود. هر سال بین کنی داد و ستد میشود، در جاهای دیگر پنبه به نرخ آزاد بین کشاورز و کارخانه پنبه پاکمی

و برابر نرخ تضمینی دولت رسد، حتی قیمت تضمینی بازار گاهی دتولید پنبه توسط دولت خریده شده و بقیه آن در بازار به فروش می
  .است

  
شمسی 1۴۰۰خود کفایی پنبه تا سال  *  

توانیم خودکفایی پنبه را به دست آوریم، به شرط اینکه یارانه بذر به موقع و می 1400وی گفت: دولت در برنامه ششم توسعه تا سال 
ای پنبه اختصاص یابد مثال در ازبکستان دولت برای هنه با یکسال تاخیر به کشاورزان داده شود و یارانه مکانیزاسیون و کمباین

آموزان ودانشجویان برای برداشت پنبه به صورت رایگان به کشاورزان کمک دهد دانشکاران یک هفته دستور میحمایت از پنبه
  .کنند

های ترویجی احیا شود تا میزان های مراقبت از پنبه و کالسوی همچنین بر لزوم حفاظت از آفات پنبه اشاره کرد و گفت: باید شبکه
های خصوصی به کمک شد اما اکنون باید کلینیکخسارت آفت به مزارع پنبه کاهش پیدا کند. قبال دولت به این امر وارد می

خواهد که باید دولت این رقم را هزار تومان دستمزد می 50کشاورزان بشتابند و متخصصان کلینیک زراعت پنبه برای هر هکتار 

م کندفراه .  
لایر 3۶119نرخ خرید تضمینی هر کیلو وش پنبه  *  

لایر تصویب شده است که قیمت تضمینی برای  119هزار و  36وی درمورد قیمت تضمینی وش پنبه گفت: برای سال آینده هر کیلو 
لایر هر کیلو وش پنبه بوده است 964هزار و  31رقم   97سال  .  

های خوب و به صورت نقدی خریداری کرد و کشاورز وش پنبه را پنبه را به قیمت به گفته هزار جریبی بخش خصوصی امسال
ها مساعده شود، البته برخی از کشاورزان از کارخانهدهد که عمدتا به صورت نقدی تسویه حساب میکنی میتحویل کارخانه پنبه پاک

رسد. االن در استان گلستان هر تومان به فروش می 6500هزار تومان تا  5ها به صورت توافقی از کیلویی کنند و نرخدریافت می
تومان داد و ستد شده است 6500تا  4500هزار تومان است و امسال بسته به کیفت پنبه هر کیلو وش از  5تا  4500کیلو وش پنبه  .  

قط واردکننده هستند که سود خود را ای فعدههای نساجی درصدد واردات پنبه باشند مشکلی ندارد، اما وی با بیان اینکه اگر کارخانه
آالت هم مدنظر باشددانند و آنها اصال به فکر تولید داخل نیستند البته برای صنایع نساجی باید کیفیت تولید و ماشیندر واردات می .  
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پنبه خود را به استان پاک کنی در کشور وجود دارد که کشاورزان استان فارس  کارخانه پنبه 70به گفته هزارجریبی در حال حاضر 
دهند، کنی تحویل میترین کارخانه پنبه پاکفروشند یا به نزدیکبرند و گاهی کشاورز در سر مزرعه پنبه خود را به دالالن میقم می

سبزی رسد، اما در برخی محصوالت مانند مرکبات،در پنبه کاری این محصول بدون واسطه و یا حداکثر با یک واسطه به فروش می
شودو صیفی محصول به چند واسطه دست به دست می .  

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 10/1397/ ۶تاریخ :

هزار میلیارد ریال خسارت می بیند 2۰۰بخش کشاورزی ساالنه   
تا  150عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی کشور گفت: حوادث طبیعی و غیر مترقبه ساالنه بین  -ایرنا -تبریز
هزار میلیارد لایر به بخش کشاورزی ایران خسارت وارد می کند 200 . 

« روز پنجشنبه در جلسه ستاد بیمه محصوالت کشاورزی استان آذربایجان شرقی، خاطرنشان « ازعلی ابراهیمی پاکنی

هزار میلیارد لایر متحمل خسارت شد 100تا  70کرد: بخش کشاورزی ابتدای امسال به علت سرمای دیر رس بین  . 
هزار میلیارد لایر برای بیمه  10زی در حدود قانون بیمه محصوالت کشاور 12وی با اشاره به اینکه دولت در ماده 

میلیارد لایر نیز از  5000تا  4000محصوالت زراعی و باغی پیش بینی کرده است، اظهار داشت: به طور تقریب بین 

هزار میلیارد لایر باید خسارات وارده بر این بخش مدیریت شود 20حق بیمه تامین شده و در مجموع با  . 
تا  60در بیمه محصوالت کشاورزی بین  وی افزود: سهم دولت درصد است، که این مسئله موجب نارضایتی در  70

 .پرداخت غرامت به خسارت دیدگان شده است
عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی اظهار داشت: خطر پذیری در بیمه کشاورزی بسیار باال است و 

تندبیمه های تجاری حاضر به پذیرفتن این ریسک نیس . 
درصد حق بیمه توسط دولت و بقیه توسط بیمه گذار پرداخت  70تا  60تا کنون  1363ابراهیمی پاک ادامه داد: از سال 

 .می شود که بر حسب نوع محصول متغیر و متفاوت است
لی و وی با اشاره به اینکه استان های آذربایجان شرقی، اردبیل و سیستان و بلوچستان امسال در بسترخشکی و خشکسا

درصد خشکسالی دارد و این مسئله می تواند در آینده  20زیر خط قرمز قرار دارند، گفت: آذربایجان شرقی باالی 

 .خسارات سنگینی بر بخش کشاورزی استان وارد کند
میلیارد لایر است،  140غرامت بیمه پرداخت شده به استان یکهزار و  95-96وی همچنین با بیان اینکه در سال زراعی 

میلیارد لایر است که در مقایسه با سال زراعی  58تا امروز  1397گفت: کل مبلغ غرامت تائید شده استان از اول سال 
میلیارد لایر پرداخت شده و بقیه آن  33و سال های قبل از آن عدد پائینی را نشان می دهد و از این مبلغ نیز تنها  95-94

 .در مرحله پرداخت قرار دارد
ک اظهار داشت: یکی از سیاست گذاری های صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در سال آینده، بیمه گری ابراهیمی پا

بصورت استانی و منطقه ای براساس شرایط و موقعیت هر استان است و نسبت غرامت پرداخت شده در استان آذربایجان 

است 3.34شرقی به سهم بیمه گذار، عدد  . 
هکتار اراضی زراعی و هزار  25به گزارش ایرنا، امسال  هکتار از باغات استان تحت پوشش صندوق قرار گرفته  105

درصد مزارع سال گذشته بیمه شده است 50است، که در بخش محصوالت زراعی تنها  . 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 

 خبرنگاران جوان  – 3/10/1397تاریخ : 
 

الت غذایی مورد تایید درصد سالمت محصو ۹5میلیون یورو ارز به واردات دارو و مواد بیولوژیک/  ۳4۰اختصاص 

  دامپزشکی است
میلیون یورو تخصیص ارز در حوزه واردات دارو و مواد بیولوژیک صورت گرفته که تا  220رفیعی پور گفت: تاکنون بیش از  

میلیون یورو خواهد رسید 3۴0پایان سال به  . 
ت،تجارت و کشاورزیصنعبه گزارش خبرنگار  ، علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ها، سازمان المللی سارماکوپه دامپزشکی ایران، اظهار کرد: قبل از بحث تحریمدامپزشکی در نخستین نمایشگاه تخصصی بین
های مرتبط با دارو و واکسن را با همکاری بخش خصوصی تغییر داده است تا فرایند واردات مواد از دستورالعمل دامپزشکی بسیاری

 .اولیه دارو و واکسن کوتاه شود
میلیون یورو تخصیص ارز در حوزه واردات دارو و مواد بیولوژیک صورت گرفته است،  220 وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از

میلیون یورو خواهد رسید 3۴0 یزان تا پایان سال بهافزود: این م . 
ایم خوشبختانه با تخصیص ارز صورت گرفته برای دو سال آینده، پور ادامه داد: طی مذاکراتی که با موسسه رازی داشتهرفیعی

 .واکسن مورد نیاز وارد کشور شده و نگرانی در حوزه تأمین منابع اولیه و واکسن نخواهیم داشت
ها نسبت به سالهای اخیر بیان کرد: اگرچه قیمت داروها و واکسن ها به م مسئول درباره آخرین وضعیت قیمت داروها و واکسناین مقا

بندی ممکن است نسبت به سال گذشته نوساناتی داشته باشد، اما به سبب اختصاص ارز دولتی به تأمین واکسن، دارو و مواد سبب بسته
کندهای صورت گرفته تعیین میها را متناسب با هزینهمتبیولوژیک؛ سازمان حمایت، قی . 

 ۵0تا  ۴0رسد، بیان کرد: البته هزار قلم می 2وی، با اشاره به اینکه مجموع اقالم دامپزشکی در حوزه دارو و مواد اولیه به بیش از 
 .قلم از این تعداد جزء محصوالت استراتژیک هستند

لیه در حوزه واکسن باید از چند مرحلهرفیعی پور، گفت: ثبت سفارش مواد او وزارت صمت، دامپزشکی و بانک مرکزی بگذرد اما   

ها کمتر از سه ماه به طول می انجامدبه اعتقاد بنده هم اکنون ثبت سفارش . 
در زمینه  رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه مبادالت ارزی به روال عادی بازگشته است، افزود: اگرچه تا یک هفته اخیر

کننداکنون کشورهای روسیه، چین و ترکیه با واردکنندگان و تولیدکنندگان همکاری مینقل و انتقاالت ارز مشکل داشتیم اما هم . 
میلیون  12 سال گذشته در این بازه زمانی، بیش از :رفیعی پور درباره آخرین وضعیت بیماری آنفوالنزای حاد پرندگان اظهار کرد

هزار قطعه رسیده است و این امر بیش از  700وم شده بود در حالی که هم اکنون تعداد معدوم سازی طیور به حدود قطعه طیور معد
 .هزار میلیارد تومان به صنعت کمک کرده است

سوختیم اما هم اکنون با اجرای رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه افزود: با وجود آنکه طی دو سال اخیر در تب آنفوالنزا می
ای از کشور گذار، در کنار رصد و پایش واحدها، بیماری کامال تحت کنترل است. ویروس در هر نقطهواکسیناسیون هدفمند مرغ تخم

توان آن را در همان نقطه خفه کردکه حضور پیدا کند با شناسایی می . 
ئینی همچون گوشت قرمز، ماهی، مرغ، ها و نظارت بر محصوالت پروتوی ادامه داد: در حوزه دامپزشکی، رصد و پایش بیماری

درصد مورد تایید است 9۵  گیرد، کیفیت و سالمت تمامی این محصوالت غذایی باالیشیر و عسل صورت می . 
واکسن و   رئیس سازمان دامپزشکی در پایان تصریح کرد: ما به عنوان حاکمیت از تولیدکنندگان انتظار داریم که در زمینه تولید

ودبرخی داروها ور رغم این دانش دهد که در تکنولوژی و دانش بومی در اوج هستیم اما علیکنند، چرا که نمایشگاه کنونی نشان می  

باشیم  رود در سالهای آتی شاهد تحقق این مهمو تکنولوژی باال، بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به تولید اقدام نمی کنند. انتظار می . 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 خبرگزاری مهر  – ۴/10/1397تاریخ : 

  ودجه وزارت جهاد کشاورزی کاهش یافتب
میلیارد لایر پیش بینی کرده است که این عدد نسبت به  ۵73هزار و  21دولت بودجه سال آینده وزارت جهاد کشاورزی را بیش از 

میلیون لایر کاهش داشته است ۵9۴میلیارد و  3۵2، هزار و 97بودجه مصوب سال  . 
، خبرنگار مهربه گزارش  میلیارد لایر پیش بینی کرده  ۵73هزار و  21دولت بودجه سال آینده وزارت جهاد کشاورزی را بیش از  

میلیون لایر کاهش دارد ۵9۴میلیارد و  3۵2، هزار و 97است که این عدد نسبت به بودجه مصوب سال  . 
 د لایر بوده است.میلیار 92۶هزار و  22، بیش از 97بودجه مصوب سال 

 میلیارد لایر بوده است. 771هزار و  21، بیش از 9۶همچنین بودجه مصوب سال 
 لیننک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 خبرگزاری فارس  – ۴/10/1397تاریخ : 

میلیارد تومان یارانه کاال برای سال آینده  ۷۸2هزار و  1۷اختصاص   
 145هزار و  6میلیارد تومان یارانه برای کاالها در نظر گرفته شده است که بالغ بر  782هزار و  17بالغ بر  98طبق الیحه بودجه 

این الیحه است 1۴میلیارد تومان از رقم مذکور مربوط به یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل تبصره  .  
الیحه  14کل کشور در جدول مربوط به تبصره  98طبق جزئیات الیحه بودجه سال  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

میلیارد تومان یارانه نان و خرید  145هزار و  6های انرژی است بالغ بر که مربوط به منابع و مصارف ناشی از درآمد حامل
 .تضمینی گندم در نظر گرفته شده است
میلیارد  782هزار و  17بینی شده است. مجموعا میلیارد تومان یارانه پیش 637ر و هزا 11همچنین در فصل چهار الیحه بالغ بر 

های مختلف در نظر گرفته شده استتومان از این دو محل یارانه برای بخش .  
 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تخم مرغ
 ایرنا  – ۵/10/97تاریخ : 

 مخالفت تولیدکنندگان با کاهش قیمت تخم مرغ
شرکت پشتیبانی مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار گفت: تولیدکنندگان در نامه ای به وزارت جهادکشاورزی و  -ایرنا -تهران

 .امور دام ممنوعیت واردات تخم مرغ را خواستار شدند تا تولید به سبب کاهش قیمت، آسیب نبیند

در پی ورود شرکت پشتیبانی امور دام  :رضا ترکاشوند' عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود'

وب تنظیم بازاری، قیمت این محصول در مرغداری های کشور به موضوع عرضه تخم مرغ وارداتی با قیمت های مص

 .کشور به کمتر از هفت هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است
ترکاشوند تصریح کرد: ادامه عرضه تخم مرغ وارداتی و کاهش قیمت، می تواند تولیدکنندگان را در حاشیه زیان قرار دهد 

صنعت وارد کند که این امر، موجب نگرانی تولیدکنندگان شده استو با حذف گله های مرغ تخمگذار آسیب جدی به این  . 
 

 توافق تولیدکنندگان تخم مرغ برای تامین نیاز داخلی  **
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار گفت: خوشبختانه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان کنترل شده است و در 

ه واحدهای خسارت دیده پارسال نیز به چرخه تولید بازگشته استواحدهای تولیدی مشکلی نداریم؛ به طوری ک . 
 7200به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه های تولید قیمت منطقی هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری های کشور 

هزار تومان تمام می شود 17هزار تا  16تایی،  30تومان است که برای مصرف کننده به ازای هر شانه  . 
هزار تومان را اجحاف به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانست  10فزایش قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ به بیش از وی ا

 .تومان نرسیده است 8500و افزود: در بدترین شرایط، قیمت تخم مرغ در مرغداری های کشور بیش از 
واردات تخم مرغ از سوی شرکت پشتیبانی ترکاشوند اعالم کرد: در تفاهمی با تولیدکنندگان قرار است در صورت قطع 

هزار تن تولید داخلی به بازار عرضه شود تا تولیدکنندگان متضرر نشوند 2امور دام کشور، ماهانه  . 
هزار تن گوشت مرغ و  200میلیون و  2به گزارش ایرنا، سالیانه نزدیک  هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می  930

الت خودکفاست اما پارسال به دلیل بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، واردات شود و کشور در تولید این محصو

 .تخم مرغ کلید خورد
هزار تومان رسید که شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای تنظیم  24تایی تخم مرغ به  30چندی پیش قیمت هر شانه 

تومان اقدام کرد 800هزار و  13بازار به عرضه تخم مرغ های وارداتی با قیمت  .  
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور امروز به ایرنا گفت: این شرکت با عرضه نامحدود تخم مرغ وارداتی به قیمت 

تومان توانست قیمت هر شانه  800هزار و  13 هزار تومان در بازار برساند 16تایی تخم مرغ را به کمتر از  30 . 
« ود انتقاد تولیدکنندگان تخم مرغ، روند توزیع این محصول تا متعادل شدن قیمت ها اضافه کرد: با وج« حمید ورناصری

 .ادامه می یابد
  لینک خبر
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 تخم مرغ
 خبر گزاری فارس – 1/10/1397تاریخ : 

درصدی واردات تخم مرغ به کشور  1۰۰افزایش   
میلیون دالر بوده است 3ماه امسال خبرداد که به ارزش  8درصدی واردات تخم مرغ در  100گمرک ایران از افزایش  .  

میلیون دالر تخم مرغ وارد کشور  3جاری به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، در هشت ماه سال
 .شد

میلیون دالر وارد  3تن و به ارزش  198هزار و  2به حجم  97طی هشت ماه سال  است  تخم مرغ که از جمله کاالهای اساسی 

دهددرصدی را نشان می 100افزایش  96کشورمان شده است که نسبت به مدت مشابه سال  .  
 .بنابراین گزارش میزان واردات در مدت مشابه سال گذشته صفر بوده است

 لینک خبر 
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 تخم مرغ 
 ایرنا  – 1/10/1397تاریخ : 

برابری واردات تخم مرغ در هشت ماه امسال 2رشد   
تن تخم مرغ در هشت ماه امسال خبر داد که نسبت به مدت  198هزار و  2گمرک جمهوری اسالمی ایران از واردات  -ایرنا -تهران

 .مشابه پارسال صد درصد بیشتر شد

تخم مرغ در هشت ماه امسال سه میلیون دالر رسید به گزارش شنبه تارنمای گمرک، ارزش واردات . 
هزار تن  940عدد در سال است و براساس آمارها هر سال  191به گزارش ایرنا، سرانه مصرف تخم مرغ در کشور 

  .تخم مرغ در کشور تولید می شود
، 1395در مقایسه با سال  هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شد که 888البته طبق اطالعات مرکز آمار ایران، پارسال 

درصدی داشت 6کاهش  . 
میلیون قطعه مرغ های آلوده در واحدهای  25سبب معدوم سازی  1396شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در فصل پاییز 

 .تولیدی شد که این امر افزایش قیمت تخم مرغ را در بازار به دنبال داشت
سازی بازار به واردات تخم مرغ اقدام کرددر پی این تغییر قیمتی، دولت برای متعادل  .  

اردیبهشت ماه امسال با آغاز فصل گرما و تعطیلی مدارس مصرف تخم مرغ کاهش یافت و واردات آن متوقف شد اما پس 
از یک ماه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرد برای تنظیم بازار، مجوز واردات تخم مرغ از ترکیه دوباره 

و بخش خصوصی در صورت تمایل می تواند برحسب نیاز، تخم مرغ وارد کند صادر شد . 
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان  – 2/10/1397تاریخ : 

  کمبودی در ذخیره سازی سیب شب عید نداریم/ ایران چهارمین تولیدکننده سیب در جهان
د گفت: برای ذخیره سازی شب عید امسال، به اندازه کافی سیب های سردسیری و نیمه سردسیری وزارت جهامدیرکل دفتر میوه

  .موجود است
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش  های وند مدیرکل دفتر میوهبه نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شکراله حاجی 

هزار تن سیب در کشور  ۴00تا  200میلیون و  3سردسیری و نیمه سردسیری وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: امسال تولید 
بینی شده استپیش . 

رد و افزود: این صادرات به کشورهای حوزه خلیج هزار تن اعالم ک ۶0۵را حدود  9۶وی، میزان صادرات سیب درختی در سال 
 .فارس، آسیای میانه و کمی هم به اروپا انجام شده است

هزار تن صادرات سیب داشته ایم 207وند ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون نیز حدود حاجی . 
ذخیره سازی شب عید امسال، به اندازه کافی و هزار تن بود، بیان کرد: برای  20وی با بیان این که سال گذشته ذخیره سیب شب عید 

 .بیش از نیاز سیب موجود است
مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی درباره قیمت سیب گفت: قیمت سیب متعادل است، اما از بارانداز به 

د کنترل های الزم را انجام دهندبعد قیمت این محصول بسیار متغیر می شود و از این رو دستگاه های نظارتی بای . 
میلیون ُتن بیان کرد و گفت: ایران به لحاظ تولید پس از چین، آمریکا و هلند، رتبه چهارم جهان  90وی در پایان تولید جهانی سیب را 

درا دار . 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور

ایرنا  – 7/10/1397تاریخ :   

داردتومان پیگرد قانونی  ۸۷۰۰خرید و فروش مرغ زنده بیش از   
تومان در  700اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران اعالم کرد: خرید و فروش مرغ زنده بیشتر از هشت هزار و  -ایرنا-تهران

 .استان تهران ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

کرد: خرید مرغ زنده در سراسر استان  به گزارش روز جمعه ایرنا، این اتحادیه در اطالعیه ای به اعضای خود تاکید
تومان، پیگرد قانونی دارد و با خریداران و فروشندگان  700تا هشت هزارو  600تهران به قیمت باالتر از هشت هزارو 

 .باالی نرخ فوق از طریق مراجع قضایی و تعزیرات برخورد قاطعانه خواهد شد
اطالعیه، مسئوالن به دنبال جلوگیری از گران فروشی این محصول از به گزارش ایرنا، به نظر می رسد بر اساس این 

هزار تومان، ستاد تنظیم  10مبدا تولید هستند. وزیر جهاد کشاورزی قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده را 
 13غ در محدوده کنند با این حال قیمت مرهزار تومان اعالم می 12تومان و مرغداران آن را  800هزار و  9بازار 

هزار تومان در تهران به فروش می رسد14تومان تا  500هزار و   

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

خبرنگاران جوان  – 5/10/1397تاریخ :   

  میلیون راس بره در کشور/قیمت گوشت قرمز در سطح بازار قابل قبول نیست 12تولید ساالنه 
میلیون راس اعالم کرد 12رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده متوسط تولید ساالنه بره کشور را  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیمنصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

های وزارت جهاد میلیون راس اعالم کرد و گفت: براساس آخرین آمار 12، متوسط تولید ساالنه بره کشور را خبرنگاران جوان
میلیون راس بوده است ۵۵کشاورزی، جمعیت کنونی گوسفند در داخل کشور  . 

گیرد، افزود: براساس آمار و مستندات گوشت قرمز در داخل کشور مورد استفاده قرار میهزارتن  900وی با اشاره به اینکه ساالنه 
800موجود  درصد ماحصل گوسفند است ۴۵درصد آن گوساله و  ۵۵شود که تن از نیاز کشور در داخل تولید می  . 

ای اخیر در سطح بازار برگرفته از عواملی هپوریان با اشاره به اینکه قیمت گوشت در سطح بازار قابل قبول نیست، بیان کرد: گرانی
های حمل و نقل استهای دیگر به تهران به دلیل نبود تقاضا، قاچاق دام و افزایش هزینههمچون انتقال دام از شهر . 

 واردات گوشت قرمز به روال عادی بازگشت/ رفع ممنوعیت صادرات دام زنده تنها راهکار تنظیم بازار داخل :بیشتر بخوانید
ین مقام مسئول با اشاره به اینکه واردات گوشت در بخش منجمد و گرم به میزان کافی است، اظهار کرد: براین اساس دامدارانی که ا

گذارند چرا که بخشی از آورند، هزینه اضافی روی دست چوبدار میهای دیگر به تهران میبره خود را به سبب نبود تقاضا از شهر
ارداتی استهای وتقاضا به سمت گوشت . 

وی قاچاق دام را یکی از عوامل اصلی گرانی گوشت قرمز در بازار اعالم کرد و افزود: قبل از ممنوعیت صادرات دام زنده، در 
 11تا  10شد، درحالیکه با ممنوعیت صادرات حدود های هدف صادر میبهترین شرایط تنها یک درصد دام تولیدی کشور به بازار

شودخایر ژنتیک در بخش دام سبک و سنگین از کشور خارج میدرصد دام تولیدی و ذ . 
های کشور بیان کرد: رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده با اشاره به راه حل مناسب جلوگیری از خروج بی رویه دام از مرز

نظیم بازار دام زنده استاجرای سیاست تعرفه و همچنین واردات یک کیلو گوشت در ازای صادرات سه کیلو صادرات تنها راه حل ت . 
رسد که مشکالت متعددی در صنعت های کشور همچنان ادامه یابد، به نظر میپوریان ادامه داد: اگر خروج غیرقانونی دام از مرز

های دامپروری کشور ایجاد خواهد شد، از این رو رفع ممنوعیت صادرات تنها راه حل جلوگیری از خروج غیرقانونی دام از مرز
است کشور . 

های خود به منظور افزایش سود منطقی هستند، گفت: همچنین وی با اشاره به اینکه صنعت دامپروری به فکر افزایش وزن تولید بره
 .متقاضیان به دنبال آن هستند که گوشت خالص به دستشان برسد

شود، هزار تومان درب دامداری عرضه می 2۵رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده در پایان با اشاره به اینکه هر کیلو بره با نرخ 
شودهای باالیی در بازار عرضه میتصریح کرد: این درحالی است که به سبب سودجویی عوامل واسطه با نرخ . 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

ایرنا – 6/10/1397تاریخ :  

  ۹۶هزار تن مرغ زنده در سال  ۰542مرغداری در نیمه امسال/ تولید  ۳2251فعالیت 
مرغداری پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور  20۵20تعداد  1397آمارگیری در سال براساس نتایج  :مرکز آمار ایران اعالم کرد

واحد( غیر فعال بوده است 198۵واحد فعال و بقیه ) 322۵1وجود داشته است که از این تعداد،  .  
تابستان سال  های پرورش مرغ گوشتی دریبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار، بر اساس نتایج سرشماری از مرغدار

واحد فعال و بقیه  15322مرغداری پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور وجود داشته است که از این تعداد،  20520، تعداد 1397
واحد( غیر فعال بودهاست 5198) . 

ری از توسط مرکز آمار ایران انجام شد. در این آمارگی 1397های پرورش مرغ گوشتی در تابستان سال یسرشماری از مرغدار
نفر روز آمارگیر، بازبین، مسئول گروه و کارشناس استفاده به عمل آمد 7749وجود  . 

مرغداری پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور وجود داشته است که از  20520تعداد  1397براساس نتایج این آمارگیری در سال 
مرغداری  18093، 1394ین در حالی است که در سال واحد( غیر فعال بوده است. ا 5198واحد فعال و بقیه ) 15322تعداد،  این 

واحد( غیرفعال بوده است 5520مرغداری فعال و مابقی ) 12573پرورش مرغ گوشتی در کشور بوده که از این تعداد  . 
یافته برای این تعداد واحد است که وزن مرغ زنده پرورش 15447، 1396های گوشتی فعال در سال همچنین تعداد مرغداری

هزار  487حدود  1393هزار تن گزارش شده است که نسبت به آمارگیری انجام شده در سال  2540غداری گوشتی فعال برابر مر
درصد( افزایش یافته است 24) تن . 

نفر  38513نفر بوده است که از این تعداد  58330، 1396های پرورش مرغ گوشتی در سال تعداد کارکنان شاغل در مرغداری
 38073داده است، همچنین بین شاغالن با مزد و حقوق نفر را شاغل بدون مزد و حقوق تشکیل می 19817و حقوق و  شاغل با مزد

نفرکارکن زن بوده  612نفرکارکن مرد و  19205نفر کارکن زن و از مجموعه شاغالن بدون مزد و حقوق  440نفرکارکن مرد و 
 .است

1396داد کارکنان شاغل در مرغداری ها در سال براساس نتایج حاصل از این طرح آمارگیری، تع  9308، 1394نسبت به سال  
یافته است  درصد( افزایش 19نفر )   

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

ایرنا  – 2/10/1397تاریخ:   

تن مرغ منجمد دولتی در پایتخت عرضه می شود 1۰۰روزانه   
تن  100مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با اشاره به افزایش قیمت مرغ گفت: به منظور کاهش قیمت روزانه  -ایرنا -تهران

تومان در پایتخت عرضه می شود 900هزار و  8مرغ منجمد با قیمت هر کیلو  . 

مرغ پرداخت و اظهار داشت: معموال در رضا سالمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تشریح افزایش قیمت 
فصل سرما عرضه مرغ توسط مرغداران کاهش می یابد و همچنین در آستانه شب یلدا تقاضای خرید مرغ توسط مردم 

 .افزایش پیدا کرد
تومان در حال عرضه  700هزار و  12وی افزود: قیمت مرغ گرم هم اکنون در سطح تهران بصورت خرده فروشی 

تومان بصورت عمده فروشی می باشد 500و  11یمت در میدان بهمن است که این ق . 
هزارو پانصد، تومان  10هزارو پانصد تا  9مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران قیمت منطقی مرغ گرم را هر کیلویی 

و تره بار و تن مرغ منجمد برای کاهش قیمت مرغ در میادین میوه  100اعالم کرد و افزود: در حال حاضر روزانه 
فروشگاههای زنجیره ای شهر تهران توزیع می شود که با این توزیع پیش بینی می شود قیمت مرغ در روزهای آینده 

 .کاهش یابد
وی خاطرنشان کرد: مشکلی در زمینه عرضه مرغ منجمد وجود ندارد و در صورت نیاز آمادگی وجود دارد میزان 

 .عرضه در تهران افزایش یابد
هزار تومان باالتر نمی رود و با توزیع گسترده اداره کل پشتیبانی امور دام در  13المی، قیمت مرغ که حدود به گفته س

 .استان های کشور این قیمت در روزهای آینده کاهش می یابد
 31مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران همچنین درباره قیمت تخم مرغ نیز گفت: عرضه گسترده تخم مرغ هر شانه 

تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاههای زنجیره ای حدود یک ماه در حال انجام است و در این  800هزار و 

 .زمینه مشکلی وجود ندارد
وی یادآور شد: برای تعادل قیمت های مرغ و تخم مرغ عرضه گسترده با نرخ دولتی در تهران و سایر استان های کشور 

دام در حال انجام است توسط شرکت پشتیبانی امور . 
سالمی تصریح کرد: همزمان با فصل سرما و با توجه به کاهش تولید، برای تنظیم بازار محصوالت پروتئینی، توزیع 

گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز با نرخ دولتی در میادین میوه و تره بار و فروشگاههای زنجیره ای تهران و سایر 

ده و تا به تعادل رسیدن قیمت های غرضه این محصوالت ادامه خواهد داشتاستان های کشور از سرگرفته ش . 
هزار تومان و همچنین قیمت تخم مرغ در  13براساس گزارش خبرنگار ایرنا، در روزهای اخیر قیمت گوشت مرغ به 

هزار تومان رسیده بود 24برخی فروشگاههای شهر تهران به شانه ای  . 

 لینک خبر 
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 خرما

 خبرگزاری فارس – ۴/10/1397تاریخ : 

میلیون دالر خرمای مضافتی در نیمه اول امسال  ۳2صادرات   
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، این مطلب را مدیرکل دفتر امور میوههای 

 11شود و هند با خرید بیش از کشور جهان صادر می 78گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی افزود: خرمای ایران به 
رودمیلیون دالر بزرگترین مشتری این محصول از ایران به شمار می . 

تن خرمای شاهانی  ۵391اظهار داشت: طی شش ماهه نخست امسال  مسعود لطیفیان با اشاره به صادرات انواع دیگر خرمای کشور
 112هزار و  ۴73تن به ارزش سه میلیون و  ۶۶۵1دالر و خرمای زاهدی نیز به میزان ۴1هزار و  ۴29میلیون و  ۴به ارزش 

 .دالر صادر شده است
دالر،  317هزا ر و  7۴3تن خرمای استعمران به ارزش دو میلیون و  32۶1وی گفت: بر اساس آمار گمرک ایران، در همین مدت 

تن و به ارزش  ۵29دالر و خرمای پیارم با وزن  3۴0هزار و  829تن و به ارزش یک میلیون و  2۵۶9خرمای کبکاب به میزان 
دالر صادرات داشته ایم ۵37هزار و  ۶1۴یک میلیون و  . 

نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی افزودمدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و  تن  ۴0۶هزار و  38عالوه بر این موارد،  :

دالر صادر شده است 710هزار و  172میلیون و  37سایر خرماها در ردیف های دیگر به ارزش  . 
هزار تومان  12بر وی خاطر نشان کرد که گران ترین خرمای صادراتی ایران، خرمای پیارم بوده که هر کیلوگرم آن ارزشی بالغ 

 .دارد
لطیفیان، هزینه بازاریابی را یکی از مشکالت عمده ایجاد مزیت نسبی صادراتی خرمای ایران دانست و گفت: هزینه بازاریابی این 

 .محصول شامل بارگیری، حمل و نقل، توزین، تخلیه، دستمزد، درجه بندی و ضایعات می شود
درصد است،  8.1۶و  9.1۵وی با بیان این که ضریب هزینه بازاریابی در مسیر بازاریابی در استان های کرمان و بوشهر به ترتیب 

 .اظهار داشت: سود خالص بازاریابی در سطح تولید کننده و عمده فروش با توجه به رقم خرما متفاوت است
تی در بازارهای جهان، زمان بر بودن تشریفات گمرکی، عدم ثبات قوانین لطیفیان در عین حال عرضه محصول غیر یکدست و بهداش

و مقررات، مشکالت موجود در وصول پول از بازارهای جهانی، عدم اطالع کافی صادر کنندگان از مقررات و استانداردهای کشور 
اکثر مزیت نسبی صادراتی خرمای ایران هدف، و عدم استفاده از روش های جدید بازاریابی را از جمله موانع رسیدن ارقام به حد

 .عنوان کرد
وی تصریح کرد: اتریش، آلمان، اندونزی، انگلستان، اوکراین، بالروس، آمریکا، ایتالیا، ترکیه، کره، چین، دانمارک ، ژاپن، شیلی، 

 .عراق و فرانسه از جمله مقاصد خرمای ایران هستند
مسیری معاونت امور باغبانی گفت: بر اساس تحلیل های بازار جهانی، تولید خرما مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گر

سنت به ازای هر کیلوگرم مزیت نسبی برای تولید دارد و بر این اساس نگاهی به ارزش ارقام خرماهای  ۵.31تا سطح قیمت جهانی 
بوده است 97 تجاری ایران نشان می دهد که ارزش نسبی آنها باالتر از این آستانه در سال . 

وی تصریح کرد: با اصالح الگوی کشت ارقام خرما، امکان بهبود ارزش نسبی آن وجود دارد و ارقامی مانند مجول، پیارم، دگلت 
 نور، برحی، مضافتی و کبکاب از جمله این ارقام به شمار می روند

 .لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.maj.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolsenews&lang=1&tempname=main&sub=0&PageID=104822&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolsenews_sample_main_block14
https://www.maj.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolsenews&lang=1&tempname=main&sub=0&PageID=104822&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolsenews_sample_main_block14
https://www.farsnews.com/news/13971004001107/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – ۶/10/1397تاریخ : 

  میلیون تن سیب زمینی/خرید تضمینی سیب زمینی جوابگوی هزینه کشاورزان نیست 5پیش بینی تولید 
میلیون تن خواهد رسید ۵ها، تولید سیب زمینی در سال جاری به رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی گفت: براساس پیش بینی .  

