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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

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

 آب

 ایران اکونا  – 25/10/1397تاریخ : 

 چنان قرمز استوضعیت آبی تهران برای تابستان هم

ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: اگرچه میزان بارش

بحرانی  چنانتابستان هم که شاهد بارش برف نیستیم، باید گفت که وضعیت منابع آبی برای فصلدلیل آنبه

  .بوده و الزم است که مشترکان مدیریت مصرف داشه باشند

 ینهم که بودیم روبرو کمی برف بارش با زمستان، فصل در گذشته سال کهاین بیان با  محمدرضا احمد نسب

شد  مصرف گذشته سال داشتیم، برف ذخیره هرچه: گفت باشد، کم تهران آبی منابع ذخایر شد موجب نیز مساله

 .تواند این کمبود را جبران کندهای باران اکنون نمیو بارش

تواند تنش آبی در فصل تابستان را برای تهران برطرف کند وی با تاکید بر این مسئله که تنها بارش برف می

میلیون متر مکعب، حجم  11۴تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، در حال حاضر حجم ذخیره آب سد کرج 

میلیون مترمکعب، حجم ذخیره سد الر  29میلیون مترمکعب حجم ذخیره سد لتیان  2۶0ه سد طالقان ذخیر

 .میلیون متر مکعب است 125متر مکعب و حجم ذخیره سد ماملو  19

متر مکعب بر ثانیه،  5.9امیرکبیر( )به گفته قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان تهران، ورودی سد کرج 

متر مکعب  3.9متر مکعب بر ثانیه و ماملو  ۶.1متر مکعب بر ثانیه، الر  ۴.۶متر مکعب بر ثانیه، لتیان  ۴.9طالقان 

 .بر ثانیه برآورد شده است

ها از ابتدای سال آبی تاکنون نیز گفت: در حوضه آبریز کرج میزان چنین درباره میزان بارندگیاحمدنسب هم

میلیمتر  129میلیمتر و ماملو  277.3میلیمتر، الر  2۴0.۸یمتر، لتیان میل 110میلیمتر، طالقان  221.9بارندگی 

 .بوده است

ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است تصریح کرد: اگر برف در وی با تاکید بر این مسئله که میزان بارش

شک را تجربه تهران نبارد، قطعا با مشکالتی مواجه خواهیم شد. چراکه استان تهران شرایط خشک و نیمه خ

 .تری شودجویی توجه بیشکنند و الزم است با توجه به جمعیت زیاد در این استان، به موضوع صرفهمی

در این باره به ایسنا گفت: الزم است تدابیری برای  -کارشناس حوزه آب  -چندی پیش نیز داریوش مختاری 

ای به این را دربرگرفته و باید نگاه ویژه هامدیریت مصرف آب اندیشیده شود، چراکه بحران آب تمام استان

مترمکعب در ماه است  20که مصرف متوسط یک خانوار تهرانی، حدود وی با بیان این .موضوع وجود داشته باشد

ی دو استان است، میلیون مترمکعب که مصرف ساالنه 120درصدی مصرف آب، معادل  10که با کاهش 

 .توان با انجام اقداماتی ساده از هدررفت آب جلوگیری کردجویی خواهد شد، اظهار کرد: میصرفه

 لینک خبر 
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 آب 

 خبرگزاری فارس – 23/10/1397تاریخ : 

 بها به ازای تولید محصول از یک مترمکعب آب دریافت شود نسخه خارجی بحران آب؛ آب

باتجربه ایتالیایی گفت: اگر آب بهای به ازای تولید محصول از یک متر مکعب آب دریافت شود یک کارشناس 

  .کشاورزان آب کمتری مصرف خواهند کرد

کارشناس ایتالیایی در حوزه آب و «استال کابلی»به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خانم 

وگو با خبرنگار فارس، پیشنهاداتی را لیت دارد،در گفتسال در این حوزه فعا 35های نوین آبیاری که سیستم

بها دریافت کنند اما توانند از کشاورزان آببرای مقابله با کم آبی در ایران مطرح کرد؛ وی گفت: در ایران می

میزان آن باید به ازای تولید ماده خشک برای یک متر مکعب آب باشد یعنی کشاورزی که با آب کمتر 

 هایب آب کند تولید کمتری محصول که کشاورزی و بپردازد کمتری بهای آب کند، تولید بیشتری  محصول

 .کند پرداخت بیشتر

شود و خوب جواب بها به ازای تولید محصول در ایتالیا اجرا میاین کارشناس ایتالیایی ادامه داد روش اخذ آب

 .داده است

بیاری های جدید نوین آپیشرفت هستند و به سیستم کارشناس ایتالیایی تصریح کرد: مردم ایران بسیار طالب

م کنیت که دسترسی به اطالعات ندارند و ما تالش میاس این آنها مشکل اما دهندمی نشان خوبی العملعکس

  .که در این عرصه به آنها کمک کنیم

 سفر است ایرد تهران المللیبین نمایشگاه محل در که ایران کشاورزی نمایشگاه سومین که به« استال»

های مناسب و روش به نیاز کیفی محصول تولید برای: گفت ایران در آبیاری نوین هایروش درباره  کرده،

  .تری تولید کردهای مناسب آبیاری نوین است که بتوان با حداقل آب محصول بیشتر و کیفیطراحی

 الس در کشور این. دارد آبیاری های نوینسامانهاین کارشناس ایتالیایی گفت: ایران سابقه طوالنی در اجرای 

کرد. ضمن اینکه ایران تاریخ کهن دارد و مخترع  پیاده کشور در را نواری آبیاری هایسیستم بار نخستین 1979

 .های خوبی داردقنات در جهان است بنابراین در این زمینه استعداد و تجربه

تفاوتی هستند، ذهن بسیار بازی دارند و به تکنولوژی وی در مورد مردم ایران گفت که آنها مردم م

  .های بسیاری دارندکرده هستند اما تحصیلکردهتحصیل آنها افراد درصد چند دانمنمی اگرچه ترند،مشتاق

کشور دنیا ارتباط  145زمانی که از وی سؤال شد چرا ایران را برای فعالیت خود انتخاب کردید، گفت: ما با 

انداز خوبی در هم جزو آن است اما کشاورزی در ایران بسیار گسترده است و ایران چشم داریم و ایران

های نوین ضمن اینکه مردم این کشور بسیار ذهن بازی دارند و برای استفاده از سیستم دارند آبیاری زمینه

 .دهندمی نشان خوبی العملآبیاری عکس
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  درصد مصرف آب کشاورزی در ایتالیا ۸0سهم *

درصد  ۸0تا  75گوید پرسم که میاین کارشناس ایتالیایی در مورد سهم مصرف آب کشاورزی در ایتالیا می از

  .درصد آب مصرفی این کشور در حوزه کشاورزی است ۸0است یعنی حدود 

درصد است و از وی پرسیدم که تفاوت زیادی بین مصرف  90شود مصرف آب کشاورزی در ایران هم گفته می

خواهیم شود کشاورزی کرد، زمانی که میزی در ایران و ایتالیا وجود ندارد، پاسخ داد: بدون آب نمیآب کشاور

غذا تولید کنیم باید آب مصرف کنیم و در همه کشورها چنین است و سهم آب کشاورزی در تمام دنیا باال 

  .است

در  :عمار و مکانیک هستند، گفتساله و دو فرزند پسر ومهندس م ۶0کارشناس حوزه آب «استال کابلی»خانم 

 .شودبها اخذ میرویه آب در بخش کشاورزی از کشاورزان آبایتالیا برای جلوگیری از مصرف بی

شود به ازای میزان تولید ماده خشک در قبال یک متر بهایی که از کشاورزان ایتالیایی ا خذ میآب :وی گفت

 درچق هر و پردازندمی کمتری بهای آب باشند داشته شتریبی تولید کمتری آب با چقدر هر و است آب  مکعب

 .پردازندبیشتری می بهای آب کننده تولید کمتری خشک ماده بیشتری آب با

 لینک خبر 
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 آب 
 ایرنا  – 22/10/1397تاریخ : 

 حفظ آب و جمعیت با آبخیزداری

اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در شرایط خشکسالی و کاهش نزوالت آسمانی از  -ایرنا  - بیرجند

 .راهکارهای موثر در حفظ جمعیت و آبادانی روستاها است

به گزارش ایرنا، مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها یکی از چالش های مهم کشور محسوب می شود اما با 

  .ری شاهد مهاجرت معکوس و نجات آبادی ها هستیماجرای عملیات آبخیزدا

دهه گذشته سبب افت شدید سفره های زیرزمینی، تشدید  2شرایط نامساعد جوی و تغییرات آب و هوایی در 

کم آبی و در نهایت خشکسالی های پی در پی شده و این وضعیت کشاورزان و دامداران را با مشکالت و 

  .است محدودیت های عدیده مواجه ساخته

همچنین خشکسالی های چندین ساله سبب شده کشاورزان و دامداران این قشر مولد و زحمتکش خواسته یا 

  .ناخواسته به ترک کار و زندگی و مهاجرت به حاشیه های شهر روی آورند

اهد این روزها با اجرای طرح های آبخیزداری حال و روز خراسان جنوبی به ویژه روستاهایی که روز به روز ش

  .تخلیه و مهاجرت ساکنان آن بودیم رو به بهبودی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا سهم این استان از اعتبارات 

سازه آبخیزداری در این استان در دست  ۸0اکنون  :میلیارد تومان اعالم کرد و گفت 1۶صندوق توسعه ملی را 

  .ستاجرا ا

پروژه و چهار طرح ملی  2۶شهرستان خراسان جنوبی در قالب  11علیرضا نصرآبادی افزود: این پروژه ها در 

  .آبخیزداری در صندوق توسعه ملی تعریف شده است

هزار هکتار عنوان کرد و گفت:  307وی وسعت عملیات اجرایی سازه های آبخیزداری استان خراسان جنوبی را 

  .ستای آرک و بین آباد شهرستان خوسف بزرگترین سازه آبخیزداری شرق کشور استطرح آبخیزداری رو

هزار مترمکعب اعالم و اضافه  91مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی حجم خاکی این پروژه را 

اد در چهار میلیون تومان است که خروجی حوضه آبخیز آرک و بین آب 200اعتبار این پروژه یک میلیارد و  :کرد

  .روستای پایین دست نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت

درصد پیشرفت  ۸5درصد اعتبار مذکور اختصاص یافته و این پروژه آبخیزداری به باالی  50وی گفت: تاکنون 

  .فیزیکی رسیده است

گیری اضافه می شود هزار مترمکعب آب به حجم آب 200میلیون و  2نصرآبادی با بیان اینکه با اجرای این پروژه 

  .یادآور شد: هفته گذشته شاهد بارندگی در آرک بین آباد و آبگیری کمتر از یک سوم حجم این سازه بودیم

وی گفت: کشاورزان این منطقه از تاثیرات افزایش آب قنات پایین دست سازه آبخیزداری آرک بهره مند شدند و 
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  .و مشارکت کشاورزان محقق شد ساله مردم این منطقه با تالش مسئوالن ۴0آرزوی 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: با اجرای سازه آبخیزداری در منطقه آرک و بین آباد 

هایی که به سمت کویر در حرکت بودند کنترل شده و آب به صورت مستقیم به جریان های زیر  روان آب

  .سطحی نفوذ پیدا می کند

مترمکعب آب به سفره آب زیرزمینی تزریق می شود  530ی هر مترمکعب عملیات آبخیزداری وی افزود: به ازا

  .که در غیر این صورت منجر به سیل جبران ناپذیری می شد

نصرآبادی گفت: حجم باقیمانده بزرگترین سازه آبخیزداری شرق کشور تا پایان دی ماه به اتمام می رسد و دهه 

  .بودفجر شاهد افتتاح آن خواهیم 

بند و پشت بند  150فرماندار خوسف هم گفت: از اواخر سال گذشته تاکنون سازه آبخیزداری در بیش از 

  .باالدست قنوات و چشمه های این شهرستان انجام شده است

رشته قنات در شهرستان خوسف احیا و مرمت شد افزود: احیا و مرمت قنوات با  ۶3محمد شفیعی با بیان اینکه 

  .مشارکت کشاورزان امید به زندگی را در این مناطق دوچندان کرده استهمکاری و 

وی بیان کرد: شهرستان خوسف با توجه به پراکندگی جمعیت نیاز به مرمت و احیا قنوات بیشتری دارد در غیر 

  .اینصورت شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها خواهیم بود

ین سازه آبخیزداری شرق کشور در روستای بین آباد و آرک این فرماندار خوسف اظهار داشت: با افتتاح بزرگتر

  .شهرستان به زودی شاهد مهاجرت معکوس روستاییان به ویژه جوانان به این منطقه خواهیم بود

آبی و بیکاری از مهمترین دالیل مهاجرت روستاییان به مراکز استان ها و شهرهاست لذا با اجرای کم  خشکسالی،

یزداری و آبخوان داری و احیای قنوات در استان مرزی خراسان جنوبی می توان امید را دوباره به پروژه های آبخ

 .روستاهای استان برگرداند

  .شهرستان دارد و سومین استان پهناور ایران است 11خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند 

 لینک خبر 
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 آب 

 ایرنا  – 2۶/10/1397تاریخ : 

 راهکارهای رفع چالش اجتماعی و اقتصادی در حوزه آب

تشکیل میز هماهنگی، گفتمان سازی و گفت وگوی ملی، نگرش جامع و چندوجهی، تعیین  -ایرنا-اصفهان 

حاضر درمیزگرد  واقعی، مدیریت واحد تصمیم گیری و اجرای قوانین ازجمله راهکارهای ارایه شده کارشناسان

 .ایرنا اصفهان برای رفع چالش های اجتماعی و اقتصادی در حوزه آب مطرح شده است

این کارشناسان ضعف مدیریت، برداشت های بی رویه و غیرمجاز، نبود نگرش جامع به موضوع آب ، نبود قیمت 

 .ع مهم کشور برشمردندواقعی آب ، نداشتن راهبرد جامع و فراگیر را از جمله چالشهای فرارو این موضو

به گفته این صاحبنظران در گام نخست باید پذیرفت که شرایط نامطلوب و حاد وجود دارد و در گام بعدی باید 

مشارکت وزارتخانه، سازمان، نهادها و تشکل های مدنی در برنامه ریزی و یکپارچه سازی مدیریت افزایش پیدا 

 .کند

سوی نهادهای ذیربط حاکی است که بیش از نیمی از استان های کشور  بررسی و تحلیل آمارهای ارائه شده از

هم اکنون دچار کم آبی یا تنش آبی هستند و این موضوع در مرکز ایران به عنوان یک چالش اصلی و بسیار مهم 

عنوان کرده  1390تا  13۸5مطرح است که چند سالی است به وخامت آن افزوده و نتایج سرشماری های سال 

زان مهاجرت از این نواحی به اضافه مناطق خشک جنوبی کشور به استان های شمالی پنج برابر شده که می

 .است

کارشناسان آب و محیط زیست بر این باورند که دلیل اصلی بروز چنین وضعیتی، نبود مدیریت صحیح منابع آبی 

گاه های مرتبط بین استانی در دوره های مختلف از یک سو و ضعف در تعامل و همکاری های نهادها و دست

 .است

به گفته مسئوالن امر منابع آبی زیرزمینی با کاهش چشمگیر روبه رو شده است تا جایی که اعالم می شود که 

میلیارد متر مکعب کاهش یابد، در غیر اینصورت  11باید مصرف منابع آبی زیر زمینی تا پایان برنامه ششم 

ونشست زمین به شدت بیشتر می شود و وسعت باالتری از استان های بحران های آبی و نتایج آن همچون فر

 .کشور از فرا خواهد گرفت

هزار حلقه چاه آب در نقاط مختلف کشور حفر شده تا منابع آبی را عمق زمین بیرون بکشد که از  750حدود 

لقه چاه غیرمجاز پس از هزار ح 1۶هزار حلقه غیرمجاز است و اصفهان با  350هزار حلقه مجاز و  ۴00این تعداد 

میلیارد  5.7غربی و تهران در رده سوم دارندگان بیشترین چاه غیرمجاز در کشور قرار دارد و  آذربایجان

  .شود مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور بصورت اضافه بر ظرفیت برداشت می

ار حلقه در صدر استان هایی قرار دارند هز 20هزار حلقه و استان تهران با  30استان آذربایجان غربی با بیش از 
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 .که بیشترین چاه غیرمجاز در آنها حفر شده است

محدوده  ۶09محدوده از  3۸۸ها ممنوعیت  عالوه بر این، تشدید اُفت سطح آب و کسری مخزن آبخوان

های بسیار  ی با راندمانرویه از منابع آب زیرزمین بی برداری مطالعاتی کشور را بدنبال داشته و روند فزاینده بهره

 10تر از متوسط نرخ جهانی چه در مبحث انتقال و مصرف در مزرعه و چه در تولید ماده خشک بویژه در  پایین

  .های سنگینی در این منابع ارزشمند دارد سال اخیر، حکایت از ایجاد خسارت

وزارت نیرو است، ولی انجام این وظیفه منابع آب زیرزمینی یکی از منـابع مهم کشور است و حفظ آن از وظایف 

  .طلبد عزم ملی در سطح حاکمیت را می

و تغییرات اقلیمی، افزایش  ها و قنوات در کشور، خشکسالیها، چشمهاز طرفی پراکنش منابع مذکور شامل چاه

ش سرزمین باعث های ناکارآمد توسعه و اشتغال بدون انجام مطالعات آمای جمعیت، افزایش نیاز به آب و سیاست

سوق اشتغال به سمت استفاده از منابع آب زیرزمینی، افزایش فشار بر منابع مذکور و وضعیت نامتعادل کنونی 

  .های کشور شده است در آبخوان

محدوده  ۶09محدوده از  3۸۸ها ممنوعیت  عالوه بر این، تشدید اُفت سطح آب و کسری مخزن آبخوان

های بسیار  رویه از منابع آب زیرزمینی با راندمان بی برداری شته و روند فزاینده بهرهمطالعاتی کشور را بدنبال دا

 10تر از متوسط نرخ جهانی چه در مبحث انتقال و مصرف در مزرعه و چه در تولید ماده خشک بویژه در  پایین

  .های سنگینی در این منابع ارزشمند دارد سال اخیر، حکایت از ایجاد خسارت

های  برداری از منابع زیرزمینی در بسیاری از محدودهتوسط وزارت نیرو برای بهره  غم اعمال محدودیتبر

محدوده  3۸۸و ممنوع کردن حدود  13۸0مطالعاتی کشور اعم از پیاده سازی نظام تخصیص آب از سال 

ی که بر اساس آمار برداری های غیرمجاز در دهه اخیر رخ داده، به طورمطالعاتی کشور، رشد فزاینده حفر چاه

هزار حلقه چاه با  320های غیرمجاز کشور بالغ بر ، تعداد چاه90لغایت  ۸۸سراسری دور دوم منابع آب در سال 

  .حجم تخلیه بیش از هفت میلیارد مترمکعب بوده است

کت کم دستگاه خالهای قانونی، ارزان بودن آب، سیاسی کاری، دخالت های نهادها، نداشتن آینده نگری، مشار

های اجرایی، برداشت های غیرقانونی و روش های سنتی در کشاورزی از جمله مواردی بود که میزگرد ایرنا 

  .اصفهان از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت

سال اخیر بی سابقه است به همین دلیل باید مدیریت مصرف آب مورد توجه  70خشکسالی امسال کشور در 

 .در این بین، شرایط مناطق مرکزی ایران به شدت بحرانی تر از سایر مناطق کشورمان استقرار گیرد و 

های زاگرس مرکزی  کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران از کوه 3۸0زاینده رود به طول بیش از 

متر پیش می کیلو 200بویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود 

 .ریزد رود و در نهایت به تاالب بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان می
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این رودخانه تاکنون نقش موثری در عرصه های اقتصادی، فرهنگی ، زیست محیطی و اجتماعی و حیات تاالب 

آبی آن و با گاوخونی داشته است و مسووالن کالن کشوری باید با در نظر گرفتن همه ابعاد و پیامدهای بی 

نشست های تخصصی با حضور مسووالن استانهای مربوط برای نجات این رود تصمیم اصولی و کارشناسی اتخاذ 

  .کنند

میزان کاهش آب ذخیره شده در سد زاینده رود در سالهای اخیر بی سابقه بوده و هم اکنون نسبت به میانگین 

اینده رود که عالوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی، همواره درصد کاهش داشته و ز ۸0ساله( بیش از  ۴۴بلند مدت)

 .نقشی موثر در کشاورزی و اقتصاد منطقه مرکزی کشورمان و هستی تاالب گاوخونی داشته است

در دهه های اخیر به علت کمبود بارشها، خشکسالی های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش برداشت به یک 

  .پائین دست در فصول گرم بویژه تابستان با خشکی مواجه شده است رودخانه فصلی تبدیل شده و در محل

چالش های آب در ابعاد 'در همین ارتباط خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا( استان اصفهان، میزگردی با عنوان 

 با حضور ناصر حاجیان عضو هیات علمی دانشگاه و مؤلف کتاب های مرتبط با زاینده رود، 'اقتصادی و اجتماعی

رضا اسماعیلی استاد دانشگاه و مدیر پروژه شورای علمی آب دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، محمد صادقی 

عضو شورای مرکزی و دبیرخانه خانه کشاورز و رییس کمیته بازرگانی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان 

یس هیات مدیره گندم کاران اصفهان برگزار و علی رضایی ورزنه عضو هیات مدیره انجمن خبرگان کشاورزی و ری

 .کرد

حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و مدیران شرکت آب منطقه ای اصفهان دیگر 

 .مدعوین این میزگرد بودند که نیامدند

 
 آب، چالشی با ابعاد اقتصادی و اجتماعی **

گفت: شرایط آبی در کشور و بویژه در مناطقی مانند مرکز ایران و  استاد رشته جامعه شناسی در این میزگرد ایرنا

استان اصفهان باید بصورت چند وجهی و همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد، زیرا شرایط کنونی از نابسامانی های 

 .اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کمبود منابع آبی حکایت دارد

اینکه سال ها  :ضعف و کاستی هایی که سالهاست دامنگیر کشور شده است، اضافه کردرضا اسماعیلی با اشاره به 

رودخانه زاینده رود نخشکید، اما در این چند دهه اخیر با مشکالت جدی روبه رو شد، نشان می دهد که علم و 

 .اقدام ما در مقایسه با دوران های گذشته ضعیف و غیرکاربردی بوده است

که همکاری و وفاق باید در بین مردم و مسئوالن وجود داشته باشد، افزود: اختالفات کنونی در وی با تاکید بر این

باره آب نباید به تنازعات منطقه ای، استانی و یا قومی تبدیل شود، زیرا در صورت بروز چنین اتفاقی شرایط 

 .بسیار بدتر خواهد شد و نمی توان براحتی به آن خاتمه داد
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علمی آب در دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان به ضرورت حفظ سرمایه های اجتماعی و  مدیر پروژه شورای

آب اگرچه موضوعی مهم و حیاتی در زندگی بشری محسوب می شود، اما باید  :اعتماد عمومی تاکید کرد و گفت

 .اهم شودبا مدیریت درست شرایطی رقم زد که زمینه همکاری طرف های درگیر با این موضوع و حل آن فر

 
 تشکیل میز هماهنگی آب در استانداری ها اجتناب ناپذیر است **

در استانداری ها، وزارتخانه ها، سازمان ها و  'میز هماهنگی آب'این عضو هیات علمی دانشگاه پیشنهاد کرد که 

ی و گدستگاه های مرتبط بطوری که جنبه های مختلف کم آبی نظیر اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهن

 .سیاسی را تشکیل شود

به گفته او، حضور مدیران، مسئوالن دانا، متخصص، مردم گرا و حالل مشکالت در چنین میز هماهنگی ضروری 

است، زیرا بدون حضور این اشخاص وضعیت آبی حال حاضر ایران نه تنها حل نخواهد شد، بلکه دامنه آن هر روز 

 .ور را در می نورددافزایش پیدا می کند و وسعت بیشتری از کش

 
 اهمیت گفتمان سازی و گفت و گو با موضوع آب **

اسماعیلی با اشاره به اهمیت حضور صنف ها و تشکل های زیست محیطی و کشاورزی در این میز هماهنگی 

تاکید کرد: در این میز باید بستر گفتمان سازی و گفت و گو را فراهم شود و چاره اندیشی منطقی و اساسی 

 .بر دانش پژوهشگران و متخصصان حوزه های مختلف در دستور کار قرار گیرد مبنتنی

این محقق علوم اجتماعی به ضرورت بازنگری جدی در فعالیت هایی که تاکنون انجام شده و ثمری نداشته، 

ایط راشاره کرد و گفت: تدابیر و تصمیم های کنونی و آینده باید آنقدر کارشناسی و دقیق باشد که از یک سو ش

حاد فعلی را متوقف و از سوی دیگر احیا تاالب ها، دریاچه ها، منابع آبی کشور و رودخانه هایی مانند زاینده رود 

 .و چشم انداز مناسب را ایجاد کند

اشاره کرد و افزود: در این مقوله باید جایگاهی خاص برای این موهبت  'گفت و گوی آب 'وی به مقوله ای با نام 

بگیریم تا همگان ارزش واقعی آن را بیش از گذشته درک کنند و با برنامه ریزی درست در زندگی، الهی در نظر 

 .صنعت، کشاورزی و سایر حوزه ها زمینه حفظ و افزایش حداکثری از آن را فراهم کنند

 
 گفتار و اقدام صادقانه در کنار برنامه اساسی، نیاز امروز کشور **

صفهان گفت: برنامه ریزی ها و شمار زیاد طرح هایی که تاکنون مصوب شده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ا

است در صورت عملی و اجرایی بودن، تاکنون باید مشکل آب بخش های زیادی از کشور از جمله اصفهان را حل 

 .می کرد
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 ت و تا وقتیناصر حاجیان در میزگرد ایرنا افزود: برای حل مشکالت آب در کشور باید بطور اساسی برنامه داش

 .می توان و فرصت وجود دارد باید زمینه رفع مشکالت را فراهم کرد

وی ادامه داد: این به طور کامل طبیعی و بدیهی است که به لوله انتقالی آب در محلی که حقابه دار بوده اند 

نون از آنان سلب تعرض شود، زیرا عبور آب از جایی انجام شده که حق طبیعی از آب داشته اند و این حق هم اک

 .شده است

این پژوهشگر حوزه آب با تاکید بر اینکه ناامیدی از مسئوالن را باید برطرف کرد، گفت: این امر به گفتار و اقدام 

 .صادقانه نیاز دارد و اینکه خشکسالی باعث این چنین مشکالتی در مناطق مرکز ایران شده، اشتباه است

های کم را عامل اصلی خشکی رودخانه زاینده رود به شمار آوریم، اضافه کرد: حاجیان با بیان اینکه نباید بارش 

بطور طبیعی در میزان بارش ها همواره دوره های کم بارشی و پربارشی وجود داشته است و این دو حالت 

 .همدیگر را خنثی می کنند و شرایط عادی رودخانه ها و منابع آبی دچار نوسانات شدید نمی شود

به مدت هشت سال دوره کم بارشی در حوضه آبریز  132۸ب های زاینده رود خاطرنشان کرد: از سال مؤلف کتا

سال دوره ترسالی در این منطقه اتفاق افتاد، بنابراین  ۶به مدت  ۸0زاینده رود وجود داشته و از سال های 

شد، بارش های مناسب در شرایط خشکسالی فاصله زیادی با هم اکنون ما داشته و بیش از آن که بارش کم با

 .دوره های اخیر وجود داشته است

 

 ضعف مدیریتی جدی ترین چالش منابع آبی ایران **

حاجیان ادامه داد : بیش از آنکه کم بارشی داشته باشیم، ضعف مدیریت داریم و همین امر باعث می شود که 

 .ها و دریاچه ها بخشکند منابع آبی در کشور و بخصوص مناطق مرکزی ایران هدر رفته و رودخانه

سال پیش و در دوران صفویه توسط دانشمند زمان، شیخ بهایی شرایط  ۴00وی با اشاره به اینکه در بیش از 

آبیاری شهرها و مناطق مختلف به وسیله نهرها و و مادی ها انجام می شده است، گفت: طراحی بیش از یکهزار 

یکهزار نفر از معتمدین و اینکه هیچوقت رودخانه و درختان کیلومتر نهر و مادی و توزیع آب توسط حدود 

نخشکیدند و زراعت متوقف نشد، نشان می دهد که چقدر شرایط علمی و فعالیت های آن دوره بهتر از سال های 

  .اخیر بوده است

 
 درصد مشکالت آبی اصفهان ضعف مدیریتی است 90 **

درصد از مشکالت آبی استان اصفهان از ضعف  90ا بیان اینکه عضو شورای مرکزی و دبیرخانه خانه کشاورز نیز ب

های مدیریتی بوجود آمده است، خاطرنشان کرد: در طول دهه های اخیر برنامه های غیر کارشناسی و اقدامات 

 .بدون حساب باعث شده که شرایط آبی در کشور و بویژه در استان اصفهان دچار مشکالت اساسی شود
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میزگرد ایرنا با اشاره به شرایط سخت کسب و کار کشاورزان، گفت: تخصیص ندادن حقابه محمد صادقی در این 

ها به این قشر سبب بروز مشکالت معیشتی شده است و مدیران باید برای حل این معضل بطور جدی چاره 

 .اندیشی کنند

ردم و بخصوص صنف عضو شورای مرکزی و دبیرخانه خانه کشاورز ، ارتباط صادقانه و شفاف مسئوالن با م

کشاورزان را ضروری خواند و افزود: در شرایطی که میزان اعتماد به کارکرد مدیران نزد مردم کاهش پیدا کرده، 

 .الزم است متولیان امر شفافیت ها و گفتارهای صادقانه خود را افزایش دهند

ه گیری درست از افکار و رییس کمیته بازرگانی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان به اهمیت بهر

تجربیات اهل فن بویژه پژوهشگران و استادان دانشگاه تاکید کرد و ادامه داد: در شرایطی که معیشت کشاورزان 

 .با نزول چشمگیر روبه رو شد، باید با طرح های مرتبط، خسارات این قشر زحمتکش را جبران کرد

 
 خشکسالی از شرق به سمت غرب اصفهان پیش می رود**

وی با بیان اینکه خشکسالی مناطق زیادی از کشور را تحت تاثیر قرار داده است، تصریح کرد: این پدیده که در 

سال های گذشته دامنگیر شرق اصفهان شده بود و برای آن یک زلزله خاموش رقم زده، در حال حاضر غرب این 

زیربنایی طی سال های نزدیک کل خطه را شامل شده است و بی شک بدون برنامه ریزی و انجام طرح های 

 .استان را در بر خواهد گرفت

ماده ای احیای  9طرح »رییس خانه کشاورز اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات شورایعالی آب بویژه 

خاطرنشان کرد: نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی همراه با نمایندگان « حوضه آبریز زاینده رود

 .فعاالن محیط زیست، همواره به ضرورت اجرای کامل این مصوبات تاکید داشته اندکشاورزان و 

صادقی اضافه کرد: در عین حال رسیدگی به خواست مردم بخصوص کشاورزان که طی سال های اخیر افزایش 

ار عه بسیپیدا کرده مهم است، زیرا حقابه کشاورزان از زاینده رود تخصیص نیافته و امرار معاش این بخش از جام

 .سخت شده است

رییس کمیته بازرگانی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امهال وام این قشر و همچنین عدم 

 .دریافت سود بانکی از جمله دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود

درصد است به  ۴0باالی وی اضافه کرد: روش های نوین کشاورزی باید گسترش یابد تا میزان ضایعات کنونی که 

 .درصد برآورد می شود، کاهش پیدا کند 5میزان استاندارد جهانی که 

به گفته او حل معضالت کمبود منابع آبی و مدیریت آن و جلوگیری از افزایش آسیب های اقتصادی و اجتماعی 

ه کالن با برنامه ریزی و حاصل از این موضوع، نیازمند تمامی قوای مقننه، مجریه و قضاییه است، زیرا یک مقول

 .اقدام یک سازمان و نهاد حل و فصل نمی شود و همکاری و تعامل تمامی دستگاه ها را می طلبد
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 وعده های لحظه ای چاره ساز نیست **

عضو هیات مدیره انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان نیز گفت: برداشت های بی رویه در باالدست زاینده رود طی 

کالت پایین دست را به شدت بیشتر کرده و این موضوع بیش از همه جا دامن شهر ورزنه در سال های اخیر، مش

 .شرقی ترین شهر اصفهان و تاالب بین المللی گاوخونی را گرفته است

برای حل این معضل نه تنها در اصفهان بلکه در فالت مرکزی ایران و مناطق خشک  :علی رضایی ورزنه ادامه داد

 .ید بطور جدی وارد شود و از وعده های لحظه ای بپرهیزدکشور، حاکمیت با

وی با اشاره به اینکه در سال های قبل کشت گندم در شرق اصفهان رونق چشمگیری داشته است، گفت: کشت 

و کار در سال های اخیر و بویژه امسال کاهش داشته و حتی به صفر رسیده و با وجود درخواست کشاورزان، 

 .زاینده رود اختصاص داده نشد حقابه های آن ها از

رییس هیات مدیره گندم کاران استان اصفهان گفت: اختصاص آب بطور مقطعی اگرچه مشکالت را در دوره ای 

 .از زمان حل می کند، اما باید با چاره اندیشی درست زمینه جاری شدن آب در زاینده رود را فراهم کرد

به چالشهای اقتصادی و اجتماعی در را باید با اتخاذ تدابیر اصولی  در هر حال به تاکید کارشناسان مباحث مربوط

 .و کارشناسی و یا متد منطقه ای جدی گرفت وگرنه پیامدهای آن ساختار کشور را با اختالل مواجه می کند

 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت

 ایران اکونا  -29/10/1397تاریخ : 

 رودهای مواد لبنی به فراکسیون والیی میبرای بررسی گرانی« حجتی»

سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی از حضور وزیر جهاد کشاورزی در جلسه فردا 

  .یکشنبه این فراکسیون خبر داد

نقوی حسینی، اظهار کرد: فراکسیون نمایندگان والیی فردا قبل از آغاز جلسه علنی مجلس شورای سیدحسین 

اسالمی در نشستی میزبان آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی مسائل و مشکالت کشاورزان و 

 .دامداران است

 های این، قاچاق دام زنده و برنامههای اخیر مواد لبنیاتی، گوشت و مرغبه گفته وی در این جلسه موضوع گرانی

های دامی وزارتخانه برای مقابله با این مشکالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین راهکارهای تامین نهاده

 .شودو حوزه دامداری و کشاورزی نیز بررسی می

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – 25/10/1397تاریخ : 

 کم کردهزار تن  400سرما و رشد هزینه ها تولید سیب را 

هزار تن تولید سیب امسال به دلیل  ۴00معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از کاهش حدود  -ایرنا -تهران

 .سرمازدگی و افزایش هزینه نهاده ها و بسته بندی خبر داد و قیمت کنونی این محصوالت را منطقی دانست

شنبه در حاشیه برگزاری ششمین نمایشگاه به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدعلی طهماسبی عصر سه 

 200بین المللی سم، کود و نهاده های کشاورزی تهران افزود: مجموع تولید سیب در کشور امسال سه میلیون و 

  .هزار تن و مرکبات نیز بیش از پنج میلیون تن بود

 .ه خبر دادماه گذشت 9هزار تنی آن در  77هزار تن کیوی و صادرات  320وی همچنین از تولید 

 
 مصوبه امهال سه ساله وام کشاورزان اجرا نشده است **

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت خسارت سرمازدگی به باغداران گفت: خسارت 

  .سرمازدگی به همه باغ هایی که بیمه بودند، پرداخت شده است

 .اجرایی نشده است و ما همچنان منتظر اجرای آنیم اعالم کرد: مصوبه امهال سه ساله وام کشاورزان هنوز

هیات وزیران در جلسه هجدهم آذرماه برای بازپرداخت تسهیالت دریافتی کشاورزانی که از حوادث غیرمترقبه 

 .آسیب دیده اند سه سال استمهال در نظر گرفت 139۶-1397مانند خشکسالی و سرمازدگی در سال زراعی 

مه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیست و چهارم آذرماه اعالم کرد: تولید بر این اساس، معاون برنا

تا پایان اسفند ماه  1396کنندگان خسارت دیده بخش کشاورزی که سررسید بدهی وام آنان از اول مهر ماه 

تمهال وام انجام است، می توانند با مراجعه به کارگروه ذیربط در هر شهرستان، اقدام الزم را برای اس 1397

 .دهند

افزود: هزینه های مالی امهال این تسهیالت را دولت تقبل کرده است که پس از تایید « عبدالمهدی بخشنده»

 .نهایی به بانک های عامل پرداخت می کند

 
 در زمین های شیب دار، آب سبز استفاده شود **

د بارندگی در کشور تبخیر می شود و باید برای درص 70معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی یادآوری کرد: 

  .آن کاری کرد

  .این مسوول افزود: شاه بیت کشت در اراضی شیب دار، استفاده از آب سبز است

هزار هکتار زمین شیب دار کشاورزی در کشور وجود  29هزار هکتار و امسال  21طهماسبی اضافه کرد: پارسال 
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 .داشت

 .که بارندگی پایین و شوری خاک باالست می توان خارشتر کشت کرد وی اضافه کرد: در مکان هایی

 «.کشاورزان نمونه امسال در خاک های شور خارشتر، ترنجبین و علوفه دامی تولید کردند»به گفته وی، 

 
 درصد رسید۸.۸تولید سموم پرخطر کشاورزی به  **

شمین نمایشگاه بین المللی سم، کود و معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی همچنین در آیین گشایش ش

  .دهم درصد رسیده است ۸.۸درصد به  2۴نهاده های کشاورزی گفت: تولید سموم پرخطر در کشور از 

طهماسبی افزود: تامین نهاده های سم، کود و خوراک دام و طیور به عنوان یک دغدغه و سیاست وزارت جهاد 

  .گیری می شودکشاورزی در استفاده از توان بخش خصوصی پی

وی اولویت معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی را بهره برداری مطلوب از منابع آب، خاک و گیاه با تمرکز بر 

حفاظت و صیانت محیط زیست در کنار ایجاد بسترهای تولید عنوان و اضافه کرد: تولیدکنندگان و واردکنندگان 

د که در ازای آن محصول سالم به دست مصرف کنندگان بخش خصوصی تامین کننده تغذیه سالم برای گیاهن

  .می رسد

 
 موسسه تحقیقات آب و خاک برندهای پاالیش شده کود را تایید کند  **

هزار هکتار  ۴00طهماسبی از کمبود تولید بذر هیبرید در کشور خبر داد و گفت: در تامین بذر هیبرید برای 

میلیون  20میلیون عدد در سال است اما فقط توان تولید  ۶00ر هیبرید وابسته ایم؛ به گونه ای که نیاز ما به بذ

  .عدد بذر هیبرید را داریم

وی تصریح کرد: با توجه به توسعه گلخانه ها نیاز ما به بذر هیبرید افزایش پیدا می کند که امید است با کمک 

 .بخش خصوصی محقق شود

  .حقیقات آب و خاک باید همه برندهای کود را تایید کنداین مقام وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد موسسه ت

 10به گزارش ایرنا، رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی چندی پیش اعالم کرد پس از بررسی و پایش 

 .هزار برند کود، هفت هزار برند تایید و ثبت شد

کود و نهاده های کشاورزی اعالم کرد  امروز معاون امور زراعی وزیر جهادکشاورزی در نمایشگاه بین المللی سم،

  .هزار مورد رسیده است 9شمار برندهای ثبت شده کود کشور به 

ششمین نمایشگاه بین المللی سم، کود و نهاده های کشاورزی تا بیست و هشتم دی ماه به مدت چهار روز در 

 بوستان گفتگو تهران برپاست

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس  – 2۴/10/1397تاریخ : 

 تن گوشت مرغ برای تنظیم بازار/برنامه تامین شب عید انجام شده است  500توزیع روزانه 

دام در میادین میوه و تره بار تهران عرضه  تن مرغ تنظیم بازار از سوی شرکت پشتیبانی امور 500روزانه بیش از 

  .می شود

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود بصیری مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، 

 شرکت سوی از مرغ گوشت عرضه توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد:

 .یافت خواهد ادامه کننده مصرف برای قیمت شدن متعادل تا دام امور پشتیبانی

 بار تره و میوه میادین در دام امور پشتیبانی درصد مرغ های عرضه شده توسط شرکت ۸5وی افزود: حدود 

 .است گرم مابقی و منجمد تهران

تومان برای مصرف کننده عرضه می  900هزار و  ۸به گفته بصیری، گوشت مرغ منجمد با قیمت هر کیلو گرم 

 .شود

این مقام مسئول ادامه داد: با نوسان قیمت گوشت مرغ در بازار، ورود شرکت پشتیبانی امور دام در عرضه این 

 .محصول از اول دی ماه پر رنگ تر شده است

برای مصرف کننده در  وی در ادامه افزود: کارگروه تنظیم بازار، قیمت گوشت مرغ گرم در بازار خرده فروش ها را

 5تومان مصوب کرد و مقرر شد در صورت افزایش و یا کاهش بیش از  ۸00هزار و  9 امسال،  آذر 13تاریخ 

درصدی این قیمت، شرکت پشتیبانی امور دام به منظور تعادل قیمت اقدام به عرضه و یا خرید و ذخیره مرغ 

 .کند

 :یم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اظهارکردمدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع، تنظ

شرکت پشتیبانی امور دام دارای ذخیره مرغ به اندازه کافی است و این ظرفیت وجود دارد تا هر زمان که بازار 

 .شود انجام مرغ گوشت عرضه نیاز داشته باشد

 قیمت با عید شب مرغ گوشت ن نیازوی در پایان درباره تامین گوشت مرغ شب عید تصریح کرد: برای تامی

ور می تواند به منظ دام امور پشتیبانی شرکت نیاز صورت در و است گرفته صورت الزم های ریزی برنامه مناسب

 .تنظیم قیمت بازار به موقع برای عرضه مرغ ورود پیدا کند

 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – 30/10/1397تاریخ : 

 وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی گرانی قیمت گوشت باشد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: رسیدگی به گرانی قیمت گوشت با وزارت  -ایرنا -تهران

جهاد کشاورزی است که نیاز بازار را از طریق واردات تامین می کند و می بایست نسبت به وضعیت حاکم 

 .پاسخگو باشد

تولید به خصوص در بخش محمدرضا مرتضوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در صنعت 

صنعت غذا تمام تالش خود را برای به حداقل رساندن افزایش قیمت ها انجام دادیم اما یک سری از کاالها که با 

 .افزایش شدید قیمت همراه بودند که در حوزه نظارت ما قرار نداشتند

این محصول در بازار است و وی ادامه داد: واردات گوشت از جمله اقدامات موثر برای متعادل کردن قیمت 

 . تاکنون حجم باالیی از گوشت جهت تنظیم بازار به کشور وارد شده است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: اما به دلیل روش های به کار گرفته شده در واردات و نیز 

تا مردم مجبور به تامین این کاال با توزیع شاهد ایجاد وضعیت مناسبی در بازار نبودیم و این امر باعث شده 

 .هزینه های بسیار گزافی در بازار باشند

وی پیش بینی خود از وضعیت بازار شب عید اینگونه بیان کرد: در صورتی که بازار و اقتصاد کشور تحت تاثیر 

ت فشار افزایش نوسانات ارزی قرار نگیرد قیمت ها در بازار برای شب عید مساعد و مصرف کنندگان در بازار تح

 .قیمت ها قرار نخواهند گرفت

مرتضوی اظهارداشت: دولت متعهد شده تا بخشی از ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را با نرخ هشت هزار تومان و 

تومان تامین کند، بنابراین به رغم وجود حجم  200هزار و  ۴بخشی دیگر از کاالهای اساسی را هم با قیمت 

 .بازار، بازار شب عید آرام و تالطمی را در قیمت کاالها شاهد نخواهیم بود باالیی از کاالها در

وی ادامه داد: اما باز هم وضعیت بازار در این دوران وابسته به عملکرد دستگاه تامین ارز و وضعیت گشایش 

 .اعتبار است

شاره و بیان کرد: سال رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به مشکالت حاکم در واحدهای تولیدی ا

تومان بود اما امسال به دلیل مشکالت موجود این مبلغ  ۸00گذشته نرخ ارز برای واحدهای تولیدی سه هزار و 

درصدی  260هزار تومان افزایش یافت که در واقع می توان گفت قیمت ارز برای این واحدها با افزایش  9تا مرز 

 .همراه شده است

هزار تومان رسیده بود،  1۸حدهای تولیدی در مقطعی از زمان که قیمت ارز به بیش از مرتضوی اعالم کرد که وا

 .هزار تومان تهیه می کردند 9ارز مورد نیاز خود را در سامانه نیما با مبلغ حدود 
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رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه اقتصاد کشور طی دو ماه گذشته عالوه بر تورم، 

دوران رکود هم شده است، افزود: زمانی که میزان تورم موجود در نرخ هزینه واحدهای تولیدی را در نظر  وارد

می گیریم متوجه مقاومت های چشمگیر واحدهای تولیدی در برابر گرانی ها می شویم که در صدد بودند تا از 

  .نداین طریق مانع فشار به مصرف کنندگان جهت تامین نیازهای اساسی خود شو

وی خاطرنشان کرد: وضعیت حاکم و نیز قیمت های موجود در بازار نشان می دهد که علیرغم وجود افزایش 

قیمت های شدید در قیمت ارز، نرخ محصوالتی را که واحدهای تولیدی در حال فروش هستند به میزان قیمت 

 .ارز همراه با نرخ تورم افزایش نداشته است

بر افزایش نرخ ارز در سال جاری دسترسی واحدهای تولیدی به ارز محدودتر بوده و مرتضوی اظهار داشت: عالوه 

 .شرایط گشایش اعتبار که به صورت اعتباری در بانک ها انجام می شد دوباره به صورت نقدی شده است

 لینک خبر 
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 منابع طبیعیاقلیم و 

 ایران اکونا  – 30/10/1397تاریخ : 

 بهره برداران جنگل صندوق توسعه ای ایجاد کنند

بردار در کشور وجود دارد که هزار بهره 91۶رئیس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری گفت:  -ایرنا -تهران

 .کنند توانند صندوق توسعه ای ملی یا منطقه ای برای خود ایجاداین افراد می 

عصر یکشنبه در نشست مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی « خلیل آقایی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

 .برداران هیچ محدودیتی وجود ندارداتاق تعاون ایران افزود: در زمینه ایجاد صندوق صنفی بهره 

انند برای حفظ جنگل ها به کمک معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: فعاالن اقتصادی بخش خصوصی می تو

 .سازمان جنگل ها و مراتع آمده و منابع مالی و درآمدی کافی برای خود ایجاد کنند

آقایی نمونه ای از واگذاری حفظ جنگل به یک فعال اقتصادی در رامسر اشاره کرد و گفت: این فرد از تک تک 

ه وسیله تله کابین و امکانات رفاهی جانبی، درختان و فضای سبز موجود محافظت می کند و برای خود نیز ب

 .منبع درآمد ایجاد کرده است

: اگر اراضی کشاورزی و مراتع برای ساخت واحدهای مسکونی اختصاص پیدا کند به هیچ عنوان مالکیت وی گفت

معه شهری ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی و برای اجرای طرح توسعه جاشود بلکه این زمینآنها واگذار نمی

 .قرار می گیرد

رئیس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری اضافه کرد: برخی افراد گمان می کنند وظیفه تامین زمین برای 

تهیه مسکن و واحدهای صنعتی به عهده ما قرار دارد و با پرداخت پول امکان تامین زمین های مورد نیاز آنها 

تیار دولت قرار دارد یکی از مهمترین تکالیف سازمان جنگل ها و مهیاست؛ در حالی که حفظ انفال که در اخ

 .مراتع است

 .درصد وسعت کشور در اختیار این سازمان است ۸3به گفته وی، 

 
 روستایی برای حفظ مراتع ۴00هزار و  13تامین سوخت  **

 13ر داد و افزود: به ها مراتع و آبخیزداری از اصالح و احیای یکصد هزار هکتار مرتع خبرئیس سازمان جنگل

 .نفر از خانوارهای روستایی که در حاشیه مراتع زندگی می کنند سوخت رسانی می شود ۴00هزار و 

میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای جنگلکاری اختصاص یافته است و یکصد  200وی یادآوری کرد 

شود تا بدین ترتیب از درختان در ها هزینه می میلیارد تومان نیز هر سال برای اجرای طرح تنفس چوبی جنگل

 .مقابل قطع و قاچاق محافظت شود
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صدم درصد در هکتار  ۶2صدم درصد در هکتار و سرانه جهانی جنگل  17به گزارش ایرنا، سرانه جنگل در کشور 

  .است

 لینک خبر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83177944


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

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

 اقلیم و منابع طبیعی 

 ایرنا  – 25/10/1397تاریخ : 

 هزار تن کم کرد 400سرما و رشد هزینه ها تولید سیب را 

هزار تن تولید سیب امسال به دلیل  ۴00معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از کاهش حدود  -ایرنا -تهران

 .بندی خبر داد و قیمت کنونی این محصوالت را منطقی دانستسرمازدگی و افزایش هزینه نهاده ها و بسته 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدعلی طهماسبی عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری ششمین نمایشگاه 

 200بین المللی سم، کود و نهاده های کشاورزی تهران افزود: مجموع تولید سیب در کشور امسال سه میلیون و 

  .کبات نیز بیش از پنج میلیون تن بودهزار تن و مر

 .ماه گذشته خبر داد 9هزار تنی آن در  77هزار تن کیوی و صادرات  320وی همچنین از تولید 

 
 مصوبه امهال سه ساله وام کشاورزان اجرا نشده است **

ارت معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت خسارت سرمازدگی به باغداران گفت: خس

  .سرمازدگی به همه باغ هایی که بیمه بودند، پرداخت شده است

 .اعالم کرد: مصوبه امهال سه ساله وام کشاورزان هنوز اجرایی نشده است و ما همچنان منتظر اجرای آنیم

هیات وزیران در جلسه هجدهم آذرماه برای بازپرداخت تسهیالت دریافتی کشاورزانی که از حوادث غیرمترقبه 

 .آسیب دیده اند سه سال استمهال در نظر گرفت 139۶-1397د خشکسالی و سرمازدگی در سال زراعی مانن

بر این اساس، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیست و چهارم آذرماه اعالم کرد: تولید 

تا پایان اسفند ماه  1396ه کنندگان خسارت دیده بخش کشاورزی که سررسید بدهی وام آنان از اول مهر ما

است، می توانند با مراجعه به کارگروه ذیربط در هر شهرستان، اقدام الزم را برای استمهال وام انجام  1397

 .دهند

افزود: هزینه های مالی امهال این تسهیالت را دولت تقبل کرده است که پس از تایید « عبدالمهدی بخشنده»

 .می کند نهایی به بانک های عامل پرداخت

 در زمین های شیب دار، آب سبز استفاده شود **

درصد بارندگی در کشور تبخیر می شود و باید برای  70معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی یادآوری کرد: 

  .آن کاری کرد

  .این مسوول افزود: شاه بیت کشت در اراضی شیب دار، استفاده از آب سبز است

هزار هکتار زمین شیب دار کشاورزی در کشور وجود  29هزار هکتار و امسال  21ارسال طهماسبی اضافه کرد: پ

 .داشت
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 .وی اضافه کرد: در مکان هایی که بارندگی پایین و شوری خاک باالست می توان خارشتر کشت کرد

 «.دکشاورزان نمونه امسال در خاک های شور خارشتر، ترنجبین و علوفه دامی تولید کردن»به گفته وی، 

 درصد رسید۸.۸تولید سموم پرخطر کشاورزی به  **

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی همچنین در آیین گشایش ششمین نمایشگاه بین المللی سم، کود و 

  .دهم درصد رسیده است ۸.۸درصد به  2۴نهاده های کشاورزی گفت: تولید سموم پرخطر در کشور از 

های سم، کود و خوراک دام و طیور به عنوان یک دغدغه و سیاست وزارت جهاد طهماسبی افزود: تامین نهاده 

  .کشاورزی در استفاده از توان بخش خصوصی پیگیری می شود

وی اولویت معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی را بهره برداری مطلوب از منابع آب، خاک و گیاه با تمرکز بر 

جاد بسترهای تولید عنوان و اضافه کرد: تولیدکنندگان و واردکنندگان حفاظت و صیانت محیط زیست در کنار ای

بخش خصوصی تامین کننده تغذیه سالم برای گیاهند که در ازای آن محصول سالم به دست مصرف کنندگان 

  .می رسد

 موسسه تحقیقات آب و خاک برندهای پاالیش شده کود را تایید کند  **

هزار هکتار  ۴00رید در کشور خبر داد و گفت: در تامین بذر هیبرید برای طهماسبی از کمبود تولید بذر هیب

میلیون  20میلیون عدد در سال است اما فقط توان تولید  ۶00وابسته ایم؛ به گونه ای که نیاز ما به بذر هیبرید 

  .عدد بذر هیبرید را داریم

ید افزایش پیدا می کند که امید است با کمک وی تصریح کرد: با توجه به توسعه گلخانه ها نیاز ما به بذر هیبر

 .بخش خصوصی محقق شود

  .این مقام وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد موسسه تحقیقات آب و خاک باید همه برندهای کود را تایید کند

 10به گزارش ایرنا، رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی چندی پیش اعالم کرد پس از بررسی و پایش 

 .برند کود، هفت هزار برند تایید و ثبت شدهزار 

امروز معاون امور زراعی وزیر جهادکشاورزی در نمایشگاه بین المللی سم، کود و نهاده های کشاورزی اعالم کرد 

  .هزار مورد رسیده است 9شمار برندهای ثبت شده کود کشور به 

یست و هشتم دی ماه به مدت چهار روز در ششمین نمایشگاه بین المللی سم، کود و نهاده های کشاورزی تا ب

 بوستان گفتگو تهران برپاست

 لینک خبر 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83172220


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

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

 اقلیم و منابع طبیعی 

 خبر گزاری فارس  – 30/10/1397تاریخ : 

 ها به خروج درختان افتاده و شکسته از جنگل تلویحی رئیس سازمان جنگل« نه»

توانند درختان افتاده و شکسته را از ها میها و کارخانهبرخی معتقدند درزمان اجرای طرح تنفس جنگل، شرکت

های امروز رئیس سازمان جنگل خارج و استفاده کنند و حتی وزیر هم در این باره نامه نوشته بود، اما صحبت

  .ها نوعی مخالفت با این خواسته استجنگل

 تاقا کشاورزی کمیسیون در جنگلها سازمان رئیس  اقتصادی خبرگزاری فارس خلیل آقاییبه گزارش خبرنگار 

 و مراتع هاجنگل سازمان و است اسالمی حکومت به مربوط و است انفال طبیعی منابع: کرد تاکید ایران تعاون

صرفاً بهره برداری با ور صرفاً حافظ آن است و در بحث واگذاری ها نیز این نگاه وجود دارد که کش آبخیزداری

 .حفظ جنگلها و مراتع انجام شود

 
وی تأکید کرد اصلی ترین وظیفه سازمان حفاظت از این انفال است و نباید اجازه دهیم جنگل و مراتع تخریب 

برداری به این معناست که هر چه از این جنگل بهره برداری می شود باید به خود شوند همچنین معتقدیم بهره

 .مراتع برگردد تا این منابع طبیعی حفظ شود جنگل ها و

 
بعد از طرح تنفس  :معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح تنفسی برای حفظ حیات جنگلها گفت

شود از درختان استفاده کرد بیاییم از چوب ها و درخت های افتاده و شکسته استفاده ای گفتند حاال که نمیعده

 .است که حتی متخصصان معتقدند که اینها جزو چرخه حیات در جنگل هستندکنیم این در حالی 

 
ها با تاکید بر اینکه باید از تجربه کشورهای دیگر در حفاظت از جنگل ها استفاده تصریح رئیس سازمان جنگل

ه الی است کای این نگاه را دارند که سازمان جنگل ها باید تامین کننده زمین باشد این در حکرد متأسفانه عده

سازمان در بحث واگذاری ها چه در وجه شهرسازی به رابطه جامعه شهرها و توسعه شهر واگذار می کند در 

بحث کشاورزی نیز متولی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی استان هاست که ما زمین را در اختیار 

 .آنها قرار می دهیم و آنها واگذار می کنند

 
گیرد اما در واگذاری به اراضی کشاورزی و داد: صرفاً در بخش مسکونی واگذاری زمین صورت میآقایی ادامه 

برداری مطرح است و نگاه ما این است که منابع طبیعی حفظ شوند و بهره برداری با صنعت و معدن تنها بهره

 .نگاه بازگشت و حفظ منابع صورت گیرد
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نگل ما در واقع ریه های تنفسی کشور است که باید آنها را حفظ کنیم، میلیون هکتار ج 15وی با اشاره به اینکه 

کنیم بلکه معتقدیم که جنگل ها و مراتع تامین گفت :ما به عنوان تامین کننده علوفه دام به مراتع نگاه نمی

 .کننده اکسیژن کشور هستند و بهره برداری نباید به آنها ضربه بزند

 
ای کشور نیستیم بلکه معتقدیم منابع طبیعی بستر تولید د ما مخالف توسعهها تأکید کررئیس سازمان جنگل

کشور است نگرش ما این نیست که جنگل ها و مراتع را باید در طاقچه بگذاریم و نگاه کنیم بلکه باید در خدمت 

 .حیات بشر باشد

 
ق توسعه منابع طبیعی وی خطاب به تعاونگران گفت که می توانند از طریق صندوق توسعه کشاورزی و صندو

 .ضمن بهره مندی به حفاظت از جنگل ها و مراتع کمک کنند

 
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت امروز کمیسیون زیربنایی دولت دستور کار بسیار مهمی داشته که در صورت 

ف و های مختلتصویب نهایی به سازمان جنگل ها این امتیاز را می دهد که جوامع محلی را در قالب تشکل

 .تعاونی ها برای مشارکت در حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع بسیج کند

 
وی ادامه داد بر این اساس اختیارات سازمان برنامه و بودجه در استان ها به سازمان جنگلها سپرده می شود تا با 

 .را فعال کنداستفاده از توانمندی های روستاییان و نیروهای بومی بتوانند ظرفیت های موجود 

 
وی همچنین در پاسخ به خواسته دیگر تعاونگران درباره برگزاری نمایشگاه ها گفت باید به سمت برگزاری 

 .نمایشگاه با مشارکت مردمی و تعاونی برویم و در این زمینه سازمان جنگل ها و مراتع آمادگی همکاری دارد

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 

 خبرنگاران جوان  – 30/10/1397تاریخ : 

 

 پروری های گرد و غبار خوزستان با توسعه فناوری شورورزی و ایجاد شهرک های آبزیتثبیت کانون

شهرک های آبزی پروری راه حل مناسبی برای تثبیت کانون های گرد و  منصوری گفت: توسعه فناوری و ایجاد

  .غبار خوزستان است

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی علی اشرف منصوری مدیر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ست رئیس ستاد آب و خشکسالی و محیط زیست معاونت علمی عامل شرکت شهرک های کشاورزی در نش

هکتاری در دست اقدام ستاد توسعه زیست فناوری کانون شماره یک استان  50ریاست جمهوری، طرح پاپلوت 

 .خوزستان را تشریح کرد

های قانونی و تخصصی، شرکت های به عمل آمده و با در نظر گرفتن ظرفیتوی افزود: با توجه به بررسی

 .هزار هکتاری غرب شهرستان هویزه است 5های کشاورزی بهترین گزینه برای مهار کانون شهرک

های شهرک های کشاورزی، از آمادگی کامل این شرکت در جهت ایجاددر این نشست مدیرعامل شرکت شهرک

 .هزار هکتار را خبر داد 5استان خوزستان در سطح  1پروری و شورورزی در کانون شماره آبزی

پروری باید به صورت کامل و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و منابع موجود های آبزیوی افزود: مطالعات شهرک

خوزستان، این اقدام مهم به یک فعالیت  صورت گیرد تا ضمن کنترل و مهار ریزگردها در کانون مذکور در استان

گذاران این بخش با لحاظ اقتصادی در جهت تولید و اشتغال کشاورزان منطقه منجر شود و با واگذاری به سرمایه

 .کردن توسعه پایدار کمکی به اقتصاد منطقه باشد

توان با استانی، میهای اجرایی و تخصیص منابع منصوری در پایان تصریح کرد: در صورت همکاری دستگاه

های گرد و غبار برای تولید آبزیان مقاوم آب و خاک منطقه، الگوی متناسب کانونگیری از مطالعات دقیق زهبهره

 .های کشاورزی را طراحی و اجرایی کرد)ماهی، میگو و آرتمیا( و گیاهان شورپسند در قالب ایجاد شهرک

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 

 ایرنا – 29/10/1397تاریخ : 

 بارش ها نباید باعث به فراموشی سپردن بحران آب شود

میلی متر، سی سخت  ۶00دی ماه در یاسوج بیش از  27مجموع بارش های سال زراعی جاری تا  -ایرنا -یاسوج

ن دمیلی متر بوده ،اما آیا باید این بارش ها دلیلی برای به فراموشی سپر 552میلی متر و دهدشت  5۶2بیش از 

 بحران آب در کشور و استان به شمار آید؟

 27به گزارش ایرنا براساس داده های دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران مجموع ریزشهای جوی از اول مهر تا 

 93.9های مشابه درازمدت ) میلیمتر است که نسبت به میانگین دوره 123.۶بالغ بر 97-9۸دی سال آبی 

درصد افزایش  23۶.۸میلیمتر(  3۶.7درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته)  31.۶میلیمتر( 

  .دهدنشان می

مجموع بارش های سال زراعی جاری در شهرستان های مختلف کهگیلویه و بویراحمد نیز قابل توجه است به 

 .نحوی که با سال زراعی گذشته قابل مقایسه نیست

ال در برخی استانها از جمله کهگیلویه و بویراحمد قابل توجه بوده است اما اینک این میزان بارش های باران امس

 سوال مطرح شده که آیا خشکسالی و پیامدهای آن تمام شده است؟

 

 آثار خشکسالی یک دهه گذشته همچنان محسوس است **

ارش های امسال نرمال مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: با وجود این که میزان ب

 .است اما همچنان آثار پدیده خشکسالی و کم بارشی های سالیان گذشته در یک دهه اخیر قابل محسوس است

علی داوودی مهر اظهار داشت: این در حالی است که بدترین شرایط بحران آبی، کم بارشی و خشکسالی های 

  .سال گذشته رخ داد 2سال اخیر در  5استان طی 

میلی متر گزارش  3۴5و  ۴50در استان به ترتیب  9۶و  95یح کرد: متوسط کل بارش سال های زراعی وی تصر

 .شده است

میلی متر عنوان کرد و گفت: در سال  720داوودی مهر میانگین بارش بلند مدت در کهگیلویه و بویراحمد را 

و نیم میلیارد مترمکعب بوده 11و  100های پربارش میزان آب های تجدید شونده و روان آبها نیز به ترتیب 

 .است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد همچنین شرایط خاص توپوگرافی و آب و هوایی این 

هزار رودخانه فصلی، قنات ها و آبراه ها و ده ها رودخانه خروشان  2استان را یادآور شد و افزود که وجود بیش از 

 .ناطق مستعد در حوزه منابع آبی در سطح کشور تبدیل کرده استاین استان را به یکی از م
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وی گفت: با وجود این میزان روان آب و میانگین بارش های ساالنه و بلند مدت اما همچنان کهگیلویه و 

 .بویراحمد یکی از استان های با خطر و چالش کم آبی کشور است

ت: با وجود رکورد زنی این استان در میزان بارش در سال معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز گف

میلیارد متر مکعب روان آب از استان همچنان یکی از  10زراعی جاری اما هدر رفت و خروج ساالنه حدود 

 .چالش ها و دغدغه های جدی مردم و مسئوالن در این حوزه است

 10ی در استان گفت: میانگین هر شبانه روز جعفر گوهرگانی با تحلیل آماری از وضعیت بارش های سال زراع

میلی متر بارش در کهگیلویه و بویراحمد بر اساس اندازه گیری و معادل آن در هر سطح هکتار از مساحت استان 

 .حدود یک و نیم میلیارد متر مکعب برآورد می شود

 100ان که معادل بیش از و نیم میلیارد مترمکعب روان آب در سطح است 11وی یادآور شد: از مجموع حدود 

میلیارد مترمکعب آب های تجدید شونده است تنها کمتر از یک میلیارد متر مکعب آن ذخیره سازی می شود و 

 .مابقی بدون استفاده از استان خارج می شود

ب میلیارد متر مکعب در حوزه آ 2گوهرگانی ابراز داشت: البته کل میزان مورد نیاز استان حدود یک و نیم تا 

 .شرب، صنعت و کشاورزی برآورد می شود که با تالش متولیان امر این مهم در حال محقق شدن است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: موضوع منابع آبی و طرح های موجود در 

  .این بخش یکی از محورهای اساسی توسعه پایدار در این استان محسوب می شود

سن نوروزی با اشاره به محورها و اولویت های مهم پژوهشی امسال در کهگیلویه و بویراحمد افزود: کشاورزی و ح

 .منابع آب از جمله مهمترین این محورهاست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: این اولویت ها به فراخوان گذاشته شده و 

 .ا غیربومی برای موضوع های مرتبط با آنها طرح پژوهشی ارائه می دهندپژوهشگران بومی ی

 
 بینی خشکسالی فقدان تحقیقات الزم در بخش پیش **

های اصلی کشاورزی و رکن اساسی کارشناس مسائل کشاورزی و آب در زمینه خشکسالی می گوید: آب از نهاده

گ برای ایران و تمام کشورهای جهان است و مصرف رود و بحران آب چالشی بزرتوسعه کشاورزی به شمار می

 .شودنادرست آن موجب عدم دستیابی به پایداری در توسعه کشاورزی می

بارش جهان نه تنها با معضل آب ی گرم و کمپور می افزاید: کشور ایران با قرار گرفتن در ناحیهبهمن خسروی

  .بهداشتی هم رو به رو است مورد نیاز کشاورزی بلکه با تهیه و دسترسی به آب شرب

های گذشته و یا بی توجهی به بینی خشکسالی در سالوی ادامه می دهد: فقدان تحقیقات الزم در بخش پیش

  .تحقیقات به عمل آمده، موجب بروز بحران آب در ایران شده است
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اپذیری به تمام نتدبیری و کم توجهی به خشکسالی ها، ضربه بزرگ و جبرانخسروی یادآور می شود: بی

زایی، پدیده ریزگردها، مهاجرت روستاییان، های اصلی کشور و زندگی روزانه مانند روند سریع بیابانبخش

 .معضالت اجتماعی، کاهش تولیدات کشاورزی و غیره را به دنبال داشته است

 
 اعتماد پایین به بارش ها **

موقعیت ایران و  :الی انجام داده است می گویدکارشناس اقلیم شناسی نیز که پژوهشهایی در زمینه خشکس

سیستم های بارشی موثر بر میزان بارش دریافتی عالوه بر حاکمیت شرایط خشک و نیمه خشک و دریافت یک 

سوم میانگین جهانی در ایران موجب قابلیت اعتماد پایین به بارش شده و میزان بارش از سالی به سال دیگر به 

 .شدت متغیر است

ل نصرآبادی می افزاید: بیشترین مانع برای برنامه ریزی کمبود آب حاصل از خشکسالی، تصادفی بودن اسماعی

این پدیده است، خشکسالی به عنوان یک پدیده اقلیمی همیشه وجود داشته اما دوره، شدت و فراوانی آن تا حد 

  .زیادی نامعلوم است

  .عوارض خشکسالی برنامه ریزی مناسبی انجام شود وی ادامه می دهد: عقالنی است برای کاهش هزینه ها و

نصرآبادی بیان می کند: سناریوهای پیش بینی اقلیم آینده به طور کلی دریافت بارش بیشتر همراه با سیل های 

شدیدتر در مناطق مرطوب و بارش کمتر در مناطق خشک با گستره وسیع تر برای خشکسالی را پیش بینی می 

 .کند

 
  :غییر الگوی بارش و افزایش دماخشکسالی، ت **

نصرآبادی می افزاید: در نیم سده گذشته دمای شبانه، روزانه و شبانه روزی ایران به ترتیب با آهنگ سه، یک و 

دو درجه در هر سال افزایش داشته و این به معنی افزایش چهار برابری میانگین دمای ایران نسبت به میانگین 

ا موجب افزایش تبخیر و تعرق، افزایش نیاز آبی گیاهان و کاهش پهنه های آبی و جهانی است و این افزایش دم

 .پوشش گیاهی شده است

 
 تاثیر خشکسالی بر آب های زیرزمینی **

های زیرزمینی در هزار میلیارد متر مکعب آب از آب 10نصرآبادی می گوید: آمارها حکایت از برداشت حدود 

سال اخیر برداشت از این منابع سه برابر شده است پمپاژ بیش  50ست که در دارد و این به آن معنا 2010سال 

 .درصد آبخوان های کشور در شرایط بحرانی قرار گیرند 25از حد از منابع آب زیرزمینی موجب شده 

میلیارد متر مکعب کسری مخزن مواجه است این امر حساسیت  5.5الیه های آبدار زیرزمینی کشور هر ساله با 
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 .سازدرویه روشن میر آب های زیرزمینی را نسبت به استفاده بیبیشت

نصرآبادی می افزاید: به طور کلی رشد جمعیت عامل اصلی بحران آب در سطح جهان است و می توان آن را 

 .مادر بحران آب نامید

 
 کشاورزی ناکارآمد و با بازده پایین  **

اقتصاد ایران به نفت یکی از عوامل اصلی پایین بودن بهره کارشناس اقلیم شناسی می گوید: اتکای بیش از حد 

 93های مختلف کشور و به خصوص بخش کشاورزی قلمداد می شود در حالی که این بخش وری در بخش

 .میلیارد مترمکعب را می بلعد ۸3درصد آب کشور به میزان 

درصد در آبیاری برخوردار بوده و  35تا  30نصرآبادی می افزاید: بخش کشاورزی روی هم رفته از راندمانی بین 

کیلوگرم در متر مکعب است و سهم کشاورزی با این حجم  0.75بهره وری آب به تولید در این حوزه حدود 

 .درصد از تولید ناخالص ملی بدون نفت را تشکیل می دهد 15باالی مصرف آب معادل 

 
 سوءمدیریت و عطش توسعه بدون توجه به توان اکولوژیکی**

نصرآبادی بیان می کند: با توجه به تغییر پذیری باالی بارش، مدیران برای مدیریت آب حاصل از ترسالی ها 

برنامه مدونی نداشته و در عمل بارش های دریافتی مازاد این سال ها نه تنها ذخیره نمی شود بلکه بهانه خوبی 

  .برای به فراموشی سپردن بحران آب در کشور به شمار می آید

ی ادامه می دهد: از آب دریافتی در ترسالی ها که باید به عنوان یک فرصت برای جبران کسری مخازن ذخیره و

ای بودن کم آبی و کم جلوه دادن آب استفاده کرد توسط بسیاری از مدیران به عنوان شاهد و مثالی برای دوره

  .بحران آب استفاده می شود

ریتی در چیدمان توسعه بدون در نظر گرفتن توان اکولوژیکی و محیطی نصرآبادی می افزاید: اوج خشکسالی مدی

  .مناطق جغرافیایی کشور بروز و ظهور یافته است

 
 تثبیت جغرافیایی جمعیت فعلی و تدوین الگوی ملی باز توزیع جغرافیایی جمعیت  **

نخست دولت مردان و  کارشناس اقلیم شناسی در زمینه راه حل های مبارزه با خشکسالی می گوید: اولویت

برنامه ریزان باید به تثبیت و حفظ جمعیت ساکن در مناطق روستایی، شهرهای کوچک و میانی معطوف شود و 

باور کنیم که هر کوتاهی و فوت وقت با این روند فعلی به چنان توزیع ناهمگونی منجر خواهد شد که کشور را به 

 .وادی عمیق شدن بحران خواهد کشاند

 
 ندسازی کشاورزان و جوامع روستاییتوانم **
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اسماعیل نصرآبادی می گوید: نتایج مطالعات بانک جهانی و محققان بسیاری در سراسر دنیا و ایران فقدان نظام 

ین ترمالی و اعتباری برای پرداخت مساعده به کشاورزان از سوی دولت و نبود بنیه مالی قوی کشاورزان را از مهم

 .اندکارگیری مدیریت بهینه منابع آب در نظام کشاورزی ذکر کردهموانع و محدودیت های ب

وی می افزاید: در حالی که ساکنان روستاها کمترین هزینه سربار در بخش خدمات عمومی و زیرساختی را به 

رود دولت معادل یا بخشی از هزینه های سربار و خدماتی شهرنشینان کالن کنند انتظار میدولت تحمیل می

وری سرمایه را برای ساکنان شهرهای میانی، کوچک و روستاها در زمینه توانمندی اقتصادی و بهبود بهرهشهرها 

  .گذاری کند

نصرآبادی ادامه می دهد: سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی باید همگام با مدرن شدن،کارایی و جذابیت 

 .اقتصادی این بخش را نیز به همراه داشته باشد

 
 وی کشت مناسب با توان های محیطی و نظارت بر اجراتدوین الگ **

شود که در برنامه کارشناس اقلیم شناسی می گوید: امنیت غذایی یکی از قلمروهای امنیت ملی محسوب می

 .های توسعه ایران هم بر ضرورت افزایش ضریب امنیت غذایی و خودکفایی کشاورزی تأکید شده است

های حصول پایدار به این هدف تدوین و اجرای الگوی کشت مناسب است رتنصرآبادی می افزاید: یکی از ضرو

الگوی کشتی که در آن نیازهای کالن غذایی، افزایش ضریب امنیت غذایی، وضعیت منابع محلی، توان های 

محیطی، حفظ محیط زیست، آب مجازی مورد نیاز، کارآیی اقتصادی و بهره وری با هم مدنظر قرار می گیرد تا 

ه تحقق خودکفایی پایدار با کمترین تخریب محیط زیست و دارای توجیه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زمین

 .فراهم شود

رشد فزاینده جمعیت کشور و همچنین استفاده از روش های ناکارآمد در زمینه کشاورزی تاثیر خشکسالی و 

الزم است با برنامه ریزی مسئوالن و بحران آب را در کشور و استان پر رنگ تر کرده است و به همین منظور 

دولت مردان در زمینه کمک به روستائیان و ایجاد جذابیت های اقتصادی در بخش کشاورزی و جلوگیری از 

  .کشت محصوالت پرمصرف آب اثرات خشکسالی را کاهش داد

ی عبور از بحران کم آبی اگرچه در سال زراعی جاری بارندگی ها در کهگیلویه و بویراحمد قابل توجه بوده اما برا

و حفظ منابع موجود باید الگوی کشت مناسب و کم آب و سیستم های آبیاری نوین از برداشت های بیش از حد 

 .و غیر مجاز آب جلوگیری کرد

 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 ایرنا  – 29/10/1397تاریخ : 

 چابهار گلخانه طبیعی است

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: چابهار با توجه به همجواری با آبهای آزاد و  -ایرنا  -چابهار 

دمای هوای مناسب در طول سال به عنوان یک گلخانه طبیعی بهترین شرایط و موقعیت را برای کشت انواع 

 .محصوالت دارد

طهماسبی جمعه شب در نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری سیستان و به گزارش ایرنا محمدعلی 

بلوچستان در چابهار اظهار داشت: دمای هوای چابهار، خاک حاصلخیز، نوع تابش و درجه حرارت این شهرستان 

با سایر نقاط کشور متفاوت و بهترین موقعیت برای کشت های گلخانه ای و سایر محصوالت گرمسیری و نیمه 

 .سیری را داردگرم

وجود آورده  وی بیان کرد: دسترسی مناسب چابهار به بازارهای جهانی بهترین شرایط را برای ساخت گلخانه به

است و می توان عالوه بر تامین بازار مصرف داخلی از طریق بندر شهید بهشتی محصوالت تولیدی را به 

 .کشورهای مختلف دنیا صادر کرد

 ۴0ت جهاد کشاورزی گفت: برخی از کشورهای دنیا نظیر هلند، اسپانیا و ترکیه با حدود معاون امور باغبانی وزار

 .ای دنیا مطرح هستند ولی قابلیت چابهار را ندارندهای کشت گلخانه  هزار هکتار گلخانه به عنوان قطب

توجه بیشتر  وی بر تکمیل زیرساخت های حمل و نقل، صدور مجوز برای اجرای طرح های کشاورزی و شیالتی،

به حل مشکالت کشاورزان و اختصاص اعتبار برای توسعه همه جانبه سیستان و بلوچستان بویژه سواحل مکران 

 .تاکید کرد

طهماسبی تصریح کرد: زمینه برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف توسط سرمایه گذاران وجود دارد و 

 .همکاری با فعاالن اقتصادی است جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز آماده هرگونه

دی در  29و  2۸به گزارش ایرنا، نخستین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان 

 سالن همایش های منطقه آزاد چابهار در حال برگزاری است

 .لینک خبر 
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 ابع طبیعی اقلیم و من

 ایرنا  – 30/10/1397تاریخ : 

 یگان حفاظت سازمان امور اراضی کار خود را آغاز کرد

آیین آغاز به کار و معارفه فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور امروز )یکشنبه( با حضور  -ایرنا -تهران

 .برگزار شدرییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی و رییس سازمان امور اراضی کشور 

در حکمی از سوی « ابراهیم حسن آبادی»به گزارش ایرنا از سازمان امور اراضی کشور، در این مراسم سرهنگ 

 .فرمانده نیروی انتظامی کشور به عنوان فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور معرفی شد

افزایش بی رویه شمار  های مرتبط با زمین،ناهماهنگی برخی دستگاه :رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

نشینی و ویالسازی و شهرها و محدوده های حریم شهرها و طرح هادی روستاها، تمایل شهروندان به خوش

 .همچنین گسترش بی رویه فعالیت سوداگران از عوامل مهم تغییر کاربری زمین های کشاورزی است

حفظ اراضی کشاورزی و پیشگیری از  افزود: هوشمندسازی فعالیت های سازمان در حوزه« علیرضا اورنگی»

 .ساخت و سازهای غیرمجاز در بازدارندگی از تخلفات نقش بسیار مهمی دارد

به گفته وی، در پنج سال گذشته ضریب حفاظت از اراضی کشاورزی ارتقا یافته و به طور تقریبی همه 

 .های اساسی سازمان به صورت الکترونیکی در حال انجام استفعالیت

انسان را تامین می کند و حفاظت همه جانبه از این عرصه ها  20د: هر هکتار زمین کشاورزی غذای وی افزو

  .یکی از وظایف مهم حاکمیتی است

 

 آمادگی پلیس برای صیانت از سرمایه های ملی کشور و تامین امنیت غذایی  **

های یکی از چالش  :آیین گفترییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران )ناجا( در این 

 .بزرگ فعلی کشور معضل تغییر کاربری اراضی و زمین خواری در کشور است

افزود: کاربری اراضی باید حفظ شود تا بتوانیم ضمن کمک به تامین غذای جامعه، این عرصه ها « محمد شرفی»

 .را به آیندگان بسپاریم

ر با هدف صیانت از سرمایه های ملی کشور و همچنین به گفته وی، یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشو

 .تامین امنیت غذایی و جلوگیری از فساد در این بخش تشکیل شده است

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف و انتظاراتی که از یگان حفاظت داریم، اصل ارائه خدمات فراگیر با سرعت و 

 .های اجرایی بسیار موثر است سازی دستگاهدقت، جلب مشارکت عمومی و همچنین همراه

شرفی افزود: پیشگیری الکترونیکی و استفاده از فناوری های نوین و همچنین اعالم هشدارهای دیداری و 

  .شنیداری و انجام اقدامات آموزشی و ترویجی نیز در این حوزه می تواند موثر باشد
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 .یار تاثیرگذار استسازی عموم مردم در حفظ امور اراضی نیز بسوی گفت: اصل همراه

های ویژه حفاظت اراضی به گزارش ایرنا، سازمان امور اراضی کشور از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، توسعه گشت

  .کشاورزی را به عنوان یکی از اقدامات موثر برای صیانت از زمین های کشاورزی در دستور کار خود قرار داد

مورد در همه شهرستان های مهم  320اظت اراضی به بیش از شمار اکیپ های گشت حف 139۶تا پایان سال 

 .کشور رسید

امسال ستاد کل نیروهای مسلح کشور با توجه به لزوم ساماندهی و قانونمندسازی فعالیت این گشت ها، مجوز 

تاسیس یگان حفاظت اراضی کشاورزی توسط وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور اراضی کشور را صادر کرد و 

 .آن به طور رسمی از امروز آغاز شدکار 

 لینک خبر 
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 انگور/کشمش

 ایرنا  – 22/10/1397تاریخ : 

 گواهی رسمی ثبت جهانی انگور مالیر در فائو صادر شد

اسالمی گفت: پس از ثبت نظام تولید انگور مالیر در نماینده مردم مالیر در مجلس شورای  -ایرنا -همدان

گواهی ثبت این اقدام توسط این سازمان به صورت رسمی  (سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد)فائو

 .به جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد

الیر به عنوان پنجاه و محمد کاظمی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: تاییدیه نظام تولید انگور م

 .سومین نظام میراث کشاورزی جهان توسط سازمان فائو به صورت رسمی ابالغ شد

 (GIAHS)وی صدور گواهی رسمی ثبت بین المللی نظام تولید انگور در مالیر منطبق بر شاخص های جیاس

کوفایی بخش کشاورزی را به عنوان نقطه عطف مسیر رشد و ش 201۸نوامبر  30توسط سازمان فائو در تاریخ 

 .این شهرستان دانست

در  97/3/23۸1نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم ادامه داد: این گواهی رسمی در نامه شماره 

توسط رییس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت  97دیماه  17تاریخ 

 .جیاس ایران ابالغ شدجهاد کشاورزی و دبیر کمیته ملی 

کاظمی بیان کرد: در همین راستا و با تایید این رخداد جهانی مهم، بستر بهره برداری از این ظرفیت بین المللی 

 .برای توسعه کمی و کیفی عرصه کشاورزی و باغداری مالیر و رونق اقتصادی مضاعف در این حوزه فراهم شد

رونده نظام تولید انگور مالیر به عنوان دومین میراث کشاورزی ایران و به گزارش ایرنا، دهم آذرماه ماه امسال پ

 .پنجاه و سومین میراث جهانی کشاورزی در سازمان فائو به ثبت رسید

بنابر اعالم فائو، این دستاورد مهم با پذیرش مدارک، مستندات و دفاعیه های ارایه شده در اجالس گروه مشاوران 

از تاریخ هفتم الی دهم آذرماه سال جاری در  (GIAHS)هم کشاورزی جهانیعلمی دبیرخانه میراث های م

سازمان فائو در شهر رم ایتالیا حاصل شد و این ثبت با آزمونه )پایلوت( دره جوزان شهرستان مالیر صورت 

 .گرفت

ال ابتکار عمل سازمان فائو است که از س (GIAHS)الزم به ذکر است ثبت میراث های کشاورزی مهم جهانی

 .آغاز شده است 2002

 .هدف از این ابتکار عمل، شناسایی، معرفی و حفاظت از میراث کشاورزی جهانی است

 .هزار تن انگور است 2۴0هزار هکتار انگور است که ساالنه قادر به تولید بیش از  10مالیر دارای بیش از 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها

 فود پرس  – 29/10/1397تاریخ : 

 تومان رسید 800هزار و  13تداوم نوسان نرخ مرغ /قیمت به 

 

قیمت هرکیلوگرم مرغ در مراکز خرده فروشی که روزپنج شنبه اندکی کاهش یافته بود، امروز با  <مواد غذایی

 .تومان رسید ۸00هزار و  13تومان افزایش به  ۶50حدود 

 
تومان رسیده  150هزار و  13قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی که روز پنج شنبه تا حدودی کاهش یافته و به 

 .تومان رسید ۸00هزار و  13تومان افزایش یافت و به کیلویی  ۶50بود، امروز 

 
 12۶00براساس اعالم اتحادیه پرنده و ماهی، امروز قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه 

 .تومان است 13۴00تومان و خرده فروشی مرغ شمال  12۸00  تومان، توزیع درب واحدهای صنفی

 

تومان،  21000تومان، سینه با کتف 12۴00همچنین قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن تهران 

 .تومان است 25000تومان و فیله  22000سینه بدون کتف 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 ایرنا  – 29/10/1397تاریخ : 

 نوسان قیمت مرغ ادامه دارد

بر سر قیمت مرغ سبب شده تا همچنان این محصول بیش  اختالف نظر مسئوالن و تولیدکنندگان -ایرنا -تهران

از نرخ مصوب به دست مصرف کنندگان برسد و به گفته رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی هنوز 

 .احتمال افزایش قیمت مجدد آن وجود دارد

با هدف تنظیم بازار  به گزارش ایرنا، از ابتدای تغییر سیاست های ارزی دولت در فروردین ماه امسال، دولتمردان

کاالهای اساسی، این اقالم را به همراه نهاده های صنعت دام و طیور در فهرست مشمول دریافت ارز رسمی به 

تومان قرار داد با این حال افزایش نرخ هزینه های تولید سبب شده تا در ماههای اخیر شاهد نوسان  ۴200نرخ 

 .در قیمت محصوالت پروتئینی بویژه مرغ باشیم

کارشناسان صنعت طیور معتقدند عرضه نهاده های تولید با نرخ دولتی به این صنعت نتوانسته جلوی افزایش 

قیمت ها را بگیرد و به همین دلیل نرخ ها در بازار باالتر از ارقامی است که مسئوالن و دست اندرکاران تنظیم 

 .بازار برآورد می کنند

م کردند با وجود اعالم جهادکشاورزی مبنی بر عرضه مرغ منجمد برای برخی شهروندان در تماس با ایرنا اعال

تنظیم بازار، کماکان قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم در بازار و برخی فروشگاه های زنجیره ای با نرخ های 

ن هزار توما 20هزار تومان عرضه می شود که این نرخ ها برای محصوالت تفکیکی مرغ به  1۶تا  ۸00هزار و  13

  .نیز می رسد

دالر است  3تا  2.7قیمت جهانی مرغ »غالمعلی فارغی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران می گوید 

ها با قیمت شود؛ اگر مرغ داخلی با ارز نیمایی عرضه شود قیمتهزار تومان می 2۴تا  21که با ارز نیمایی حدود 

گذاری در شرایط خواهد بپذیرد که در بحث قیمتولت نمیکند اما مشکل اینجاست که دجهانی برابری می

 «.مساوی قیمت ما با قیمت جهانی به طور تقریبی تفاوت ندارد

با این حال، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی بر این باور است، با وجود افزایش قیمت جهانی نهاده ها و رشد 

دولت باید قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ با نرخ هزینه های تمام شده تولید در کشور به دلیل حمایت های 

 .هزارتومان به دست مصرف کنندگان برسد 10تا  9۸00مصوب ستاد تنظیم بازار یعنی 

بر همین اساس به تازگی اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی در نامه ای به عمده فروشی ها و خرده فروشی 

عدد سازمان تعزیرات حکومتی برای اجرای مصوبه خرید مرغ زنده با توجه به فشار های مت»ها اعالم کرده است: 

درصد  10هزارتومان فقط با داشتن فاکتور رسمی با احتساب  10تومان و عرضه با قیمت حداکثر  ۶350با قیمت 

سود می توانید اقدام به فروش مرغ کنند که همه اعضا عمده فروشی ها و خرده فروشی ها در میدان بهمن و 
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 «.ملزم به رعایت آن هستند سطح شهر

 
 نهاده های دولتی کافی نیست **

مردادماه امسال، قیمت نهاده های دامی را با توجه به افزایش هزینه های نقل و انتقال  17کارگروه تنظیم بازار 

که  دارز به منظور تامین به هنگام کاالها مطابق با اسناد و مدارک دریافتی از شرکت های وارد کننده تعیین کر

تومان، کنجاله سویا وارداتی و داخلی  1350بر اساس آن حداکثر قیمت فروش نهاده ها دامی ذرت وارداتی 

 .تومان در مبادی ورودی کشور است 2۴50

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران در گفت و گو با ایرنا  «محمد یوسفی»در این پیوند 

های طیور با نرخ دولتی به اندازه کافی انجام نمی شود و تولیدکنندگان نزدیک در حال حاضر عرضه نهاده  :گفت

 .درصد نهاده مورد نیاز تولید خود را از بازار آزاد و با قیمت های باال تامین می کنند ۸0

هیم هزارتن گوشت مرغ تولید و به بازار عرضه می شود، اظهار داشت: اگر بخوا 6وی با بیان این که اکنون روزانه 

درصد نهاده های مورد نیاز صنعت طیور توسط  100افزایش قیمت چندانی در قیمت مرغ نداشته باشیم، باید 

 .تومان تامین شود ۴200دولت و با ارز رسمی 

 .تومان در بازار است 1۴00تومان و ذرت  3۴00به گفته وی، اکنون قیمت آزاد هر کیلوگرم کنجاله سویا 

افزایش قیمت دولتی نهاده های طیور طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار موجب  وی تصریح کرد: به طور قطع

 .افزایش مجدد نرخ مرغ در بازار می شود که غیرقابل اجتناب است

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: اکنون نهاده های مورد نیاز طیور در بازار تامین است و 

 .امیدواریم این وضعیت تا پایان سال ادامه پیدا کند کمبودی در این زمینه نداریم که

 
 تومان در میادین میوه و تره بار ادامه دارد 9۸00عرضه مرغ گرم با نرخ  **

هرگونه افزایش قیمت در  :مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خبرنگار ایرنا گفت« حمید روناصری»

ده کاال تاثیر داشته باشد اما افزایش نرخ نهاده ها ناشی از نقل و نهاده های تولید می تواند در قیمت تمام ش

 .تومان است که رقم چندانی نیست 100انتقال ارز حدود 

وی اظهار داشت: نهاده های مورد نیاز صنعت طیور با حجم باال توسط دولت و حتی بخش خصوصی تامین و 

 .نگرانی برای تولید کنندگان ایجاد شود وارد شده است و هیچگونه کمبودی در این زمینه نداریم که

وی تصریح کرد: عرضه ذرت و کنجاله سویا در استان ها در حال انجام است و مرغداران با مراجعه به ادارات کل 

 .جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی می توانند دان مورد نیاز تولید خود را فراهم کنند

رضه مرغ منجمد و گوشت مرغ گرم با نرخ های مصوب از دوشنبه ورناصری درباره قیمت مرغ گفت: با افزایش ع
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 .هفته گذشته تاکنون شاهد نوسان روند کاهشی قیمت گوشت مرغ در بازار بوده ایم

تومان و  8900مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ادامه داد: همچنان قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد 

 .وفور در میادین میوه و تره بار عرضه می شودتومان است که به  9۸00گوشت مرغ گرم 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 30/10/1397تاریخ : 

 آخرین تحوالت بازار مرغ/قیمت مرغ به نرخ مصوب می رسد 

ها و مرغ آماده به طبخ درخرده فروشی 200هزار و  9یوسفی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

  .هزار تومان است 1۴تا  13

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

تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو  ، درباره آخرینگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

های و خرده فروشی 700هزار و  11، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 200هزار و  9مرغ زنده درب مرغداری 

 .هزار تومان است 1۴تا  13سطح شهر 

های آتی در بازار خبر داد و گفت: با توجه به روند کنونی عرضه و تقاضا پیش وی از کاهش قیمت مرغ طی روز

تومان برسد و مجدد به سبب ازدیاد  500هزار و  10تا  10 نرخ به  بهمن 15شود که قیمت مرغ تا بینی می

 .تقاضا با روند صعودی در بازار روبرو شود

تا  ۴50هزار و  3های دامی گفت: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ ار کنونی نهادهیوسفی ضمن انتقاد از باز

شود، در بازار آزاد به مرغداران توزیع می ۸00تا یک هزار و  700تومان و ذرت یک هزار و  ۸00هزار و  3

 .ن باشدتوما 500و ذرت یک هزار و  550هزار و  2درحالیکه قیمت کنجاله سویا نباید باالتر از 

 هزار تومان ممنوع شد 10فروش مرغ باالتر از  :بیشتر بخوانید

های فراوان رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پایان تصریح کرد: هم اکنون مرغداران با مشقت

ایی بسزکنند که این امر بر افزایش قیمت تمام شده تولید تاثیر های مورد نیاز خود را از بازار خریداری مینهاده

 .دارد

 بیماری نیوکاسل عامل اصلی گرانی مرغ در بازار/ قیمت مرغ به نرخ مصوب خود می رسد

، از آغاز روند نزولی قیمت مرغ در بازار خبر صنعت،تجارت و کشاورزییک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار 

شود که قیمت مرغ های مصوب پیش بینی میجه به توزیع مناسب مرغ گرم و منجمد با نرخداد و گفت: با تو

 .تومان برسد 500هزار و  10تا  10های آتی به نرخ مصوب خود یعنی گرم در روز

درصد سود برای فروش نرخ مرغ به  10ها حق دارند که طبق فاکتور تنها وی افزود: هم اکنون خرده فروشی

های ذی ربط برخورد جدی با های غیر معقول، دستگاهمصرف کننده لحاظ کنند و در صورت عرضه با قیمت

 .متخلفان خواهند داشت

های مرغداری خبر داد و گفت: شیوع بیماری یک منبع آگاه در پایان از شیوع بیماری نیوکاسل در واحد

درصدی قیمت مرغ  20تا  15رغداری و کاهش جوجه ریزی یکی از عوامل اصلی گرانی های منیوکاسل در واحد
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ها کاهش یابد تا با مشکل کمبود رود با پایان فصل سرما، بیماری در واحدرود که انتظار میدر بازار به شمار می

 .ها روبرو نشویمجوجه ریزی در واحد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 ایران اکونا  – 25/10/1397تاریخ : 

 هزار تومانی 29توزیع نامحدود گوشت منجمد 

تن گوشت تازه گوسفندی )شقه( به قیمت  150تا  100مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: روزانه 

هزار تومانی بدون محدویت و کشش بازار توزیع  29هزار تومان و گوشت گوساله منجمد  ۴0هرکیلوگرم 

  .شودمی

کرد: توزیع گوشت قرمز گوسفندی گرم و گوساله  اظهار حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام 

هزار تومان در میادین میوه و تره بار،  29و  ۴0منجمد وارداتی در سراسر کشور به قیمتهای هر کیلوگرم 

  .فروشگاههای زنجیرهای و برخی از فروشگاههای صنفی منتخب در حال انجام است

ار بودن کنترل این امر، تنها واحدهای صنفی منتخب وی افزود: با توجه به تعدد فروشگاههای صنفی و دشو

 .باشد داشته وجود آنها توزیع روند بر توزیع گوشت قرمز به قیمت مصوب دارند که امکان نظارت 

 قیمت به( شقه) گوسفندی تازه گوشت تن 150 تا 100 روزانه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، ادامه داد: 

هزار تومانی بدون محدویت و کشش بازار توزیع می  29و گوشت گوساله منجمد  انیتوم هزار ۴0 هرکیلوگرم

 .شود

وی تصریح کرد: قیمت انواع گوشت قرمز گرم و منجمد گوسفندی تا پایان تعطیالتی نوروزی به همین قیمت 

 .عرضه خواهد شد و تغییری در قیمت آن صورت نمی گیرد

 فروش با دنبه گوشت تنظیم بازاری ممنوع است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره عرضه اجباری دنبه به همراه گوشت قرمز به نرخ دولتی 

دربرخی از اصناف، گفت: هیچ واحدی اجازه عرضه وشت قرمز به همراه دنبه ندارد، زیرا قیمت یاد شده برای 

 .گوشت بدون دنبه است

ور دام توزیع می شود بدون دنبه است و دنبه قبل از وی تصریح کرد: گوشتهای که توسط شرکت پشتیبانی ام

توزیع قطع می شود و اگر واحدی صنفی اقدام به این کار)فروش گوشت با دنبه( می کند، حتما تخلف کرده 

 .است

ورناصری گفت: مردم درصورت مشاهده این امر آن را به سازمان تعزیرات حکومتی اطالع دهند تا برخورد الزم با 

 .ورت گیرداین تخلف ص

 تعزیرات حکومتی بر قیمت گوشت ایرانی نظارت کند

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امو دام گفت: درباره گرانی گوشت قرمز تولید داخل، باید سازمانهای تعیزات 

 .حکومتی و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نظارت الزم را داشته باشند و تحت کنترل ما نیست
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می توانیم درباره تنظیم بازار و گوشتی که در این ارتباط توزیع می شود صحبت کنیم اما  وی اظهار داشت: ما

باید توجه داشت که بخش زیادی از گوشتی قرمزی که در بازار توزیع می شود از منابع داخلی است و ما دخالتی 

  .در آن نداریم اما سیستم های نظارتی در این باره ورود می کنند

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 ایرنا  – 27/10/1397تاریخ : 

 بازار گوشت قربانی شبکه معیوب توزیع شد

بازار گوشت قرمز هفته هاست که سامان ندارد؛ با وجود اینکه حجم واردات گوشت افزایش یافته،  -ایرنا -تهران

جایی که به نظر می رسد اقدامات دولت برای تنظیم اما به همان میزان قاچاق دام رشد چشمگیری پیدا کرده تا 

 .بازار این محصول و تعدیل قیمت ها کارساز نیست

هزار تومان رسیده است  110تا  ۸0به گزارش ایرنا، قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در حالی در سطح بازار به 

ع گوشت گرم گوسفندی و گوساله یخ تن انوا 150که به گفته مسئوالن امر در کنار تولید داخل، روزانه بیش از 

 .زده وارداتی عرضه می شود

درصد آن از محل  90هزار تن بود که  9۴0طبق آمارهای پیشین، نیاز ساالنه کشور به گوشت قرمز نزدیک 

درصد آن از محل واردات تامین می شد اما اکنون با افزایش جمعیت و باال رفتن تقاضا نیاز  10تولیدات داخلی و 

درصد  15درصد آن از محل تولیدات داخلی و  ۸5به یک میلیون تن در سال رسیده که به نظر می رسد مصرفی 

 .از محل واردات تامین می شود

کارشناسان، نوسان نرخ ارز به دلیل تحریم ها را از دالیل اصلی بروز نوسان در بازار گوشت قرمز می دانند؛ به 

ی، پدید آمدن بازار دوم خارجی برای دام زنده و افزایش چند برابری عقیده آنان کاهش عرضه دام در بازار داخل

 .قاچاق دام زنده به کشورهای عربی از نتایج بروز نوسان ارزی در بازار این محصول است

تن انواع گوشت وارداتی و نیز تولید داخلی نه  150در سایه این رخدادها، اکنون با وجود تزریق حداقل روزانه 

ار سیراب نمی شود بلکه مردم نیز از توزیع نامناسب این محصول و اینکه نمی توانند گوشت تنها عطش باز

 .تنظیم بازاری از فروشگاهها خریداری کنند، گالیه دارند

 
 قیمت گوشت در کشورهای همسایه چقدر است؟ **

است: میزان قاچاق دام در به تازگی امیررضا دهقانی نیا مدیر کل ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرده 

 ۴77هزار و  92۶راس بود که این میزان در هشت ماهه ابتدایی امسال به  39۴هزار و  1۶۶هشت ماهه پارسال، 

 .برابری را نشان می دهد ۴.5راس دام رسیده که نسبت به سال گذشته رشد 

ه دلیل لحاظ نشدن ضوابط در گذشته قاچاق دام به صورت ورودی از مرزهای شرقی بود که ب»وی می گوید: 

های مشمول قاچاق گرفت، اما اکنون شرایط تغییر پیدا کرده و دام جزو کاالبهداشتی دام مورد توجه قرار می

 .«گیردهای همسایه از جمله عراق صورت میخروجی شده است و بیشترین قاچاق دام به کشور

هزار تومان است در  2۸تا  2۶زنده در کشور بین گزارش ها حاکی از آن است که اکنون قیمت هر کیلوگرم دام 
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حالی که هر کیلوگرم دام زنده قاچاق دو تا سه برابر قیمت داخلی به فروش می رسد بنابراین انگیزه برای قاچاق 

 .توسط دالالن و واسطه گران فزایش قابل توجهی پیدا کرده است

ی )عشایری و چراگاه ها( تولید می شود که تفاوت تولید دام سبک زنده توسط دو گروه دامپروران صنعتی و سنت

قیمتی زیادی با یکدیگر دارند که گفته می شود بخش عمده قاچاق دام زنده به دلیل حضور در شهرهای مرزی 

 .توسط دامپروران سنتی صورت می گیرد

 

 شبکه توزیع معیوب است **

افزایش قیمت گوشت قرمز را ناشی از معیوب برخی دست اندرکاران صنعت گوشت قرمز، یکی از دلیل دیگر 

بودن شبکه توزیع بویژه در استان ها می دانند و بر این باورند که استانداری ها و سازمان های صنعت، معدن و 

 .تجارت در استان ها در زمینه توزیع مناسب گوشت اهتمام جدی ندارند

گاه های زنجیره ای و ارایه حواله های دریافت این به عقیده آنان، با وجود عرضه گوشت تنظیم بازاری در فروش

محصول به نهادها و دستگاه های دولتی مختلف، در واقعیت گوشت به میزان کافی در بازار عرضه نمی شود تا 

 .قیمت ها را متعادل کند

حالی در  گزارش ها نشان می دهد گوشت وارداتی به میزان الزم به کشور وارد می شود اما در وزن های باال در

 .اختیار برخی فروشگاه ها قرار می گیرد که حتی ظرفیت نگهداری این میزان گوشت وارداتی را ندارند

مشکل دیگر اینجاست که در فروشگاه های زنجیره ای گاهی گوشت قرمز وارداتی در اختیار مردم قرار نمی گیرد 

ها مراجعه کنند یا در صف های طوالنی بایستند و آنها ناچارند برای خرید این محصوالت بارها به این فروشگاه 

درحالی که به گفته مسوالن امر تمامی فروشگاه های زنجیره ای دارای سهمیه بندی روزانه گوشت وارداتی 

 .هستند بنابراین به نظر می رسد کمبودی در این زمینه نباید وجود داشته باشد

 

 نظارت ها کافی نیست **

اینکه دولت به صورت مستمر تالش کرده با عرضه بیشتر کاال، بازار گوشت قرمز را در چند هفته های اخیر با 

متعادل کند، توفیق چندانی در کار دیده نمی شود؛ مردم در فروشگاه های عرضه کننده گوشت تنظیم بازاری با 

با حجم باال این مشکل مواجه هستند که هیچ محدودیتی از نظر تعداد عرضه به افراد وجود ندارد و عده ای 

گوشت خریداری می کنند و در مواردی هم که محدودیت هایی اعمال می شود، برخی به دفعات در صف می 

 .ایستند تا به میزانی که می خواهند گوشت بخرند

اغلب این افراد را رستوران داران تشکیل می دهند که گوشت تنظیم بازاری می خرند اما محصول نهایی یعنی 

 .را به قیمت گوشت آزاد به مشتری می فروشندغذای تهیه شده 
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از این رو مردم انتظار دارند در شرایطی که ارز دولتی بابت تهیه این گوشت های وارداتی هزینه می شود، بر 

 .توزیع آن نیز نظارت کافی وجود داشته باشد تا همه مردم از آن بهره مند شوند

ای از افراد سودجو و دالل در بازار سخن به میان آورند که با این اوصاف این بی نظمی ها سبب شده تا عده 

 .سبب شده کمبود گوشت قرمز در بازار شده اند تا قیمت ها را باال نگه دارند

برخی شهروندان در تماس تلفنی با ایرنا اظهار کرده اند که گرانی های اخیر موجب شده تا گوشت قرمز از چرخه 

هیه این محصول با قیمت تنظیم بازاری هم را ندارند ؛ به گفته آنان بارها مصرفشان خارج شود و حتی امکان ت

برای خرید گوشت به فروشگاه های عرضه کننده مراجعه کرده اند اما به محض آغاز توزیع در ساعت های مقرر، 

 .به سرعت گوشت تمام شده و بسیاری دست خالی برگشته اند

 
 حجم عرضه بیشتر می شود **

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور چندی پیش به خبرنگار ایرنا گفته بود: اکنون در  حمید ورناصری

تن گوشت وارداتی نیز عرضه می شود که تالش داریم با افزایش  150کنار عرضه گوشت گرم تولید داخل، روزانه 

ندی از رومانی بازار این حجم واردات انواع گوشت گوسفندی گرم، گوساله منجمد، گوساله گرم و دام زنده گوسف

محصول را تامین و تنظیم کنیم تا مردم بتوانند محصوالت پروتئینی مورد نیاز خود را با قیمت های مناسب تری 

 .خریداری کنند

به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم الشه گوشت گوسفندی گرم )تازه( در میادین میوه و تره بار و تعاونی های 

هزار  29هزار تومان و گوشت گوساله منجمد  ۴9تا  ۴۸ن، گوشت تفکیکی بین توما 500هزار و  37مصرف 

 .تومان است

هزار راس دام زنده وارد کشور شود که می تواند شرایط بازار گوشت را  200وی می گوید قرار است ماهانه 

 .متعادل کند

 
 عرضه دام توسط پرواربندی ها بزودی قیمت گوشت را متعادل می کند  **

عباسی رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور درباره شرایط پیش آمده در بازار گوشت قرمز به خبرنگار ایرنا مختار 

هزارتن گوشت قرمز تولید و در حال عرضه  ۸55گفت: ما در تولید گوشت قرمز خودکفا نیستیم بنابراین امسال 

 .دهزارتن از محل واردات تامین می شو 120به بازار است ضمن آنکه ساالنه 

وی علل گرانی گوشت قرمز را افزایش نرخ نهاده های دامی ناشی از نوسان نرخ ارز، کاهش عرضه دام داخلی به 

کشتارگاه ها، رشد قاچاق دام زنده، کاهش اندک جمعیت دام سبک به دلیل خشکسالی ها و چرخه فصلی، 

 .ارت های کافی بر بازار عنوان کردفضای روانی حاکم بر بازار، نقص در شبکه توزیع گوشت وارداتی و نبود نظ
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وی افزود: آمارها نشان می دهد به دلیل افزایش بیش از حد قاچاق دام زنده، عرضه دام به کشتارگاه های کشور 

 .درصد کاهش پیدا کرده است که این امر می تواند در قیمت این محصول تاثیر داشته باشد 9.۴

هد واردات دام زنده از مرزهای شرقی کشور بودیم که اکنون به عباسی اضافه کرد: در سال های گذشته ما شا

 .دلیل نوسان نرخ ارز این واردات نیز متوقف شده و در مقابل دام زنده نیز از کشور خارج می شود

این مقام مسئول در معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی عرضه دام در فصل زمستان را کاهشی دانست و 

فصل کمترین میزان جمعیت را هر ساله داریم زیرا تولید مثل دام سبک چرخه فصلی دارد و  تصریح کرد: در این

 .زایش ها در دی و بهمن ماه انجام می شود و در اردیبهشت ماه جمعیت باالی دامی داریم

م یوی افزود: امسال در بخش دامپروری مشکلی در بخش بروز بیماری ها، حذف غیرمنتظره دام و تلفات نداشته ا

 .که این امر در قیمت این محصول تاثیر داشته باشد

هزارتن واردات گوشت قرمز انجام شد که  ۸7وی واردات گوشت قرمز را مناسب دانست و گفت: سال گذشته 

هزارتن رسید و همچنان وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور  10۶امسال این میزان به 

 .ش واردات و متعادل شدن بازار اندیشیده اندتمهیداتی را برای افزای

عباسی افزود: برای پایان سال دام برخی پرواربندی ها به بازار عرضه می شود که به نظر می رسد با افزایش 

 .واردات بازار متعادل شود

 

 عرضه مستقیم گوشت وارداتی تنها راهکار تنظیم بازار این محصول است  **

ای تامین دام کشور نیز به خبرنگار ایرنا گفت: اکنون سبد کامل انواع گوشت گرم رئیس شور« منصور پوریان»

گوساله، منجمد گوساله، گرم گوسفندی، منجمد گوسفندی و دام زنده به کشور وارد می شود و نگرانی در این 

 .خصوص نداریم

ین کند بنابراین افزایش قیمت وی اظهار داشت: ادامه افزایش واردات می تواند کل نیاز داخلی کشور را نیز تام

گوشت قرمز در بازار عللی همچون افزایش بی رویه قاچاق دام زنده، معیوب بودن شبکه توزیع گوشت وارداتی و 

 .عدم نظارت ها را به همراه دارد که موجب افزایش روز افزون قیمت ها می شود

قیمت عرضه گوشت تولید داخل با گوشت  وی تصریح کرد: با وجود تولید داخلی و واردات مناسب باید تفاوت

 .هزار تومان باشد درحالی که این دو محصول تفاوت نرخ چشمگیری در بازار با یکدیگر دارند 10وارداتی حداکثر 

رئیس شورای تامین دام کشور بر این باور است که ممنوعیت صادرات مشروط منجر به افزایش بی رویه قاچاق 

هزار راس دام از کشور صادر می شد اما با  ۶00ممنوعیت در مجموع ساالنه نزدیک  دام شده به طوری که قبل از

 .نوسان نرخ ارز این رقم قابل توجه است

وی درباره معیوب بودن شبکه توزیع گوشت وارداتی گفت: شرکت پشتیبانی در امر واردات گوشت قرمز خوب 
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بازار توسط فروشگاه های زنجیره ای، حواله های عمل کرده اما در بحث شبکه توزیع و عرضه این محصوالت به 

دستگاه های مختلف چندان موفقیتی نداشتیم زیرا عرضه این حجم از واردات نتوانسته منجر به کاهش قیمت 

 .گوشت در بازار شود

وی معتقد است تنها راهکار برای کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار، ایجاد پایگاه های عرضه مستقیم گوشت 

وارداتی با نرخ های تنظیم بازاری است که این محصوالت به طور مستقیم به دست مردم برسد و دست قرمز 

 .دالالن و سودجویان کوتاه شود

پوریان علت دیگر گرانی گوشت در بازار را احتکار دانست و گفت: ممکن است برخی برای باال رفتن قیمت 

 .سردخانه ها کنند که این امر در قیمت ها تاثیرگذار است گوشت در بازار، اقدام به نگهداری این محصوالت در

اکنون مشکلی در توزیع گوشت قرمز در  :وی درباره عرضه گوشت وارداتی در فروشگاه های زنجیره ای افزود

میادین میوه و تره بار نداریم و حتی فروشگاه های زنجیره ای نیز به صورت روزانه سهمیه خود را از شرکت 

ور دام کشور دریافت می کنند اما این که به چه دلیل در برخی فروشگاه ها گوشت وارداتی با نرخ پشتیبانی ام

 .های تنظیم بازار کم است یا نیست باید بررسی شود

در سانحه اخیری که برای  :وی درباره تاثیر سقوط اخیر هواپیمای حامل محموله گوشت وارداتی در بازار گفت

تن بود که ممکن است برای یک روز  ۴0تا  30تی رخ داد میزان این محموله حدود هواپیمای حامل گوشت واردا