اررحیم نیازی رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی در گفت و گو با خبرنگ گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

 های صورت گرفته، تولید سیب زمینی در، درباره آخرین وضعیت تولید سیب زمینی اظهار کرد: براساس پیش بینیخبرنگاران جوان
میلیون تن خواهد رسید ۵سال جاری به  . 

همچنین کشت دوم سیب زمینی در جیرفت به تازگی آغاز شده است که  :وی از برداشت سیب زمینی در جیرفت خبر داد و گفت

شودمحصول کشت دوم این این استان در فروردین به بازار عرضه می . 
هزار هکتار اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه سرانه مصرف ساالنه سیب  1۵0نیازی سطح زیر کشت سیب زمینی در کشور را 

های هدف صادر شودکیلو است، از این رو مازاد نیاز کشور باید به بازار ۴۵زمینی به ازای هر نفر  . 
و گفت: این درحالی هزارتن اعالم کرد  280رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی میزان صادرات محصول تا پایان شهریور را 

مهرماه به دنبال نوسان قیمت سیب زمینی، صادرات محصول بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی متوقف شد 20است که از  . 
رسدمیلیون تن می ۵رفع ممنوعیت صادرات راهکار تعادل قیمت سیب زمینی در بازار/تولید سیب زمینی به  :بیشتر بخوانید  

ها در انبار، انجمن درخواست رفع ممنوعیت صادرات را به مازاد تولید سیب زمینی و جوانه زدن سیب زمینی وی ادامه داد: با توجه
ای از سوی وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صمت اعالم شداز وزارت جهاد کشاورزی داشت که این موضوع طی نامه . 

م، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو سیب زمینی با نرخ یک هزار و نیازی با اشاره به اینکه مشکلی در تولید و عرضه سیب زمینی نداری
هزار تومان ناشی از  3تا  ۵00هزار و  2های شود، درحالیکه با نرختومان از کشاورزان خریداری می ۶00تا یک هزار و  ۵00

شود که این امر اجحاف در حق مصرف کنندگان استها در میدان عرضه میضعف در نظارت . 
مدیره انجمن ملی سیب زمینی در پایان با اشاره به اینکه خرید تضمینی سیب زمینی جوابگوی نیاز کشاورزان نیست،  رئیس هیات

های تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی سیب زمینی بسیار پایین و غیرکارشناسی است، چرا که با وجود افزایش دو برابری هزینه
دالر و فروش محصول به لایر جوابگوی هزینه کشاورزان نیست حمل و نقل و خرید نهاده و تراکتور بر مبنای . 

 
 لینک خبر 
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 رید تضمینی / خدمات خ
 

 خبرنگاران جوان  – 4/10/1397تاریخ : 

  تضمینی گندم هزار میلیارد تومان افزایش یافتیارانه نان و خرید 
  .در الیحه بودجه سال آینده، یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است

، سهم یارانه نان و 98، براساس الیحه پیشنهادی دولت به مجلس در الیحه بودجه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش   
میلیارد لایر تعیین شد. ۴۵0هزار و   .هزار میلیارد لایر است ۵ 

 لینک خبر 
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 خشکسالی
 ایرنا  – 1/10/1397تاریخ : 

 وزوز مگس مدیترانه زیر سایه خشکسالی در کرمان
حاال پس از تنگ شدن سایه سهمگین و سوزان خشکسالی بر سرعرصه های مختلف استان کرمان بخصوص  -ایرنا  -کرمان 

تن کشاورزان زخم خورده این دیار را می لرزاندکشاورزی، وزوز مگسی مزاحم و البته خطرناک با لقب مدیترانه ای،  . 

به گزارش ایرنا، وزوز مرگ بار مگس مدیترانه ای )نوعی مگس میوه خوار( بیخ گوش باغات کرمان به تهدیدی جدید و 

  .جدی برای بخش کشاورزی کرمان تبدیل شده است
شده، آفات زیادی در بخش کشاورزی این خطه  اکنون که سایه سوزنده خشکسالی و کم آبی بر فرق کویر کرمان گسترانیده

  .بروز و ظهور کرده اند که یکی از این آفات مگس میوه مدیترانه ای است
مبارزه همزمان با آفات، تغییرات اقلیمی، کم آبی و البته خشکسالی نه تنها بر دوش بخش کشاورزی کرمان هزینه های 

درصد باغات کشور را تشکیل می دهد و ساالنه سه میلیون  24استانی که زیادی تحمیل کرده بلکه تاثیر زیادی بر اقتصاد 

هزار تن محصول تولید می کند، گذاشته است 500و  .  
درصدی محصول پسته استان کرمان طی سال جاری، حمله آفت زنجیره خرما و غیره مشتی نمونه  90از بین رفتن 

شاورزان کرمانی با بنیه ضعیف مالی و ترس از فرود خروارهای مشکالت بخش کشاورزی در کرمان است و حاال ک

  .مگس مدیترانه ای در باغاتشان مواجهند
گونه میوه را دارد  300مگس مدیترانه ای توانایی وارد کردن خسارت به  **  

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، آفت مگس مدیترانه ای را 

گونه گیاه گرمسیری و سردسیری خسارت وارد کند 300طرناک می داند و می گوید: این آفت قادر است به میوه خ .  
ناصر طاهری افزود: مگس مدیترانه ای به محض تغییر رنگ میوه ها به سمت رسیدگی، جذب میوه می شود و بعد از تخم 

و موجب له شدگی، گندیدگی و ریزش میوه می شودگذاری روی سطح میوه بعد از یک هفته الرو حشره وارد میوه  .  
شود. شکل آن هیچ شکل حیواناتی که دگردیسی کامل دارند )مانند حشرات و دوزیستان( گفته میالرو به نوزاد کرمی '

شودشناسی قابل توجهی را متحمل میشباهتی به حشره بالغ نداشته و از نظر دگردیسی تغییرات فیزیولوژیکی و ریخت .'  
این کارشناس تاکید کرد: امکان مبارزه شیمیایی با آفت مگس مدیترانه ای وجود ندارد لذا در راستای کاهش خسارت ناشی 

  .از این آفت باید مبارزه تلفیقی انجام شود
ل را وی به شرایط اقلیمی استان کرمان اشاره و تصریح کرد: آفت مگس مدیترانه ای توانایی تولید چهار تا پنج نسل در سا

هزار دانه میوه خسارت وارد کنند 200دارد و یک جفت نر و ماده قادر هستند به یک میلیون و  .  
تا  50مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان ادامه داد: اگر هر میوه بین  گرم وزن داشته باشد هر  250

ببرند تن میوه را از بین 200تا  50جفت مگس مدیترانه ای می توانند  .  
وی تاکید کرد: رفتار متغییر این آفت، دامنه میزبانی آن را افزایش داده لذا در طول فصل رسیدن میوه های مختلف از 

  .جمله مرکبات، خرما و غیره می تواند به تمام محصوالت استان خسارت وارد کند
و امسال در شهریور ماه در مناطقی از  از طریق منطقه جنوب کرمان وارد استان 96طاهری افزود: این آفات از سال 

  .گلباف، ماهان، چترود و راور مشاهد شد و در سایر مناطق استان نیز در حال ردیابی است
وی به کشاورزان توصیه کرد: با توجه به راهنمایی های کارشناسان گیاه پزشکی و کشاورزی در راستای کنترل آفت 

  .مگس مدیترانه ای تالش کنند
نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان تاکید کرد: در صورت کنترل نشدن مگس مدیترانه ای این آفت مدیر حفظ 

درصد انواع محصوالت را دارد100توانایی از بین بردن  .  
طاهری با بیان اینکه زمان رسیدن میوه های مختلف در استان کرمان از اردیبهشت تا دی و اواخر بهمن ماه است گفت: 

یوه های موجود در استان می توانند میزبان این آفت باشند لذا نیاز است کشاورزان با نظر کارزشناسان گیاه پزشکی تمام م

  .نسبت به مبارزه با آن اقدام کنند
طاهری از کشاورزان خواست، میوه های مشکوک و آلوده را وارد باغ نکنند، میوه های آلوده را برداشت و نسبت به 
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ریق سوزاندن و یا دفن در عمق خاک اقدام کنندامحای آنها از ط .  
  .وی به کشاورزان توصیه کرد: میوه های مناطق آلوده را قبل از تغییر رنگ و رسیده شدن کامل از درخت جدا کنند

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان توصیه کرد: شفیره آفت در عمق چند سانتی متری عمق خاک به 
برد لذا توصیه می شود کشاورزان مبارزه را از طریق شخم و در هنگام خواب زمستانه اجرا کنند تا شفیره آفت سر می 

  .در عمق خاک از بین برود
وی گفت: کشاورزان در فصل بهار نیز از کارت های زرد برای ردیابی آفت مگس مدیترانه ای در باغات استفاده کنند و 

تله های فرمونی نسبت به مبارزه با آفت اقدام کنند بعد از مشاهده با استفاده از .  
وی سطح آلودگی باغات استان کرمان غیر از جنوب استان را حدود سه تا چهار هزار هکتار عنوان کرد و گفت: با توجه 

استان وجود به برداشت میوه ها و آلودگی استان های همجوار و احتمال وارد شدن میوه ها احتمال آلوده شدن باغ های تمام 

  .دارد
طاهری افزود: در راستای کنترل آفت از موسسات تحقیقاتی و علمی، استانداری، سازمان برنامه بودجه و پدافند غیرعامل 

  .در راستای تامین اعتبار و مبارزه با آفت دعوت شده است
ت مگس میوه مدیترانه ای در عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان گفت: آفا

 این 
  .استان تا چند ماه قبل شناسایی نشده بود و از شهریور امسال ردیابی و تایید شد

هادی زهدی افزود: طبق شواهد موجود آفت مگس مدیترانه ای در بسیاری از شهرهای استان با جمعیت زیاد وجود دارد و 

تخم بگذارد 300تا  100می تواند چند بار در سال رشد کند و هر بار  .  
وی اظهار داشت: الرو مگس مدیترانه ای از میوه رسیده درختان استفاده می کند لذا تعداد میزبانان در استان کرمان به 

  .حدی است که می تواند از اول تا آخر فصل زراعی خودش را تامین کند
ود دارند لذا دامنه میزبانی وسیع و قدرت تولید میزبانان این آفت در بیشتر شهرستان های استان کرمان وج :زهدی گفت

  .مثل باال در راستای مبارزه با این آفات برای ما مشکالتی ایجاد کرده است
 250تخم یک میلیون و  100به گفته این محقق در منابع ذکر شده یک جفت مگس نر و ماده در طول فصل زراعی با 

تن هلو را از بین ببرد 50تا 40مگس در یک فصل زراعی می تواند  مگس بالغ تولید می کنند که در مجموع یک جفت .  
  .وی تصریح کرد: میوه های پوست نازک، مرکبات و انار بیشترین میزبانان آفت مگس مدیترانه ای به شمار می روند

اس مانند زمان زهدی تاکید کرد: مگس مدیترانه ای جز آفاتی است که مبارزه با آن مشکل است زیرا آفات در مراحل حس

  .الرو بودن خاک یا درون میوه و مرحله بلوغ نیز در حال پرواز هستند
وی با تاکید بر اینکه روش مبارزه با مگس مدیترانه ای دشوار است است گفت: روش های تلفیقی مبارزه باید تداوم داشته 

  .باشد
کرمان تاکید کرد: اگر کشاورزان بتوانند در  عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

زمستان زمین باغ ها را شخم سطحی بزنند و میوه های آلوده را بسوزانند یا دفع کنند جمعیت زیادی از شفیره های آفت کم 

  .می شود
ورت تداوم وی اظهار داشت: پیش بینی می شود اگر تمام بهره برداران با ما همکاری کنند می توان ظرف چند سال در ص

  .سرما این افت را از بین برد
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان تاکید کرد: بسیاری از مواد مبارزه با 

  .مگس مدیترانه ای باید از خارج کشور وارد شود و مسئوالن در صدد جذب اعتبارات در این بخش هستند
ت موجود در مورد این آفات بر اساس دیتاها و نتایج سایر استان ها مانند مازندران و شیراز است وی افزود: تمام اطالعا

  .لذا می طلبد بر اساس شرایط منطقه تحقیقات گسترده بومی انجام شود تا کار مبارزه سهل تر شود
 فرود مرگبار مگس مدیترانه ای در باغات شهرستان کرمان  **

ان کرمان نیز با اشاره به اینکه آفت مگس مدیترانه ای در شهرستان کرمان مشاهده شده است مدیر جهاد کشاورزی شهرست

  .گفت: این افت تهدید جدی برای بخش کشاورزی کرمان به شمار می رود
احمد مسعودی از کشاورزان و بهره برداران خواست چنانچه میوه های سیاه ریشه آنها در سال زراعی دارای ریزش شدید 
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هنگام استفاده داخل میوه لهیدگی و کرمهای زیادی مشاهده کردند فورا به مرکز جهاد کشاورزی مراجعه و گزارش و در 

  .کنند
  .وی بیان کرد: این آفت از مگس های خانگی کوچکتر و رنگ قهوه ای دارد

مانند انجیر، توت و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: از کشاورزان خواسته شده از خشک کردن خشکبار 

  .انگور جدا خودداری کنند و از انبار کردن میوه های مانند انار، به و سیب پرهیز شود
سانتیمتری دفن شوند واز انتقال میوه توسط  50وی ادامه داد: میوه های خراب حتما یا سوزانده و یا در عمق بیش از

  .دالالن به خارج بخش جلوگیری شود
ای یکی از آفات مخرب دنیا استمگس میوه مدیترانه  .  

این آفت به دلیل مقاومت باالیی که در مقابل شرایط آب و هوایی دارد در نقاط جهان گسترش پیدا کرده نسبت به سایر 

  .مگس های میوه باالترین خسارت اقتصادی را به کشاورزی و تولید میوه وارد می کند
میالدی به تدریج به سایر کشورها انتشار یافته  1829است و از سال  مبدا اصلی آفت مگس مدیترانه ای آفریقای شرقی

  .است
 لینک خبر 
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 دانه های روغنی
 ایران اکونا  - 3/10/1397تاریخ : 

میلیون تن دانه روغنی به کشور 2واردات   
 41هزار تن دانه روغنی به ارزش یک میلیارد و  133میلیون و  2جمهوری اسالمی اعالم کرد: در هشت ماهه امسال گمرک 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد رشد داشت-میلیون دالر وارد کشور شد  .  
تومان تامین می شود؛ این  4200خ رسمی دانه های روغنی در فهرست کاالهای اساسی دولت قرار دارد و ارز مورد نیاز آن با نر

 .کاال، ماده مورد نیاز و پایه در صنایع روغن نباتی به شمار می رود
میلیارد و  29هزار تن کاال به ارزش  498میلیون و  21در هشت ماهه نخست امسال،  میلیون دالر وارد کشور شد؛ این میزان  549

درصد از لحاظ ارزش دالری، کاهش داشت 14.4از نظر وزنی و  درصد 12.58واردات نسبت به مدت مشابه پارسال  . 
درصد رشد داشت به طوری  51براساس این گزارش واردات کنجاله سویا نیز در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

میلیون دالر وارد کشور شده است 496هزار تن کنجاله به ارزش  61که یک میلیون و  . 
میلیون دالر وارد  676هزار تن کاالی اساسی به ارزش چهار میلیارد و  130میلیون و  9نخست امسال بیش از  همچنین در نیمه

درصد کل واردات را از نظر وزنی شامل می شود56کشور شده است و این میزان  . 
شکر و گندم از جمله  ذرت، برنج، دانه های روغنی، دارو، روغن های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود، قند و

  .کاالهای اساسی هستند که در این مدت وارد کشور شده اند
 لینک خبر 
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 دانه های روغنی 
 خبرنگاران جوان – 2/10/1397تاریخ : 

میلیون تن دانه روغنی به کشور 2.1ورود   
روغنی در سال جاری خبر داد و اعالم کرد که واردات کنجاله سویا هم به  هزار تن دانه 133گمرک ایران از واردات دو میلیون و 

هزار تن رسیده است ۶1یک میلیون و  . 
های روغنی که از جمله کاالهای اساسی هستند به میزان دو میلیون و دانه م گمرک ایران،، بر اساس اعالخبرگزاری مهربه گزارش 

اند که افزایش چهار درصدی نسبت به مدت میلیون دالر در سال جاری وارد کشور شده ۴1هزار تن به ارزش یک میلیارد و  133
 .مشابه سال قبل دارد

 ۶1درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است؛ به طوری که یک میلیون و  ۵1واردات کنجاله سویا هم در این مدت افزایش 
میلیون دالر وارد کشور شده است ۴9۶هزار تن از این محصول به ارزش  . 

شوند و در این بین ترخیص شوند در کمتر از سه روز ترخیص میدرصد کاالهایی که وارد گمرک می 90بر اساس این گزارش، 
کنند تا روزی فعالیت میکاالهای اساسی در اولویت قرار دارد و گمرکات مهم کشور برای ترخیص کاالهای اساسی به طور شبانه

ای به کمک سامانه جامع گمرکی در یص این کاالها به صورت لحظهای در واردات این کاالها ایجاد نشود. همچنین روند ترخوقفه
شودمرکز پایش دفتر واردات گمرک رصد می  

 لینک خبر 
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 روغن
 خبرنگاران جوان – ۵/10/1397تاریخ : 

یک حذف روغن زیتون از گروه یک واردات زنگ خطری برای کاهش سرانه مصرف/ سیگار و تنباکو جزو گروه کاالهای 

  واردات هستند
یک فعال تولید روغن زیتون گفت: حذف روغن زیتون از گروه یک کاالی واردات موجب شده تا سرانه مصرف محصول به سبب 

  .افزایش قیمت در بازار کاهش یابد
صنعت،تجارت و کشاورزینادر جاللت عضو سابق شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

های وارداتی، اظهار کرد: براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ، با انتقاد از حذف روغن زیتون از گروه یک کاالجوان
تون از گروه کاالی یک خارج شد. ناگفته نماند که وزارت صمت قبل از پیشنهاد وزارت حمایت از تولید داخل، واردات روغن زی

 .جهاد این موضوع را تایید کرده بود
درصد  20تا  1۵گرفت و تنها وی افزود: بنده معتقدم که بنابر برنامه قبلی واردات روغن زیتون باید جزو گروه کاالی یک قرار می

شد چرا که این امر در مصرف روغن زیتون در سطح جامعه و کمک به تولید ر از باغداران خریداری میهای باالتتولید داخل با نرخ
 .داخل تاثیر بسزایی داشت

دهند، بیان کرد: این درحالی است که در ایران به ها به روغن زیتون یارانه اختصاص میجاللت با اشاره به اینکه تمامی کشور
یابدگیرد و در مقابل به واردات روغن زیتون ارز نیمایی اختصاص میتومانی اختصاص می ۴200های پالم و متفرقه ارز روغن . 

هزار تومان 90خبری از اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون نیست/قیمت هر شیشه روغن زیتون  :بیشتر بخوانید  
یابد، از این رو انتظار به واردات روغن زیتون اختصاص نمی این فعال تولید روغن زیتون ادامه داد: با توجه به آنکه ارز دولتی

درصدی واردات حذف شود تا روغن زیتون از سفره خانوار حذف نشود 27تا  2۶رود که تعرفه می . 
ها اظهار کرد: تعرفه باالی واردات و حذف واردات روغن زیتون از گروه وی با انتقاد از قیمت باالی روغن زیتون در فروشگاه

ها عرضه شود که به سبب کاهش قدرت هزارتومان در فروشگاه 90االی یک موجب شده تا هر شیشه روغن زیتون با نرخ باالی ک
های فعلی میسر نیستخرید خانوار، خرید با نرخ . 

ن گرم اعالم کرد و گفت: اگرچه سرانه مصرف روغ ۵00عضو سابق شورای ملی زیتون سرانه مصرف روغن زیتون در دنیا را 
گرم  220تا  200کیلو است، اما در ایران این رقم تنها  1۴کیلو و اسپانیا  18کیلو، ایتالیا  2۴ها همچون یونان زیتون در برخی کشور

های یک منجر به کاهش روز افزون سرانه مصرف روغن زیتون و نابودی سالمت بوده که حذف واردات روغن زیتون از گروه کاال
 .آحاد جامعه خواهد شد

میلیون دالر ارز به واردات سیگار، توتون و تنباکو از آمریکا اختصاص یافته است، تصریح  30جاللت در پایان با اشاره به اینکه 
کرد: علی رغم آنکه واردات روغن زیتون از گروه یک واردات خارج شد، اما متاسفانه محصوالتی همچون سیگار، توتون و تنباکو 

شود چرا که در گروه کاالی یک وارداتی قرار دارندد میسرطان زا با ارز دولتی وار . 

 
 لینک خبر 
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 عفرانز
 ایرنا  – 1/10/1397تاریخ : 

 زعفران گناباد به عنوان میراث کشاورزی جهانی در فائو ثبت شد
مبتنی بر قنات به عنوان پنجاه و پنجمین نظام میراث کشاورزی مهم جهانی از سوی نظام زراعت وتولید زعفران گناباد  -ایرنا  -رم 

 .سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد )فائو( به ثبت رسید

به گزارش روز شنبه ایرنا، نظام زراعت زعفران گناباد مبتنی بر قنات، سومین میراث جهانی کشاورزی از ایران است 

بت می رسدسازمان فائو به ث که در .  
میالدی به ابتکارعمل سازمان فائو با هدف  2002ازسال  (GIAHS)ثبت میراث های کشاورزی مهم جهانی موسوم به

  .شناسایی، معرفی و حفاظت از میراث کشاورزی جهانی، آغاز شده است
' ان گناباد را یک پیروزی یوشی هید اندو'رئیس هماهنگ کننده نظام میراث کشاورزی سازمان فائو، ثبت نظام تولید زعفر

بزرگ برای کشاورزان ایرانی که با هوشیاری و حفظ نظام زراعت زعفران مبتنی بر قنات، این محصول را با کیفیت 

  .بسیار باال تولید می کنند، دانست
ایدار تولید محمد حسین عمادی، نماینده دائم ایران در فائو نیز ثبت نظام زراعت زعفران ایران را به عنوان یک سیستم پ

در فائو، یک امتیاز بسیار بزرگ برای صنعت زعفران و بخش کشاورزی در ایران دانست و اظهار داشت: نخستین 
اهمیت این دستاورد مهم، اعتبار بخشیدن به زعفران ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان است. دومین 

وی سازمان های بین المللی شناخته شده افزایش یافته و اعتبار بیشتری پیدا می اینکه ارزش افزوده زعفران ایران که از س
کند و سود اصلی آن نیز به کشاورزان و تولید کنندگان خواهد رسید. اهمیت دیگر این دستاورد مهم، افزایش کمک های 

ریق می توانیم سیستم پایدار تولید بین المللی کارشناسی سازمان های بین المللی، بخصوص فائو با ایران است که از این ط

  .کنونی، زعفران ایران را تقویت و تولید و بهره وری را افزایش دهیم
درصد زعفران جهان را تولید می کند و ایران بزرگترین تولید کننده زعفران جهان 65گفتنی است که استان خراسان 

اهش مهاجرت، تامین معیشت های پایدار، بازدهی محسوب می شود. زعفران نقش کلیدی در ایجاد فرصت های شغلی، ک
بهره وری استفاده از آب زیرزمینی ایفا می کند. روند تغییرات سطح زیر کشت زعفران در سالهای اخیر نشان می دهد 

  .کشت این محصول به شدت توسعه یافته است
 لینک خبر 
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان – 2/10/1397تاریخ : 

  تن رسید 4۰۰ضرورت شناسنامه دار شدن طالی سرخ ایرانی/ تولید زعفران به 
زعفران گفت: شناسنامه دار شدن زعفران در توسعه صادرات تاثیر بسزایی دارد و اجرای این امر باید مورد عضو شورای ملی 

  .توجه قرار گیرد
با خبرنگار علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  

با اشاره به اینکه قیمت زعفران بعد از نوسانات شدید در بازار به ثبات رسیده است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو 
میلیون تومان است 11و حداکثر  ۵00میلیون و ۵طالی سرخ  . 

دالیل ثبات حاکم بر بازار زعفران افزود: با توجه به تعطیلی پایان سال میالدی در اروپا قیمت زعفران به ثبات رسیده وی با اشاره به 
 .است

ها نوسانی نداشته باشد، مطمئنا این بازار به نفع ای که قیمتحسینی ادامه داد: اگر ثبات قیمت زعفران در بازار استمرار یابد به گونه
کننده و صادر کننده خواهد بود چرا که افزایش و کاهش شدید قیمت منجر به از بین رفتن تعادل در بازار زعفران  تولیدکننده، مصرف

شودمی . 
حسینی با اشاره به اینکه صادرات زعفران به سبب تعطیالت پایان سال میالدی کند است، بیان کرد: براساس آمار هشت ماهه گمرک 

۶02تن و  1۵2 های هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از میلیون دالر به بازار 2۴0رزش بالغ بر به ا کیلو زعفران 
رود روند روبه رشد صادرات ادامه یابددرصد رشد داشته است که انتطار می ۴۶درصد و ارزشی  32.۴۶نظر وزنی  . 

میلیون تومان 11ت هر کیلو طالی سرخ بشکه نفت است/حداکثر قیم 1۵صادرات یک کیلو زعفران برابر با  :بیشتربخوانید  
عضو شورای ملی زعفران درباره آخرین وضعیت تولید زعفران در سال جاری بیان کرد: برآورد دقیق میزان تولید بر عهده وزارت 

تعلل وزارت  نکرده است و علت هفته از فصل تولید هنوز آمار دقیق تولید را اعالم جهاد کشاورزی متولی نولید است که با گذشت دو
دانمجهاد در برآورد دقیق تولید را نمی . 

درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل  1۵تا  10های اولیه و رصد مزارع تولید زعفران با رشد به گفته وی براساس پیش بینی
رسدتن می ۴00به  . 

رد: با توجه به آنکه شناسنامه دار شدن زعفران عضو شورای ملی زعفران با تاکید بر شناسنامه دار شدن زعفران ایرانی تصریح ک
رساند و نفع تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده را در برخواهد داشت، از این رو انتظار سوء استفاده و تخلف رابه حداقل می

رت پایلوت اجرا کردسال اخیر این طرح را به صو ۶تر اجرا شود چرا که شورای ملی زعفران در چه سریعرود که این امر هرمی . 
حسینی در پایان با اشاره به اینکه شناسنامه دار شدن زعفران به سبب رقابت میان تولیدکنندگان در توسعه صادرات نقش بسزایی 

محصول در جلوگیری از قاچاق و توسعه صادرات طالی سرخ دارد، بیان کرد: مدیریت عرضه پیاز زعفران و شناسنامه دار شدن

رودبه شمار می مهمایرانی امری  . 
 لینک خبر 
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 زعفران 
 خبرگزاری فارس – 1/10/1397تاریخ : 

« در فائو به ثبت رسید « نظام زراعت زعفران مبتنی بر قنات  
« به عنوان پنجاه و پنجمین میراث کشاورزی مهم جهان و سومین میراث کشاورزی جهانی از « قناتنظام زراعت زعفران مبتنی بر

سازمان فائو به ثبت رسید ایران در .  
آورد مهم با پذیرش ارت جهاد کشاورزی، بنابر اعالم فائو، این دستبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وز

های ارائه شده در اجالس اخیر گروه مشاوران علمیمدارک، مستندات و دفاعیه  (SAG) های مهم کشاورزی جهانی دبیرخانه میراث

(GIAHS) ن گناباد استان خراسان رضوی در مقر سازمان فائو در شهر رم حاصل شد. این ثبت با پایلوت روستای سنو شهرستا

 .صورت گرفت
کاران، فعاالن زنجیره ارزش زعفران و جامعه کشاورزی کشور تبریک وزارت جهاد کشاورزی این ثبت جهانی را به تمامی زعفران

داندیای از پیوند عمیق مردم منطقه با اصول بهره برداری پایدار از منابع آب و خاک در گذر تاریخ مگفته و آن را نشانه . 
های کشاورزی مهم جهانیثبت میراث  (GIAHS)  آغاز شده است 2002ابتکار عمل سازمان فائو است که از سال . 
 .هدف از این ابتکار عمل، شناسایی، معرفی و حفاظت از میراث کشاورزی جهانی است

در امنیت غذایی و معیشت خانوارهای  نقش آن :هر پرونده که درخواست ثبت در این نظام را دارد باید واجد شرایط پنج معیار

های ارزشی و سازمان های اجتماعی و چشم روستایی، تنوع زیستی کشاورزی، دانش محلی و بومی و سنتی، فرهنگ و نظام
اندازهای طبیعی و گردشگری کشاورزی است و همچنین کشور درخواست کننده باید یک برنامه عمل جامع برای حفاظت و صیانت 

به فائو را ارائه دهد و توسعه آن . 
از میان هزاران درخواست واصله از کشورهای مختلف، پیش از این فقط پنجاه و چهار درخواست در کل جهان موفق به عبور از 

نظام »و  1393در سال « نظام کشاورزی مبتنی بر قنات در کاشان»فرآیند سخت گیرانه نظام ثبت فائو شده بودند که از کشورمان 
1397در سال « ور مالیرتولید انگ به عنوان اولین و دومین میراث کشاورزی مهم جهانی از کشورمان نیز در میان این فهرست  

 .قرار دارند
جمهوری اسالمی ایران به لحاظ برخورداری از تاریخ و تمدن ریشه ای در بخش کشاورزی و تنوع زیستی منحصربه فرد، 

کشاورزی با مدیرکل فائو به این ابعاد توجه شده  زی دارد، که در تفاهمات وزیر جهادهای مهمی از بعد میراث جهانی کشاورظرفیت
و نیز انگور مالیر و زراعت زعفران مبتنی بر قنات در چند روز  1393است و پس از ثبت کشاورزی مبتنی بر قنات در سال 

نه میراث کشاورزی مهم جهانی )جیاس( فائو تسلیم شده دبیرخا کشاورزی تکمیل و بهگذشته، چند پرونده دیگر نیز توسط وزارت جهاد
 .است

انتظار می رود در آینده نزدیک چندین پرونده دیگر نیز با موفقیت به سرانجام برسد، که متعاقبا به اطالع ملت شریف و جامعه 
 .کشاورزی پرتالش ایران خواهد رسید

 لینک خبر 
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 زعفران 
 خبرگزاری فارس – 2/10/1397تاریخ : 

هزار قرارداد آتی در بورس کاال درخشید  ۶1۰زعفران با ثبت   
7789قرارداد آتی به ارزش  ۵78هزار و  ۶10طی معامالت هفته گذشته معامله گران در بازار مشتقه بورس کاالی ایران  میلیارد  

میلیون لایر منعقد کردند 3۴0و  .  
، در جریان معامالت هفته گذشته در بازار مشتقه، تعداد (سنا) به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از  پایگاه خبری بازار سرمایه

میلیون لایر منعقد شد 913میلیارد و  2به ارزشی بیش از  1397ای تحویل آذرماه قرارداد آتی زعفران رشته 3۶0 . 
۵00هزار و  82در سررسید مذکور قیمت هر گرم زعفران رشته ای در باالترین و پایین ترین سطح به ترتیب به رقم   78لایر و  

هزار لایر به معامالت خود پایان داد 82 رسید و با قیمت هزار لایر . 
732در سررسید دی ماه این قرارداد نیز تعداد   2۴0میلیارد و  ۶قرارداد آتی زعفران رشته ای به انعقاد رسید تا ارزش معامالتی  

هزار  90ی را در باالترین سطح به قیمت میلیون ریالی برای آن ثبت شود. در این سررسید نیز معامله گران هر گرم زعفران رشته ا
لایر معامله کردند 100هزار و  82لایر و در پایین ترین سطح به قیمت  900و  . 

192هزار و  333معامله گران در سررسید بهمن ماه قرارداد آتی زعفران نگین نیز تعداد  قرارداد را منعقد کردند و ارزش ریالی  
میلیارد لایر را رقم زدند ۴3۴0 لایر در باالترین سطح و به  700هزار و  1۴0قیمت هر گرم زعفران نگین تحویل بهمن ماه به رقم  .

هزار لایر در پایین ترین سطح رسید 12۴قیمت  . 
میلیون لایر منعقد  181میلیارد و  3۴۴0قرارداد به ارزش  29۴هزار و  27۶برای سررسید دی ماه این قرارداد معامالتی نیز تعداد 

لایر و در پایین ترین سطح به رقم  ۴00هزار و  133در باالترین سطح به رقم  97رارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه شد. هر ق
هزار لایر در هر گرم منعقد شد 118  

 لینک خبر  
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 سالمت
 ایرنا  – 1/10/1397تاریخ :

آزمایشگاه محصوالت کشاورزی ایران را تایید کرد5اندونزی صالحیت   
رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در جاکارتا گفت: آژانس قرنطینه وزارت کشاورزی اندونزی صالحیت پنج  -ایرنا -تهران

آزمایشگاه ایرانی مجاز به صدور گواهی سالمت محصوالت کشاورزی را که از سوی سازمان غذا و داروی کشور ما معرفی شده 
 .بودند، بررسی و تایید کرد

زمان توسعه تجارت ایران، انور کمری این آزمایشگاه ها را شامل مرکز آزمایشگاه های مرجع به گزارش شنبه تارنمای سا

، اداره کل غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم، آزمایشگاه تحقیقاتی علوم حیاتی فاروق، (FDRCL) کنترل غذا و دارو

  .آزمایشگاه آدنیس طب و آزمایشگاه مرجعان خاتم عنوان کرد
کرد: آژانس قرنطینه وزارت کشاورزی اندونزی در مجوز صادر شده اعالم کرده است بر اساس سوابق  وی اضافه

موجود چهار محصول پسته، چایی، کشمش و ماش ایران که پیش از این به اندونزی صادر می شدند، با گرفتن گواهی 

است های مورد تایید امکان واردات آنها به این کشور میسرسالمت از آزمایشگاه .  
زیتون و خرما از قبل امکان واردات به اندونزی را داشتند»به گفته وی،  .» 