 .در بازار تاثیر داشته باشد اما به طور کلی در نرخ این محصول تاثیر ندارد

پوریان بر این باور است که دولت باید با ابزارهای الزم و تشدید نظارت ها از قاچاق دام زنده، با عرضه گوشت 

ی در پایگاه های مستقیم عرضه کاال از حضور دالالن و سودجویان جلوگیری کند تا بازار این محصول قرمز واردات

 .آرام شود

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 ایران اکونا  – 25/10/1397تاریخ : 

 !مثلث گرانی مرغ

مرغ روند افزایشی داشته است، معاون وزیر جهاد های گذشته قیمت گوشت مرغ و تخمهفتهدر حالیکه در 

کشاورزی معتقد است که بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، سوداگری و مشکل انتقال پول به دلیل 

  .مرغ استها، از عوامل نوسانات و گرانی گوشت مرغ و تخمهای ناشی از تحریممحدودیت

ا تر برای مردم بمرغ و گوشت مرغ به عنوان محصوالت پروتئینی قابل دسترسهای گذشته قیمت تخمدر هفته

ی فروشای که براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خردهگونهافزایش قیمت مواجه شده بود به

هزار و  21مرغ به ر شانه تخمام آذرماه امسال قیمت هبرخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به سی

درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل  2.۶تومان به طور متوسط رسیده بود که نسبت به هفته قبل از آن  ۴95

 .درصد افزایش یافته است 35.2درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل  ۶.5

 17۶هزار و  12به طور متوسط به همچنین براساس این آمار قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در این بازه زمانی 

 17.1درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل  ۴.5هزار تومان رسیده است که نسبت به هفته قبل از این بررسی 

 .درصد افزایش داشته است ۶3.۴درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل 

به ایسنا گفت: درباره  -معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی  -اکبر مهرفرد در این رابطه علی

گذار در اثر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد های مولد مرغ تخمدرصد از گله ۴0مرغ باید گفت که سال گذشته تخم

د آغاز شد، اما بسیاری از مرغداران از ترس تلفات ریزی جدیپرندگان از بین رفتند و البته از همان زمان جوجه

مرغ نداریم و اجازه واردات هم اکنون مشکلی از نظر تولید تخمریزی نکردند، اما همدوباره ناشی از بیماری جوجه

انند توبه شرکت پشتیبانی امور دام و هم به بخش خصوصی داده شده است و بدون محدودیت همه متقاضیان می

 .مرغ اقدام کننداردات تخمنسبت به و

وی ادامه داد: درباره گوشت مرغ نیز باید گفت در شش ماهه گذشته در مقطعی شاهد کاهش قیمت گوشت مرغ 

بودیم که از آنجا که قیمت مصوب تنظیم بازار نیز پایین بود، برای مرغداران صرفه نداشت و آنها تولیدشان را 

جه یکروزه کاهش پیدا کرد و قیمت آن نیز کاهش یافت و نتیجه آن پایین آوردند، در نتیجه تقاضا برای جو

 .کاهش تولید جوجه یکروزه و کاهش تولید گوشت مرغ شد

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: در ادامه آن قیمت ابالغیه ستاد تنظیم بازار 

ت این محصول پروتئینی بهبود پیدا کرده است و اکنون شاهدیم که وضعیبرای گوشت مرغ اصالح شد و هم

 .کمبودی در تولید و تامین گوشت مرغ نداریم
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ای است که در چند هفته آینده مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت گونهها بهریزیمهرفرد اظهار کرد: برنامه

 .ه چیز دیگری استچرا که تولید گوشت مرغ افزایش پیدا خواهد کرد، اما مساله اصلی در این زمین

 ترین عامل گرانیخوراک مرغ اصلی

هایی همچون ذرت و کنجاله مرغ را خوراک مرغ به ویژه نهادهترین عامل گرانی گوشت مرغ و تخموی اصلی

اکنون در دریا و نزدیکی مرز ها کشتی همدرصد غذای مرغ، ذرت و کنجاله است که ده 95اعالم کرد و گفت: 

های اصلی را به ما تحویل دهند، اما شان را دریافت کنند و این نهادهشندگان بهای محصولمنتظر هستند تا فرو

که بانک مرکزی پول را برای واردات این کاالهای اساسی به خاطر مشکالت ناشی از تحریم و با وجود این

ایط هر روز این موضوع اختصاص داده است، اما هنوز به حساب فروشنده پولی انتقال پیدا نکرده است. در این شر

های مورد نیاز مرغداران را برای تولید این کاالی اساسی تامین تر نهادهرا دنبال خواهیم کرد تا هرچه سریع

 .کنیم

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: اگرچه تاکنون ذخائر کشور از نظر این کاالهای 

تر این مشکل را برای واردات ات هم بیشتر از پارسال شده اما باید هرچه سریعاساسی مناسب بوده است و وارد

های مرغ به حد مطلوبی در ماهها برطرف کنیم تا تولید محصوالت پروتئینی همچون گوشت مرغ و تخماین نهاده

 .آینده برسد و بتوانیم بازار آن را کنترل کنیم

 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 

 ایرنا  – 29/10/1397تاریخ : 

 بزرگ ترین طرح اقتصاد مقاومتی مازندران در بالتکلیفی

ایجاد پاالیشگاه یکصد هزار تنی شیر به عنوان بزرگ ترین پروژه اقتصاد مقاومتی مازندران که باید  -ایرنا -ساری

 .امسال به بهره برداری می رسید به دلیل بالتکلیفی در تحویل زمین، حتی به مرحله اجرا هم نرسیده است

وصی اواخر سال گذشته به گزارش خبرنگار ایرنا، تفاهمنامه ساخت پاالیشگاه شیر با یک شرکت بخش خص

 .توسط استاندار وقت و به عنوان یکی از طرح های مهم اقتصاد مقاومتی امضا شد

قرار بود ساخت این پاالیشگاه با تضمین خرید شیر تولیدی، مبنای گسترش دامداری های کوچک در مناطق 

 .روستایی مازندران شود

شیر به پاالیشگاه، خوراک دام بگیرند و مازاد بر آن را نیز  حتی برنامه ریزی شده بود تا روستائیان به ازای تحویل

 .به صورت نقدی طبق توافق دریافت کنند

بر اساس اعالم مسئوالن وقت، پیش بینی شده بود با گسترش دامداری های کوچک، عالوه بر مهاجرت معکوس 

رد دالری صادرات غیرنفتی جمعیت به روستاها و جبران کمبود شیر برای کارخانه های لبنی، هدف سه میلیا

 .مازندران هم در برنامه ششم توسعه محقق شود

هزار تن شیر خام مورد نیاز ساالنه کارخانه های لبنی استان ، تنها کمتر  900بر اساس گزارش های رسمی ، از 

 . استان کشور تامین می شود 1۶درصد در داخل استان تهیه و بقیه از  20از 

هزار تن شیر خام تولید  750ندران بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی ، ساالنه حدود دامداری های استان ماز

هزار تن تحویل کارخانه ها می شود و بقیه یا تازه خوری می  250می کنند ولی از این میزان کمتر از حدود 

 .شود و با به صورت سنتی فراوری و فله ای عرضه می گردد

 اختالف بر سر زمین  **

ین مشکل بالتکلیفی ساخت پاالیشگاه شیر هم بر اساس آنچه که مسئوالن استان امروز شنبه در نشست مهم تر

 .شورای اشتغال اعالم کرده اند، بروز اختالف نظر با پیمانکار بر سر مکان زمین است

مسئوالن منابع طبیعی و صنعت، معدن و تجارت مازندران می گویند که پنج قطعه زمین را برای ساخت 

پاالیشگاه تعیین کرده اند ولی پیمانکار که شرکت لبنی کاله است به دنبال زمینی در نزدیکی مجموعه کنونی 

این شرکت است، زمینی که گفته می شود احتمال واگذاری آن با توجه به معارضات منطقه ای در وضعیت 

 .کنونی امکان پذیر نیست

سد، طبق توافق دو جانبه، پیمانکار می تواند تجهیزات خریداری ساخت پاالیشگاه شیر در مازندران اگر به اجرا نر

 .شده را به استان دیگری غیر از مازندران انتقال دهد
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میلیون یورو خریداری و وارد کشور  100بر اساس آخرین گزارش، ماشین آالت ساخت پاالیشگاه شیر به ارزش 

 .ارش شد، وارد مازندران می شودشد و بزودی نیز این تجهیزات که به نام این استان ثبت سف

 منابع طبیعی درخواستی دریافت نکرد **

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: تاکنون درخواستی برای واگذاری 

 .زمین جهت ساخت پاالیشگاه شیر در استان به ما داده نشده است

در صورت درخواست نیز پیشنهاد ما واگذاری زمین ملی در اراضی بندر و سید محسن موسوی تاکامی افزود: 

منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد است و در آنجا زمینی را که قرار بود برای پاالیشگاه نفت اختصاص داده شود می 

 .توانیم به سرمایه گذار پاالیشگاه شیر اختصاص دهیم

رستان های مرکزی مازندران واقع است ولی بندر امیرآباد در مجموعه کارخانه شرکت لبنی کاله در آمل از شه

 .حوزه جغرافیایی بهشهر در شرق مازندران قرار دارد

 پیش بینی پنج نقطه برای احداث پاالیشگاه  **

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران هم با تایید این که طرح پاالیشگاه شیر با ظرفیت یکصد هزار تن در 

تجهیزات و ماشین آالت پاالیشگاه به ارزش افزون بر یکصد  :مرحله تامین زمین قرار دارد، گفت روز همچنان در

 .میلیون یورو با صدور مجوز خریداری و وارد کشور شده است

محمد محمدپور عمران اضافه کرد: به دلیل این که مجوز واردات ماشین آالت پایشگاه برای مازندران صادر شد، 

 .ت وارد استان می شود و با تامین زمین عملیات ساخت آن نیز شروع خواهد شدبزودی این تجهیزا

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران تایید کرد که بر اساس توافق دو جانبه، در صورتی که زمین مورد 

 .ی منتقل کنندنیاز پاالیشگاه در مازندران تامین نشود، سرمایه گذار می تواند تجهیزات را به استان دیگر

محمدپور گفت که پنج نقطه زمین برای ساخت پاالیشگاه شیر به سرمایه گذار آن یعنی شرکت کاله آمل 

 .پیشنهاد شده ولی آنان به دنبال زمینی در نزدیکی سایت اصلی شرکت در شهرستان آمل هستند

صورت نزدیکی به سایت اصلی  وی علت چنین درخواستی از سوی سرمایه گذار را افزایش کارایی پاالیشگاه در

برشمرد و افزود: در حال رایزنی با سرمایه گذار برای واگذاری یکی از زمین های پیش بینی شده هستیم و در 

 .صورت موافقت آنها، مشکل رفع می شود

 وعده بی پشتوانه  **

پیش از رفع مشکالت استاندار مازندران هم در نشست شورای اشتغال استان گفت: طرح احداث پاالیشگاه شیر 

زیرساختی و زمین به نظر می رسد کار درستی نبوده و مطالباتی را در جامعه ایجاد کرد که در صورت عدم اجرا 

 .می تواند مشکل زا شود

احمد حسین زادگان همچنین از توافق با سرمایه گذار برای انتقال سرمایه از استان در صورت رفع نشدن 
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 .این کار را بر خالف رویه موجود دانستمشکالت نیز انتقاد کرد و 

وی گفت: به هر حال تجهیزات و ماشین آالت با نام مازندران برای پاالیشگاه شیر خریداری شد و اجازه خروج 

 .سرمایه نیز یکی از ضعف های این قرارداد است

ط برای واگذاری زمین نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: در حال حاضر باید تمام دستگاههای مرتب

همراهی و همکاری داشته باشند و به ورود دولت و حتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی نیاز باشد، 

 .این همراهی وجود دارد

 .حسین زادگان همچنین خواهان تشکیل کارگروه رفع موانع ساخت پاالیشگاه شیر در مازندران شد

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 

 ایرنا  – 27/10/1397تاریخ : 

 عملیات اجرایی دو طرح کشاورزی در بروجن آغاز شد

وزیر جهاد عملیات اجرایی دو طرح کشاورزی امروز )پنجشنبه( با حضور محمود حجتی  -ایرنا -شهرکرد 

 .کشاورزی در شهرستان بروجن چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش ایرنا ، رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: این دو طرح شامل مجتمع کشت و 

 .صنعت گیاهان دارویی در سفید دشت و گلخانه شاخه بریده در گندمان بروجن است

ر آیین کلنگ زنی این طرح ها افزود:مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی سفید ذبیح اهلل غریب روز پنجشنبه د

هکتار برای کشت گل محمدی، آنغوذه، گل گاو زبان و زعفران احداث می  170دشت در مساحتی افزون بر 

 .شود

نفر فراهم می  ۸0هزار اصله نهال گل محمدی کشت و زمینه اشتغال  330وی گفت : در این طرح بیش از 

 .دشو

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ، از احداث واحد صنایع تبدیلی در حاشیه این طرح در آینده خبر داد و 

میلیارد ریال آن آورده متقاضی و  25میلیارد ریال پیش بینی شده است که 150گفت: برای راه اندازی این طرح 

 .مابقی تسهیالت بانکی است

هکتار احداث می شود که زمینه اشتغال 1.2نیز در زمینی به مساحت  غریب افزود : طرح گلخانه شاخه بریده

 .نفر را فراهم خواهد کرد 30

میلیارد ریال آن سهم آورده  ۴0میلیارد ریال پیش بینی شده است که  ۴۸وی گفت: برای احداث این مجتمع 

 .متقاضی و مابقی از محل تسهیالت بانکی تامین می شود

رزی چهارمحال و بختیاری با تامین یک سوم درآمد مردم استان، ساالنه یک میلیون به گزارش ایرنا، بخش کشاو

 .هزار میلیارد ریال درآمدزایی دارد 30هزار تن محصول گیاهی و دامی با  ۴00و 

 .محصول تولیدی کشور را کسب کرده است 7این استان در دولت یازدهم در بخش کشاورزی، رتبه برتر 

هزار تن بادام رقم مامایی صادراتی،  2۴هزار تن ماهی سردآبی )قزل آال( و تولید  23ود این استان با تولید حد

  .رتبه نخست تولید این محصوالت را به خود اختصاص داده است

 .هزار بهره بردار چهارمحال و بختیاری از بخش کشاورزی و دامپروری ارتزاق می کنند ۶۶هم اکنون حدود 

یکروزه به استان چهارمحال وبختیاری از طرح های کشاورزی و منابع طبیعی وزیر جهاد کشاورزی در سفر 

 .شهرستان های بروجن و لردگان دیدن می کند

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 

 خبرگزاری فارس  – 30/10/1397تاریخ : 

درصد تولید کشور را  10در انتظار اعتبار/ طرحی که ظرفیت هزار هکتاری  550طرح  2اجرای فاز 

 دارد 

هکتاری در  550طرح  2برای اجرای فاز  9۸اعتباری که در الیحه بودجه  :مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر گفت

  .توان امیدوار بودبینی شده، آنقدر پایین است که نمیهای خوزستان و ایالم پیشدشت

 اینکه بیان با خبری نشست در امروز امل موسسه جهاد نصرمدیرع نژاد،محمدجواد صالحی خبرگزاری فارس، 

های هزار هکتاری مقام معظم رهبری در دشت 550طرح  2برای اجرای فاز  9۸  بودجه الیحه در که اعتباری

توان امیدوار بود، گفت: امیدواریم که به اذن رهبری از بینی شده آنقدر پایین است که نمیخوزستان و ایالم پیش

صندوق توسعه ملی برای اجرای این پروژه مهم از صندوق توسعه ملی اعتبار اختصاص یابد و کمیسیون تلفیق 

 .ی در الیحه را بازبینی کندبینهم اعتبار پیش

 نیاز اعتبار میلیارد دالر 1.7 هزار هکتاری 550طرح  2ی اجرای فاز برا نصر جهاد موسسه عاملمدیر به گفته

خوزستان کلید خورد و با  مقام معظم رهبری به استان 1375هزار هکتاری در سفر سال  550 طرح. است

در سفر هیأت دولت به خوزستان اعتبار این طرح  ۸7ای که در اجرای آن اتفاق افتاد، در سال ساله 12ای وقفه

هزار  550طرح در قانون بودجه به عنوان طرح  9بینی با پیش 13۸۸در سال  در ردیف بودجه ساالنه قرار گرفت.

 .های خوزستان و ایالم شروع شدهکتاری معروف به طرح مقام معظم رهبری در دشت

های کشاورزی هزار هکتار از زمین 50های خوزستان و هزار هکتار از زمین 500با اجرای این طرح قرار است 

 .سازی، هموارسازی، ایجاد کانال و آماده کشت شودایالم عملیات آماده

این طرح به شدت نیازمند بودجه و اعتبار است و در صورت  2اجرای فاز » :گفت مدیرعامل موسسه جهاد نصر

 «.پذیردسال پایان می 5شود و در مدت آغاز می 9۸تأمین اعتبار از سال 

حل م از اختصاص برای را رهبری معظم مقام دستور سو یک از کنیممی تالش اعتبار تأمین برای به گفته وی

 تا کنندمی تالش ربطذی نمایندگان مجلس و مسئوالن و از دیگر سو بگیریم صندوق توسعه ملی

  .افزایش اعتبار صورت گیرد 9۸ سال بودجه الیحه در

آنقدر کم  :بینی شده چه میزان است، گفتپیش 9۸یحه بودجه نژاد در پاسخ به اینکه اعتباری که در الصالحی

 .ای داردبه اعتبار ویژه نیاز طرح این اجرای توان به آن امیدوار شد واست که نمی

گوید ور که مدیر عامل جهاد نصر میهزار هکتاری در دو فاز طراحی شده است؛ فاز یک آن آنط 550اجرای طرح 

برداری رسید و قرار است هزار هکتار به بهره 295جمهور و در سطح ماه امسال با حضور معاون اول رئیسدر آبان
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 عمدتاً شوندمی کشت هازمین این در محصوالتی که .آغاز شود 9۸هم با تأمین اعتبار از سال  2اجرای فاز 

های آماده هزار هکتار از زمین 270 حاضر حال در. است باغی و ایعلوفه محصوالت قند، چغندر ذرت، گندم،

 .شده در فاز یک زیر کشت رفته است

 کشاورزی جهاد وزارت یو کشت محصوالت کشاورز پس از اجرای فاز یک مدیرعامل موسسه جهاد نصر گفت:

کشاورزی سال گذشته از فاز یک این پروژه استحصال شده  محصوالت کل تولید میلیون تن 2.۸ که کرد اعالم

 .است

میلیون تن به تولید محصوالت کشاورزی  9.5شود  این پروژه بزرگ تأمین 2وی ادامه داد: در صورتی که فاز 

 .کشور افزوده خواهد شد

تواند برای بخش کشاورزی داشته باشد، گفت: نژاد درباره اهمیت اجرای این طرح و دستاوردهایی که میصالحی

کند هزار شغل ایجاد می 300درصدی در تولید محصوالت کشاورزی  10اجرای این طرح عالوه بر افزایش حدود 

هزار شغل غیرمستقیم خواهد بود. همچنین اجرای این طرح باعث کاهش  1۴7هزار شغل مستقیم و  153که 

میلیارد تومان  1۶مهاجرت، افزایش امنیت اجتماعی، افزایش توسعه شاخص انسانی و باال رفتن درآمد به 

 .خواهیم داشت میلیارد مترمکعب در سال 1.5جویی که صرفهشود. ضمن اینمی

صورت گرفت که به اذن رهبری از  93سرعت اجرای این طرح پس از سال  مدیرعامل موسسه جهاد نصر گفت:

هزار هکتار در سال  53میلیارد دالر به اجرای این طرح اختصاص یافت و ساالنه  1.5محل صندوق توسعه ملی 

 220صندوق توسعه ملی پس از تخصیص اعتبار از  9۶تا  93طی سال  سازی کردیم واراضی این منطقه را آماده

 .سازی شدهزار هکتار آماده

 صنایع از حمایت کنند،می مطرح برخی در اجرای این پروژه برخالف آنچه کهی تأکید کرد:و

 استفاده ترنچر دستگاه اسکریپر و 550 از اجرای فاز یک در که طوری به است گرفته قرار دستورکار در داخلی

 .شود کامال بومی استدرصد اقداماتی که در این پروژه انجام می ۸5دستگاه آن داخلی بود و بیش از  330 شد،

هم مشخص شده است.  2ی فاز هزار هکتار از اجرا 250تأمین آب  نژاد در حال حاضر شرایطبه گفته صالحی

شود که جزئیات آن هم به سازمان برنامه و های جهاد کشاورزی و نیرو اجرا میپروژه مشترکی بین وزارتخانه

های اصلی و فرعی آبیاری بکهش 2 فاز و تفاوت آن با فاز یک این است که در بودجه ارسال شده است.

 .بود آماده قبالً  اصلی هایشبکه یک فاز در که حالی در. شد خواهد انجام همزمان

میلیون دالر از محل  200مبلغ  بینی کردیممدیرعامل موسسه جهاد نصر گفت: به منظور تسریع کار پیش

 

 آینده در تواندمی و باالست خوزستان منطقه در خاک و آب شوری وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که

 هایشوییآب کار این با مقابله برای: گفت بریزد، بهم را خاک ساختار و داده قرار الشعاعتحت را محصول تولید

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

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

رسانیم به طوری که مقایسه متمادی هم با این روش شوری را به حداقل می هایسال در و شده انجام سنگین

  .ایمحاکی از آن است که شاهد افزایش عملکرد در این منطقه بوده 9۶تا  93های زراعی سال

 هزار هکتاری 550مذاکره با چین برای فاینانس طرح *

 79تاکنون حدود  :دیگر خارجی هم داشتید گفتنژاد در پاسخ به سوال دیگر فارس که آیا فاینانس صالحی

از طریق فاینانس داخلی تأمین شده است، اما با  93تا  ۸7میلیارد تومانی سال  700میلیارد تومان از کل اعتبار 

 .انجام نخواهد شد 9۸کشور چین در حال مذاکره هستیم تا فاینانس بگیریم، اما احتماال در سال 

  کانون بحرانی ریزگرد در خوزستان 7با  مقابله موسسه جهاد نصر*

 از خوزستان منطقه در را ریزگردها های اجرایی جهاد نصر گفت: طرح مقابله باوی در ادامه درباره دیگر طرح

هزار هکتار آغاز  350ها در سطح ایم. این طرح با همکاری موسسه جهاد نصر و سازمان جنگلآغاز کرده 95 سال

 .شد بحرانی العادهآن در جنوب و جنوب شرق این منطقه فوق ۴ناسایی شد که کانون کانون بحرانی ش 7شد. 

های میلیارد تومان برای مقابله با این کانون 320پیمانکار با اعتبار  11 نصر جهاد موسسه مدیرعامل به گفته

امه اجرای این پروژه نیاز به اعتبار بیشتر از اد برای اما دهندمی انجام را هاییپروژه خوزستان منطقه در زابحران

 .میلیارد تومان است که در اختیار ستاد حفاظت از محیط زیست قرار دارد 320

 هزار حلقه چاه ۶000سازی مصرف سوخت برای برقی سازی تفاهمنامه جهاد نصر با ستاد بهینه*

ای که با نامهار حلقه چاه کشور خبر داد و گفت: طبق تفاهمهز ۶00 کردن برقی طرح از نژاد همچنینصالحی

 .کنیم سازیبرقی هزار حلقه را 50گذاری شده که ایم، هدفسازی مصرف سوخت انجام دادهستاد بهینه

 کردستان های تهران، ایالم، همدان، فارس،در استان حلقه را به صورت پایلوت 100وی ادامه داد: در گام نخست 

درصد آن از طریق  ۸0ر به عهده کشاورز است اما کا آغاز در آن اعتبار تأمین که .دهیممی انجام آذرشهر و

 .سازی مصرف سوخت پرداخت خواهد شدسازمان بهینه

 سازی سوخت بسیارکند استسازی و اختصاص اعتبار توسط ستاد بهینهبررسی پرونده برقی*

ال شده سازی سوخت ارسسازی به سازمان بهینهپرونده برقی 3000 تاکنون :گفت  مدیرعامل موسسه جهاد نصر

 هب که است این ما ودرخواست رودها وتأمین اعتبار آن در این ستاد به کندی پیش میاما مرحله بررسی پرونده

 .ببخشند سرعت کار این

 سازی مصرف سوخت اینبینی کرد که در صورت تأمین اعتبار و همکاری مناسب سازمان بهینهنژاد پیشصالحی

  .سال به پایان برسد 5پروژه طی 

 تجهیزات وارداتی پرورش ماهی در قفس قابل اطمینان نیست/تولیدداخل باید استفاده شود*
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هایی که با سازما ن نامهتفاهم :گفت و کرد اشاره قفس در پروری و پرورش ماهیهای آبزیوی در ادامه به پروژه

پرورش ماهی در قفس و پرورش میگو را پروری، های کشاورزی داریم، بحث آبزی، شهرکشیالت، موسسه شریف

  .دهیمانجام می

های گیالن، مازندران، هرمزگان و بوشهر انجام ها بیشتر در استانمدیرعامل موسسه جهاد نصر افزود: این طرح

 .شودمی

نژاد با تأکید بر اینکه هدف ما بیشتر حمایت از صنعت داخلی است، گفت: اقدامات ترویجی و تحقیقاتی صالحی

  .دهیمهای بومی در منطقه شمال انجام میهم برای پرورش گونه

نید کتولید تجهیزات پروش ماهی در قفس، اینها را وارد می وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که چرا به رغم

در حال حاضر تجهیزات پرورش ماهی در قفس از کشور  :ش شاهدان کارآیی مناسبی هم ندارند، گفتکه به گزار

 ام تالش بنابراین کندنمی مقاومت شدید بادهای برابر در تجهیزات این که ایمشنیده هم ما و شودنروژ وارد می

  .می استفاده کنیموب امکانات و تجهیزات از و کنیم تقویت را داخلی تولیدکنندگان که است این

 گیردتیالپیا مجوز نمی *

مدیرعامل موسسه جهاد نصر در پاسخ به اینکه چرا درباره تولید ماهی تیالپیا که واردکننده عمده آن هستیم، 

دهید، گفت: تیالپیا اولین بار توسط موسسه شیالت در بافق یزد تولید شد، اما از آنجا که این اقدامی انجام نمی

جنسی آن که های تکدهد. قرار شده که گونهاست سازمان محیط زیست مجوز پرورش آن را نمی ماهی مهاجم

 دهدامکان زادوولد ندارند پرورش داده شود اما سازمان محیط زیست برای تولید آن به صورت انبوه مجوز نمی

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 

 خبرگزاری فارس  – 2۶/10/1397تاریخ :

 کنند گذاری در کشاورزی و بازرگانی امضا مینامه سرمایهایران و کوبا توافق

های کشاورزی، انرژی، سالمتی و ورزش امضا در حوزهگذاری ایران و کوبا امروز توافق نامه تجاری و سرمایه

  .کنندمی

 

 های خصوصی ایران و کوبا امروزالملل خبرگزاری فارس به نقل از پلنگلیش، شرکتبه گزارش گروه اقتصاد بین

نامه همکاری در زمینه سالمتی عمومی، ارتقای تجارت و بازرگانی و سرمایه گذاری انرژی، کشاورزی و توافق

 .کنندش امضا میورز

 .افتدنامه طی دیدار دو روزه در هفدهمین جلسه بین دولتی ایران و کوبا در هاوانا اتفاق میامضای این توافق

 این افتتاحیه در .است شده آغاز شنبهسه امروز گذاری کوبا گزارش داد که این جلسهوزارت تجارت و سرمایه

 .گذاری حضور خواهند داشتو سرمایه مالی، اقتصادی، تجاری رسمی، مقامات مراسم،

 2017 دسامبر در دیداری هم این از پیش که است کوبا و ایران کشورهای دولتی بین این هفدهمین جلسه

 .بودشور از ایران انجام شده ک این وزرای و جمهوررئیس مشورتی قائم مقام توسط

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 

 ایرنا  – 27/10/1397تاریخ : 

 محصول گواهی شده در کشور اجرا می شودطرح 

برای اطمینان مصرف  :مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -بوشهر

 .کنندگان از سالمت تولیدات کشاورزی طرح محصول گواهی شده در کشور اجرا می شود

د: محصوالت کشاورزی تولیدی درکشور سالم سعید سعادت روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا در بوشهر افزو

  .است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد

وی بیان کرد: با اجرای طرح تولید محصول گواهی شده مشخص می شود هر محصول کشاورزی تولیدی تحت 

  .نظارت، کنترل و فاقد هرگونه آالینده و آفت کش است

رتخانه های جهاد کشاوزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سعادت ادامه داد: این طرح با همکاری وزا

  .سازمان ملی استاندارد به عنوان دستگاه های حاکمیتی مرتبط با سالمت غذا اجرا می شود

وی ادامه داد: براین اساس باهمکاری سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی دستورالعمل حد مجاز آالینده ها 

تدوین و برای اجرای آن سامانه سرگانیک به عنوان پایگاه اطالع رسانی در مورد در محصوالت کشاورزی 

  .محصوالت گواهی شده ارگانیک راه اندازی شده است

سعادت ادامه داد: براین اساس همه تولیدکنندگانی که محصول گواهی شده و ارگانیک را تهیه می کنند باید در 

  .گرفتن مجوزها از این سامانه انجام شوداین سامانه ثبت نام کنند تا فرایندهای 

وی یادآور شد: محصول گواهی شده ای که از این طریق تولید می شود باید دارای کد شناسایی از وزارت جهاد 

  .کشاورزی باشد که از این طریق تولید کننده، کشاورز، شرکت خدمات رسان و بازرسی شناسایی می شوند

تولیدی از طرف سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی دارای نشان حد سعادت افزود: همچنین محصول 

  .مجازآالینده هاست به این معنی که این محصوالت فاقد هرگونه باقی مانده آفت کش، آالینده و نیترات است

 مشاور وزیرجهاد کشاورزی تاکید کرد: در زمینه سالمت محصوالت کشاورزی مشکلی وجود ندارد ولی برخی بد

  .مصرفی ها باعث ایجاد آلودگی های خیلی ناچیزی در برخی از محصوالت می شود

سعادت یادآور شد: به همین دلیل برنامه تولید محصول گواهی شده اجرا و تالش می شود محصوالت فاقد 

ی سهرگونه عناصر آالینده و آفت کش در قالب بسته بندی و برند وارد بازار شود و یک شرکت به عنوان بازر

  .محصوالت را گواهی کند

وی تاکید کرد: مرجع رسمی ارائه آمار مربوط به سالم نبودن محصوالت کشاورزی وزارت بهداشت، درمان و 

  .آموزش پزشکی است و اظهار نظر هر مرجع دیگری فاقد استناد رسمی است

است بخش جزیی از  میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید شد ممکن122وی یادآور شد: سال گذشته 
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این محصوالت دارای آلودگی باشند ولی تعمیم این مساله به همه محصوالت کشاورزی منطقی نیست و دور از 

 .انصاف است

 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 

 خبرگزاری فارس – 23/10/1397تاریخ : 

 ها ابالغ شد با کشاورزان خسارت دیده مدارا می کنیم/مصوبه به بانک

  .مدیر عامل بانک کشاورزی از همراهی و مدارا با کشاورزان خسارت دیده در زمینه وصول مطالبات خبرداد

ق به امهال سه به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی،خدارحمی با اعالم مطلب فو

قانون برنامه ششم  33ساله بدهی کشاورزان خسارت دیده و اجرای مصوبه دولت اشاره کرد و افزود: بند خ ماده 

 .به زودی در شعب این بانک آغاز خواهد شد

وی تصریح کرد: متناسب با میزان اعتبار تخصیص یافته، بدهی کشاورزان خسارت دیده مشمول مصوبه دولت را 

 .سال امهال خواهیم کرد 3و به مدت به تدریج 

مدیرعامل بانک کشاورزی اضافه کرد: دستورات الزم به شعب این بانک در سراسر کشور ابالغ شده است تا 

 پیگیری های معمول در مورد بدهی های کشاورزان خسارت دیده

 .مشمول مصوبه فوق را متوقف کنند  

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 

 خبرگزاری فارس – 23/10/1397تاریخ : 

  98زی در الیحه بودجه ای کشاوردرصد اعتبار تملک دارایی سرمایه 18.6افزایش 

با  9۸ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در الیحه پیشنهادی بودجه های سرمایهمجموع اعتبارات تملک دارایی

 97درصدی را نسبت به سال  1۸.۶میلیارد تومان است که رشد  3۸33های اصلی و متفرقه احتساب کل ردیف

  .دهدنشان می

برنامه و بودجه ، مدیرکل دفتر جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت 

درصدی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی بدون احتساب اعتبارات از  1۸.۶وزارتخانه گفت: این رشد 

 .در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت 97محل صندوق توسعه ملی است که در سال 

ای با توجه به اهداف و حسن قاسمی افزود: نیاز بخش کشاورزی در حوزه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه 

 .بسیار بیش از این مبلغ است 9۸تکلیف برنامه ششم توسعه برای سال 

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی پیوست شماره یک الیحه بودجه سال  :وی در عین حال تصریح کرد

 217۴.5با اعتبار طرح  11۶برنامه و  31فصل،  10وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه در قالب  9۸

طرح  117برنامه و  31فصل،  10در قالب  97میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال 

 .دهددرصد کاهش نشان می 7.2میلیارد تومان، معادل  23۴2.3برابر با 

ی دیده شده، به طوری برخی از ردیف ها با نگاه مثبت 9۸های بودجه سال قاسمی اظهار داشت: به رغم محدودیت

میلیارد تومانی  90میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده که نسبت به رقم  1۴0که برای بازسازی و نوسازی قنوات 

 .دهددرصد رشد نشان می 5۶حدود  97سال 

میلیارد تومان برای بهسازی آب بندان ها در  1۴5همچنین برای نخستین بار  9۸وی ادامه داد: در الیحه بودجه 

میلیارد تومانی نیز اعتبارات  1۴5های گیالن، مازندران و گلستان اعتبارات ملی و معادل همین رقم ستانا

 .استانی دیده شده است

میلیارد تومان اعتبار استانی برای بهسازی آب  1۴5مدیرکل برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی افزود: از 

برداران است و این طرح دو ساله به منظور مبلغ سهم بهرهدرصد این  15بندان در سه استان مذکور حدود 

 .کاهش تنش آبی در فصل گرما و در راستای پایداری تولید اجرا خواهد شد

خبر داد و گفت: این رقم  9۸های روغنی در الیحه بودجه میلیارد تومانی به کشت دانه ۴5وی از پیشنهاد اعتبار 

میلیارد تومان از محل تملک  20ای و میلیارد تومان آن هزینه 25که در قالب اعتبارات مستقل پیشنهاد شده 

 .ای استهای سرمایهدارایی
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ای قاسمی درباره اعتبارات مرغ الین نیز تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و اهمیت مرغ الین، بودجه

میلیارد تومان برای مرکز مرغ الین به منظور تحقیق و توسعه پیش بینی شده، در حالی که این  13.۸برابر با 

 .میلیارد تومان بوده است ۴حدود  97رقم در سال 

میلیارد تومان برای حمایت از افزایش بهره وری و توسعه زیرساخت های برنج در گیالن و  30وی اختصاص 

عنوان  9۸های کشور را از جمله موارد جدید در الیحه بودجه یر استانمازندران و کشت های جایگزین در سا

 .کرد

 ایدرصدی اعتبارات هزینه 1۶.1افزایش 

قاسمی درباره اعتبارات هزینه ای که شامل یارانه ها و اعتبارات جاری می شود،اذعان داشت: کل اعتبارات 

یش داشته و در بخش کشاورزی در سطح ملی افزا 9۸درصد در الیحه پیشنهادی بودجه  9ای در کشور هزینه

 .دهدرشد نشان می 97درصد نسبت به سال  1۶.1ای اعتبارات هزینه

ها،عوامل تولید،خرید تضمینی محصوالت به غیر از گندم و تنظیم بازار بخش ای برای نهادهوی اعتبارات یارانه

 .ن کردمیلیارد تومان در الیحه بودجه سال آینده عنوا 750کشاورزی را 

به  ایبینی کرد که بیشترین میزان اعتبارات یارانهمدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی پیش

 .ها و عوامل تولید مانند بذر،کود، نهال،واکسن و مبارزه بیولوژیک با آفات پرداخت شودنهاده

سط وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد وی افزود: پس از تصویب قانون بودجه،سهم بندی اعتبارات یارانه ای تو

 .شد

میلیارد تومان برای خرید تضمینی  1۴5هزار و  ۸در مجموع  9۸قاسمی با بیان این که در الیحه بودجه سال 

هزار میلیارد تومان یارانه خرید تضمینی گندم از محل درآمدهای  2بینی شده است، تصریح کرد: گندم پیش

 .شودها تامین میدیگر نیز از محل اعتبارات هدفمندکردن یارانهمیلیارد تومان  ۶1۴5عمومی و 

وی گفت: چنانچه این منابع برای خرید تضمینی گندم پاسخگو نباشد، از جابجایی منابع یا سایر مکانیزم ها که 

 .در قانون بودجه پیش بینی شده برای تامین اعتبارات اقدام خواهیم کرد

ها خاص برای سازمان دامپزشکی را یکی از موفقیت ها در حوزه یارانهقاسمی در همین حال اختصاص ردیف 

میلیارد تومان در بودجه  12۶.۸دانست و اظهار داشت: به منظور تقویت خرید واکسن و واکسیناسیون دام رقم 

 .دهدنشان می 97درصدی نسبت به سال  ۴2پیشنهاد شده که رشد معنی دار  9۸سال 

 .میلیارد تومان عنوان کرد ۸9.5سن و واکسیناسیون در سال جاری را وی رقم مربوط به خرید واک

 میلیارد تومان اعتبار برای جلوگیری از ریزگردها 1020پیشنهاد 
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نیز گفت: در بند )ه(  9۸های الیحه بودجه مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی درباره تبصره

درصد  1۶2پردازد، اعتبارات این حوزه با جلوگیری از ریزگردها میکه به موضوع مالچ پاشی برای ( 1تبصره )

 .میلیارد تومان لحاظ شده است 1020رشد نسبت به امسال، 

درصد فروش آب بهای شهری برای  20الیحه بودجه سال آینده، آمده که ( ۶وی ادامه داد: دربند )ب( تبصره )

 .میلیارد تومان می باشد 19.3رسانی شرب عشایر لحاظ شود که این رقم معادل آب

 .دهددرصد رشد نشان می 29میلیارد تومان بوده  15که  97قاسمی افزود: این رقم نسبت به سال 

قانون حمایت برق کشور با اولویت مناطق دامداری و ( 5عوارض ماده )( ۶وی اذعان داشت: در بند )د( تبصره )

این حمایت منجر به توسعه شبکه برق در حوزه دامداری و  عشایری در نظر گرفته شده که به این ترتیب اولویت

 .شودعشایری می

گفت: در این تبصره،  9۸الیحه بودجه ( ۸مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تبصره )

ای آب و درصد اعتبارات اجرایی سامانه های نوین آبیاری، شبکه های آبیاری و زهکشی کشاورزی و طرح ه ۸5

 .برنامه قانون ششم توسعه بالعوض است( 35ب( ماده ))خاک در اجرای بند 

الیحه سال آینده،بابت صندوق بیمه ( 13وی با اشاره به اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی تصریح کرد: در تبصره )

 .کشاورزی یک هزار میلیارد تومان لحاظ شده که نسبت به سال جاری تغییری نشان نمی دهد

 .درصد اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شده است 70سمی افزود: در سال جاری نیز تا کنون قا

برای پیشگیری و مهار بیماری های واگیر دامی، بیماری های مشترک ( 13وی ادامه داد: در بند )د( تبصره )

بینی شده که نسبت به پیش میلیارد تومان 100انسان و دام، مایه کوبی دام ها و بهداشت فراورده های دامی 

 .دهدسال قبل تغییر نشان نمی

اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  :قاسمی با اشاره به بودجه تحقیقات گفت

به حدود  97میلیارد تومان در بودجه سال  70.7کشاورزی و زیر موسسه های تحقیقات وابسته به آن از حدود 

 .درصدی برخوردار بوده است 2۸.7میلیارد تومان رسیده که از رشد  91

 1035به  9۸وی اضافه کرد: اعتبارات هزینه ای سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی در الیحه بودجه 

 .دهددرصدی را نشان می 1۴.5میلیارد تومان رسیده است که رشد 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 

 ایرنا  – 25/10/1397تاریخ : 

 سازمان تعاون روستایی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: کارکرد های حاکمیتی و وظایف تاریخی این  -ایرنا  -تهران 

سازمان قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و نسبت به تصمیم سازمان خصوصی سازی در این ارتباط 

 .واکنش نشان داد

سین شیرزاد در حاشیه برگزاری مجمع به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ح

عمومی این سازمان درپی تصمیم سازمان خصوصی سازی افزود: قرار دادن نام سازمان در فهرست شرکتهای 

مشمول خصوصی سازی، منجر به بالتکلیفی، استهالک و نابودی بخش عمده ای از زیربناها و زیرساختهایی می 

 .ندشود که به جامعه روستایی کشور تعلق دار

وی با بیان این که اکنون خانواده پنج میلیونی تعاون روستایی کشور در انتظار تصمیم سازمان خصوصی سازی 

کشور است، اظهارداشت: نزدیک به هشت سال تحت تسلط قرار گرفتن نام سازمان در فهرست خصوصی سازی و 

ساله برخوردار است،  50تاریخی چیرگی آن بر سرنوشت شبکه تعاون روستایی کشور که از گستردگی و قدمت 

 .بودجه سازمان به شدت تقلیل یافته است

شیرزاد اضافه کرد: برنامه های این سازمان به حالت تعلیق درآمده و بسیاری از زیر ساختهای سیلویی، بخش 

عمده ای از فروشگاه های مصرف، فروشگاه های عرضه سوخت، انبارهای ذخیره و نگهداری و ساختمان های 

اری در حال فروپاشی است و این سازمان بسیاری از نیروهای مجرب خویش را از دست داده نزدیک به یکهزار اد

 .نفر بدون داشتن جانشین بازنشسته شده اند 500و 

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود بیست نوع کارکرد حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی قابل 

ه و وزارت جهاد کشاورزی نیز تشکیالت اداری مناسب دیگری برای ایفای واگذاری به بخش خصوصی نبود

 .کارکردهای یاد شده، ندارد

سازمان تعاون روستایی کشور در چارچوب اساسنامه قانونی خود، آموزش، هدایت، حمایت و نظارت عالیه بر 

ی آنها را از سطح شهرستان ایفای وظایف حاکمیت شرکتی تعاونی های تولید، روستایی، کشاورزی و اتحادیه ها

 .تا ملی انجام داده است

واگذاری این سازمان در زمان فعلی و تشکیل مجدد سازمانی مشابه در آینده، پرهزینه، غیر منطقی و  :وی افزود

اجتناب ناپذیر خواهد بود و نکته مهم اینکه کارکرد های این سازمان باید در قالب سکونتگاه های روستایی و 

 .کشاورزی ارائه شوندپهنه های 

شیرزاد اضافه کرد: سکونتگاه های روستایی به لحاظ سطح امکانات و خدمات عمومی و دوری از مراکز عمده 
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جمعیتی، از جذابیت کافی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی برخوردار نیستند و عمده بهره برداران روستایی، 

 .قدرت مالی پایینی دارند

( قانون اساسی، دولت مکلف ۴۴ن تعاون روستایی کشور، برپایه سیاست های کلی اصل )به گفته مدیرعامل سازما

به توسعه مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته شده و در این قانون به تامین ذخایر راهبردی کاالهای 

در حوزه  اساسی از یکسو و الزام های ناشی از الگوی پیشرفت و عدالت و سیاست های کلی نظام، به ویژه

روستایی، اقتصاد مقاومتی و تکالیف قانونی تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و قانون برنامه ششم توسعه بر مدیریت 

توسعه روستایی توسط وزارت جهاد کشاورزی و در مجموع کارکرد های اساسی سازمان مرکزی تعاون روستایی 

 .ن بوده و فاقد منطق کارشناسی الزم استایران در ایفای این وظایف، واگذاری این سازمان خالف قانو

وی اضافه کرد: طبق قانون اعمال هرگونه اصالح یا تغییر در اساسنامه سازمان تعاون روستایی از اختیارات قوه 

  .مقننه است و هیات واگذاری به شکل انحصاری قادر به تصمیم گیری در این زمینه نیست

لت در بخش تعاون روستایی و کشاورزی و ارتباط پیوسته آنها با شیرزاد افزود: امور حاکمیتی مربوط به دو

زنجیره های ارزش در وزارت جهاد کشاورزی در حل مسائل زنجیره امور، قبل و بعد از تولید و بازاریابی 

محصوالت کشاورزی از مهمترین امور مربوط به نظام های بهره برداری کشاورزی است که با واگذاری سازمان 

ون روستایی، در تدبیر آنها اختالل ایجاد خواهد شد و ایجاد ساختاری با همین کیفیت برای وزارت مرکزی تعا

 .متبوع اجتناب ناپذیر و هزینه بر خواهد شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر، سازمان مرکزی تعاون روستایی بر اساس شبکه بزرگ 

رکت های سهامی زراعی، تعاونی های روستایی و تولید و سهامی و کشت و پنج میلیون نفری و ارتباطی که با ش

صنعت ها در سراسرکشور دارد، نقش اساسی در تامین و خرید و توزیع میوه شب عید، مباشرت یا عاملیت در 

 .تنظیم بازار و ایجاد ذخایر راهبردی از طریق انواع خریدهای حمایتی، تضمینی و توافقی دارد

ابراین واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی نسبتی با قانون اجرای سیاست وی افزود: بن

قانونی اساسی نداشته و در چارچوب رویکرد های خاص قانون برای توسعه مناطق کمتر  ۴۴های کلی اصل 

بخش خصوصی  برخوردار نیست، در گذشته برخی از نهاد ها به عنوان شرکتهای توسعه ای از شمول واگذاری به

 .خارج شده اند

به گفته شیرزاد، آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکتها، توسعه شبکه تعاون در مناطق روستایی کشور، تعلیم 

وتربیت نیروی انسانی کار آمد برای سرپرستی و حسابرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و 

جام خدمات عمومی و متفرقه کشاورزی، حسابرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی، ان

 -مورد نیاز اتحادیه ها و شرکت های روستایی و کشاورزی، نظارت وراهنمایی و مراقبت در فعالیت های اقتصادی 

اجتماعی و کشاورزی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی، تهیه و بررسی طرح های مربوط به 
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ا و موسسه های مالی و بازرگانی، صدور ضمانت نامه به نفع اتحادیه های تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانک ه

تعاونی روستایی، ایجاد ارتباط و قبول عضویت در سازمان های بین المللی تعاونی و کشاورزی در حدود مقررات 

 .از جمله فعالیت های این سازمان است

ن تامین کننده ماده غذایی مردم، حمایت از وی افزود: مدیریت خرید محصوالت اساسی به ویژه گندم به عنوا

کشاورزان در برابر واسطه ها از طریق خرید مقطعی محصوالت تولیدی در مواقع اوج عرضه، انبار و توزیع 

محصوالت کشاورزی در بازار مصرف در مواقع مورد نیاز، یکپارچه سازی اراضی و توسعه زیر ساخت های امنیت 

ارت بر امور نظام های صنفی کشاورزان، اعمال سیاست های توسعه منابع آب و عذایی کشور، سازماندهی و نظ

خاک از طریق نظام های بهره برداری، تشویق ایجاد شرکت های خصوصی کشاورزی و دامداری به صورت واحد 

های تجاری و اقتصادی از طریق کمک اعتباری و فنی که همگی ذات توسعه محور دارند از دیگر وظایف این 

 .زمان استسا

راه اندازی بخش تعاونی اقتصاد به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و وزارت  1370به گزارش ایرنا، سال 

 .تعاون با هدف اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال تشکیل شد

درصد اعالم شده  ۶نون حدود درصد باشد که اک 25سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی براساس قانون اساسی باید 

  .درصد برسد 15( به 139۶ -1۴00و انتظار می رود در پایان برنامه ششم توسعه )
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 پنبه

 ایرنا  – 25/10/1397تاریخ : 

 زنجیره تولید پنبه در گلستان راه اندازی می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح زنجیره کشت و تولید پنبه تا مرحله پوشاک در استان  -ایرنا  -گرگان 

 .شودگلستان حمایت و راه اندازی می

گلستان اظهار داشت: این  به گزارش ایرنا، رضا رحمانی دوشنبه شب در نشست با شماری از فعاالن اقتصادی

 .وزارتخانه با راه اندازی این طرح در گلستان موافق است

الزم را برای اجرایی  وی با اشاره به پیشینه این استان در کشت پنبه به مدیران بومی سفارش کرد که پیگیری

 .ندشدن این طرح انجام داده و حتی در قالب ناحیه صنعتی هم که شده این مهم را اجرایی کن

به گزارش ایرنا، استان گلستان واقع در شمال کشور به سبب حاصلخیزی خاک و آب و هوای مساعد برای کشت 

و تولید پنبه مرغوب، روزگاری به عنوان سرزمین طالی سفید شهرت داشت و امروز هم با وجود کاهش سطح 

 .ر می رودزیر کشت این محصول، از استان های سرآمد در تولید پنبه در کشور به شما

های عامل، مسئوالن و مشارکت تولیدکنندگان رحمانی همچنین با بیان این که آسان سازی امور، همکاری بانک

وقف ها متها محافظت کند، افزود: دشمن تالش دارد تا تولید کشور را با تحریمتواند کشور را در برابر تحریممی

 .ا همدلی و تالش ایستادگی کنیمکند ولی تکلیف داریم در مقابل این دسیسه دشمن ب

برای رونق تولید در کشور باید حساب شده عمل کنیم و  :وی خطاب به مسئوالن مرتبط با تولید و صنعت گفت

 .گیری ها استها یکی از عوامل جلوگیری از اصالحات مکرر در تصمیمتفویض اختیار به استان

را در سفر دو روزه به استان گلستان همراهی می  رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس جمهوری

 .کند

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری دوشنبه از طریق فرودگاه کالله وارد استان گلستان شده و امروز سه شنبه 

 .به سفر دو روزه خود پایان می دهد

 لینک خبر 
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 مالیتامین منابع 

 ایران اکونا  – 22/10/1397تاریخ : 

 اختصاص چهار میلیارد دالر برای توسعه آبخیزداری در کشور

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از اختصاص چهار میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های 

  .آبخیزداری در کشور خبر داد

ادوار ایالم در استاندار ایالم با اشاره به مسئله گرد و غبار در غرب اسماعیل نجار در نشست خبری استانداران 

درصد داخلی بوده و همکاری های کشور  20درصد منشا آن در خارج از مرزهای کشور و  ۸0ایران اظهار داشت: 

 .عراق تاکنون نتیجه بخش نبوده است

هم اکنون نیز طرح هایی در دست  وی تصریح کرد: برای مناطق داخل کشور مطالعات زیادی صورت گرفته و

  .اجراست و این مسئله به محیط زیست واگذار شده است

رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به توسعه طرح های آبخیزداری در کشور، یادآور شد: برای توسعه طرح 

رات در استان های های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی چهار میلیارد دالر مجوز گرفته شده و این اعتبا

 .مختلف توزیع خواهد شد

نجار با اشاره به اینکه طرح های بسیار خوبی در زمینه آبخیزداری و جنگل کاری در استان ایالم انجام شده 

است، گفت: پنج هزار میلیارد ریال برای خرید بالگرد در کشور اختصاص یافته و بطور قطع ایالم در اولویت 

 .داختصاص بالگرد قرار دار

: های مختلف خبر داد و گفترئیس مجمع استانداران کشور از تشکیل کمیته استانی مجمع استانداران در استان

 .انداستاندار عضو مجمع استانداران کشور شده 250تاکنون 

های استانداران در برگزاری جشن چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی برای ارائه نجار اظهار داشت: از ظرفیت

 .شودها استفاده میمات مطلوب به مردم و تسریع در اجرای برنامهخد

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 

 خبرنگاران جوان  – 23/10/1397تاریخ : 

 پیگیری بدهی های کشاورزان خسارت دیده متوقف شد

سال امهال  3خدارحمی گفت: بدهی کشاورزان خسارت دیده مشمول مصوبه دولت را به تدریج و به مدت 

 .خواهیم کرد

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، روح اله خدارحمی مدیر وانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ج به گزارش

 دیده خسارت کشاورزان بدهی ساله سه امهال عامل بانک کشاورزی با اشاره به اجرای مصوبه دولت در خصوص

 .قانون برنامه ششم به زودی در شعب این بانک آغاز خواهد شد 33 ماده خ بند: کرد اظهار

وی افزود: متناسب با میزان اعتبار تخصیص یافته، بدهی کشاورزان خسارت دیده مشمول مصوبه دولت را به 

 .سال امهال خواهیم کرد 3تدریج و به مدت 

مدیر عامل بانک کشاورزی در پایان تصریح کرد: دستورات الزم به شعب این بانک در سراسر کشور ابالغ شده 

 .ارت دیده مشمول مصوبه فوق را متوقف کنندخس کشاورزان های بدهی مورداست تا پیگیری های معمول در 

 /انتهای پیام

 مصوبه دولت درخصوص امهال سه ساله بدهی کشاورزان به زودی آغاز می شود

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 

 خبرگزاری فارس  – 30/10/1397تاریخ : 

درصد تولید کشور را  10هزار هکتاری در انتظار اعتبار/ طرحی که ظرفیت  550طرح  2اجرای فاز 

 دارد 

هکتاری در  550طرح  2برای اجرای فاز  9۸اعتباری که در الیحه بودجه  :مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر گفت

  .توان امیدوار بودبینی شده، آنقدر پایین است که نمیهای خوزستان و ایالم پیشدشت

 اینکه بیان با خبری نشست در امروز نصر جهاد موسسه مدیرعامل نژاد،محمدجواد صالحی خبرگزاری فارس، 

های هزار هکتاری مقام معظم رهبری در دشت 550طرح  2برای اجرای فاز  9۸  بودجه الیحه در که اعتباری

توان امیدوار بود، گفت: امیدواریم که به اذن رهبری از بینی شده آنقدر پایین است که نمیخوزستان و ایالم پیش

صندوق توسعه ملی برای اجرای این پروژه مهم از صندوق توسعه ملی اعتبار اختصاص یابد و کمیسیون تلفیق 

 .ی در الیحه را بازبینی کندبینهم اعتبار پیش

اعتبار نیاز  میلیارد دالر 1.7 هزار هکتاری 550طرح  2 فاز اجرای برای نصر جهاد موسسه عاملمدیر به گفته

خوزستان کلید خورد و با  مقام معظم رهبری به استان 1375هزار هکتاری در سفر سال  550است. طرح 

در سفر هیأت دولت به خوزستان اعتبار این طرح  ۸7ای که در اجرای آن اتفاق افتاد، در سال هسال 12ای وقفه

هزار  550طرح در قانون بودجه به عنوان طرح  9بینی شبا پی 13۸۸ سال در در ردیف بودجه ساالنه قرار گرفت.