وی اضافه کرد: برای دیگر محصوالت کشاورزی که سابقه صادرات به اندونزی را ندارند و برای نخستین بار به این 

شوند، آنالیز ریسک آفات کشور صادر می (PTA) ت پیگیری قرار داردمورد نیاز است که این موضوع نیز در دس . 
صادرکنندگان این محصوالت پیش از ارسال کاالی صادراتی به گمرکات اندونزی باید صدور محصول خود را به اداره 

 .اطالع دهند (Prior Notice) قرنطینه اندونزی
صادر کننده به منظور اعالم این درخواست باید به سایت اداره قرنطینه به نشانی 

https://notice.karantina.pertanian.go.id  مراجعه و با تکمیل فرم مربوط، کد رهگیری را دریافت کرده و

 .رونوشت چاپ شده آن را برای پیگیری به وارد کننده تحویل دهند
به گزارش ایرنا، ورود مواد غذایی با منشاء گیاهی و ضرورت معرفی آزمایشگاه های مورد تایید سازمان های غذا و 

درکننده به نهاد قرنطینه اندونزی در قالب فرم های خاص صورت می گیرد که سازمان غذا و دارو دارو کشورهای صا

 .ایران فهرست آزمایشگاه ها را ارسال کرده است
به علت تاخیر در معرفی این آزمایشگاه ها در چند ماه گذشته کشورهایی همچون تونس، مصر و امارات سهم زیادی از 

پیش از این در اختیار ایران بود، از آن خود کرده اندبازار خرمای اندونزی را  . 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83143484


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – 3/10/1397تاریخ : 

 

  متوزین برای نخستین بار در کشور تولید شدترین موضوع در بخش پروتئین حیوانی/ داروی بایسالمت دام مهم
ترین موضوعات در بخش پروتئین حیوانی سالمت دام است چرا که سالمت دام مترادف با سالمت ول گفت: یکی از مهمیک مقام مسئ

  .محصوالت و مصرف کنندگان است
،صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار  مقام انجمن خوراک دام، طیور و  مهدی مسعودی قائم 

آبزیان در حاشیه نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری این 
ها و تولیدات داخلی و خارجی در حوزه واکسن، مواد بیولوژیکی که دام، طیور و نمایشگاه را معرفی و آشنایی با آخرین دستاورد

لمان، فرانسه، های آهایی از کشورآبزیان و ایجاد زمینه برای رقابت میان تولید کنندگان اعالم کرد و گفت: در این نمایشگاه شرکت
 .ایتالیا، آمریکا، انگلستان، مالزی و اسپانیا حضور دارند

شرکت  ۵0ه است، افزود: در این نمایشگاه ها در حوزه دام و طیور برگزار شدترین نمایشگاهوی با اشاره به اینکه یکی از تخصصی
مندان های دام و طیور آبزیان در معرض دید عالقهها و واکسنشرکت خارجی تولیدات خود را در زمینه دارو 30داخلی و نمایندگان 

دهندقرار می . 
های کنترل و های مقاومت آنتی بیوتیک و راهکارگاه آموزشی در زمینه 8مسعودی ادامه داد: در مدت برگزاری این نمایشگاه 

های های ترکیبی برای افزایش اثربخش داروها، اقتصاد مدیریت در تولید و تجارت داروهای صحیح تجویز در درمانروش
شوددامپزشکی برگزار می . 

ترین موضوعات در حوزه دام و طیور و آبزیان در بخش پروتئین مدبیر نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه ادامه داد: یکی از مه
 .حیوانی سالمت دام است چرا که سالمت دام مترادف با سالمت محصوالت و مصرف کنندگان است

درصد با ترکیبات  ۴8متوزین قائم مقام انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در پایان تصریح کرد: برای نخستین بار داروی بای
های داروسازی برای گردد با تولید این محصول توسط یکی از هولدینگفادیازدین سدیم و تری متوپریم که تا به امروز وارد میسول

تواند نیاز بازار را تأمین کنداولین بار می . 
دستگاه تنفس دامی  هاست که موارد مصرف آن بیشتر در عفونتناگفته نماند، این سوسپانسیون تزریق از گروه دارویی آنتی بیوتیک

 .کاربرد دارد
بنابر این گزارش، نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران از تاریخ سوم تا پنجم دی ماه در نمایشگاه بین 

 .المللی تهران در حال برگزاری است
  خبر لینک
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 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – ۶/10/1397تاریخ : 

  بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در کشور تحت کنترل است
واحدهای مرغداری، بیماری آنفلوانزا در کشور تحت کنترل است یک مقام مسئول گفت: با توجه به اجرای واکسیناسیون هدفمند در .  

صنعت، تجارت و وگو با خبرنگار های طیور سازمان دامپزشکی در گفتعلیرضا اکبرشاهی مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری
، درباره آخرین وضعیت آنفلوانزای حاد پرندگان اظهار کرد: براساس آخرین آمار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

دی در این های مازندران شناسایی شد و دیگر مورد جدیدر آذرماه یک واحد صنعتی در استان اصفهان و یک واحد بومی در روستا
 .ماه گزارش نشده بود

های موردی از وی با اشاره به اینکه بیماری آنفلوانزا در استان اصفهان تحت کنترل است، افزود: هر چند که در استان اصفهان کانون
های اخیر گزارش شده، اما تاکنون وضعیت بیماری در حد انفجار و خارج از برنامه نبوده استبیماری در ماه . 

ترین سهل انگاری هی ادامه داد: با وجود آنکه بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در کشور تحت کنترل است، اما کوچکاکبرشا
ها را به همراه تواند ورود بیماری در مرغداریمرغداران و عدم رعایت مسائل امنیت زیستی ناشی از چرخش ویروس در کشور می

 .داشته باشد
های مهم برای پیشگیری از آنفلوانزای حاد شود/ توصیهماه آینده بین مرغداران عرضه می 6داخل تا  واکسن تولید :بیشتر بخوانید

 پرندگان
ای پولت در هزار قطعه 20های طیور ادامه داد: بنابر آخرین آمار در آذرماه یک کانون مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

ران معدوم سازی شده استاستان اصفهان و دو واحد طیور بومی در مازند . 
کانون بوقلمون در استان اصفهان و تعدادی واحد تخم گذار در مازندران معدوم سازی شده  17وی با اشاره به اینکه در آبان ماه 

در مهر ماه سال جاری پنج کانون در استان اصفهان معدوم سازی شد  است، بیان کرد: . 
 3۵وانزای حاد پرندگان با سال گذشته قابل قیاس نیست، اظهار کرد: در مهر ماه سال گذشته اکبرشاهی با بیان اینکه روند بیماری آنفل

کانون بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در کشور گزارش شده بود در حالیکه امسال این رقم در  9۴کانون و آذر  10۴کانون، آبان 
دکانون رسیده بو 3کانون و آذر  17مهرماه به پنج کانون، آبان  . 

میلیون  20ماه اخیر با  ۴این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون طیور علیه بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان گفت: در 
های اخیر های قزوین، تهران، البرز، قم و اصفهان واکسینه شدند و در هفتههزار پرنده در استان 700میلیون و  8دوز واکسن حدود 

های تهران، قم، البرز، قزوین، اصفهان، آذربایجان شرقی و مازندران آغاز شده استوز دیگر واکسن در استانمیلیون د 10مصرف  . 
های الزم برای ریزی برای واردات واکسن کماکان ادامه دارد، تصریح کرد: هم اکنون مجوزوی در پایان با اشاره به اینکه برنامه

کشور، طیور در برابر بیماری واکسینه شوندواردات واکسن اخذ شده تا با ورود آن به  . 
 لینک خبر 
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان  – ۶/10/1397تاریخ : 

  میلیون تن سیب زمینی/خرید تضمینی سیب زمینی جوابگوی هزینه کشاورزان نیست 5پیش بینی تولید 
میلیون تن خواهد رسید ۵ها، تولید سیب زمینی در سال جاری به نی گفت: براساس پیش بینیرئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمی .  

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  رحیم نیازی رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی در گفت و گو با خبرنگار

های صورت گرفته، تولید سیب زمینی در ، درباره آخرین وضعیت تولید سیب زمینی اظهار کرد: براساس پیش بینیخبرنگاران جوان
میلیون تن خواهد رسید ۵سال جاری به  . 

ینی در جیرفت به تازگی آغاز شده است که همچنین کشت دوم سیب زم :وی از برداشت سیب زمینی در جیرفت خبر داد و گفت

شودمحصول کشت دوم این این استان در فروردین به بازار عرضه می . 
هزار هکتار اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه سرانه مصرف ساالنه سیب  1۵0نیازی سطح زیر کشت سیب زمینی در کشور را 

های هدف صادر شودزاد نیاز کشور باید به بازارکیلو است، از این رو ما ۴۵زمینی به ازای هر نفر  . 
هزارتن اعالم کرد و گفت: این درحالی  280رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی میزان صادرات محصول تا پایان شهریور را 

متوقف شد مهرماه به دنبال نوسان قیمت سیب زمینی، صادرات محصول بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی 20است که از  . 
رسدمیلیون تن می ۵رفع ممنوعیت صادرات راهکار تعادل قیمت سیب زمینی در بازار/تولید سیب زمینی به  :بیشتر بخوانید  

ها در انبار، انجمن درخواست رفع ممنوعیت صادرات را وی ادامه داد: با توجه به مازاد تولید سیب زمینی و جوانه زدن سیب زمینی
ای از سوی وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صمت اعالم شدرزی داشت که این موضوع طی نامهاز وزارت جهاد کشاو . 

نیازی با اشاره به اینکه مشکلی در تولید و عرضه سیب زمینی نداریم، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو سیب زمینی با نرخ یک هزار و 
هزار تومان ناشی از  3تا  ۵00هزار و  2های الیکه با نرخشود، درحتومان از کشاورزان خریداری می ۶00تا یک هزار و  ۵00

شود که این امر اجحاف در حق مصرف کنندگان استها در میدان عرضه میضعف در نظارت . 
رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی در پایان با اشاره به اینکه خرید تضمینی سیب زمینی جوابگوی نیاز کشاورزان نیست، 

های قیمت خرید تضمینی سیب زمینی بسیار پایین و غیرکارشناسی است، چرا که با وجود افزایش دو برابری هزینهتصریح کرد: 
 .حمل و نقل و خرید نهاده و تراکتور بر مبنای دالر و فروش محصول به لایر جوابگوی هزینه کشاورزان نیست

 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6773764/پیش-بینی-تولید-۵-میلیون-تن-سیب-زمینیخرید-تضمینی-سیب-زمینی-جوابگوی-هزینه-کشاورزان-نیست
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6773764/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 سیب زمینی 
 خبرنگاران جوان  – 2/10/1397تاریخ : 

  ممنوعیت صادرات سیب زمینی لغو شد
  .با دستور وزیر جهاد کشاورزی صادرات سیب زمینی که تاکنون ممنوع اعالم شده بود از سر گرفته خواهد شد

ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
 .معدن و تجارت ممنوعیت صادرات سیب زمینی را لغو کرد

 :در این نامه آمده است
 جناب آقای رحمانی

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
 سالم علیکم
رساند با توجه به فرا رسیدن زمان برداشت سیب زمینی طرح به استحضار می 7/7/97مورخ  1313۶/020ماره پیرو نامه ش

زمینی پاییزه و مقایسه صادرات میلیون تن سیب 1.۵استمرار و گرمی هوا از نیمه دوم دی ماه و بهمن ماه و از طرف دیگر موجودی 
های اعمال شده کمتر از سنوات گذشته است؛ لذا صادرات سیب زمینی از دیتهای گذشته که براساس محدونسبت به سال 1397سال 

گردید، گردد. همچنین در خصوص اخال حبوبات که در سنوات گذشته به صورت سنتی صادر میآزاد اعالم می 1/10/97تاریخ 

 .کماکان صادرات آن بالمانع است
 لینک خبر 
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 شیالت
 ایرنا  – ۵/10/97تاریخ : 

« راه شکوفایی سیستان و بلوچستان است« توسعه فعالیت صیادی  
وزیر راه و شهرسازی در سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سیستان و بلوچستان، تنها را شکوفایی  -ایرنا -تهران

»اقتصادی این استان را  اعالم کرد« توسعه فعالیت های صیادی و دریایی . 

به گزارش ایرنا، این جلسه عصر امروز )چهارشنبه( به این دلیل در محل وزارتخانه برگزار شد که محمد اسالمی جانشین 

  .ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سیستان و بلوچستان است
شکالت اشتغالزایی را رفع کنداسالمی در این جلسه افزود: توجه به محرک های اقتصادی استان می تواند بسیاری از م . 

 .درواقع با افزایش درآمدهای مردم استان سیستان و بلوچستان، شاهد رونق معیشت مردم این منطقه خواهیم بود
وی، حجم اقتصادی سالیانه این استان را هفت هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: با توسعه صنایع شیالت و تبدیلی و 

هزار میلیارد تومان افزایش یابد 70منظوره، این حجم اقتصادی می توانند سالیانه به  توسعه اسکله های چند . 
اسالمی افزود: دولت از هرگونه فعالیت های صیادی در این استان حمایت می کند زیرا توسعه صیادی نجات دهنده بخش 

 .بزرگی از فعالیت های اقتصادی سیستان و بلوچستان است
آب شرب مناسب مردم در این استان برای ما اهمیت زیادی دارد؛ باید برای تامین آب استان و تکمیل وی ادامه داد: تامین 

داشته باشیمپروژه های نیمه تمام آن فکر اساسی  . 
 

محرک اقتصادی برای توسعه استان 16شناسایی  **  
محرک اقتصادی شناسایی شده است  16وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه برای توسعه اقتصادی این استان 

تواند اقتصاد استان سیستان و بلوچستان را متحول کند؛ های مصوب آن میگفت: توسعه سواحل مکران و اجرای طرح

 .ضمن آنکه توسعه کشت های گلخانه ای و تولید میوه های گرمسیری، تحوالت بزرگی را در این استان به وجود می آورد
راه مناسب برای توسعه استان تاکید کرد و افزود: این نقشه راه به اجرای طرح های اشتغالزایی اسالمی بر طراحی نقشه 

 .در این منطقه محروم منجر خواهد شد تا شاهد بهبود معیشت مردم منطقه باشیم
در حالی که اسالمی یادآورشد: تغییرات اقلیمی و ناپایداری ها مسائل و مشکالت زیادی را در این استان به وجود آورده 

های خوبی برای توسعه بعضی از صنایع و محصوالت کشاورزی در این استان هستیمشاهد ظرفیت . 
وزیر راه وشهرسازی، توسعه گردشگری را یکی دیگر از محرک های اشتغالزایی در استان سیستان و بلوچستان برشمرد 

تواند اقتصاد این استان را متحول م توسعه می های مصوب در برنامه ششو گفت: استفاده از ظرفیت ها و اجرای طرح

 .کند
وی همچنین بر تامین آب شرب و آب شیرین مردم استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد و گفت: به جای ساخت سدهای 

توانیم با احداث سدهای کوچک و آبخیزداری، بخشی از آب مورد نیاز مردم این استان های زیاد میبزرگ و صرف هزینه

ا تامین کنیمر . 
اسالمی، بر محرومیت زدایی در استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیت های موجود در استان 

 .در نظر داریم نمایشگاهی در تهران برای جذب سرمایه گذاران اقتصادی برگزار کنیم
یستان و بلوچستان و جمعی از مسئوالن استان، آخرین در این جلسه با حضور استاندار و نماینده، ولی فقیه در استان س

های مختلف وزارتخانه بررسی شدهای اجرایی و هماهنگی امور با بخشاقدامات دستگاه . 
 

 مشکالت حاد استاد در بخش آب **
دارد و به علت استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: متاسفانه استان از نظر اقلیمی در شرایطی بدی قرار 

 .کمبود منابع آب در استان، آبرسانی در بخشی از این استان تانکر انجام می شود
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سال پیش آب ندارد و انتقال آب از دریای عمان برای مصرف و استفاده  2احمد علی موهبتی یادآورشد: رود هیرمند از 

 .صنایع می تواند در توسعه اقتصادی استان تاثیرگذار باشد
نی به همه مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان را ضروری دانست و گفت: لوله اصلی گاز وارد استان وی گازرسا

شده اما مشکالت مالی، مانع گازرسانی در برخی از شهرها از جمله بخشی از زاهدان و ایرانشهر شده و مناقصه های 
 .رسیدن گاز به زابل نیز در دستور کار قرار گرفته است

 
سوزی توسعه شیالت بدلیل انتظار صدور مجوز از تهرانفرصت  **  

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان نیز در این جلسه گفت: طوالنی ترین مرز آبی کشور 
در قفس  به استان سیستان و بلوچستان تعلق دارد اما برای استفاده از این ظرفیت بزرگ و توسعه صیادی به خصوص یاید

 .باید منتظر مجوزهای تهران باشیم و این فرص های ما را از بین برده است
درصد خاک ایران به استان سیستان و بلوچستان تعلق دارد اما از  11ادامه داد: بیش از « عباسعلی سلیمانی»آیت هللا 

درصد از معادن استفاده  4تا  2بین درصد نیز استفاده نمی شود در حالی که تاکنون در کشور  2معادن این استان حتی 

 .شده است
وی با بیان اینکه استان استعدادهای زیادی دارد که به خوبی استفاده نشده است، گفت: به نظر می رسد برای توسعه بخش 

های مختلف اقتصادی استان تشکیل گروه های خاص ضروری است تا توسعه در چابهار، فرصت های مرزی، کشاورزی 

را بیشتر بررسی کند و معادن آن . 
سلیمانی با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان ثروتمند بالقوه و محروم بالفعل است گفت: در صورتی که قرار است در 

 .استان کاری انجام شود باید از نیروهای متخصص استان استفاده شود و هرگونه مجوزها نیز باید در استان صادر شود
 

بسته به آبزندگی در استان وا **  
دغدغه اصلی مردم استان  :نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت

 .رفع خشکسالی و تامین آب مورد نیاز سیستان و بلوچستان است و زندگی جمعیت آن به آب وابسته است
« ا شاهد نیستیم و کشاورزان نیز در مناطق مختلف استان قطع افزود: در زمینه صنایع فعالیت آنچنانی ر« علیم یارمحمدی

 .امید کرده اند زیرا تاکنون هیچ بارندگی نداشته و مسایل امنیتی نیز سبب مسدود شدن مرز شده است
به گفته وی، نبود اسناد هویتی مردم یکی دیگر از مشکالت مردم استان است؛ ضمن آنکه هییچگونه مراودات مرزی با 

ایه در این استان وجود ندارد تا مردم از آن بهره ببرند، لذا چاره اندیشی برای معیشت مردم استان ضروری کشور همس

 .است
هزار تومانی مردم این استان یک پانزدهم مشهد و یک بیستم مردم تهران است 200به گفته وی،سرانه درآمد  . 

 
 ضرورت اختصاص یارانه نان به استان **

« نماینده مردم چابهار، کنارک، نیک شهر و قصرقند نیز در این جلسه به ضرورت کمک به معیشت « عبدالغفور ایرانژاد

تامین آب شرب برای مناطق مختلف استان ضروری است و در ماه  :مردم استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت

 .های اخیر شاهد مهاجرت شماری از مردم مناطق مختلف به چابهار هستیم
میلیارد تومان اختصاص یافت؛ این  100میلیارد تومان منابع مالی کردیم اما فقط  700ود: سال گذشته درخواست وی افز

 .نشان می دهد که دولت باید به مقام های محلی اختیارات بیشتری بدهد
جربه کرده این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: با خشک شدن رودخانه ها زندگی مردم استان مشکالت زیادی را ت

است؛ از این رو اقتصاد مقاومتی باید به کمک مردم استان بیاید؛ امیدواریم اختصاص یارانه نان برای مردم این استان در 

 .دستور کار قرار گیرد
 لینک خبر 
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 3/10/1397تاریخ : 

میلیون دالری صرفه جویی شد 5زده قزل آال/احتمال خودکفایی تخم چشم  
سال آینده، ایران ۴تا  3آالی رنگین کمان در رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی پیش بینی کرد که با اجرای برنامه اصالح نژاد قزل

شودنیاز میزده بیمیلیون قطعه تخم چشم۵00تا  ۴۵0از واردات ساالنه  . 
خبرگزاری مهربه گزارش  میلیون دالر برای  ۵بیش از  9۶سال  محمد پورکاظمی گفت: در از وزارت جهادکشاورزی، به نقل 

آالی رنگین واردات تخم چشم زده قزل آالی رنگین کمان ارز از کشور خارج شد. این در حالی است که برنامه اصالح نژاد قزل
ژ انجام می شود و سند کلی این برنامه، تهیه و به زودی کمان با همکاری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( و کشور نرو

 .مراحل عملیاتی آن آغاز می شود
 .وی ادامه داد: در صورت حمایت از این پروژه، احتمال خودکفایی در تولید تخم چشم زده ماهی قزل آال در کشور وجود دارد

هزار جفت میگو عاری از بیماری تا پایان امسال خبر داد و اظهار داشت: اصالح نژاد میگو وانامی یکی  ۴از تولید  این مقام مسئول
موسسه تحقیقات  SPF از پروژه های این موسسه است که در این راستا، یک سند ملی را با همکاری شرکت دانش بنیان و مرکز

هزار جفت میگو با قابلیت رشد بهتر و عاری  3ته، در قالب این پروژه علوم شیالتی کشور در بوشهر تهیه شده است. ما در سال گذش
 .از بیماری تولید کردیم

پورکاظمی، اصالح نژاد ماهی کپور معمولی را از دیگر پروژه های این موسسه نام برد و گفت: یک میلیارد تومان از هزینه های 
 ۴00های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و وی مرکز همکاریمیلیون تومان از س ۶00این پروژه توسط استانداری خوزستان، 

 .میلیون تومان نیز توسط این موسسه تامین می شود
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور با بیان این که پروژه سه ساله اصالح نژاد ماهی کپور معمولی با همکاری مجارستان 

هزار عدد تخم چشم زده اصالح نژاد  ۵00ز تدوین شده و در راستای اجرای آن، سند ملی این پروژه نی :انجام می شود، اذعان داشت

 .شده وارد کشور شده؛ ضمن اینکه ما نژادهای بومی کشور را جمع آوری و پالک گذاری و به اهواز منتقل کرده ایم
به اتمام می رسد 98وی خاطر نشان کرد: کار این پروژه از سال گذشته آغاز و سال  . 

به پروژه پورکاظمی  SPF دستیابی به دانش فنی و تولید مولد عاری از بیماری های  :قزل آالی رنگین کمان نیز اشاره کرد و گفت

وجود دارد که موجب تلفات  VHS خاص از اهداف این پروژه است. در حوزه قزل آالی رنگین کمان، بیماری های خطرناکی مانند

 .زیادی می شود
میلیارد تومان از اعتبارات این پروژه را معاونت علمی  3میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد:  ۶ا وی اعتبار این پروژه مهم ر

میلیارد تومان دیگر را موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور تامین  1.۵میلیارد تومان استانداری مازندران و 1.۵ریاست جمهوری، 
ی تولید مولد عاری از بیماری خاص ماهی قزل آالی رنگین کمان را به می کند. فاز نخست این پروژه تمام شده و امسال دانش فن

 .بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور درباره وضعیت ذخایر آبزیان در آب های جنوب کشور گفت: مطالعات و بررسی های ما 

گذشته نشان داد که جمعیت بعضی از گونه هایی مانند یال اسبی  در زمینه پایش و ارزیابی آبزیان آب های جنوب کشور در سال
 .کاهش و در برخی مناطق جمعیت ماهی حلوا سفید افزایش جزیی داشته است

میلیون تن  2.3وی در مورد ذخایر فانوس ماهیان نیز تصریح کرد: مطالعات و بررسی های سال های قبل این موسسه حاکی از 
هزار تن از این گونه ماهی را  200تا  100های دریای عمان است و از این رو ما پیشنهاد صید ساالنه  ذخیره فانوس ماهیان در آب

روز است و اگر صید نشوند می میرند و تجزیه می شوند. تاکید ما بر این است که  3۶2پیشنهاد دادیم. عمر این ماهیان کوچک حدود 
ر گونه ها آسیب وارد کند، زیرا هر یک از گونه آبزیان، وضعیت ذخایر متفاوتی صید و بهره برداری از فانوس ماهیان نباید به سای

 .دارند
متر زندگی می کنند 2۵0تا  1۵0پور کاظمی خاطر نشان کرد: فانوس ماهیان در الیه های میانی آب و در عمق بین  . 

 لینک خبر 
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 1/10/1397تاریخ : 

برداران/ تحقیقات نیاز به حمایت مالی دارد سه راهکار برای انتقال دانش محققان به بهره  
های تحقیقات به مزارع و های مؤسسات تحقیقات علوم شیالتی با ارائه سه راهکار برای انتقال یافتهو انتقال یافتهمعاون ترویج 

تواند اتفاق بزرگی را برای بخش تولید رقم های مالی دارد که در این صورت میبرداران، گفت: کارهای تحقیقاتی نیاز به حمایتبهره
  .بزند

گو با فارس، در پاسخ به اینکه مهمترین وهای مؤسسات تحقیقات علوم شیالتی در گفتترویج و انتقال یافته زاده معاونهمایون حسین
شیالتی و کشاورزی است و جنابعالی به عنوان مسئول   بردارانهای تحقیقاتی به بهرهمشکل تحقیقات امروزه عدم انتقال دانش و یافته

برداران شکل ها به سمت انتقال دانش به بهرهگیرینقیصه دارید، گفت: چند سال اخیر جهتاین حوزه چه راهکاری را برای رفع این 
های اصلی تولید هدایت ها و جایگاهگرفته و در مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی هم به تبع این سیاست سعی کردیم محققان را به عرصه

 .کنیم
های تولید ارتباط برقرار کردند و با آنها برداران و نظامها با خود بهرهاستانوی افزود: طی چند سال گذشته محققان ما در بسیاری از 

اندآشنا شده و مشکالت تولیدشان را از نزدیک دیده . 
برداران احصا شده وهای مؤسسات تحقیقات علوم شیالتی، افزود: در این نظام نیازسنجی مشکالت بهرهمعاون ترویج و انتقال یافته  

« کنند. از برداران را برطرف میکه کار آنها انتقال فناوری و دانش به پیکره ترویج است، نیاز تحقیقی و علمی بهره «محققان معین

بردار بهتر ارزیابی شده و تبدیل به کند تا نیازهای بهرهسوی دیگر شبکه ترویجی و تحقیقاتی هم شکل گرفته که این شبکه کمک می
آوری خواهد شدثروت دانش شود که این نهایتاً منجر به . 

ها رسانی نیاز به کمک رسانهجانبه باشد به عنوان مثال در شبکه اطالعهایی است که باید همهوی گفت: این کارها نیازمند حمایت
ردار بتواند بهتر به بهرههایی شده که میهستیم و یکسری رویکردهای ترویجی که در گذشته بود امروزه تبدیل به فرایندها و سامانه

 .کمک کند
ها چند شود، گفت: این حمایتهایی داریم که به تدریج فراهم میزاده با بیان اینکه برای انجام این کارها نیاز به یکسری حمایتحسین

 کند اینها به ادبیات ساده و قابل اجرا دررسانی است که محققان کمک میهای اطالعجنبه دارد که بخشی از آنها مربوط به سامانه
 .مزرعه در بیاید

بردارانبهره  چون این اطالعات برای چاپ و انتشار و رسیدن به دست  های مالی استوی ادامه داد:بخش دیگر حمایت نیاز به  

 .تسهیالت و حمایت دارد
اقدامات بسیار  شیالت  انجام گیرد گفت: در حوزه مکانیزاسیون مکانیزاسیون  ها باید ازحسین زاده با بیان اینکه بخش از حمایت

رسانی خوبی را در مزارع در همین سال جاری انجام داده و در حال حاضر بسیاری از های اطالعخوبی انجام شده، و این بخش دوره
 .مزارع به ویژه مزارع سردابی رغبت پیدا کردند تا این مکانیزاسیون را در مزارع خودشان اجرا کنند

دو دستاورد جدید هم معرفی شد، گفت: با توجه به اینکه رویکرد  سسات تحقیقات علوم شیالتیهای مؤمعاون ترویج و انتقال یافته
ها پیش کار شده و مؤسسه تحقیقات مؤسسه تحقیقات سازمان شیالت به سمت احیای ذخایر است روی بازسازی ذخایر از سال

ائه دادفرموالسیون غذایی مناسب برای پرورش این ماهی که در معرض خطر بود را ار . 
برداران منتقل توان این دانش را به بهرههای مؤسسات تحقیقات علوم شیالتی در پاسخ به اینکه چگونه میمعاون ترویج و انتقال یافته

است« روز مزرعه»کنیم که از جمله آنها برداران ما متنوع است و ما راهکارهای مختلفی را در این باره اجرا میکرد، گفت: بهره . 
کنند، مراسمی در یکی از محققان به سرانجام رسید این کارها را در قالب یک سامانه معرفی می امه داد:وقتی پژوهشوی اد

شود و محققان به این طریق پیام علمی خود را به دست محققان آن دانش هستند اجرایی می گرانهایی که بیشتر مطالبهشهرستان
رسانندمی . 

ها و نشریات ترویجی که های الکترونیکی انواع دستورالعملتاالرهای ترویج است که ما در سامانهحسین زاده گفت: مدل دیگر 
توانند استفاده کنندبردار کمک کند را قرار دادیم و آنها هم از این مکانیزم میتواند به بهرهمی . 

استهای به روز دنیا است که در بسیاری از کشورها جواب داده وی افزود: اینها مدل . 
اید، گفت: در عرصه آیا در زمینه ترویج دانش و تحقیقات از کشورهای دیگر هم الگوبرداری کرده زاده در پاسخ به اینکهحسین

ایم و با واحدها در ارتباط هستیم و به همان نسبت های مشابهی را از کشورهای مختلف الگوبرداری کردهکشاورزی و شیالت مدل
ایم و این کارها برای های مختلف کار را شروع کردهکنیم، خوشبختانه در عرصها هم به آنها منتقل میاطالعات داخلی خودمان ر

 .اینکه اثرگذاری بهتری داشته باشد باید حمایت شوند خود را بگذارد
کشاورزان در ارتباط برداران و های چهره به چهره است و محققان به طور مستقیم با بهرهآموزش وی در ادامه گفت: . موضوع دیگر

 لینک خبر                                                                                       کنندهستند و دانش خودشان را به آنها منتقل می
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 3/10/137تاریخ : 

شود میلیون دالر ارز جلوگیری می 5آال با همکاری فائو/ از خروج ساالنه طرح اصالح نژاد ماهی قزل  
رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور پیش بینی کرد با اجرای برنامه اصالح نژاد قزل آالی رنگین کمان، ایران ظرف سه تا 

شودمیلیون قطعه تخم چشم زده بی نیاز می ۵00تا  ۴۵0چهار سال آینده از واردات ساالنه  .  
 ۵بیش از  9۶سال  ، محمد پورکاظمی گفت: درپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از

زده قزل آالی رنگین کمان ارز از کشور خارج شدمیلیون دالر برای واردات تخم چشم  . 
وی افزود: برنامه اصالح نژاد قزل آالی رنگین کمان با همکاری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( و کشور نروژ انجام 

 .می شود و سند کلی این برنامه تهیه و به زودی مراحل عملیاتی آن آغاز می شود
اظهار داشت: در صورت حمایت از این پروژه احتمال خودکفایی در تولید تخم چشم زده ماهی قزل آال در پور کاظمی در عین حال 

 .کشور وجود دارد
هزار جفت میگو عاری از بیماری تا پایان امسال خبر داد و اظهار داشت: اصالح نژاد میگو وانامی یکی از پروژه  ۴وی از تولید 

ا یک سند ملی را با همکاری شرکت دانش بنیان و مرکزهای این موسسه است که در این راست  SPF  موسسه تحقیقات علوم شیالتی

 .کشور در بوشهر تهیه شده است
هزار جفت میگو با قابلیت رشد بهتر و عاری از بیماری تولید  3پورکاظمی تصریح کرد: ما در سال گذشته در قالب این پروژه 

 .کردیم
را از دیگر پروژه های این موسسه نام برد و گفت: یک میلیارد تومان از هزینه های این پروژه  وی اصالح نژاد ماهی کپور معمولی

میلیون  ۴00میلیون تومان از سوی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و  ۶00توسط استانداری خوزستان، 
 .تومان نیز توسط این موسسه تامین می شود

التی کشور با بیان این که پروژه سه ساله اصالح نژاد ماهی کپور معمولی با همکاری مجارستان رییس موسسه تحقیقات علوم شی
هزار عدد تخم چشم زده اصالح نژاد  ۵00انجام می شود، اذعان داشت: سند ملی این پروژه نیز تدوین شده و در راستای اجرای آن 

ایمآوری و پالک گذاری و به اهواز منتقل کرده شده وارد کشور شده ضمن آن که ما نژادهای بومی کشور را جمع . 
به اتمام می رسد 98وی خاطر نشان کرد که کار این پروژه از سال گذشته آغاز و سال  . 

قزل آالی رنگین کمان نیز اشاره کرد و گفت: دستیابی به دانش فنی و تولید مولد عاری از بیماری های  SPF پورکاظمی به پروژه

پروژه استخاص از اهداف این  . 
 .وجود دارد که موجب تلفات زیادی می شود VHS وی افزود: در حوزه قزل آالی رنگین کمان، بیماری های خطرناکی مانند

میلیارد تومان از اعتبارات این پروژه را معاونت  3میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد:  ۶پورکاظمی اعتبار این پروژه مهم را 
میلیارد تومان دیگر را موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  1.۵یلیارد تومان استانداری مازندران و م1.۵علمی ریاست جمهوری، 

کندتامین می . 
وی ادامه داد: فاز نخست این پروژه تمام شده و امسال دانش فنی تولید مولد عاری از بیماری خاص ماهی قزل آالی رنگین کمان را 

 .به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد
یس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور درباره وضعیت ذخایر آبزیان در آب های جنوب کشور گفت: مطالعات و بررسی های ما ری

در زمینه پایش و ارزیابی آبزیان آب های جنوب کشور در سال گذشته نشان داد که جمعیت بعضی از گونه هایی مانند یال اسبی 
سفید افزایش جزیی داشته است کاهش و در برخی مناطق جمعیت ماهی حلوا . 

میلیون تن  2.3وی در مورد ذخایر فانوس ماهیان نیز تصریح کرد: مطالعات و بررسی های سال های قبل این موسسه حاکی از 
هزار تن از این گونه ماهی را  200تا  100ذخیره فانوس ماهیان در آب های دریای عمان است و از این رو ما پیشنهاد صید ساالنه 

یشنهاد دادیمپ . 
روز است و اگر صید نشوند، می میرند و تجزیه می شوند 3۶2پورکاظمی افزود: عمر این ماهیان کوچک حدود  . 

وی گفت: تاکید ما بر این است که صید و بهره برداری از فانوس ماهیان نباید به سایر گونه ها آسیب وارد کند، زیرا هر یک از گونه 
متفاوتی دارندآبزیان، وضعیت ذخایر  . 

کنندمتر زندگی می 2۵0تا  1۵0پورکاظمی خاطر نشان کرد که فانوس ماهیان در الیه های میانی آب و در عمق بین  . 
 لینک خبر 
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 شیالت 
 ایرنا  – 1/10/1397تاریخ : 

 ساعتی پرسه در بازار بزرگ ماهی پایتخت
زور آیین باستانی یلدا هم نتوانست مردم را مثل سال های گذشته به مرکز بزرگ عرضه ماهی پایتخت بکشاند و این  -ایرنا -تهران

گزارش شدسامانه در آستانه مناسبت شب چله خلوت تر از همیشه توصیف و  . 