 .های خوزستان و ایالم شروع شدهکتاری معروف به طرح مقام معظم رهبری در دشت

های کشاورزی هزار هکتار از زمین 50های خوزستان و هزار هکتار از زمین 500با اجرای این طرح قرار است 

 .یجاد کانال و آماده کشت شودسازی، هموارسازی، اایالم عملیات آماده

این طرح به شدت نیازمند بودجه و اعتبار است و در صورت  2اجرای فاز » :گفت مدیرعامل موسسه جهاد نصر

 «.پذیردسال پایان می 5شود و در مدت آغاز می 9۸تأمین اعتبار از سال 

کنیم از یک سو دستور مقام معظم رهبری را برای اختصاص از محل برای تأمین اعتبار تالش می به گفته وی

 تا کنندمی تالش ربطذی س و مسئوالننمایندگان مجل و از دیگر سو بگیریم صندوق توسعه ملی

  .افزایش اعتبار صورت گیرد 9۸سال  بودجه الیحه در

آنقدر کم  :بینی شده چه میزان است، گفتپیش 9۸نژاد در پاسخ به اینکه اعتباری که در الیحه بودجه حیصال

 .دارد ایویژه اعتبار به نیاز طرح این اجرای توان به آن امیدوار شد واست که نمی

گوید هزار هکتاری در دو فاز طراحی شده است؛ فاز یک آن آنطور که مدیر عامل جهاد نصر می 550اجرای طرح 

برداری رسید و قرار است هزار هکتار به بهره 295جمهور و در سطح ماه امسال با حضور معاون اول رئیسدر آبان

 عمدتاً شوندمی کشت هازمین این در محصوالتی که .آغاز شود 9۸هم با تأمین اعتبار از سال  2اجرای فاز 
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های آماده هزار هکتار از زمین 270 حاضر حال در. است باغی و ایعلوفه محصوالت قند، چغندر ذرت، گندم،

 .شده در فاز یک زیر کشت رفته است

 کشاورزی جهاد وزارت و کشت محصوالت کشاورزی پس از اجرای فاز یک رعامل موسسه جهاد نصر گفت:مدی

 دهش استحصال پروژه این یک فاز از گذشته سال کشاورزی محصوالت کل تولید میلیون تن 2.۸ که کرد اعالم

 .است

میلیون تن به تولید محصوالت کشاورزی  9.5این پروژه بزرگ تأمین شود  2وی ادامه داد: در صورتی که فاز 

 .کشور افزوده خواهد شد

تواند برای بخش کشاورزی داشته باشد، گفت: نژاد درباره اهمیت اجرای این طرح و دستاوردهایی که میصالحی

کند هزار شغل ایجاد می 300درصدی در تولید محصوالت کشاورزی  10اجرای این طرح عالوه بر افزایش حدود 

هزار شغل غیرمستقیم خواهد بود. همچنین اجرای این طرح باعث کاهش  1۴7هزار شغل مستقیم و  153که 

میلیارد تومان  1۶مهاجرت، افزایش امنیت اجتماعی، افزایش توسعه شاخص انسانی و باال رفتن درآمد به 

 .خواهیم داشت میلیارد مترمکعب در سال 1.5جویی شود. ضمن اینکه صرفهمی

صورت گرفت که به اذن رهبری از  93عت اجرای این طرح پس از سال سر مدیرعامل موسسه جهاد نصر گفت:

هزار هکتار در سال  53میلیارد دالر به اجرای این طرح اختصاص یافت و ساالنه  1.5محل صندوق توسعه ملی 

 220پس از تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی  9۶تا  93طی سال  سازی کردیم واراضی این منطقه را آماده

 .سازی شدهزار هکتار آماده

 صنایع از حمایت کنند،می مطرح برخی در اجرای این پروژه برخالف آنچه کهوی تأکید کرد:

 استفاده ترنچر دستگاه اسکریپر و 550 از یک فاز اجرای گرفته است به طوری که در قرار دستورکار در داخلی

 .شود کامال بومی استدرصد اقداماتی که در این پروژه انجام می ۸5دستگاه آن داخلی بود و بیش از  330 شد،

هم مشخص شده است.  2هزار هکتار از اجرای فاز  250 آب تأمین نژاد در حال حاضر شرایطبه گفته صالحی

شود که جزئیات آن هم به سازمان برنامه و های جهاد کشاورزی و نیرو اجرا میپروژه مشترکی بین وزارتخانه

های اصلی و فرعی آبیاری شبکه 2 فاز و تفاوت آن با فاز یک این است که در ست.بودجه ارسال شده ا

 .بود آماده قبالً  اصلی هایشبکه یک فاز در که حالی در. شد خواهد انجام همزمان

لیون دالر از محل می 200مبلغ  بینی کردیممدیرعامل موسسه جهاد نصر گفت: به منظور تسریع کار پیش

 
 آینده در تواندمی و باالست خوزستان منطقه در خاک و آب شوری وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که

های شوییکار آب این با مقابله برای: گفت بریزد، بهم را خاک ساختار و داده قرار الشعاعتحت را محصول تولید
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رسانیم به طوری که مقایسه های متمادی هم با این روش شوری را به حداقل میسنگین انجام شده و در سال

  .ایمحاکی از آن است که شاهد افزایش عملکرد در این منطقه بوده 9۶تا  93های زراعی سال

 هزار هکتاری 550نانس طرح مذاکره با چین برای فای*

 79تاکنون حدود  :نژاد در پاسخ به سوال دیگر فارس که آیا فاینانس دیگر خارجی هم داشتید گفتصالحی

از طریق فاینانس داخلی تأمین شده است، اما با  93تا  ۸7میلیارد تومانی سال  700میلیارد تومان از کل اعتبار 

 .انجام نخواهد شد 9۸کشور چین در حال مذاکره هستیم تا فاینانس بگیریم، اما احتماال در سال 

  کانون بحرانی ریزگرد در خوزستان 7مقابله موسسه جهاد نصر با *

 از خوزستان منطقه در را ریزگردها با های اجرایی جهاد نصر گفت: طرح مقابلهوی در ادامه درباره دیگر طرح

هزار هکتار آغاز  350ها در سطح ایم. این طرح با همکاری موسسه جهاد نصر و سازمان جنگلآغاز کرده 95 سال

 .شد بحرانی العادهآن در جنوب و جنوب شرق این منطقه فوق ۴کانون بحرانی شناسایی شد که کانون  7شد. 

های میلیارد تومان برای مقابله با این کانون 320پیمانکار با اعتبار  11 نصر دجها موسسه مدیرعامل به گفته

دهند اما برای ادامه اجرای این پروژه نیاز به اعتبار بیشتر از ا انجام میر هاییپروژه خوزستان منطقه در زابحران

 .میلیارد تومان است که در اختیار ستاد حفاظت از محیط زیست قرار دارد 320

 هزار حلقه چاه ۶000سازی مصرف سوخت برای برقی سازی تفاهمنامه جهاد نصر با ستاد بهینه*

ای که با نامههزار حلقه چاه کشور خبر داد و گفت: طبق تفاهم ۶00از طرح برقی کردن  نژاد همچنینصالحی

 .کنیم سازیبرقی هزار حلقه را 50گذاری شده که ایم، هدفسازی مصرف سوخت انجام دادهستاد بهینه

 کردستان های تهران، ایالم، همدان، فارس،در استان حلقه را به صورت پایلوت 100وی ادامه داد: در گام نخست 

درصد آن از طریق  ۸0تأمین اعتبار آن در آغاز کار به عهده کشاورز است اما  که .دهیممی انجام آذرشهر و

 .سازی مصرف سوخت پرداخت خواهد شدسازمان بهینه

 سازی سوخت بسیارکند استاختصاص اعتبار توسط ستاد بهینهسازی و بررسی پرونده برقی*

سازی سوخت ارسال شده سازی به سازمان بهینهپرونده برقی 3000 تاکنون :گفت  مدیرعامل موسسه جهاد نصر

 هب که است این ما ودرخواست رودها وتأمین اعتبار آن در این ستاد به کندی پیش میاما مرحله بررسی پرونده

 .ببخشند سرعت کار این

 سازی مصرف سوخت اینبینی کرد که در صورت تأمین اعتبار و همکاری مناسب سازمان بهینهنژاد پیشصالحی

  .سال به پایان برسد 5پروژه طی 

 تجهیزات وارداتی پرورش ماهی در قفس قابل اطمینان نیست/تولیدداخل باید استفاده شود*
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هایی که با سازما ن نامهتفاهم :گفت و کرد اشاره قفس در پروری و پرورش ماهیهای آبزیپروژهوی در ادامه به 

پروری، پرورش ماهی در قفس و پرورش میگو را های کشاورزی داریم، بحث آبزی، شهرکشیالت، موسسه شریف

  .دهیمانجام می

ای گیالن، مازندران، هرمزگان و بوشهر انجام هها بیشتر در استانمدیرعامل موسسه جهاد نصر افزود: این طرح

 .شودمی

نژاد با تأکید بر اینکه هدف ما بیشتر حمایت از صنعت داخلی است، گفت: اقدامات ترویجی و تحقیقاتی صالحی

  .دهیمهای بومی در منطقه شمال انجام میهم برای پرورش گونه

کنید تولید تجهیزات پروش ماهی در قفس، اینها را وارد می وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که چرا به رغم

در حال حاضر تجهیزات پرورش ماهی در قفس از کشور  :که به گزارش شاهدان کارآیی مناسبی هم ندارند، گفت

 ام تالش بنابراین کندنمی مقاومت شدید بادهای برابر در تجهیزات این که ایمشنیده مه ما و شودنروژ وارد می

  .م و از تجهیزات و امکانات بومی استفاده کنیمکنی تقویت را داخلی تولیدکنندگان که است این

 گیردتیالپیا مجوز نمی *

تیالپیا که واردکننده عمده آن هستیم، مدیرعامل موسسه جهاد نصر در پاسخ به اینکه چرا درباره تولید ماهی 

دهید، گفت: تیالپیا اولین بار توسط موسسه شیالت در بافق یزد تولید شد، اما از آنجا که این اقدامی انجام نمی

جنسی آن که های تکدهد. قرار شده که گونهماهی مهاجم است سازمان محیط زیست مجوز پرورش آن را نمی

 .دهدورش داده شود اما سازمان محیط زیست برای تولید آن به صورت انبوه مجوز نمیامکان زادوولد ندارند پر
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 تامین منابع مالی 

 خبرگزاری فارس – 22/10/1397تاریخ : 

 

 ی آبیاری نوین امیلیون دالر از صندوق توسعه ملی بر 300پیشنهاد اختصاص تامین منابع مالی 

د، شور کشور تولید میدرصد تجهیزات آبیاری د 95که ب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینمعاون امور آ

های نوین آبیاری اختصاص ی سامانهامیلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی بر 300گفت: پیشنهاد دادیم 

  .یابد

ر ب و خاک وزارت جهاد کشاورزی دمراد اکبری معاون امور آفارس، علی خبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی

جمع  رهای نوین آبیاری دها و سیستمهای کشاورزی، نهادهالمللی ماشینه بینیشگاجریان بازدید از سومین نما

ی توسعه اا برمیلیون دالر اعتبار از محل صندوق توسعه ملی ر 300ص تخصی 9۸ی سال اخبرنگاران گفت: بر

 .های نوین آبیاری پیشنهاد دادیمسامانه

ی امیلیون دالر اعتبار از محل صندوق توسعه ملی بر 500ف سه سال اخیر یک میلیارد و ی ادامه داد: ظرو

 .خت شده استر اراضی کشاورزی پرداهای نوین آبیاری داجرای طرح سامانه

ر کشور تولید درصد لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار د 95تا  90ر حال حاضر اکبری همچنین تصریح کرد: د

ر ر اختیاد که پس از گذراندن آزمایشات مرکز مکانیزاسیون و تأیید مرکز تحقیقات مهندسی و فنی دشومی

 .گیردبرداران قرار میبهره

ارت جهاد کشاورزی با اشاره به صادرات لوازم و تجهیزات آبیاری گفت: لوازم و ب و خاک وزمعاون امور آ

تجهیزات آبیاری به برخی از کشورهای اروپایی و ترکمنستان، افغانستان، اسپانیا، عراق و برخی کشورهای آسیای 

 .دشودر میمیانه صا

وزارت جهاد با  د:شوند، اضافه کراری مجهز میهای نوین آبیهکتار به سامانه ۴00که ساالنه ی با اشاره به اینو

ا کند تا شرایط تولید رهای جدید به بازار، سعی میهای نوین آبیاری و ورود فناوریهدف هوشمند کردن سیستم

درصد کیلوگرم ماده خشک به ازای هر  9وری از ر چند سال اخیر ضریب بهرهبهتر کند، به طوری که د

 .کیلوگرم افزایش یافته است 1.32 ب مصرفی بهمترمکعب آ

های اخیر امریکا تأثیری در ارتباط ما با کشورهای صاحب فناوری نداشته است، که تحریماکبری با تأکید بر این

ا های گذشته تغییر محسوسی نکرده و ما مذاکراتی ره هم نسبت به سالیشگار این نماهای حاضر دگفت: شرکت

  .همچنان داریم با کشورهای صاحب فناوری

میون دالر به  50و  یک میلیارد ب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: طی سه سال گذشتهمعاون امور آ

میلیون دالر منابع از صندوق  300ر صورت تخصیص های نوین آبیاری اختصاص یافته است که دتوسعه سامانه
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ر اختیار این میلیارد تومان اعتبار د 2۴00با احتساب ارز نیمایی، رقمی معادل  9۸ی بودجه سال اتوسعه ملی بر

 بخش قرار خواهد گرفت

 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 

 ایرنا  – 27/10/1397تاریخ : 

 کشاورزی را تمهیل کنندنوبخت: بانک ها تسهیالت 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بانک ها نمی توانند وام های کشاورزان را استمهال  -ایرنا  -جیرفت 

 .نکنند زیرا این موضوع ، مصوبه دولت بوده و همه باید تمکین کنند

کرمان در جمع کشاورزانی که از به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت روز پنجشنبه در سفر یکروزه خود به جنوب 

فشار برخی بانکها برای وصول معوقات کشاورزی، ناراضی بودند عنوان کرد: طبق مصوبه دولت، بدهی کشاورزان 

سال تمهیل را پذیرفته  2به بانک ها باید تمهیل شود و این بدین معناست که دولت پرداخت تمام مابه التفاوت 

 .است

میلیارد تومان اعتبار برای 170جهاد کشاورزی جنوب کرمان مبنی بر اینکه  وی در پاسخ به رئیس سازمان

میلیارد تومان به جنوب کرمان رسیده است  ۸0تمهیل، به استان کرمان تخصیص داده شده و از این میزان، 

سازمان جهاد کشاورزی، سهمیه بندی می شود را نباید با  2اظهار داشت: اینکه االن در این استان بین 

  .شاورزان محاسبه کنند بلکه طرف حساب آنها دولت استک

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه، حتما کمک می کنیم تا این مشکل مرتفع شود گفت: صبح شنبه در 

سازمان برنامه بودجه کشور و در دفتر کارم، در حضور یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در 

ی و روح اهلل خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی، مجوز مربوطه را، هر آنچه که بود مجلس شورای اسالم

 .خواهیم گرفت تا مشکل کشاورزان حل شود

محمود حجتی وزیر جهاد کشارزی نیز چندی قبل در این خصوص عنوان کرد: قانونگذار تصویب کرده سود این 

مینه کوتاهی کرد، باید مورد پیگیری قرار گرفته و با سال استمهال بر عهده دولت است و اگر بانکی در این ز 2

  .آن برخورد شود

جنوب کرمان با جمعیت یک میلیون نفر، یک سوم مساحت این استان را به خود اختصاص داده و ساالنه چهار و 

 .نیم میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در این منطقه تولید می شود

 اورزی استدرصد اهالی جنوب کرمان کش ۸0شغل 

 لینک خبر 
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 تامین منبع مالی 

 خبرگزاری فارس – 25/10/1397تاریخ : 

 میلیارد تومان به پروژه های بیابانزدایی در استان سیستان و بلوچستان  37اختصاص 

میلیارد تومان به پروژه های بیابانزدایی در استان سیستان و  37بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، امسال 

  .بلوچستان اختصاص یافته است

، مدیرکل منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اقلیم هر منطقه در این استان، فعالیت های بیابانزدایی 

خل شنزارها و ایجاد بادشکن در اطراف همچون مالچ پاشی، نهال کاری، بخش آب و سیالب با احداث کانال در دا

 .مزارع از طریق کاشت نهال انجام می گیرد

هزار هکتار از کانون های بحرانی این استان  3عبدالباسط پاکزاد افزود: از هفته آینده مالچ پاشی و نهالکاری در 

 .آغاز می شود

 .تن مالچ نیاز دارد 12تا  10وی اظهار داشت: هر هکتار مالچ پاشی به 

پاکزاد هدف از مالچ پاشی بر شن های روان را جلوگیری از گرد و غبار، حرکت شن های روان و تبخیر آب از 

 .خاک عنوان کرد

هزار هکتار مالچ پاشی صورت گرفته  33تا کنون در کل استان سیستان و بلوچستان  ۴0به گفته وی از دهه 

 .است

میلیون هکتار از این سطح را  5ر عنوان و تصریح کرد: میلیون هکتا 1۸.7پاکزاد کل مساحت این استان را 

 .میلیون اراضی جنگلی تشکیل می دهد 1.۴میلیون هکتار مراتع و  10.5بیابان، 

بحرانی  میلیون هکتار آن کانون 1.2میلیون هکتار اراضی بیابانی استان سیستان و بلوچستان  5وی ادامه داد: از 

 .طقه این استان استمن 27ریزگردها و شن های روان در 

دهم به ازای هر نفر عنوان  3مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان، سرانه بیابان در جهان را 

هکتار است که نشان دهنده ضرورت انجام فعالیت های  2.3کرد و گفت: سرانه بیابان برای هر نفر در این استان 

 .بیابانزدایی است

ن سیستان و بلوچستان در بخش خشک و نیمه خشک کشور قرار دارد و میانگین بارندگی وی اذعان داشت: استا

 .رسدمیلی متر در سال می 110در آن به 

پاکزاد بهترین درمان کاهش ریزگردها در این استان را توسعه پوشش گیاهی، جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع 

ای پوشش گیاهی در این استان به مشارکت ملی نیاز و مسدود کردن جاده های غیر مجاز دانست و گفت: احی

 لینک خبر .                                                                                                                                                           دارد
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 تامین منابع مالی 

 ایرنا  – 23/10/1397تاریخ : 

 98درصدی اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی در بودجه  18.6افزایش 

وزارت جهاد کشاورزی گفت: مجموع اعتبارات تملک دارایی های مدیرکل دفتر برنامه و بودجه  -ایرنا -تهران

با احتساب کل ردیف های اصلی و متفرقه، سه  9۸سرمایه ای وزارت جهاد کشاورزی در الیحه پیشنهادی بودجه 

 .نشان می دهد 97درصدی را نسبت به سال  1۸.۶میلیارد تومان است که رشد  ۸33هزار و 

درصدی اعتبارات  1۸.۶اضافه کرد: این رشد « حسن قاسمی»ارت جهاد کشاورزی، به گزارش یکشنبه ایرنا از وز

در  97تملک دارایی های سرمایه ای ملی بدون احتساب اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی است که در سال 

 .اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت

رمایه ای با توجه به اهداف و تکلیف به گفته وی، نیاز بخش کشاورزی در حوزه اعتبارات تملک دارایی های س

 .بسیار بیش از این مبلغ است 9۸برنامه ششم توسعه برای سال 

وزارت  9۸قاسمی اضافه کرد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی پیوست شماره یک الیحه بودجه سال 

میلیارد و  174هزار و  2اعتبار  طرح با 11۶برنامه و  31فصل،  10جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه در قالب 

 117برنامه و  31فصل،  10در قالب  97میلیون تومان است که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال  500

 .دهددرصد کاهش نشان می 7.2میلیون تومان، معادل  300میلیارد و  3۴2هزار و  2طرح برابر با 

برخی  9۸های بودجه سال رزی اظهار داشت: به رغم محدودیتمدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاو

میلیارد تومان اعتبار لحاظ  1۴0از ردیف ها با نگاه مثبتی دیده شده به طوری که برای بازسازی و نوسازی قنوات 

 .دهددرصد رشد نشان می 5۶حدود  97میلیارد تومانی سال  90شده که نسبت به رقم 

میلیارد تومان برای بهسازی آب بندان ها در  1۴5همچنین برای نخستین بار  9۸جه وی ادامه داد: در الیحه بود

میلیارد تومانی نیز اعتبارات  145استان های گیالن، مازندران و گلستان اعتبارات ملی و معادل همین رقم 

 .استانی دیده شده است

درصد  15ندان در سه استان مذکور حدود میلیارد تومان اعتبار استانی برای بهسازی آب ب 145قاسمی افزود: از 

ساله به منظور کاهش تنش آبی در فصل گرما و در راستای 2این مبلغ سهم بهره برداران است و این طرح 

 .پایداری تولید اجرا خواهد شد

قم خبر داد و گفت: این ر 9۸های روغنی در الیحه بودجه میلیارد تومانی به کشت دانه ۴5وی از پیشنهاد اعتبار 

میلیارد تومان از محل تملک  20ای و میلیارد تومان آن هزینه 25در قالب اعتبارات مستقل پیشنهاد شده که 

 .دارایی های سرمایه ای است
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ا ای برابر بوی درباره اعتبارات مرغ الین تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و اهمیت مرغ الین، بودجه

مرغ الین به منظور تحقیق و توسعه پیش بینی شده در حالی که این رقم در  میلیارد تومان برای مرکز 13.۸

 .حدود چهار میلیارد تومان بوده است 97سال 

میلیارد تومان برای حمایت از افزایش بهره وری و توسعه زیرساخت های برنج در گیالن و  30وی اختصاص 

عنوان  9۸ز جمله موارد جدید در الیحه بودجه های کشور را امازندران و کشت های جایگزین در سایر استان

 .کرد

 
 درصدی اعتبارات هزینه ای 1۶.1افزایش  **

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی درباره اعتبارات هزینه ای که شامل یارانه ها و اعتبارات 

افزایش داشته و  9۸دی بودجه درصد در الیحه پیشنها 9ای در کشور جاری می شود، گفت: کل اعتبارات هزینه

 .دهدرشد نشان می 97درصد نسبت به سال  1۶.1ای در بخش کشاورزی در سطح ملی اعتبارات هزینه

ها،عوامل تولید،خرید تضمینی محصوالت به غیر از گندم و تنظیم بازار بخش ای برای نهادهوی اعتبارات یارانه

 .ه سال آینده عنوان کردمیلیارد تومان در الیحه بودج 750کشاورزی را 

ها و عوامل تولید مانند بذر، کود، نهال، ای به نهادهبینی کرد که بیشترین میزان اعتبارات یارانهقاسمی پیش

 .واکسن و مبارزه بیولوژیک با آفات پرداخت شود

انجام خواهد وی افزود: پس از تصویب قانون بودجه،سهم بندی اعتبارات یارانه ای توسط وزارت جهاد کشاورزی 

 .شد

میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم  1۴5هزار و  ۸در مجموع  9۸وی با بیان این که در الیحه بودجه سال 

هزار میلیارد تومان یارانه خرید تضمینی گندم از محل درآمدهای عمومی و  2بینی شده است، تصریح کرد: پیش

 .عتبارات هدفمندکردن یارانه ها تامین می شودمیلیارد تومان دیگر نیز از محل ا 1۴5هزار و  ۶

وی گفت: چنانچه این منابع برای خرید تضمینی گندم پاسخگو نباشد از جابجایی منابع یا سایر مکانیزم ها که 

 .در قانون بودجه پیش بینی شده برای تامین اعتبارات اقدام خواهیم کرد

ها دانست و شکی را یکی از موفقیت ها در حوزه یارانهاین مقام مسئول اختصاص ردیف خاص برای سازمان دامپز

 9۸میلیارد تومان در بودجه سال  12۶.۸به منظور تقویت خرید واکسن و واکسیناسیون دام رقم  :اظهارداشت

 .دهدنشان می 97درصدی نسبت به سال  ۴2پیشنهاد شده که رشد معنی دار 

 .میلیارد تومان عنوان کرد ۸9.5سال جاری را وی رقم مربوط به خرید واکسن و واکسیناسیون در 

 میلیارد تومان اعتبار برای جلوگیری از ریزگردها 20پیشنهاد یک هزار و  **

نیز گفت: در بند )ه(  9۸های الیحه بودجه مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی درباره تبصره
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درصد  1۶2پردازد، اعتبارات این حوزه با ز ریزگردها می( که به موضوع مالچ پاشی برای جلوگیری ا1تبصره )

 .میلیارد تومان لحاظ شده است 1020رشد نسبت به امسال، 

درصد فروش آب بهای شهری برای  20الیحه بودجه سال آینده، آمده که  (۶وی ادامه داد: دربند )ب( تبصره )

 .تومان می باشد میلیارد 19.3آبرسانی شرب عشایر لحاظ شود که این رقم معادل 

 .دهددرصد رشد نشان می 29میلیارد تومان بوده  15که  97قاسمی افزود: این رقم نسبت به سال 

( قانون حمایت برق کشور با اولویت مناطق دامداری و 5( عوارض ماده )۶وی تصریح کرد: در بند )د( تبصره )

منجر به توسعه شبکه برق در حوزه دامداری و عشایری در نظر گرفته شده که به این ترتیب اولویت این حمایت 

 .شودعشایری می

گفت: در این تبصره،  9۸( الیحه بودجه ۸مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تبصره )

درصد اعتبارات اجرایی سامانه های نوین آبیاری، شبکه های آبیاری و زهکشی کشاورزی و طرح های آب و  ۸5

 .( برنامه قانون ششم توسعه بالعوض است35ب( ماده ))در اجرای بند  خاک

( الیحه سال آینده،بابت صندوق بیمه 13وی با اشاره به اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی تصریح کرد: در تبصره )

 .کشاورزی یک هزار میلیارد تومان لحاظ شده که نسبت به سال جاری تغییری نشان نمی دهد

 .درصد اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شده است 70در سال جاری نیز تا کنون قاسمی افزود: 

( برای پیشگیری و مهار بیماری های واگیر دامی، بیماری های مشترک 13وی ادامه داد: در بند )د( تبصره )

ده که نسبت به بینی شمیلیارد تومان پیش 100انسان و دام، مایه کوبی دام ها و بهداشت فرآورده های دامی 

 .سال قبل تغییر نشان نمی دهد

قاسمی با اشاره به بودجه تحقیقات گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

به حدود  97میلیارد تومان در بودجه سال  70.7کشاورزی و زیر موسسه های تحقیقات وابسته به آن از حدود 

 .درصدی برخوردار بوده است 2۸.7ده که از رشد میلیارد تومان رسی 91

به یک هزار  9۸وی اضافه کرد: اعتبارات هزینه ای سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی در الیحه بودجه 

 .درصدی را نشان می دهد 1۴.5میلیارد تومان رسیده است که رشد  35و 

میلیون ریال  ۴۴7میلیارد و  573هزار و  21مل وزارت جهاد کشاورزی شا 9۸در الیحه بودجه پیشنهادی سال 

میلیون ریال آن مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای  5۴9میلیارد و  1۸9هزار و  1۶است که از این رقم 

میلیون ریال به بودجه هزینه ای این وزارتخانه  ۸9۸میلیارد و  3۸3هزارو  5)بودجه عمرانی( بوده و بقیه به مبلغ 

 .اختصاص دارد

هرچند بودجه بخش هزینه ای این وزارتخانه نسبت به قانون بودجه امسال افزایش نشان می دهد اما در بخش 

میلیون ریال  3۴0میلیارد و  72۶بودجه های عمرانی شاهد کاهش ارقام بودجه هستیم به طوری که یک هزار و 
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 .از بودجه عمرانی آن در مقایسه با امسال کم شده است

ر عشایری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی کشاورزی، سازمان حفظ نباتات، سازمان چای کشور، سازمان های امو

نهاد نماینده ولی فقیه، موسسه جهاد نصر، سازمان امور اراضی کشور، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، 

هادهایی هستند شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از جمله ن

 .که در ذیل ردیف بودجه وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرند

با این حال سازمان شیالت ایران، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، 

ن و اسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایر

 .شرکت شهرک های کشاورزی دارای ردیف های جداگانه در الیحه بودجه هستند

میلیارد  227هزارو  13میلیون ریال برای بخش شیالت،  255میلیارد و  ۴۶0دولت برای سال آینده یک هزار و 

 200د و میلیار ۴7۶میلیون ریال برای بخش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، هفت هزار و  1۴5و 

میلیون ریال  ۸73میلیارد و  71۸میلیون ریال برای بخش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سه هزار و 

 522میلیون ریال برای بخش دامپزشکی، یک هزار و  ۶22مییلیارد و  ۴0برای بخش موسسه رازی، سه هزارو 

میلیون ریال برای  529میلیارد و  228 میلیون ریال برای سازمان مرکزی تعاون روستایی و 7۶۴میلیارد و 

 .شرکت شهرک های کشاورزی بودجه پیش بینی کرده است

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 

 ایرنا  – 22/10/1397تاریخ : 

 پرداختهزار میلیارد ریال وام  291ماه  9بانک کشاورزی در 

هزار  291ماه افزون بر  9بانک کشاورزی اعالم کرد: مجموع تسهیالت پرداختی این بانک در  -ایرنا -تهران

 .هزار میلیارد ریال افزایش یافت۴7میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 

 12۴ی امسال تا پایان آذر، به گزارش شنبه تارنمای بانک کشاورزی، مانده تسهیالت پرداختی این بانک از ابتدا

 .برابر رشد مانده مدت مشابه پارسال است 2میلیارد ریال افزایش یافت که بیش از  133هزار و 

سال گذشته برای افزایش ظرفیت اعطای تسهیالت بانک کشاورزی به کشاورزان و  ۶به گزارش ایرنا، در 

هزار و یکصد  9به بیش از  1392تومان در سال  میلیارد ۸00تولیدکنندگان، سرمایه این بانک از یک هزار و 

 .افزایش یافت 139۶میلیارد تومان در سال 

هزار میلیارد تومان بود که در سال های  22نزدیک  1392همچنین اعطای تسهیالت بانک کشاورزی در سال 

یلیارد تومان و هزار م ۴7به  1395میلیارد تومان، سال  35به  139۴هزار میلیارد تومان، سال  2۶به  1393

 .هزار میلیارد تومان رسید ۴9به  139۶سال 

درصد منابع این بانک تخصصی  90آنگونه که مدیرعامل بانک کشاورزی بیست و دوم آذرماه اعالم کرد، بیش از 

در بخش کشاورزی هزینه می شود و در سال های اخیر اقدام های خوبی در تخصیص اعتبار به بخش 

اجرای آبیاری تحت فشار و تا حدودی کشت گلخانه ها و پرورش ماهی در قفس انجام  مکانیزاسیون کشاورزی،

شده است که می تواند با افزایش تولید و خودکفایی در برخی محصوالت، تاثیر بسزایی در امنیت غذایی کشور 

 .داشته باشد

 لینک خبر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83167957


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

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

 تامین منابع مالی 

 خبرگزاری فارس – 25/10/1397تاریخ : 

 زدایی های بیابانشفاف نیست/ کاهش اعتبار طرح 98اعتبارات کشاورزی در الیحه بودجه 

تکالیف برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی از اعتبارات  :های مجلس اعالم کردمرکز پژوهش

های برخوردار نیست و به دلیل کاهش اعتبارات، فعالیت 9۸ه بودجه سال الزم، مستقل و شفاف در الیح

  .یابدزدایی در سال آینده کاهش میبیابان

 در کل کشور 9۸های مجلس، در بررسی الیحه بودجه سال به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش

 وانینق و لوایح همانند ی اعالم کرد: تکالیف برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعیکشاورز بخش

برخوردار نیست. برای مثال  9۸ سال بودجه الیحه در شفاف و مستقل الزم اعتبارات از اخیر سال هایبودجه

زراعی، تولید، تأمین و به کارگیری ارقام مقاوم، نژادی و بهبرای مواردی همچون توسعه کشاورزی حفاظتی، به

 ، توسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت زیستی31خوداتکایی در تولید بذر و نهال، موضوع بند الف ماده 

های کشاورزی، گسترش مبارزه تلفیقی با ل استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده)ارگانیک(، اعما

 پزشکی گیاه هایدرمانگاه از حمایت و کود و سم انواع ها ازجملههای گیاهی، مصرف بهینه نهادهآفات و بیماری

که موضوعات مهمی در حوزه کشاورزی و  31 ماده ج بند موضوع جامعه، و انسان سالمت ارتقای راستای در

 .بینی نشده استپیش 97شوند، اعتبار شفاف و مستقلی در الیحه بودجه سال منابع طبیعی محسوب می

 بند تبصره ین موضوع جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی، پرداخت قانون خرید تضمینی مطابقهمچن

به رغم اهمیت و تکلیف قانونی، ردیف اعتباری مستقلی در  31این قانون، موضوع بند ب ماده  10 ماده الف

 .بینی نشده استپیش 9۸الیحه بودجه سال 

 22 کشور، اختصاصی درآمدهای عمومی، منابع اعتبارات میزان بر مشتمل 9۸ماده واحده بود الیحه بودجه سال 

توان چنین استنباط کرد که می 9۸های ماده واحده الیحه بودجه سال دو تبصره است. در نگاه کلی به تبصره

در  9۸ها و بندهای مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ماده واحده الیحه بودجه سال برخی از تبصره

تکلیف جدیدی هستند که در قانون بودجه سال  97ها و بندهای مرتبط در قانون بودجه سال مقایسه با تبصره

ها نیز به رغم ایجاد تغییر در اعتبارات عینا در الیحه بودجه امسال تکرار گذشته وجود نداشت. برخی از تبصره

 9۸رزی مندرج در ماده واحده الیحه بودجه سال های مرتبط با بخش کشاواند. در این بخش برخی از تبصرهشده

  .گیردمورد بررسی قرار می

درصد از منابع دریافتی توسط وزارت نفت بابت  17،  9۸بند هـ تبصره یک الیحه بودجه سال  3بر اساس جزء 

پوش کردن )مالچ( در اختیار وزارت جهاد ها به منظور خاکها و پاالیشگاهخوراک مایع تحویلی به پتروشیمی

  .گیردکشاورزی قرار می
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بود. با احتساب افزایش سقف  درصد در نظر گرفته شده 13، 97در قانون بودجه سال  در حالی که برای این امر

هزار  ۶0، به 97هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال  30داری کل کشور از محل این منابع از واریزی به خزانه

برابر افزایش یافته، ولی در  2.۶توان گفت که این اعتبار بیش از می 9۸میلیارد ریال در الیحه بودجه سال 

 کمتری پاشیمالچ امکان قبل سال به نسبت عمل در مالچ برابری قیمت 3اقل شرایط موجود و با افزایش حد

 .یافت خواهد کاهش زداییبیابان عملیات و بود پذیریامکان
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 تامین منابع مالی 

 ایرنا  – 22/10/1397تاریخ : 

 اختصاص یافت یلیون دالر به طرح های آبخیزداریدویست م

میلیون دالر از محل صندوق  200عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت:  -ایرنا -همدان

 .توسعه ملی به طرح های آبخیزداری کشور اختصاص یافته است

: دبه گزارش ایرنا، حمیدرضا حاجی بابایی روز شنبه در جریان بازدید از طرح های آبخیزداری فامنین بیان کر

  .اختصاص این میزان اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری موید اهمیت مسائل زیست محیطی است

وی اضافه کرد: حفاظت و حراست از منابع طبیعی باید به عنوان یک اصل مهم تلقی شده و مسئوالن در 

  .پاسداری از این منابع ارزشمند تالش مضاعفی داشته باشند

فامنین در مجلس شورای اسالمی گفت: رویکرد مجلس به حفاظت از منابع طبیعی و نماینده مردم همدان و 

  .اجرای طرح های آبخیزداری با هدف حفظ آب و خاک مثبت است

میلیارد ریال برای اجرای طرح های آبخیزداری همدان اختصاص یافته که با توجه به 1۶0حاجی بابایی ادامه داد: 

  .خیز این استان، سعی می کنیم این میزان اعتبار افزایش یابدمشکالت آبی و وسعت حوزه های آب

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان نیز در جریان این بازدید گفت: سه مقوله منابع طبیعی، پدیده 

  .خشکسالی و ریزگردها نیازمند توجه بیشتری هستند

های مردمی، دانش و ظرفیت نیروهای و مشارکت اسفندیار خزایی افزود: برای پاسداری از منابع طبیعی از توان

  .بومی و محلی استفاده می شود

های زیرحوزه آبخیز با هدف برای مدیریت آب 17وی اضافه کرد: طرح های آبخیزداری این استان هم اینک در 

  .سطحی و عملیات آبخیزداری در حال اجرا است

: هدف اصلی از اجرای آبخیزداری حفظ خاک است مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان اظهار داشت

  .چراکه توجه به کیفیت خاک موجب افزایش پوشش گیاهی و کاهش معضل آب می شود

خزایی افزود: با اجرای عملیات آبخیزداری در آینده نزدیک شاهد تحوالت بزرگ در حفظ خاک و جلوگیری از 

  .های زیر زمینی خواهیم بودرسوب و تغذیه سفره

میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی به طرح های  25اندار فامنین نیز در این بازدید گفت: فرم

  .آبخیزداری این شهرستان اختصاص یافته است

سید مجید شماعی افزود: مسئوالن محلی به ویژه دهیاران، شوراهای اسالمی و مردم باید برای تحقق اهداف 

  .رسوب، حفظ آب و خاک است همکاری داشته باشند آبخیزداری از جمله کنترل سیل و

 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 ایرنا  – 23/10/1397تاریخ : 

 محلول ضد شوری اراضی کشاورزی در استان مرکزی ساخته شد

کشاورزی و هیات مدیره شرکت فناور نانو پژوهش مرکزی گفت: عضو هیات علمی مرکز تحقیقات  -ایرنا  -اراک 

 .برای نخستین بار در کشور در این استان ساخته شد P50 محلول ضد شوری اراضی کشاورزی با نام

ها و روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تغییر اقلیم، کاهش منابع آب، افزایش عمق چاه« حمیدرضا دری»

های شیمیایی، کاهش منابع آلی خاک از عوامل توسعه ای زیر زمینی، مصرف غیر اصولی کودشوری بیشتر آب ه

های شمالی است و شوری اراضی را به یکی از مهمترین مشکالت شوری در اغلب خاک های ایران و حتی استان

 .بخش کشاورزی تبدیل کرده است

ا برند بیوزر برای مقابله با این مشکل پس از سال وی ادامه داد: شرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی ب

 .شده است P50 موفق به ساخت محصول ضد شوری به نام RCD ها تحقیق در واحد

 PH عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی خاطر نشان کرد: این محصول با کاهش سریع

د شرایط مناسب برای کنترل شوری، موجب خاک در اطراف ریشه گیاه و تامین ترکیبات فسفات ضمن ایجا

 .شود توسعه ریشه، افزایش انحالل و جذب عناصر ماکرو و ریز مغذی می

دری گفت: مجموع این عوامل موجب کنترل شوری و افزایش تولید محصول شده و به تدریج حاصلخیزی خاک 

 .دهدرا افزایش می

به  72ز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سال و مرک ۶2مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی در سال 

با عنوان مرکز  79بهره برداری رسیده است که با ادغام وارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در سال 

با ادغام مراکز آموزش جهاد کشاورزی  9۴تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سپس در سال 

 .م مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فعالیت کنداستان ها این مرکز با نا

این مرکز دارای بخش های تخصصی پژوهشی مشتمل بر گیاه پزشکی، منابع طبیعی، آبخیزداری، زراعی و باغی، 

 .فنی و مهندسی است

ستر ی است که بمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی دارای هفت ایستگاه تحقیقات

 .مناسبی برای اجرای طرح های تحقیقاتی فراهم کرده است

ایستگاه از این ایستگاه ها به صورت ملی )پردیس تحقیقات و آموزش ملی لوبیای خمین و پردیس تحقیقات و  2

 یآموزش انار ساوه( و پنج ایستگاه دیگر )ایستگاه منابع طبیعی مهندس یونسی خسبیجان، گیاهان دارویی عل

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

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

آباد، علوم دامی فدک، آبخوانداری خشکرود و ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک( به صورت استانی فعالیت می 

 .کنند

 لینک خبر 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – 22/10/1397تاریخ : 

 های دامی به طور کامل مرتفع نشده استل نهادهتن تخم مرغ در کشور/ مشک 2800تولید روزانه 

تن تخم مرغ در کشور خبر  2۸00تا  2700گذار از تولید روزانه رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم

 .داد

صنعت، تجارت و  وگو با خبرنگارگذار در گفتپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخمناصر نبی

، درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .هزار تومان است 15ی امعادل شانه ۶00هزار و  ۸تا  700هزار و  ۶نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

 به مربوط مشکالت که است درحالی این: گفت و داد خبر بازار در آتی هایروز طی مرغ تخم قیمت وی از ثبات

 کنجاله همچون اقالمی سختی به مرغداران همچنان و است نشده مرتفع کامل طور به دامی هاینهاده تأمین

 .کنندمی خریداری را سویا

ای را های دامی در بازار، سهمیهشرکت پشتیبانی امور دام قرار است تا بهبود شرایط نهادهپور ادامه داد: نبی

 .بگیرد تحویل مرغداران از مرغ یا مرغ تخم مقابل در و دهد اختصاص مرغداران به

 تومان 900هزار و  ۶نیازی به واردات تخم مرغ نداریم/قیمت هر کیلو تخم مرغ  :بیشتر بخوانید

های های مانده روی آب را اختصاص ارز مطرح کرد و گفت: هم اکنون کشتیول مشکل کشتیاین مقام مسئ

 .زیادی در بنادر وجود دارد که به سبب نبود ارز، امکان ترخیص کاال وجود ندارد

های دامی در بازار آزاد و تلف شدن طیور صنعت به گفته وی، با استمرار روند کمبود دان، نوسان قیمت نهاده

 .گرفت خواهد قرار نابودی ورطه در  ریمرغدا

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ منتفی شده است، بیان 

ها این آمادگی را دارند که به میزان کافی تخم مرغ برای ها و اتحادیهکرد: با توجه به شرایط مساعد تولید، تشکل

 .دولت قرار دهندعرضه در اختیار 

 صورت اقدامات با امسال: گفت و داد خبر کشور در مرغ تخم تن 2۸00تا  2700پور در پایان از تولید روزانه نبی

 عرضه رد مشکلی عرضه افزایش سبب به همچنین شده، کنترل کشور در پرندگان حاد آنفلوانزای بیماری گرفته،

 .نیفتد اتفاق بازار در قیمت و

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی

 ایرنا  – 25/10/1397تاریخ : 

 فرآیند علمی تولید و تکثیر آناناس در گلخانه به بار نشست

رئیس پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی گفت: فرآیند علمی تولید و تکثیر آناناس در گلخانه در  -ایرنا  -خمین 

 .بازه زمانی یک و نیم ساله با نتایج موفقیت آمیز میوه دهی به بار نشست

از « 2ام دی »سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: نمونه اولیه گیاه آناناس در رقم روز « محمدرضا شفیعی»

کشور هندوستان وارد شد و سپس فرآیند تحقیقی آن زیر نظر موسسه تحقیقات علوم باغبانی در مرکز تحقیقات 

  .سیستان و بلوچستان و پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی کلید خورد

یین بستر کشت و شرایط محیطی در گلخانه به پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در تع :وی اظهار داشت

  .محالت سپرده شد که با گذر از مراحل پژوهشی اکنون به مرحله میوه دهی رسیده است

رئیس پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی بیان کرد: محصول آناناس در زمره میوه های گران قیمت محسوب می 

پرورش آن عالوه بر مناطق جنوبی کشور در گلخانه ها نیز می تواند از ارزش اقتصادی باالیی شود و کشت و 

  .برخوردار باشد

بوته گیاه آناناس کاشته می شود و هر  ۶شفیعی اضافه کرد: در دانش فنی کشت این محصول در هر متر مربع 

  .می کند عدد میوه می دهد که درآمد خوبی عاید گلخانه داران 12تا  10بوته 

وی اضافه کرد: به ویژه در مناطقی نظیر محالت تکثیر این گیاه به روش پاجوش و فروش آن به عنوان گل 

  .زینتی ارزش افزوده باالیی ایجاد می کند

وی گفت: کشت آناناس در گلخانه با استفاده از دانش فنی و ارقام مناسب و سازگار با اقلیم منطقه می تواند 

  .میلیارد ریال درآمد عاید بهره برداران کند 2تا  500ارد و ساالنه یک میلی

جنس  ۴۶گونه از آن در  ۸00آناناس میوه ای است گرمسیری از خانواده برومیلیاس که تا کنون یکهزار و 

روش تکثیر بافت و پاجوش و پژوهش های مربوطه در پژوهشکده در  2شناسایی شده است و تکثیر این گیاه به 

  .استحال انجام 

  .آناناس سرشار از ویتأمین ها و مواد مغذی مثل کلسیم، پتاسیم، فیبر و ویتامین ث است

پژوهشکده ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محالت شامل بخش های اصالح، تکثیر و پرورش، گیاه پزشکی، 

  .ندازی شده استراه ا 1375تحقیقات خاک و آب، بیوتکنولوژی و تحقیقات اقتصادی و بازاریابی در سال 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 

 خبرگزاری فارس – 2۴/10/1397تاریخ : 

 هزار تن سیب درختی برای تنظیم بازار شب عید ذخیره شد  25

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در ارتباط با تنظیم بازار میوه شب عید گفت: کل سیب مورد 

های روستایی خریداری تن توسط شبکه تعاونی 2۴700درخواست و نیاز کمیته های راهبردی استانی به میزان 

  .تن به استانهای مختلف حمل و ذخیره سازی شده است 19۶۶1و بالغ بر 

 حسین ش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان تعاون روستایی ایران، به گزار

تعاون روستایی ایران در گزارش اقدامات مربوط به طرح  مرکزی سازمان مدیره هیئت رئیس و مدیرعامل شیرزاد

 97/9/20 تاریخ در اورزیکش جهاد بالفاصله پس از دریافت ابالغیه وزیر :اظهار داشت 9۸تنظیم بازار میوه نوروز 

 نضم ایران، روستایی تعاون مرکزی سازمان به عید شب میوه بازار تنظیم اجرای مسئولیت واگذاری بر مبنی

جلسات متعدد کمیته راهبردی ملی و تصویب دستور العمل اجرایی مربوطه، اقدامات الزم در زمینه  برگزاری

تن سیب درختی مصوب کمیته راهبردی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه  30000تأمین مقدار 

به میزان  تحت پوشش آغاز و در حال حاضر کل سیب مورد درخواست و نیاز کمیته های راهبردی استانی

تن به استانهای مختلف  19۶۶1تن توسط شبکه تعاونیهای روستایی کشور خریداری و تاکنون بالغ بر  2۴700

 .کشور حمل و ذخیره سازی شده است

 
شیرزاد در ارتباط با تأمین ذخیره احتیاطی سیب درختی طرح تنظیم بازار خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبات 

 20تن سیب درختی مورد نیاز استانها جهت ذخیره سازی، میزان  30000أمین کمیته راهبردی عالوه بر ت

تن  1۴20تن( به عنوان ذخیره احتیاطی در نظر گرفته شده که از این مقدار حدود  ۶000درصد )معادل 

هزار تن سیب نیز  10خریداری و الباقی در شرف نهایی شدن و عقد قرارداد خرید است که در این رابطه مقدار 

 .الوه بر این در شرف خرید توسط شبکه تعاون روستایی کشور استع

 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن تأکید بر اعمال نظارت مستقیم و شیوه متمرکز به تأمین 

استان کشور بر تفکیک میزان  32میوههای مورد نیاز تنظیم بازار شب عید توسط سازمان مرکزی، آمار تفصیلی 

یه، مقدار و محل تأمین، میزان حمل شده، محل ذخیره سازی و متوسط مبلغ خرید را ارائه نمود. بر اساس سهم

تن و خراسان رضوی با  2000تن، استان اصفهان  3000تن، فارس با مقدار  3300این گزارش استان تهران با 

کشور را به خود اختصاص داده تن سهمیه استانی خرید و ذخیره سازی رتبه ی نخست در بین استانهای  1200

 .اند
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تن میوه پس از تأیید کیفیت به مقصد استانهای مختلف  ۸027شیرزاد در ادامه اظهار داشت: تاکنون مقدار 

تن در مبادی تولید تأیید و تحت کلید مدیریت استانها قرار گرفته است.  55۶0بارگیری و حمل گردیده و میزان 

شده هم اکنون تحت کلید سازمان تعاون روستایی و در حال حمل به مراکز  ضمناً ما بقی سیب های خریداری

 .استانها است

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 

 ایرنا  – 23/10/1397تاریخ : 

 تاکنوندرصد سیب مورد نیاز عید  80خریداری 

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طبق دستورالعمل اجرایی تنظیم بازار باید سازمان مرکزی تعاون  -ایرنا -تهران

تن آن  700هزار و  2۴هزار تن سیب مورد نیاز شب عید و ایام نوروز را تامین کند که تاکنون  30روستایی ایران 

 .درصد خریداری شده است ۸0معادل 

تارنمای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد یادآوری کرد بر پایه ابالغیه  به گزارش یکشنبه

بیستم آذرماه وزیر جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار میوه شب عید به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 

 .سپرده شد

تن سیب به استان های  ۶۶1زار و ه 19مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: تاکنون 

 .مختلف کشور حمل و ذخیره سازی شده است

هزار تن سیب درختی مورد نیاز استان ها برای  30وی گفت: بر اساس مصوبات کمیته راهبردی عالوه بر تامین 

و  هزار تن( به عنوان ذخیره احتیاطی در نظر گرفته شد که حدود یک هزار ۶درصد )معادل  20ذخیره سازی، 

هزار تن سیب نیز  10تن خریداری شده است و بقیه در شرف نهایی شدن قرارداد قرار دارد. عالوه بر این  ۴20

 .در شرف خرید از سوی شبکه تعاون روستایی کشور است

 
 بیشترین تخصیص سیب به تهران، فارس و اصفهان  **

تی بین همه استان ها توزیع می شود که مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم کرد: سیب درخ

هزار تن و خراسان رضوی  2تن، فارس سه هزار تن، اصفهان  300از این میزان استان های تهران با سه هزار و 

  .تن بیشترین سهمیه استانی خرید و ذخیره سازی را به خود اختصاص داده اند 200یک هزار و 

وه پس از تایید کیفیت به مقصد استان های مختلف بارگیری و تن می 27شیرزاد گفت: تاکنون هشت هزار و 

  .تن در مبادی تولید تایید و تحت مدیریت استان قرار دارد 5۶0حمل شده است و پنج هزار و 

هزار هکتار تولید شد که از این میزان از ابتدای  252هزار تن سیب در  200به گزارش ایرنا، امسال سه میلیون و 

 .هزار تن به کشورهای هدف صادر شده است 220سال تاکنون 

به سه  139۶هزار هکتار تولید شد. این میزان در سال  2۴9هزار تن سیب در  ۴00سه میلیون و  1395در سال 

 .هزار هکتار رسید 252هزار تن در  700میلیون و 

حدود  139۶ال هزار تن و در س 35۴نزدیک  1395هزار تن، سال  321نزدیک  139۴میزان صادرات در سال 

 .هزار تن بود ۶05
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مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی، اکنون « شکر اهلل حاجی وند»به گفته 

هزار تن سیب درختی در سردخانه های کشور موجود است و در برخی استان ها با ذخیره باال روبروییم؛  750

 .و کمبودی نداریمبنابراین برای تامین بازار داخلی مشکل 

هزار هکتار از باغ های جهان کشت می شود که ایران از  300میلیون تن سیب در پنج میلیون و  90سالیانه 

لحاظ تولید پس از چین، آمریکا و لهستان در رتبه چهارم قرار دارد و به لحاظ سطح زیرکشت پس از چین و 

 .هندوستان است

 لینک خبر 
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 ولیدات زراعی ت
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 تولیدات دام و طیور

 ایرنا  – 2۴/10/1397تاریخ : 

 جوجه یک روزه جزو کاالهای اساسی شد

کاالهای واسطه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد جوجه یک روزه گوشتی که تاکنون جزو  -ایرنا -تهران

ای و سرمایه ای بود، از این گروه خارج و در گروه کاالیی اول )کاالهای اساسی( قرار گرفت و از این پس ارز 

 .تومانی به آن تعلق می گیرد ۴200

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پس از تغییر سیاست های ارزی دولت، کاالهای وارداتی در چهار گروه ساماندهی 

االیی نخست مربوط به کاالهای اساسی و ضروری است که ارز آن از محل درآمدهای حاصل از شدند؛ گروه ک

 .فروش نفت تامین می شود

ای می شود که تامین ارز آنها از محل صادرات ای و سرمایهگروه کاالیی دوم شامل مواد اولیه و کاالهای واسطه

 .پتروشیمی، فوالد و مواد معدنی انجام می شود

یی سوم برای کاالهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها حاصل از صادرات کاالهایی است که ملزم گروه کاال

 .به ارائه در سامانه نیما نیستند

 .واردات گروه چهارم کاالیی نیز به کشور ممنوع است

ی اساسی و همچنین بر اساس مصوبه شانزدهم مرداد ماه هیات وزیران، ارز به نرخ دولتی فقط برای کاالها

  .اولویت دار اختصاص می یابد و سایر کاالها باید ارز خود را از سامانه نیما و به نرخ آزاد تامین کنند

تارنمای گمرک جمهوری اسالمی امروز )دوشنبه( نامه ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرد که در آن 

  .است اعالم شده جوجه یک روزه گوشتی جزو گروه کاالهای اساسی

به نظر می رسد این جابه جایی با توجه به افزایش قیمت مرغ در ماه های اخیر است؛ به طوری که بررسی 

هزار تومان  15تا  13میدانی شنبه گذشته خبرنگار ایرنا از بازار، حاکی از این بود که قیمت هر کیلوگرم مرغ به 

 .رسید

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

 خبرگزاری فارس  – 2۴/10/1397تاریخ : 

  ماه 8هزار راس دام در  927برابر شد/ 4.5قاچاق دام زنده 

راس  ۴77هزار و  92۶و نیم برابری به میزان  ۴دهقانی نیا گفت: میزان قاچاق دام در هشت ماهه امسال با رشد 

  .دام رسیده است

های گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما؛ امیر رضا دهقانی نیا مدیر کل نظارت بر سامانهبه 

 به دام قاچاق الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به قاچاق دام در کشور گفت: قبالً 

 طشرای حاال که حالیست در این. گرفتمی قرار توجه مورد دام بهداشتی ضوابط نشدن لحاظ و بود ورودی صورت

 .ی شده استخروج قاچاق مشمول هایکاال جزو دام و شده عوض

 .گیردهای همسایه از جمله عراق صورت میوی ادامه داد: هم اکنون بیشترین قاچاق دام به کشور

دام آن را به لب مرز برده  های تثبیت دام قاچاق اظهار کرد: بعنوان مثال صاحبدهقانی نیا با اشاره به پیچیدگی

ای باید در این رود حاال چه کسی باید دستگیر شود؟ و چه ضابطهکند و این دام به آن سوی مرز میو رها می

 خصوص اعمال شود؟

ها را وسوسه به پرداخت بهایی شوند و با عشایر ارتباط گرفته و آنوی ادامه داد: از سوی دیگر دالالن وارد کار می

 .کنندگزاف می

دهقانی نیا تصریح کرد: در این حالت نیز عشایر مسیر خود را طی کرده و دام را در جایی رها کرده و باقی ماجرا 

 .کندهای مقابله با قاچاق دام را مشخص میها پیچیدگیکنند که تمام اینرا به دالل محول می

با قاچاق کاال و ارز اظهار کرد: تمام این های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه مدیر کل نظارت بر سامانه

ها مشخص و از سوی دیگر دامشان نیز های کوچ آنمشکالت بخاطر بی هویتی دام عشایر است که باید مسیر