به گزارش ایرنا مرکز بزرگ عرضه ماهی و آبزیان در بزرگراه بعثت شهر تهران واقع شده است که مدیر این مجموعه 

 .می گویند آن را سامانه عرضه عمده آبزیان تهران نامگذاری کرده اند
از نرخ بازار شهر تهران در این مرکز عرضه ماهی و آبزیان هم به صورت عمده و هم خرده فروشی به قیمت پایین تر 

 .انجام می شود
آذرماه امسال )دو روز پیش از مراسم شب چله( مدیر شیالت استان تهران به منظور بررسی  28صبح روز چهارشنبه 

وضعیت این مرکز در آستانه آیین شب یلدا بازدید کرد که خبرنگار ایرنا نیز به این مناسبت در محل مذکور حضور یافت 

دیر این مجموعه و برخی عرضه کنندگان قرار گرفتو پای صحبت م . 
مدیر مجموعه ماهی فروشان بعثت تهران درباره معرفی این مرکز به خبرنگار ایرنا گفت: این محل راسته ماهی فروشان 

 .بعثت تهران است که به عنوان سامانه عرضه عمده آبزیان تهران نیز خوانده می شود
تن ماهی  80سالن مجزای فروش ماهی بصورت عمده و خرده فروشی دارد که حدود  2قاسم مهربخش افزود: این مرکز 

 .از تمامی استان های کشور بویژه استان های جنوبی و شمالی کشور برای عرضه در این مرکز تحویل داده می شود
به تازگی محصول نوع ماهی و دیگر محصوالت آبزی عرضه می شود که با توجه  70وی ادامه داد: در این مرکز حدود 

 .و قیمت مناسب، استقبال مردم و بویژه عمده فروشان را به دنبال دارد
مهربخش خاطرنشان کرد: عمده محصوالت این مرکز به بازار شهرهای تهران، کرج، قم، سمنان و شهرهای همجوار 

 .تهران عرضه می شود
کاهش یافته است مدعی شد که طی چند وقت اخیر قیمت  وی با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت ماهی استقبال مردم از آن

 .ماهی حتی بیشتر از دو برابر شده و خرید ماهی توسط مردم را نیز کم رونق کرده است
مدیر بازار ماهی فروشان بعثت تهران ادامه داد: در سال های قبل در آستانه شب یلدا در سالن خرده فروشان استقبال مردم 

الن چه در قسمت خرده فروشی و چه در قسمت عمده فروشی خرید ماهی کم رونق استبسیار خوب بود اما ا . 
 

 پای صحبت ماهی فروشان **
سال است در این بازار کار می کند گفت: کم رونقی  10یکی از ماهی فروشان این مجموعه بزرگ که می گوید بیش از 

 .فروش ماهی در دو، سه ماه اخیر بسیار زیاد است
ر ادامه داد: برخی مشتریان ما رستوران های معروف تهران هستند که در گذشته بارهای زیادی می حسین اصغرپو

 .خریدند اما اکنون به دلیل کاهش استقبال مردم، وزن های خرید ماهی این رستوران ها نیز کمتر شده است
ر آن نیز مثل سابق رونق بگیردوی خاطرنشان کرد: ماهی فروشان خواهان ایجاد تعادل در قیمت ماهی هستند تا بازا . 

 
 چین بازار ماهی را خراب کرده است **

 .یکی دیگر از ماهی فروشان این مجموعه بازار بعثت معتقد است که کشور چین وضعیت بازار ماهی را خراب کرده است
جنوبی و شمالی  سال در این بازار مشغول به کار است افزود: به گفته صیادان 15هوشیار احمدی که می گوید حدود 

 .کشور کشور چین بخش عمده صید ماهیان دریایی را اجاره کرده و این امر موجب افزایش قیمت ماهی نیز شده است
ماهی به کشورهایی مثل روسیه و امارات از دیگر عواملی است که سبب شده بازار « بی رویه»صادرات  :وی ادامه داد

 .ماهی فروشان به سمت رکود برود
 

قیمت تمام شده ماهیرشد  **  
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مدیر شیالت و امور آبزیان استان تهران نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قیمت تمام شده پرورش و صید ماهی 

 .افزایش یافته است
به کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر « بی رویه»نغمه نظری ادامه داد: در بخش ماهیان دریایی به علت صادرات 

تولید ماهی نیز با افت مواجه شده استکشورها، میزان  . 
وی درباره فعالیت بازار ماهی فروشان بعثت تهران نیز گفت: این مجموعه بازاری است که انواع محصوالت آبزی از 

سراسر کشور به منظور عرضه را تحویل می گیرد و با توجه به تنوع محصول و قیمت مناسب، مورد استقبال کلی مردم 

دارد و بازاریان قرار . 
به گفته مدیر شیالت و امور آبزیان استان تهران در این مرکز توسط دامپزشکان تمامی محصوالت مورد کنترل و معاینه 

 .قرار می گیرند، مجوز بهداشتی دریافت می کنند و سپس به مردم عرضه می شوند
 لینک خبر 
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 شیالت 
 ایرنا  – 1/10/1397تاریخ : 

 برای نخستین بار فیل ماهی در هرمزگان برداشت شد
معاون آبزی پروری شیالت هرمزگان گفت: برای نخستین بار در استان در قالب طرح نمونه استخرهای ذخیره آب  -ایرنا -بندرعباس

 .کشاورزی ، ماهی خاویاری برداشت شد

گزارش ایرنا، عبدالرسول دریایی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشتبه  میزان ماهی خاویاری برداشت شده  :

حدود یک و نیم تن از گونه فیل ماهی است که از دو استخر ذخیره آب کشاورزی واقع در دشت گلروییه و جائین 

 .شهرستان حاجی آباد برداشت شد
کیلوگرم و مدت زمان پرورش دو سال و سه ماه و وزن پنج کیلوگرم  12نگین وزن های وی افزود: این میزان ماهی با میا

  .و مدت پرورش یک سال و چهار ماه برداشت و به مقصد کشور روسیه صادر شده است
دریایی با بیان اینکه معموال ماهیان خاوریاری به نام استان های شمال کشور و دریای خزر شناخته می شود، گفت: 

تانه به همت شیالت استان امروز در جنوب کشور و هرمزگان ماهی خاویاری گونه فیل ماهی در شرایط طبیعی و خوشبخ

 .با بهترین رشد و کیفیت گوشت در استخرهای کشاورزی در حال پرورش است
ورزی و تنها این مقام مسوول ابراز داشت: پرورش ماهی خاویاری در استان هرمزگان می تواند در کنار فعالیت های کشا

با استفاده از آب مورد استفاده جهت آبیاری باغ ها انجام شود که عالوه بر افزایش بهره وری باعث غنی تر شدن آب و 

 .افزایش محصول ، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و ارز آوری خواهد شد
هرمزگان اختصاص دارد و هم اکنون رتبه اول کشور در زمینه تولید میگوی پرورشی و تولید ماهی در قفس به استان 

هزارتن میگوی پرورشی دراین استان تولید می شود که با توجه به 15ساالنه نزدیک به شش هزارتن ماهی در قفس و 

 .استقبال سرمایه گذاران، تا پایان برنامه ششم توسعه شاهد افزایش چند برابری این مقدار خواهیم بود
هزار تن میگوی پرورشی و ماهی در  100هایی موجود درهرمزگان، امکان تولید ساالنه ها و توانایی با توجه به ظرفیت

 .قفس دراین استان وجود دارد
هزارتن میگو اعالم شده 15هکتاربا تولید ساالنه  400وسعت استخرهای فعال پرورش میگو در هرمزگان هفت هزار و 

نیزدربرنامه توسعه قرار داد هزار هکتار 13درحالیکه هشت هزار هکتار در دست احداث و  . 
هرمزگان با خرید شناورهای پیشرفته ویژه صیادی در آبهای عمیق درزمینه صید و صیادی با محوریت آبهای بین المللی 

درصد صید  33هزارتن انواع آبزی حدود 270نیز پیشرفت خوبی داشته طوریکه هم اکنون با صید ساالنه افزون بر 

ص داردکشور به این استان اختصا . 
میلیون دالر از گمرکات استان هرمزگان به خارج از 88هزارتن انواع آبزی به ارزش 36درهشت ماهه امسال حدود 

درصدی برخوردار است 69کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد چشمگیر '. 
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان  – ۵/10/1397اریخ : 

  صنعتی در قالب پوشش شیر خشک نوزاد هستیم/کمبود شیرخام تولیدی صحت نداردنگران واردات شیرخشک 
  .رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: صنعت دامپروری نگران واردات شیرخشک صنعتی در قالب شیر خشک نوزاد است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه نگران واردات شیر خشک صنعتی در پوشش شیر خشک نوزاد هستیم، اظهار کرد: در هفته های اخیر جوان
اردات شیر خشک نوزاد را بدون نظر خواهی از وزارت جهاد کشاورزی آزاد اعالم کردتجارت وصنعت، معدن و وزارت . 

مصرف نوزاد وارداتی است، افزود: این در حالی است که توان تولید  وی با اشاره به اینکه بخشی از مواد اولیه یا شیر خشک آماده
ودک صادرکننده شیر خشک هستیم و نیازی به واردات شیر خشک نوزاد در کشور وجود دارد و طبق اظهارات انجمن شیرخشک ک

 .نداریم
مقدسی با اشاره به اینکه صنعت دامپروری نگران واردات شیر خشک صنعتی در قالب شیر خشک نوزاد است، بیان کرد: با توجه به 

ای کنترل قیمت شیر خام و نوزاد یکی از ابزارهای مدیریت دامداران به شمار می رود، افراد سودجو بر آنکه واردات شیر خشک
 .سودهای کالن واردات از این ابزار استفاده کردند

تشکیل می دهد،  شیر خشک درصد مواد اولیه محصوالت لبنی را 70رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: با توجه به آنکه 
 .بنابراین سود جویان به سبب سودهای کالن واردات دست از شیطنت بر نمی دارند

تومانی به  ۴200با اشاره به اینکه تولید داخل قابل رقابت با شیرخشک وارداتی نیست، اظهار کرد: با توجه به اختصاص ارز  وی
180واردات و تفاوت   .درصدی نرخ ارز آزاد با دولتی، تولید داخل قابل رقابت با شیر خشک وارداتی نیست 

 ممنوعیت واردات شیرخشک صنعتی کماکان ادامه دارد/قاچاق محصوالت لبنی رونق گرفت :بیشتر بخوانید
اینکه واردات شیر خشک با ارز آزاد مانعی ندارد، بیان کرد: این در حالی است که دامداران به سبب این مقام مسئول با اشاره به 

 .حمایت صددرصدی دولت در برابر کاالهای وارداتی، قادر به ادامه تولید نیستند
لبنی، شیر خام را به صنعتی به بهانه کمبود تولید داخل را تکذیب کرد و گفت: در گذشته کارخانه های  وی واردات شیر خشک

صورت کارمزدی در اختیار کارخانه های شیر خشک می دهند که به سبب تاخیر در پرداخت مطالبات، دامداران امسال به صورت 
 .مستقیم با کارخانه های شیر خشک کار کردند و همین امر سبب شد تا کارخانه های لبنی موضوع کمبود تولید شیرخام را مطرح کنند

صنفی گاوداران در پایان تصریح کرد: در سال های اخیر کارخانه های لبنی، شیرخام را به صورت کارمزدی در  رئیس انجمن
اختیار واحدهای شیر خشک قرار می دادند و با این ابزار کارخانه های شیر خشک و دامدار را مدیریت می کردند که هم اکنون به 

طرح می کنند که در صورت کمبود، کارخانه های لبنی با ارز حاصل از سبب قطع این ارتباط موضوع کمبود شیر خشک را م

دواردات، شیرخشک مورد نیازشان را وارد کنند چرا که دامداران نمی توانند تاوان افزایش تقاضای آنها را دهن . 
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها 
 خبرنگاران جوان  – ۴/10/1397تاریخ : 

های لبنی همچنان بر قوت خود قلم از محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری/کسری تحویل شیرخام به کارخانه14 

  تباقی اس
قلم از محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری شده اند 1۴دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار،  . 

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار

از اجرای محصوالت لبنی با نرخ های جدید به بازار خبر داد و گفت: بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار، از هفته گذشته محصوالت لبنی 
 .با قیمت های جدید، به بازار توزیع شده است

ه اینکه تمامی کارخانه های لبنی ملزم به اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار هستند، افزود: براین اساس پیش بینی می شود وی با اشاره ب
99که   .درصد نشان های تجاری لبنی تن به اجرای مصوبه داده باشند 

کرد: با توجه به آنکه قیمت لبنیات تابع  باکری با اشاره به اینکه نمی توان زمان دقیقی را برای پابرجایی این مصوبه اعالم کرد، بیان
عواملی نظیر نوسان نرخ ارز، تغییر نرخ ارز در بودجه سال آینده و مقررات صادرات و واردات است، از این رو تا زمانیکه که 

 .دولت برنامه ای برای تغییر دستورالعمل ها نداشته باشد، قیمت های فعلی حفظ خواهد شد
بازار +جزئیاتتب قیمت محصوالت لبنی فروکش کرد/ آغاز عرضه لبنیات با نرخ های جدید در  :بیشتر بخوانید  

این مقام مسئول، تمکین کارخانه های لبنی و دامداران به وضعیت موجود را یکی از عوامل موثر استمرار قیمت های فعلی در بازار 
به تحویل هر کیلو  درصد مواد اولیه لبنیات را شیر خام تشکیل می دهد، بنابراین تمکین دامداران 70برشمرد و گفت: با توجه به آنکه 

امری موثر در ثبات قیمت های فعلی لبنیات در بازار است  هزار تومان به کارخانه های لبنی 2ر با نرخ شی . 
وی در پاسخ به این سوال که دلیل عدم تغییر قیمت برخی محصوالت لبنی در بازار چیست، بیان کرد: براساس مصوبه ستاد تنظیم 

شده اند و از آنجا که مابقی اقالم لبنی مشمول قیمت گذاری نیستند، از این رو قلم از محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری  1۴بازار، 
محصوالت در اختیار بنگاه های تولیدی است کاهش یا عدم تغییر نرخ این . 

تان هزار تومان در اس 2فروش شیرخام به نرخ   دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه تاکنون خبری از تمکین دامداران مبنی بر

های مختلف نیست، بیان کرد: البته وزارت جهاد کشاورزی و تشکل های دامداری در پی متقاعد کردن دامداران برای تمکین فروش 
 .با نرخ مصوب هستند

باکری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه کارخانه های لبنی همچنان با مشکل کمبود شیرخام روبرو هستند، اظهار کرد: با 
جه به آنکه مشکل کمبود تحویل شیرخام به کارخانه های لبنی همانند ماه های گذشته همچنان بر قوت خود پابرجاست، وزارت جهاد تو

 .کشاورزی به عنوان متولی تولید، با روش های معقول و منطقی باید کسری دریافت شیر خام کارخانه ها را تامین کند
خام کارخانه های لبنی نسبت به تابستان تغییر کرده است، افزود: هم اکنون کسری دریافت وی با اشاره به اینکه کسری دریافت شیر

درصد رسیده که این میزان، کارخانه های لبنی را با مشکالتی روبرو کرده است 1۵شیرخام کارخانه های لبنی به  . 
ی شیرخام کارخانه های لبنی از طریق واردات وجود دبیر انجمن صنایع لبنی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا امکان تامین کسر

دارد، تصریح کرد: اگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید نتواند کمبود شیرخام مورد نیاز کارخانه های لبنی را تامین 
 .کند، بنابراین خود باید نسبت به تامین کسری از طریق واردات تصمیم گیری کند

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات

 ایران اکونا  - 3/10/1397تاریخ : 

میلیون تن دانه روغنی به کشور 2واردات   
 41به ارزش یک میلیارد و هزار تن دانه روغنی  133میلیون و  2گمرک جمهوری اسالمی اعالم کرد: در هشت ماهه امسال 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد رشد داشت-میلیون دالر وارد کشور شد  .  
تومان تامین می شود؛ این  4200دانه های روغنی در فهرست کاالهای اساسی دولت قرار دارد و ارز مورد نیاز آن با نرخ رسمی 

نباتی به شمار می رود کاال، ماده مورد نیاز و پایه در صنایع روغن . 
میلیارد و  29هزار تن کاال به ارزش  498میلیون و  21در هشت ماهه نخست امسال،  میلیون دالر وارد کشور شد؛ این میزان  549

درصد از لحاظ ارزش دالری، کاهش داشت 14.4درصد از نظر وزنی و  12.58واردات نسبت به مدت مشابه پارسال  . 
درصد رشد داشت به طوری  51ات کنجاله سویا نیز در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته براساس این گزارش وارد

میلیون دالر وارد کشور شده است 496هزار تن کنجاله به ارزش  61که یک میلیون و  . 
میلیون دالر وارد  676هزار تن کاالی اساسی به ارزش چهار میلیارد و  130میلیون و  9همچنین در نیمه نخست امسال بیش از 

درصد کل واردات را از نظر وزنی شامل می شود56کشور شده است و این میزان  . 
ذرت، برنج، دانه های روغنی، دارو، روغن های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود، قند و شکر و گندم از جمله 

  .کاالهای اساسی هستند که در این مدت وارد کشور شده اند
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان – 2/10/1397تاریخ : 

میلیون تن دانه روغنی به کشور 2.1ورود   
بر داد و اعالم کرد که واردات کنجاله سویا هم به روغنی در سال جاری خ هزار تن دانه 133گمرک ایران از واردات دو میلیون و 

هزار تن رسیده است ۶1یک میلیون و  . 
های روغنی که از جمله کاالهای اساسی هستند به میزان دو میلیون و دانه ، بر اساس اعالم گمرک ایران،خبرگزاری مهربه گزارش 

اند که افزایش چهار درصدی نسبت به مدت میلیون دالر در سال جاری وارد کشور شده ۴1ش یک میلیارد و هزار تن به ارز 133
 .مشابه سال قبل دارد

 ۶1درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است؛ به طوری که یک میلیون و  ۵1واردات کنجاله سویا هم در این مدت افزایش 
میلیون دالر وارد کشور شده است ۶۴9هزار تن از این محصول به ارزش  . 

شوند و در این بین ترخیص شوند در کمتر از سه روز ترخیص میدرصد کاالهایی که وارد گمرک می 90بر اساس این گزارش، 
کنند تا روزی فعالیت میکاالهای اساسی در اولویت قرار دارد و گمرکات مهم کشور برای ترخیص کاالهای اساسی به طور شبانه

ای به کمک سامانه جامع گمرکی در ای در واردات این کاالها ایجاد نشود. همچنین روند ترخیص این کاالها به صورت لحظهفهوق
شودمرکز پایش دفتر واردات گمرک رصد می  

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

 خبر گزاری فارس – 1/10/1397تاریخ : 

درصدی واردات تخم مرغ به کشور  1۰۰افزایش   
میلیون دالر بوده است 3ماه امسال خبرداد که به ارزش  8درصدی واردات تخم مرغ در  100گمرک ایران از افزایش  .  

میلیون دالر تخم مرغ وارد کشور  3جاری به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، در هشت ماه سال
دش . 

میلیون دالر وارد  3تن و به ارزش  198هزار و  2به حجم  97است طی هشت ماه سال   تخم مرغ که از جمله کاالهای اساسی 

دهددرصدی را نشان می 100افزایش  96کشورمان شده است که نسبت به مدت مشابه سال  .  
 .بنابراین گزارش میزان واردات در مدت مشابه سال گذشته صفر بوده است

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 2/10/1397تاریخ : 

  ممنوعیت صادرات سیب زمینی لغو شد
اعالم شده بود از سر گرفته خواهد شد با دستور وزیر جهاد کشاورزی صادرات سیب زمینی که تاکنون ممنوع .  

ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، ، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
 .معدن و تجارت ممنوعیت صادرات سیب زمینی را لغو کرد

نامه آمده استدر این  : 
 جناب آقای رحمانی

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
 سالم علیکم

رساند با توجه به فرا رسیدن زمان برداشت سیب زمینی طرح به استحضار می 7/7/97مورخ  1313۶/020پیرو نامه شماره 
زمینی پاییزه و مقایسه صادرات میلیون تن سیب 1.۵استمرار و گرمی هوا از نیمه دوم دی ماه و بهمن ماه و از طرف دیگر موجودی 

های اعمال شده کمتر از سنوات گذشته است؛ لذا صادرات سیب زمینی از های گذشته که براساس محدودیتنسبت به سال 1397سال 
گردید، گردد. همچنین در خصوص اخال حبوبات که در سنوات گذشته به صورت سنتی صادر میآزاد اعالم می 1/10/97تاریخ 

 .کماکان صادرات آن بالمانع است
 بر لینک خ
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 2/10/1397تاریخ : 

۳۸ واردات موز   درصد کاهش یافت 
درصد کاهش یابد 38.8طی هشت ماهه امسال واردات موز نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  .  

دهد در هشت ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می، بررسی تازهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
289ماهه امسال،  میلیون و  2۵7ارزش آن، رقمی در حدود  تن موز سبز تازه یا خشک کرده به ایران وارد شده که 921هزار و  

هزار دالر است ۵۶0 . 
شوددرصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می 0.87درصد از وزن کل و  1.3۵واردات موز به ایران  . 

درصد از  1.90هزار دالر وارد شده بود که  ۵99میلیون و  3۶0تن موز به ارزش  18۶هزار و  ۴۶8در مدت مشابه سال گذشته 
درصد از ارزش کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود 1.0۵وزن و  . 

 38.08امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی  دهد که واردات موز در هشت ماههبه این ترتیب، آمار نشان می
رصد کاهش یافته است که البته علت این موضوع، افزایش قیمت جهانی این محصول و البته د 28.۵7درصد و از لحاظ ارزش 

تنوسانات نرخ دالر در کشور بوده اس . 
 لینک خبر 
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 صادرات و  واردات 
 

 خبرگزاری فارس – ۴/10/1397تاریخ : 

میلیون دالر خرمای مضافتی در نیمه اول امسال  ۳2صادرات   
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، این مطلب را مدیرکل دفتر امور میوههای 

 11شود و هند با خرید بیش از کشور جهان صادر می 78گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی افزود: خرمای ایران به 
رودمیلیون دالر بزرگترین مشتری این محصول از ایران به شمار می . 

تن خرمای شاهانی  ۵391اظهار داشت: طی شش ماهه نخست امسال  مسعود لطیفیان با اشاره به صادرات انواع دیگر خرمای کشور
 112هزار و  ۴73تن به ارزش سه میلیون و  ۶۶۵1دالر و خرمای زاهدی نیز به میزان ۴1هزار و  ۴29میلیون و  ۴به ارزش 

 .دالر صادر شده است
دالر،  317هزا ر و  7۴3ش دو میلیون و تن خرمای استعمران به ارز 32۶1وی گفت: بر اساس آمار گمرک ایران، در همین مدت 

تن و به ارزش  ۵29دالر و خرمای پیارم با وزن  3۴0هزار و  829تن و به ارزش یک میلیون و  2۵۶9خرمای کبکاب به میزان 
دالر صادرات داشته ایم ۵37هزار و  ۶1۴یک میلیون و  . 

باغبانی افزودمدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور  تن  ۴0۶هزار و  38عالوه بر این موارد،  :

دالر صادر شده است 710هزار و  172میلیون و  37سایر خرماها در ردیف های دیگر به ارزش  . 
هزار تومان  12وی خاطر نشان کرد که گران ترین خرمای صادراتی ایران، خرمای پیارم بوده که هر کیلوگرم آن ارزشی بالغ بر 

 .دارد
یفیان، هزینه بازاریابی را یکی از مشکالت عمده ایجاد مزیت نسبی صادراتی خرمای ایران دانست و گفت: هزینه بازاریابی این لط

 .محصول شامل بارگیری، حمل و نقل، توزین، تخلیه، دستمزد، درجه بندی و ضایعات می شود
درصد است،  8.1۶و  9.1۵تان های کرمان و بوشهر به ترتیب وی با بیان این که ضریب هزینه بازاریابی در مسیر بازاریابی در اس

 .اظهار داشت: سود خالص بازاریابی در سطح تولید کننده و عمده فروش با توجه به رقم خرما متفاوت است
ین لطیفیان در عین حال عرضه محصول غیر یکدست و بهداشتی در بازارهای جهان، زمان بر بودن تشریفات گمرکی، عدم ثبات قوان

و مقررات، مشکالت موجود در وصول پول از بازارهای جهانی، عدم اطالع کافی صادر کنندگان از مقررات و استانداردهای کشور 
هدف، و عدم استفاده از روش های جدید بازاریابی را از جمله موانع رسیدن ارقام به حداکثر مزیت نسبی صادراتی خرمای ایران 

 .عنوان کرد
ریش، آلمان، اندونزی، انگلستان، اوکراین، بالروس، آمریکا، ایتالیا، ترکیه، کره، چین، دانمارک ، ژاپن، شیلی، وی تصریح کرد: ات

 .عراق و فرانسه از جمله مقاصد خرمای ایران هستند
تولید خرما مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی گفت: بر اساس تحلیل های بازار جهانی، 

سنت به ازای هر کیلوگرم مزیت نسبی برای تولید دارد و بر این اساس نگاهی به ارزش ارقام خرماهای  ۵.31تا سطح قیمت جهانی 
بوده است 97تجاری ایران نشان می دهد که ارزش نسبی آنها باالتر از این آستانه در سال  . 

امکان بهبود ارزش نسبی آن وجود دارد و ارقامی مانند مجول، پیارم، دگلت وی تصریح کرد: با اصالح الگوی کشت ارقام خرما، 
 نور، برحی، مضافتی و کبکاب از جمله این ارقام به شمار می روند

 .لینک خبر 
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 صادرات و اردات 
 خبرنگاران جوان – ۵/10/1397تاریخ : 

جزو گروه کاالهای یک  حذف روغن زیتون از گروه یک واردات زنگ خطری برای کاهش سرانه مصرف/ سیگار و تنباکو

  واردات هستند
یک فعال تولید روغن زیتون گفت: حذف روغن زیتون از گروه یک کاالی واردات موجب شده تا سرانه مصرف محصول به سبب 

  .افزایش قیمت در بازار کاهش یابد
صنعت،تجارت و کشاورزینادر جاللت عضو سابق شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

های وارداتی، اظهار کرد: براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ، با انتقاد از حذف روغن زیتون از گروه یک کاالجوان
خل، واردات روغن زیتون از گروه کاالی یک خارج شد. ناگفته نماند که وزارت صمت قبل از پیشنهاد وزارت حمایت از تولید دا

 .جهاد این موضوع را تایید کرده بود
درصد  20تا  1۵گرفت و تنها وی افزود: بنده معتقدم که بنابر برنامه قبلی واردات روغن زیتون باید جزو گروه کاالی یک قرار می

شد چرا که این امر در مصرف روغن زیتون در سطح جامعه و کمک به تولید های باالتر از باغداران خریداری میل با نرختولید داخ
 .داخل تاثیر بسزایی داشت

دهند، بیان کرد: این درحالی است که در ایران به ها به روغن زیتون یارانه اختصاص میجاللت با اشاره به اینکه تمامی کشور
یابدگیرد و در مقابل به واردات روغن زیتون ارز نیمایی اختصاص میتومانی اختصاص می ۴200پالم و متفرقه ارز های روغن . 

هزار تومان 90خبری از اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون نیست/قیمت هر شیشه روغن زیتون  :بیشتر بخوانید  
یابد، از این رو انتظار به آنکه ارز دولتی به واردات روغن زیتون اختصاص نمی این فعال تولید روغن زیتون ادامه داد: با توجه

درصدی واردات حذف شود تا روغن زیتون از سفره خانوار حذف نشود 27تا  2۶رود که تعرفه می . 
غن زیتون از گروه ها اظهار کرد: تعرفه باالی واردات و حذف واردات رووی با انتقاد از قیمت باالی روغن زیتون در فروشگاه

ها عرضه شود که به سبب کاهش قدرت هزارتومان در فروشگاه 90کاالی یک موجب شده تا هر شیشه روغن زیتون با نرخ باالی 
های فعلی میسر نیستخرید خانوار، خرید با نرخ . 

گرم اعالم کرد و گفت: اگرچه سرانه مصرف روغن  ۵00عضو سابق شورای ملی زیتون سرانه مصرف روغن زیتون در دنیا را 
گرم  220تا  200کیلو است، اما در ایران این رقم تنها  1۴کیلو و اسپانیا  18کیلو، ایتالیا  2۴ها همچون یونان زیتون در برخی کشور

زیتون و نابودی سالمت های یک منجر به کاهش روز افزون سرانه مصرف روغن بوده که حذف واردات روغن زیتون از گروه کاال
 .آحاد جامعه خواهد شد

میلیون دالر ارز به واردات سیگار، توتون و تنباکو از آمریکا اختصاص یافته است، تصریح  30جاللت در پایان با اشاره به اینکه 
، توتون و تنباکو کرد: علی رغم آنکه واردات روغن زیتون از گروه یک واردات خارج شد، اما متاسفانه محصوالتی همچون سیگار

شود چرا که در گروه کاالی یک وارداتی قرار دارندسرطان زا با ارز دولتی وارد می . 

 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6772205/حذف-روغن-زیتون-از-گروه-یک-واردات-زنگ-خطری-برای-کاهش-سرانه-مصرف-سیگار-و-تنباکو-جزو-گروه-کالاهای-یک-واردات-هستند
https://www.yjc.ir/fa/news/6772205/حذف-روغن-زیتون-از-گروه-یک-واردات-زنگ-خطری-برای-کاهش-سرانه-مصرف-سیگار-و-تنباکو-جزو-گروه-کالاهای-یک-واردات-هستند
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6772205/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 

 صادرات و  واردات 
 خبرنگاران جوان  – ۵/10/1397تاریخ : 

  نگران واردات شیرخشک صنعتی در قالب پوشش شیر خشک نوزاد هستیم/کمبود شیرخام تولیدی صحت ندارد
  .رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: صنعت دامپروری نگران واردات شیرخشک صنعتی در قالب شیر خشک نوزاد است

ئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگارناصر مقدسی ر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی 

شیر خشک نوزاد هستیم، اظهار کرد: در هفته های اخیر ، با اشاره به اینکه نگران واردات شیر خشک صنعتی در پوشش جوان
تجارت واردات شیر خشک نوزاد را بدون نظر خواهی از وزارت جهاد کشاورزی آزاد اعالم کردصنعت، معدن و وزارت . 

ت که توان تولید مصرف نوزاد وارداتی است، افزود: این در حالی اس وی با اشاره به اینکه بخشی از مواد اولیه یا شیر خشک آماده
شیر خشک نوزاد در کشور وجود دارد و طبق اظهارات انجمن شیرخشک کودک صادرکننده شیر خشک هستیم و نیازی به واردات 

 .نداریم
مقدسی با اشاره به اینکه صنعت دامپروری نگران واردات شیر خشک صنعتی در قالب شیر خشک نوزاد است، بیان کرد: با توجه به 

نوزاد یکی از ابزارهای مدیریت دامداران به شمار می رود، افراد سودجو برای کنترل قیمت شیر خام و  شیر خشکآنکه واردات 
 .سودهای کالن واردات از این ابزار استفاده کردند

د، تشکیل می ده شیر خشک درصد مواد اولیه محصوالت لبنی را 70رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: با توجه به آنکه 
 .بنابراین سود جویان به سبب سودهای کالن واردات دست از شیطنت بر نمی دارند

تومانی به  ۴200وی با اشاره به اینکه تولید داخل قابل رقابت با شیرخشک وارداتی نیست، اظهار کرد: با توجه به اختصاص ارز 
180واردات و تفاوت  ابت با شیر خشک وارداتی نیستدرصدی نرخ ارز آزاد با دولتی، تولید داخل قابل رق  . 

کماکان ادامه دارد/قاچاق محصوالت لبنی رونق گرفتممنوعیت واردات شیرخشک صنعتی  :بیشتر بخوانید  
این مقام مسئول با اشاره به اینکه واردات شیر خشک با ارز آزاد مانعی ندارد، بیان کرد: این در حالی است که دامداران به سبب 

 .حمایت صددرصدی دولت در برابر کاالهای وارداتی، قادر به ادامه تولید نیستند
صنعتی به بهانه کمبود تولید داخل را تکذیب کرد و گفت: در گذشته کارخانه های لبنی، شیر خام را به  وی واردات شیر خشک

صورت کارمزدی در اختیار کارخانه های شیر خشک می دهند که به سبب تاخیر در پرداخت مطالبات، دامداران امسال به صورت 
ب شد تا کارخانه های لبنی موضوع کمبود تولید شیرخام را مطرح کنندمستقیم با کارخانه های شیر خشک کار کردند و همین امر سب . 

رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان تصریح کرد: در سال های اخیر کارخانه های لبنی، شیرخام را به صورت کارمزدی در 
مدیریت می کردند که هم اکنون به اختیار واحدهای شیر خشک قرار می دادند و با این ابزار کارخانه های شیر خشک و دامدار را 

سبب قطع این ارتباط موضوع کمبود شیر خشک را مطرح می کنند که در صورت کمبود، کارخانه های لبنی با ارز حاصل از 

دواردات، شیرخشک مورد نیازشان را وارد کنند چرا که دامداران نمی توانند تاوان افزایش تقاضای آنها را دهن . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – ۶/10/1397تاریخ : 

  سال اخیر/ صادرات گندم ایران به مهد پاستای دنیا 4۰برابری تولید گندم طی  ۳رشد 
برابر رشد  3بیش از  ۵7نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران گفت: با وجود رشد چشمگیر جمعیت، تولید گندم نسبت به سال 

  .داشته است
عت،تجارت و کشاورزیصنوگو با خبرنگار علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره دستاوردهای چهل سالگی انقالب در حوزه تولید گندم اظهار کرد: اگرچه آمار دقیقی از سطح زیر کشت خبرنگاران جوان
میلیون هکتار  9ها آن است که مجموع سطوح زراعی قبل از انقالب های قبل از انقالب در دسترس نیست، اما برآوردگندم در سال

میلیون هکتار رسیده است 11.7بوده، درحالیکه هم اکنون این سطوح به  . 
های قبل از انقالب کشاورزی معیشتی بوده است، افزود: براین اساس یک مقدار از سطوح را به کشت وی با اشاره به اینکه در سال

کردند، دادند و مجددا پس از یک تا دو سال تنفس به زمین، محصول دیگری در آن کشت میگندم اختصاص میمحصوالت از جمله 
 .به همین دلیل سطوح کشت گندم و عملکرد بسیار پایین بوده است

اکثر کشاورزان از  های قبل از انقالبایمانی با اشاره به اینکه میزان بذر تولیدی قبل از انقالب بسیار کم بوده است، گفت: در سال
برابر رشد کرده است 20بیش از  ۵7کردند، در حالیکه هم اکنون میزان تولید بذر نسبت به سال بذور مصرفی استفاده می . 

نوع اعالم کرد و افزود: هم اکنون انواع بذور  3۵0نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران، میزان کنونی رقم بذر در کشور را 
های قبل از انقالب به هیچ عنوان بذور گندم استاندارد نبودندهای بین المللی برخوردار است، در حالیکه در سالاندارگندم از است . 

سال گذشته/ رتبه اول ایران در صنعت برق خاورمیانه ۴0برابری ظرفیت تولید برق طی  11افزایش  :بیشتر بخوانید  
های قبل از انقالب، ن کرد: با توجه به آنکه در سالهای قبل و بعد از انقالب بیاای نسبت به درآمد کشاورزان در سالوی طی مقایسه

شد و تنها وارد کننده محصوالت کشاورزی و غذایی مورد نیاز کشور منابع مورد نیاز کشور تنها از طریق فروش نفت تأمین می
بیشتر درآمد کشاورزان  های قبل از انقالب نیست، چرا که در آن زمانبودیم، از این رو درآمد فعلی کشاورزان قابل قیاس با سال

 .دهستانی بود
میلیون تن رسید 13  درصد رسید/ تولید گندم به 1۵ در آمد ناخالص ملی در بخش کشاورزی به باالی  

۵۶های این مقام مسئول ادامه داد: درآمد ناخالص ملی در بخش کشاورزی در سال درصد بود، در حالیکه هم اکنون  9حدود  ۵7و  
درصد رسیده است 1۵ی جمعیت به بیش از برابر 3علی رغم رشد  . 

ها تنها مصرف کننده بودند، مورد توجه قرار های قبل از انقالب بخش کشاورزی به دلیل آنکه دولتوی با اشاره به اینکه در سال
گرفت، اظهار کردنمی الب توجه جدی این درحالی است که پس از پیروزی انقالب اسالمی، دست اندرکاران به ویژه رهبر کبیر انق :

های بیگانه داشتندبه بخش کشاورزی به منظور رفع بیکاری روستاییان و بی نیازی به کشور . 
ها خالی از سکنه ها مهاجرت کردند به طوریکه روستاهای قبل از انقالب، روستاییان برای کسب شغل به شهربه گفته ایمانی، در سال

ها بازگشتند و در نهایت برای آنها استقالل ش کشاورزی، روستاییان به داخل روستاشد و مجددا با پیروزی انقالب و توجه به بخ
 .اقتصادی ایجاد شد

های بعد از انقالب بیان کرد: گیری عمران روستایی در سالها و شکلنایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران از توسعه روستا
بی نیازی از واردات بسیاری از محصوالت همچون گندم شد، چرا که تمام  تمامی این عوامل منجر به رشد محصوالت کشاورزی و

کردند پس از پیروزی انقالب به سبب حمایت حاکمیت و ایجاد درمانگاه، مدرسه، ها کار میکشاورزانی که به عنوان کارگر در شهر
مشغول شدند ها بازگشتند و به امر کشاورزیآب، برق، گاز و غیره در روستاها، مجددا به روستا . 

میلیون تن رسیده است  13خبر داد و گفت: هم اکنون تولید گندم به رقمی بالغ بر  ۵7برابری تولید گندم نسبت به سال  3وی از رشد 
 .و با وجود این کشور به طور کامل از واردات این محصول بی نیاز است

های قبل از انقالب، نه تنها در تأمین بسیاری از محصوالت همچون برابری جمعیت نسبت به سال 3ایمانی ادامه داد: علی رغم رشد 
گندم، شیر، گوشت، لبنیات و بسیاری از محصوالت باغی و زراعی خودکفا شدیم، بلکه به سبب مازاد محصول بر نیاز کشور در 

های هدف حرفی برای گفتن داریمبازار . 
های بعد از انقالب/ ایران در تولید گندم خودکفاستر از دستاوردهای مهم سالخرید تضمینی گندم یکی دیگ  

های مهم انقالب نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران، خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم را یکی از دستاورد
تسهیالت و پرداخت خسارت کشاورزان، خرید تضمینی  های مورد نیاز، اعطایبرشمرد و افزود: دولت عالوه بر تأمین به موقع نهاده

محصول را اجرا کرد تا چنانچه بازار محصول تولیدی کشاورزان را خریداری نکرد، دولت با نرخ مصوب محصول تولیدکنندگان را 
 .خریداری و از زیان آنها جلوگیری کند
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میلیون تن اعالم کرد و گفت: این درحالی است که  2۵ های قبل از انقالب راایمانی مجموع تولید محصوالت کشاورزی در سال
دهد که با وجود جمعیت باالی شود و این امر نشان میمیلیون تن محصوالت غذایی و کشاورزی در کشور تولید می 120ساالنه حدود 

نیاز در داخل تولید  درصد غذای مورد 90میلیون نفر، ضریب امنیت غذایی در کشور افزایش یافته است به طوریکه بیش از  80
شودمی . 

های قبل از انقالب مجموع تولید های قبل از انقالب بیان کرد: در سالاین مقام مسئول درباره آخرین وضعیت واردات گندم در سال
میلیون نفری، بیش از یک میلیون تن گندم وارد کشور  30هزار تن بود که با وجود جمعیت  ۶00میلیون و  ۵گندم کشور حدود 

میلیون تن رسیده بود 7های بعد از انقالب در برخی مواقع به شد، ناگفته نماند که میزان واردات گندم در سالمی . 
های انقالب به مرور کاهش یافت، اظهار کرد: در اوایل انقالب پس از ثبات سیاسی و ایمانی با بیان اینکه واردات گندم پس از سال

تواند در تولید محصوالت استراتژیک کشاورزی از جمله گندم خودکفا شود که خوشبختانه د که میاقتصادی، حاکمیت به این فکر افتا
برای نخستین بار خودکفایی در تولید گندم محقق شد و پس از گذشت چند سال به دلیل سوءمدیریت و خشکسالی حاکم بر  83در سال 

ندم شدیمکشور مجددا تا روی کار آمدن دولت تدبیر و امید واردکننده گ . 
وی ادامه داد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخل، مجددا در دولت تدبیر و امید در تولید گندم خودکفا 

شودشدیم به طوریکه هم اکنون حتی یک کیلو گندم برای تأمین نیاز کشور وارد نمی . 
خرین وضعیت صادرات گندم پس از پیروزی انقالب اسالمی بیان کرد: با توجه به نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران درباره آ

های جهانی، صادرات این محصول صرفه اقتصادی نداشت و سیاست وزارت جهاد تفاوت چشمگیر نرخ گندم داخلی با بازار
دکشاورزی بر آن است که با ایجاد توازن تنها به اندازه نیاز کشور گندم در داخل تولید شو . 

های بعد از انقالب دانست و های مثبت در سالایمانی کاهش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح را یکی از فاکتور
 800میلیون و  ۵هزار هکتار بود که هم اکنون سطح گندم به  ۵00میلیون و  ۶گفت: قبل از دولت تدبیر و امید سطح زیر کشت گندم 

چرا که با افزایش عملکرد در واحد سطح، مابقی سطوح آزاد شده به کشت دیگر محصوالت وارداتی  هزار هکتار کاهش یافته است،
 .اختصاص داده شد

های مقاوم به خشکی، تغییر سیستم خاک ورزی، تقویت حفظ رطوبت خاک، آموزش کشاورزان، به گفته وی، با بکارگیری تولید بذر
نستیم علی رغم شرایط سخت اقلیمی در تولید گندم برای سومین سال متوالی خودکفا تغییر در زمان کاشت و استفاده از آب سبز توا

 .باشیم
همانند مدت مشابه  98-97نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران، ادامه داد: باتوجه به آنکه سطح زیر کشت گندم در سال زراعی 

شود که برای چهارمین سال متوالی در تولید گندم خودکفا شویمبینی میسال قبل است، پیش . 
های قبل از انقالب نیستصادرات گندم ایران به مهد پاستای دنیا/ کیفیت گندم تولیدی قابل قیاس با سال  

های بین المللی برخوردار است، افزود: در شرایط فعلی، ارقام گندم داردایمانی با اشاره به اینکه هم اکنون تمامی ارقام گندم از استان
از استاندارد بین المللی الزم از نظر کیفیت، گلوتن، رنگ و مسائل خبازی برخوردار است به طوریکه گندم دوروم مازاد بر نیاز 

شودکشور به ایتالیا مهد پاستای دنیا صادر می . 
های مختلف گندم های قبل از انقالب قابل قیاس نیست، بیان کرد: هم اکنون واریتهندم تولیدی با سالوی با اشاره به اینکه کیفیت گ

های قبل از انقالب به دلیل عدم توجه به بخش کشاورزی، تنها یک رقم های روز دنیاست، در حالیکه در سالکشور مطابق با استاندار
شد که این امر در کاهش کیفیت گندم بسیار تأثیرگذار بوداستفاده می ها در مزارع به صورت بذور خود مصرفیگندم، سال . 

نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران، تالش محققان بر روی استاندارد بذور را امری موثر در کاهش سطح زیر کشت و افزایش 
 .عملکرد در واحد سطح اعالم کرد

های قبل از نقالب گندمکاران درآمدی از محل فروش گندم نداشتند، بیان کرد: در سالهای قبل از اایمانی با اشاره به اینکه در سال
کردند، انقالب به دلیل معیشتی بودن کشاورزی، گندمکاران در اکثر نقاط کشور به شکل سنتی پس از تبدیل گندم به آرد، نان طبخ می

کنندنون کشاورزان از محل فروش گندم، درآمد کسب میاز این رو درآمدی از این محل نداشتند، این درحالی است که هم اک . 
سال اخیر/ ضرورت احیای مجدد تخصیص اعتبار به طرح خوداتکایی گندم ۴0بهبود وضعیت ماشین آالت کشاورزی طی   

ای مهم این ایمانی با اشاره به اینکه توسعه مکانیزاسیون و ماشین آالت در بخش زراعت گندم پس از انقالب یکی دیگر از دستاورده
دستگاه تراکتور داشت،  3هزار هکتار زمین، تنها  3های قبل از انقالب یک روستای دارای رود، گفت: در سالحوزه به شمار می

هکتار یک تراکتور و کمباین و انواع وسایل مختلف کشاورزی وجود دارد که این امر بیانگر بهبود  ۵درحالیکه هم اکنون به ازای هر 
های پس از انقالب استشاورزی طی سالماشین آالت ک . 

گرفت، اظهار گذاران بزرگ قرار میها و سرمایهاین مقام مسئول با اشاره به اینکه در گذشته تسهیالت بانکی تنها در اختیار فئودال
ها ر بهره وری نهادهها خط اعتباری جداگانه به بخش مکانیزاسیون و انواع وسایل مکانیزه داین درحالی است که امروز دولت :کرد

دهندتر از مصوب شورای پول و اعتبار قرار میو استفاده بهینه از منابع آب و خاک با قیمت پایین . 
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وی از توسعه چشمگیر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: توسعه مکانیزاسیون در حوزه گندم منجر به کاهش 
رآمد گندمکاران شده استضایعات و ریزش در زمان برداشت و افزایش د . 

های مختلف کشاورزی از جمله حوزه زراعت گندم به این معنا نیست به گفته ایمانی، توسعه مکانیزاسیون و ماشین آالت در زیر بخش
که تمامی مشکالت گندمکاران به طور صددرصد مرتفع شده است، چرا که به دلیل تغییر روزمره فناوری و پیشرفت علم مسئوالن 

روز کشاورزی مدرن در کشور افزایش یابد به طوریکه عالوه بر تامین نیاز کشور بتوان در بط باید تالش بیشتری کنند تا روزبهرذی
های اروپایی حرفی برای گفتن داشتبازار . 

ش فائو، نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران، درباره آخرین وضعیت ضایعات بخش کشاورزی افزود: براساس آخرین گزار
میلیون تن اعالم شده است که با  30تا  2۵های مختلف کشاورزی ضایعات بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره در زیر بخش

میلیون نفر را تأمین کرد 9توان غذای جلوگیری از این حجم از ضایعات به سهولت می . 
های بعد از انقالب در حوزه گندم رخ داده است، بیان کرد: با استمرار وی در پایان با اشاره به اینکه اتفاقات مثبتی طی سال

رود که طرح خوداتکایی گندم پایدار بماند. ناگفته نماند که تا سال های مسئوالن دولتی از این محصول استراتژیک انتظار میحمایت
ح خوداتکایی داشتیم به طوریکه مجلس ردیف اعتباری مشخص برای این طرح به تصویب رسانده بود که اعتباراتی برای طر 9۴

به بعد قطع شده است. بنده به نمایندگی از جامعه گندمکاران کشور تقاضا داریم که برای استمرار طرح  9۴متاسفانه ازسال 
ها در واحد سطح افزایش یابد ی گندم در کشور احیا شود تا عملکردخوداتکایی و حمایت از کشاورزان مجددا ردیف اعتباری خوداتکای

 .تا بتوانیم با کاهش سطح زیرکشت، سطوح مازاد به محصوالتی که در آن واردکننده هستیم، اختصاص یابد
 لینک خبر 
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 صادرات و وادرات 
 ایرنا  – 2/10/1397تاریخ : 

 وزارت صنعت: صادرات دام زنده مولد آزاد است
گمرک جمهوری اسالمی، صادرات دام زنده مولد غیرگوشتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای خطاب به  -ایرنا -تهران

 .را بالمانع اعالم کرد (PET) پریفرم

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین صادرات پنج ردیف 
و « گاو مولد نژاد شیری»، «شتر مولد نژاد خالص»، «اسب برای مسابقه»، «اسب مولد نژاد خالص»تعرفه ای شامل 

پریفرم » (PET)» بالمانع اعالم شد. 
وال با هدف تنظیم بازار وضع می شود اما بازرگانان معتقدند این احکام، بازارهای صادراتی ممنوعیت های صادراتی معم

  .را در معرض خطر از دست رفتن قرار می دهد
« معرفی شد، در  96مدیرعامل شرکت اشکان شیمی اصفهان که امسال به عنوان صادرکننده نمونه سال « مجید سرجویی

ی از کاالهای مورد قرارداد به دست مشتری می رسد اما به یک باره بخشنامه یا این زمینه به ایرنا گفت: گاه بخش

 .دستورالعملی مبنی برممنوعیت صادرات آن صادر شده و به این ترتیب، نمی توان به تعهد خود در قبال مشتری عمل کرد
دام زنده را تنها راهکار کاهش  به گزارش ایرنا، رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده پیش از این، آزادسازی صادرات

قاچاق بیان کرد و گفت: با ممنوعیت صادرات دام زنده، نوسان نرخ ارز و رکود بازار داخلی این محصول، اکنون میزان 

 .قاچاق دام زنده در مرزهای جنوبی کشور از جمله خرمشهر و شلمچه افزایش چشمگیری پیدا کرده است
نده افزود: قاچاق دام زنده به کویت، عراق ، قطر و عمان افزایش یافته است تا جایی رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ز

که عراقی ها گوساله و گوسفند را با کمترین قیمت از مرزهای ایران خریداری و با قطعه و بسته بندی کردن به کشورهای 

 .خود می برند
 خبر لینک 
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 1/10/1397تاریخ : 

برابری واردات تخم مرغ در هشت ماه امسال 2رشد   
تن تخم مرغ در هشت ماه امسال خبر داد که نسبت به مدت  198هزار و  2گمرک جمهوری اسالمی ایران از واردات  -ایرنا -تهران

بیشتر شدمشابه پارسال صد درصد  . 

 .به گزارش شنبه تارنمای گمرک، ارزش واردات تخم مرغ در هشت ماه امسال سه میلیون دالر رسید
هزار تن  940عدد در سال است و براساس آمارها هر سال  191به گزارش ایرنا، سرانه مصرف تخم مرغ در کشور 

  .تخم مرغ در کشور تولید می شود
، 1395هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شد که در مقایسه با سال  888ن، پارسال البته طبق اطالعات مرکز آمار ایرا

درصدی داشت 6کاهش  . 
میلیون قطعه مرغ های آلوده در واحدهای  25سبب معدوم سازی  1396شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در فصل پاییز 

ال داشتتولیدی شد که این امر افزایش قیمت تخم مرغ را در بازار به دنب . 
  .در پی این تغییر قیمتی، دولت برای متعادل سازی بازار به واردات تخم مرغ اقدام کرد

اردیبهشت ماه امسال با آغاز فصل گرما و تعطیلی مدارس مصرف تخم مرغ کاهش یافت و واردات آن متوقف شد اما پس 
ازار، مجوز واردات تخم مرغ از ترکیه دوباره از یک ماه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرد برای تنظیم ب

 .صادر شد و بخش خصوصی در صورت تمایل می تواند برحسب نیاز، تخم مرغ وارد کند
 لینک خبر 
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 صادرات و  واردات 
 

 خبرگزاری فارس – ۴/10/1397تاریخ : 

هزار راس دام سبک از رومانی  25۰واردات دام زنده آزاد شد/واردات   
هزار راس دام سبک از کشور رومانی وارد شود 250واردات دام زنده آزاد شد و قرار است حدود  .  

ار خبر وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از واردات دام زنده برای کنترل قیمت گوشت در بازاصغر ملکی در گفتعلی
شرکت پشتیبانی امور دام کشور مجوز واردات در سطح گسترده را از سازمان دامپزشکی کشور گرفته و با واردات آن  داد و گفت:

شودقیمت گوشت در بازار متعادل می . 
بینی شده و یشهزار راس دام سبک پ 250به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی حجم واردات دامی که قرار است، انجام شو،د حدود 

تواند جلوی افزایش قیمت یافته چند ماه گذشته را تا حدی بگیردبا ورود آن به کشور می . 
هزار تن گوشت از  130شود و نیاز به واردات حدود هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می 870به گزارش فارس، ساالنه حدود 

 .خاج است تا نیاز کشور تامین شود
درصد افزایش یافت و به کیلویی  50قیمت گوشت در کشور طی چند ماه گذشته تا حدود  هزار تومان هم رسید و قیمت به  80

ای باال شد که از توان خرید قشر متوسط جامعه هم خارج شداندازه . 
ن پیشنهاد واردات به عنوان راهکاری گفت: پیش از ایها از کشور رومانی برای واردات انجام شده،ملکی با بیان اینکه استعالم قیمت

های گذشته توزیع گوشت منجمد در بازار انجام برای کاهش قیمت در بازار ارائه شده بود که به تازگی موافقت شده است. در ماه
شد، اما نتوانست قیمت را در بازار بشکندمی . 

نیازی توان با تولید علوفه در داخل و بیواردات است؟ آیا نمیحال باید از مسئوالن پرسید آیا تنها راهکار کنترل قیمت گوشت واقعا 
وری و حمایت از درصدی به خارج و حمایت از تولید کنندگان قیمت را پایین آورد؟ آیا اصالح ژنتیک افزایش بهره 70از واردات 

کنیم، به جیب صادرکنندگان خارجی را پر میتواند منجر به افزایش تولید و کاهش قیمت شود؟ آیا به همان اندازه که ما دامداران نمی
همان اندازه تولید داخل انجام دهیم تولید ما را افزایش نخواهد داد؟ خیلی از مردم حاضرند قیمت باال را به محصول داخلی بپردازند، 

 اما این پول را به گوشت خارجی ندهند
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
ایرنا  – 1/10/1397تاریخ :  

 هشت هزار تن پسته از ایران صادر شد
از گمرکات استان ها به کشورهای  97تن پسته در ماه های مهر و آبان رئیس انجمن پسته ایران گفت: هشت هزار  -ایرنا  -کرمان 

 .دیگر صادر شد

سید محمود ابطحی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تولید پسته امسال بنا به عواملی مانند تغییرهای اقلیمی 

 .دچار افت شد و کاهش محسوسی یافت
هزار تن پسته به کشورهای گوناگون از جمله عمان،  48سال گذشته در همین مدت وی ادامه داد: این در حالی بود که 

  .کویت، چین، هنگ کنگ، ویتنام و عراق صادر شد
او با اشاره به اینکه امسال تولید پسته در کشور معادل یک چهارم سال گذشته بود، افزود: پسته یک سال در میان تولید 

گفته می « سال ناآور پسته»نام دارد و یک سال نداریم که « سال آور پسته»داریم که دارد به این معنی که یک سال پسته 

  .شود که امسال غیر از ناآوربودن، تغییرهای اقلیمی هم موجب کاهش تولید این محصول شد
هزار تن محصول پسته از باغ های کشور برداشت شد 60تا  50وی بیان کرد: امسال بین  .  

درصد باقیمانده در داخل کشور مصرف می شود 20درصد پسته به خارج صادر و  80متوسط  ابطحی افزود: به طور .  
ابطحی با بیان اینکه پسته ارزآور است و نمی توان آن را صادر نکرد تاکید کرد: این محصول را باید هر سال صادر کرد 

فی هم روند صادرات را باید حفظ کرد زیرا از یک سو حجم تولید شده این محصول مازاد بر مصرف داخل است و از طر

  .در غیر این صورت در بازار جهانی پسته رقبا جایی برای عرضه پسته ایران نخواهند گذاشت
رئیس انجمن پسته ایران گفت: صادرات هر کاالیی نیاز به تجربه و شناخت بازار داخلی و خارجی دارد لذا اگر افرادی در 

د باید از تجربه کسانی که در این حوزه سال های عمر خود را گذاشته اند بهره مند شودزمینه پسته می خواهند تجارت کنن .  
هزار هکتار باغ پسته در  400هزار تن پسته از باغ های کشور برداشت شد، گفت:  200او با بیان اینکه سال گذشته 

ل ارتزاق می کنند و در کنار این هزار نفر، از راه این محصو 500هزار خانوار در قالب  100کشور وجود دارد که 

هزار نفر دیگر هم اشتغال فصلی ایجاد شده است 500افراد برای  .  
پسته یکی از مزیت های اصلی بخش کشاورزی و به عنوان محصول برتر تولیدی کشور در بازارهای جهانی است که می 

  .توان صادرات آن را افزایش و بازارهای بیشتری را زیر پوشش قرار داد
هزار هکتار باغ پسته وجود دارد که امسال بیش از چهار هزار تن محصول از آنها برداشت شد 80در رفسنجان بیش از  .  

علت کاهش برداشت پسته امسال در رفسنجان تغییرهای اقلیمی ماه های فروردین امسال و اسفند سال گذشته توسط 

شده است کارشناسان پژوهشکده پسته ایران و جهاد کشاورزی اعالم .  
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 ایران اکونا  – 10/101397تاریخ : 

هزار تن محصوالت گلخانه ای یزد به خارج از کشور 42۰صادرات ساالنه ساالنه   
های استان به ارزش افزون بر هزار میلیارد هزار تن محصول گلخانه 420ساالنه : مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت

شودفارس صادر میتومان به بازار کشورهای روسیه ، عراق و حوزه خلیج .  
 ای در این استان که در منطقه گرم و خشک کشور قرار دارد، تولیدهزار تن محصوالت گلخانه 460افزود: ساالنه   یدهللا جواد پور

، هندوانه ، طالبی و گیاهان دارویی است فرنگی ، بادمجان، سبزیجز خیار سبز شامل گوجهشود که تنوع محصول بهمی  .  
 97وی بابیان اینکه یزد ازلحاظ تولید محصول گلخانه ای در کشور در جایگاه دوم قرار دارد، بدون اشاره به میزان صادرات سال 

شودهای کشور در یزد تولید میار سبز گلخانهدرصد محصول خی 22اظهار داشت :  .  
130، 1397این مسئول ارشد باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بابیان اینکه در سال  های هکتار به سطح زیر کشت گلخانه

ای اختصاص داردهکتار به کشت محصول گلخانه 550اکنون هزار و هم :استان افزوده شد، تصریح کرد .  
صرفه دانست و بهای را با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و کمبود منابع آبی ازلحاظ اقتصادی مقرونشت گیاهان گلخانهجواد پور ک

شودافزود: از هر مترمکعب آب در کشت فضای باز ، یک کیلوگرم خیار سبز تولید می .  
یابدبرابر افزایش می 14ولید و میزان تولید به کیلوگرم خیار سبز ت 14 که با این میزان آب در گلخانهوی بیان کرد: درحالی .  

های ای با روش آبیاری نوین از افت سطح آبجواد پور ادامه داد: کشاورزان تالش کنند با کاشت محصول کم آبخواه و گیاهان گلخانه
  .زیرزمینی در مناطق مختلف استان جلوگیری کنند
وری باال در دستور کار وزارت محصول کم آبخواه و بهره رد: تالش به سمت کشتمدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد تأکید ک

  . جهاد کشاورزی در استان ها قرار دارد
دهه خشکسالی در استان تغییر الگوی کشت و توسعه کاشت محصول کم آبخواه  2آبی و تبعات این مسئول ادامه داد: با توجه به کم

افزوده اقتصادی باال نقش تأثیرگذاری در استفاده و دارویی و زعفران عالوه بر تولید و ارزش ای ، پسته ، گیاهانهمچون گلخانه
وری آب داردبهره .  
دهه پدیده خشکسالی ، کاهش بارندگی و طرح  2هزار هکتار است که در حال حاضر به دلیل تداوم  170کشت استان های قابلزمین

شودهکتار آن کشت می هزار 116توسعه کشت گیاهان کم آبخواه ،  .  
بردار در این حوزه تولید هزار بهره 76هزار تن انواع محصول کشاورزی و دامی به همت  620میلیون و ساالنه افزون بر یک

هزار تن محصول دامی است 380ای و هزار تن محصول گلخانه 460هزار تن محصول زراعی و باغی و  790شود که شامل می .  
شهر و بقیه در  21درصد در  85هزار نفر جمعیت دارد که  138میلیون و ، یک1395یه سرشماری آبان ماه سال استان یزد بر پا

کنندها زندگی میروستاها و آبادی .  
 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 8/101397تاریخ : 

میلیون دالر کیوی مازندران صادر شد ۹۰امسال   
درصدی صادرات کیوی  300مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی مازندران با اشاره به افزایش  -ایرنا  -نوشهر   

از کشور گفتصادرات کیوی در سالجاری به خارج  میلیون دالر از مازندران صادر شده  90هزار تن کیوی به ارزش  90امسال  :

 .است
 

سلیمان حاتم نژاد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: صادرات کیوی با توجه به افزایش قیمت ارز و با 

ته استصرفه بودن به لحاظ اقتصادی مورد استقبال زیاد بازرگانان قرار گرف . 
هزار تن کیوی از باغ  180وی تصریح کرد: باغداران مازندران به عنوان بزرگترین تولید کننده کیوی در کشور امسال 

  .هایشان برداشت کردند
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: با توجه به کیفیت محصول کیوی مازندران برای 

درصد محصول کیوی تولیدی مازندران صادر شد 50گان، امسال حدود صادرات و رغبت صادر کنند . 
درصد  10میلیون دالر کیوی از مازندران صادر شده بود که  30وی گفت: این درحالی است که سال گذشته در این مدت 

 .از ارزش صادرات غیر نفتی استان بود
به ترتیب به کشورهای عراق، افغانستان و جمهوری های حاتم نژاد ادامه داد: بیشترین میزان صادرات کیوی در این مدت 

 .آسیای مرکزی بوده است
تن محصول برداشت می شود  20تا  15وی خاطر نشان کرد: به طور میانگین از هر هکتار باغ کیوی درمازندران حدود 

 .و ایران به لحاظ تولید کیوی درجهان رتبه چهارم را دارا است
هکتار  500هزار و  6که از گستره حدود هشت هزار هکتار باغ کیوی درکشور، حدود  آمارهای موجود نشان می دهد

باغ کیوی در مازندران بویژه غرب این استان واقع شده و این منطقه به لحاظ برخورداری از شرایط بسیارمناسب اقلیمی 

خود اختصاص داده است نظیر خاک مناسب و مطلوب، نورکافی خورشید، بیشترین میزان تولید این محصول را به . 
برداشت کیوی که نام آن برگرفته از یک پرنده بومی مربوط به کشور نیوزیلند است از نیمه دوم ماه آبان آغاز می شود و 
تا دی ماه ادامه دارد و هم اکنون در کشورهایی چون ایتالیا، نیوزیلند، شیلی، فرانسه، ژاپن و ایالت متحده آمریکا درسطح 

ت می شودگسترده ای کش . 
پس از آزمایش های پژوهشی  1356وارد ایران شد و کاشت آن در سال  1347درخت کیوی برای نخستین بار در سال 

  .بر روی این گونه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی رامسرآغاز شد
ضدسرطانی دارد اکسیدان فراوان خاصیتکیوی، مواد غذایی باال و میزان کالری بسیار پایینی دارد و با داشتن آنتی .  

برابر لیمو ترش و میزان مواد مغذی آن هشت برابر سیب بوده و از  6برابر پرتقال،  2ویتامین ث موجود در کیوی 

کندها جلوگیری میکاهد و از تنگ شدن عروق و بروز انواع سکتهغلظت خون می . 
هزار تن  222کشور، ساالنه حدود  بر اساس آمار مراجع رسمی از سطح بیش از هشت هزار هکتار باغ های کیوی

 .محصول برداشت می شود
 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرگزاری فارس  – 2/10/1397تاریخ : 

ساله تا موج امید در کشاورزان  2۰گیاهان پیدا شد/از عذاب « سرطان»داروی   
« درصد به مزارع آنها  100نیست، گیاهان هم سرطان دارند که سالهاست کشاورزان را اسیر کرده و تا  تنها برای انسان« سرطان

را رها کنند؛ اما خبر خوش این است که به تازگی دانشمندان  زند به حدی که بسیاری از آنها مجبور شدند کشاورزیخسارت می
اندکشور داروی این سرطان گیاهی را پیدا کرده .  

 
برد جات کشور را از بین میبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سالهاست سرطان محصوالت کشاورزی به ویژه صیفی

ا نام و هیچ درمانی برای آن نیست. سرطان گیاهی که ب «  100کار کشور رواج دارد و تا معروف است، در مناطق صیفی« گل جالیز

در حقیقت نوعی علف هرز است که ریشه خود را به ریشه گیاه میزبان « سرطان گیاهی»زند. درصد درصد به محصوالت آسیب می
کند تا آن را کامالً از پای در ان تغذیه میکند و از این گیاه میزبفرنگی، خیار، یونجه و دیگر محصوالت وارد میاز جمله گوجه

 .بیاورد
های خسارت این محصول به کشاورزان به حدی است که بسیاری از آنها کشاورزی را رها کرده و به شهرها آمدند و در حاشیه

بردار نیست. عمر دستشهرها آواره ماندند. سرطان گیاهی دقیقاً عین سرطان انسانی است و تا میزبان خودش را از پای در نیاورد 
گذرد اما هیچ راهکاری برای آن سال می 20این آفت در کشور از زمانی که به صورت جدی به محصوالت خسارت وارد کرد شاید 

وجود نداشت، عمق خسارت و فاجعه زیانبار این سرطان گیاهی را باید از کشاورزانی پرسید که به این درد مبتال شده اند که انشاءهللا 
ای تقدیم خواهد شدزارش جداگانهدر گ . 

با جذب آب و مواد غذایی از گیاه میزبان سبب کاهش  سبزینه و برگ بوده و به دلیل فقدان دولپه گیاهان ریشه مطلق انگل گل جالیز
شودو در نهایت مرگ گیاه میزبان می پژمردگی رشد و عملکرد، ایجاد . 

کنندبرخی موارد زارعان به دلیل شدت آلودگی زمین کشت شده را رها میکند در کاهش عملکرد بسته به شدت حمله فرق می . 
توان به گیاهانی دامنه میزبانی این انگل در بین گیاهان دو لپه وسیع بوده که در این خصوص می

و برخی  هویج کلزا، نخود، باقال، عدس، توتون، گوجه فرنگی، بادمجان، گلرنگ، گردان،آفتاب چون
گونه دارد که همگی انگل دیگر گیاهان هستند 3۶و غیره اشاره کرد. این جنس در ایران  زردآلو بادام، چونهم میوه درختان . 

است که عالوه بر کشور ما در اکثر کشورها از جمله هند و آمریکا  Orobanche این سرطان گیاهی یا گل جالیز با نام علمی

سازدخسارت به محصوالت وارد می . 
تواند خبر بسیار خوشایندی باشد اند، این خبر مین کشور اعالم کردند که برای درمان این بیماری راهکاری یافتهبه تازگی دانشمندا

کنند، در مراسمی که اخیرا در سازمان تحقیقات، شان دست و پنجه نرم میبرای کشاورزان مناطقی که با این درد سرطان در مزارع
حققان و پژوهشگران کشور در حوزه کشاورزی تقدیر شد و همانجا از دو کارشناس و آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد از م

آبادی برای پژوهش و کشف راهکار مقابله با گل جالیز تقدیر شدپژوهشگر کشور آقای دکتر مین باشی و خانم دکتر نظام . 
آنها و مقابله با گل جالیز یا ره نتایج پژوهشباشی عضو هیأت علمی مؤسسات تحقیقات گیاه پزشکی درباوگوی حاضر با دکتر مینگفت

خوانیداست که در زیر می «سرطان گیاهی» همان : 
  

 فارس: خودتان را معرفی کنید؟
های هرزپزشکی کشور هستم و رئیس بخش تحقیقات علف باشی عضو هیأت علمی مؤسسات تحقیقات گیاهمهدی مین .  

هی است چه کار کردید؟جالیز که همان سرطان گیا فارس: در مورد گل  
های هرز برای ریشه گیاهان است که در تمام دنیا و ایران خطرات جدی به کشاورزان وارد ترین علفگل جالیز یکی از خطرناک

زمینی و فرنگی، سیبسال است که مطالعه جدی در این زمینه انجام دادیم و برای کنترل و مدیریت آن در مزارع گوجه 15کند. می
ها مطالعه کردیمگلخانه . 

ای رسیدید؟فارس: به چه نتیجه  
باشیمین های های خیار دستورالعمل و مدیریتزمینی و گلخانهفرنگی، سیببا تحقیقاتی که انجام دادیم توانستیم در مزارع گوجه :

الً راضی هستندآمیز بوده و کامبردارانی که استفاده کردند موفقیتکنترلی ارائه دهیم و کامالً کشاورزان و بهره . 
 

شود؟فارس: این دستورالعمل و یافته شما چه مدتی است که در مزارع استفاده می  
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شودای استفاده میسال است که در شرایط مزرعه 5تا  3ها حدود باشی: این یافتهمین . 
 فارس: کشاورز چه کار باید بکند؟

باشیمین کش به روی گیاه میزبان روز پس از کشت نشا این علف 50 و 40، 30است که « سولفوسولفورن»کشی به نام علف :

کش در ریشه گیاه تجمع پیدا کرد با آفت گل جالیز یعنی شود پس از اینکه این علفشود و از طریق برگ جذب گیاه میسمپاشی می
کندمبارزه می« سرطان»همان  . 

 
ها است؟پهن ها یا باریکفارس: این سم برای پهن برگ  

باشیمین کند، یافته ما به این صورت بوده که ها را کنترل میپهنها و هم باریکبرگکش دو منظوره است و هم پهناین علف :

کش سیستمیک است و از طریق برگ جذب شده و در ریشه تجمع پیدا اختصاصاً اثر آن را روی گل جالیز دنبال کردیم. این علف
ت ایجاد کند به خاطر خاصیت سمی که این سم دارد از رشد آن در ریشه گیاه جلوگیری خواهد پارازیکرده و زمانی که گل جالیز می

کندمی . 
 فارس: آیا این یافته شما در جایی مورد آزمایش قرارگرفته است؟*

آزمایی قرار گرفته و منحصر به فرد است و در این یافته در کشورهای پاکستان، ترکیه و کشور خودمان مورد آزمایش و راستی
آزمایی ها ارائه شده و مورد راستیهای هرز هم یافتهمجامع علمی هم ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته و در کنگره جهانی علف

 .قرار گرفته است
 

گیرد؟فارس: این سموم چند درصد جلوی این آفت را می  
را   های گل جالیزدرصد جلوی خسارت 80تا  50 شود.هایی که اعالم شد استفاده باشی: اگر درست استفاده شود یعنی همان زمانمین
گیردمی . 