 .هویت دار شود

 همه و شده تشکیل ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد پیشگیری معاونت در کارگروهی  دهقانی نیا افزود:

 ل اینماحص. اند کرده بررسی را دام قاچاق با مبارزه جوانب تمام کارگروه این در حضور ضمن ذیربط هایدستگاه

نشست تصویب شیوه نامه ضوابط خرید و فروش و حمل و نگهداری دام شد که این شیوه نامه برای ابالغ به وزیر 

 .کشور ارسال شد

 پالک تواند خرید و فروش شود که دارایتنها دامی میوی تصریح کرد: بر اساس این شیوه نامه از این به بعد 

 .ها تهیه شوده هویت وزارت جهاد برای تمامی دامسامان از باید هویت پالک این. باشد هویت

ها ی دامشود و همهرقمی و قابل رویت است که روی گوش دام نصب می 15 ایشناسه پالک این: کرد  وی ابراز

شند و صاحب دام با مراجعه به پنجره واحد کشاورزی باید ضمن ثبت دام خود این باید این پالک را داشته با
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روز فرصت دارد که این پالک هویتی را دریافت  5شود پالک را نیز ثبت کند. دامدار برای دامی که تازه متولد می

 .کند

ارز افزود: از این پس خرید و های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کاال و مدیر کل نظارت بر سامانه

 .است قانونی غیر دام فروش و خرید روند این انجام بدون و شودمی ثبت جهاد وزارت فروش دام نیز در سامانه

ها نیز اظهار کرد: بر اساس شیوه نامه جدید، حمل دام تنها از جانب دهقانی نیا با اشاره به ضوابط حمل و نقل دام

حامل گواهی بارنامه از سامانه برخط سازمان راهداری هستند، مجاز است و برای این های حمل و نقل که شرکت

 کار نیز شرکت حمل و نقل باید استعالم گواهی بهداشتی و حمل دام را از پنجره واحد جهاد کشاورزی اخذ کند

 .لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

 خبر گزاری فارس  – 25/10/1397تاریخ : 

 قاچاق ساالنه یک میلیون راس دام به کشورهای عربی 

شود که میلیون راس دام زنده از کشور قاچاق می 1اتحادیه دامداران ایران اعالم کرد: ساالنه بیش از رئیس 

  .کاهش عرضه را تشدید کرده است

هزار  ۸50علیرضا عزیزاللهی با اشاره به اینکه ساالنه  ی صداوسیما،به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزار

هزار تن نیز  300هزار تن گوشت گوسفند و  500شود، افزود: از این حجم تن گوشت قرمز در کشور تولید می

 .است گوساله و گاومیش گوشت گاو، 

هزار تن کمبود عرضه در کشور  300هزار تن دانست و گفت:  100وی تقاضا برای گوشت قرمز را یک میلیون و 

هزار تن گوشت گوساله منجمد و افزایش تولید گوشت سفید با  2۴0وجود دارد که در اوایل انقالب با واردات 

 .شد که البته این روند ادامه پیدا نکرده استهدف جایگزینی آن با گوشت قرمز وضعیت بازار تنظیم می

کیلو گرم و ماهی  29کیلو گرم به  ۶اره به افزایش سرانه مصرف گوشت مرغ از اتحادیه دامداران ایران با اشرئیس 

کیلو گرم با افزایش تولید گوشت سفید ادامه داد: تمایل مردم برای مصرف گوشت گرم از نوع  ۶گرم به  ۸00از 

 بازار در شده ایجاد کمبود و فعلی شرایط ایجاد سبب گوسفند و جایگزین نشدن گوشت سفید با گوشت قرمز، 

 .است

 های عربیتقاضا برای گوشت گوسفند ایرانی در کشور*

کیلو گرم است، گفت: تقاضای  12عزیزاللهی با بیان اینکه سرانه گوشت قرمز از اوایل انقالب تا امروز تقریبا 

لیل دهای عربی که منجر به ایجاد پدیده قاچاق شده است نیز بسیار زیاد برای گوشت گوسفند ایرانی در کشور

میلیون  1دیگر کمبود دام برای تامین گوشت گوسفند است بطوری که هم اکنون شاهد قاچاق ساالنه بیش از 

 .راس دام زنده از کشور هستیم که کمبود عرضه را تشدید کرده است

ش هو یکجا نشینی عشایر را نیز از دالیل دیگر کاوی کاهش مراکز تولید با مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها

 .حجم تولید گوشت در کشور دانست و افزود: دولت نتوانسته است بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند

اتحادیه دامداران ایران با اشاره به حجم محدود تولید دام سبک در جهان و تمایل مردم برای دریافت رئیس 

 cis هایزالندنو، استرالیا و کشور هایگوشت گرم گوسفند ادامه داد: واردات گوشت گرم گوسفند فقط از کشور

 .است گذاربوده اثر نیز آن واردات میزان در تولید محدود حجم که است پذیر امکانآسیای میانی( )

 رونق تولید گوشت گرم گوسفندی با کاهش حساسیت بر قیمت*

ها و کاهش حساسیت بر قیمت گوشت عزیزاللهی رونق تولید گوشت گرم گوسفندی با رفع مشکالت بخش نهاده

درصدی قیمت نهاده ها، پرورش دام سبک توجیه  ۴0تا  30امکان پذیر دانست و افزود: درحال حاضر با افزایش 
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 ماه چند در البته کندمی عرضه ازارب به کم وزن با را خود داماقتصادی مناسب ندارد به همین دلیل دامدار، 

 زبرو آینده هایماه در آن اثر که یافته افزایش تولید برای دامداران تمایل  گوشت، قیمت افزایش با گذشته

 .کندمی

وی با اشاره به اینکه محدودیت امکان تولید دام سبک مشکل اصلی در تامین بازار است گفت: ایجاد دامداری 

 کاهش در سبک بصورت صنعتی شاید بتواند مشکل تولید را برطرف کند، اما به دلیل افزایش هزینه تولید، 

 .نیست گذار اثر گوشت قیمت

رد ها را کنترل کجبران کمبود فعلی در گوشت قرمز یا باید قیمت نهاده رئیس اتحادیه دامداران ایران افزود: برای

 .و یا میزان تقاضا برای آن کاهش یابد

 لینک خبر 
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 تولیدات دام وطیور 

 ایرنا  – 23/10/1397تاریخ ک 

 منطقه استقاچاق دام متاثر از نوسان نرخ ارز در 

های دامی سازمان دامپزشکی گفت: قاچاق دام به داخل مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری -ایرنا  -مهاباد 

 .و خارج از کشور متاثر از کاهش یا افزایش نرخ ارز و تغییر ارزش پولی در ایران و کشورهای همسایه است

ر ایرنا در مهاباد اظهار داشت: هرگاه نرخ ارز در کشورهای سید بهمن نقیبی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگا

منطقه تغییر پیدا کند به دلیل سودآوری، قاچاق دام در مرزهای غربی )عراق و ترکیه( و جنوب شرقی کشور 

 .)پاکستان( آغاز می شود

است و قاچاق دام وی افزود: کارگروه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان های مختلف کشور تشکیل شده 

 .نیز در این کارگروه ها مورد بررسی قرار می گیرد

وی اضافه کرد: قاچاق دام باعث می شود که دام هایی که بیماری آنها کنترل نشده است، وارد شود و اگر این دام 

 .ها مدتی در قرنطینه نباشند، می توانند بیماری های مختلف دامی را وارد ایران کنند

: سطح خدمات دامپزشکی در بین کشورهای منطقه تنها در کشور ترکیه هم تراز با خدمات وی یادآور شد

دامپزشکی در کشورمان است و اگر دام هایی از دیگر کشورها وارد شود، ممکن است بیماری های مختلف دام را 

 .به داخل کشور منتقل کند

یه در مورد کنترل بیماری های دامی، اظهار نقیبی با اشاره به منعقد شدن تفاهم نامه همکاری ایران و ترک

کشور در مورد اخبار مربوط به شیوع بیماری های دامی  2داشت: طبق این تفاهم نامه همکاری بین مسووالن 

 .صورت می گیرد و حتی در مواردی امکان تبادل نمونه ها هم وجود دارد

پزشکی کشور گفت: استان های غربی کشور به های دامی سازمان داممدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری

عنوان دروازه های ورود دام به داخل کشور باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و کنترل بیماری های دام در این 

 .مناطق به صورت جدی تر پیگیری شود

 
 ضرورت مقابله با بیوتروریسم **

دامپزشکی کشور گفت: در قالب مدیریت پدافند  های دامی سازمانمدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری

غیرعامل هرگونه گزارشی در مورد تلفات یا شیوع بیماری های غیرمعمول بررسی می شود و برای مقابله با 

 .بیوتروریسم اقدامات پیشگیرانه در مورد آن صورت می گیرد

ان و خطر برای جوامع انسانی باید نقیبی افزود: بیوتروریسم موضوع جدیدی نیست اما به دلیل اشتراک با انس

 .مورد توجه و تاکید قرار گیرد تا قبل از بروز اقدامات پیشگیرانه انجام شود
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سازمان دامپزشکی کشور همراه سایر ارگان های مربوطه در این زمینه از آمادگی کافی  :وی اظهار داشت

 .ر در داخل تامین می شودبرخوردار است و هم اکنون بخش زیادی از واکسن های مورد نیاز کشو

هزار دُز واکسن این بیماری از خارج کشور تامین می  ۶00ساالنه « هاری»نقیبی اضافه کرد: تنها در بیماری 

شود و در مابقی بیماری ها از جمله تب برفکی، ایران از ظرفیت های خوبی در زمینه تامین واکسن برخوردار 

  .است

 

 تقدیر است  مهار بیماری لمپی اسکین قابل **

های دامی سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه مهار بیماری مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری

به عنوان یک  1393لمپی اسکین در سطح کشور قابل تقدیر است، گفت: این بیماری برای نخستین بار در سال 

 .بیماری دامی غیربومی از طریق دام آلوده وارد کشور شد

استان کشور را تحت تاثیر قرار داد  2۴نقیبی افزود: این بیماری به سرعت در کشور پخش شد و جمعیت دام در 

 .و با اقدامات مناسب سازمان دامپزشکی مهار شد

وی اضافه کرد: سازمان دامپزشکی کشور با اجرای سیاست حذف و ریشه کنی بیماری و تشدید اقدامات 

م سازی دام های بیمار به خوبی توانست این بیماری را کنترل و از بومی شدن آن بهداشتی قرنطینه ای و معدو

 .جلوگیری کند

نقیبی گفت: هم اکنون این بیماری از قالب طرح های مایه کوبی سراسری خارج شده و در صورت مشاهده کانون 

کیلومتر مایه کوبی می  10هایی از آن، دام های آن منطقه با توجه به شدت بیماری در شعاع های یک، سه یا 

 .شود

بیماری لمپی اسکین یک بیماری پوستی ویروسی با سرعت انتشار باالست که خسارت های اقتصادی سنگینی با 

  .کاهش تولیدات دامی، ضایعات پوستی و تلفات در جمعیت گاوی وارد می کند

ود به قاره آفریقا بوده و در سال های این بیماری که مختص دام بوده و قابل انتقال به انسان نیست، زمانی محد

  .اخیر در سایر کشورها از جمله مصر، اردن، لبنان، فلسطین اشغالی، عمان، عراق و ترکیه بروز کرده است

انتقال عامل بیماری عالوه بر تماس با گاوهای بیمار و محصوالت خام دامی آلوده به ویروس از طریق گزش 

  .ی خونخوار به طور مکانیکی صورت می گیردحشرات از جمله پشه ها و مگس ها

 
 امسال کانون های آنفلوانزای پرندگان بسیار محدود است **

های دامی سازمان دامپزشکی کشور گفت: سال گذشته در این فصل با مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری

 .بیماری مبتال شدند میلیون قطعه مرغ به این 20شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور بیش از 
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نقیبی افزود: امسال با اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسیون طیور این بیماری کاهش چشمگیری یافته و هم اکنون 

 .کانون این بیماری در کشور مشاهده شده است 2تنها 

ل جمعیت وی اضافه کرد: کانون های بیماری آنفلوانزای پرندگان در سال جاری در حالی کاهش یافته که امسا

  .طیور کشور در مقایسه با سال گذشته کاهش نداشته است

آنفلوآنزای پرندگان، یک بیماری کشنده با انتشار سریع در پرندگان بوده و عامل مولد آن ویروسی است که با 

  .ساختار فیزیکی پرندگان سازگار شده و تحت شرایطی به انسان نیز منتقل می شود

س با یک صدای خاص تنفسی، اسهال سفید و سبز، افت شدید تولید تخم، تیرگی بی اشتهایی، اشکال در تنف

تاج به همراه خونریزی در ریش و ساق پا، پژمردگی شدید پرندگان، آبریزش از چشم و بینی و افزایش شدید 

  .مرگ و میر پرندگان از عالیم این بیماری است

ن، ترشحات تازه مجاری تنفسی پرندگان بیمار و این ویروس اغلب از طریق تماس با فضوالت پرندگان، خو

  .محیط زیست آلوده انتقال می یابد

میلیون راس دام سبک )گوسفند و بز(  50میلیون راس دام سنگین )گاو و گوساله( و بیش از  13در کشور حدود 

 .وجود دارد

 لینک خبر 
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 حبوبات
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 خاک

 ایرنا  – 23/10/1397تاریخ : 

 خاک های بر باد رفته

خاک، باد آورده نیست اما آن را باد می برد، سیل و باران، آن را تخریب می کند، دام ها به آن  -ایرنا -یاسوج

 .رود حمله می برند و در کل، این ثروت آرام آرام، آب می

به گزارش ایرنا یکی از مهمترین منابع طبیعی تضمین کننده رشد گیاهان، خاک است که بخش زیادی از 

 . نیازهای غذایی جهان را برآورده می کند

تقاضای رو به افزایش برای غذا، کمیابی خاک زراعی را به دنبال دارد و در سال های اخیر این منبع طبیعی با 

انی ) جنگل زدایی، چرای بیش از حد دام و مدیریت نادرست اراضی( و عوامل طبیعی ) ارزش در اثر عوامل انس

 .فرسایش بادی و آبی( تخلیه شده و ارزش آن کاهش یافته است

 
 چرا خاک ایران، آب می رود؟ **

مهمترین عوامل طبیعی  :یک پژوهشگر محیط زیستی که تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده است گفت

ش تخریب و فرسایش خاک را می توان چگونگی رژیم بارندگی در ایران و بارش های رگباری بویژه در فرسای

مناطق خشک و نیمه خشک کشور، شیب تند زمین های کشاورزی در بیشتر نواحی روستایی و فقر پوشش 

 .گیاهی در بخش وسیعی از فضای سرزمینی به حساب آورد

درست زراعت و کشت در اراضی کشاورزی، روش های سنتی آبیاری و عدم ناصر بیات اظهار داشت: شیوه های نا

توسعه روش های بهینه و نوین، استفاده بی رویه و غیر اصولی از کودها و آفت کش های شیمیایی، روش های 

شخم نامناسب به ویژه در زمین های شیب دار، ضعف مدرنیزاسیون کشاورزی، فشار دام بر مراتع و تخریب آن، 

و تخریب روزافزون جنگل ها، تغییرات نادرست کاربری زمین، شور شدن و کاهش میزان رطوبت پذیری قطع 

خاک در زمین های کشاورزی به علت روش های نادرست کشت، زرع و آبیاری از مهمترین عوامل انسانی 

 .فرسایش و تخریب خاک در ایران هستند

ه برنامه ریزی ملی، منطقه ای و محلی در زمینه استفاده مجموع یافته های بدست آمده نیاز ب :وی عنوان کرد

بهینه از منابع خاک به عنوان بستر اصلی حیات را در نظام زیست محیطی کشور دارد زیرا ادامه روند کنونی 

عالوه بر اینکه نظام اکولوژیکی سرزمین را به خطر می اندازد نظام اقتصادی و اجتماعی را با چالش های گسترده 

 .برو می کندای رو

یک کارشناس دیگر نیز در این زمینه گفت: فرسایش یک فرآیند طبیعی است که در اثر فعالیت های انسانی 

تشدید می شود. نتیجه فرسایش، کاهش حاصلخیزی خاک و از بین رفتن مواد آلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم 
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 .است

ی، افزایش سیالب ها، کاهش تولید برق، لطفعلی عاقلی افزود: کاهش پوشش جنگلی، کاهش تولیدات زراع

 .کاهش کیفیت آب آشامیدنی و مانند آنها آثار مستقیم و غیرمستقیم فرسایش خاک هستند

وی بیان کرد: در بین عوامل موثر بر فرسایش خاک بایستی معیارهای حفاظت شامل توسعه ندادن کشت علوفه 

دام(، رعایت حد و ظرفیت مراتع و تامین سوخت جنگل ) و در عوض واردات علوفه در راستای جبران خوراک 

 .نشینان به منظور قطع نکردن درختان جنگلی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند

مهمترین پیامد ادامه فرسایش خاک تهدید امنیت غذایی کشور در آینده خواهد بود زیرا خاک بستر اصلی در 

مین منظور اجرای راهکارهای عملی حفظ خاک مانند کشت زمینه تولید مواد غذایی به حساب می آید به ه

 .نواری، تراس بندی اراضی شیب دار، درخت کاری و بوته کاری موثر خواهد بود

تن در هکتار است و طبق  ۶بر اساس آمار موجود فرسایش آبی خاک در کشور ساالنه به طور متوسط حدود 

 .کهگیلویه و بویراحمد بیشتر از میانگین جهانی استگزارش های مسئوالن، فرسایش خاک در استانی مانند 

 
 برابر میانگین جهانی 3فرسایش خاک در کهگیلویه و بویراحمد  **

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: میزان فرسایش خاک در استان به نسبت 

 .میانگین جهانی آن بیش از سه برابر افزایش یافته است

تن در هکتار عنوان کرد و گفت: این در حالی  ۶ن حکمتیان میزان فرسایش ساالنه خاک در جهان را غالم حسی

تن در هر هکتار رسیده است و این روند محیط  20است که فرسایش خاک در کهگیلویه و بویراحمد به ساالنه 

 .زیست و طبیعت این استان نه چندان وسیع را بطور جدی تهدید می کند

بع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد خشکسالی، آتش سوزی ها، بوته کنی گیاهان مرتعی، مدیرکل منا

های غیر اصولی در اراضی شیب دار، کوهستانی بودن و موقعیت توپوگرافی و همچنین چرای قطع درختان، شخم

 .دام مازاد بر مراتع را از مهمترین عوامل فرسایش خاک در استان ذکر کرد

 

 یلویه و بویراحمد در معرض خشکسالیکهگ **

اگرچه در سال زراعی جاری بارش باران قابل توجه بوده اما این حجم از باران نتوانسته است خشکسالی سال 

 .های گذشته را جبران کند

به دلیل خشکسالی های سال های اخیر بسیاری از رودخانه های استان همچنان خشک بوده یا آب کمی را در 

 .ده اندخود جای دا

ای کهگیلویه و بویراحمد حکایت از کاهش میزان نزوالت جوی در هشت ها و مطالعات شرکت آب منطقهبررسی
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ها در این مدت نسبت به بلند مدت و از سال زراعی طوری که میانگین بارشسال گذشته در این استان دارد به 

 .درصد کاهش یافته است 50حدود  1395تا  1351

سد کوثر و شاه قاسم در کهگیلویه بویراحمد، کاهش حجم سفره های آب زیر  2حجم آب  عالوه بر کاهش

 .زمینی برخی دشت های این استان نیز بر فرسایش خاک نقش موثری داشته است

درصد  10کهگیلویه و بویراحمد با یک درصد از مساحت خاک ایران در سال های نه چندان دور دارای حدود 

میلی متر  ۶00میلیارد متر مکعب بوده و میانگین بارش ساالنه آن بیش از  10یزان بیش از منابع آبی کشور به م

 .برآورد می شد

وجود ده ها رودخانه دائمی در سال های نه چندان دور کهگیلویه و بویراحمد را به سرزمین رودخانه های 

کم آبی، میزان فرسایش خاک را در  خروشان مشهور کرده بود اما تداوم خشکسالی در دهه اخیر عالوه بر بحران

 .کهگیلویه و بویراحمد تشدید کرده است

 
 تاثیر چرای دام در فرسایش خاک **

هزار هکتار مرتع هشت دهم درصد از مراتع کشور را در خود جای  72۴کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن حدود 

 .داده است

امی است و براساس گزارش های مسئوالن، نسبت چرای دام میلیون واحد د 2کهگیلویه و بویراحمد دارای حدود 

 .در مراتع استان حدود سه برابر ظرفیت مجاز است

با گسترش این معضل هر روز مراتع استان به میزان بیشتری تخریب می شود و این مشکل فرسایش خاک را 

 .افزایش خواهد داد

 
 وقوع سیل فرسایش خاک را تشدید می کند **

گرچه همیشه خوشحالی کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد را در پی داشته است اما این نزوالت جوی بارش باران ا

 .گاه آنچنان سیل آسا بوده که باعث شسته شدن خاک و از بین رفتن الیه ای از آن می شود

تا هشت سانتی متر است که وقوع سیل تخریب و  ۶ضخامت الیه مناسب از خاک برای کشت و زراعت حدود 

 .کاهش کیفیت آن را در پی دارد

کهگیلویه و بویراحمد در سال های پربارش با باران های سیل آسا مواجه است که سبب شست و شوی خاک و 

 .انتقال آن به سدها، رودخانه ها و دره ها می شود

 

 آبخیزداری و تاثیر آن در جلوگیری از فرسایش **
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ی تغذیه مصنوعی را برای غنی کردن منابع آب زیرزمینی افزایش روزافزون مصرف آب، به کارگیری روش ها

افزایش داده است و به کمک روش آبخیزداری می توان آب های مازاد بر مصرف را در زمان کمی در زیر زمین 

 .ذخیره کرد

از جمله روش های کارآمد در زمینه بهبود وضعیت کشاورزی استان کاهش فرسایش خاک از طریق اجرای طرح 

 .زداری استهای آبخی

 .تاکنون در حوزه های آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده است 70عملیات آبخیزداری از سال 

یک کارشناس آبخیزداری و حفاظت خاک در این زمینه گفت: در کنار عملیات مکانیکی و آبخیزداری برای مهار 

ن دارویی و درختان جنگلی ساالنه در نقاط های استان عملیات بیولوژیکی از جمله کاشت گیاهاخاک و روان آب

 .شودمختلف استان انجام می

متر مکعب عملیات مکانیکی شامل بندهای رسوبگیر سنگی،  300میلیون و  2الیاس پور محراب افزود: تاکنون 

 .مالتی، گابیونی، بند خاکی، خشکه چین و پخش سیالب در حوزه آبخیز داری این استان انجام شده است

هزار هکتار از حوزه آبخیز داری این استان شامل علوفه  295عملیات بیولوژیکی آبخیزداری در  :هار داشتوی اظ

 .کاری، بذر پاشی و کپه کاری نهالکاری، حفاظت و قرق، مراقب و آبیاری انجام شده است

اد اشتغال، کنترل پور محراب بیان کرد: بهره وری مناسب از منابع آب و خاک، تعذیه سفره های زیرزمینی، ایج

بحث فرسایش، کنترل سیالب، مدیریت و بهره وری بهینه از منابع آب و توسعه اقتصادی جوامع محلی از اهداف 

 .اجرای طرح آبخیزداری است

های آبخیزداری اجرا شده در استان از سوی کارشناسان منابع هکتار از طرح 200هزار و  1۸وی گفت: ارزیابی 

 .هگیلویه و بویراحمد انجام شده استطبیعی و آبخیزداری ک

میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی برای  250مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز با اشاره به اختصاص 

طرح آبخیزداری و آبخوان داری برای  ۶7های آبخیزداری و آبخوان داری در استان گفت: باید اجرای طرح

 .جلوگیری از فرسایش خاک اجرا شود

هزار هکتار از  300غالم حسین حکمتیان افزود: تاکنون بیش از پنج هزار طرح آبخیزداری در سطح بیش از 

 .های منابع طبیعی استان برای جلوگیری از فرسایش خاک اجرا شده استعرصه

های دها تن خاک به پشت سها عالوه بر کنترل و جلوگیری از ورود میلیونوی یادآور شد: با اجرای این طرح

 .شودمیلیون متر مکعب روان آب در استان جلوگیری می 50جنوب کشور و استان، ساالنه از هدر روی 

های جلوگیری از فرسایش خاک های آبخیزداری و آبخوان داری را از مهمترین راهکارحکمتیان اجرای طرح

 .شودف استان اجرا میهای مختلطرح آبخیزداری در حوزه ۴5دانست و گفت: ساالنه به طور میانگین 

هزار هکتار  ۶30مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تاکنون مطالعات آبخیزداری در حدود 
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از عرصه های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است گفت: با اجرای طرح های آبخیزداری در این مناطق 

میلیون متر مکعب رواناب در سطح این استان  500فرسایش، افزون بر عالوه بر کنترل سیالب ها و جلوگیری از 

 .ذخیره خواهد شد

هزار هکتار از عرصه های جنگلی در سطح استان خبر  ۴0حکمتیان اصل همچنین از خطر بیابان شدن بیش از 

ف های داد و گفت: وزش بادهای شدید، پوشش گیاهی فقیر و ناچیز، کاهش بارندگی، شور شدن خاک و اختال

 .شدید دمای شب و روز از عوامل مهم در ایجاد خطر بیابانی شدن عرصه های طبیعی است

 
 کند شدن روند فرسایش با کشت گیاهان دارویی**

هزار هکتار عرصه طبیعی  200معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 

شناسایی شده است که با کشت در این عرصه ها می توان تا حدی  مستعد توسعه گیاهان دارویی این استان

 .جلوی فرسایش خاک را گرفت

ساله که از سوی کارشناسان تدوین شده طرح توسعه  10گودرز باقری فرد اظهار داشت: براساس یک طرح 

د اجرا خواهد در کهگیلویه و بویراحم 1406کشت گیاهان دارویی از سال جاری در صورت تامین اعتبار تا سال 

 .شد

هزار  530میلیون و  2وی بیان کرد: برای اجرای طرح توسعه گیاهان دارویی در هر هکتار از مراتع این استان 

 .ریال اعتبار نیاز است

درصد از  ۴0درصد از اعتبار مورد نیاز این طرح از سوی دولت و  ۶0باقری فرد تصریح کرد: براساس برنامه ریزی 

 .ی که باید از طریق مجری تامین شود تامین خواهد شدطریق تسهیالت بانک

وی بیان کرد: آنغوزه، باریجه، آلوئه ورا، مورد معطر، گل محمدی، جاشیر خوراکی، کرفس کوهی و گل نرگس از 

 .جمله گیاهان دارویی مستعد توسعه در این استان است

 
 کاهش فرسایش خاک با احیای جنگل ها **

یری از قطع درختان، بذرکاری و کشت گیاهان دارویی و گونه های مرتعی و اجرای با احیای جنگل ها و جلوگ

 .طرح های آبخیزداری و آبخوان داری از جمله های راه های موثر در کاهش پدیده فرسایش خاک هستند

ن امعاون فنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تدوین یک برنامه کوتاه مدت، می

مدت و بلند مدت، حفاظت از جنگل ها، نظارت بیشتر بر میزان برداشت از سفره های زیرزمینی و آب های 

سطحی در کنار تخصیص ردیف اعتباری برای کاشت جنگل از راهکارهای گره گشا برای کنترل پدیده 

 .خشکیدگی جنگل های بلوط در این استان است
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بذر بلوط غیرقانونی است افزود: مشارکت مردم نیز برای حفظ اکوسیستم  گودرز باقری فرد با بیان اینکه برداشت

 .طبیعی جنگل ها ضروری است

داری از راهکارهای های آبخیزداری و آبخوانوی عنوان کرد: مبارزه بیولوژیک، غنی سازی با بذر و اجرای طرح

 .های بلوط این استان استحفظ جنگل

 .و مراتع این استان با مشارکت جوامع محلی اجرا خواهد شدباقری فرد گفت: طرح احیای جنگل ها 

 .هکتار از جنگلها و مراتع استان عملیات احیا انجام شده است 200هزار و  2وی اظهار داشت: تاکنون در بیش از 

ها و حمله آفات از جمله خشکیدگی درپی و بروز بیماریهای پیباقری فرد بیان کرد: تغییر اقلیم، خشکسالی

 .های بلوط این استان شده استوط و شیوع آفت برگ خوار بلوط سبب کاهش و تنک شدن بخشی از جنگلبل

وی عوامل تهدید کننده منابع طبیعی را استفاده از درختان به عنوان سوخت، پراکنش روستاها در قلب مناطق 

ها، طرح های عمرانی، بوته شهرکجنگلی، عدم اجازه زادآوری جنگل به علت باال بودن آمار دام، توسعه شهرها و 

کنی گیاهان خوراکی، آتش سوزی، خشکسالی، دام مازاد و تخریب جنگل و مرتع و تبدیل به اراضی کشاورزی 

 .ذکر کرد

هکتار  100مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: در عملیات احیای جنگلها در یک هزار و 

هکتار حفاظت، قرق، بذرپاشی، ذخیره نزوالت  500دارویی، یک هزار و  عملیات مرتع کاری با کشت گیاهان

 .جوی و مابقی عملیات کودپاشی انجام می شود

غالم حسین حکمتیان افزود: در طرح احیای جنگل ها درخت بادام و در مراتع گیاهان دارویی از جمله آنغوزه 

 .شودکشت می

های ها و مرتع، کشت و توسعه گیاهان دارویی، حفظ جنگلوی هدف از اجرای این طرح را ایجاد پوشش گیاهی

 .ها دانستموجود، اقتصادی کردن و توانمندسازی جوامع محلی، جلوگیری از فرسایش خاک و کنترل روان آب

روش تراس بندی اراضی شیب دار بیشتر برای گسترش باغ ها و درختزار ها در دامنه های شیب دار بکار می 

 .رود

ر اراضی شیب دار از حرکت آب در جهت شیب جلوگیری می کند و با نگهداشت آب از فرسایش کشت نواری د

 .خاک در اراضی شیب دار جلوگیری می کند این شیوه برای محصوالت کم مصرف در زمینه آب مناسب تر است

ابله با این فرسایش خاک در کهگیلویه و بویراحمد و در سراسر ایران جدی است و تداوم و توسعه طرح های مق

 .پدیده خطرناک ضروری است

مسئوالن منابع طبیعی همواره یکی از نیازهای اصلی برای مقابله با فرسایش خاک را تخصیص اعتبار برای اجرای 

طرح های آبخیزداری و احیای مراتع و جنگل ها می دانند که توجه به این مهم می تواند جلوی بربادرفتن این 

 .ا بگیردسرمایه گرانبهای کشور ر
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 999هکتار عرصه جنگلی و مرتعی دارد که از این میزان  ۸00هزار و  722کهگیلویه و بویراحمد یک میلیون و 

درصد از جنگل های  20هکتار مرتع است. این استان با داشتن  700هزار و  723هکتار جنگل و  100هزار و 

های درصد کل گونه 30ایران قرار دارد و  کیلومتر مربع مساحت در جنوب غربی 2۴9هزار  1۶زاگرس و حدود 

 .گیاهی کشور را در خود جای داده است

درصد گونه بلوط است این درختان به ویژه  90هزار هکتار جنگل دارد که از این میزان  874این استان بیش از 

 .در ماه های پایانی سال زراعی به شدت تحت تاثیر کم آبی هستند

 

 لینک خبر 
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 خاک 

 ایرنا  – 2۴/10/1397تاریخ : 

 خاک مانند آب جایگزین ندارد، مراقب خاکمان باشیم

وقتی از خاک می گوییم به قطع باید راجع به فرسایش، بیابانزایی، قاچاق، مواد معدنی و سایر  -ایرنا  -زنجان 

 .با آن هم صحبت کنیم، به ویژه وقتی بفهمیم خطرات حوزه خاک مهمتر از بحران آب استحوزه های مرتبط 

برابر حد مجاز در کشور فرسایش خاک داریم، میلیاردها مترمکعب اضافه برداشت  3تا  2طبق نظر کارشناسان 

 .ه بیابان می شودآب داریم و وارد بحران آب شده ایم، همچنین ساالنه هزاران هزار هکتار خاک کشور تبدیل ب

هرچند کمبود منابع آبی و وجود خشکسالی در ایران مساله با اهمیتی است، اما از بین رفتن خاکی که برای 

  .سال زمان الزم است هم کم اهمیت تر از آن نیست 300تشکیل هر سانتیمتر از آن بیش از 

مهم و حیاتی است تا با دقت زیاد خود  زندگی در چنین موقعیت جغرافیایی برای هر فردی نیازمند رعایت نکات

 .و مراعات حال طبیعت باعث نابودی آن و محیط زیست کشور نشود

باید همگان نسبت به نتیجه این همه آسیب رساندن به خاک و آب و لزوم حفاظت از آنها آگاه شوند، شاید امکان 

 .ز سایر کشورها اذعان دارندواردات آب را داشته باشیم اما همه کارشناسان به نبود واردات خاک ا

میلیارد تن از خاک کشور بر  2آماری که درباره فرسایش خاک وجود دارد حاکی از آن است که ساالنه بیش از 

 .رود و این طبق نظر صاحب نظران یک فاجعه زیست محیطی تلقی می شوداثر فرسایش از دست می

شتر از خاک کشورهای جهان بر اثر فرسایش آبی یا بادی همچنین گفته می شود خاک ایران ساالنه چهار برابر بی

نابود می شود. اما به واقع رسیدگی به این موضوعات چقدر در اولویت کاری مسئوالن و برنامه ریزان کشور و 

  .استان قرار دارد و چه کارهایی برای جلوگیری از ورود کشور به یک بحران جدید دارند

ن در جامعه روی این موضوع حساسیت دارند و مردم را با خطرات آن آشنا کرده چقدر رسانه ها و صاحبان تریبو

 .و نسبت به آگاه سازی آنها تالش می کنند

اگر امروز این مسائل از سوی متولیان امر و صاحبان تریبون و رسانه ها به خوبی تبیین نشود، فردا باید منتظر 

 .کشور پهناور ایران باشیمبحران های مختلف و جدید محیط زیستی در جای جای 

ایرنای مرکز زنجان نیز در این خصوص میزگردی با همین موضوع و با محوریت ارزش خاک و وضعیت کنونی 

استان زنجان در این زمینه با حضور معاونان و مدیران جهاد کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی استان 

 .برگزار کرد

 

 ی نداردآب جایگزین دارد اما خاک جایگزین**

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان افزود: آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه باید بدانند که اگر آب 
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تمام شود شاید جایگزین داشته باشد، اما خاک کشور از بین رود کسی به ما خاک نخواهد داد و حاضر به فروش 

 .آن نخواهد بود

دادن به خاک و آب توسط خبرگزاری جمهوری اسالمی قابل قدردانی جلیل سلطان نژاد تاکید کرد: اهمیت 

 .است، چون موضوع قاچاق خاک و حفظ آن بسیار مهم است

وی تاکید کرد: رهبر معظم انقالب فرمودند کمبود آب را می شود جبران کرد، اما خاک را نه! چون هیچ کشوری 

 .حاضر به فروش خاک خود به غیر نیست

ان کرد: قاچاق خاک در هر قالبی و با هر نوعی از جمله خاک معدنی یک معضل بوده و باید سلطان نژاد خاطرنش

 .با تصحیح قانون جلوی قاچاق خاک که به طور قانونی و با نام صادرات مواد معدنی خام انجام می شود را گرفت

 
 قاچاق خاک زراعی از زنجان گزارش نشده است **

ک زراعی گزارش نشده و این موضوع شاید به خاطر دور بودن مقصد قاچاق وی گفت: در استان زنجان قاچاق خا

 .که اغلب کشورهای اطراف خلیج فارس است؛ باشد

 ۴0معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان اظهار داشت: متخصصان معادن معتقدند اگر به طور مثال 

عنصر دیگر هم وجود خواهد داشت که اگر آن را درصد خاک معدنی از یک عنصر باشد، بعد از استحصال آن یک 

 .فراوری کنند ارزشش از عنصر اولی بیشتر خواهد بود

وی تاکید کرد: یعنی خاکی که ما بعد از استخراج ماده معدنی سرب و روی انبار می کنیم و باعث آلودگی می 

 .ش یابدشود، می توانیم با تکنولوژی روز هم ایجاد اشتغال کنیم، هم آلودگی ها کاه

سال طول می کشد، لذا باید اهمیت این خاک  ۸00تا  300تشکیل هر یک سانتیمتر خاک زراعی از  :وی گفت

 .را بیشتر از هر زمانی بدانیم و نگذاریم این عنصر حیاتی به راحتی از بین برود

 

 خاک زراعی به مثابه ناموس کشاورزان است**

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: مسئولیت اصلی موضوعاتی چون فرسایش خاک، 

 بیایانزایی و بیابان زدایی یا قاچاق خاک با اداره کل منابع طبیعی است 

فریدون داودی افزود: خاک زراعی به نوعی ناموس کشاورز است و می داند که اگر بالیی بر سر خاکش بیاید، چه 

 .واهد کرد، لذا هیچ وقت کشاورزان به فکر فروش و قاچاق خاک زراعی نمی افتندضرری خ

وی اظهار داشت: خاک زمین های کشاورزی و زراعی به نوعی جزو ارثیه ای است که از پیشینیان به کشاورز 

اری رسیده و از دست دادن این خاک یعنی از دست دادن زندگی کشاورز و به قطع او حاضر به انجام چنین ک

 .نخواهد بود
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داودی تاکید کرد: معتقدم اگر کسی بخواهد قاچاق کند برایش فرقی ندارد که وسط کشور باشد یا جنوب کشور، 

 .لذا آن علتی که مانع از قاچاق می شود موارد دیگری است

 
 مخالف خروج خاک معدنی به صورت خام فروشی هستیم  **

ام فروشی هستیم و این صادرات نشان از توجه نداشتن ما به وی افزود: مخالف خروج خاک معدنی به صورت خ

 .موضوع فراوری مواد معدنی است

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: اگر خاک معدن های ما فراوری شده و مواد معدنی 

  .می شود آن در خود استان استخراج شود، سرمایه ما از دستمان نمی رود، همچنین اشتغالزایی هم

وی افزود: با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی قانونی راجع به خاک سال گذشته تصویب شده، اما هنوز به مرحله 

 .اجرا درنیامده است، اگر این قانون اجرا شود امکان حل شدن خیلی از مسائل وجود دارد

باشیم به قطع اگر در مصرف آب داودی خاطرنشان کرد: خاک بستری برای آب و گیاه است، اگر ما خاک نداشته 

 .هم صرفه جویی کنیم موفقیتی در این زمینه نخواهیم داشت

درصد مواد غذایی ما از خاک تولید می شود، این موضوع اهمیت عنصر خاک را بیش از  95وی افزود: االن حدود 

 .پیش نمایان و در واقع ضرورت حفظ آن را به ما گوش زد می کند

 
 ین کشاورزی ضربه زیادی به منابع طبیعی کشور می زندتغییر کاربری زم **

داودی افزود: تغییر کاربری زمین کشاورزی توسط برخی از مردم ضربه زیادی به منابع طبیعی کشور می زند و 

  .ما در واقع نمی توانیم این آسیب ها را جبران کنیم

ی بوده، درحالی که خاک ما در این زمینه وی تاکید کرد: حفظ مواد عالی خاک از مهمترین موارد جهاد کشاورز

 .فقیر است و این مواد عالی نقش مهمی در حفظ رطوبت و کشت محصوالت ایفا می کنند

هزار هکتار از زمین های کشاورزی را تحت نظارت  52داودی خاطرنشان کرد: ما برای حفظ این مواد حدود 

ابع خاک و هدایت کشاورزان برای استفاده صحیح از این مستمر قرار داده ایم و تمام تالشمان را در مدیریت من

  .خاک انجام می دهیم

 
 کشت متناوب یک محصول باعث فرسایش خاک می شود**

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: کشت متناوب یک محصول باعث فرسایش خاک 

 .ی آموزشی و آگاه سازی مانع از این کار می شویممی شود و ما نیز به عنوان متولی امر با برگزاری کالس ها

وی گفت: ما پتانسیل خاک زمین ها را شناسایی می کنیم تا بدانیم که هر قسمتی از خاک دارای ظرفیت کشت 
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 .چه محصولی است و از همه مهمتر از چه الگوی کشتی تبعیت خواهد کرد

سطح زمین، باعث دیمی شدن بعضی از زمین ها شده  داودی اظهار داشت: کمبود آب و پایین رفتن منابع آبی از

 .و این قسم از اراضی نیز روند افزایشی در استان دارد

وی خاطرنشان کرد: کشت پسته در مناطقی که دچار کم آبی هستند در حال ترویج و گسترش است، چون این 

  .درخت کم آب بر بوده و نیاز به مصرف آنچنانی از منابع آب ندارد

 

 ج خاک از ایران با خام فروشی مواد معدنی اتفاق می افتدخرو **

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان گفت: شاید قاچاق رسمی خاک وجود نداشته باشد، یا به اندازه ای 

نباشد که بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم، اما خروج خاک از ایران به طور قانونی و با خام فروشی مواد معدنی 

  .افتد اتفاق می

تورج قاسمی افزود: این خاک تقریبا با قیمت خاک معمولی به فروش می رسد، باید برای این موضوع راهکار 

 .عملی پیدا کنیم، تا ارزش افزوده آن عالوه بر اشتغالزایی نصیب داخلی ها شود، نه کشورهای خارجی

هم نباشد، اما خاکی که قاچاق می  وی تصریح کرد: بیشتر خاکهای معدنی مغذی هستند، اگر این خاک زراعی

 .شود مثال در برج سازی دبی از آن استفاده می شود

 
 در سراسر کشور فرسایش خاک داریم **

قاسمی افزود: در سراسر کشور فرسایش خاک داریم، اما علت فرسایش به دلیل انسانی در حال افزایش روزافزون 

 .است و باید فکری به این اوضاع کرد

سانتی متر  30اداره کل محیط زیست استان تاکید کرد: اگر همین معدن انگوران را در نظر بگیریم با معاون فنی 

 نخست خاک چه کار کرده ایم، که االن به اعماق زمین رسیده ایم؟

وی گفت: غیر از این است که ما این خاک و امثالهم را تخریب کرده و از بین برده ایم، آیا به این موارد کسی 

 ی می کند یا اینکه از این زوایه به این موضوع نگاه کرده ایم؟رسیدگ

قاسمی ادامه داد: شاید کمبود بارندگی ها و دالیل مشابه باعث فرسایش خاک شود، اما این دلیل در قیاس با 

 .دالیل انسانی قابل مقایسه نیست

نی و ر رژیم اقلیم، رفتارهای نادرست انساوی با اشاره به افزایش بیابانزایی در استان گفت: هم اکنون به دلیل تغیی

 .سایر دالیل بیابانزایی در استان در حال افزایش چشمگیری است

 

 مشکل بیابانزایی و فرسایش خاک نیازمند مدیریت درست است **
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قاسمی تصریح کرد: اگر مدیریت درست در مقابله با فرسایش خاک و مقوله بیابانزایی نداشته باشیم، به قطع در 

نده با بحران های جدی در این زمینه مواجه خواهیم شد و آن زمان دیگر راهکاری برای تدبیر جهت رفع کلی آی

  .این موضوع نخواهیم داشت

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان گفت: مراتع استان نیز وضع خوبی ندارند و بهره برداری اضافی از مراتع 

 .حیط زیست شده استباعث کاهش جدی پوشش گیاهی و تخریب م

وی ادامه داد: وضعیت به گونه ای شده که در سال های آینده کانون های ریزگردی که امروز زیاد نیستند، به 

 .وفور قابل مشاهده بوده و باید از امروز برای رفع این مسئله راهکار داشته باشیم

قبال به عنوان رودخانه دایمی بوده،  قاسمی خاطرنشان کرد: رودخانه قزل اوزن که چند صد کیلومتر طول دارد

االن تبدیل به رودخانه فصلی شده و در فصل گرما آب ندارد، همین موضوع باعث ایجاد ریزگردها و فرسایش 

 .خاک می شود

وی اظهارداشت: این خشک شدن ها حاصل برداشت ما انسان هاست، البته محیط زیست استان به نوبه خود 

 .الب یک طرح اجرا کرده و مشغول شناسایی این کانون هاستکانون های ریزگرد را در ق

هزار هکتار است در اختیار  2۴0درصد مناطق منابع طبیعی استان که چیزی در حدود  11قاسمی تاکید کرد: 

 .منطقه به مناطق تحت حفاظت را داده ایم 2این اداره کل است و طرح ارتقای 

د: در مناطق حفاظت شده و امن کسی حق بوته کنی و چرای دام معاون فنی اداره کل محیط زیست استان افزو

 .ها را ندارد، باید این مناطق بکر مانده و برای آیندگان حفظ شوند

وی گفت: ما در مناطق حفاظت شده پروانه چرای دام ها را کنترل می کنیم و اجازه کار غیرقانونی به کسی داده 

فرسایش خاک کم می شود، منابع آبی از بین نمی رود و مزایای  نمی شود، در واقع وقتی مرتع از بین نرود

 .دیگری با حفظ مرتع برای محیط زیست به ارمغان می آورد

قاسمی اظهار داشت: ایجاد بادشکن اطراف جاده ها، نهال کاری با هدف کنترل وضع موجود جهت جلوگیری از 

 .مناسب استهای سطحی از جمله راه های فرسایش خاک و مدیریت روان آب

 
 وضعیت فرسایش خاک در ایران بحرانی است **

سلطان نژاد تاکید کرد: وضعیت فرسایش خاک در ایران بحرانی است، این گفته کارشناسان است، استان زنجان 

نیز برای جلوگیری از گسترش فرسایش و بیابانی زایی کارهای خوبی کرده و از محل صندوق توسعه ملی حدود 

 .مان فقط در سالجاری هزینه کرده استمیلیارد تو 13

تن در هکتار می رسد و این یعنی باید گوش  1۴وی گفت: متوسط رقم فرسایش خاک کشور در سال به حدود 

 .به زنگ باشیم و عزم جدی برای مقابله با آن وجود داشته باشد
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مصرف نادرست آب علت سلطان نژاد درباره مصرف بی رویه آب زیرزمینی اظهار داشت: برداشت غیرمجاز و 

اصلی ایجاد شکاف یا فروچاله ها در دشت هاست که البته وضعیت حادی در برخی از مناطق ایران به وجود 

 .آورده است

وی ادامه داد: وضعیت دشت های استان زنجان نیز مطلوب نیست و ساالنه مقدار قابل توجهی افت و فرونشست 

 .دشت ها را شاهد هستیم

تا سه برابر حد مجاز فرسایش خاک داریم، میلیاردها مترمکعب اضافه برداشت  2کارشناسان وی گفت: طبق نظر 

آب داریم و وارد بحران آب شده ایم، همچنین هزاران هزار هکتار به طور ساالنه خاک ما تبدیل به بیابان می 

 .شود

از بین رفتن خاکی که برای هرچند کمبود منابع آبی و وجود خشکسالی در ایران مساله با اهمیتی است، اما 

  .سال زمان الزم است هم کم اهمیت تر از آن نباشد 300تشکیل آن بیش از 

زندگی در چنین موقعیت جغرافیای برای هر فردی نیازمند رعایت نکات مهم و حیاتی است تا با دقت زیاد خود 

 .و مراعات حال طبیعت باعث نابودی طبیعت و محیط زیست کشور نشود

نون از خود سوال کرده ایم که نتیجه این همه آسیب رساندن به خاک و آب چه خواهد بود؟ شاید امکان آیا تاک

 .واردات آب را داشته باشیم اما همه کارشناسان به نبود صادرات خاک از سایر کشورها اذعان دارند

یارد تن از خاک کشور بر میل 2آماری که درباره فرسایش خاک وجود دارد حاکی از این است که ساالنه بیش از 

 .رود و این یعنی طبق نظر صاحب نظران یک فاجعه محیط زیستی تقی می شوداثر فرسایش از دست می

همچنین گفته می شود خاک کشور ساالنه چهار برابر بیشتر از خاک کشورهای جهان بر اثر فرسایش آبی یا 

ویت مسئوالن و برنامه ریزان کشور و استان قرار دارد و بادی نابود می گردد. اما واقعا این موضوعات چقدر در اول

  .چه کارهایی برای جلوگیری از ورود کشور به یک بحران جدید دارند

چقدر رسانه ها و صاحبان تریبون در جامعه روی این موضوع حساسیت دارند و مردم را با خطرات ان آشنا کرده 

 .و نسبت به آگاه سازی آنها تالش می کنند

مروز این مسائل به خوبی تبیین و گفته نشود، فردا باید منتظر بحران های مختلف و جدید محیط زیستی اگر ا

 .در جای جای کشور پهناور ایران باشیم

در این رابطه میزگردی با همین موضوعات با محوریت ارزش خاک و وضعیت کنونی استان زنجان در این زمینه 

 .ورزی، محیط زیست و منابع طبیعی استان در دفتر ایرنا برگزار گردیدبا حضور معاونان و مدیران جهاد کشا

 

 آب جایگزین دارد اما خاک جایگزینی ندارد**

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان افزود: همه آحاد مردم و اقشار جامعه باید بدانند که اگر آب 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

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

بین رود کسی به ما خاک نخواهد داد و حاضر به فروش تمام شود شاید جایگزین داشته باشد، اما خاک کشور از 

 .آن نخواهد بود

جلیل سلطان نژاد تاکید کرد: اهمیت دادن به خاک و آب توسط خبرگزاری ایرنا قابل قدردانی است، چون 

 .موضوع قاچاق آب و خاک و حفظ آن خیلی مهم است

جبران کرد، اما خاک را نه! چون هیچ کشوری  وی تاکید کرد: رهبر معظم انقالب فرمودند کمبود آب را می شود

 .حاضر به فروش خاک خود به غیر نیست

سلطان نژاد خاطرنشان کرد: قاچاق خاک در هر قالبی و با هر نوعی از جمله خاک معدنی یک معضل بوده و باید 

 .می شود را گرفت با تصحیح قانون جلوی قاچاق خاک که به طور قانونی و با نام صادرات مواد معدنی خام انجام

 
 قاچاق خاک زراعی از زنجان گزارش نشده است**

وی گفت: در استان زنجان قاچاق خاک زراعی گزارش نشده و این موضوع شاید به خاطر دور بودن مقصد قاچاق 

 .که اغلب کشورهای اطراف خلیج فارس است؛ باشد

 ۴0صصان معادن معتقدند اگر به طور مثال معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان اظهار داشت: متخ

درصد خاک معدنی از یک عنصر باشد، بعد از استحصال آن یک عنصر دیگر هم وجود خواهد داشت که اگر ان را 

 .فراوری کنند ارزشش از عنصر اولی بیشتر خواهد بود

یم و باعث آلودگی می وی تاکید کرد: یعنی خاکی که ما بعد از استخراج ماده معدنی سرب و روی دپو می کن

 .شود، می توانیم با تکنولوژی روز هم ایجاد اشتغال کنیم، هم آلودگی ها کاهش یابد

سال طول می کشد تا تشکیل شود، لذا باید اهمیت  ۸00تا  300وی گفت: هر یک سانتی متر خاک زراعی از 

 .تی از بین بروداین خاک را بیشتر از هر زمانی بدانیم و نگذاریم این عنصر حیاتی به راح

 

 خاک زراعی به مثابه ناموس کشاورزان است**

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: مسئولیت اصلی موضوعاتی چون فرسایش خاک، بیایان 

 زایی و بیابان زدایی یا قاچاق خاک با اداره کل منابع طبیعی است 

ورز است و می داند که اگر بالیی بر سر خاکش بیاید، چه فریدون داودی افزود: خاک زراعی به نوعی ناموس کشا

 .ضرری خواهد کرد، لذا هیچ وقت کشاورزان به فکر فروش و قاچاق خاک زراعی نمی افتند

وی اظهار داشت: خاک زمین های کشاورزی و زراعی به نوعی جزو ارثیه ای است که از پیشینیان به کشاورز 

از دست دادن زندگی کشاورز و به قطع او حاظر به انجام چنین کاری  رسیده و از دست دادن این خاک یعنی

 .نخواهد بود
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داودی تاکید کرد: معتقدم اگر کسی بخواهد قاچاق کند برایش فرقی ندارد که وسط کشور باشد یا جنوب کشور، 

 .لذا آن علتی که مانع از قاچاق می شود موارد دیگری است

 
 خام فروشی هستیم مخالف خروج خاک معدنی به صورت **

وی افزود: مخالف خروج خاک معدنی به صورت خام فروشی هستیم و این صادرات نشان از توجه نداشتن ما به 

 .موضوع فراوری مواد معدنی است

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: اگر خاک معدن های ما فراوری شده و مواد معدنی 

  .اج شود، سرمایه ما از دستمان نمی رود، همچنین اشتغال زایی هم ایجاد می شودآن در خود استان استخر

وی افزود: با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی قانونی راجع به خاک سال گذشته تصویب شده، اما هنوز به مرحله 

 .اجرا درنیامده است، اگر این قانون اجرا شود خیلی از مسائل امکان حل شدنشان وجود دارد

اودی خاطرنشان کرد: خاک بستری برای آب و گیاه است، اگر ما خاک نداشته باشیم به قطع اگر در مصرف آب د

 .هم صرفه جویی کنیم موفقیتی در این زمینه نخواهیم داشت

درصد مواد غذایی ما از خاک تولید می شود، این موضوع اهمیت عنصر خاک را بیش از  95وی افزود: االن حدود 

 .می کند و در واقع ضرورت حفظ آن را به ما گوش زد می نماید پیش نمایان

 
 تغییر کاربری زمین کشاورزی ضربه زیادی به منابع طبیعی کشور می زند**

داودی افزود: تغییر کاربری زمین کشاورزی توسط برخی از مردم ضربه زیادی به منابع طبیعی کشور می زند و 

  .جبران کنیمما در واقع نمی توانیم این کارها را 

وی تاکید کرد: حفظ مواد عالی خاک از مهمترین موارد جهاد کشاورزی است، خاک ما در این زمینه فقیر هست، 

 .این مواد عالی نقش مهمی در حفظ رطوبیت و کشت محصوالت ایفا می کنند

ا تحت نظارت هزار هکتار از زمین های کشاورزی ر 52داودی خاطرنشان کرد: ما برای حفظ این مواد حدود 

مستمر قرار داده ایم و تمام تالشمان را در مدیریت منابع خاک و هدایت کشاورزان برای استفاده صحیح از این 

  .خاک انجام می دهیم

 
 کشت متناوب یک محصول باعث فرسایش خاک می شود **

رسایش خاک مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: کشت متناوب یک محصول باعث ف

 .می شود و ما نیز به عنوان متولی امر با برگزاری کالس های آموزشی و آگاه سازی مانع از این کار می شویم

وی گفت: پتانسیل خاک زمین ها را شناسایی می کنیم تا بدانیم که هر قسمتی از خاک دارای ظرفیت کشت 
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 .تبعیت کندچه محصولی را دارد و از همه مهمتر از چه الگوی کشتی باید 

داودی اظهار داشت: کمبود آب و پایین رفتن سطح منابع آب زیرزمینی، باعث دیمی شدن کشت در بعضی از 

 .زمین ها شده است که این قسم از کشت محصول در زمین ها روند افزایشی در استان دارد

ترش است، چراکه این وی خاطرنشان کرد: کشت پسته در مناطقی که دچار کم آبی هستند در حال ترویج و گس

  .درخت کم آب بر است

 

 خروج خاک از ایران با خام فروشی مواد معدنی اتفاق می افتد **

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان گفت: شاید قاچاق رسمی خاک وجود نداشته باشد، یا به اندازه ای 

طور قانونی و با خام فروشی مواد معدنی  نباشد که بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم، اما خروج خاک از ایران به