 فارس: آیا این سم تولید داخل است؟
شودشود اما در داخل فرموله میباشی: این سم در خارج تولید میمین . 

ت و کارایی الزم را شوند تقلبی اسهایی که استفاده میاعتماد کرد چون اکثر سم  شود به این سم از نظر تأثیرگذاریفارس: چقدر می
 ندارد؟

باشیمین سازمان حفظ نباتات و مؤسسات گیاه پزشکی نظارت  گیرد،عموم سمومی که در کشور مجاز است و مورد استفاده قرار می :

 .کامل دارند تا سمی خارج از استاندارد ارائه نشود
ایم؟کنند، دیده و شنیدهرا در سمومی که استفاده میهای شما خیلی شعاری شد و ما همواره نارضایتی کشاورزان این حرف :فارس  

شودها استفاده شود برخورد میباشی: نه اصالً شعاری نیست هر سمومی که خارج از این نظارتمین . 
اید؟ها ابالغ کردههای کشاورزی استانفارس: آیا شما این دستورالعمل را به مدیریت  

ایمباشی: بله، به همه آنها اطالع دادهمین . 
اید؟اید؟ یا اطالع دادهآیا ابالغ کرده :فارس  

باشی: گفتیم که استفاده کنندمین . 
بینند باخبر نیستند بنده اطالع دارم که کشاورزان کدام از کشاورزانی که اکنون خسارت میهای شما را هیچآقای دکتر این یافته :فارس

از آن مطلع نیستند  های خدماتی کشاورزی منطقه همالعی ندارند و مدیریتکنند چون اطمنطقه اردبیل از این سموم استفاده نمی . 
باشیمین کنیم ها را برده و در مزارع آزمایشی قرار است استفاده شود اما تالش میاتفاقاً رئیس سازمان کشاورزی اردبیل این یافته :

دیده استفاده شودها از این به بعد در مناطق خسارتکه این یافته . 

 لینک خبر 
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 گندم 
 ایران اکونا  – 3/10/97تاریخ : 

هزارتن گندم ذخیره شده در سیلوهای روباز خسارت دید12  
هزار تن گندم در خوزستان که در سیلوهای روباز نگهداری می شدند  12استانداری خوزستان گفت: معاون امور هماهنگی اقتصادی 

  .بر اثر بارش باران و رطوبت دچار آسیب شدند
هزار تن گندم به هیچ عنوان قابل  12علی بحرینی در کارگروه آرد و نان خوزستان در سرسرای استانداری بیان کرد: آسیب دیدن  

دستگاه های مربوطه باید از چند ماه پیش از برداشت گندم برای ذخیره سازی این محصول برنامه ریزی کنند تا گندمی قبول نیست و 
 .که با زحمت و هزینه زیادی به دست می آید به راحتی از بین نرود

ن اتفاق دوباره در استان رخ وی گفت: دستگاه های دست اندرکار این موضوع در آسیب دیدن این میزان گندم مقصر هستند و نباید ای
 .دهد چرا که قابل قبول نیست

بحرینی ادامه داد: بازرسان در زمان برداشت گندم، مراکز نگهداری روباز گندم را تعطیل می کردند اما متاسفانه با فشار مسئوالن 
ران و رطوبت شدیممحلی این مراکز باز شدند و هم اکنون شاهد آسیب به میزان زیادی از گندم به دلیل بارش با . 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: نباید ذخیره ملی به راحتی از بین برود و برای مدیریت اجرایی خوزستان 
 .زیبنده نیست که مقداری زیادی از ذخیره گندم استان بر اثر آسیب دیدن خوراک دام شود

وهای روباز استاندارد از غیر استاندارد را مشخص کند تا سیلوهای خوزستان به وی ادامه داد: مقرر شده بود که شرکت غله سیل
 .شرایط استاندارد برسند که شاهد از بین رفتن محصوالت کشاورزی در این سیلوها نباشیم

 .بحرینی افزود:در این شرایط سخت اقلیمی و اقتصادی نباید تولیدات کشاورزی آسیب ببینند و هدر برود
هماهنگی استانداری خوزستان بیان کرد: متاسفانه هیچگونه پیش بینی برای نگهداری گندم در سیلوهای روباز در شرایط معاون امور 

 .نامناسب آب و هوا و باران انجام نگرفته است
 .وی افزود: باید کارگروهی برای بررسی این موضوع تشکیل و مقصران در این اتفاق مشخص شوند

باید برای ذخیره گندم در سال آینده سیلوهای استاندارد و غیراستاندارد مشخص شوند و در صورت نیاز  روز آینده 20وی گفت: تا 
 .تسهیالت برای برطرف کردن مشکالت سیلوها اعالم شود تا این مسایل حل شود

با وجود کارهای زیادی که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان نیز با اشاره به کیفیت تولید نان در این استان بیان کرد: 
 .برای بهبود کیفیت نان انجام شده اما همچنان در این بخش با استان های دیگر قابل مقایسه نیستیم

امیر حسین نظری ادامه داد: باید نانوایی ها را ملزم به استفاده از آب تصفیه در پخت نان کرد تا بر سالمت و کیفیت نان تاثیرگذار 
 .باشد

میلیارد لایر تسهیالت به نانوایان 107تخصیص  **   
مورد  714مدیر شعب بانک سپه در خوزستان نیز در این کارگروه بیان کرد: کل سهمیه پرداخت تسهیالت به نانواهای خوزستان 

مورد پرداخت شده است 53است که از ابتدای امسال تاکنون  . 
ت برای پرداخت به نانوایان خوزستان اختصاص یافته افزود: کل مبلغ میلیارد لایر تسهیال 107علی محمد زاده با بیان اینکه امسال 

میلیون لایر است 150میلیارد لایر است و مبلغ هر وام  21تسهیالت پرداخت شده  . 
وی ادامه داد: عمده مشکالت پرداخت تسهیالت به نانوایی ها نداشتن ضامن معتبر و تقاضای پرداخت وام با سود چهار درصد است 

درصد است 15حالی است که سود این تسهیالت  این در . 
 .وی گفت: با رایزنی انجام گرفته نانواها می توانند برای دریافت تسهیالت ضامن همدیگر شوند

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/88535/12-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گندم 
 خبرنگاران جوان  – ۴/10/1397تاریخ : 

کمیسیون کشاورزی همچنان پیگیر مطالبات گندمکاران است/رعایت اصول فنی راهکار افزایش عملکرد در واحد 

  سطح
سئول گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیر مطالبات کشاورزان است تا بتواند دولت را متقاعد کند که نرخ خرید گندم را یک مقام م

  .افزایش دهد
ت و کشاورزیصنعت،تجارعلیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید اظهار کرد: بنابر آخرین آمار از ابتدای باشگاه خبرنگاران جوان
نداشته و مطابق با برنامه ریزی وزارت جهاد  سال زراعی تا کنون، سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری

 .کشاورزی، کشت صورت گرفته است
رسد، افزود: سیاست وزارت میلیون هکتار نمی ۶وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید همانند سال قبل به 

را کاهش دهد تا گندم تولیدی تنها در حد خوداتکایی جهاد کشاورزی برآن است که با ارتقای عملکرد در هکتار، سطح زیرکشت گندم 
 .و نیاز کشور کشت شود

ایمانی رعایت اصول فنی، توسعه مکانیزاسیون، کاهش ضایعات و آموزش بهره برداران را امری مهم در افزایش عملکرد و کاهش 
 .سطح زیر کشت گندم برشمرد

ین سوال که آیا عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بدون توجه به تورم نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پاسخ به ا
تواند بر سطح زیر کشت محصول در سال زراعی جاری تاثیر گذار باشد، بیان کرد: تا این لحظه برنامه سطح زیر کشت گندم می

سطح زیر کشت محصول برای سال مطابق با برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، از این رو نگرانی از حیث 
 .زراعی جدید وجود ندارد

توان معطل گذاشت، افزودوی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی را نمی های تولید و کشاورزان به امید اعالم نرخ متناسب با هزینه :

یابدد تولید کاهش میکنند چرا که اگر تاریخ کشت را از دست دهند، به همان نسبت عملکرتورم اقدام به کشت محصول می . 
تومان 1983قیمت منطقی هر کیلو گندم  هشدار نسبت به قاچاق گندم به خارج از مرزها/ :بیشتر بخوانید  

نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه کشاورزان نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید 
 1800نهاد نرخ هایی دارند، اظهار کرد: از همان ابتدا بنیاد توانمند سازی گندمکاران بر مبنای شرایط اقتصادی و تورم پیشگالیه

و مجددا  ۴70تومانی را برای خرید تضمینی گندم داد که متاسفانه دولت به سبب کمبود منابع مالی در ابتدا نرخ خرید را یک هزار و 
تومان اعالم کرد که این نرخ نارضایتی کشاورزان را در بر داشته است ۶00یک هزار و  . 

اسالمی همچنان پیگیر مطالبات کشاورزان است تا بتواند دولت را متقاعد کند که به گفته ایمانی، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
ای از تولیدکنندگان خریداری کندبراساس قانون خرید تضمینی، محصوالت را با نرخ منصفانه . 

رود کهوی ادامه داد: از دولت انتظار می رشناسان سازمان قیمت خرید تضمینی گندم را تا حدودی به نرخ واقعی که مد نظر کا  

گردد که مدیریت و برنامه ریزی است، ارتقا دهد. ناگفته نماند که افزایش مجدد قیمت خرید تضمینی گندم به حاکمیت و مملکت بر می
 آیا امکان افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را دارند یا خیر؟

یمت خرید تضمینی گندم باید در بودجه ببیند، بیان کرد: مجلس این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه مجلس منابع تامین افزایش ق

کشاورزان این نرخ تواند دولت را متقاعد کند که قیمت خرید تضمینی را افزایش دهد، چنانچه امکان افزایش وجود نداشته باشد، می

کندرا قبول می . 
 لینک خبر 
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https://www.yjc.ir/fa/news/6770924/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B3%D8%B7%D8%AD
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – ۴/10/1397تاریخ : 

  یارانه نان و خرید تضمینی گندم هزار میلیارد تومان افزایش یافت
نان و خرید تضمینی گندم بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته استدر الیحه بودجه سال آینده، یارانه  .  

، سهم یارانه نان و 98، براساس الیحه پیشنهادی دولت به مجلس در الیحه بودجه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش   
تعیین شد. میلیارد لایر ۴۵0هزار و   .هزار میلیارد لایر است ۵ 

 لینک خبر 
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 گندم 

 خبرنگاران جوان  – ۶/10/1397تاریخ : 

  سال اخیر/ صادرات گندم ایران به مهد پاستای دنیا 4۰برابری تولید گندم طی  ۳رشد 
برابر رشد  3بیش از  ۵7نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران گفت: با وجود رشد چشمگیر جمعیت، تولید گندم نسبت به سال 

  .داشته است
،تجارت و کشاورزیصنعتوگو با خبرنگار علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره دستاوردهای چهل سالگی انقالب در حوزه تولید گندم اظهار کرد: اگرچه آمار دقیقی از سطح زیر کشت خبرنگاران جوان
میلیون هکتار  9آن است که مجموع سطوح زراعی قبل از انقالب  هاهای قبل از انقالب در دسترس نیست، اما برآوردگندم در سال

میلیون هکتار رسیده است 11.7بوده، درحالیکه هم اکنون این سطوح به  . 
های قبل از انقالب کشاورزی معیشتی بوده است، افزود: براین اساس یک مقدار از سطوح را به کشت وی با اشاره به اینکه در سال

کردند، دادند و مجددا پس از یک تا دو سال تنفس به زمین، محصول دیگری در آن کشت میدم اختصاص میمحصوالت از جمله گن
 .به همین دلیل سطوح کشت گندم و عملکرد بسیار پایین بوده است

کثر کشاورزان از های قبل از انقالب اایمانی با اشاره به اینکه میزان بذر تولیدی قبل از انقالب بسیار کم بوده است، گفت: در سال
برابر رشد کرده است 20بیش از  ۵7کردند، در حالیکه هم اکنون میزان تولید بذر نسبت به سال بذور مصرفی استفاده می . 

نوع اعالم کرد و افزود: هم اکنون انواع بذور  3۵0نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران، میزان کنونی رقم بذر در کشور را 
های قبل از انقالب به هیچ عنوان بذور گندم استاندارد نبودندهای بین المللی برخوردار است، در حالیکه در سالدارگندم از استان . 

سال گذشته/ رتبه اول ایران در صنعت برق خاورمیانه ۴0برابری ظرفیت تولید برق طی  11افزایش  :بیشتر بخوانید  
های قبل از انقالب، کرد: با توجه به آنکه در سالهای قبل و بعد از انقالب بیان ای نسبت به درآمد کشاورزان در سالوی طی مقایسه

شد و تنها وارد کننده محصوالت کشاورزی و غذایی مورد نیاز کشور منابع مورد نیاز کشور تنها از طریق فروش نفت تأمین می
یشتر درآمد کشاورزان های قبل از انقالب نیست، چرا که در آن زمان ببودیم، از این رو درآمد فعلی کشاورزان قابل قیاس با سال

 .دهستانی بود
میلیون تن رسید 13  درصد رسید/ تولید گندم به 1۵ در آمد ناخالص ملی در بخش کشاورزی به باالی  

۵۶های این مقام مسئول ادامه داد: درآمد ناخالص ملی در بخش کشاورزی در سال درصد بود، در حالیکه هم اکنون  9حدود  ۵7و  
درصد رسیده است 1۵جمعیت به بیش از برابری  3علی رغم رشد  . 

ها تنها مصرف کننده بودند، مورد توجه قرار های قبل از انقالب بخش کشاورزی به دلیل آنکه دولتوی با اشاره به اینکه در سال
گرفت، اظهار کردنمی ب توجه جدی این درحالی است که پس از پیروزی انقالب اسالمی، دست اندرکاران به ویژه رهبر کبیر انقال :

های بیگانه داشتندبه بخش کشاورزی به منظور رفع بیکاری روستاییان و بی نیازی به کشور . 
ها خالی از سکنه ها مهاجرت کردند به طوریکه روستاهای قبل از انقالب، روستاییان برای کسب شغل به شهربه گفته ایمانی، در سال

ها بازگشتند و در نهایت برای آنها استقالل کشاورزی، روستاییان به داخل روستاشد و مجددا با پیروزی انقالب و توجه به بخش 
 .اقتصادی ایجاد شد

های بعد از انقالب بیان کرد: گیری عمران روستایی در سالها و شکلنایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران از توسعه روستا
ی نیازی از واردات بسیاری از محصوالت همچون گندم شد، چرا که تمام تمامی این عوامل منجر به رشد محصوالت کشاورزی و ب

کردند پس از پیروزی انقالب به سبب حمایت حاکمیت و ایجاد درمانگاه، مدرسه، ها کار میکشاورزانی که به عنوان کارگر در شهر
شغول شدندها بازگشتند و به امر کشاورزی مآب، برق، گاز و غیره در روستاها، مجددا به روستا . 

میلیون تن رسیده است  13خبر داد و گفت: هم اکنون تولید گندم به رقمی بالغ بر  ۵7برابری تولید گندم نسبت به سال  3وی از رشد 
 .و با وجود این کشور به طور کامل از واردات این محصول بی نیاز است

بل از انقالب، نه تنها در تأمین بسیاری از محصوالت همچون های قبرابری جمعیت نسبت به سال 3ایمانی ادامه داد: علی رغم رشد 
گندم، شیر، گوشت، لبنیات و بسیاری از محصوالت باغی و زراعی خودکفا شدیم، بلکه به سبب مازاد محصول بر نیاز کشور در 

های هدف حرفی برای گفتن داریمبازار . 
از انقالب/ ایران در تولید گندم خودکفاست های بعدخرید تضمینی گندم یکی دیگر از دستاوردهای مهم سال  

های مهم انقالب نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران، خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم را یکی از دستاورد
ن، خرید تضمینی های مورد نیاز، اعطای تسهیالت و پرداخت خسارت کشاورزابرشمرد و افزود: دولت عالوه بر تأمین به موقع نهاده

محصول را اجرا کرد تا چنانچه بازار محصول تولیدی کشاورزان را خریداری نکرد، دولت با نرخ مصوب محصول تولیدکنندگان را 
 .خریداری و از زیان آنها جلوگیری کند
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این درحالی است که میلیون تن اعالم کرد و گفت:  2۵های قبل از انقالب را ایمانی مجموع تولید محصوالت کشاورزی در سال
دهد که با وجود جمعیت باالی شود و این امر نشان میمیلیون تن محصوالت غذایی و کشاورزی در کشور تولید می 120ساالنه حدود 

درصد غذای مورد نیاز در داخل تولید  90میلیون نفر، ضریب امنیت غذایی در کشور افزایش یافته است به طوریکه بیش از  80
شودمی . 
های قبل از انقالب مجموع تولید های قبل از انقالب بیان کرد: در سالمقام مسئول درباره آخرین وضعیت واردات گندم در سال این

میلیون نفری، بیش از یک میلیون تن گندم وارد کشور  30هزار تن بود که با وجود جمعیت  ۶00میلیون و  ۵گندم کشور حدود 
میلیون تن رسیده بود 7های بعد از انقالب در برخی مواقع به ردات گندم در سالشد، ناگفته نماند که میزان وامی . 

های انقالب به مرور کاهش یافت، اظهار کرد: در اوایل انقالب پس از ثبات سیاسی و ایمانی با بیان اینکه واردات گندم پس از سال
استراتژیک کشاورزی از جمله گندم خودکفا شود که خوشبختانه تواند در تولید محصوالت اقتصادی، حاکمیت به این فکر افتاد که می

برای نخستین بار خودکفایی در تولید گندم محقق شد و پس از گذشت چند سال به دلیل سوءمدیریت و خشکسالی حاکم بر  83در سال 
 .کشور مجددا تا روی کار آمدن دولت تدبیر و امید واردکننده گندم شدیم

به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخل، مجددا در دولت تدبیر و امید در تولید گندم خودکفا  وی ادامه داد: با توجه
شودشدیم به طوریکه هم اکنون حتی یک کیلو گندم برای تأمین نیاز کشور وارد نمی . 

روزی انقالب اسالمی بیان کرد: با توجه به نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران درباره آخرین وضعیت صادرات گندم پس از پی
های جهانی، صادرات این محصول صرفه اقتصادی نداشت و سیاست وزارت جهاد تفاوت چشمگیر نرخ گندم داخلی با بازار

 .کشاورزی بر آن است که با ایجاد توازن تنها به اندازه نیاز کشور گندم در داخل تولید شود
های بعد از انقالب دانست و های مثبت در سالزایش عملکرد در واحد سطح را یکی از فاکتورایمانی کاهش سطح زیر کشت و اف

 800میلیون و  ۵هزار هکتار بود که هم اکنون سطح گندم به  ۵00میلیون و  ۶گفت: قبل از دولت تدبیر و امید سطح زیر کشت گندم 
د سطح، مابقی سطوح آزاد شده به کشت دیگر محصوالت وارداتی هزار هکتار کاهش یافته است، چرا که با افزایش عملکرد در واح

 .اختصاص داده شد
های مقاوم به خشکی، تغییر سیستم خاک ورزی، تقویت حفظ رطوبت خاک، آموزش کشاورزان، به گفته وی، با بکارگیری تولید بذر

در تولید گندم برای سومین سال متوالی خودکفا تغییر در زمان کاشت و استفاده از آب سبز توانستیم علی رغم شرایط سخت اقلیمی 
 .باشیم

همانند مدت مشابه  98-97نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران، ادامه داد: باتوجه به آنکه سطح زیر کشت گندم در سال زراعی 
شود که برای چهارمین سال متوالی در تولید گندم خودکفا شویمبینی میسال قبل است، پیش . 

های قبل از انقالب نیستات گندم ایران به مهد پاستای دنیا/ کیفیت گندم تولیدی قابل قیاس با سالصادر  
های بین المللی برخوردار است، افزود: در شرایط فعلی، ارقام گندم ایمانی با اشاره به اینکه هم اکنون تمامی ارقام گندم از استاندارد

فیت، گلوتن، رنگ و مسائل خبازی برخوردار است به طوریکه گندم دوروم مازاد بر نیاز از استاندارد بین المللی الزم از نظر کی
شودکشور به ایتالیا مهد پاستای دنیا صادر می . 

های مختلف گندم های قبل از انقالب قابل قیاس نیست، بیان کرد: هم اکنون واریتهوی با اشاره به اینکه کیفیت گندم تولیدی با سال
های قبل از انقالب به دلیل عدم توجه به بخش کشاورزی، تنها یک رقم های روز دنیاست، در حالیکه در سالا استاندارکشور مطابق ب

شد که این امر در کاهش کیفیت گندم بسیار تأثیرگذار بودها در مزارع به صورت بذور خود مصرفی استفاده میگندم، سال . 
تالش محققان بر روی استاندارد بذور را امری موثر در کاهش سطح زیر کشت و افزایش  نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران،

 .عملکرد در واحد سطح اعالم کرد
های قبل از های قبل از انقالب گندمکاران درآمدی از محل فروش گندم نداشتند، بیان کرد: در سالایمانی با اشاره به اینکه در سال
کردند، شاورزی، گندمکاران در اکثر نقاط کشور به شکل سنتی پس از تبدیل گندم به آرد، نان طبخ میانقالب به دلیل معیشتی بودن ک

کننداز این رو درآمدی از این محل نداشتند، این درحالی است که هم اکنون کشاورزان از محل فروش گندم، درآمد کسب می . 
یای مجدد تخصیص اعتبار به طرح خوداتکایی گندمسال اخیر/ ضرورت اح ۴0بهبود وضعیت ماشین آالت کشاورزی طی   

ایمانی با اشاره به اینکه توسعه مکانیزاسیون و ماشین آالت در بخش زراعت گندم پس از انقالب یکی دیگر از دستاوردهای مهم این 
ستگاه تراکتور داشت، د 3هزار هکتار زمین، تنها  3های قبل از انقالب یک روستای دارای رود، گفت: در سالحوزه به شمار می

هکتار یک تراکتور و کمباین و انواع وسایل مختلف کشاورزی وجود دارد که این امر بیانگر بهبود  ۵درحالیکه هم اکنون به ازای هر 
های پس از انقالب استماشین آالت کشاورزی طی سال . 

گرفت، اظهار گذاران بزرگ قرار میها و سرمایهر فئودالاین مقام مسئول با اشاره به اینکه در گذشته تسهیالت بانکی تنها در اختیا
ها ها خط اعتباری جداگانه به بخش مکانیزاسیون و انواع وسایل مکانیزه در بهره وری نهادهاین درحالی است که امروز دولت :کرد

دهندتر از مصوب شورای پول و اعتبار قرار میو استفاده بهینه از منابع آب و خاک با قیمت پایین . 
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وی از توسعه چشمگیر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: توسعه مکانیزاسیون در حوزه گندم منجر به کاهش 
 .ضایعات و ریزش در زمان برداشت و افزایش درآمد گندمکاران شده است

له حوزه زراعت گندم به این معنا نیست های مختلف کشاورزی از جمبه گفته ایمانی، توسعه مکانیزاسیون و ماشین آالت در زیر بخش
که تمامی مشکالت گندمکاران به طور صددرصد مرتفع شده است، چرا که به دلیل تغییر روزمره فناوری و پیشرفت علم مسئوالن 

بتوان در  روز کشاورزی مدرن در کشور افزایش یابد به طوریکه عالوه بر تامین نیاز کشورربط باید تالش بیشتری کنند تا روزبهذی
های اروپایی حرفی برای گفتن داشتبازار . 

نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران، درباره آخرین وضعیت ضایعات بخش کشاورزی افزود: براساس آخرین گزارش فائو، 
که با  میلیون تن اعالم شده است 30تا  2۵های مختلف کشاورزی ضایعات بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره در زیر بخش

میلیون نفر را تأمین کرد 9توان غذای جلوگیری از این حجم از ضایعات به سهولت می . 
های بعد از انقالب در حوزه گندم رخ داده است، بیان کرد: با استمرار وی در پایان با اشاره به اینکه اتفاقات مثبتی طی سال

رود که طرح خوداتکایی گندم پایدار بماند. ناگفته نماند که تا سال های مسئوالن دولتی از این محصول استراتژیک انتظار میحمایت
ح خوداتکایی داشتیم به طوریکه مجلس ردیف اعتباری مشخص برای این طرح به تصویب رسانده بود که اعتباراتی برای طر 9۴

به بعد قطع شده است. بنده به نمایندگی از جامعه گندمکاران کشور تقاضا داریم که برای استمرار طرح  9۴متاسفانه ازسال 
ها در واحد سطح افزایش یابد ی گندم در کشور احیا شود تا عملکردخوداتکایی و حمایت از کشاورزان مجددا ردیف اعتباری خوداتکای

 .تا بتوانیم با کاهش سطح زیرکشت، سطوح مازاد به محصوالتی که در آن واردکننده هستیم، اختصاص یابد
 لینک خبر 
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 وجه فرنگی گ
 ایرنا  – ۴/10/1397تاریخ : 

ای خطرناک اجرای ناقص عرضه گندم در بورس کاال؛ بیراهه گوجه فرنگی  
های اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست بورس کاال نشان داد زیرساختتجربه ناموفق عرضه برخی محصوالت کشاورزی در 

وری کشاورزی برداردبهره 33و دولت باید هر چه زودتر موانع را از پیش پای اجرای کامل ماده  .  
عرضه گندم در های اخیر و پس از خودکفایی کشور در تولید گندم، پیشنهاد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی سال

جای خرید تضمینی مطرح شد. بر اساس سیاست قیمت تضمینی، کشاورزان بایستی بورس کاال و اجرای سیاست قیمت تضمینی به
قانون  33شده، حواله دریافت کنند. در قالب ماده های تولیدشده خود را به بورس کاال تحویل دهند و در ازای گندم تحویل دادهگندم

مطرح شد« خرید تضمینی»جای به« قیمت تضمینی»بخش کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع سیاست  وریافزایش بهره برای  .

التفاوت قیمتی را با بخش نبود و دولت در عمل مابهاجرا شد که البته نتیجه« جو»برای محصول  94نخستین بار این سیاست در سال 
ن موضوع باعث افت تولید جو در کشور شدساله به کشاورزان پرداخت کرد که ایتأخیر حدوداً یک . 

 عرضه ذرت و جو در بورس به نفع تولید نبود*
های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب قیمت تضمینی در بورس کاالی نیز محصول گندم در استان 96در سال  

زعم بسیاری از کارشناسان و مسئوالن، ناموفق بود. کشاورز، معاون وزیر ایران ارائه شد. لکن تجربه این عرضه در بورس، به
درباره جو و ذرت ورودمان به بورس خوب » ت کشاورزی در بورس کاال معتقد است:جهاد کشاورزی در رابطه با عرضه محصوال

مثال جو در اردیبهشت عنوانبود اما به نفع تولید نبود و تولید مقداری آسیب دید. درباره گندم هم این نگرانی را داریم برای اینکه به
التفاوت آن را تومان است اما مابه 1000مینی آن بیشتر از رسد قیمت تضتومان به فروش می 7۵0شود و کیلویی وارد بورس می

این توصیف معاون وزیر جهاد کشاورزی خود گواه « هنوز ندادند کشاورز بنیه مالی ضعیفی دارد و ممکن است آسیب ببیند.
های زیاد محصول اساسی همچون گندم استحساسیت . 

* ت عرضه گندم در بورسترین دلیل شکسهای الزم در بورس؛ مهمفقدان زیرساخت  
های الزم و همچنین عدم پرداخت ترین دالیل شکست عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال فقدان زیرساختیکی از مهم

مواردی از قبیل عدم آموزش کشاورزان، فقدان انبارهای   شده در بورس از سوی دولت است.التفاوت محصول عرضهمابه
دیگر مواردی هستند که سبب  ها به فرآیند خرید و فروش گندم در بورس کاال از و ورود دالل  سازی گندم در همه شهرهاذخیره

 .شکست عرضه گندم در بورس خواهند شد
سازی کار خوبی است. اما این اقدام در شرایط زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی، بورس برای شفافدر همین رابطه و به گفته ملک

پا است. عرضه مثالً دو یا سه تن گندم تولیدی توسط یک درصد از کشاورزی ما خرده 80یا  70ت. بیش از پذیر نیسامروزی امکان
توانند برای این کار ورود پیدا کنند. کشاورز، سودی برای او ندارد. همچنین اکثر کشاورزان ما با وسایل اینترنتی آشنایی ندارند و نمی

ها را ها است تا این نهادها گندمسازی و تقویت شبکه اجتماعی کشاورزان یا همان تعاونیالزمه چنین کاری ایجاد زیرساخت، فرهنگ
 .بخرند و وارد بورس کنند

همچنین هاشمی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران در خصوص عرضه گندم در بورس و تعیین قیمت از این سازوکار گفت: کار 
حصوالت کشاورزی، کشاورز ما فعال تجربه، سواد و آگاهی برای فعالیت در این در بورس نیازمند تخصص است ولی در حوزه م

بازیم شود. ضمن آنکه ساختار بورس هم فراهم نیست. ما در حال حاضر به دالل سنتی میزمینه را ندارد چه بسا که همیشه بازنده می
ای نیست که در بورس عرضه کنند و یداتشان در اندازهچه برسد که بخواهیم در بورس کار کنیم. از طرفی، اکثر کشاورزهای ما تول

   .لذا درصد پایین از کشاورزان، امکان عرضه در بورس دارند
 لزوم تداوم خرید تضمینی گندم*

عرضه گندم در بورس نیازمند ساز و  :تربتی نژاد، سخنگوی کمیسیون کشاورزی نیز در زمینه عرضه گندم در بورس تصریح کرد

های تعاونی فعال شوند تعیین شده است. هر کشاورزی که قادر نیست کاالی خود را در بورس ارائه کند. باید شرکت کارهای از پیش
 .و گندم را از کشاورزان بگیرند و آنها این کار را انجام بدهند. در شرایط فعلی خرید تضمینی گندم باید با قوت پیگیری شود

 لینک خبر 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971003001113/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 گوشت قرمز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گوشت مرغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 ایرنا  - ۶/10/1397تاریخ : 

اقتصادی کشور متعلق به بخش خصوصی استدرصد فعالیت های ۸5  
معاون رییس جمهوری و جانشین فرمانده اقتصاد مقاومتی کشور در ستاد آذربایجان غربی « اسحاق جهانگیری» -ایرنا  -ارومیه 
درصد فعالیت های اقتصادی کشور متعلق به مردم و بخش خصوصی است 85گفت:  . 

نبه در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی که در به گزارش ایرنا، جمشید انصاری شامگاه پنجش
 15سالن استانداری برگزار شد، بیان کرد: طبق گزارش ستاد اقتصادی مقاومتی کشور، تنها هشت درصد از حجم و 

 .درصد از ارزش واحدهای اقتصادی متعلق به دولت است و مابقی را بخش خصوصی و مردم مدیریت می کنند
فه کرد: همه مسووالن دولتی باید در راستای فعال نگاه داشتن واحدهای تولیدی و رونق روزافزون صنعت تالش وی اضا

  .کرده و برای جذب بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنان همت کنند
« رییس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی هم با اشاره به ضرورت حمایت مالی از « محمد فاروق گرمیانی

وسعه صنعت در منطقه و در زمینه سخنان معاون رییس جمهوری، اظهار داشت: متاسفانه بیشتر تسهیالت مالی را همین ت

درصدی های دولت دریافت می کنند 15 . 
درصد واحدهای اقتصادی منطقه فعال است، ادامه داد 30وی با بیان اینکه فقط  واحدهای اقتصادی بدون شک با  :

دی احیا نخواهد شددرص 20تسهیالت بانکی  . 
 

 انتقال خط اتیلین به پتروشیمی ارومیه دارای شرط است **
انصاری، معاون رییس جمهوری با اعالم اینکه وزیر نفت با انتقال خط اتیلین از مهاباد به پتروشیمی ارومیه موافقت 

پتروشیمی ارومیه باید متحمل شود و نباید معتقد است که هزینه این خط انتقال را خود شرکت « زنگنه»کرده، ادامه داد: 

 .برای اجرای این طرح منتظر تخصیص اعتبار دولتی بود
سید هادی بهادری نماینده ارومیه در خانه ملت هم با اشاره به ضرورت انتقال این خط تا پتروشیمی ارومیه، گفت: خوراک 

رد و نیازمند افزایش فشار با استفاده از دستگاه های الزم برای رسیدن خط انتقال اتیلین به پتروشیمی ارومیه وجود دا

 .تخصصی است
وی افزود: با توجه به ضرورت جایگزینی مشاغلی همچون کشاورزی با صنعت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، انتقال 

 .این خط و سرمایه گذاری در بخش صنعت ضروری است
ل مربوط به این خط انتقال حل و شروط وزیر برای آن محیا شده استاندار آذربایجان غربی نیز در این زمینه گفت: مشک

 .است
محمد مهدی شهریاری اضافه کرد: سرمایه گذار بخش خصوصی در این رابطه اعالم آمادگی کرده است و این موضوع 

 .در آینده نزدیک حل می شود
 

تبریز هیچ سودی برای ارومیه ندارد -احداث راه آهن ارومیه  **  
تبریز سود  -جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه احداث راه آهن ارومیه  معاون رییس

تبریز با سود اقتصادی حاصل از آن  -هزینه های احداث خط ریلی ارومیه  :اقتصادی برای ارومیه ندارد، بیان کرد

 .همخوانی ندارد
را اندک عنوان کرد و هزینه ایجاد خط ریلی در این مسیر را غیرضروری انصاری تعداد تردد مسافر بین ارومیه و تبریز 

 .دانست
 .وی افزود: انتقال بار نیز از خط ریلی تبریز به مراغه و سپس به ارومیه صرفه اقتصادی بهتری دارد و قابل توجیه است

و معاون هماهنگی امور  این اظهار نظر معاون رییس جمهوری با توجیه نماینده ارومیه در مجلس شورای اسالمی

 .اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی همراه شد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شهروندان زیادی در این مسیر به دلیل تصادف های جاده ای 

شرقی عالوه بر مراودات اقتصادی، نسبت جان خود را از دست می دهند، گفت: بیشتر مردم آذربایجان غربی و آذربایجان 
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خویشاوندی دارند یا به دلیل فرهنگ یکسان در دانشگاه های یکدیگر تحصیل می کنند و همین امر تردد در این مسیر را 

 .رونق بخشیده است
 .سید هادی بهادری از دولت خواست تا به مطالبه مردم در راستای ایجاد این خط ریلی توجه کند

ت وزارت راه و شهرسازی با ایجاد اداره کل راه آهن در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: ایجاد این اداره کل وی از موافق
نقش بسزایی در بهبودی وضعیت خدمات دهی در منطقه خواهد داشت و از سازمان امور اداری و استخدامی کشور انتظار 

فی داشته باشندمی رود به بحث استخدامی و اداری این مجموعه نیز توجه کا . 
ارجاع  23تبریز تصویب شده و نامه ای در همین راستا به کمیسیون ماده  -وی با اعالم اینکه احداث خط ریلی ارومیه 

داده شده است، ادامه داد: احداث این خط ریلی یکی از وعده های رییس جمهوری به مردم آذربایجان است و امیدواریم 

 .عملی شود
تصادی استاندار آذربایجان غربی نیز گفت: به طور حتم ایجاد خط ریلی سریع السیر در مسیر رضا حسینی، معاون اق

تبریز سبب استقبال مردم از این طرح خواهد شد -ارومیه  . 
استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره ای کوتاه به این طرح، اظهار داشت: استانداری تمامی تالش خود را برای حل 

ه راه آهن ارومیه به کار خواهد گرفتمشکالت مربوط ب . 
 

 مذاکره با بانک ها برای حل مشکالت واحدهای اقتصادی  **
معاون رییس جمهوری با اعالم اینکه آماده مذاکره با هیات مدیره بانک ها برای حل مشکالت واحدهای اقتصادی در 

ت باید اقداماتی که می توان از سوی آذربایجان غربی است، گفت: شورای استانی گفت و گوی بخش خصوصی با دول

 .دولت برای حل موانع واحدهای اقتصادی انجام شود را به ما انتقال دهد
انصاری همچنین به ایجاد شرکت های تخصصی صادراتی در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: متخصصان حوزه تجارت 

مدت و کسب بازارهای ثابت برای خود ندارند و به بازارهای باید وارد میدان شوند؛ متاسفانه تجار عالقه ای به هزینه بلند 

 .کم سود کوتاه مدت و مقطعی می اندیشند
وی با بیان اینکه تاجران بسیار با ارزشمندی در کشور وجود دارند که می توانند دولت را در خروج از تحریم یاری کنند، 

ر از دولت استافزود: منابع مالی برخی از تجار جهت صادرات و واردات بیشت . 
شهریاری، استاندار آذربایجان غربی نیز با گالیه از اینکه بانک های خصوصی فعال در آذربایجان غربی نقدینگی خود 

برای سرمایه گذاری را به خارج از استان هدایت می کنند، گفت: این مشکل به رییس بانک مرکزی اعالم و مقرر شد تا 

های خصوصی در راستای سرمایه گذاری در منطقه انجام شوددر صورت امکان الزامی برای بانک  . 
 

 بخش اقتصادی کنسولگری ها در کشورهای همسایه فعال شود **
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی بر ضرورت فعال تر شدن بخش اقتصادی کنسولگری ها در کشورهای 

ال در کشورهای همسایه بیش از پیش احساس می شودهمسایه تاکید کرد و گفت: ضرورت حمایت از بخش خصوصی فع . 
سید هادی بهادری همچنین از معاون رییس جمهوری خواست تا به مطالبه مردم برای تردد خودروهای پالک منطقه آزاد تا 

 .مرکز استان توجه کند
 14یاتی در درصدی حقوق کارمندان شاغل در مناطق مرزی و عمل 25وی همچنین با اعالم اینکه طرح افزایش 

شهرستان آذربایجان غربی اجرا می شود، ادامه داد: تنها شهرستان های شوط، چایپاره و میاندوآب شامل این طرح نمی 

 .شود که امیدواریم دولت تدابیری بیاندیشد تا این سه شهرستان نیز از این مزایا بهره مند شوند
 

شندسرمایه گذاران خارجی با کنسولگری ها در ارتباط با **  
استاندار آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی باید با کنسولگری ها در ارتباط باشند، گفت: متاسفانه 

برخی از این سرمایه گذاران مشورتی در امور خود با کنسولگری ها ندارند و همین امر باعث بروز مشکل در کشور 

 .میزبان می شود
به قوانین موجود برای تردد خودروها تا مرکز استان، بیان کرد: در تردد خودروهای مناطق  شهریاری همچنین با اشاره
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فرودگاه دیگر به جز  2آزاد تا مرکز استان ها شرط نبود فرودگاه مطرح بوده و این در حالی است که از ماکو تا ارومیه 

 .فرودگاه ارومیه فعال است
راستا را به رییس جمهوری انتقال دادیم و امیدواریم تصمیم های الزم در همین  وی ادامه داد: البته مطالبه مردم در همین

 .راستا اتخاذ شود
استاندار آذربایجان غربی همچنین از حضور مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه قدردانی کرد و افزود: 

واند منجر به تسریع در رفع مشکالت حضور مقام عالی قضایی استان در جلسات دیدار بخش خصوصی و دولت می ت

 .اقتصادی شود
به گزارش ایرنا در این نشست برخی از فعاالن اقتصادی به فروش محصوالت خود در داخل کشور به تجار خارجی اشاره 

کردند و مدعی شدند که این نوع فروش به تجار خارجی در لیست صادرات قرار نمی گیرد و شامل معافیت های مالیاتی 

شودنمی  . 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – ۵/10/1397تاریخ : 

  میلیارد دالری تراز تجاری بخش کشاورزی در پنج سال اخیر 4بهبود 
میلیارد دالر بهبود یافته است ۴دهد در پنج سال گذشته تراز تجاری بخش کشاورزی بیش از ها نشان میبررسی .  

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، با توجه به اعمال تحریم ها علیه ایران و  
میلیارد دالر بود که با تالش های وزیر  8.1منفی  92وضعیت اقتصادی کشور، تراز تجاری کشاورزی و غذا در سال 

دهدرسید که چهار میلیارد دالر بهبود را نشان می  ۴.1به منفی  9۶جهادکشاورزی این رقم در سال  . 
نیز به  1۴0۴در واقع مثبت شدن تراز تجاری غذا و پایداری منابع پایه از اهداف بخش کشاورزی و منابع طبیعی در افق چشم انداز

 .شمار می رود
همچنین در مدت حضور محمود حجتی در وزارت جهادکشاورزی، اقدام های خوبی در زمینه افزایش بهره وری آب و ارتقای تولید 

میلیون تن رسیده در حالی که  122به  9۶زی صورت گرفته تا جایی که میزان تولیدات بخش کشاورزی در سال در بخش کشاور
میلیون تن بوده است 97نزدیک  92میزان تولید بخش کشاورزی در سالهای  . 

به قیمت ثابت سال در دولت های یازدهم و دوازدهم براساس اعالم بانک مرکزی متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده بخش کشاورزی 
درصد بوده است ۴.۵حدود  1390 . 

برابری کشت گلخانه ای در دولت یازدهم و دوازدهم 2رشد   
هکتار بود که با اقدام های صورت گرفته و ارایه تسهیالت مناسب این  800کشت گلخانه ای در ابتدای دولت یازدهم هشت هزار و 

1۵به بیش از  9۶رقم در سال  2سید که آمارها نشان می دهد سطح تولیدات گلخانه ای هکتار ر ۶3هزار و    .برابر شده است 
هکتار رسیده بود 300هزارو  12نیز به  9۶براساس آمارها توسعه کشت گلخانه ها در سال  . 

 حفظ پایداری منابع پایه و تامین امنیت غذایی کشور
منابع پایه، منابع طبیعی و بسترهای تولیدی در چارچوب همچنین در زمان تصدی گری حجتی حفاظت و بهره برداری بهینه از 

توسعه پایدار و ارتقای ضریب خود اتکایی در محصوالت اساسی و توسعه صادرات به ویژه محصوالت باغبانی از اهداف میان مدت 
 .بخش کشاورزی و منابع طبیعی بود که مورد توجه قرار گرفت

کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا، ارتقای امنیت غذایی، سالمت و غنی سازی ارتقای بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب 
محصوالت کشاورزی، حفظ و صیانت از منابع طبیعی و توسعه آن در چارچوب اصول توسعه پایدار، بهبود وضعیت خاک 

کشاورزی و توانمند  کشاورزی، توسعه صادرات و مدیریت بازار، توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره عرضه، دانش بنیان ساختن
سال اخیر به  ۶سازی منابع انسانی و نوسازی ساختار تحقیق، آموزش و ترویج از دیگر دستاوردهای وزارت جهادکشاورزی در 

 .شمار می رود
در این مدت توسعه زیربنایی، حمایت از نهاده ها و محصوالت، توسعه فناوری و حفاظت از منابع طبیعی را می توان از سیاست 

های نوین آبیاری، تسطیح حمایتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی برشمرد که توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی، توسعه سامانه های
و نوسازی اراضی، عملیات خاک ورزی، توسعه کشت های نشایی، توسعه گلخانه ها، توسعه فعالیت های آبخیزداری، توسعه تشکل 

رمایه بانک کشاورزی، افزایش سرمایه و توسعه فعالیت صندوق های مالی، توسعه صنایع ها و نظام های بهره برداری، افزایش س
 .تبدیلی و تکمیلی و نگهداری در امور زیربنایی مورد توجه قرار گرفت

در این مدت اجرای سیاست خرید تضمینی، توسعه فعالیت بورس کاالی کشاورزی، مدیریت تعرفه محصوالت وارداتی در جهت 
ولید داخلی، حمایت از ایجاد توسعه زنجیره های تولید از مزرعه تا سفره، توسعه حمایت از بیمه محصوالت کشاورزی، حمایت از ت

مدیریت ذخایر احتیاطی و تنظیم کالن بازار، توسعه خدمات دامپزشکی، توسعه خدمات مبارزه با آفات و بیماری ها، تامین بذور 
ود و سموم به قیمت مناسب و مدیریت ذخایر راهبردی محصوالت اساسی از اقدام های متحمل به خشکی و شوری، تامین به موقع ک

 .وزیر جهادکشاورزی در تامین نهاده ها و محصوالت کشاورزی بوده است
همچنین تامین بذور اصالح شده و پربازده، تولید و توزیع بذور متحمل به خشکی و شوری، ارتباط با نهاده های بین المللی تخصصی 

انتقال دانش نوین، توسعه ناوگان ماشینی بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون در زیر بخش های دام، طیور و آبزیان، توسعه و 
تحقیقات کاربردی، توسعه ترویج و مدیریت فنی کانون های تولیدی و مراکز، توسعه مهارت های فنی بهره برداران، اصالح نژاد 

موثر از حمایت های توسعه فناوری های نوین حجتی در این بخش استدام، تامین کود و سموم با کیفیت و  . 
گرم شد 1320تولید ماده خشک به ازای مترمکعب آب   

گرم رسیده است درحالی که این  320به یک هزار و  9۶افزایش تولید ماده خشک به ازای مصرف یک مترمکعب آب در سال 
گرم بود 8۶0حدود  92میزان در سال  . 
گرم رسید ۶00این رقم به  9۶گرم شکر تولید می شد که در سال  200به ازای مصرف یک مترمکعب آب  92ال همچنین در س . 
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برابری سطح زیرکشت دانه های روغنی 3رشد   
های روغنی با محوریت دانه های کلزا، در دستور کار با توجه به وابستگی شدید کشور به واردات روغن خوراکی توسعه کشت دانه

ادکشاورزی در زمان تصدی گری دولت تدبیر و امید قرار گرفتوزارت جه . 
به طوری که در تناوب زراعی با گندم با گسترش سه برابری سطح زیرکشت در فصل زراعی گذشته کل تولید دانه های روغنی در 

1397ود در سال هزارتن افزایش یافت که با تمهیدات انجام شده و افزایش سطح زیرکشت پیش بینی می ش ۴00به  9۶سال  نزدیک  
هزار تن انواع دانه های روغنی برداشت شود ۶00 . 

 پرورش ماهی در قفس در تصدی حجتی به طور مجدد کلید خورد
1383تکنولوژی پرورش ماهی در قفس که برای نخستین بار در سال  کلید خورد نزدیک به یک دهه دچار وقفه شد و به طور مجدد  

هم این مهم در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت که با فراهم سازی شرایط و امکانات در دولت های یازدهم و دوازد
هزارتن تولید  31میلیارد تومان و ظرفیت  700قفس در دریای شمال و جنوب آبهای داخلی، سرمایه گذاری  ۴70تاکنون با استقرار 

 .به بهره برداری رسید
نفر نیروی انسانی به طور عمده دارای تحصیالت دانشگاهی به صورت مستقیم و  ۴۵00ن با سرمایه گذاری در این پروژه تاکنو

هزارتن ماهی به روش پرورش ماهی در قفس  200غیرمستقیم مشغول به کار شده اند هدف گذاری در افق برنامه ششم توسعه تولید 
 .است

هزارتنی تولید میگو در دولت های یازدهم و دوازدهم 20افزایش   
300هزار و  12نزدیک  92مارها میزان تولید میگو در سال طبق آ تن بود که با اقدام های صورت گرفته و کنترل بیماری لکه  

هزار تن افزایش تولید را نشان می دهد.این درحالیست که  20تن رسید که حداقل  300هزار و  32به  9۶سفید میگو این رقم در سال 
هزارتن میگو پیش بینی شده است 38تولید  97برای سال  . 

خط اعتباری برای توسعه و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی ۶ایجاد   
حجتی در دوره تصدی گری خود در بخش کشاورزی به منظور ارتقای ضریب مکانیزاسیون و توسعه ناوگان ماشین آالت کشاورزی 

98هزار میلیارد تومام سرمایه گذاری در این بخش را شکل داد به طوری که  ۶خط اعتباری بالغ بر  ۶با ایجاد  هزار دستگاه انواع  
دستگاه کمباین برنج تحویل کشاورزان شد ۶000دستگاه انواع کمباین برداشت غالت و بیش از  2۶00تراکتور و بیش از  . 

زی در همه زیر بخش های کشاوری تامین و تحویل هزار دستگاه انواع ماشین ها و ادوات کشاور 20۵عالوه بر آن بیش از 
 .کشاورزان شده است

میلیون تن رسید ۵3ظرفیت صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به   
میلیون تن  ۵3همچنین در دولت تدبیر و امید گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی سبب شد تا ظرفیت جذب مواد خام به 

میلیون تن بوده است 32نزدیک  92ال برسد در حالی که این میزان در س . 
درصدی ظرفیت سردخانه های بخش کشاورزی در دوره حجتی ۵1رشد   

9۴تعداد واحد سردخانه های بخش کشاورزی یک هزار و  92بر اساس آمارها در سال  با افزایش  9۶هزار تن بود که در سال  
درصد رشد را  ۵1میلیون تن معادل 1.۴هزارتن رسید که  ۶۴0ر و هزا2واحد ظرفیت این سردخانه ها به  ۵02تعداد سردخانه ها به 
های قبلی نشان می دهدنسبت به سردخانه  . 

هزار هکتاری توسعه کشاورزی خوزستان و ایالم ۵۵0عملیات طرح   
ی هزار هکتار از اراضی اسان ها ۵۵0عملیات احداث شبکه های آبیاری و زهکشی، یکپارچه سازی و تسطیح اراضی در سطح 

هزار هکتار عملیاتی شد که از این میزان اکنون  300خوزستان و ایالم نیز در دولت تدبیر و امید اجرایی شد که مرحله نخست آن در 
هزارهکتار زیر کشت محصوالت مختلف قرار گرفته است 2۵ . 

 عملیات احداث شبکه های آبیاری و زهکشی در مناطق غرب کشور
هزار هکتار کلید  227استان در سطح  10های آبیاری و زهکشی مناطق غرب کشور برای کهسال اخیر عملیات احداث شب ۶در 

 .خورد که تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید
هزار هکتار در  ۴۶این پروژه عملیات تامین و انتقال آب و احداث شبکه های آبیاری در استان های سیستان و بلوچستان در سطح 

درصد پیشرفت داشته و تا نیمه دوم سال جاری کل عملیات اجرایی به اتمام خواهد رسید ۶.۵دست اجراست که تاکنون  . 
هزار هکتار از اراضی کشور 200توسعه سیستم های نوین آبیاری در سطح   

ی آبیاری نوین مجهز و به بهره برداری رسیده هزار هکتار از مزارع و باغات کشور به سیستم ها 710تاکنون  92های در بین سال
هزار هکتار اراضی پایاب شبکه های مدرن به سامانه های نوین  200همچنین عالوه بر آن در دولت یازدهم و دوازدهم معادل 

 .آبیاری تجهیز شده است
ی نوین آبیاری تجهیز شده استمیلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سیستم ها 2.2حدود  139۶در مجموع تا پایان سال  . 
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سال ۶رشد اعطای تسهیالت بانک کشاورزی طی   
سال اخیر، به منظور افزایش ظرفیت اعطای تسهیالت بانک کشاورزی به کشاورزان و تولیدکنندگان، سرمایه این بانک  ۶در مدت 

زایش یافته استاف 139۶میلیارد تومان در سال  9100به بیش از  92میلیارد تومان در سال  1800از  . 
هزار میلیارد  2۶به  93هزار میلیارد تومان، بود که در سالهای  22نزدیک  92همچنین اعطای تسهیالت بانک کشاورزی در سال 

هزار میلیارد تومان رسیده است ۴9به  9۶هزار میلیارد تومان و سال  ۴7به  9۵میلیارد تومان، سال  3۵به  9۴تومان، سال  . 
میلیارد تومان به طور عمده برای  18000ه از منابع صندوق توسعه ملی، جذب بیش از پنج میلیارد دالر معادل بهره برداری بهین

های نوین آبیاری افزایش قابل مالحظه اعتبارات حفاظت از امور زیربنایی، اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی و اجرای سیستم
جه عمومی کشور از دیگر دستاوردهای دوره حضور حجتی در وزارت منابع طبیعی و امور زیر بنایی از محل منابع بود

 .جهادکشاورزی به شمار می رود
برابری سرمایه صندوق های حمایتی بخش کشاورزی 3رشد   

در دوره حضور حجتی در وزارت جهادکشاورزی تعداد کل صندوق های تخصصی حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی شامل 
110ستانی و استانی به صندوق های زنان، شهر میلیارد تومان رسید؛ این درحالیست  ۴۵1مورد با سرمایه ای در حدود یک هزار و  

میلیارد تومان بوده است ۵0۶مورد با سرمایه ای در حد  81تعداد این صندوق ها  92که در سال  . 
مکاری اقتصادی و توسعهمیزان کلی حمایت سالیانه از محصوالت کشاورزی و غذایی در کشورهای عضو سازمان ه  (OECD)  در

31۵.۵نزدیک  2017سال  میلیارد دالر، ژاپن  9۶میلیارد ددالر، آمریکا  10۵میلیارد دالر، اتحادیه اروپا  239میلیارد دالر، چین  
میلیارد دالر بوده است 27.3میلیارد دالر، کره جنوبی  ۵1 . 

کشور عضور 10برای  2017تا  201۵در فاصله سالهای   OECD  میلیارد  ۶20با اقتصاد نوظهور به طور متوسط سالیانه بالغ بر

 .دالر از بخش کشاورزی حمایت کرده اند
1۴درصد تولید کنندگان کشاورزی و  78درصد کل حمایت مربوط به حمایت مستقیم از  درصد مربوط به حمایت از بخش  

 .کشاورزی در چارچوب خدمات عمومی بوده است
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6775313/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 

 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 3/10/1397تاریخ : 

/ کشت تراریخته در روسیه ممنوع شد گیر تحریماستفاده پوتین از کشاورزی به عنوان ضربه  
گیر بزرگ در مقابل جمهور روسیه با تمرکز روی توسعه تولید محصوالت کشاورزی در این کشور از آن به عنوان ضربهرئیس

ترین صادرکننده محصوالت بدون تراریخته در جهان باشدکند. پوتین اعالم کرده روسیه باید بزرگهای آمریکا استفاده میتحریم .  
د: تولیدات بخش جمهور اعالم کرز راشاتودی، والدیمیر پوتین، رئیسمللی خبرگزاری فارس به نقل االبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین

ستدرصد افزایش یافته ا 20تا  سال گذشته ۵ین کشور طی کشاورزی ا . 
ر بازارهای جهانی توسعه بیشتری یابدی حضور داهمین روند بر باد: تولیدات داخلی ی اعالم کرو . 

ر ی حضور تولیدات کشاورزی روسیه داست برالعاده خواند و گفت: الزم اا فوقر بخش کشاورزی این کشور رین پیشرفت داپوتین 
و بازارهای جدیدی کشف گردد دنجام شواقدامات بیشتری ا بازارهای جهانی . 

 
های تولید، تجهیزات وی نیروی انسانی، ظرفیتهای کشاورزی ـ صنعت توأمان توسعه یابد، همچنین رست بخشپوتین گفت: الزم ا

های داخلی، اصالحات ژنتیکی، بیوتکنولوژی، کیفیت محصول و تولیدات ساختر،زیروری کاآالت مدرن، بهرهکشاورزی و ماشین
در شوزیست بیشتر کامحیط سب بامدار و منامشتری . 

صد، گوشت رد 10۵.2درصد، شکر  1۵3.1روغن  درصد، 170ر حوزه غالت یی داتکادان خومیزد که ی همچنین خاطرنشان کرو
ستدرصد شده ا 82های لبنی درصد و شیر و فرآورده 8۵.9درصد، سبزیجات  87زمینی صد، سیبرد 93 .  

ر درات غذایی به ویژه دصاه و دیت کری جهانی تقوزارهار باا دد رر موقعیت خوین کشوبر اساس آمارهای مرکز صادرات روسیه ا
ستاشته ای گذر سال گذشته بر جاا در رمیلیارد دال 19هی رکورد ت و ماحوزه غال ز ز نیمی اه تا بیش ادین کشور مدیریت کرا .

دمحسوب شو ر جهانت دکننده غالدرترین صاان بزرگعنو  های گذشته به دست بگیرد و بهر سالا دارهای گندم جهان رباز . 
ر ین کشور دن سهم امیالدی تاکنو 2000ز اوایل سال و ا شدن محسوب میم جهادرات گندر صاعنوان لید روسیه با 201۶ر سال د

ستبرابر شده ا ۴ن بازارهای گندم جها . 
ا به ری تنظیم کند که کمترین آسیب را طولید محصوالت کشاورزی رتی و تواردف صاهدابر اساس اعالم پوتین، روسیه باید ا

ر کندشد و روی کیفیت محصوالت کازیست داشته بامحیط . 
ی به د که وه بودجمهور روسیه اعالم کرین رئیسز است. پیش اممنوع شده ا 201۶ز سال ین کشور ار اتولید محصوالت تراریخته د

هر گونه دستکاری ژنتیکی تبدیل  رکننده محصوالت سالم و بدونترین کشور صادبزرگا به سیه رهد رواخوکه میست ین ادنبال ا
 .کند

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 2/10/1397تاریخ : 

 بهره وری در کشاورزی معطل صنایع تبدیلی
نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کافی، بی توجهی به مقوله برندسازی، نقص در زنجیره تولید، هدر رفت بخشی از  -ایرنا -شهرکرد

ن حلقه گم شده بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری در تولیدات باغی، سودجویی دالالن و بی توجهی به بهره وری اقتصادی بعنوا
 .میزگرد ایرنا شهرکرد با حضور کارشناسان، مسئوالن و فعاالن این حوزه بررسی شد

درصد( آن به اراضی کشاورزی،  15هزار هکتار ) 250هزار هکتار مساحت چهارمحال و بختیاری،  1641به گزارش ایرنا، از 
درصد( آن مرتع است 64جنگل و بیش از یک میلیون هکتار )درصد(  21هزار هکتار ) 341 . 

هزار  38درصد( آن به کشت محصوالت زراعی و حدود  59هزار هکتار ) 145هزار هکتار اراضی کشاورزی حدود  250از 
تدرصد( آن بصورت آیش اس 26هزار هکتار ) 65درصد( آن به کشت محصوالت باغی اختصاص یافته است و حدود  15هکتار ) . 

درصد(  65هزار تن ) 820میلیون تن محصوالت کشاورزی در این استان تولید می شود که از این مقدار، حدود  1.4ساالنه بیش از 
درصد( به محصوالت باغی و مابقی به محصوالت دام و طیور و کشت  16هزار تن ) 200مربوط به محصوالت زراعی، حدود 

 .گلخانه ای اختصاص دارد
درصد سطح  90هزار هکتار حدود  34حصوالت باغی گردو و بادام، انگور، سیب و هلو با داشتن سطحی معادل در بین تمام م

 .باغات استان را به خود اختصاص داده است
این استان در تولید برخی محصوالت باغی در جایگاه خوبی در کشور قرار دارد که به طور مثال در تولید بادام آبی برای نهمین سال 

ی رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده استپیاپ . 
اما با این وجود به سبب نبود صنایع تبدیلی، خام فروشی و نبود برندهای معتبر محصوالت کشاورزی در استان هر سال شاهد از بین 

شود بلکه کشاورزان را با  رفتن بخشی از این محصوالت هستیم که نه تنها نمی تواند در افزایش ارزش افزوده این حوزه موثر واقع
 .خسارت های قابل توجهی مواجه می کند

در واقع نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کافی بعنوان حلقه گم شده بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری نه تنها مجال بهره گیری از 
ت و سر ریز شدن سود ناشی از دسترنج استعدادهای بالقوه این حوزه را از متولیان امر گرفته بلکه منجر به افزایش حجم ضایعا

 .کشاورزان به جیب دالالن شده است
در همین راستا بررسی چالش نبود صنایع تبدیلی و اقداماتی که برای رفع آن تاکنون در استان انجام شده است با حضور کارشناسان، 

روح آن را در ادامه می خوانیدمسئوالن و فعاالن حوزه کشاورزی در میزگرد ایرنا مرکز شهرکرد بررسی شد که مش : 
 

درصد محصوالت کشاورزی کشور در استان 1.2تولید  **  
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در این میزگرد با تشریح سیمای عمومی بخش 

درصد تولیدات  1.2از یک درصد جمعیت کشور کشاورزی استان اظهار داشت: استان با دارا بودن یک درصد از خاک و کمتر 
 .بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است

میلیارد تومان ارزش افزوده و تولید  400هزار و  3هزار میلیارد تومان تولیدات کشاورزی استان  280حسین برزگر افزود: از 
 .ناخالص داخلی استان در حوزه کشاورزی است

درصد  22تا  20تولید ناخالص داخلی استان مربوط به بخش کشاورزی است که در مقایسه با کشور که  یک سوم :وی تصریح کرد

 .است، نشان از ظرفیت و جایگاه خوب بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان دارد
تا  16شور در بخش کشاورزی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه میانگین اشتغال ک

درصد اشتغال استان را به خود اختصاص داده که حاکی از ظرفیت  22درصد است، افزود: این در حالی است که این بخش  18
 .باالی اشتغال این بخش در استان است

 250هزار تن، تولید  7االنه تولید قارچ خوراکی با س 6هزار تن در سال، رتبه  24برزگر، رتبه نخست تولید بادام آبی کشور با 
هزار تن گوشت مرغ و تولید یکهزار و  27تن گوشت قرمز و  200هزار و  21درصد شیر کشور، تولید  3.2هزارتن شیر معادل 

تن عسل را از مهمترین ظرفیت های بخش کشاورزی استان برشمرد 500 . 
 

هزار تن محصوالت باغی در استان 200ساالنه  **  
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یدات گیاهی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این میزگرد با اشاره به وضعیت محصوالت باغی و معاون بهبود تول
هزار تن سرجمع تولیدات محصوالت باغی استان به شمار می رود200زراعی استان، اظهار داشت:  . 

به خود اختصاص داده و و مابقی  هزار هکتار گندم و جو را 83محصوالت زراعی کشت پاییزه بیش از  :حمیدرضا دانش افزود

 .سطح زیرکشت نیز شامل سیب زمینی، چغدرقند، ذرت علوفه ای است
هزار هکتار است که از این میزان  15وی ادامه داد: در بین محصوالت باغی، بادام به عنوان شاخص تولید استان با سطح زیرکشت 

هزار هکتار آن بارور است 12 . 
هزار و  3هزار هکتار، هلو  7گردو  دانش خاطرنشان کرد: همچنین هزار هکتار از سطح  4هکتار و سیب درختی در حدود  300

 .زیر کشت باغات استان را به خود اختصاص داده است
 2هکتار از اراضی استان به کشت گیاهان دارویی،  250معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: همچنین 

تن توت فرهنگی از دیگر محصوالت کشاورزی استان به  250میلیون شاخه گل بریده و  7محصوالت گلخانه ای، تن  400هزار و 
 .شمار می رود

 
 مصرف کود و سم کمتر از میانگین کشور**

ن تن است که نسبت به میانگی 156دانش همچنین با تاکید بر سالمت محصوالت کشاورزی استان افزود: مصرف کل سم و کود استان 
 .کشوری و جهانی بسیار پایین تر است

نمونه از محصوالت زراعی و باغی استان در خصوص سالمت محصوالت آزمایش می شود تا  600وی خاطرنشان کرد: ساالنه 
 .درصورتی که از نظر سموم مشکلی داشته باشند روند تولید آن اصالح شود

ان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های این حوزه اظهار داشت: معاون بهبود امور دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی است
درصد ارزش اقتصادی تولیدات  35درصد حجم و  22هزار تن محصوالت دام و طیور در استان تولید می شود که  300ساالنه 

 .کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است
تن عسل در سال از  1500هزار تن مرغ و  24هزار تن گوشت قرمز و  26هزار تن شیر،  237سام مردانی ادامه داد: تولید 

 .مهمترین ظرفیت های این حوزه به شمار می رود
وی خاطرنشان کرد: در استان مشکلی در خصوص تولید محصوالت دام و طیور وجود ندارد و در بسیاری از بخش ها تولیدی بیش 

یدات این حوزه را با چالش هایی مواجه کرداز نیاز استان داریم اما نوسانات قیمت ارز تول . 
معاون صنایع تبدیلی سازمان چهارمحال و بختیاری با تعریف صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، گفت: این صنایع به صنایعی 

کشاورزی کامل گفته می شود که به فرآوری و عمل آوری محصوالت نباتی و حیوانی می پردازد که بر اساس آن فرایند تولید مواد 
 .شده و بصورت بهینه آماده ورود به بازار مصرف می شود

درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوط به بخش کشاورزی را تشکیل می دهد و با  85طهمورث فتاحی افزود: صنایع غذایی بیش از 
برجای می گذارد موجب رشد و شکوفایی  توجه به آثار مستقیم و غیرمستقیم این صنایع از نظر تولید و اشتغال که در بخش کشاورزی

 .در سطح کالن اقتصاد می شود
 

 صنایع تبدیلی ضرورت کشاورزی نوین **
فتاحی تصریح کرد: در اقتصاد کشاورزی معاصر، صنایع تبدیلی عامل مهمی در فرآوری محصوالت کشاورزی است که از یکسو 

از سوی دیگر محصوالتی به بازار ارائه می کند که با استفاده از ارزش افزوده محصوالت اولیه این بخش را ارتقا می دهد و 
 .تکنولوژی مدرن به دست آمده باشند

وی، کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و افزایش سطح تولید، افزایش اشتغال و پیشگیری از مهاجرت روستاییان و افزایش مزیت 
مرد و گفت: در خصوص این مهم اگرچه اقداماتی در استان انجام گرفته رقابتی برای صادرات را از تاثیرات بخش صنایع تبدیلی برش

 .اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم
تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی یک واحد کارخانه قند در استان فعال بود اما  :معاون صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان ادامه داد

 50درصد غیرفعال، 30تولیدی مرتبط با بخش کشاورزی در استان ایجاد شده که از این تعداد  واحد 400پس از انقالب یکهزار و 
 .درصد نیمه فعال و مابقی نیز با ظرفیت کامل خود فعالیت دارند

درحالی  :فتاحی، بی توجهی به مقوله برندسازی را از چالش های مهم بخش صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی استان دانست و گفت

ظرفیت های بسیاری در حوزه کشاورزی داریم اما هیچگاه به سمت برندسازی محصوالت نرفته ایم و یکی از علل آن بی توجهی  که
 .به تشکیل شورای برندسازی در استان است

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 بی توجهی به مقوله برندسازی **
وله تنظیم بازار معطوف کرده ایم و این وی تصریح کرد: به جای اینکه بر برندسازی متمرکز شویم، بیشترین توجه خود را به مق

 .موضوع از سالهای گذشته تاکنون مانع بهره وری بخش کشاورزی استان شده است
فتاحی، بروکراسی اداری و نبود شورای برندسازی در استان را از عوامل ناکامی استان در مقوله برندسازی دانست و افزود: با این 

ای اخیر تالش هایی صورت گرفته و به موفقیت هایی دست یافته ایموجود در برخی از حوزه ها در ساله . 
معاون صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، تکمیل زنجیره تولید را از مهمترین عوامل افزایش ارزش افزوده 

انجام استمحصوالت کشاورزی و شکل گیری صنایع تبدیلی دانست و گفت: در این خصوص اقدامات خوبی در حال  . 
 50فتاحی با اشاره به ایجاد سه برند مرغ گوشتی در استان، اظهار داشت: در این حوزه به تکمیل زنجیره تولید نزدیک شده ایم و تا 

 .درصد فرایند آن را پیش برده ایم
ن سردآبی نخستین استانی وی همچنین به کسب رتبه برتر استان در تولید ماهیان سردآبی در کشور اشاره کرد و گفت: در بخش ماهیا

هستیم که زنجیره تولید آن را کامل کرده ایم و از خوراک تخم ماهی چشم زده تا استحصال، بسته بندی، انجماد و صادرات در استان 
 .انجام می گیرد

ل آن به شیرخشک نوزاد درصد زنجیره تولید لبنیات در استان اظهار داشت: افزایش تولید شیرخام تا تبدی 90فتاحی با اشاره به تکمیل 
 .پگاه در استان که از برندهای صادراتی به کشورهای خاورمیانه است، بخشی از این زنجیره به شمار می رود

سردخانه انبار سرد برای  40مداره و  2واحد باالی صفر  17وی همچنین به اهمیت زنجیره انبار سرد اشاره کرد و گفت: هم اینک 
استان راه اندازی شده استنگهداری سیب زمینی در  . 