  .اتفاق می افتد

تورج قاسمی افزود: این خاک تقریبا با قیمت خاک معمولی به فروش می رسد، باید برای این موضوع راهکار 

 .عملی پیدا کنیم، تا ارزش افزوده آن عالوه بر اشتغالزایی نصیب داخلی ها شود، نه کشورهای خارجی

خاک معدنی در اکثر زمان ها مغذی است، اگر این خاک مصرف زراعی هم نداشته باشد، از آن وی تصریح کرد: 

 .مثال در برج سازی دبی استفاده می شود

 
 در سراسر کشور فرسایش خاک داریم**

قاسمی افزود: ما در سراسر کشور فرسایش خاک داریم، اما علت فرسایش به دلیل انسانی در حال افزایش 

 .و باید فکری به حال این اوضاع کرد روزافزون است

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تاکید کرد: اگر همین معدن انگوران را در نظر بگیریم با سی سانتی 

 متر نخست خاک چه کار کرده ایم، که االن به اعماق زمین رسیده ایم؟

و از بین برده ایم، آیا به این موارد کسی وی گفت: غیر از این است که ما این خاک و امثالهم را تخریب کرده 

 رسیدگی می کند یا اینکه از این زوایه به این موضوع نگاه کرده ایم؟

قاسمی ادامه داد: شاید کمبود بارندگی ها و دالیل مشابه باعث فرسایش خاک شود، اما این دلیل در قیاس با 

 .دالیل انسانی قابل مقایسه نیست

یابان زایی در استان گفت: به دلیل تغییر رژیم اقلیم، رفتارهای نادرست انسانی و سایر وی با اشاره به افزایش ب

 .دالیل بیابانزایی در استان در حال افزایش چشمگیری است

 

 مشکل بیابانزایی و فرسایش خاک نیازمند مدیریت درست است **
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در  بیابانزایی نداشته باشیم، به قطعقاسمی تصریح کرد: اگر مدیریت درست در مقابله با فرسایش خاک و مقوله 

آینده با بحران های جدی در این زمینه مواجه خواهیم شد و آن زمان دیگر راهکاری برای تدبیر جهت رفع این 

  .مشکل نخواهیم داشت

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان گفت: مراتع استان نیز وضع خوبی ندارند و بهره برداری اضافی از مراتع 

 .عث کاهش جدی پوشش گیاهی و تخریب محیط زیست شده استبا

وی ادامه داد: وضعیت به گونه ای شده که در سال های آینده کانون های ریزگردی که امروز زیاد نیستند، به 

 .وفور قابل مشاهده خواهد بود و باید از امروز برای این مسائل راهکار داشته باشیم

 

 ان ایجاد کانون ریزگردها در زنج**

قاسمی خاطرنشان کرد: رودخانه قزل اوزن که چند صد کیلومتر طول دارد قبال به عنوان رودخانه دایمی بوده، 

االن تبدیل به رودخانه فصلی شده و در فصل گرما آب ندارد، همین موضوع باعث ایجاد ریزگردها و فرسایش 

 .خاک می شود

ان هاست، البته محیط زیست استان به نوبه خود در وی اظهارداشت: این خشک شدن ها حاصل برداشت ما انس

 .قالب یک طرح مشغول شناسایی این کانون هاست

هزار هکتار است در اختیار  2۴0درصد مناطق منابع طبیعی استان که چیزی در حدود  11قاسمی تاکید کرد: 

 .منطقه به مناطق تحت حفاظت را داده ایم 2این اداره کل بوده و طرح ارتقای 

ون فنی اداره کل محیط زیست استان افزود: در مناطق حفاظت شده و امن کسی حق بوته کنی و چرای دام معا

 .ها را ندارد و باید این مناطق بکر مانده و برای آیندگان حفظ شوند

وی گفت: در مناطق حفاظت شده پروانه چرای دام ها را کنترل می کنیم و اجازه کار غیرقانونی به کسی داده 

شود، در واقع وقتی مرتع از بین نرود فرسایش خاک کم می شود، منابع آبی از بین نمی رود و مزایای نمی 

 .دیگری با حفظ مرتع برای محیط زیست به ارمغان می آید

قاسمی اظهار داشت: ایجاد بادشکن اطراف جاده ها، نهال کاری با هدف کنترل وضع موجود جهت جلوگیری از 

 .های سطحی از جمله راه های مناسب استروان آبفرسایش خاک و مدیریت 

 
 وضعیت فرسایش خاک در ایران بحرانی است**

سلطان نژاد تاکید کرد: وضعیت فرسایش خاک در ایران بحرانی است، این گفته کارشناسان است، استان زنجان 

ل صندوق توسعه ملی نیز برای جلوگیری از گسترش فرسایش و بیابانزایی کارهای خوبی انجام داده و از مح

 .میلیارد تومان فقط در سالجاری هزینه کرده است 13حدود 
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تن در هکتار می رسد و این یعنی باید گوش به  14وی گفت: متوسط رقم فرسایش خاک کشور در سال حدود 

 .زنگ باشیم و عزم جدی برای مقابله با آن وجود داشته باشد

ینی اظهار داشت: برداشت غیرمجاز و مصرف نادرست آب علت سلطان نژاد درباره مصرف بی رویه آب زیرزم

اصلی ایجاد شکاف یا فروچاله ها در دشت هاست که وضعیت حادی در برخی از مناطق ایران به وجود آورده 

 .است

وی ادامه داد: وضعیت دشت های استان زنجان نیز مطلوب نیست و ساالنه مقدار قابل توجهی افت و فرونشست 

 .اهد هستیمدشت ها را ش

سلطان نژاد گفت: طبق گفته کارشناسان و محققان درباره راه نجات ایران از خشکسالی، فرسایش خاک و 

بیابانزایی فقط صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و تغییر الگوی کشت و رساندن مصرف آب به حد مجاز 

 .است

 ر لینک خب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83170314


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

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

 خرما

 ایرنا  – 25/10/1397تاریخ : 

 نخل های شرق کرمان ایستاده می میرند

نخل های سربرافراشته در دل کویر شرق استان کرمان که راه درآمد و شیرین کردن کام  -ایرنا  -کرمان 

توجهی ها، محکوم به زنده کشاورزان این منطقه، مردم ایران و حتی کشورهای دیگر بودند، امروز به دلیل بی 

 .زنده دفن شدن زیر خروارها شن روان هستند و ایستاده می میرند

به گزارش ایرنا، طغیان آفات، نوسانات محسوس دمایی ،کاهش شدید منابع آبی، توفان شن و بروز پدیده 

تان در شهرس ریزگردها یکی از مشکالت بزرگ و البته تهدید کننده حیات بشر در شرق استان کرمان بخصوص

  .های ریگان و فهرج است

بروز توفان های پیاپی شن و ریزگردها حدود بیش از نیمی از سال اهالی شرق استان بخصوص ریگان و فهرج را 

  .گرفتار خود کرده و مهمترین حق حیات همان تنفس هوای سالم را از بشر گرفته است

خود فرو نبرد، نخل های استوار این مناطق را به عنوان  حال اگر توفان شن اهالی شرق استان کرمان را به کام

راه معاش و حیات اهالی چون دیوی خون آشام در دل خود مدفون می کند چنانچه تاکنون بیش از هزاران 

  .هکتار از مناطق ریگان و نخلستان ها در شن های روان مدفون شده اند

روستای این شهرستان را خالی از سکنه کرده  1۶توفان شن امین باقری فرماندار ریگان می گوید: گرد و غبار و 

  .و خسارت های میلیاردی به زیرساخت های ریگان وارد کرده است

هرچند ریگان بعد از خوزستان دومین نقطه کشور در زمینه بروز گرد و غبار و وجود کانونهای بحران فرسایش 

ان کرمان در راستای کاهش ریزگردها و توفان شن بادی است اما آنطور که باید توجهی به مناطق شرق است

  .نشده است

هزار هکتار مساحت شرق  133میلیون و  2هزار هکتار از مجموع  350پر واضح است، بیش از یک میلیون و 

هزار هکتار از بیابان های شرق استان  970درصد این شهرستان ها بیابانی است و  ۶3استان بیابان و در مجموع 

هزار هکتار نیز کانون های بحرانی حساس و فرسایش بادی به شمار  253فرسایش بادی قرار دارد و  کرمان تحت

  .می رود که تاسیسات شهری، روستایی، راهها و سایر زیرساخت ها را تهدید می کند

درصد کانون های بحرانی حساس به  ۶0هزار هکتار کانون های بحرانی در استان کرمان وجود دارد که  430

فرسایش بادی در چهار شهرستان شرقی استان از جمله ریگان قرار دارد و این مهم حساسیت پرداختن به مهار 

  .ریزگردها و توفان شن را در این منطقه دوچندان می کند

آغاز شده ولی تاکنون به دالیل زیاد از  13۶0هر چند کار تثبیت شن های روان در شرق استان کرمان از سال 

  .تامین مالی به اتمام نرسیده استجمله مشکل 
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وزیر جهاد کشاورزی نیز که چندی قبل به ریگان سفر کرد گفت: طرح تثبیت شنهای روان با حمایت دولت و 

  .مجلس شورای اسالمی در این شهرستان اجرا می شود

روزه در  120 خشکسالی های پیاپی و از بین رفتن پوشش گیاهی زمین با وجود توفان شدید و بادهای موسمی و

شرق استان کرمان موجب حرکت شن های روان و بروز پدیده ریزگردها در شهرستان های ریگان، فهرج و 

  .نرماشیر به عنوان کانون بحران فرسایش بادی استان کرمان شده است

امات اقدمنشا ریزگردها در ریگان بیابان های اطراف این شهرستان است و مسئوالن برای رفع این معضل تاکنون 

زیادی در زمینه مهار ریزگردها از جمله مالچ پاشی، کشت نهال و ایجاد بادشکن انجام داده اند که به دلیل 

  .افزایش کانونهای بحرانی در ریگان و البته شرق استان کرمان ناکافی است

ازش نداده حاال سال دست نوازش باران گونه نخل های این منطقه نو10ریگان به عنوان شهرستانی که بیش از 

  .چشم به راه همت مسئوالن است

فرماندار ریگان گفت : توفان ساالنه بیش از یکصدمیلیارد ریال خسارت به زیرساختهای این شهرستان وارد می 

  .کند

امین باقری افزود: ریگان نیمی از سال دچار توفان است که این امر مشکالتی برای اهالی این شهرستان به وجود 

  .استآورده 

وی با اشاره به ناکافی بودن اعتبارات در زمینه مهار گرد و غبار در این شهرستان افزود: نهالکاری، مالچ پاشی و 

اجرای طرح های بین المللی در راستای مهار ریزگردها و گرد و غبار در این شهرستان در حال انجام است اما به 

  .دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی ناکافی است

اندار ریگان تصریح کرد: کاهش نزوالت جوی موجب افزایش کانونهای بحرانی این شهرستان و در نهایت فرم

  .افزایش گرد و غبار شده است

هکتار کانون بحران فرسایش بادی خطرناک در این شهرستان وجود  500هزار و  2باقری عنوان کرد: بیش از 

  .دارد که موجب تشدید گرد و غبار می شود

روستا را در محاصره  150روستای ریگان را خالی از سکنه و  1۶امه داد: تاکنون گرد و غبار و توفان شن وی اد

  .شنهای روان قرار داده است

درصد از اراضی  72دهم میلیون هکتار معادل  ۴.7مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان نیز گفت: 

  .ی قرار دارد که نکته ای قابل تامل استبیابانی این استان تحت تاثیر فرسایش باد

و نیم میلیون هکتار از اراضی استان کرمان  ۶میلیون هکتار از اراضی کشور و  32مهدی رجبی زاده افزود: 

  .بیابانی است

درصد از عرصه های بیابانی  72درصد بیابان های کشور در استان کرمان واقع است و  20وی اظهار داشت: 
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  .ت تاثیر فرسایش بادی قرار دارداستان کرمان تح

هزار هکتار است، تصریح  700رجبی زاده با تاکید بر اینکه مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی در استان خوزستان 

  .کرد: استان کرمان بیشترین مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی را دارد

سال فعالیت های مقابله ای با  50ود وی اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان حد

پدیده بیابانزایی را در دستور کار خود داده و در همین راستا سال گذشته پنج هزار هکتار عملیات نهال کاری در 

  .هزار هکتار از این مقدار در شرق استان بوده است 2این استان انجام شده که حدود 

هکتار اراضی شنزار طی سال  500هزار و  2ن تصریح کرد: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرما

گذشته در شهرستانهای ریگان و نرماشیر مالچ پاشی شده و ادامه این عملیات نیز در سه هزار هکتار در شرق 

  .استان اجرا می شود

امکانات و  وی افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان حافظ منابع طبیعی تمام تالش خود را با

  .اعتبارات موجود برای حفظ عرصه های منابع طبیعی انجام می دهد

میلیمتر در حالی که  125رجبی زاده ادامه داد: میانگین بارندگی بر اساس میانگین دراز مدت در استان کرمان 

  .میلیمتر است لذا کرمان نصف میانگین بارندگی کشور را دارد 2۴0این مقدار در کشور 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: بهره برداری از منابع آبی، منابع طبیعی و غیره در اقلیم  مدیرکل

  .های خشک و فراخشک باید سازگار با اقلیم و به گونه ای باشد که تعادل زیست محیطی حفظ شود

بهای سطحی و زیرزمینی رجبی زاده با اشاره به تخریب های زیست محیطی و برداشت های بی رویه از منابع آ

  .سال گذشته گفت: تعادل بهره برداری از منابع در استان کرمان و کشور بهم خورده است ۴0طی 

وی با بیان اینکه بحران های تغییر اقلیم که جهان را در بر گرفته، کشور ایران و کرمان را نیز متاثر کرده است 

  .ی اقلیمی تغییر کند و تاثیرش در محیط زیست آشکار شودادامه داد: این مهم موجب شده برخی از پارامترها

به گفته رجبی زاده در استان کرمان با پدیده کمی بارش مواجه هستیم که نتیجه آن و تشدید بروز پدیده گرد و 

  .غبار است

وی تصریح کرد: کاهش بارندگی، رویش و زادآوری گیاهان مرتعی را کاهش می دهد در نتیجه خاک از نظر 

  .نای پوشش ضعیف و عاری از پوشش گیاهی می شود لذا با وزش باد، گرد و غبار در هوا مشاهده می شودغ

درصد پدیده گرد و غبار در استان  30مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان اظهار داشت: حدود 

 70منابع آبی است و حدود  کرمان و سایر نقاط کشور ناشی از تخریب های بشری و بهره برداری بی رویه از

  .درصد این مقدار ناشی از پدیده های اقلیمی است

رجبی زاده معتقد است با شرایط کمبود بارش ها در کرمان در آینده تعداد روزهای غبار آلود بیش از مقدار 

  .کنونی خواهد بود
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طبیعی و جلوگیری از تخریب وی گفت: برای حفاظت از کانون های زیستی باید عملیات حفاظتی، احیای منابع 

  .و بهره برداری بی رویه از منابع در دستور کار قرار گیرد

 کیلومتر فاصله دارد 2۸5ریگان تا مرکز استان کرمان 

 .لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

 خبرگزاری فارس  – 23/10/1397تاریخ : 

 را قبول نکرد  98سازمان برنامه و بودجه کمبود اعتبار برای خرید تضمینی گندم در سال 

میلیارد ریالی خرید  1۶050های مجلس درباره کمبود اعتبار سازمان برنامه و بودجه اعالم اخیر مرکز پژوهش

  .را رد کرد 9۸تضمینی گندم در سال 

دولت  9۸دولت در بودجه سال "های مجلس دو روز پیش اعالم کرد ز پژوهشبه گزارش خبرگزاری فارس، مرک

میلیارد ریال مواجه  1۶050برای تامین بودجه خرید تضمینی گندم و یارانه نان با کمبود اعتباری نزدیک به 

را اعالم لل سازمان برنامه و بودجه کشورتوضیحات زیر المبین امور و عمومی روابط ارتباط این در  "خواهد شد.

 :کرده است

و افزایش آن از  1397نسبت به سال  139۸درصدی یارانه خرید تضمینی گندم در سال  ۶2با توجه به رشد »

وری بخش کشاورزی و دارد، در اجرای قانون افزایش بهرهمیلیارد تومان اعالم می ۸1۴0میلیارد تومان به  5000

منابع طبیعی اعتبار مورد نیاز خرید تضمینی گندم هر ساله با تصویب هیأت وزیران در قالب جدول گردش 

ید نیز منابع تأمین اعتبار خر .شودبینی میزان خرید تعیین مینقدینگی خرید تضمینی گندم بر اساس پیش

عبارت است از اعتبارات عمومی دولت، تسهیالت بانکی و درآمد فروش گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران. 

 باشدلذا اعالم میزان کمبود اعتبار بدون در نظر گرفتن موارد یادشده صحیح نمی

 .لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971024001124/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-9-%D8%B1%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

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

 خشکسالی

 ایران اکونا  -2۶/10/1397تاریخ : 

 عطش بی آبی در سرزمین آب

گیلویه و بویراحمد امسال یکی از سه استان اول کشور در میزان بارندگی بوده که این میزان از بارندگی باید که

نوید بخش تابستانی دل انگیز در سرزمین آب و آبشارها باشد در حالی که این چنین نیست و سال هاست برخی 

  .نقاط این دیار با تنش آبی مواجه است

استان کهگیلویه و بویراحمد در سال آبی جاری ، به استثنای سه سال گذشته همواره جزء استان های پر بارش  

 .ع تنش آبی استان سابقه ای بیشتر از این سه سال داردکشور بوده با این حال موضو

چنین به نظر می رسد باید ریشه موضوع را در جای دیگری جستجو کرد و به گفته کارشناسان تغییر نگرش در 

 .نحوه مصرف آب، اولین گام برای کمک به حل مشکل است

 ز کجا و از چه زمان آغاز کرد؟اما سوال اصلی این است که تغییر نگرش در نحوه مصرف آب را باید ا

 هدر رفت آب**

مدیران حوزه آب بر این باورند که مسبب اصلی هدر رفت آب، مشترکان هستند پس باید فرهنگ سازی در 

 .مصرف آب را از مردم آغاز کرد

موضوعی که گزارش مرکز پژوهش های مجلس خالف آن را نشان داده است. در این گزارش آمده کهگیلویه و 

درصد آب شرب تولیدی آب و فاضالب شهری  30.2در حالی دچار تنش آبی شده که  97احمد در تابستان بویر

 .در این استان به هدر رفته است

میلیون متر مکعب و مقدار آب فروخته  ۴3حدود  97بر اساس این گزارش حجم آب تولیدی استان در سال 

 .میلیون متر مکعب بوده است 30شده 

که در همین تابستانی که شهرهای استان از جمله یاسوج ،مادوان، باشت و دیشموک دچار  این بدان معناست

میلیون متر مکعب آب در استان تولید شده اما وارد چرخه مصرف نشده و اگر هم  13تنش شدید آبی بودند 

 .شده بنا به دالیلی به حساب نیامده است

وزیع ، یا انشعاب های مشترکین و بر اثر پوسیدگی و یا هدر رفت آب یا به دلیل فرار فیزیکی آب از شبکه ت

 .دستکاری شبکه و کنتورها ایجاد می شود

ممکن است این هدر رفت به دلیل خطای انسانی ، ابزار ،اندازه گیری و یا مدیریت راهبری سامانه در اندازه گیری 

 .دقیق ایجاد شده باشد

ر حالی است که میانگین هدر رفت و یا آب به حساب درصد است این د 10استاندارد جهانی هدر رفت آب 

درصد کل آب تولید شده آبفای شهری را تشکیل می دهد که با این حساب میانگین  25نیامده در کل کشور 
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درصد نیز بیشتر از استاندارد جهانی  20.2درصد بیشتر از کشور و  5.2هدر رفت آب در کهگیلویه و بویراحمد 

 .است

  میان تولید و مصرف آب تفاوت معنادار**

پس عوامل بسیاری در هدر رفت آب از منبع اصلی تا کنتورها وجود دارد که یکی از آن ها به مردم بر می گردد 

و آن هم دور زدن کنتور های آب و یا ایجاد انشعاب های غیر مجاز در مسیر شبکه اصلی است که از قضا دستگاه 

  .وضع کرده استقضا برای برخورد با آن قوانین محکمی 

هزار انشعاب غیر مجاز جمع آوری  1۸آنچنان که در همین کهگیلویه و بویراحمد در سه سال گذشته بیش از 

شده و یا به شبکه مجاز پیوسته است. انشعاب هایی که میزان مصرف آب را بین چهار تا هفت برابر افزایش می 

 .دهد

درصد آب به  30.2ر مجاز باز هم کهگیلویه و بویراحمد با اما به رغم جمع آوری این حجم از انشعاب های غی

حساب نیامده در میان پنج استان اول کشور قرار گرفته است؛ استان هایی که میان حجم آبی که وارد شبکه آنها 

 .شده و حجم آبی که به مصارف مجاز رسیده ، تفاوت و اختالف معناداری وجود دارد

ردم خواست که در مصرف آب صرفه جویی کنند وقتی بخش زیادی از آب با این حساب چطور می توان از م

تولیدی استان در همان شبکه گم شده و یا به هدر رفته است و کسی هم برای هدر رفت آن پاسخگو 

 .نیست.مشکالتی که مربوط به پوسیدگی شبکه و یا مسائل خارج از اختیارات مردم است

 شهروندان چقدر آب هدر می دهند؟**

ن بدان معنا نیست که مردم در هدر رفت آب نقشی ندارند زیرا بخشی از آب تولیدی استان هم در شبکه ای

مصرف به هدر می رود آنچنان که مدیرعامل آب و فاضالب شهری کهگیلویه و بویراحمد می گوید: سرانه مصرف 

 .درصد از متوسط کشور باالتر است 2۶آب آشامیدنی در این استان

لیتر در شبانه روز و برای ایرانیان به  150تا  75د می گوید:سرانه مصرف آب آشامیدنی در دنیا بین علی لدنی نژا

 .لیتر در شبانه روز است 220لیتر و برای کهگیلویه و بویراحمدی ها بیش از  1۸0تا  150طور میانگین بین 

رآورده کند به همین دلیل مدیریت وی می افزاید: مجموع آب اسرافی می تواند نیاز بسیاری از خانوارها را ب

 .مصرف، تولید و تقاضای آب آشامیدنی با جدیت توسط این شرکت در استان در حال انجام است

لدنی نژاد عنوان می کند: اجرای طرح های جدید آبرسانی، ساخت مخازن و خطوط انتقال و افزایش دبی منابع 

  .گیلویه و بویراحمد استآب از برنامه های مدیریت تولید آب آشامیدنی در که

وی اضافه می کند: کاهش هدر روی و بازسازی شبکه های توزیع فرسوده جزو برنامه های مدیریت مصرف آب 

 .آشامیدنی در کهگیلویه و بویراحمد محسوب می شود
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری کهگیلویه و بویراحمد یادآوری می کند: برای مدیریت تقاضای آب 

 .آشامیدنی در این استان برنامه هایی شامل فرهنگ سازی و اصالح الگوی مصرف اجرا شده و در حال اجراست

  سال پر بارش**

این برنامه ها در شرایطی است که کارشناسان هواشناسی نیز خبرهای امید بخشی برای استان کهگیلویه و 

 .بویراحمد داشته اند

اشناسی در این استان می گوید: براساس آخرین آمار بارش سال زراعی )از ولی بهره مند کارشناس نام آشنای هو

و  31۴، لیکک ۴5۶، دهدشت 3۶۴.۶، دوگنبدان 451.5، سی سخت ۴51.۶اول مهرماه تاکنون( در یاسوج 

 .میلیمتر بوده است 3۴9.۸امامزاده جعفر 

میلی متر است اضافه کرد:  559ویراحمد وی با بیان اینکه میانگین بلندمدت بارش باران در استان کهگیلویه و ب

، ۴۸5.1، دهدشت ۴20.5، دوگنبدان ۶75.1، سی سخت 791،7میانگین بلندمدت سالیانه بارندگی در یاسوج،

 .میلیمتر است ۴09و امامزاده جعفر  3۸۶.9لیکک 

 چگونه تعادل ایجاد کنیم؟**

استان هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد بااین حال در برنامه ششم توسعه تاکید شده برای حل تنش آبی در 

سامانه جدید آب شیرین کن ساخته و بهره برداری شود که به نظر می رسد قبل از هر اقدامی باید نسبت به 

 .اصالح شبکه توزیع و انشعاب های مشترکان برنامه ریزی شود

و برنامه های فرهنگی در  اگرچه مسئوالن در دو سال گذشته آمارهایی از کشف و ضبط انشعابات غیر مجاز

زمینه مصرف آب ارایه داده اند اما اقدامات انجام شده نتوانسته چندان موثر واقع شود و همچنان بخش قابل 

 .توجهی از آب شرب تولیدی استان به مقصد نمی رسد و کام تشنه شهرها را سیراب نمی کند

گسازی مردمی ، به کلی سایه عطش تابستانه را از آیا می توان با مدیریت صحیح منابع آب ، اصالح شبکه، فرهن

  سر شهرهای کهگیلویه و بویراحمد برداشت؟

برای پاسخ به این سوال باید بدون فرافکنی هر دستگاهی وظایف و مسئولیت های خود را بپذیرد. نباید فراموش 

 .در آینده نزدیک است کرد موضوع آب یکی از حساس ترین موضوعات پیش روی مردم جهان و به تبع آن ایران

ضمن آنکه نمی توان دلخوش به فاصله هدر رفت آب با میانگین کشوری، حتی میزان بارش باران و باال آمدن 

تراز سدها شد زیرا در کشور هم هدر رفت آب باالست و از سوی دیگر استان هایی وجود دارد که بامدیریت 

و در صرفه جویی در میان مشترکان نیز دستاورد های  درصد رسانده اند 16تا  15صحیح هدر رفت آب را به 

 .خوبی داشته ند

و همین دلخوشی به اعداد و ارقام باعث شده که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس دقیقا همان استان 

هایی که هدر رفت آب تولیدی در آنها بیشتر بوده ، سال گذشته با بحران آب و به دنبال آن با بحران های 
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 .اعی رو به رو شده انداجتم

بحرانی که اگر برای رویارویی با آن تدبیری اندیشیده نشود فراگیر خواهد شد آنچنان که معاون سیاسی و امنیتی 

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر این باور است مهمترین بحران پیش روی استان در سال های آتی بی شک آب 

 .است

کیلومترمربع، سرزمینی مرتفع و کوهستانی با اقلیم  2۴9هزار و  1۶حدود کهگیلویه و بویراحمد با مساحتی 

 .سردسیری و گرمسیری در جنوب غربی ایران قرار دارد

 53هزار متر مکعب است. تعداد مخازن آب مناطق شهری استان  131حجم ذخیره مخازن آب شهرهای استان 

 .مشترک است 500هزار و  165باب مخزن بتنی استاندارد و تعداد مشترکان آبفای شهری 

حلقه چاه و هفت دهنه چشمه است و بخشی نیز از  ۶۶منابع تأمین آب شهرهای کهگیلویه و بویراحمد شامل 

 .طریق سد کوثر تأمین می شود

 500طول شبکه توزیع و خطوط انتقال آب شهرهای کهگیلویه و بویراحمد هم اینک به ترتیب یک هزار و 

 .است کیلومتر 320کیلومتر و 

مترمکعب آب را  500هزار و  112ایستگاه پمپاژ آب در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که در شبانه روز  11

 .برای استفاده مشترکان مناطق شهری این استان پمپاژ می کنند

 هزار نفر جمعیت دارد 720شهر ، نزدیک به 17این استان با هشت شهرستان و 

 
  لینک خبر 
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 خشکسالی 

 ایرنا – 25/10/1397تاریخ : 

 هزار میلیارد تومان به کشاورزی خسارت زد20خشکسالی 

 20عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت : امسال بر اثر خشکسالی و سرمازدگی  -ایرنا  -کرمان 

 . هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی کشور خسارت وارد شده است

احمد انارکی محمدی شامگاه دوشنبه در نشست شورای اداری رفسنجان با موضوع پدافند غیرعامل در بحث 

یارد تومان از این میزان مربوط به محصوالت کشاورزی استان کرمان است که کشاورزی افزود : یکهزار میل

میلیارد تومان هم از سایر بانکها  300میلیارد تومان از این مبلغ را از بانک کشاورزی و  750کشاورزان این استان 

  .وام و تسهیالت گرفته بودند و باید پرداخت کنند

هزار کشاورزاین شهرستانها در  2۴شورای اسالمی با اشاره به ناتوانی  نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس

  . بازپرداخت اقساط وام های خود از دولت خواست تا به امهال وامهای کشاورزان سرعت ببخشد

انارکی محمدی افزود: امسال اگر به باغات پسته و تعمیرات آنها رسیدگی نشود به محصول سال آینده هم 

  .شودخسارت وارد می 

سم فروشی غیر مجاز با این حجم گسترده در استان کرمان تعطیل شدند لذا باید به بحث  150وی ادامه داد: 

  .سموم نگاه ویژه شود تا کشاورزان خسارت نبینند و محصوالت غذایی با کیفیت به مردم عرضه شود

شد که سنجاقک و مگس هایی انارکی محمدی تصریح کرد: طی سالهای اخیر سموم چینی و هندی وارد کشور 

  .که در باغات پارازیت خوب بودند و خوردن آفت ها را برعهده داشتند نیز از بین رفتند

وی در بحث بیمه پایه کشاورزان هم گفت : باید با نظر مرکز تحقیقات پسته، سازمان هواشناسی و جهاد 

بول واقع شود تا بیمه پایه فعال درصدی به کشاورزی پسته مورد ق 70کشاورزی شاخص وارد شدن خسارت 

  .گردد

این نماینده مجلس همچنین به اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس به گل گهرسیرجان ، مس سرچشمه 

رفسنجان و چادرملوی یزد اشاره کرد و افزود: آب این طرح تا تیرماه سال آینده به سیرجان می رسد آب شیرین 

انجام شده و در فاصله ابتدای بندرعباس به سمت بندرگچین محل درصد کارشان  ۶0کن های طرح یاد شده 

  .استقرار لوله کشی ها است

وی افزود: با اجرای این طرح ضمن کمک به کشت های جایگزین در کشاورزی مشکل آب صنعت هم حل 

 .خواهد شد

 
 لینک خبر 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83171203


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

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

 دانه های روغنی

 ایرن ا – 27/10/1397تاریخ : 

 هکتار از اراضی زراعی زیر کشت کلزا است دویست و شصت هزار

هزار هکتار از  2۶0معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال زراعی جاری ، بیش از  -ایرنا-تهران

 .اراضی کشاورزی کشور ، زیر کشت گیاه مهم و استراتژیک کلزا رفته است

کشاورز روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از مزارع کشاورزی شهرستان پیشوا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عباس 

اظهارداشت: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی و به منظور تأمین نیازهای 

هزار  2۶0ل گذشته، به بیش از درصدی نسبت به سا ۶0داخلی به دانه های روغنی، سطح زیر کشت کلزا با رشد 

 .هکتار رسیده است

 .هزار تن دانه تولید شود 500وی ادامه داد:پیش بینی می شود که از این میزان مزارع کلزا ، بیش از 

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت:بر اساس اطالعات کسب شده از مناطق مختلف کشور ، تاکنون 

یا خسارات احتمالی ناشی از عوامل طبیعی در مزارع کلزا گزارش نشده و وضعیت گزارشی مبنی بر بد سبزی و 

  .حال حاضر این مزارع مناسب ارزیابی شده است

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: یکی از مهم ترین سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، کشت 

 .کنجاله مورد نیاز کشور نیز تأمین شودگیاه کلزا در مزارع است تا ضمن افزایش تولید روغن، 

کشت کلزا از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که نیاز آبی این گیاه به مراتب کمتر از گندم است و  :وی افزود

درصدی برخوردار  20تا  15محصول گیاهی که پس از کشت کلزا ، در مزرعه کاشته می شود از افزایش عملکرد 

 . می شود

ید بر لزوم توجه به بیمه محصوالت کشاورزی از جمله کلزا گفت : با برنامه ریزی مناسب و برگزاری کشاورز با تأک

جلسات مشترک ، تالش شده تا به منظور حمایت از کشاورزان ، بیمه را در کنار بهره برداران بخش کشاورزی 

 .قرار دهیم که این مهم تاکنون محقق شده است

ی ، شرایط مساعد اقلیمی و بارش های مناسب باعث شده تا وضعیت مزارع وی تصریح کرد: وضعیت مناسب جو

 .از سطح مطلوبی برخوردار باشد و به جز برخی از نقاط بسیار محدود ، مشکل خشکسالی در کشور وجود ندارد

 لینک خبر 
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 دانه های روغنی 

 خبرگزاری فارس  – 27/10/1397تاریخ : 

 شود های روغنی از طریق سامانه جامع بازرگانی خریداری میامسال دانه

های روغنی از طریق سامانه جامع بازرگانی خریداری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت:امسال دانه

  .شودمی

 بازرگانی معاون حنان حسن ایران، دولتی بازرگانی شرکت عمومیروابط به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از

 به رودو برای گرفته انجام اقدامات به اشاره با گندم ملی کارگروه نشست در ایران دولتی بازرگانی شرکت داخلی

عوامل خرید تضمینی دریافت شده که در حال  و هااستان از کارشناسی نظرات نقطه: گفت 97-9۸ خرید فصل

  .ورالعملِ امسال تدوین و جهت اجرا به مراکز خرید سراسر کشور ابالغ شودها هستیم تا دستبررسی آن

های خوب به نتایج خوب ملّی خواهیم رسید و با توجه به سطح زیرکشت گندم در سال ریزیوی افزود:با برنامه

 .آینده خرید خوبی خواهیم داشت

 گندم و یارانه نان میلیاردی دولت برای تأمین بودجه خرید تضمینی 1۶00کمبود اعتبار*

بندی و سامانه جامع بازرگانی ی پهنههای روغنی را هم از طریق سامانهحنان افزود: در صددیم امسال دانه

 .خریداری کنیم تا با تحویل این محصول از کشاورز، به آنان کمک کنیم

 ام گرفته برای آمادگیمعاون بازرگانی داخلی شرکت گزارشی از عملکرد سال گذشته و اقدامات پشتیبانی انج

 رو ارائه کردورود به فصل خرید پیشِ

 .لینک خبر 
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 دانه های روغنی 

 ایرنا  – 2۶/10/1397تاریخ : 

 دانه ای سیاه با بهره ای طالیی

خشکسالی،کمبود نزوالت آسمانی و تغییر شرایط اقلیمی عواملی هستند که کشاورزان را به سمت  -ایرنا -زاهدان

کشت هایی که عالوه بر مصرف کم آبی بازدهی باالی  .کشت های هدفمند با آب بری کم، هدایت می کند

 .یکی از این محصوالت است« کلزا » برای کشاورز به دنبال دارد و  اقتصادی را

گیاهی مفید و استراتژیک با مصرف آب کم در صنعت روغن نقش بسیار مهمی دارد و « کلزا»به گزارش ایرنا، 

استان سیستان و بلوچستان با توجه به آب و هوای مطلوب دارای شرایط بسیار مناسبی برای کاشت و تولید آن 

 .ت و توسعه کشت این گیاه می تواند زمینه اشتغال و تامین درآمد برای جوانان را فراهم کنداس

درصدی کشور در حوزه تامین روغن به سایر کشورها آن هم درصورتی که توان ملی وجود دارد  90وابستگی 

ای جوانان جویای کار و نشان از کم توجهی به این حوزه مهم است، امری که می تواند عالوه بر ایجاد اشتغال بر

کشاورزان مهاجرت کرده از روستاها و کسب درآمد شایسته برای آنان باعث جلوگیری از خروج ساالنه چهار 

  .میلیارد دالر ارز از کشور شود

میلیون تن کلزا  55کشت کلزا از سالیان بسیار دور در اغلب کشورها رواج داشته به گونه ای که ساالنه بیش از 

ای چین، کانادا و برخی کشورهای اروپایی تولید می شود و برخی از این کشورها قطب برتر در تولید در کشوره

  .این نوع گیاه هستند

تن است اما مشارکت های انجام شده در چند سال  300سهم ایران هرچند در تولید این محصول رقمی کمتر از 

رده و فنی در مناطق مختلف کشت شود گذشته در این حوزه سبب شده که این محصول به صورت گست

  .سرزمینی که مستعد ترین مکان برای کشت گیاهان روغنی به ویژه کلزا محسوب می شود

چگونگی عملکرد و بهره وری الزم از محصول کلزا با استفاده از فناوری روز دنیا و بذرهای مناسب از اقدامات 

  .ر کشت آن استاجرایی مهم در زمینه تولید کلزا و افزایش سطح زی

جویی کرد، ها صرفهمندی از بذرهای مناسب می توان در مصرف آب، کود، بذر و سایر نهادهبا اجرای طرح بهره 

ساله کشت دانه های  10که در همین راستا و با هدف خودکفایی در تولید دانه های روغنی سال گذشته طرح 

  .حال انجام استکلزا در کشور تدوین و برنامه های عملیاتی آن در 

 
 نقش روغن کلزا  **

با توجه به اینکه میزان باالیی از مرگ و میرها ناشی از بیماری های قلبی و عروقی است توجه به مصرف مواد 

  .خوراکی مورد استفاده در سبد خانواده نقش مهمی در سالمتی افراد جامعه ایفا می کند
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دک اسیدهای چرب اشباع شده در روغن کلزا سبب شده که ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیراشباع و درصد ان

  .های خوراکی مصرفی قرار گیرداین محصول در گروه با ارزش ترین روغن 

درصد پروتئین است یکی از گیاهان مهم در  35تا  25درصد روغن و  45تا  ۴0کلزا با توجه به اینکه حاوی 

له خواص نام برده شده بر آن می توان به افزایش صنعت تامین روغن خوراکی به حساب می آید که از جم

  .کارایی مغز، سالمت چشم، پوست و مو، تقویت سیستم ایمنی، تقویت استخوان و مفاصل دانست

است، ویتامینی که در انواع خوراک ها مانند بادام زمینی، کلم بروکلی، اسفناج، بادام،  E روغن کلزا دارای ویتامین

  .دو، وجود دارد و برای چشم، پوست، مو و همچنین سیستم ایمنی مناسب استسیب زمینی شیرین آووکا

 

 خوراک دام **

یکی از مسائل مهم و اساسی پرورش دام، طیور و آبزیان، تامین مواد خوراکی مناسب آنها است خوراکی که در 

  .چند سال گذشته در تامین آن گاهی دچار مشکل می شدیم

ش مهمی که در تغذیه انسان از طریق روغن استحصالی دارند، در تامین خوراک دانه های روغنی عالوه بر نق

  .حیوانات، از کنجاله تولیدی آنها نیز می توان به عنوان منبع مهم پروتئینی استفاده کرد

درصد روغن است(، یکی از گیاهانی است که  ۴2گیاه کلزا به علت درصد باالی روغن )به طور میانگین حاوی 

 .ر بیست سال اخیر به طور فزاینده ای افزایش یافته استرشد آن د

دانه این گیاه نقش مهمی در تامین روغن خوراکی مردم ایفا می کند و کنجاله حاصل از آن در تغذیه دام ، طیور 

  .و آبزیان قابل استفاده است

این نوع گیاه استفاده می در چند سال اخیر بسیاری از کشورها در تامین نیاز دام خود به منابع پروتینی از 

  .کنند

 

 کشت کلزا در سیستان و بلوچستان **

کشت گیاه کلزا با توجه به  :محمد ریگی یکی از کشاوزران شهرستان میرجاوه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت

 ی آید ومصرف کم آب و آسیب پذیری باال در مقابل آفات از جمله گیاهان مثمر ثمر برای کشاورزان به حساب م

  .باعث صرفه اقتصادی و ایجاد رونق این محصول شده است

وی ادامه داد: حدود سه سال است که به کشت این گیاه رو آورده ام و عالوه بر اشتغال خود باعث کار برای سایر 

  .اعضای روستا نیز شده ام

حمایت و خرید تضمینی از ریگی با اشاره به وجود برخی مشکالت در مسیر کشت کلزا گفت: تهیه بذر، عدم 

  .کشاورزان از جمله مشکالتی این حوزه است که امیدواریم حل این مشکالت مورد توجه مسئوالن قرار گیرد
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این کشاورز سیستان و بلوچستانی افزود: در صورت حمایت ، کشاورزان منطقه قادر به گسترش کشت این 

  .بکار خواهند شدمحصول هستند که متعاقب آن افراد بیشتری نیز مشغول 

وی درمورد شرایط کشت کلزا گفت: گیاه کلزا دارای دو تیپ رشد بهاره و زمستانه است که اقالیم سرد، ارقام با 

تیپ رشد زمستانه و در اقالیم گرم و مرطوب، گرم جنوب و معتدل گرم، ارقام با تیپ رشد بهاره کشت می 

  .شوند

  .ه تقریباً در تمام اقلیم های کشور قابل انجام استریگی تاکید کرد: کشت کلزا به صورت پاییز

عبدالرحیم دامنی یکی از کشاورزان شهرستان ایرانشهر نیز به خبرنگار ایرنا گفت: کشت گیاه کلزا با توجه به 

صرفه مناسب اقتصادی یکی از کشت های با صرفه و مهم به حساب می آید که توجه به آن باعث رونق منطقه 

  .خواهد داشت

کشت این گیاه در کنار گندم و جو عالوه بر دفع آفات و ناتوانی رشد علف های هرز باعث استحکام  :وی ادامه داد

  .زمین و حاصلخیزی آن می شود

این کشاورز افزود: کاشت یک نوع محصول غالتی بیش از چهار سال متوالی در یک زمین باعث افت تولید می 

آید،  دست میکنار کشت های غالت قرار بگیرد، ضمن اینکه محصول کلزا نیز به شود اما اگر دانه روغنی کلزا در 

  .یابد تولید غالت نیز افزایش می

محمد نعمتی کارشناس جهاد کشاورزی استان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ضرورت و اهمیت 

  .قلیمی استان امری مهم تلقی می شودتوسعه کشت دانه های روغنی با توجه به مساعد بودن شرایط ا

وی افزود: وابستگی شدید کشور به واردات دانه های روغنی سبب شده عالوه بر خروج ارز از کشور در تولید 

  .محصولی که توان تولید آن را داریم ناکارآمد باشیم

: روغن های گیاهی وی ضرورت افزایش ضریب خود اتکائی و امنیت غذائی کشور را مهم ارزیابی کرد و گفت

چون کلزا، کنجد، زیتون عالوه بر افزایش ضریب سالمتی و طول عمر باعث کاهش هزینه های درمان و مشکالت 

  .مربوط به آن می شود

نعمتی با توجه به نیاز کم کلزا به آب و صرفه اقتصادی باالی این محصول تصریح کرد: انتظار می رود که در 

  .اسب و با بهره زیاد، توجه ویژه ای به تولید این گونه اقالم نیز شودراستای اجرای الگوی کشت من

وی تاکید کرد: کارشناسان و کارگزاران دولتی برای تشویق و ترغیب کشاورزان به کشت گیاهان روغنی به ویژه 

  .کلزا باید در کنار کشاورز باشند و از او حمایت کنند

هکتار  ۴00شاورزی سیستان و بلوچستان نیز به خبرنگار ایرنا گفت: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد ک

  .از زمین های کشاورزی استان همزمان با کشت پاییزه به دانه روغنی کلزا و گلرنگ اختصاص یافت

هزار هکتار از زمین  2علیرضا دهمرده اظهار داشت: پیش بینی می شود تا پایان فصل کاشت در آذرماه بیش از 
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  .زی سیستان و بلوچستان به دانه روغنی کلزا و گلرنگ اختصاص یابدهای کشاور

وی افزود: در راستای حمایت از کشاورزان سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تاکنون هفت هزار و 

  .کیلو گرم بذر کلزا به طور یارانه ای میان کشاورزان توزیع کرده است 500

ان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ارائه تسهیالت کم بهره بانکی برای معاون بهبود تولیدات گیاهی سازم

کاشت دانه های روغنی و اختصاص یارانه برای خرید ماشین آالت کاشت و برداشت دانه های روغنی را از دیگر 

  .حمایت های این سازمان از کشاورزان استان در این حوزه عنوان کرد

یرانشهر و میرجاوه بیشترین سطوح زیر کشت دانه های روغنی کلزا و گلرنگ وی افزود: شهرستانهای دلگان، ا

  .سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده اند

دهمرده با بیان اینکه اوایل فروردین فصل برداشت دانه های روغنی در سیستان و بلوچستان است افزود: کشت 

  .و رویش علف های هرز در مزارع تاثیر بسزایی دارد کلزا در کنار گندم و جو در کاهش بیماری ها، آفات

 95روغن از کاالهای اساسی و مهمی است که ارتباط نزدیک با معیشت اقشار جامعه دارد، با توجه به اینکه 

شود که خطر بزرگ برای امنیت غذایی  درصد نیاز کشور به این محصول اساسی از طریق واردات تأمین می

  .خودکفایی در صنعت تولید روغن اهمیت بسیار دارد کشور به حساب می آید

به گزارش ایرنا، سیستان و بلوچستان به سبب نزدیکی به خط استوا و بهره گیری از رطوبت دریا توانمندی 

زیادی در تولید محصوالت گرمسیری و نیمه گرمسیری و بعضا منحصر به فرد از جمله انبه، موز، پاپایا، گواوا، 

  .سی، نارگیل، زیتون محلی، انار، مرکبات و غیره داردهندوانه آنانا

تولید محصوالت کشاورزی در سیستان و بلوچستان در طول سال رواج دارد و زمین های برخی مناطق این 

بار محصول را دارند که زمینه  2استان مانند نیکشهر، سرباز، ایرانشهر، کنارک و چابهار در هر سال توان تولید 

  .سرمایه گذاری در این بخش ایجاد کرده استمساعدی برای 

 لینک خبر 
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 دانه های روغنی 

 خبرگزاری فارس – 2۶/10/1397تاریخ : 

 شود افزایش واردات ایران قیمت سویا را در هند باال برد/پول نفت خوراک دام می

های نفتی خود در هند، خرید سویا به عنوان خوراک دام از این کشور را افزایش داده از روپیهایران برای استفاده 

  .است

ت هایی که برای صادرات نفالملل فارس به نقل از رویترز، از آنجایی که ایران از روپیهبه گزارش گروه اقتصاد بین

 .یابدفروش سویای هند به ایران افزایش می هایش استفاده خواهد کرد،کند برای تامین خوراک دامدریافت می

های ایران که دسترسی این کشور به سیستم مالی جهانی را متوقف کرد، ایران پس از اعمال مجدد تحریم

 .موافقت کرده است در ازای نفت صادراتی به هند، روپیه دریافت کند

و ایران به اندازه کافی سویای غنی از پروتئین  ها برای خرید کاالهای هندی استفاده کندایران باید از این روپیه

برد و از کند. افزایش صادرات سویای هند، قیمت این کاالی هندی را باال میدر داخل کشور خود تولید نمی

 .های کشاورزان به دولت از قیمت پایین می کاهدشکایت

ته گفت صادرات سویای هند به هند، این هف  Solvent Extractors Association بی وی مهتا، مدیرعامل

هزار تن افزایش یافته است این رقم در  ۴50رسد به که در ماه مارس به پایان می 201۸-19ایران در سال مالی 

 .تن بود 910هزار و  22مدت مشابه پارسال 

هزار تن  500تواند در سال مالی بعدی به ها باقی بماند، صادرات این محصول میوی افزود درصورتی که تحریم

 .افزایش یابد

رسد که تقاضا در ها به میزان زیادی شروع به خرید کرده است و به نظر میایران به علت تحریم»مهتا ادامه داد: 

 «.های آتی ادامه یابدماه

های نفتی ایران، پرداخت به تهران برای واردات نفت به روپیه را آغاز ماه معافیت از تحریم ۶هند پس از دریافت 

 .رده استک

تر اعتبار برای پرداخت پیشنهاد داده است، هند های نفتی و دوره طوالنیکه ایران حمل رایگان محمولهاز زمانی

ها بیشتر برای پرداخت خرید از هند که ایران از این روپیهخواهد به خرید نفت از ایران ادامه دهد، درحالیمی

 .استفاده خواهد کرد

های روغن شروع به تامین این درصد افزایش یافت زیرا کارخانه 10هفته  3در تنها  قیمت داخلی سویا در هند

 .انددانه روغنی برای تکمیل کردن سفارشات ایران کرده

المللی نظیر کره جنوبی، تایلند، در عین حال، قیمت سویا افزایش یافته است و صادرات هند برای خریداران بین

 .دارد ویتنام و بنگالدش منفعت کمتری
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 روغن
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 عفرانز

 فود پرس – 30/10/1397تاریخ : 

 استانداردهای زعفران ایران را قبول دارداروپا 

اروپایی ها پذیرفته اند که زعفران عرضه شده در بورس کاالی ایران از استاندارد باالیی برخوردار  <کشاورزی

 .است و قیمت های بورس نیز مبنای نرخ مورد قبول اروپایی ها شده است

 

شدن قیمت زعفران ایران و تبدیل به مرجعیت نرخ های یک فعال باسابقه بازار زعفران گفت: در راستای واقعی 

جهانی، درصدد راه اندازی انبار مورد تایید بورس کاال در کشور بلژیک هستیم تا زعفران پذیرفته شده در بورس، 

 .با نماد معامالتی اروپایی به این انبار منتقل شده و به صورت یورویی و با تحویل در اروپا مورد معامله قرار گیرد

 
فعال باسابقه بازار زعفران اظهار داشت: تالش داریم این انبار تا پایان سال جاری به فهرست انبارهای پذیرفته 

 .شده بورس اضافه شده و معامالت زعفران صادراتی بورس به صورت مستقیم در مقصد اروپا اجرایی شود

 
 ها است،عفران در بورس کاال، مورد قبول اروپاییاین فعال قدیمی بازار زعفران با اعالم اینکه امروز قیمت های ز

گفت: در حال حاضر با استانداردهایی مناسبی که توسط بورس تعیین شده، اروپایی ها هم پذیرفته اند که 

زعفران عرضه شده در بورس کاالی ایران از استاندارد باالیی برخوردار است و قیمت های بورس نیز مبنای نرخ 

 .ها شده است مورد قبول اروپایی

 
این فعال بازار زعفران تاکید کرد: به واسطه عرضه زعفران طی ماه های گذشته در بورس کاال، هم اکنون در 

اسپانیا هم مالک قیمت ها، معامالت و قیمت های کشف شده در بورس کاال است و درصدد هستیم که با ایجاد 

 .استاندارد را در اروپا به مشتری اروپایی تحویل دهیم انبار استاندارد و تحت کلید بورس کاال بتوانیم محصول

 
 کشاورزان در معامالت بورس فعال هستند*

 

این فعال بازار زعفران با بیان اینکه در حال حاضر شمار زیادی از کشاورزان عرضه و تقاضا را در بورس مدیریت 

رغیب کشاورزان به استانداردسازی زعفران، بورس با آموزش و ت :اند، تاکید کردمی کنند و در معامالت فعال شده

هم به افزایش کیفیت تولید محصول کمک کرده و هم مالک استانداردی برای بازارهای اروپایی شده است. به 

 .های استاندارد خود را از بازار بورس کاالی ایران کسب می کندکه امروز، بازار اروپا شاخصطوری

 لینک خبر 
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 زعفران 

 خبرگزاری فارس  – 30/10/1397تاریخ : 

 اروپا استانداردهای زعفران ایران را قبول دارد 

اروپایی ها پذیرفته اند که زعفران عرضه شده در بورس کاالی ایران از استاندارد باالیی برخوردار است و قیمت 

  .های بورس نیز مبنای نرخ مورد قبول اروپایی ها شده است

یک فعال باسابقه بازار زعفران گفت: در راستای واقعی شدن قیمت زعفران ایران و به گزارش خبرگزاری فارس،

 اتحادیه مرکزیت تبدیل به مرجعیت نرخ های جهانی، درصدد راه اندازی انبار مورد تایید بورس کاال با

 ورتص به و شده منتقل انبار این به اروپایی معامالتی نماد با بورس، در شده پذیرفته زعفران تا هستیم اروپا

 .گیرد قرار معامله مورد اروپا در تحویل با و یورویی

فعال باسابقه بازار زعفران اظهار داشت: تالش داریم این انبار تا پایان سال جاری به فهرست انبارهای پذیرفته 

 .ه شده و معامالت زعفران صادراتی بورس به صورت مستقیم در مقصد اروپا اجرایی شودشده بورس اضاف

 ها است،این فعال قدیمی بازار زعفران با اعالم اینکه امروز قیمت های زعفران در بورس کاال، مورد قبول اروپایی

ا هم پذیرفته اند که گفت: در حال حاضر با استانداردهایی مناسبی که توسط بورس تعیین شده، اروپایی ه

زعفران عرضه شده در بورس کاالی ایران از استاندارد باالیی برخوردار است و قیمت های بورس نیز مبنای نرخ 

 .مورد قبول اروپایی ها شده است

این فعال بازار زعفران تاکید کرد: به واسطه عرضه زعفران طی ماه های گذشته در بورس کاال، هم اکنون در 

مالک قیمت ها، معامالت و قیمت های کشف شده در بورس کاال است و درصدد هستیم که با ایجاد  اسپانیا هم

 .انبار استاندارد و تحت کلید بورس کاال بتوانیم محصول استاندارد را در اروپا به مشتری اروپایی تحویل دهیم

 کشاورزان در معامالت بورس فعال هستند*

اینکه در حال حاضر شمار زیادی از کشاورزان عرضه و تقاضا را در بورس مدیریت این فعال بازار زعفران با بیان 

بورس با آموزش و ترغیب کشاورزان به استانداردسازی زعفران،  :اند، تاکید کردمی کنند و در معامالت فعال شده

شده است. به  هم به افزایش کیفیت تولید محصول کمک کرده و هم مالک استانداردی برای بازارهای اروپایی

 .های استاندارد خود را از بازار بورس کاالی ایران کسب می کندکه امروز، بازار اروپا شاخصطوری

 لینک خبر 
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 سالمت

 ایرنا  – 29/10/1397تاریخ : 

 در محصوالت کشاورزیپایش، حلقه مفقوده باقی مانده سموم 

هر چند نظارت دستگاه های متولی چون جهاد کشاورزی ، دانشگاه علوم پزشکی و استاندارد در  -ایرنا  -کرمان 

راستای پایش سالمت محصوالت کشاورزی غیرقابل انکار است اما امحا نشدن محصوالت پر خطر به عنوان حلقه 

 .قی گذارده استمفقوده، این چرخه نظارتی را به نوعی معیوب با

به گزارش ایرنا، دغدغه ای که سالهای اخیر بیش از گذشته ذهن مردم را به خود مشغول کرده، احساس مزه 

  .سموم در برخی محصوالت کشاورزی و یا شنیدن و دیدن رعایت نشدن دوره کارنس است

در اثر عوامل طبیعی تجزیه  دوره کارنس یا همان مدت زمانی که الزم است پس از سم پاشی، باقی مانده سموم'

، به طور معمول 'شده و مقدار آن در سطح میوه و سبزی و سایر محصوالت کشاورزی به حد قابل استفاده برسد

  .از سوی کشاورزانی که فقط دغدغه برگشت سرمایه و سوددهی را دارند رعایت نمی شود

اهی از سوی کارشناسان کشاورزی توسط حتی استفاده مطلوب سموم و کودهای مجاز نیز با وجود اعالم آگ

  .کشاورزان رعایت نمی شود

هر چند محصوالت کشاورزی موجود در بازار هر هفته با هزینه های زیاد مورد نمونه برداری و سنجش قرار می 

  .گیرد اما این نتیجه در چرخه معیوب فقط در حد آمار و ارقام باقی می ماند و هرگز منتج به نتیجه نمی شود

در حالی که اتصال حلقه های جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد و سایر نهادهای مربوطه می تواند 

با برگشت دادن نتایج آزمایشات باقی مانده سموم، محصوالت کشاورزی پر خطر را معدوم و از تکرار این اصل 

  .اساسی و تاثیرگذار در سالمت جامعه جلوگیری کنند

کرمان بمنظور بررسی موانع موجود و راهکارهای الزم برای تکمیل حلقه مفقوده در تکمیل جدی تر  ایرنا مرکز

شدن موضوع نظارتی بر باقی مانده سموم در محصوالت کشاورزی که سالمت مردم را در معرض تهدید قرار داده 

 .کرمان برگزار کرد میزگردی را با حضور مسئوالن و کارشناسان دو بخش کشاورزی و علوم پزشکی استان

 
 امحا نشدن محصوالت کشاورزی پرخطر حلقه مفقوده نظارت  **

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در این میزگرد گفت : برگشت داده نشدن نتیجه 

ف سموم آزمایشات باقی مانده سموم به کشاورزان در قالب امحا کردن محصول پرخطر حلقه مفقوده نظارت مصر

  .به صورت بی رویه است

محمدرضا پورخاتون افزود: تهیه و تامین غذای سالم به میزان کافی از وظایف سازمان جهاد کشاورزی است و 

  .این سازمان بیشتر در حوزه آموزش بهره برداران کار انجام می دهد
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ورزان برای ارتقای میزان برداشت معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کرمان با بیان اینکه گاهی کشا

محصول از سموم به میزان زیاد و در زمان های ممنوع استفاده می کنند گفت : نمونه برداری از محصوالت بدون 

  .اقدامات بعدی بی نتیجه است

وی بیان کرد: برگشت داده نشدن نتیجه آزمایشات باقی مانده سموم به کشاورزان در قالب امحا کردن محصول 

  .مایش شده، حلقه مفقوده نظارت مصرف سموم به صورت بی رویه استآز

حلقه مفقوده ما این است کشاورز خود را مالک آب و زمین می داند و اگر نتیجه آزمایشات به  :پورخاتون افزود

کشاورز برگشت داده و محصوالت پر خطر امحا شود کشاورز خود را ملزم به رعایت اصول مصرف سموم و کود 

  .کندمی 

وی با اشاره به اینکه سازمان و ادارات مختلف در راستای تامین سالمت مواد غذایی اقدامات مختلفی انجام می 

  .دهند تصریح کرد: باید نتیجه این اقدامات با امحای محصوالت کشاورزی پر خطر دیده شود

ف کننده ادامه پیدا کند لذا پورخاتون گفت: کنترل سالمت محصوالت کشاورزی باید از تولید کننده تا مصر

گاهی بعد از انجام آزمایشات و تایید سالمت مواد غذایی هنگام انتقال محصول دیده می شود دالالن از انواع قارچ 

  .کش ها در راه رسیدن محصول به دست مصرف کننده و دور از چشم کشاورز استفاده می کنند

ته بندی محصوالت کشاورزی پس از تولید به عنوان معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کرمان بر بس

  .راهکاری به منظور سهولت در ردیابی محصول و همچنین ایجاد اشتغال تاکید کرد

 
 تولید محصوالت ارگانیک نخستین برنامه جهاد کشاورزی است  **

یک است که به پورخاتون اظهار داشت: نخستین برنامه در تولید محصوالت کشاورزی، تولید محصوالت ارگان

  .نوعی در این بخش خودکفا شده ایم

باید مواد غذایی به میزان کافی  : وی به افزایش جمعیت جهان و تامین مواد غذایی مورد نیاز اشاره کرد و افزود

در اختیار مردم قرار گیرد تا ادامه حیات ممکن شود و این در حالی است که داشتن محصول سالم تابع عوامل 

  .د آب، هوا و خاک سالم و همچنین مدیریت امور بر اساس برنامه ریزی کارشناسان کشاورزی استزیادی مانن

پورخاتون با تاکید بر اینکه سموم و کود تولیدی و وارداتی توسط سازمان جهاد کشاورزی بررسی و بعد از تایید 

از بخش تهیه سموم خارج شد از وارد بازار می شود اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی از زمانی که یارانه 

  .مقوله توزیع مستقیم دور شده و اکنون هیچ دخالتی به لحاظ توزیع سموم ندارد

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کرمان با تاکید بر اینکه کشاورزی حرفه ای سخت و اما جذاب 

  .ده استاست گفت : شرایط اقلیمی حاکم بر کشور ما این کار را دشوارتر کر
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 شرایط اقلیمی فعلی و تهاجمی شدن آفات **

پورخاتون به تغییرات اقلیمی و کاهش محصول پسته و سایر محصوالت طی سال جاری اشاره کرد و گفت: 

  .بسیاری از آفات و بیماری ها در شرایط فعلی وضعیت تهاجمی به خود گرفته اند

نوع سم نیز تاکنون ثبت  319الت کشاورزی شناسایی و عامل آفت محصو ۶07وی با اشاره به اینکه تاکنون 

شده، گواهی دارد و توزیع می شود اضافه کرد: کشاورزان استان از طریق کارشناسان کشاورزی در مورد مضرات 

  .سموم و کودها اطالع رسانی شده اند

از چرخه خارج شده و به گفته پورخاتون سه نوع سم پر خطر، متوسط و کم خطر داریم و اکنون سموم پر خطر 

  .در صددیم سموم متوسط خطر را نیز از گردونه مصرف خارج کنیم

گرم در هکتار سم مصرف می کنند و این رقم نصف مصرف جهانی  51۸وی ادامه داد: اکنون کشاورزان حدود 

  .است

 
 ضرورت پایش سموم در محصوالت کشاورزی  **

کرمان نیز به وجود شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در این  مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان

  .استان اشاره کرد و گفت : این شبکه ها به مراقبت و پایش سموم در محصوالت جالیزی و باغی می پردازند

ناصر طاهری با تاکید بر اینکه جهاد کشاورزی در تولید محصوالت سالم از نظر باقی مانده سموم حساس است 

رقمی محصول را قابل  1۶: سازمان حفظ نباتات با بسته بندی محصوالت کشاورزی و نصب کد  اظهار داشت

  .ردیابی می کند لذا این مهم سنجش باقی مانده سموم در محصوالت کشاورزی را ممکن می کند

ت: گفوی با بیان اینکه کشاورز با توصیه و آموزش های کارشناسان کشاورزی از مضرات سموم و کود آگاه است 

تنها راه این است محصوالت کشاورزی در سطح کالن قابل ردیابی باشد که راه رسیدن به این مهم برندسازی و 

  .بسته بندی محصوالت کشاورزی است و اجرای این طرح موجب خودکنترلی می شود

بسته بندی و مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان اظهار داشت: اراده ملی باید در زمینه 

  .عرضه محصوالت کشاورزی وجود داشته باشد تا این طرح به مرحله اجرا برسد

وی گفت : سم یکی از نهاده هایی است که باید در تولید محصول کشاورزی استفاده شود لذا باید برای رعایت 

  .دوره کارنس سم اجبار وجود داشته باشد تا کشاورزان ملزم به رعایت شوند

 
 ه از سموم و کود یکی از راههای افزایش محصوالت کشاورزی استفاد**

طاهری به فقر موجود در کره خاکی اشاره و تصریح کرد: افزایش تولید در محصوالت کشاورزی باید انجام شود و 

  .یکی از راههای افزایش تولید استفاده از سموم و آفت کش های شیمیایی است
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زی استان کرمان با اشاره به اینکه تنها راه حفظ سالمت مواد غذایی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاور

استفاده از توصیه کارشناسان در دادن سم و کود به محصوالت کشاورزی است تصریح کرد: با این روش می توان 

  .امنیت غذایی را نیز تامین کرد

موم دخالت کنند باید یکسری مقررات و وی ادامه داد: افرادی که می خواهند در زمینه توزیع واردات و تولید س

ضوابط را رعایت کنند که اخذ پروانه صالحیت فنی، ارائه فاکتور توسط فروشنده، عرضه سموم مجاز، وجود پروانه 

  .صالحیت فنی در فروشگاه از جمله این موارد است

یا به صورت کامل و بسته  نوع است یا مواد اولیه است 2به گفته این کارشناس هر سمی که وارد کشور می شود 

  .بندی شده وارد می شود که زیر نظر سازمان حفظ نباتات است

 
 سموم با رونویس غیرفارسی مجاز نیستند  **

طاهری با اعالم این مطلب که کشاورزان باید توجه کنند سموم فاقد رونویس غیر فارسی مجاز نیستند ، تصریح 

صورت دوره ای از فروشگاه های عرضه سموم بازدید می کنند و اگر  کرد: کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی به

  .مشکلی بود گوشزد و طبق قوانین برخورد می کنند

فروشگاه عرضه سموم غیرمجاز در استان کرمان پلمپ شد ادامه داد:  30وی با بیان اینکه سال گذشته حدود 

ل بیماری زا و آفات، مبارزه تلفیقی علیه آفات را به وظیفه ما ترویج و آموزش کشاورزی است تا با برخورد با عوام

  .کار ببندند

طاهری بیان کرد: در کنترل عوامل خسارت زا باید مبارزات تلفیقی و در نهایت در صورت کنترل نشدن آفت از 

  .آفت کش های مجاز و با نظر کارشناسان گیاه پزشک استفاده شود

 
 ه است مصرف کود در استان کرمان کاهش داشت **

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان نیز گفت: این شرکت خدماتی حمایتی رسالت تامین و 

توزیع نهاده های کشاورزی از جمله کود را بر عهده دارد و متولی تولید کود و نظارت بر توزیع آن سازمان آب و 

  .خاک کشور است

 57هزار تن بوده و این میزان اکنون به  1۸3حدود  ۸۴محمد محسن قاسمی اظهار داشت: مصرف کود در سال 

  .هزار تن رسیده است

وی تصریح کرد: کود و سم تولید داخل قبل از ورود به بازار در زمان دپو و ورود آنالیز می شود و تا زمان تایید 

  .نشدن استاندارد وارد بازار نمی شود

کرد: کودی که خارج از کشور وارد می شود توسط مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان بیان 
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شرکت های بین المللی مورد بررسی و آنالیز قرار می گیرد ، اگر در مبادی های مختلف کود از یک فاصله زمانی 

  .بیشتر ماند مجدد نمونه باید مورد آنالیز قرار گیرد تا توزیع شود

یک چهارم کود مورد نیاز گیاه است در حالی که نیاز وی تصریح کرد: میزان کودهای توزیعی در استان کرمان 

  .هزار تن کود است که بخشی از این مقدار را بخش خصوصی تامین می کند 220عمومی استان 

 
 استفاده نامناسب از سموم خطرزا است **

طرزا سموم خ معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان نیز با تاکید بر اینکه استفاده نامناسب از

است ،گفت: در پنج دهه قبل دغدغه دولت ها تامین غذایی بود بعدا دولت های موفق به سمت تولید غذاهای 

  .ایمن رفتند

کیلو غذا مصرف می کند و تامین این  700محمد حسیبی اظهار داشت: به طور متوسط هر فرد ایرانی در سال 

  .ذا اجرا می شودمقدر غذا کار دشواری است لذا شگردهای تولید غ

وی به تولید محصوالت تراریخته، استفاده از کود، و سموم به عنوان راه های افزایش تولید محصوالت کشاورزی 

  .اشاره کرد و گفت: استفاده از این موارد در راستای تولید و تامین غذا است

نگ استفاده سموم توسط کشاورزان معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان تاکید کرد: نبود فره

  .و نا آشنایی با نحوه استفاده از سموم و کودها مشکالت زیادی برای سالمت مردم به وجود می آورد

وی با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی در راستای رفع مشکالت استفاده از سم و کود توسط کشاورزان 

زشکی نیز تامین سالمت مردم است و در این راستا محصوالت تولید تالش می کند افزود: دغدغه دانشگاه علوم پ

  .بخش کشاورزی را از نظر وجود سموم مورد آزمایش و پایش قرار می دهد

حسیبی ادامه داد: طی سال های گذشته جدیت برای کنترل باقی مانده سموم و کنترل دوره کارنس در مصرف 

  .سم بیش از گذشته اهمیت پیدا کرد

غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان تصریح کرد: سالهای قبل وزارت بهداشت و کشاورزی معاون 

جداگانه کار می کردند لذا بعدها وزارت بهداشت با همکاری وزارت جهاد موظف شد امکان دسترسی مردم را از 

  .سالمت فراهم کنند

 
 ضرورت کنترل قاچاق سم  **

وم پزشکی هر هفته نمونه برداری از محصوالت کشاورزی را در دستور کار دارد و با حسیبی بیان کرد: دانشگاه عل

  .همکاری آزمایشگاه های همکار باقی مانده سموم در این محصوالت مورد پایش قرار می گیرد

وی به قاچاق سموم به عنوان یک دغدغه اشاره کرد و گفت: برخی از سموم در پایش مورد شناسایی قرار نمی 
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  .د لذا باید ورود سموم را نیز به صورت دقیق کنترل کردگیر

این مقام بهداشتی به برخورد با داروخانه ها در توزیع داروی غیرمجاز و برخورد سختگیرانه قضایی اشاره کرد و 

گفت: سم شناسی ها شناسنامه دار شده اند و بدون پروانه فنی مجاز به توزیع سموم نیستند اما باید نظارت ها 

  .یشتر شودب

  .وی تاکید کرد: اگر بتوانیم ورود سموم قاچاق را کنترل کنیم بسیاری از مشکالت برطرف می شود

 

 کشاورزان دوره کارنس سموم را رعایت نمی کنند  **

حسیبی افزود: کشاورزان دوره کارنس را در زمان برداشت محصوالت کشاورزی رعایت نمی کنند و البته هیچ 

  .ین مهم نظارت نمی کندارگانی نیز بر ا

اداره استاندارد می گوید محصوالت کشاورزی باید به سمت قانون بسته بندی بروند لذا بعد از  :وی تصریح کرد

  .بسته بندی برای کنترل و تایید سالمت تحویل اداره کل استاندارد داده شود

: کمبود و فقر امکانات از جمله لوازم حسیبی به صادرات محصوالت کشاورزی به خارج از کشور اشاره کرد و گفت

آزمایشگاهی در کشور و استان کرمان یکی از موانع و مشکالت موجود بر سر راه سنجش و پایش مواد غذایی از 

  .نظر باقی مانده سموم است

 
 نوع سم در محصوالت کشاورزی مورد پایش قرار می گیرد  120باقی مانده  **

ر پروانه معاونت غذا و داروی علوم پزشکی استان کرمان نیز گفت: تا سال کارشناس تخصصی تراریخته و صدو

  .سم مورد پایش قرار می گیرد 120سم مورد پایش قرار می گرفت و اکنون بیش از  ۶0حدود  95

فقط در سر قطب های کشوری انجام می شد اما  9۴و  93هدی فرخی افزود: طرح پایش باقی مانده سموم سال 

  .هرهای کوچک تر نیز درگیر اجرای طرح شدنداز سال قبل ش

وی با اشاره به اینکه نتیجه آزمایشات انجام شده بر روی محصوالت کشاورزی را نمی توان به صورت موردی و 

  .استانی اعالم کرد بلکه بعد از اطالع وزارتخانه و بررسی اطالع رسانی می شود

برخی توزیع کنندگان اطالعات کافی را  :ی عنوان و تصریح کردفرخی میدان تره بار را بهترین محل نمونه بردار

  .به ما نمی دهند و این برای ما مشکل درست می کند

 

 کرمان باید به آزمایشگاه پایش سموم در محصوالت کشاورزی تجهیز شود **

ه در استان کرمان ک فرخی افزود: وجود آزمایشگاه همکار که توانایی اندازه گیری باقی مانده سموم را داشته باشد

  .قطب کشاورزی کشور محسوب می شود الزم و ضروری است
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 وی ادامه داد: اکنون محصوالت به صورت منجمد برای آزمایشگاه همکار در قشم ارسال می شود 

میلیون تومان برای انجام آزمایش های باقی مانده سموم به آزمایشگاه قشم پرداخت می  20و ماهیانه بالغ بر 

  .شود

برآیند گفته های کارشناسان امر در میزگرد ایرنا مرکز کرمان حکایت از این دارد که برای بهره وری بیشتر با 

توجه به افزایش جمعیتی چاره ای جز استفاده از سموم و کود شیمایی در تولید محصوالت زارعی و باغی وجود 

نی قبل و بعد از برداشت محصول و همچنین ندارد لذا اگر با آگاهی بخشی به کشاورزان در رعایت دوره زما

کنترل مبادی ورود غیر مجاز سموم بخوبی عمل کنیم می توانیم به مردم و در حقیقت مصرف کنندگان 

  .محصوالت کشاورزی این اطمینان خاطر داده شود که در این خصوص نگرانی نداشته باشند

ید به مصرف نیازمند یک همکاری بین بخشی است رفع این نقیصه حلقه مفقوده کنترل و آگاهی بخشی از تول

 .که تحقق این مهم عزم و همت جهادگونه متولیان امور را بدور از هر گونه موازی کاری طلب می کند

 لینک خبر 
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 سالمت 

 ایرنا  – 2۶/10/1397تاریخ : 

 ت دام زنده صادر شدمجوز واردا

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی گفت: این سازمان در راستای تامین نیاز  -ایرنا -بوشهر

 .گوشت قرمز با انجام الزام های بهداشتی و نظارتی مجوز واردات دام زنده را صادر کرده است

نیاز داخلی کشور به گوشت قرمز  :خبرنگاران در بوشهر افزودبه گزارش ایرنا، رفیعی پور روز چهارشنبه در جمع 

هزار تن است که تولید داخلی جوابگوی مصرف نیست براین اساس مجبور به واردات این  150تا  100ساالنه 

  .ماده پروتئینی هستیم

از  ( با کشتیوی بیان کرد: در همین راستا بوشهر به عنوان استان پایلوت در انتقال دام سبک )گوسفند و بز

  .کشورهای با سطح بهداشتی باال مانند استرالیا، نیوزلند و برزیل مشخص شده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برهمین اساس کشور قطر در این بخش سرمایه گذاری های الزم را انجام 

  .شود داده و باید دام در مراکز قرنطینه مشخص شده از سوی سازمان دامپزشکی تخلیه

رفیعی پور تاکید کرد: واردات دام زنده به کشور طرح جدیدی است که اجرای آن برای استان بوشهر از نظر 

  .تجارت و اقتصاد می تواند کمک بزرگی به شمار آید

هزار راس دام  30هزار راس دام سنگین برای بندر چابهار سیستان و بلوچستان و  100وی اضافه کرد: همچنین 

  .استانهای غربی از جمله آذربایجان غربی وارد کشور می شوداز 

رفیعی پور گفت: همچنین در زمان کوتاهی پنج هزار راس دام سبک با هواپیما از کشور رومانی به کرج وارد و در 

  .کشتارگاه کشتار می شود

ن معنی که دامها با سرعت وی اضافه کرد: در حوزه دامی برای تامین گوشت باید به سمت بهتر گزینی دام به ای

رشد و مقاومت بیشتر در شرایط سخت اقلیمی و چند قلو زا باشند و تولید به حدی برسد که نیازی به واردات 

  .هزار تن نباشیم 1۴0تا  130

هزار تن گوشت منجمد  130هزار تن واردات گوشت گرم و ساالنه  150تا  100این مقام مسئول گفت: روزانه 

  .ر توزیع می شود ولی نوسان ارزی باعث شده این التهاب به وجود آیدبرزیلی در کشو

وی بیان کرد: در زمان حاضر مشکلی در خصوص ذخیره استراتژیک مرغ و گوشت در کشور وجود ندارد و 

  .ماه آخر سال در حوزه تامین مرغ نیاز مردم با تولید داخلی تامین شود 2براساس جوجه ریزی انجام شده در 

هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید  200دآورشد: با توجه به جوجه ریزی های انجام شده در ماه بهمن وی یا

  .هزار تن مازاد بر مصرف است 170می شود که این میزان با توجه به مصرف 

رفیعی پور افزود: امسال کانون بیماری های مشترک انسان و دام از جمله تب مالت، سیاه زخم، هاری و مشمشه 
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  .درصد نسبت به پارسال کاهش یافته است 37

درصد کانون های این بیماری در کشور 99.5وی در خصوص آنفلوآنزای مرغی گفت: در سالجاری با کاهش 

  .نسبت به سونامی و طغیان سال گذشته موفقیت چشم گیری به ثبت رسیده است

اکسن های وارداتی کم است و بیش از رفیعی پور در زمینه تولید واکسن اظهارداشت: وابستگی کشور به و

  .درصد آنها در کشور به وسیله متخصصان داخلی و دانش بومی ایرانی تولید می شود95

وی در رابطه با صادرات محصوالت پروتئینی گفت: ایران در زمینه تولید ماهی قزل آال رتبه اول دنیا را دارد و 

  .تالش می شود رقم مناسبی از این محصول صادر شود

هزارتن  ۴0تا  30هزار تن محصول صادر می شود که از این میزان  200رفیعی پور اضافه کرد: در حوزه آبزیان 

  .میگوی پرورشی است

وی بااشاره به اینکه پرورش ماهی در قفس از جمله پروژه های اقتصاد مقاومتی است گفت: هدف جهاد کشاورزی 

هزار تن ماهی در قفس در کشور تولید می  120تا  100اضر هزار تن ماهی است که در زمان ح 300تولید 

  .شود

میلیارد ریال است که در زمینه های  300هزار و 9وی اضافه کرد: مجموع هزینه های استانی و ملی دامپزشکی 

  .مختلف بهداشتی و ایمنی در راستای حفاظت از سرمایه دامی و حوزه سالمت جامعه هزینه می شود

 200هزار تن به یک میلیون و  ۴0سال گذشته مجموع تولید کشور از  30د کشاورزی گفت: در معاون وزیر جها

  .هزار تن در بخش پرورش و صید و صیادی افزایش یافته است

رفیعی پور افزود: استان بوشهر موفقیت ملی در حوزه پرورش میگو کسب کرد و حتی یک مورد بیماری لکه 

  .سفید از آن گزارش نشده است

  .هزار تن میگوی پرورش در استان بوشهر تولید شده است 21ی بیان کرد: تاکنون بیش از و

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: در سالجاری چهارمیلیون کیلوگرم مواد پروئتینی غیربهداشتی با حکم دادستان 

 جمع آوری و معدم شده است

  .خبر  لینک
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 سالمت 

 ایرنا  – 2۴/10/1397تاریخ : 

 هزار پروانه بهداشتی نگهداری دام صادر شده استهفتاد و پنج 

هزار پروانه بهداشتی  75معاون آموزشی، بهداشت و توسعه سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت:  -ایرنا  -اراک 

 .افزایش بهره برداری در کشور صادر شده استسال اخیر به استناد قانون  ۶مراکز نگهداری دام در 

روز دوشنبه در حاشیه آیین معارفه رئیس نظام دامپزشکی استان مرکزی « امیر عباس جعفری»به گزارش ایرنا، 

 .در جمع خبرنگاران در اراک افزود: هشت هزار پروانه بهداشتی نگهداری دام در سال جاری صادر شده است

و  88قانون مصوب مجلس شورای اسالمی مبنی بر نظام جامع دامپروری از سال  2وی بیان کرد: به استناد 

، وظیفه صدور پروانه بهداشتی اماکن دامی و ۸9قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سال 

ام خدمات صنفی درمانگاه ها، داروخانه ها، بیمارستان ها و کلینیک های دامپزشکی کشور به سازمان نظ

 .دامپزشکی کشور واگذار شده است

معاون آموزشی، بهداشت و توسعه سازمان نظام دامپزشکی کشور ادامه داد: این سازمان به عنوان نهادی مردمی 

 .وظیفه رسیدگی به تمام امور مربوط به فعاالن بخش خصوصی دامپزشکی کشور را عهده دار است

هزار نفر از  38شکل گرفته و تاکنون حدود  7۶از سال  جعفری اظهار داشت: این سازمان به موجب قانون

 .دامپزشکان و سایر رده های مرتبط دامپزشکی به عضویت این سازمان درآمده اند

وی گفت: رسیدگی به تخلفات صنفی، آموزش و امور رفاهی از مهمترین وظایف سازمان نظام دامپزشکی کشور 

 .است

نظام دامپزشکی کشور درنشست معارفه رئیس جدید نظام دامپزشکی معاون آموزشی، بهداشت و توسعه سازمان 

استان مرکزی گفت: دوره چهارم انتخابات شورای نظام دامپزشکی کشور برای نخستین بار به صورت ملی و به 

 .آذرماه امسال در کشور برگزار شد 23شکل الکترونیک 

هم درصد در کشور بود و مشارکت استان و سه د 55جعفری عنوان کرد: میزان مشارکت در این انتخابات 

 .و نیم درصد بود 73مرکزی در این انتخابات 

نفر واجد شرایط شرکت  300نفر عضو در نظام دامپزشکی است که  ۸00وی گفت: استان مرکزی دارای حدود 

 .در انتخابات بودند

فر در استان مرکزی نامزد ن 2۴معاون آموزشی، بهداشت و توسعه سازمان نظام دامپزشکی کشور ادامه داد: 

 ۶نفر از بخش خصوصی بود و در پایان  1۴نفر از آن ها از بخش دولتی و  10شرکت در این انتخابات شدند که 

 .نفر از بخش خصوصی به این شورا راه یافتند 2نفر از بخش دولتی و 

اما در زمره راه یافتگان به جعفری تصریح کرد: در استان مرکزی نامزد زن برای حضور در این شورا وجود داشت 
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 .این شورا نبود

بانوی دامپزشک از استان های کردستان و چهارمحال و بختیاری در کشور به چهارمین دوره  2وی یادآور شد: 

 2شورای نظام دامپزشکی راه یافتند که به دلیل نگاه بلند دولت در به کار گیری بانوان در رده های مدیریتی، هر 

 .رئیس شورای نظام دامپزشکی استان های ذکر شده انتخاب شدند بانو به عنوان

معاون آموزشی، بهداشت و توسعه سازمان نظام دامپزشکی کشور اضافه کرد: استان مرکزی در زمینه آموزش نیز 

جزو استان های پیشرو است و بحث توجه به دانش روز به ویژه فناوری های نو در بین اعضای شورای نظام 

 .باید بیش از پیش مورد توجه جدی قرار گیرددامپزشکی 

احمد »به عنوان رئیس شورای نظام دامپزشکی استان مرکزی معرفی و از خدمات « احمد اصالنی»در این آیین 

 .و اعضای دوره سوم شورای نظام دامپزشکی این استان تقدیر شد« میرزایی

واحد گاوداری  ۴91واحد پرورش طیور،  ۸99 روستا، دارای 539شهرستان و یک هزار و  12استان مرکزی با 

 .واحد کارگاه پرورش آبزیان است 191صنعتی و 

 لینک خبر 
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 سیب زمینی
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 شیالت

 ایرنا  – 30/10/1397تاریخ  

 هزار تن گذشت 24صادرات میگو از 

هزار تن  2۴رئیس سازمان شیالت ایران گفت: صادرات میگو از ابتدای امسال تاکنون به بیش از  -ایرنا -تهران

 .هزار تن برسد 30رسید و انتظار می رود تا پایان سال به 

هزار تن  3۸روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سال گذشته نزدیک به « حسن صالحی»

هزار تن به مصرف داخلی رسید؛ میگوی  12تا  10هزار تن آن صادر و بین  2۶در کشور تولید شد که میگو 

 .دریایی برای مصارف داخلی و میگوی پرورشی به امر صادرات اختصاص دارد

میلیون دالر  150دالر بیان کرد و اظهارداشت: سالیانه  ۶تا  ۴.5وی قیمت هر کیلوگرم میگو صادراتی را بیش از 

 .ارزش میگو صادراتی است

وی، قشم و گلستان را از مناطق مهم پرورش میگو برشمرد و افزود: پیش از این متوسط عملکرد میگو در کشور 

تن رسید در حالی که برخی از تولیدکنندگان به برداشت هشت تن میگو در کشور  ۴.2سه تن بود، که امسال به 

 .دست یافته اند

 
 ش میگوی ارگانیکراه اندازی سایت پرور **

صالحی از برنامه پرورش میگوی ارگانیک در کشور خبرداد و گفت: پرورش میگوی ارگانیک در قفس در سواحل 

  .جنوبی کشور در دستور کار قرار دارد

میلیون الرو میگو رهاسازی شده است؛  ۴0برای بازسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس نیز امسال  :وی اضافه کرد

هزار هکتار زمین در سواحل جنوبی کشور از بندرگواتر  90، نزدیک به 70ت انجام شده از دهه براساس مطالعا

)استان سیستان و بلوچستان( تا آبادان )خوزستان( وجود دارد که به دلیل محدودیت در منابع آب شیرین برای 

 .م کردبخش کشاورزی مناسب نیست، اما می توان در این اراضی نسبت به پرورش آبزیان اقدا

به گفته صالحی، شیالت ایران توسعه آبزی پروری را در قالب برنامه ششم توسعه در دستور کار خود دارد، تا 

 .درصد در کشور برسد 25تا  20سهم تولید غذای خوراک میگو به 

زش هزار تن رسید که ار 200به گزارش ایرنا، سال گذشته حجم تولید محصوالت شیالتی ایران به یک میلیون و 

 .میلیون دالر بود 507صادراتی آن 

 لینک خبر 
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 شیالت 

 ایرنا  – 22/10/1397تاریخ : 

 استان تکثیر می شود 20ماهیان خاویاری در 

فظ ذخایر ژنتیک در رئیس سازمان شیالت ایران از تکثیر و پرورش انواع ماهیان خاویاری برای ح -ایرنا -تهران

مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور فعال است که بزرگترین آن در  11۶استان خبر داد و گفت: اکنون  20

 .منطقه ساری قرار دارد

روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پس از فروپاشی شوروی سابق، گونه « حسن صالحی»

حفظ این ذخایر را در  137۸خاویاری دریای خزر دچار آسیب جدی شدند که ما از سال های ارزشمند ماهیان 

 .دستور کار خود قرار دادیم

استان شمالی،  20وی اضافه کرد: به طوری که این گونه از آبزیان به دلیل تنوع آب و هوایی کشور اکنون در 

کثیر و پرورش هستند و مشکلی در این جنوبی، غربی و شرقی همانند بندرعباس، دزفول و حتی قم قابل ت

  .خصوص وجود ندارد

وی از ایجاد بازار خاویاری در منطقه ساری که بزرگترین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری جهان به شمار می رود، 

 30میلیارد تومان آورده بخش خصوصی و  70خبر داد و اظهار داشت: برای ایجاد این مزرعه پرورشی تاکنون 

 .متخصص در سطح دکتری در این بخش فعالیت دارند ۸0ومان تسهیالت دولتی تخصیص یافته است و میلیارد ت

صالحی تصریح کرد: اکنون برنامه تکثیر و تولید ماهیان خاویاری را با روش های پرورش ماهی در قفس در دریا 

د و کیفیت آن تاثیر بسزایی در دستور کار داریم که اجرای آزمایشی آن آغاز شده و می تواند در فرآیند تولی

 .داشته باشد

معاون وزیر جهادکشاورزی تولید ماهیان خاویاری پرورشی را امسال پنج تن پیش بینی کرد که تاکنون چهار تن 

 .از این محصوالت تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شده است

سال پیش در بندرعباس گونه ارزشمند  2وی وضعیت تولید گوشت ماهیان خاویاری را مناسب دانست و گفت: 

فیل ماهی خاویاری در چرخه تولید قرار گرفت که به دلیل شرایط آب و هوایی در همین مدت زمان وزن این 

 .کیلوگرم رسید 12ماهی ها به 

ر د صالحی افزود: اکنون مراکز فرآوری خاویار ایران دارای کد اتحادیه اروپا هستند؛ بیشتر این واحدهای فرآوری

استان های شمالی کشور مستقرند که با گسترش این واحدها در سراسر کشور شرایط فراوری و بسته بندی در 

 .استان های دیگر نیز تسهیل خواهد یافت

وی کیفیت خاویار ماهیان پرورشی را کمتر از خاویار دریایی ندانست و اظهارداشت: کیفیت خاویار به گذراندن 

ن خاویاری در هوا و آب سرد مربوط می شود به شکلی که برداشت ماهیان خاویاری در مراحل پایانی عمر ماهیا
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 .اواخر سال به ویژه بهمن ماه از کیفیت بهتری نسبت به ماه های دیگر سال برخوردار است

رئیس سازمان شیالت ایران خاویار ایرانی را از لحاظ کیفیت، طعم و شکل نسبت به دیگر کشورهای حاشیه 

زر در جهان مطلوب تر دانست و ادامه داد: به همین منظور دولت دوازدهم توانست نشان تجاری )برند( دریای خ

 .خاویار ایران را در سازمان جهانی مالکیت فکری به ثبت برساند

تخم ماهی نارنجی رنگ سالمون و قزل آال نیز  :وی به عرضه تخم ماهی سالمون و قزل آال نیز اشاره کرد و گفت

 .عرضه به بازار است که نسبت به خاویار ماهیان خاویاری از قیمت های پایین تری برخوردار استدر حال 

به ترتیب نزدیک دو تُن و سه تن خاویار پرورشی در کشور  9۶و  95به گزارش ایرنا، طبق آمارها در سالهای 

 تولید شد که بخش عمده آن به بازارهای صادراتی ارسال شده است، 

نیز پنج تن تولید خاویار پرورشی برآورده شده و پیش بینی ها نشان می دهد خاویار استحصالی  97برای سال 

 .تن برسد 10ایران از محل پرورش ماهیان خاویاری تا پایان برنامه ششم توسعه به 

تاس  پنج گونه از ماهیان خاویاری ممتاز جهان همچون فیل ماهی )بلوگا(، تاس ماهی ایرانی )قره برون ایرانی(،

ماهی روسی )چالباش روس(، شیپ و اوزون برون )دراکول( در دریای خزر زندگی می کنند که اکنون در 

 .های در معرض خطر انقراض قرار دارندفهرست گونه 

 9۸9نشان می دهد، مجموع صید و برداشت مجاز ماهیان خاویاری پنج کشور حوزه دریای خزر  2010آمار سال 

تن سهمیه صادرات خاویار از کل دریای خزر بوده که سهم مجاز ایران  ۸۶ماده و حدود تن ماهی خاویاری نر و 

درصد( بوده  ۴5تن صادرات خاویار ) 39درصد( و  ۴1تن ماهی نر و ماده ) ۴03در صید تجاری ماهیان خاویاری 

 .است

ی آذربایجان نیز در تن و جمهور 23تن و صادرات خاویار  268در همین مدت، روسیه از صید ماهیان خاویاری 

 .تن سهم داشت ۶تن و صادرات خاویار  ۸۴صید ماهیان خاویاری 

 93حدود  13۸9تن،  131حدود  13۸۸تن،  17۸حدود  13۸7تن،  300، یک هزار و 137۶ایران در سالهای 

  .تن برداشت ماهیان خاویاری از حوزه خزر داشته است ۸0حدود  1390تن و 

ان خاویاری دریای خزر که ذخیره مشترک بین پنج کشور حاشیه خزر از جمله در یک دهه اخیر ذخایر ماهی

روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران است، به دالیلی همچون صیدهای 

خطر را تن رسید که زنگ  500بی رویه و غیرمجاز ، سن باالی بلوغ این گونه ها از حجم سه هزار تن به کمتر از 

 .برای کشورهای ساحلی دریای خزر به صدا درآورد

میلیون سال  100آنها به چند  هستند که پیشینه ماهیانیماهیان خاویاری تحت عنوان استروژن از خانواده تاس

های ماهیان خاویاری در دنیا موجود است که از این تعداد پنج گونه رقم گونه 27گردد که و عصر ژوراسیک برمی

درصد ذخایر ماهیان خاویاری جهان  93کنند؛ دریایی که به تنهایی صر به فرد آن در دریای خزر زندگی میمنح
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 .استرا در خود جای داده 

ارزش ماهیان خاویاری نه برای استفاده از گوشت بلکه برای تخم خاویار طالیی، سرخ و سیاه است که در شمار 

  .که در این میان خاویار سیاه )مروارید سیاه( با ارزش ترین آنهاستترین صبحانه های جهان قرار دارد اشرافی

بر اساس توافق سران پنج کشور حاشیه دریای خزر در اجالس کمیسیون مشترک منابع زنده دریای خزر در باکو 

میالدی به مدت پنج سال صید تجاری ماهیان خاویاری برای بازسازی ذخایر دریایی  2010مقرر شد از سال 

های عملیاتی شد و این کشورها موافقت کردند با اجرای طرح 2012وع شود که این مهم در ابتدای سال ممن

 .مختلف منابع زنده این دریا را تحت حفاظت و بازسازی قرار دهند

میالدی طبق تصمیم کمیسیون حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر،  2015در سال 

تمدید شد تا ذخایر این گونه  2020ماهیان خاویاری به مدت پنج سال دیگر تا سال  ممنوعیت صید تجاری

 .ماهیان احیا و بازسازی شود

کماکان ممنوعیت برداشت تجاری ماهیان خاویاری در دریای خزر برقرار است و کشورهای حاشیه دریای خزر 

تکثیر می توانند سالیانه برای فعالیت های ملزم به رعایت این توافقنامه هستند و تنها کشورهای دارای مراکز 

 تحقیقاتی و تکثیر و بازسازی ذخایر مقدار کمی برداشت و رهاسازی داشته باشند

 لینک خبر 
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 شکر
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 شیر و فرآورده ها

 ایرنا  – 29/10/1397تاریخ : 

 بزرگ ترین طرح اقتصاد مقاومتی مازندران در بالتکلیفی

ایجاد پاالیشگاه یکصد هزار تنی شیر به عنوان بزرگ ترین پروژه اقتصاد مقاومتی مازندران که باید  -ایرنا -ساری

 .امسال به بهره برداری می رسید به دلیل بالتکلیفی در تحویل زمین، حتی به مرحله اجرا هم نرسیده است

به گزارش خبرنگار ایرنا، تفاهمنامه ساخت پاالیشگاه شیر با یک شرکت بخش خصوصی اواخر سال گذشته 

 .توسط استاندار وقت و به عنوان یکی از طرح های مهم اقتصاد مقاومتی امضا شد

قرار بود ساخت این پاالیشگاه با تضمین خرید شیر تولیدی، مبنای گسترش دامداری های کوچک در مناطق 

 .روستایی مازندران شود

حتی برنامه ریزی شده بود تا روستائیان به ازای تحویل شیر به پاالیشگاه، خوراک دام بگیرند و مازاد بر آن را نیز 

 .به صورت نقدی طبق توافق دریافت کنند

 سبر اساس اعالم مسئوالن وقت، پیش بینی شده بود با گسترش دامداری های کوچک، عالوه بر مهاجرت معکو

جمعیت به روستاها و جبران کمبود شیر برای کارخانه های لبنی، هدف سه میلیارد دالری صادرات غیرنفتی 

 .مازندران هم در برنامه ششم توسعه محقق شود

هزار تن شیر خام مورد نیاز ساالنه کارخانه های لبنی استان ، تنها کمتر  900بر اساس گزارش های رسمی ، از 

 . استان کشور تامین می شود 1۶استان تهیه و بقیه از  درصد در داخل 20از 

هزار تن شیر خام تولید  750دامداری های استان مازندران بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی ، ساالنه حدود 

هزار تن تحویل کارخانه ها می شود و بقیه یا تازه خوری می  250می کنند ولی از این میزان کمتر از حدود 

 .به صورت سنتی فراوری و فله ای عرضه می گردد شود و با

 اختالف بر سر زمین  **

مهم ترین مشکل بالتکلیفی ساخت پاالیشگاه شیر هم بر اساس آنچه که مسئوالن استان امروز شنبه در نشست 

 .شورای اشتغال اعالم کرده اند، بروز اختالف نظر با پیمانکار بر سر مکان زمین است

مسئوالن منابع طبیعی و صنعت، معدن و تجارت مازندران می گویند که پنج قطعه زمین را برای ساخت 

پاالیشگاه تعیین کرده اند ولی پیمانکار که شرکت لبنی کاله است به دنبال زمینی در نزدیکی مجموعه کنونی 

ات منطقه ای در وضعیت این شرکت است، زمینی که گفته می شود احتمال واگذاری آن با توجه به معارض

 .کنونی امکان پذیر نیست

ساخت پاالیشگاه شیر در مازندران اگر به اجرا نرسد، طبق توافق دو جانبه، پیمانکار می تواند تجهیزات خریداری 

 .شده را به استان دیگری غیر از مازندران انتقال دهد

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

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

میلیون یورو خریداری و وارد کشور  100بر اساس آخرین گزارش، ماشین آالت ساخت پاالیشگاه شیر به ارزش 

 .شد و بزودی نیز این تجهیزات که به نام این استان ثبت سفارش شد، وارد مازندران می شود

 منابع طبیعی درخواستی دریافت نکرد **

 یمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: تاکنون درخواستی برای واگذار

 .زمین جهت ساخت پاالیشگاه شیر در استان به ما داده نشده است

سید محسن موسوی تاکامی افزود: در صورت درخواست نیز پیشنهاد ما واگذاری زمین ملی در اراضی بندر و 

منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد است و در آنجا زمینی را که قرار بود برای پاالیشگاه نفت اختصاص داده شود می 

 .انیم به سرمایه گذار پاالیشگاه شیر اختصاص دهیمتو

مجموعه کارخانه شرکت لبنی کاله در آمل از شهرستان های مرکزی مازندران واقع است ولی بندر امیرآباد در 

 .حوزه جغرافیایی بهشهر در شرق مازندران قرار دارد

 پیش بینی پنج نقطه برای احداث پاالیشگاه  **

جارت مازندران هم با تایید این که طرح پاالیشگاه شیر با ظرفیت یکصد هزار تن در مدیرکل صنعت، معدن و ت

تجهیزات و ماشین آالت پاالیشگاه به ارزش افزون بر یکصد  :روز همچنان در مرحله تامین زمین قرار دارد، گفت

 .میلیون یورو با صدور مجوز خریداری و وارد کشور شده است

رد: به دلیل این که مجوز واردات ماشین آالت پایشگاه برای مازندران صادر شد، محمد محمدپور عمران اضافه ک

 .بزودی این تجهیزات وارد استان می شود و با تامین زمین عملیات ساخت آن نیز شروع خواهد شد

ورد مدبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران تایید کرد که بر اساس توافق دو جانبه، در صورتی که زمین 

 .نیاز پاالیشگاه در مازندران تامین نشود، سرمایه گذار می تواند تجهیزات را به استان دیگری منتقل کنند

محمدپور گفت که پنج نقطه زمین برای ساخت پاالیشگاه شیر به سرمایه گذار آن یعنی شرکت کاله آمل 

 .شهرستان آمل هستند پیشنهاد شده ولی آنان به دنبال زمینی در نزدیکی سایت اصلی شرکت در

وی علت چنین درخواستی از سوی سرمایه گذار را افزایش کارایی پاالیشگاه در صورت نزدیکی به سایت اصلی 

برشمرد و افزود: در حال رایزنی با سرمایه گذار برای واگذاری یکی از زمین های پیش بینی شده هستیم و در 

 .صورت موافقت آنها، مشکل رفع می شود

 بی پشتوانه وعده  **

استاندار مازندران هم در نشست شورای اشتغال استان گفت: طرح احداث پاالیشگاه شیر پیش از رفع مشکالت 

زیرساختی و زمین به نظر می رسد کار درستی نبوده و مطالباتی را در جامعه ایجاد کرد که در صورت عدم اجرا 

 .می تواند مشکل زا شود

وافق با سرمایه گذار برای انتقال سرمایه از استان در صورت رفع نشدن احمد حسین زادگان همچنین از ت
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 .مشکالت نیز انتقاد کرد و این کار را بر خالف رویه موجود دانست

وی گفت: به هر حال تجهیزات و ماشین آالت با نام مازندران برای پاالیشگاه شیر خریداری شد و اجازه خروج 

 .ارداد استسرمایه نیز یکی از ضعف های این قر

نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: در حال حاضر باید تمام دستگاههای مرتبط برای واگذاری زمین 

همراهی و همکاری داشته باشند و به ورود دولت و حتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی نیاز باشد، 

 .این همراهی وجود دارد

 .یل کارگروه رفع موانع ساخت پاالیشگاه شیر در مازندران شدحسین زادگان همچنین خواهان تشک

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات

 فود پرس -25/10/1397تاریخ : 

 هزار راس دام زنده/ بازار گوشت تعدیل می شود 200واردات ماهانه 

هزار راس دام زنده وارد  200مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه قرار است ماهانه  <مواد غذایی

 .کشور شود،گفت: شرایط بازار گوشت متعادل خواهد شد

 

 ازارب در عرضه و کشور به ورود حال در منجمد گوساله گوشت و گوسفندی گوشت اینکه بیان با حمید ورناصری

 خواهد انجام واردات این زمان ترین کوتاه در و شده عملیاتی نیز کشور به زنده دام واردات: اظهارداشت است،

   .شد

 
وی با بیان اینکه مقدمات کار فراهم و مجوزهای الزم اخذ شده است، افزود: این واردات قرار است از کشورهای 

   .استرالیا انجام شود  مختلف از جمله کشورهای اروپایی، آسیای میانه و

 
هزار  50یرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه برنامه ریزی های انجام شده برای واردات هفته ای مد

   .هزار راس دام زنده وارد کشور خواهد شد 200راس دام زنده است، اضافه کرد: بنابراین ماهانه 

 
 .واردات ادامه پیدا می کند ورناصری درباره اینکه این واردات چند ماه انجام خواهد شد، گفت: این

 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دام سنگین هم به کشور وارد می شود یا اینکه واردات تنها در حوزه دام سبک 

خواهد بود؟، افزود:این واردات مربوط به دام سبک است اما بخش خصوصی برای واردات دام سنگین اقداماتی 

   .روز آینده این کار انجام خواهد شد 10حدود یک هفته تا کرده و مقدمات کار فراهم شده و طی 

 

ورناصری درباره اینکه چرا واردات و توزیع گوشت تنظیم بازاری نتوانسته آنچنان که باید بر شرایط بازار تاثیر 

بگذارد و قیمت به صورت مرتب در حال افزایش است؟، گفت: واردات و توزیع گوشت های وارداتی حتما بر 

   .اگر این اقدامات انجام نمی شد وضعیت خیلی متفاوت تر بود  بازار تاثیر دارد و شرایط

 
وی با بیان اینکه این اقدامات وضعیت بازار را کنترل می کند و در برخی مواقع منجر به کاهش قیمت گوشت 

 معموال  می یابد و می شود، ادامه داد: برخی مواقع با افزایش های مقطعی مواجه هستیم که بعد از مدتی کاهش

   .ندارد انعکاسی ها کاهش اما شود می منعکس ها رسانه در قیمت افزایش
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ورناصری تصریح کرد: شرایط بازار گوشت حتما تعدیل خواهد شد. وارداتی که انجام می شود هم باعث کنترل 

   .شرایط و هم باعث کاهش قیمت ها خواهد شد

 لینک خبر 
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 صادرات وواردات 

 خبرنگاران جوان  – 23/10/1397تاریخ : 

 صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی رکورد زد

 1۴.3رقم صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی رکوردی بی سابقه از خود به جای گذاشت و معادل 

 .درصد ارزش صادرات غیر نفتی کشور شد

، بر اساس آماری که مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ماهه امسال منتشر کرد، صادرات  9آب اتاق ایران از تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران در 

 شده شامل را کشور نفتی غیر صادرات ارزش درصد 1۴.3این بخش افزایش چشم گیری داشته به طوری که 

 .است

 کردهن منتشر غذایی صنایع تولیدات با کشاورزی محصوالت صادرات ای ازاتاق بازرگانی البته آمار تفکیک شده

میلیون دالر با  51 و میلیارد یک ارزش به درختی هایمیوه انواع شامل، بخش این صادراتی عمده اقالم اما است،

درصد، شیر و  1۶.7میلیون دالر با سهم  797والت جالیزی به ارزش درصد، انواع سبزیجات و محص 22سهم 

درصد و  5.۶میلیون دالر با سهم  2۶5درصد، زعفران  9.9میلیون دالر با سهم  ۴71های آن به ارزش فرآورده

درصد از کل ارزش صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع  5.1میلیون دالر با سهم  2۴2ماهی و میگو به ارزش 

 .غذایی است

 استفاده دولتی یارانه از هاآن تولید برای که اساسی هایکاال این درحالی است که در صادرات محصوالت خام و

 فیمصر هایکاال و دارند پایینی افزوده ارزش که هاییکاال خروج از تا گیرد صورت بیشتری دقت باید شود، می

 .شود جلوگیری هستند، مردم

میلیارد و  ۴هزار تن و به ارزش  ۶۴میلیون و  5 مدت این در غذایی صنایع و رزیکشاو محصوالت صادرات مقدار

درصد افزایش دارد و در مقایسه با آمار  15.3میلیون دالر است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  7۶5

 .ی بی سابقه را از خود به جای گذاشته استهای گذشته کشور، رکوردموجود سال

 هایی صادر شدندمحصوالت کشاورزی ایران به چه کشور

های عراق، افغانستان، ترین مقاصد صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی )از نظر ارزش( به کشورعمده

هم ن و آلمان صورت گرفته که سامارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ویتنام، ترکمنستا

 ۸2درصد بوده است و درمجموع حدود  2.1و  2.3، 2.3، 2.۴، 2.۸، 3.2، ۶.۸، 7.5، 12.۶، 39.5ها به ترتیب آن

 .اندداده اختصاص خود به را کشورمان کشاورزی بخش درصد کل ارزش صادرات

دالر بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن  9۴1های صادراتی بخش کشاورزی متوسط قیمت هر تن کاال

درصد بیشتر است. همچنین متوسط ارزش گمرکی هر  1۴5دالر(  3۸۴های صادراتی غیرنفتی کشور )کاال
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ریال و متوسط  ۸5۴هزار و  ۴9بر ، بالغ97ماهه سال  9 در صادراتی غذایی صنایع و کشاورزی محصوالت دالر

 .ریال بوده است ۴95ار و هز ۴۸کل صادرات غیرنفتی کشور 

 درصد محصوالت وارد شده به کشور کشاورزی است

 7هزار تن به ارزش  ۴37میلیون و  1۴ماهه امسال،  9 در غذایی صنایع و کشاورزی محصوالت واردات مقدار

درصد کل واردات  23.3درصد و از نظر ارزش  ۶0میلیون دالر بوده که به ترتیب از نظر وزن  593میلیارد و 

درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و درمجموع نیز  ۴.9شود. ارزش واردات در این مدت کشور را شامل می

 .های برنامه پنجم توسعه بوده استدرصد کمتر از میانگین سال 10.۸

 و میلیارد کی ارزش به ذرت ، شامل97ماهه سال  9اقالم عمده وارداتی محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در 

درصد، دانه  13.۶میلیون دالر با سهم  29درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و  19.7میلیون دالر با سهم  ۴95

درصد،  9.5میلیون دالر با سهم  72۴درصد، روغن نباتی به ارزش  1۴.2میلیون دالر با سهم  9۴۴سویا به ارزش 

میلیون دالر با  3۸3های روغنی به ارزش صد، کنجاله دانهدر 7.7میلیون دالر با سهم  5۸7گوشت قرمز به ارزش 

میلیون دالر با سهم  30۶درصد و انواع میوه به ارزش  5.9میلیون دالر با سهم  ۴21درصد، جو به ارزش  5سهم 

درصد ارزش  ۸0درصد از کل ارزش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی بوده که درمجموع حدود  ۴

 .شوندواردات بخش کشاورزی را شامل می

دالر است که در مقایسه با  52۶ماهه سال جاری،  9 در کشاورزی بخش های وارداتیمتوسط قیمت هر تن کاال

درصد کاهش دارد. همچنین متوسط  ۶2دالر( حدود  13۶7های وارداتی کل کشور )متوسط قیمت هر تن کاال

ریال و متوسط واردات  ۸0۴هزار و  ۴1الت کشاورزی و صنایع غذایی وارداتی ارزش گمرکی هر دالر محصو

 .ریال بوده است 552هزار و  ۴1کشور 

ها به ترتیب شامل های عمده طرف معامله از نظر ارزش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی از آنکشور

، 3۶۸، ترکیه 52۸، هلند 530انگلستان  ،۶02، سنگاپور 73۶، امارات متحده عربی 1025، هند 120۴سوئیس 

های میلیون دالر بوده که سهم هر یک از کشور 193و آلمان  19۴، پاکستان 307، برزیل 359فدراسیون روسیه 

، ۶.۸، 7، 7.9، 9.7، 13.5، 15.۸الذکر از کل ارزش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی به ترتیب فوق

درصد کل ارزش واردات کشورمان را به خود  79.3درصد برآورد شده است و درمجموع  2.5و  2.۶، ۴، ۴.7، ۴.۸

 .انداختصاص داده

 میلیون دالر سم کشاورزی به کشور وارد شد

صورت تکنیکال وارد کشور تن به 7737صورت آماده مصرف و کش بهتن آفت ۸52۴ماهه امسال، جمعاً  9در 

 1۴.۸ها درصد کاهش و تکنیکال 25.۸های آماده مصرف کشقبل، آفت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال

 .دهددرصد کاهش نشان می
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توان نتیجه گرفت که می( 2.5های تکنیکال به آماده مصرف )با اعمال ضریب تبدیل کشدرمجموع با تبدیل آفت

د کاهش دارد و در این درص 1۸.5ها نسبت به مدت مشابه سال قبل کشمقدار واردات آفت 97ماهه سال  9در 

 .درصد بوده است 1۶.7ها کشدرصد و علف 13.7ها کشدرصد و حشره 37ها کشرابطه سهم کاهش قارچ

 9.2میلیون دالر بوده که حدود  12۸بر بالغ 97ماهه نخست سال  9های وارداتی در کشجمع کل ارزش آفت

 .درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است

کش تکنیکال جمعاً با ارزش تن آفت ۶۴۶کش آماده مصرف و تن آفت 175۸مقدار  1397ماهه سال  9در 

درصد افزایش  15و  50.۶، 32.9هزار دالر صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب  5۶32

 .دارد

 درصد کاهش یافت 31های کشاورزی واردات کود

میلیون دالر بوده که در مقایسه با  1۴۴هزار تن با ارزش  2۶9بر ، بالغ1397ماهه سال  9 در هاکود واردات کل

دهد. در بین انواع درصد کاهش نشان می 2۴.۶درصد و از نظر ارزش  31.۴مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 

سه درصد و پتا 50درصد، فسفره  2۸های ازته حدود درصد، کود ۶3های میکرو های وارداتی به ترتیب کودکود

 .انددرصد از نظر مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته NPK 5.۶ درصد و 31

میلیون دالر صادر شده که نسبت به مدت مشابه  727هزار تن کود باارزش  29۸۸مقدار  1397ماهه سال  9در 

صادراتی کود اوره های درصد مقدار کود 99درصد افزایش دارد. ضمناً حدود  ۴2.۸و  2۴.۸سال قبل به ترتیب 

 .بوده است

 درصد کاهش یافت ۶0واردات بذور کشاورزی 

 ۸۶تن با ارزش  57۴۶بر های تکثیر شونده گیاهی در نه ماهه امسال بالغدرمجموع کل واردات بذر و سایر اندام

درصد  2۶.۴درصد و از نظر ارزش  ۶0میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی حدود 

 .دهدکاهش نشان می

درصدی روبرو بوده  37درصدی و بذر ذرت با کاهش  71از بین بذور مهم مقدار واردات بذر سبزیجات با کاهش 