 
 بیشترین ضرر نبود صنایع تبدیلی به محصوالت باغی **

معاون صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، بیشترین مشکل بخش کشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی را مربوط به 
ی بخش خصوصی در استان فعال شده است اما کارخانه فراوری و بسته بند 4محصوالت باغی اعالم کرد و گفت: گرچه هم اینک 

 .ظرفیت استان بویژه محصول هلو به اندازه ای است که این تعداد کارخانه جوابگوی آن نیست
سال آینده کارخانه هایی در این  2فتاحی افزود: در تالش هستیم تا با تسهیل راه اندازی کارخانه های صنایع تبدیلی در استان ظرف 

داری برسدحوزه به بهره بر . 
نماینده قشر کشاورزان استان نیز در این میزگرد، ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلی را از مهمترین مطالبات کشاورزان استان اعالم 
کرد و گفت: بخشی از محصوالت باغداران به سبب نبود کارخانه های فراوری و بسته بندی بصورت ضایعات دورریز می شود و 

ای بسیاری را بر فعاالن این حوزه تحمیل می کنداین موضوع خسارت ه . 
درصد محصول هلو باغداران دور ریز می شود و این موضوع معیشت کشاورزان را با  30تا  20ساالنه  :عبدهللا درخشان ادامه داد

 .مشکل مواجه می کند
ای کشاورزی از جمله کود و سم و نبود وی بر حمایت بیش از پیش دولت از کشاورزان تاکید کرد و افزود: قیمت باالی نهاده ه

امکانات الزم در خصوص کشاورزی مکانیزه سبب شده تا نه تنها بهره وری در بخش کشاورزی استان کاهش یابد بلکه کشاورزان به 
 .سود واقعی خود دست پیدا نکنند

 
 سود کشاورز در جیب دالالن **

ید و فروش محصوالت کشاورزی استان تاکید کرد و گفت: در سالهای درخشان همچنین بر نظارت جدی تر مسئوالن بر بازار خر
 .اخیر مافیاهای بزرگی محصوالت کشاورزان را سر زمین پیش خرید می کنند و با قیمت های هنگفتی به خارج کشور صادر می کنند

ورز از دست بدهد رفته رفته این این کشاورز سامانی خاطرنشان کرد: زمانی که فعالیت کشاورزی صرفه اقتصادی خود را برای کشا
 .حرفه را کنار می گذارند و آن زمان با بیکاری و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهر مواجه خواهیم شد

 
 بهره وری اقتصادی جایگزین بهره وری فیزیکی شود **

شاورزان استان اظهار داشت: نگاه رئیس خانه کشاورز چهارمحال و بختیاری نیز در این میزگرد با اشاره به چالش های فراروی ک
 .فعلی به بخش کشاورزی استان بهره وری فیزیکی است در حالیکه در استانهای کوچک بهره وری فیزیکی جوابگو نیست

 .سیدطاهر نوربخش افزود: باید بهره وری اقتصادی جایگزین بهره وری فیزیکی شود تا عواید آن شامل حال کشاورزان نیز شود
ی، نبود زنجیره کامل تولید و نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی را از مهمترین چالش های این حوزه برشمرد و گفت: گرچه وی، خام فروش

اقدامات خوبی برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی استان انجام شده اما از آنجاکه در استان کارخانه های صنایع تبدیلی نداریم 
 .سود حاصل از صادرات ناچیز می شود
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نوربخش، توانمندسازی کشاورزان را از ضرورت های این حوزه دانست و افزود: سود حاصل از بخش کشاورزی را باید مردم و به 
 .ویژه کشاورزان لمس کنند در حالیکه این موضوع هم اینک چندان ملموس نیست

رد و گفت: کشاورزی از آنجا که تامین کننده رئیس خانه کشاورز چهارمحال و بختیاری بر تکریم بیش از پیش مقام کشاورز تاکید ک
 .غذای مردم است کاری ارزشمند و بی بدیل است که باید قدر و جایگاه آن بیش از پیش تبیین شود

نوربخش، اتصال فارغ التحصیالن دانشگاهی رشته کشاورزی با کشاورزان سنتی را از مهمترین راهکارهای افزایش بازدهی بخش 
ریح کرد: این مقوله مورد غفلت واقع شده و باید به یکی از اولویت ها تبدیل شودکشاورزی دانست و تص . 

بررسی ها نشان می دهد که با وجود امکانات بالقوه فراوان و تولید انواع محصوالت کشاورزی در کشور به دلیل نبود صنایع تبدیلی 
ی مناسب و کافی و مکانیزه نبودن اراضی کشاورزی مقدار و تکمیلی کافی در بخش کشاورزی و همچنین صنایع بسته بندی و نگهدار

زیادی از این تولیدات بر اثر حمل و نقل و نگهداری طوالنی و نامناسب ضایع می شود و از بین می رود از همین رو با ایجاد صنایع 
کسب درآمد بیشتری می کنند و مانع  تبدیلی و تکمیلی نه تنها عمده ترین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی که همان روستاییان هستند

داز مهاجرت به شهرها می شود بلکه منجر به توسعه بخش کشاورزی و افزایش صادرات غیرنفتی کشور می شو . 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 8/10/1397تاریخ : 

 استیضاح وزیر جهاد کشاورزی یکشنبه آینده در مجلس بررسی می شود
دی ماه در مجلس شورای اسالمی بررسی می  9وزیر جهاد کشاورزی، یکشنبه آینده، « محمود حجتی»طرح استیضاح  -ایرنا-تهران
 .شود

روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه  به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار پارلمانی ایرنا، مجلس شورای اسالمی هفته آینده

 .جلسه علنی دارد
بنا به دستور هفتگی مجلس شورای اسالمی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی قرار بود، چهارشنبه این هفته در مجلس 

بررسی شود که به دلیل همزمانی با مراسم به خاکسپاری پیکر آیت هللا هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

تعطیلی مجلس به این مناسبت برگزار نشد نظام و . 
امضا اعالم وصول شد که رعایت نکردن نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی  44آذر با  28طرح استیضاح حجتی، 

کشاورزی توسط دولت، ممنوعیت صادرات محصوالت مازاد بر نیاز و اجرا نشدن احکام برنامه ششم توسعه در بخش 

ای این استیضاح استکشاورزی از مهمترین محوره . 
 

 هفته آینده کمیسون ویژه زنان، جوانان و خانواده تشکیل می شود **
نمایندگان قرار است در جلسات هفته آینده مجلس، الیحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی، الیحه 

زار خودرو را بررسی کنندتشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح و طرح یک فوریتی ساماندهی با . 
بررسی طرح یک فوریتی اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس و الیحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای 

سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و الیحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور در دستور کار جلسات هفته آینده مجلس 

 .قرار دارد
ینده نمایندگان تشکیل کمیسون ویژه زنان، جوانان و خانواده را در مجلس بررسی کنندقرار است هفته آ .  

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه های اقتصادی 
لکرد وزارت صندوق بازنشستگی کشور، گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عم

جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی اجرای قانون اصالح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و گزارش 
کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عدم شفافیت در امور مالی و اداری، بی 

ای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی در دستور کار جلسات هفته آینده خانه توجهی به بیت المال و وجود مسائل جاری در واحده

 .ملت قرار دارد
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 1/10/1397تاریخ : 

 قاچاقچیان ماموران منابع طبیعی نوشهر را روانه بیمارستان کردند
نفر از ماموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر آنان را روانه  2قاچاقچیان چوب شب گذشته با مجروح کردن  -ایرنا  -نوشهر

 .بیمارستان کردند

این بار در جشن شب یلدای ایرانیان که همه بدنبال اجرای برنامه های این شب سنتی در جمع خانواده ها بودند، تعدادی از 

به هنگام قاچاق چوب با ماموران منابع طبیعی نوشهر درگیر شدند قاچاقچیان . 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر و رویان گفت: ماموران یگان حفاظت شب گذشته در حال انجام ماموریت با 

 .آسیاب سر' نارنج بن نوشهر درگیر شدند'تعدادی از قاچاقچیان چوب در جنگل 
نفر بودند و نقاب بر چهره  6ز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: قاچاقچیان که بهروز بایی الشکی رو

داشتند با استفاده از تاریکی شب به ماموران یگان حفاظت در شب یلدا هجوم بردند و یکی از ماموران را از ناحیه پا و 

 .شکم مجروح کردند
فیزیکی و با پرتاب سنگ به طرف نیروها باعث شکستگی کتف و سر و  وی ادامه داد: قاچاقچیان در جریان این درگیری

 .صورت ماموران بی دفاع شده و در تاریکی شب متواری شدند
بایی الشکی خاطر نشان کرد: این قرقبانان به نامهای رستم محمدپور و صادق بابا کوهستانی بودند که امروز)شنبه( با 

بهشتی نوشهر مرخص شدند انجام مراحل درمانی از بیمارستان شهید .  
نفر از قاچاقچیان از تشکیل پرونده برای  2رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر و رویان با اشاره به شناسایی 

 .دادستان نوشهر هم دستور ویژه ای برای تعقیب و شناسایی ضاربان صادر کرده است :متهمان خبر داد و گفت
یعی با تمام توان با بروز پدیده زمین خواری و جلوگیری از تخریب و تصرف عرصه های بایی الشکی افزود: منابع طب

 .جنگلی و مرتعی مقابله خواهد کرد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر و رویان از مردم خواست هر گونه تخریب و تصرف اراضی ملی و آتش 

در هر ساعت از شبانه روز به یگان  1504و بدون پیش شماره  سوزی در جنگل ها و مراتع را با شماره تلفن رایگان

 .حفاظت منابع طبیعی اطالع دهند
هزار هکتار آن  50حوزه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه نوشهر دارای وسعت حدود یکصد هزار هکتار است که 

 .در حوزه حفاظت شده البرز مرکزی واقع است
قچیان چوب در هر شرایطی برای کسب درآمد بیشتر تالش می کنند تا شبانه پس از قطع به گزارش خبرنگار ایرنا، قاچا

درختان جنگل، چوبها را در بازار به فروش برسانند که به گفته مسئوالن استانی کشف چوب قاچاق از جنگل های شمال 

برابر شده است 2کشور در سال جاری نسبت به گذشته  . 
درصدی دستگیری قاچاقچیان چوب در مازندران خبر  700عی مازندران امسال از افزایش فرمانده یگان حفاظت منابع طبی
قاچاقچی چوب در این استان دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت  509داده و گفت که در سال جاری 

 .برابر شده است
زندران با ماموران منابع طبیعی درگیر شدند تعدادی از قاچاقچیان چوب سال گذشته در جنگل های عباس آباد در غرب ما

 .که با شلیک چندین گلوله سالح گرم و ایجاد رعب و وحشت در منطقه از صحنه درگیری گریختند
نفر نیرو،  210یگان حفاظت منابع طبیعی غرب مازندران با حدود  هزار مرتع را در این  197هزارهکتار جنگل و  313

 .منطقه تحت نظارت دارد
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس  – ۶/101397تاریخ : 

العموم معامله شیرین مغان و سکوت مدعی  
العموم در قبال واگذاری کشت و صنعت مغان با قیمت کنند که براستی تغییر رویکرد و سکوت مدعیمردم این پرسش را مطرح می

کمتر از برنده اول و با ادعای اهلیت داشتن برنده دوم در تصاحب ثروت مغان، چیست! آیا این سکوت نشانه رضایت و به معنایی 
 مهر تائید برصحت معامله است؟ 

بدیل رونق و توسعه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به عنوان ثروت ملی و ظرفیت بی ه گزارش خبرگزاری فارس؛ب
خوانند، با نرخی کمتر از برنده اول قانون اساسی می 44آذربایجان)نقطه استراتژیک کشور(، در پوشش آنچه که آن را اجرای اصل 

داران و مالک شرکت شیرین عسل ومان )پفک نمکی( به یونس ژائله یکی از سرمایهت 2800به قیمت متری (مزایده )برنج محسن

 .واگذار شد تا افتخار معامله بزرگ سال به نام دولت یازدهم در تاریخ ثبت شود
 

ت و دار به قدری برای طرفین معامله اهمیت داشت که حتی اعتراضات بیسابقه اخیر کارگری در کشاین واگذاری پرسود اما مسئله
سازی در ایران را برمال ساخت، نیز مانع از تعلیق و به تاخیر انداختن آن تپه که واقعیت انکارناپذیر شکست خصوصیصنعت هفت

العموم و سایر مراجع مسئول نشد و این مال پرمناقشه)اختالفات ارضی شرکت با عشایر مغان( در سکون خبری و سکوت مدعی
 .تحویل مالک جدید شد

 
یداست، کنار گذاشته شدن برنده اول مزایده)برنج محسن( از معامله کشت و صنعت مغان به دلیل فقدان اهلیت مدیون گزارش ناگفته پ

های اجتماعی و باالخص همت و های مستقل، فعاالن شبکهافشاگرانه، مستند و تحقیقی نماینده اسبق تبریز، همراهی بخشی از رسانه
های مهمی در قانون العموم که وظایف و مسئولیتزمان طرح واگذاری به برنده دوم نه تنها مدعی حمیت دادستان اردبیل بود اما از

گوید بلکه سکوت دراین باره بر ابهامات افزوده و مردم را بیش از پیش نگران کرده استاساسی دارد، سخنی نمی . 
 

العموم در قبال واگذاری کشت و صنعت مغان با قیمت کنند که براستی تغییر رویکرد و سکوت مدعیمردم این پرسش را مطرح می
کمتر از برنده اول و با ادعای اهلیت داشتن برنده دوم در تصاحب ثروت مغان، چیست! آیا این سکوت نشانه رضایت و به معنایی 

 مهر تائید برصحت معامله است؟
 

برانگیز است که آنان با نادیده انگاشتن نجایی سئوالرفتار مقامات مسئول درباره تصاحب کشت و صنعت مغان توسط خریدار جدید آ
سابقه روزهای اخیر عشایر، حاضر نشدند از حقوق معترضان حمایت کنند و در مقابل آمیز بیاعتراضات گسترده و تجمع اعتراض

ژائله، تیم حفاظتی ترتیب دادنداستاندار اردبیل و یونسبرای  ! 
 

تواند منشاً آمیز بلکه میهای قانونی و بحق عشایر نه تنها تحریکاعتنایی به خواستهبیکیست که نداد فروش مال پرمناقشه و 
های حل و فصل اختالفات ارضی در کند صاحبان حق را با وعدههای اجتماعی باشد و اگر استاندار محترم اردبیل تصور میبحران

شودیک و خارج از اختیار او حداقل در میان عشایر فهمیده نمیهای دیپلماتیک سال آینده می تواند متقاعد کند، بداند که وعده . 
 

به حکم شرع و قانون، مشروعیت معامله متوقف بر شرایط اساسی نظیر قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معین و 
د مناقشه برانگیز مال چرا مشروعیت جهت معامله است؛ با این وجود این سئوال مطرح است که طرفین معامله با وجود آگاهی از حدو

اند و لذاست که همین رفتارها در افکار عمومی در انعقاد آن تعجیل داشته و بر عواقب محتمل اجتماعی و امنیتی آن چشم پوشیده
افزایدسازی مطالبات بر ابهامات میهای آهنین در برابر شفافهای جدی ایجاد کرده و مقاومتشائبه ! 

 
گذاری که نقطه آغازین و انحرافی در های موثر نظیر شیوه قیمتیک شاخص)اهلیت( و غفلت از شاخص تمرکز و مانور مجدد بر

رود، همانا خواسته و مقصود طرفین معامله بوده که بیانگر سناریو از پیش طراحی شده و باره پرونده کشت و صنعت مغان بشمار می
ای انتزاعی البته در این پرونده به از اراضی و تاسیسات مغان، قربانی واژههوشمندانه در این باره است و امروز دهها هزار هکتار 

 !نام "اهلیت" شده است
 

الخروجی رئیس قضائیه و درخواست ممنوعمردم سئوال می کنند چگونه است که همزمان با مکاتبه نمایندگان مجلس با رئیس قوه
های بزرگ دولتی،کشت و صنعت مغان با لجاجت این ی شرکتسازی به دلیل تضییع حقوق عامه در واگذارسازمان خصوصی
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سازمان و به ثمن بخس و هر قیمت ممکن! تحت حمایت و پشتیبانی نماینده عالی دولت و در سایه تهدید و ارعاب عشایر که امام 
شودخمینی)ره( آنان را ذخایر انقالب نامید، تحویل خریدار جدید می . 

 
رایطی پای چنین معامله پرابهام را امضاء کرده است که پس از مدتها انکار و تکذیب، سرانجام رئیس سازمان خصوصی سازی در ش

ای هزارمیلیاردی در اردبیل شد و ادعا کرد که در جریان احضار و توضیحات از چگونگی تصاحب این اقرار به مالکیت کارخانه
دستان اردبیل به او گفته است نوش جانتانسال پیش و عدم تادیه دیون دهها میلیاردی دولت، دا 15شرکت در  ! 

 ینک خبر ل
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 متفرقه 
 ایرنا  – 8/10/1397تاریخ : 

 رونق زکات در گروی توسعه بخش کشاورزی است
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: از آنجایی که رونق زکات در گروی توسعه بخش کشاورزی است  -ایرنا  -زاهدان 

بهبود این بخش از طریق بکارگیری علم روز و جذب سرمایه گذار فراهم شودباید زمینه برای  . 

به گزارش ایرنا حجت االسالم سیدرضا تقوی روز پنجشنبه در نشست شورای زکات سیستان و بلوچستان و آیین تودیع و 
است که زیر نظر ولی معارفه نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی این استان اظهار داشت: زکات امری والیی 

 .فقیه جمع آوری و به دست نیازمندان می رسد
وی بیان کرد: اگر اقتصاد کشوری براساس کشاورزی شکل گیرد از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود و به دلیل 

  .درون گرا بودن آسیب های کمتری را نیز متحمل خواهد شد
اورزی باشد زیرا این بخش از استحکام بیشتر و آسیب پذیری کمتری وی تاکید کرد: اقتصاد کشور باید مبتنی بر کش

  .برخوردار است
نماینده ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی اقتصاد کشاورزی را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: برای 

حوزه آب و خاک جلوگیری  تحقق اهداف باید کشاورزی خود را به علم و فناوری روز تجهیز و از هدررفت منابع در

 .کرد
 .وی با بیان اینکه داشتن جامعه سالم در گرو تغذیه سالم است گفت: تغذیه یکی از ارکان تمدنی زندگی سالم است

حجت االسالم تقوی کشاورزی را صحنه خداشناسی ذکر کرد و اظهارداشت: خاک یکی از ارزشمندترین نهاده هاست زیرا 

جددا ایجاد شودکشد تا مصدها قرن طول می . 
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای انقالب اسالمی گفت: نظام جمهوری اسالمی ایران 

 .در چهار دهه گذشته در عرصه های مختلف به دستاوردهای مهمی دست یافته است
میلیون تن به افزون بر  10در بنادر کشور از وی برخورداری از رتبه پنجم تحصیل در جهان، افزایش تخلیه و بارگیری 

برابری صنعت فوالد را از جمله دستاوردهای انقالب اسالمی عنوان کرد 24میلیون تن و افزایش  200 . 
هزار شهید ترور را تقدیم انقالب اسالمی کرده است گفت: هیچ توطئه ای نمی  17حجت االسالم تقوی با بیان اینکه ایران 

پوالدین ملت بزرگ ایران در مسیر تحقق آرمانهایش خللی وارد کند تواند در اراده . 
به گزارش ایرنا در این مراسم از زحمات حجت االسالم سید حسن مجد محمدی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در 

لی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تقدیر و سید عبدالحسن سجادی به عنوان مسئول حوزه نمایندگی و

 .سازمان جهاد کشاورزی این استان معرفی شد
 لینک خبر 
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 رکباتم
 خبرنگاران جوان  – ۶/10/1397تاریخ : 

  خرید توافقی مرکبات گامی مهم در راستای تنظیم بازار
و یک مقام مسئول گفت: خرید توافقی مرکبات یکی از ماموریت های سازمان مرکزی تعاون روستایی در راستای تنظیم بازار 

  .نزدیک شدن به قیمت منصفانه فروش است
صنعت،تجارت و کشاورزیمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، خرید توافقی مرکبات را گامی مهم در راستای تنظیم بازار دانست و افزود: خرید توافقی مرکبات یکی از ماموریت جوان خبرنگاران
 .های سازمان مرکزی تعاون روستایی در راستای تنظیم بازار و نزدیک شدن به قیمت منصفانه فروش شمال کشور است

را نداشته باشد یا سلف خری برای خرید محصول به باغداران مراجعه نکرده وی افزود: اگر باغداری توانایی جمع آوری محصولش 
باشد، سازمان مرکزی تعاون روستایی برای جلوگیری از افت شدید قیمت،کاهش ضایعات و عدم جمع آوری به موقع محصول خرید 

 .تضمینی را از باغداران انجام می دهد
ار مالی بر دوش دولت ندارد، بیان کرد: خرید توافقی همانند خرید تضمینی نیست که شادلو با اشاره به اینکه خرید توافقی مرکبات ب

بار مالی دولت را افزایش دهد، بلکه سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان مباشر خرید محصول را در قالب سرمایه شرکت ها، 
به نرخ واقعی خود برساندانجام می دهد تا بتواند قیمت مرکبات را   امکانات جمع آوری و سردخانه . 

رسدتومان می 3200کننده به خرید توافقی مرکبات آغاز شد/ قیمت گوجه فرنگی برای مصرف :بیشتر بخوانید  
نایب رئیس اتحادیه باغداران ادامه داد: با توجه به آنکه محصوالت باغی از جمله مرکبات در یک دوره جمع آوری و در دوره 

خانوار قرار می گیرد، از این رو خرید توافقی و نگه داری در سردخانه ها می تواند در تنظیم بازار این دیگر در سبد مصرفی   های
 .محصول تاثیر بسزایی داشته باشد

نوع تامسون به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: خرید توافقی مرکبات به   وی با اشاره به اینکه بیشترین مقدار پرتقال را
به موقع محصول در جلوگیری از ضایعات و ارائه محصول با کیفیت به بازار تاثیر بسزایی داردمنظور جمع آوری  . 

شادلو در پایان با اشاره به اینکه برداشت پکیج مرکبات از شهریور آغاز و در برخی واریته ها تا فروردین ادامه دارد، تصریح کرد: 
اروهای شیمیایی و درمان زودهنگام سرماخوردگی تاثیر بسزایی مصرف مرکبات در فصل زمستان می تواند در کاهش مصرف د

 دارد
 لینک خبر 
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 مرکبات 
 خبرنگاران جوان  – ۴/10/1397تاریخ : 

  بررسی و تحلیل بازار پرتقال در سه ماه پایانی سال
مت شیرزاد گفت: بازار پرتقال سال جاری از وضعیت بسیار آرام و طبیعی برخوردار بوده و تا پایان سال افزایش غیرمنتظره قی

  .نخواهیم داشت
، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره آخرین گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

اول رئیس جمهور تنظیم بازار  وضعیت بررسی و تحلیل بازار پرتقال در سه ماه پایانی سال اظهارکرد: بنا بر ابالغیه معاون
های مهم حاکمیتی برای دولت ها محسوب شده و این موضوع در محصوالت کشاورزی در اکثر کشورها به عنوان یکی از چالش

کشورهای پیشرفته به لحاظ کشاورزی از اهمیت باالتری نیز برخوردار است. در کشور ما معموال بازار میوه در ایام پایانی هر سال، 
توجه به فرا رسیدن عید باستانی نوروز و افزایش شدید میزان تقاضا، دستخوش التهاب جدی شده ، بطوریکه در صورت بی با 

کنندگان خواهیم بود. بررسی نوسانات بازار پرتقال توجهی به امر تنظیم بازار، شاهد افزایش شدید قیمتها و نارضایتی عموم مصرف
های قبل از آن است و رصدی میزان تقاضای این محصول در اسفندماه هر سال به نسبت ماهد ۶0در شش ماهه دوم سال مؤید رشد 

گیرداین افزایش، در هفته آخر و روزهای پایانی سال شدت بسیار محسوسی به خود می . 
  

برابر  ۵.۵سال حدود براساس اطالعات سازمان میادین شهرداری تهران، میزان تقاضا برای خرید پرتقال در هفته پایانی  وی افزود:
دهد که عمده خرید پرتقال برای ایام نوروز از روز دوم هفته آخر اسفندماه آغاز و در دو ها نشان میهفته اول اسفندماه بوده، بررسی
شی رسد . ضمنا همه ساله در ابتدای ورود نوبرانه پرتقال به بازار کشور، روند قیمت به شدت کاهروز پایانی سال به اوج خود می

رسد. سپس سیر صعودی قیمت از اواسط بهمن ماه با شیب نسبتا مالیم آغاز و بوده و در اواخر آذرماه به کف قیمت ساالنه خود می
رسددر هفته پایانی سال به باالترین حد ممکن می .  

  
آمار بانک مرکزی در این زمینه  ت:تغییرات قیمت پرتقال در هفته اول دی ماه و شرایط آینده بازار را پیش بینی کرد و گف  شیرزاد

حاکی از آن است که قیمت پرتقال درجه یک در سطح شهر تهران در هفته سوم آذرماه نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 
درصد رشد داشته که این میزان با توجه به اینکه تقریبا با رشد شاخص کل برابر است حاکی از ثبات عرضه محصول در سال  38.۵

اری و وجود وضعیت نرمال و پایدار در بازار است. مالحظه آمار تجارت این محصول تا پایان آبانماه نیز حاکی از صادرات ج
شودتنی این محصول داشته لذا در سه ماه پیش رو ، وضعیت عدم تعادل در بازار داخلی پیش بینی نمی ۴000 . 

  
های سراسری و ملی وابسته به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای اتحادیهمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه های 

درصد محصول پرتقال شمال کشور برداشت شده و اتحادیه سراسری  87تنظیم بازار پرتقال شب عید بیان کرد: هم اکنون بیش از 
ماه گذشته  2ریزی دقیقی را برای مداخله هدفمند در بازار پرتقال از حدود باغداران کشور و اتحادیه باغداران استان مازندران برنامه

ون را خریداری و پس از انجام مراحل شستشو، بصورت آرام آغاز نموده و میزان مکفی و قابل توجهی از پرتقال های با کیفیت تامس
اند. بطورکلی در های مربوط ذخیره نمودهزنی در انبارها و سردخانهقارچ کشی ، واکس مخصوص ، درجه بندی ،گرمخانه و جعبه

ورزی، وظایف وری بخش کشاقانون افزایش بهره ۶های تخصصی کشاورزی و مطابق با ماده سال جاری، با اعتماد بیشتر به اتحادیه
استهای ذی ربط واگذار گردیده اجرایی تنظیم بازار )البته با نظارت عالیه سازمان مرکزی تعاون روستایی( به اتحادیه . 

  
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در پایان از آرامش حاکم بر بازار پرتقال خبر داد و گفت: تا پایان سال افزایش غیرمنتظره 

ن خصوص نخواهیم داشتقیمتی در ای . 

  
 لینک خبر 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا  – 2/101397تاریخ : 

 حجتی همیشه مدافع قشر کشاورز بوده است
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی ، محمود حجتی را -ایرنا -تهران توصیف کرد و گفت:  مدافع همیشگی قشر کشاورز ' ' 

 .اینگونه استیضاح ها برای کشور هزینه بر است با استیضاح هیچ وزیری مشکالت کشور حل نمی شود

»شهاب الدین بیمقدار روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا در مخالفت با استیضاح  وزیر جهاد کشاورزی « محمود حجتی

کشور نیستافزود: در شرایط فعلی اینگونه استیضاح ها به صالح  بحث اینکه اگر وزیری برود، چه کسی جای او  .

 .خواهد آمد و چه عملکردی خواهد داشت نیز، مساله بسیار مهمی است
نماینده تبریز در مجلس اظهار داشت: بعضی سیاست های کلی کشور دست وزیر نیست؛ مثال در بحث گندم، عده ای از 

باره با نماینده ها هم نظر است، ولی دولت براساس شرایط بودجه ای  قیمت آن ناراضی هستند و آقای حجتی نیز در این

 .کشور، تصمیمی را اتخاذ کرد و ما نیز دوباره نامه ای در این خصوص نوشتیم و اعتراض خودمان را اعالم کردیم
حوزه  این نماینده مخالف استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه مشکالتی را در

کشاورزی، خرید گندم و تجهیزات، ارزیابی می کنید، اظهار داشت: تاکنون در استان، برای مشکل خاصی به ما مراجعه 

 .نکرده اند، ولی به طور کلی در همه جای کشور مشکالت وجود دارد که به شرایط جهانی کشور مربوط می شود
لیل کمبود ارز، به راحتی صورت نمی گیرد، که حل این مشکل وی ادامه داد: مثال واردات یکسری وسایل به کشور به د

کمک و همکاری همگانی را می طلبد؛ در حوزه کشاورزی به لحاظ ارزان بودن قیمت، همیشه در بازار بر سر این 

 .تولیدات زده شده و بیشترین ظلم در کشور، به کشاورزان روا داشته می شود
 

** است آقای حجتی همیشه مدافع قشر کشاورز  
بیمقدار یادآور شد: به عقیده من، آقای حجتی فردی است که همیشه در این خصوص مدافع قشر کشاورز بوده اند، مثال گفته 

می شود، قیمت کود، یونجه و یا ... به این شکل باشد، ولی برای این فرآورده ها مبلغ دقیقی تعیین نمی کنند، در نتیجه 

و برای پیدا کردن شغل به شهرها مهاجرت می کنند مردم ناگزیر، کشاورزی را رها کرده . 
نماینده مردم تبریز در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما با استیضاح وزیر جهاد کشاورزی مشکالت 

این حوزه حل خواهد شد یا خیر، خاطرنشان کرد: خیر، با استیضاح هیچ وزیری مشکالت کشور حل نخواهد شد. مثال در 
ال حاضر وزیر اقتصاد و تعاون استیضاح شدند، رای هم آورد، مگر االن مشکالت حوزه اقتصاد و یا تعاون حل شده ح

 است؟
سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس گفت: استیضاح در کل ابزار خوبی عضو هیات رییسه فراکسیون شفاف سازی و سالم

د می شود، خاصیت خودش را از دست می دهداست، ولی وقتی تعداد این استیضاح ها از وزیران زیا . 
وی اضافه کرد: آقای حجتی در زمینه آبیاری تحت الشعاع، کارهای بسیار مطلوبی انجام داده اند. مثال برای تهیه یکسری 

تتخم هایی که در زمینه کشت گندم نیاز بوده، خیلی روی مساله گندم متمرکز شدند و تالش های فراوانی را انجام داده اس . 
این نماینده مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اینکه ما در حال حاضر می توانیم اینقدر با افتخار بگوییم که در بحث گندم 

به خودکفایی رسیده ایم چه کسی باعث این خودکفایی است؟ ما امروز با زحمات بی شائبه ای که وزارت جهاد کشاورزی 

ستیم که بسیار مساله مهمی است و واقعا از این وزارتخانه جای تشکر داردمتحمل شده، حتی در بحث شکر هم، خودکفا ه . 
بیمقدار تاکید کرد: آقای حجتی، در بخش کشاورزی و به خصوص مساله صادرات هم خیلی تالش می کنند. مثال در زمینه 

هایی که انجام گرفت،  صادرات مرغ و تخم مرغ، تولیدات ما به حد بسیار باالیی رسیده بود، ولی خب با تصمیم گیری

 .یکباره جلوی صادرات این محصول گرفته شد
وی یادآور شد: البته به ندرت کم و کاستی هایی هم در حوزه کشاورزی دیده می شود ولی مربوط به مدیریت آقای حجتی 

و همکاری مردم  نبوده و در حدی هم نیست که به استیضاح وی بینجامد و در واقع این مسائل بیشتر به بودجه، تخصیصات

 .مربوط می شود
سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس ادامه داد: مطمئنا اگر شخص عضو هیات رییسه فراکسیون شفاف سازی و سالم
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دیگری به جای آقای حجتی بیایید، نمی تواند عملکردی بهتر از وی داشته باشد، به جز اینکه چند ماهی وزارتخانه بدون 
رهای مربوط به آن به حالت )تعلیق( درمی آید و عقب می افتد و همچنین یک بالتکلیفی و سرپرست باقی مانده، کا

 .سردرگمی برای معاونان ایجاد می شود که نمی دانند که خواهند ماند یا خیر
در  بیمقدار تاکید کرد: مطمئنا این استیضاح ها بی فایده و هزینه بر است. وزیر باید برای استیضاح گزارش تهیه کند، و

  .عین حال سواالت نمایندگان را نیز پاسخ بدهد
وی تصریح کرد: بنابر این در بحث استیضاح فقط یک نفر )خود وزیر( مطرح نیست، بلکه بحث هزینه بر بودن این 

 .استیضاح ها برای کشور و تلف شدن وقت وزیر، نماینده ها و مجلس، هم خود مساله دیگری است که اجتناب ناپذیر است
 لینک خبر 
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 گزارشات جهانی

 خبرگزاری فارس  – 2/10/1397تاریخ : 

کند؟ اتحادیه اروپا چگونه از بخش کشاورزی حمایت می  
کنند. بر اساس های بازاری و توسعه روستایی کشاورزی را تقویت میهای مستقیم، حمایتبا استفاده از پرداخت یارانهاتحادیه اروپا 

شودمیلیارد یورو فقط برای توسعه روستایی هزینه می 95اتحادیه اروپا، بالغ بر  2020-2014انداز توسعه روستایی چشم .  
های بخش ، مخارج و هزینهرسانی کمیسیون اروپاسایت اطالعی فارس به نقل از الملل خبرگزاربه گزارش گروه اقتصاد بین

شوند. یکی از این کشاورزی اتحادیه اروپا توسط دو صندوق که به شکلی بخشی از بودجه عمومی این اتحادیه هستند؛ تأمین مالی می
های مستقیم حمایتی به کشاورزان و اقدامات تنظیم بازار است که عمدتاً یارانه« صندوق ضمانت کشاورزی اروپا»دو صندوق، 

های توسعه است که برنامه« صندوق کشاورزی اروپا برای توسعه روستایی»کند و دیگری محصوالت کشاورزی را تأمین مالی می
اند سازی شدهکند. این دو صندوق با مدیریت مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیادهضو را کمک مالی میروستایی کشورهای ع

گذارددهد بلکه این وظیفه را به عهده کشورهای عضو میها را انجام نمیو این بدان معنی است که کمیسیون مستقیماً پرداختی . 
* های درآمدی اتحادیه اروپا از کشاورزانحمایت  

های دهند. هدف اصلی پرداخت یارانههای مستقیم حمایتی تشکیل میترین نوع بودجه اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی را یارانهمهم
های کشاورزی در زمین خود و رعایت مستقیم، حمایت از درآمد کشاورزان است در عوض کشاورزان نیز متعهد به انجام فعالیت

زیست، سالمت حیوانات و حفظ و نگهداری زمین در شرایط رد سالمت مواد غذایی، حفاظت از محیطتعدادی از استانداردها در مو
های پرداختی که توسط مقامات هر کشور های مستقیم حمایتی از طریق آژانسمحیطی و کشاورزی مناسب هستند. یارانهزیست

شوداند پرداخت میمنصوب شده . 
عضو تصمیم بگیرند که مبلغ پرداخت مستقیم را کاهش دهند و یا اینکه مبنای پرداخت را تحت شرایط خاصی ممکن است کشورهای 

دهی بازارها و مراکز تجاری و نیز میزان تولید محصول یک کشاورز قرار دهند. همچنین هدف از مدیریت بازار کمک به سازمان
سازی اختصاصی محصول )جهت کاهش عرضه ت از ذخیرهای، حمایپاسخ به اختالالت بازار از طریق اقداماتی نظیر خرید مداخله

های صادراتی و حمایت از بازارهای ویژه است. این اقدامات نیز توسط ها( ، یارانهازحد محصول در بازار و بهبود قیمتبیش
شوندهای پرداخت اجرا میآژانس . 

* میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای توسعه روستایی 95گذاری سرمایه  
گذاری در کشورهای عضو میلیارد یورو جهت سرمایه 95بر بالغ 2020-2014انداز توسعه روستایی حادیه اروپا بر اساس چشمات

هزینه خواهد کرد که هدف از آن تقویت و ترویج رقابت در بخش کشاورزی، حصول اطمینان از مدیریت پایدار منابع طبیعی ، 
ای متوازن اقتصادی و جوامع روستایی شامل ایجاد و حفظ اشتغال، استبه توسعه منطقه مبارزه با تغییرات آب و هوایی، دستیابی . 
رسانی به ای را جهت اطالعها ادارهشود و آنکنند پرداخت میها اجرا میهایی که دولتبودجه توسعه روستایی از طریق برنامه

کنندهای اتحادیه اروپا، تعیین میشوند و سطح کمکها ، قوانینی که اعمال میمتقاضیان این حمایت . 
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