درصد نسبت به مدت مشابه سال  35.۴درصد و  12.۸زمینی به ترتیب است. لیکن بذر چغندرقند و بذر سیب

 .اندقبل افزایش داشته

هزار دالر  191۴1های تکثیر شونده گیاهی با ارزش تن بذر و سایر اندام 5573در این دوره زمانی جمعاً مقدار 

های تکثیر شونده است. این میزان در مقایسه با مدت صادر گردیده که بخش اعظم آن مربوط به سایر اندام

 .دهدزایش نشان میدرصد اف ۶0درصد و از نظر ارزش  5.7مشابه سال قبل از نظر مقدار 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 خبرگزاری فارس  – 2۶/10/1397تاریخ : 

 درصدی صادرات محصوالت کشاورزی ایران در شرایط تحریم  15رشد 

  .درصد افزایش یافت 15ماه گذشته ،  9صادرات محصوالت کشاورزی ایران در 

 سال دسامبر تا مارس ماه از ایران الملل خبرگزاری فارس به نقل از منافن،اقتصاد بینبه گزارش گروه 

درصد افزایش ارزشی داشت و رکورد جدیدی را بر جای  15/2 اشکشاورزی محصوالت صادرات رشد گذشته

  .گذاشت

میلیون  5/0۶که حجم تناژی آن  .رسید میلیارد دالر ۴.7۶صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی ایران به رقم 

دی کشاورزی شنبه در گزارشی که توسط مرکز ملی مطالعات راهبرماهه گذشته بود. این آمار امروز سه 9تن در 

  .منتشر شد، مطرح شده است و آب

 .شوددرصد از نظر ارزش صادرات صادرات غیر نفتی ایران را شامل می 1۴.3درصد از نظر وزنی و  5.۸ 

 ک خبر لین
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 صادرات و واردات 

 خبرگزاری فارس – 23/10/1397تاریخ : 

 های قدرت برای آزادسازی واردات شیر خشک فشار البی

داری بسیار قدرتمندتر از توان تولید های قدرت و سرمایهمدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان رضوی گفت: البی

که بالخره واردات شیر آزاد شد و در کنار آن قاچاق دام آینده تاریکی را  کشاورزی و دامپروری کشورمان است

  .زندبرای این بخش رقم می

های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران به گزارش خبرگزاری فارس، فرشید صراف مدیرعامل اتحادیه شرکت

های ت بر سر راه این شرکتای خطاب به حجتی وزیر جهاد کشاورزی مشکالصنعتی خراسان رضوی،طی نامه

 .تولیدی را مطرح کرده است

صراف با اشاره به اینکه تولید به شدت در تکاپوی بودن و ماندن برای سربلندی کشورمان ایران اسالمی است، 

های دامی مورد نیاز در ستاد تنظیم بازار کشور زمانی مشخص شد اظهار داشت: قیمت مصوب شیر خام و نهاده

رو شد و در نهایت با افزایش قیمت فزایش نرخ ارز، حمل و نقل و کمبود نهاده مورد نیاز روبهکه با مشکل ا

ها مواجه، که به تبع آن، افزایش قیمت سایر حمل و نقل و قیمت جهانی نهاده ها ناشی از افزایش هزینهنهاده

ها و اقالم مصرفی مانند داروها و... ها و دانههها )یونجه، کاه و...(، انواع کنجالهای مورد نیاز دام مانند علوفهنهاده

 .خارج از ارز دولتی نیز دچار تورم شد

های بسیاری که توسط وزارتخانه متبوع شما انجام گردیده، ستاد تنظیم بازار کشور وی افزود: با وجود تالش

بول بایست قند، ولی میقیمت شیر خام را بدون لحاظ نمودن افزایش ناشی از تالطم اقتصادی کشور مصوب نمود

 .داری بسیار قدرتمندتر از توان تولید کشاورزی و دامپروری کشورمان استهای قدرت و سرمایهکرد که البی

درصدی قیمت پایه شیر خام در طی روزهای  15-10گوید: با توجه به کاهش فرشید همچنین در این باره می

ی واردات شیرخشک و ممنوعیت صادرات شیرخشک کما اخیر و تالش بیشتر در این راستا برای آزادساز

نمایند، همه این موارد السابق و افزایش قاچاق دام از طرف برخی عناصر که صرفاً منافع خود را لحاظ میفی

 .ای نه چندان روشن برای تولید شیر و گوشت کشور استنشان از آینده

 دتم بلند منافع که شود اتخاذ تدابیری تولید، از صیانت حفظ جهت  وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت:

 .باشند امیدوار خود تولید به اقتصادی و شغلی امنیت نمودن فراهم با و حفظ کشور دامداران و گاوداران

 لینک خبر 
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 صادرات  و واردات 

 خبرگزاری فارس – 2۴/10/1397تاریخ : 

 اختصاص ارز دولتی به واردات جوجه یک روزه 

  .وزات صمت اعالم کرد: واردات جوجه یک روزه از گروه دوم کاالیی به گروه یک تغییر کرد

ای به به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( در بخشنامه

، واردات جوجه یک روزه از گروه دوم کاالیی به گروه یک کاالیی تغییر کرد. های استانی خود اعالم کردسازمان

 .بنابراین ارز دولتی به واردات آن اختصاص خواهد یافت

مقام عالی وزارت در  1397/10/15مورخ  ۶0/ 2۶53۴۶به پیوست تصویرنامه شماره  در این بخشنامه آمده است:

هیات وزیران  1397/05/1۶مورخ  55۶33/ت ۶3793وبه شماره ( مص1( ماده )1مورد اقالم موضوع تبصره )

از گروه دو )سامانه  (01051150)با ردیف تعرفه شماره « جوجه یکروزه گوشتی»رساند: ارسال و به اطالع می

  .رسانی گرددنیما( به گروه یک تغییر یافت. خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطالع

 لینک خبر 
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 صادرات و  واردات 

 ایرنا  – 22/10/1397تاریخ : 

 میلیون دالر رسید 300ارزش صادراتی گیاهان دارویی به 

مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعالم اینکه سامانه جامع گیاهان  -ایرنا  -تهران 

گیاهان بزودی راه اندازی می شود، گفت: هشت ماهه امسال ) دارویی به منظور توسعه تولید و صادرات این 

 .میلیون دالر رسید 300ارزش صادرات گیاهان دارویی به  (منتهی به آبان

با بیان اینکه در صورت تخصیص اعتبارات، صادر « حسین زینلی»به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارتخانه یاد شده، 

افزود: ایران در این بخش توانمندی خوبی برای افزایش تولید دارد و  کننده نخست در خاورمیانه خواهیم شد،

برای اجرایی شدن این قابلیت،نیازمند تهیه برنامه راهبردی و عملیاتی است و تدوین و نظارت بر حسن اجرای 

 .این برنامه، نیاز به اعتبارات دارد، اما تاکنون تخصیص نیافته است

 2و بودجه مناسب برای گیاهان دارویی این امکان را فراهم می سازد در مدت وی اضافه کرد: اختصاص اعتبارات 

 . سال آینده بتوان به صادر کننده نخست خاورمیانه تبدیل شویم

زینلی از سیاست تامین نیاز کشور درقالب برنامه کاربردی و راهبردی که در دستور کار قرار گرفته، خبرداد و 

 .ا ها و شهرهای کشور این برنامه اجرایی خواهد شداظهار داشت: بزودی در سطح روست

وی گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده و بر مبنای تولیدات کشاورزی مناطق مختلف کشور، قطب بندی 

شده و هر استان به طور مشخص محصول اختصاصی منطقه خود از جمله گل محمدی فقط در کاشان، فارس و 

 .کرمان را تولید کند

براساس این برنامه در هر استانی یک زنجیره ارزش )تولید، فرآوری، تحقیقات دانشگاهی( ایجاد می  :گفتزینلی 

 .شود و در واقع هر استان تمام زنجیره ارزش آن گیاه دارویی خاص را تامین خواهد کرد

ر کشور مصرف درصد گیاهان دارویی که د ۸5به گفته مجری طرح ملی گیاهان دارویی، برآوردها نشان می دهد 

درصد  75می شود، قابلیت کشت، تولید و توسعه را در داخل دارد و بر این مبنا برنامه ریزی شده که سال آینده 

 .از این میزان را از طریق تولید داخلی کشور تامین شود

 همگرایی دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی  **

برای « صنعت، معدن و تجارت»و « بهداشت و درمان»، «اورزیجهاد کش»زینلی افزود: همگرایی وزارتخانه های 

رونق اقتصادی بخش کشاورزی می تواند نقش موثری داشته باشد و این برنامه ریزی ها و هماهنگی ها عالوه بر 

ستاد گیاهان دارویی نهاد ریاست جمهوری )به دبیری وزارت جهاد کشاورزی( در کمیته های مختلفی از جمله 

تگذاری که زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری یا کمیته ای در وزارت بهداشت با حضور وزارت کمیته سیاس

 .جهاد کشاورزی صورت پذیرفته که تصمیمات با رویکرد رونق اقتصادی در بخش کشاورزی انجام می شود
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دولتی سال به گفته وی، این همگرایی برای نخستین بار اتفاق می افتد و با همکاری بخش های خصوصی و 

درصد نیاز ملی همراه با تولید  100آینده می توان تحولی جدی در بخش گیاهان دارویی کشور رقم زد تا 

 .محصول با کیفیت و صادراتی در داخل تولید شود

 
 ممنوعیت واردات گیاهان دارویی از سال آینده **

رز پدافند غیر عامل در کشور دانست و این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، گیاهان دارویی را مصداق با

گفت: براساس برنامه تقویت تولید داخلی، از سال آینده در زمینه واردات گیاهان دارویی )مواد اولیه یا فرآوری 

شده( سخت گیری جدی خواهد شد، مگر اینکه تولید آن محصول گیاه دارویی در داخل کشور وجود نداشته 

های دارویی و واحدهای صنعتی بزرگ فرآوری محصوالت کشاورزی و گیاهان باشد و این موضوع به کارخانه 

 .را عملیاتی سازند« کشاورزی مبتنی بر قرارداد»دارویی، اعالم شده تا برنامه 

وی اضافه کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید گیاهان دارویی، در مرحله نخست تامین نیاز 

 .اتی آنهاست که از این رو فرایند تولید و فرآوری باید اصالح شودداخلی و سپس چشم انداز صادر

زینلی گفت: محصوالتی که نیاز آبی باالیی دارد، در داخل کشور تولید نمی شود، یا گیاهانی که در اثر حوادث 

 .غیر مترقبه یا مخاطرات جوی دچار مشکل شوند، عملیاتی نخواهد شد

 
 دل بین المللی قیمت گیاهان دارویی در حد متعا **

وی اظهار داشت: قیمت داخلی گیاهان دارویی باید در حد متعادل بین المللی و یا کمتر از قیمت آن باشد، اما 

چنانچه کاهش تولید یا هرگونه مباحثی دیگر باعث افزایش قیمت داخلی شود، موجب فشار بر مصرف کننده و یا 

  .زایش قیمت شود، اجازه واردات داده خواهد شدسرمایه گذار واحدهای صنعتی و در نهایت موجب اف

مجری طرح ملی گیاهان دارویی تعداد گونه هایی که به کشور وارد می شود )مثل هل، دارچین و زنجبیل( را 

گونه گیاهی بومی ایران  72۸گونه اعالم کرد و گفت: از هشت هزار گونه گیاهی شناخته شده، یکهزار  30حدود 

گونه گیاهی در عطاری ها و  220گیاه دارویی پر مصرف در داخل کشور وجود دارد و  50تا  ۴0که از این تعداد 

 .طب سنتی استفاده می شود

گونه نیز در داخل کشور و مراتع طبیعی به صورت وحشی تولید می شود که تولید برخی از  190به گفته وی، 

 .افقت می شوداین نوع گیاهان که فاقد مزیت نسبی است، به شکل گلخانه ای مو

 
 تحقق برنامه های طرح ملی گیاهان دارویی **

درصد ذکر کرد  100را باالتر از  97زینلی میزان تحقق برنامه های کوتاه مدت طرح ملی گیاهان دارویی در سال 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

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

و افزود: افزایش سطح زیر کشت گل محمدی در کشور به عنوان یک محصول با نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی و 

هزار هکتار  2درصد به نسبت سال گذشته بوده و باغ های گل محمدی امسال  200ی باال، بیش از صادرات

 . افزایش داشته اند

هکتار  500هزارو  2هزار هکتار توسعه کشت گل محمدی و  2به گفته وی، انتظار می رود در فصل بهار حدود 

 .کشت زعفران انجام شود

شت پاییزه اظهار داشت: تولید سیاه دانه، تخم شربتی، گیاهان اساسی مجری طرح ملی گیاهان دارویی درباره ک

 .مثل گشنیز، خار مریم، آویشن، گل گاو زبان از اولویت های مورد نظر این برنامه است

 

 حمایت ویژه از کشت گیاهان دارویی بومی ایران **

یی بومی ایران را بخش دیگری از این وی برندسازی و برنامه ریزی برای سودآوری و ارز آوری بیشتر گیاهان دارو

برنامه دانست و افزود: بازار خارجی برای فروش محصول آماده شده و از کشت برخی محصوالت مثل ثعلب، قارچ 

 .ترافل، کتیرا و آویشن شیرازی در مراتع و مزرعه حمایت می کنیم

 ری برای نخستین بار در کشور تهیهبه گفته این مقام مسئول،یک میلیون نشا آویشن شیرازی در سال زراعی جا

و توزیع شده و با توجه به اینکه برخی گونه ها مانند آویشن شیرازی در مراتع تهدید می شود، بدین ترتیب 

 .بتوان گیاهان خود رو و وحشی را هم به زراعی تبدیل کرد

ت زان تولید باال و مزیزینلی، تقویت بخش کشاورزی از طریق ترویج کاشت محصوالت با نیاز آبی پایین و می

نسبی باال را بخش دیگری از این برنامه عنوان کرد و گفت: زیره سیاه گیاه بومی ایران است و دنیا نیز پذیرش آن 

میلیون  200را دارد و از طرفی نیاز آبی کم و تولید باالیی دارد و در عرض سه ماه در هر هکتار درآمدی حدود 

 .تومان دارد

یاد شده، از گیاهان دارویی بومی کشور، عالوه بر زعفران یا آویشن شیرازی و زیره سیاه، می به گفته مجری طرح 

توان به موسیر، گل گاوزبان، زیره سبز و حنا اشاره کرد که طی برنامه ای برای توسعه سطح زیر کشت تالش می 

 .شود و زیر ساخت آن نیز آماده شده است

وری سیر صعودی صادرات گیاهان دارویی در سال های گذشته، مجری طرح ملی گیاهان دارویی ضمن یادا

میلیون دالر رسید، همچنین صادرات گشنیز،  252پایان آبان( به  ) 97افزود: صادرات زعفران در هشت ماهه 

 .گل محمدی و انواع صمغ سبب شد، تا این برنامه با جدیت بیشتری پیگیری شود

 
 دارویی راه اندازی می شودکمیته تجارت و سامانه جامع گیاهان  **

زینلی با اشاره به ساماندهی حوزه تولید و فروش گیاهان دارویی گفت: سامانه تولید، توسعه و صادرات و واردات 
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گیاهان دارویی بزودی راه اندازی و رونمایی خواهد شد تا بتوان فرایند تولید و توزیع از مزرعه تا سفره را رصد 

وش بدون واسطه این محصوالت تلقی شود؛ هدف این سامانه و مبنای کار ما ترویج کرد و به نوعی می تواند فر

 .کشاورزی مبتنی بر قرارداد بین کشاورزان، مردم، تجار و کارخانه هاست

مجری طرح ملی گیاهان دارویی یکی از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه را تشکیل 

: این کمیته با محوریت بخش خصوصی و با حضور بازرگان ها تشکیل می شود و دانست و گفت« کمیته تجارت»

 . در جلسات آن، اهداف و رسالت اصلی دفتر گیاهان دارویی برای آنها تشریح می شود

 
 اولویت در ارائه تسهیالت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش **

شاورزی مشکل احداث واحدهای کوچک )در زینلی پیرامون فرآوری گیاهان دارویی اظهارداشت: وزارت جهاد ک

اراضی کشاورزی( را برطرف ساخته و واحدهای خشک کردن مشکلی ندارند، اما بررسی ها نشان می دهد که در 

زمینه محصوالت میانی مشکالتی وجود دارد؛ محصوالتی که مثال در کنار بوجاری نیاز به ضد عفونی دارد تا انها 

ف کرد که در این زمینه نیز برنامه ریزی هایی انجام شده و تصمیم بر آن است را بتوان در کارخانه ها مصر

 .تسهیالت به طرح هایی داده شود که زنجیره ارزش کامل تر شود

به گفته وی، برای تخصیص تسهیالت، اولویت به کشت و یا فراوری گیاهانی داده خواهد شد که کمبود وجود 

 .نها توسعه داده شود تا نیاز داخلی کشور رفع شوددارد و باید در کشور، سطح زیر کشت آ

درصد یعنی سه برابر به  300مهمترین مساله ای تراز تجاری گیاهان دارویی است که االن  :زینلی تصریح کرد

 .میلیون دالر هم مصرف داخلی است 150میلیون دالر صادرات این بخش است و  ۴50نفع ایران است و اکنون 

 
 اربردی در حوزه گیاهان داروییلزوم تحقیقات ک **

کم آبی آب باعث  :مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به بحران آب در کشور گفت

کاهش عملکرد گیاهان دارویی است و از طرفی هم تحقیقات زیادی در حوزه کشت و تولید گیاهان دارویی انجام 

ان در این حوزه برنامه ای ندارند؛ تدریس می کنند و دانشجو فارغ نشده، و مشکل این است که دانشگاه های ایر

التحصیل می کنند، تز و پایان نامه و مقاله می نویسند، اما همه اینها هیچ کمکی به این بخش در برنامه ریزی، 

 .سیاستگذاری و اجرا نمی کند

داخت شد؛ به دلیل فقر خاک و سال زراعی جاری برای نخستین بار تسهیالت برای اصالح خاک پر :وی افزود

بحران آب باید برای رونق بخش کشاورزی و تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی، به طرف اصالح الگوی کشت و 

 .توسعه کشت گیاهان دارویی حرکت کنیم

کیلوگرم در  12الی  10زینلی یاداور شد: مناطقی که آب و کود کافی داشته اند، متوسط عملکرد تولید زعفران 
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کیلو گرم در هکتار برداشت محصول  30و یا  20هکتار شده و در برخی مناطق هم کشاورزان توانسته اند 

 .زعفران داشته باشند

هزار هکتار از اراضی و  500گونه گیاه دارویی در  20ساله قرار است  10به گزارش ایرنا، براساس یک برنامه 

 .مراتع کشت و تولید شود

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 ایرنا  – 30/10/1397تاریخ  

 هزار تن گذشت 24صادرات میگو از 

 هزار تن 2۴رئیس سازمان شیالت ایران گفت: صادرات میگو از ابتدای امسال تاکنون به بیش از  -ایرنا -تهران

 .هزار تن برسد 30رسید و انتظار می رود تا پایان سال به 

هزار تن  3۸روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سال گذشته نزدیک به « حسن صالحی»

هزار تن به مصرف داخلی رسید؛ میگوی  12تا  10هزار تن آن صادر و بین  2۶میگو در کشور تولید شد که 

 .مصارف داخلی و میگوی پرورشی به امر صادرات اختصاص دارد دریایی برای

میلیون دالر  150دالر بیان کرد و اظهارداشت: سالیانه  ۶تا  ۴.5وی قیمت هر کیلوگرم میگو صادراتی را بیش از 

 .ارزش میگو صادراتی است

عملکرد میگو در کشور  وی، قشم و گلستان را از مناطق مهم پرورش میگو برشمرد و افزود: پیش از این متوسط

تن رسید در حالی که برخی از تولیدکنندگان به برداشت هشت تن میگو در کشور  ۴.2سه تن بود، که امسال به 

 .دست یافته اند

 
 راه اندازی سایت پرورش میگوی ارگانیک **

ل س در سواحصالحی از برنامه پرورش میگوی ارگانیک در کشور خبرداد و گفت: پرورش میگوی ارگانیک در قف

  .جنوبی کشور در دستور کار قرار دارد

میلیون الرو میگو رهاسازی شده است؛  ۴0برای بازسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس نیز امسال  :وی اضافه کرد

هزار هکتار زمین در سواحل جنوبی کشور از بندرگواتر  90، نزدیک به 70براساس مطالعات انجام شده از دهه 

بلوچستان( تا آبادان )خوزستان( وجود دارد که به دلیل محدودیت در منابع آب شیرین برای  )استان سیستان و

 .بخش کشاورزی مناسب نیست، اما می توان در این اراضی نسبت به پرورش آبزیان اقدام کرد

، تا دبه گفته صالحی، شیالت ایران توسعه آبزی پروری را در قالب برنامه ششم توسعه در دستور کار خود دار

 .درصد در کشور برسد 25تا  20سهم تولید غذای خوراک میگو به 

هزار تن رسید که ارزش  200به گزارش ایرنا، سال گذشته حجم تولید محصوالت شیالتی ایران به یک میلیون و 

 .میلیون دالر بود 507صادراتی آن 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 ایران اکونا  – 30/10/1397تاریخ : 

 بار افزایش یافتصادرات میوه و تره

ماهه سال جاری صادرات محصوالت  9بار سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در دبیر میز میوه و تره

  .درصدی همراه بوده است 54بار با رشد میوه و تره

خبر  پور با اعالم اینرسانی سازمان توسعه تجارت ایران، سمیرا موسیبه گزارش ایران اکونا به نقل از پایگاه اطالع

درصد و از نظر وزنی  5۴میلیون دالر برآورد شده که از لحاظ ارزشی  993بار گفت: مجموع صادرات میوه و تره

 .اشته استدرصد با مقایسه به مدت مشابه در سال گذشته رشد د 1۸

ار بوی با اشاره به اینکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد صادرات در اغلب محصوالت میوه و تره

 7.5درصد و در محصول هندوانه  31درصد، در خیار  23هستیم، افزود: این افزایش در محصول سیب درختی 

 .درصد بوده است

 ۶0بار به کشورهای عراق ذشته صادرات محصوالت میوه و ترهپور ادامه داد: نسبت به مدت مشابه سال گموسی

 .درصد رشد داشته است 13۶درصد و به روسیه  ۶1درصد، به کشور امارات 

گفتنی است، مهمترین بازارهای صادراتی ایران در این گروه محصوالت را کشورهای عراق، امارات، روسیه، 

 .شوندافغانستان، قطر و عمان شامل می

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 ایران اکونا  – 22/10/1397تاریخ : 

 صادرات محصوالت گوجه فرنگی آزاد شد

ای به رئیس کل گمرک اعالم کرد، صادرات وزیر صنعت بنا به درخواست وزیر جهاد کشاورزی، طی نامه

  .بهمن بالمانع است 30دی ماه تا  20محصوالت گوجه فرنگی از 

ای به رئیس کل گمرک اعالم کرد، صادرات محصوالت وزیر صنعت بنا به درخواست وزیر جهاد کشاورزی در نامه

 .بهمن بالمانع است 30دی ماه تا  20گوجه فرنگی از 

وزیر محترم جهاد کشاورزی،  1397/10/1مورخ 020/ 19173با عنایت به نامه شماره  در این نامه آمده است:

 .دارد، صادرات آخال حبوبات تا اطالع ثانوی بالمانع استمی بدین وسیله اعالم

های جنوبی کشور و کاهش تقاضای داخلی، با توجه به تولید مازاد بر نیاز داخلی گوجه فرنگی به ویژه در استان

 .بالمانع است 1397/11/30لغایت   1397/10/20 صادرات محصوالت گوجه فرنگی از تاریخ 

بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تامین نیاز داخلی، واد اولیه چاپ و بستهنظر به افزایش قیمت م

 :تا اطالع ثانوی ممنوع است 1397/10/15صادرات اقالم ذیل از تاریخ 

 بندیکاغذ و کارتن بسته

 39202020تحت ردیف تعرفه  BOPP فیلم

 3920۶990فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه 

 غیرخوراکی تخم مرغ خوراکی و

 جوجه یک روزه

 پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم

 پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده شده

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 ایرنا  – 23/10/1397تاریخ : 

 مقام صنفی: مشکل وقفه واردات مواد اولیه سموم کشاورزی رفع شد

 نباتی ایران گفت: با رفع مشکالتی مانند وقفهنایب رئیس انجمن تولید کنندگان سموم دفع آفات  -ایرنا -تهران

 .واردات مواد اولیه، سموم مورد نیاز بخش کشاورزی تامین شده است و کمبودی در این زمینه نداریم

عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با پیگیری های معاونت امور زراعی و « فرید رحمتی»

درصد مواد اولیه انواع سموم مورد نیاز بخش کشاورزی از  ۸0رت جهاد کشاورزی اکنون سازمان حفظ نباتات وزا

 .محل واردات و تولید داخل تدارک دیده شده است

درصد آن از محل  25هزار تن است که نزدیک  30هزار تا  25به گفته وی، نیاز مصرفی سالیانه سم در کشور 

 .می شوددرصد در شرکت های داخلی تهیه  75واردات و 

وی گفت: چندی پیش به دلیل تحریم ها علیه ایران با وقفه واردات مواد اولیه تولید سم روبرو شدیم اما اکنون 

 .در این زمینه مشکلی وجود ندارد

نایب رئیس انجمن تولید کنندگان سموم یادآوری کرد: پیش از این مواد اولیه سموم از طریق کشتیرانی 

  .ی رسید که اکنون این امر فقط بر عهده کشتیرانی جمهوری اسالمی قرار داردکشورهای مختلف به ایران م

به گفته وی، با افزایش چند برابری قیمت ها مشکالتی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان سم ایجاد شده است 

بخش کشاورزی،  و انتظار ما از مسئوالن و دولت این است که در زمینه نقل و انتقال پول برای تامین نهاده های

 .رایزنی های الزم با کشورهای دیگر صورت گیرد

ششمین نمایشگاه بین المللی سم، کود و نهاده های کشاورزی از بیست و پنجم تا بیست و هشتم دی ماه به 

 .مدت چهار روز در بوستان گفتگو تهران برپا می شود

 ایران، هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی به گفته نایب رئیس انجمن تولید کنندگان سموم دفع آفات نباتی

کشاورزان با آخرین دستاوردها و معرفی نهاده های کشاورزی جدید شامل سم، کود، بذر، سمپاش و مواد 

 .بیولوژیک، ترویج و آموزش مصرف است

مایشگاه این ن وی اضافه کرد: بیشتر تولیدکنندگان سموم کشاورزی کشور، در واردات نیز دست دارند. بنابراین در

 .سموم خارجی نیز ارایه می شود

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 ایرنا  – 30/10/1397تاریخ : 

 هیچ مجوز رسمی برای صادرات گوشت و دام وجود ندارد

اسالمی از حضور وزیر جهاد کشاورزی در جلسه رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای  -ایرنا -تهران

این فراکسیون خبر داد و به نقل از حجتی گفت: هیچ مجوز رسمی برای صادرات گوشت و دام  -یکشنبه -امروز

 .های هدف برسندوجود ندارد و گوشت و مرغ باید هدفمند توزیع شوند تا به دست گروه

فراکسیون نمایندگان  -یکشنبه -در تشریح جلسه امروز« بابایی حمیدرضا حاجی»به گزارش ایرنا از خانه ملت ، 

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در ابتدای این جلسه نمایندگان عضو « محمود حجتی»والیی مجلس با حضور 

کمیسیون سواالت و موضوعات مورد نظر خود را با حجتی در میان گذاشتند که برخی از این مطالب عبارتند از: 

ویژه اقشار کم شود، قیمت باالی گوشت و مرغ برای مردم بهورد نیاز واحدهای صنعتی تامین نمیچرا خوراک م

عنوان یکی از عوامل درآمد جامعه مشکالتی سختی ایجاد کرده است، دلیل افزایش قاچاق گوسفند ماده به

 .افزایش قیمت گوشت توضیح داده شود

ایندگان در این جلسه خطاب به وزیر کشاورزی اشاره کرد و وی به دیگر سواالت و موضوعات مطروحه ازسوی نم

تصریح کرد: الیحه بودجه متناسب با برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی تدوین نشده است لذا وزارتخانه 

ها های کشاورزی، همچنین مشکالت مربوطه به قناتکشاورزی چه تدبیری دارد؟، دلیل عدم اعمال استهمال وام

 .روستاها از دیگر مضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان بودبه ویژه در 

هزار تومانی 90عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، ممنوع شدن وام دامداری سنتی، قیمت گوشت 

، جلوگیری از ورود 9۸های وزارت جهاد کشاورزی جهت تنظیم بازار برای سال در سایه عدم تنظیم بازار، برنامه

عنوان دیگر سواالت و موضوعات مطروحه در ش دالالن و نظارت بیشتر به حوزه گوشت و مرغ را بهبیش از پی

 .جلسه با حجتی عنوان کرد

 
 ها توسط خود وزارتخانه کشاورزیضرورت اعالم قیمت**

حاجی بابایی ادامه داد: نمایندگان فراکسیون والیی همچنین دلیل عدم واردات گوشت از کشورهای همسایه 

چون افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و... را جویا شده و درخصوص انحصار در حوزه نهادهای دامپروری هم

ها در ارائه رویه میان بانکها توسط خود وزارتخانه کشاورزی، نبود وحدتویژه مرغداری، ضرورت اعالم قیمتبه

ها در ها نسبت به عدم همکاری بانکوام که سبب بروز مشکالتی شده است، همچنین درخصوص تشدید اعتراض

  .های کشاورزی براساس مصوبه مجلس و... نیز در این جلسه صحبت کردنداستهمال وام
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 با برخی کشورها در حوزه گوشت، سویا، ذرت نامهانعقاد تفاهم**

شاورزی در های وزیر جهاد کها و پاسخنماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی در ادامه به اهم صحبت

جلسه با نمایندگان کمیسیون والیی اشاره کرد و گفت: آقای حجتی با بیان اینکه معیشت مردم دغدغه اصلی 

های مشترک با برخی از کشورها در حوزه نامهوی و همکارانش در وزارتخانه جهاد کشاورزی است از انعقاد تفاهم

 .واردات گوشت، سویا، ذرت و ... خبر داد

شود، همچنین به تازگی اد: به گفته وزیر کشاورزی گوشت از آسیای میانه و قفقاز وارد کشور میحجتی ادامه د

هزار تن گوشت گاوی وارد کشور شده و هیچ محدودیت و کمبودی در این زمینه وجود ندارد. این در حالی  103

 .تچندین برابر سال قبل از کشورهای همسایه گوشت وارد کشور شده اس 97است که سال 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: به زعم وزیر کشاورزی هیچ مجوز رسمی برای 

 .های هدف برسندصادرات گوشت و دام وجود ندارد و گوشت و مرغ باید هدفمند توزیع شوند تا به دست گروه

در حوزه  9۸تدوین شده برای سال حاجی بابایی به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه الیحه بودجه 

های وی در این جلسه اشاره کرد: به گفته کشاورزی هیچ تناسبی با برنامه ششم توسعه ندارد، به دیگر صحبت

ه ها نیاز بدنبال قنوات نبوده لذا احیای آنمحمود حجتی متاسفانه نگاه و برنامه خوبی طی چند دهه گذشته به

 .دهمراهی و کمک دولت و مجلس دار

های پربازده و درصد سال گذشته، تاکید بر پرورش دام30رییس فراکسیون والیی مجلس صدور گوجه بیش از 

های روستایی در حوزه دامداری را از گذاری در این بخش، برنامه وزارت کشاورزی برای حمایت از خانوادهسرمایه

 .ن والیی مجلس عنوان کرددیگر موضوعات مطروحه از سوی وزیر کشاورزی در جلسه با فراکسیو

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 خبرنگاران جوان  – 30/10/1397تاریخ : 

 هزار تومان رسید  82هزار رأس دام از رومانی/ قیمت شقه گوسفندی به  6واردات روزانه 

هزار رأس دام از رومانی  ۶تا  ۴های صورت گرفته قرار است از هفته آینده، روزانه ملکی گفت: با توجه به رایزنی

  .وارد تهران شود

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

کرد: هم اکنون هر کیلو شقه ، درباره آخرین تحوالت بازار گوشت اظهار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .شودهزار تومان به مشتری عرضه می ۸2تا  ۸1هزار تومان به مغازه دار و  7۶تا  75گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

های همسایه را دلیل اصلی افزایش بی رویه قیمت گوشت وی کمبود دام زنده و ادامه روند قاچاق دام به کشور

 .قرمز در بازار اعالم کرد

های کشور هشدار داده ها نسبت به خروج غیر قانونی دام از مرزبا اشاره به اینکه در یک سال اخیر بارملکی 

ها توجهی نکردند، اما با توجه به تأکید مسئوالن تراز ربط نسبت به این هشداربودیم، افزود: اگرچه مسئوالن ذی

 .باشند های الزم را داشتههای متمرکز پیگیریاول امیدواریم که نیرو

هزار تومان اعالم کرد و  3۴تا  33رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده در میادین را 

های کشور، دام چندانی برای عرضه در بازار وجود ندارد که این امر گفت: با توجه به خروج غیر قانونی دام از مرز

 .بر افزایش قیمت تأثیر بسزایی دارد

 و نیم برابر رشد کرد/ خرید و فروش دام منوط به پالک هویت شد ۴قاچاق دام زنده  :بخوانیدبیشتر 

 ۶تا  ۴ های صورت گرفته، مسئوالن پشتیبانی امور دام قول دادند که هفته آینده روزانهوی ادامه داد: با رایزنی

 .دام همکاری خواهد داشتشود که اتحادیه در توزیع این هزار رأس دام از رومانی به تهران وارد می

ملکی درباره تأثیر توزیع گوشت منجمد بر بازار گفت: با توجه به آنکه روزانه مقدار زیادی گوشت منجمد وارد 

شود، از این رو تا حدودی بر کنترل بازار موثر بوده است چرا که درغیر این صورت کشور و در بازار توزیع می

 .شاهد نابسامانی بازار خواهیم بود

تواند کمبود دام در کشور را جبران کند، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه گوشت منجمد نمی

رود که با واردات دام تواند جایگزین گوشت گرم شود، از این رو انتظار میبیان کرد: واردات گوشت منجمد نمی

 ر به آرامش برسدهای کشور بازازنده و جلوگیری از خروج غیر قانونی دام از مرز

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 خبرنگاران جوان  – 30/10/1397تاریخ : 

 درصدی صادرات محصوالت میوه و تره بار  54رشد 

ماهه امسال، صادرات محصوالت میوه و تره بار  9دبیر میز میوه و تره بار سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در 

  .درصد رشد داشته است 5۴

سازمان توسعه تجارت ایران، سمیرا موسی پور دبیر ، به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  

رات میوه و تره بار ماهه امسال، مجموع صاد 9میز میوه و تره بار سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: در 

درصد با مقایسه به مدت مشابه  1۸درصد و از نظر وزنی  5۴میلیون دالر برآورد شده که از لحاظ ارزشی  993

 .در سال گذشته رشد داشته است

وی با اشاره به اینکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد صادرات در اغلب محصوالت میوه و تره بار 

 7/5درصد و در محصول هندوانه  31درصد، در خیار  23ن افزایش در محصول سیب درختی هستیم، افزود: ای

 .درصد بوده است

نسبت به  صادرات محصوالت میوه و تره بار :دبیر میز میوه و تره بار سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد

درصد رشد  13۶درصد و به روسیه  ۶1درصد، به کشور امارات  ۶0های عراق مدت مشابه سال گذشته به کشور

 .داشته است

های عراق، امارات، روسیه، های صادراتی ایران در این گروه محصوالت را کشورگفتنی است، مهمترین بازار

 .شوندافغانستان، قطر، عمان شامل می

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 خبرنگاران جوان  – 30/10/1397تاریخ : 

 درصدی تولید مرکبات  30نیازی به واردات سیب نداریم/ افزایش 

مازاد بر نیاز کشور باید صادر یک مقام مسئول گفت: با توجه به میزان تولید سیب درختی نه تنها نیازی به واردات نداریم، بلکه 
  .شود

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مجتبی شادلو عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران در گفت و گو با خبرنگار

با اشاره به اینکه کمبود سیب درختی برای شب عید صحت ندارد، اظهار کرد: اگرچه تولید سیب درختی نسبت به   ،خبرنگاران جوان

درصد مازاد بر مصرف  ۴0درصد کاهش یافته است، اما با این حال ذخیره مانده در انبارها بیش از  ۴0تا  30مدت مشابه سال قبل 

 .داخل است که باید صادر شود
برابر نیاز داخل است. اُفت ناچیز سرمازدگی در فروردین ماه  2 سال گذشته 10 اکنون متوسط تولید سیب دروی افزود: هم 

 اطرخ به نباید شود انجام باید تولید زنجیره تکمیل سبب به محصول صادرات و است نکرده ایجاد مشکلی داخل بازار برای  امسال،

 .داد دست از را صادراتی بازارهای  تولید، اُفت دالیل حداقل
درصدی تولید مرکبات خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و تالش باغداران، میزان تولید مرکبات  30شادلو از افزایش 

 .نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است
 تومان اعالم شد/نرخ سیب هنوز مشخص نیست 3100قیمت پرتقال شب عید  :بیشتر بخوانید

صادرات مرکبات و نبود بازار مناسب منجر به افزایش   فقدان  مسئول با اشاره به ضرورت صادرات مرکبات بیان کرد:مقاماین 

 .ضایعات و ضرر و زیان باغداران خواهد شد
 انی ناشیوی ادامه داد: سال گذشته افزایش تولید سیب منجر به کاهش قیمت شد، در حالیکه امسال افزایش هزینه تمام شده و جو رو

 .از سرمازدگی و تورم بر قیمت تاثیر گذار بوده است
عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران با اشاره به اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود و نوسان قیمت در بازار شب عید وجود 

وسان قیمت محصول در بازار وجود نخواهد ندارد، اظهار کرد: با توجه به ذخایر مناسب سیب و مرکبات مانده در انبارها، کمبود و ن

 .داشت، به علت مازاد تولید و ذخیره سیب، نیازی به واردات نداریم
از سوی سازمان تعاون روستایی اعالم شده است، تصریح   شادلو در پایان با اشاره به اینکه نرخ مصوب پرتقال تنظیم بازار شب عید

 تعاون سازمان سوی از  اد کارشناسان، به زودی نرخ مصوب سیب درختی تنظیم بازارکرد: با توجه به برآوردهای اولیه و پیشنه
 .شد خواهد اعالم امر متولی عنوان به روستایی

 

 

 لینک خبر 
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 صادرا ت و واردات 

 ایران اکونا  – 30/10/1397تاریخ : 

 هزار تن گوشت گاوی به کشور وارد شد 103

هزار تن گوشت گاوی به کشور خبر داد و با بیان اینکه  103رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس از واردات 

چندین برابر سال قبل از کشورهای  97هیچ محدودیت و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت که در سال 

  .همسایه گوشت وارد کشور شده است

ه جلسه فراکسیون متبوعش با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: بابایی با اشاره بحمیدرضا حاجی 

در ابتدای این جلسه نمایندگان عضو فراکسیونی والیی، سواالت و موضوعات موردنظر خود را با وزیر جهاد 

شود، قیمت باالی گوشت و کشاورزی در میان گذاشتند که چرا خوراک مورد نیاز واحدهای صنعتی تامین نمی

ویژه اقشار کم درآمد جامعه مشکالتی سختی ایجاد کرده است و دلیل افزایش قاچاق گوسفند رغ برای مردم بهم

 .عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت گوشت توضیح داده شودماده به

وی به دیگر سواالت و موضوعات مطروحه از سوی نمایندگان در این جلسه خطاب به وزیر کشاورزی اشاره کرد و 

زود: اینکه الیحه بودجه متناسب با برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی تدوین نشده، لذا وزارتخانه کشاورزی اف

ها به ویژه های کشاورزی، همچنین مشکالت مربوطه به قناتچه تدبیری دارد؟ و دلیل عدم اعمال استهمال وام

الوه بر این ممنوع شدن وام دامداری سنتی، ع .در روستاها از دیگر مضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان بود

های جهاد کشاورزی جهت تنظیم بازار برای سال هزار تومانی در سایه عدم تنظیم بازار، برنامه90قیمت گوشت

، جلوگیری از ورود بیش از بیش دالالن و نظارت بیشتر به حوزه گوشت و مرغ دیگر سواالت و موضوعات 9۸

 .ورزی بودمطروحه در جلسه با وزیر کشا

حاجی بابایی ادامه داد: نمایندگان فراکسیون والیی همچنین دلیل عدم واردات گوشت از کشورهای همسایه 

را جویا شده و درخصوص انحصار در حوزه نهادهای دامپروری  ...همچون افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و

ها در ارائه رویه میان بانککشاورزی، نبود وحدتها توسط خود وزارتخانه ویژه مرغداری، ضرورت اعالم قیمتبه

های ها در استمهال وامها نسبت به عدم همکاری بانکوام که سبب بروز مشکالتی شده است، تشدید اعتراض

  .نیز صحبت کردند ...کشاورزی براساس مصوبه مجلس و

ای وزیر جهاد کشاورزی در هها و پاسخرئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس همچنین در ادامه به اهم صحبت

آقای حجتی با بیان اینکه معیشت مردم دغدغه اصلی  :جلسه با نمایندگان فراکسیون والیی اشاره کرد و گفت

های مشترک با برخی از کشورها در حوزه نامهوی و همکارانش در وزارتخانه جهادکشاورزی است از انعقاد تفاهم

به گفته وزیر کشاورزی گوشت از آسیای میانه و قفقاز وارد کشور  واردات گوشت، سویا، ذرت و... خبر داد.
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هزار تن گوشت گاوی وارد کشور شده و هیچ محدودیت و کمبودی در  103شود، همچنین به تازگی میزان می

چندین برابر سال قبل از کشورهای همسایه گوشت وارد  97این زمینه وجود ندارد این در حالی است که سال 

 .استکشور شده 

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: به زعم وزیر کشاورزی هیچ مجوز رسمی برای 

های هدف برسند. صادرات گوشت و دام وجود ندارد و گوشت و مرغ باید هدفمند توزیع شوند تا به دست گروه

در حوزه کشاورزی هیچ  9۸رای سال وزیر جهاد کشاورزی همچنین تاکید کرد که الیحه بودجه تدوین شده ب

تناسبی با برنامه ششم توسعه ندارد، به گفته محمود حجتی متاسفانه نگاه و برنامه خوبی طی چند دهه گذشته 

ها نیاز به همراهی و کمک دولت و مجلس دارد. همچنین صدور گوجه بیش از دنبال قنوات نبوده لذا احیای آنبه

گذاری در این بخش و برنامه وزارت کشاورزی های پربازده و سرمایهپرورش دامدرصد سال گذشته، تاکید بر 30

های روستایی در حوزه دامداری از دیگر موضوعات مطروحه ازسوی وزیر کشاورزی در برای حمایت از خانواده

 .جلسه با فراکسیون والیی بود

 لینک خبر 
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 غذاییصنایع 

 فود پرس  – 2۶/10/1397تاریخ : 

 لیدکنندگان نان صنعتی مشکل آرد دارندتو

 .های صنعتی از کمبود آرد در کارخانه های نان صنعتی خبر دادرییس اتحادیه تولیدکنندگان نان <مواد غذایی

 
 د،شومی انجام آرد فروش سامانه طریق از فقط آرد فروش و خرید ماه آذر ابتدای از اینکه بیان با محسن لزومیان

 ماهانه شده مقرر و شده اندازیراه ایران دولتی بازرگانی تخصصی مادر شرکت  سوی از سامانه این: کرد اظهار

 .هشت تن آرد به هر واحد تولیدی اختصاص داده شده است

 
وی افزود: این درحالی است که این مقدار آرد مورد نیاز یک نانوایی سنتی است و یک واحد نان صنعتی ممکن 

 .تن آرد مصرف کند 1200الی  30است در ماه 

 
 ۴0تا  20های تولید نان صنعتی لزومیان همچنین با بیان اینکه کمبود آرد باعث شده میزان تولید کارخانه

اندازی مدعی شد: سامانه آرد صاحب ندارد، چراکه این سامانه توسط بانک سپه راه درصد کاهش داشته باشد،

شده و همزمان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق در اداره آن 

 .دهند که مشکالت حل خواهد شدکنند و هر کدام نیز وعده میدخالت می

 
های صنعتی با بیان اینکه متولیان این بخش یک واحد صنعتی را با نانوایی ندگان نانرییس اتحادیه تولیدکن

اند، گفت: واحدهای تولیدی در تامین آرد مشکل دارند و هنوز اقدامی برای حل آن صورت سنتی اشتباه گرفته

 .نگرفته است

 
روند فعلی با مشکل مواجه خواهد وی در پایان با بیان اینکه طرح نان صنعتی یک طرح ملی است که با ادامه 

برداری برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی دارد و در صورت شد، اظهار کرد: تولید نان بر مبنای پروانه بهره

 .کمبود آرد، تولید محصوالت برای واحدهای تولیدی صرفه اقتصادی نخواهد داشت

 لینک خبر 
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 صنایع غذایی 

 ایران اکونا  – 25/10/1397تاریخ : 

 هانباتآور در آبهای زیانجوالن رنگ

گیرند اما ای در سرتاسر جهان برای تولید مواد خوراکی مورد استفاده قرار میطور گستردههای غذایی، بهرنگ

تواند عوارض نامطلوبی برای سالمت جامعه داشته ها، میتوجهی به منشأ آنها و بیازحد از این رنگاستفاده بیش

  .جات مورد بررسی قرار گرفته استباشد. این موضوع توسط پژوهشگران داخلی با تأکید بر شیرینی

ها تنوع روز طعم و فرم آنتند که روزبهنباتی از مواد خوردنی پرمصرف در جهان هسهای آبنبات و فرآوردهآب 

 .شودتر میها پیشرفتهآوری تولید آنبیشتری یافته و فن

های طبیعی ازنظر خواص فیزیکی و رنگ .شوندها به اشکال مختلف به مواد غذایی اضافه میها است که رنگقرن

اند. این ، تغییرات اسیدیته و نور حساسها به اکسیداسیونشیمیایی دارای انواع متفاوتی هستند و تعدادی از آن

 .ندتر هستوسیله انسان گرانشده بههای سنتتیک یا ساختهها دارای پایداری کمی بوده و نسبت به رنگرنگ

ز آمیزی، مقدار کمی اشوند و برای رنگسادگی و ارزان تولید میهای شیمیایی بهنظران، رنگبنابر عقیده صاحب

ها همچنین برای از بین بردن طعم نامطلوب مواد غذایی مورد استفاده قرار ت. این رنگها مورد نیاز اسآن

 .گیرندمی

ان، این کنندگها بر کیفیت موادغذایی و سالمتی مصرفهای شیمیایی و اثرات آنبا افزایش سریع استفاده از رنگ

های ها شده است چراکه استفاده از رنگامر منجر به وضع قوانین زیادی در سراسر جهان در مورد استفاده از آن

 .سنتتیک عوارض و اثرات سمی نظیر آسم، کهیر، تضعیف سیستم ایمنی و ایجاد فشارخون بر روی انسان دارد

های ها با توجه به افزایش کارگاهای برای مطالعه محققین کشورمان فراهم کرده و آناین موضوع، زمینه

های مصنوعی در عوارض بهداشتی و همچنین ممنوعیت استفاده از رنگ سازی و عدم آگاهی آنان ازآبنبات

 .اندهای تولیدشده انجام دادهنباتهای مصرفی در آبنباتی، این مطالعه را جهت بررسی رنگهای آبفرآورده

یی، نبات رنگی )زعفرانی، کاکائونمونه آب 90در این تحقیق، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، تعداد 

آوری کرده و رنگ مورد استفاده در طور تصادفی از مناطق مختلف شهر بجنورد جمعپرتغالی، آلبالویی( را به

 .اندها را مورد آزمایش قرار دادهآن

س شود. بر این اسانبات میهای مصنوعی، استفاده وسیعی در تولید آبها نشان داد که از رنگنتایج این بررسی

ها از مصرف بوده و در تولید آننبات مورد آزمایش، غیرقابلهای آبدرصد نمونه ۸2مشخص شد که حدود 

ها ممنوع بوده، نباتهای قنادی و آبها در فرآوردههای مصنوعی مجاز و غیرمجاز خوراکی که مصرف آنرنگ

 .استفاده شده است
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شکی خراسان شمالی و همکارانش به گفته سیده نسترن اسدزاده، پژوهشگر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پز

های ها در تحقیق ما نشان داد که از رنگالگوی کلی استفاده از رنگ»اند: که اجرای این تحقیق را به عهده داشته

ازحد انتظار استفاده شده بود بر همین اساس اجرای قوانین و مقررات مربوط به موادغذایی ازجمله مصنوعی بیش

های این مطالعه نشان داد که رنگ موسوم به یافته .ز به نظارت خیلی بیشتری داردنبات نیاهای آبفرآورده

های مصنوعی بوده است و این موضوع، بر ترین رنگ مورد استفاده در بین انواع مختلف رنگیلو، شایعسانست

یلو ولینینیلو و کهای مصنوعی سانستاساس عادت سنتی تولیدکنندگان است که تمایل دارند بیشتر از رنگ

 .«های طبیعی مانند رنگ زعفران و آب پرتغال استفاده کنندجای رنگبه

های مصنوعی مجاز اگرچه صنایع غذایی معمواًل این اختیار را دارند که از رنگ»دهند: چنین ادامه میآنها این

ها در موادغذایی باید تحت های خود استفاده کنند، اما استفاده آندر فرآورده 7۴0مطابق استاندارد ملی شماره 

های مصنوعی مجاز باید در محدوده قانونی نظارت مسئول فنی آن صنعت باشد. بر این اساس هریک از رنگ

ازحد مربوطه استفاده شوند، مخاطراتی را شود مصرف شوند، چراکه اگر بیشگفته می ADI مجاز که اصطالحاً 

 .«کنندکننده ایجاد میبرای مصرف

های مصنوعی خوراکی مورد ، میزان مصرف رنگ2012تا  1950شده در این پژوهش، از سال ارائه طبق اطالعات

دگان کننتأیید سازمان غذا و دارو بیش از پنج برابر افزایش یافته است. بر همین اساس افزایش آگاهی در تهیه

 هایشده رنگن، توزیع کنترلهای مسئول با متخلفیمواد غذایی، انجام بازرسی مؤثرتر و برخورد قاطع ارگان

 .توانند در مدیریت این مشکل بهداشتی مؤثر باشدگذاری مواد غذایی میمصنوعی و برچسب

ی های طبیعها و جایگزینی رنگگونه رنگتوانند با آگاهی دادن به عموم در کاهش مصرف اینها که میاین یافته

شر منت« مجله بهداشت و توسعه»ای علمی پژوهشی به نام ها مؤثر باشند، در نشریهو تأکید بر خواص مفید آن

 .اندشده

های ای متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کرمان است که مقاالت علمی را در زمینهبهداشت و توسعه، نشریه

ای، مدیریت خدمات بهداشتی، بهداشت عمومی، ارتقاء سالمت، آموزش بهداشت، بهداشت محیط، بهداشت حرفه

 .رساندماعی، اپیدمیولوژی و آمار و تغذیه به چاپ میپزشکی اجت

 

 بر لینک خ
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی

 ایران اکونا – 2۶/10/1397تاریخ : 

 میلیون شاخه گل از نرگسزارهای ایران360 برداشت 

ر دمدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان داروئی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت گل نرگس 

میلیون شاخه گل برداشت می  3۶0هکتار اعالم کرد و گفت که از این سطح ساالنه  200کشور را یکهزار و 

  .شود

غالمرضا تقوی در مراسم آغاز به کار جشنواره گل نرگس در جویبار، توسعه کشت گل نرگس را از سیاست های 

نرگسزارها در کشور می توانیم اراضی کم بهره را به وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرد و افزود: با ترویج و توسعه 

 .اراضی پربهره تبدیل کنیم و این کار درآمد کشاورزان را هم افزایش می دهد

هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم برآورد کرد و گفت که به  20وی آمار اشتغال در نرگسزارهای کشور را 

 .و گیاه در کشور شاغل هستندهزار نفر در حوزه گ ل  150طور کلی دستکم 

مدیرکل دفتر امور گلخانه وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت گل نرگس را با توجه به تغییرات اقلیمی و کم 

آبی و خشکسالی ضروری دانست و توضیح داد: آب های زیرزمینی بشدت رو به کاهش است و در برنامه ششم 

متر مکعبی آب را در حوزه کشاورزی داشته باشیم که میلیون  11توسعه کشور درصدد هستیم صرفه جویی 

 . کشت گل نرگس در این زمینه بسیار حائز اهمیت است

این مسئول بومی بودن دانش فنی، تقاضای باالی گل نرگس در بازارهای محلی و باال بودن ضریب خودکفایی را 

س با کمترین هزینه، کمترین مصرف از مزایای تولید گل نرگس در کشور معرفی کرد و افزود: همچنین گل نرگ

 . آب و کمترین کود به ثمر می نشیند

وی با اعالم اینکه کشورهای اندکی به کشت گل نرگس مشغول هستند، گفت: اما در ایران کشت گل نرگس از 

 .جایگاه مهمی برخوردار است و گل نرگس ایران در منطقه و جهان دارای مشتری و اهمیت است

وزارت جهاد کشاورزی در حوزه گل و گیاه از جمله توسعه کشت گل نرگس را روان سازی و  تقوی اقدامات آتی

 . تسهیل، اخذ مجوز گل نرگس، ثبت ارقام بومی و صادرات اعالم کرد

وی برگزاری جشنواره های گل نرگس را یکی از راهکارهای معرفی و توسعه کشت این گل معرفی کرد و افزود 

 .چهار جشنواره گل نرگس در کشور برگزار شده استکه در سال جاری تاکنون 

غرفه در قطب کشت این گل در شهرستان جویبار واقع در مرکز  ۶5جشنواره گل نرگس مازندران امشب با 

 .دی ماه جاری ادامه دارد 2۸مازندران آغاز به کار کرد و تا 

هکتار را کشاورزان جویباری  30ان هکتار است که از این میز 50سطح زیر کشت گل نرگس در استان مازندران 

 .در اختیار دارند
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 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان  – 22/10/1397تاریخ : 

 ماهه امسال 8میلیون دالری گیاهان دارویی در  300ارزآوری 

 .ماهه امسال خبر داد 8میلیون دالری گیاهان دارویی در  300زینلی، از صادرات 

، به نقل وزارت جهاد کشاورزی، حسین زینلی مجری طرح ملی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

گیاهان دارویی اظهار کرد: به منظور تامین نیازهای کشور یک برنامه کاربردی و راهبردی طراحی کرده ایم که به 

 .ح کشور به تفکیک روستا و شهر اعالم خواهد شدزودی این برنامه در سط

وی افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده تصمیم بر آن است که هر استان صرفاً روی محصول اختصاصی 

 .منطقه خود کار کند

 با و کشاورزی جهاد وزارت زینلی ادامه داد: با هدف تسهیل سرمایه گذاری و رونق تولید، جلساتی با محوریت

معدن و تجارت به منظور بررسی  صنعت، وزارت و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت نمایندگان رحضو

 .است شده تشکیل  نیازهای اساسی کشور در حوزه محصوالت غذایی و دارویی

 کشت، قابلیت شود، می مصرف  درصد گیاهان دارویی که در کشور ۸5به گفته وی، برآوردها نشان می دهد 

درصد از این میزان را  75ر سال آینده د که ایم کرده ریزی برنامه مبنا این بر و دارد داخل در را توسعه و تولید

 .از طریق تولید داخلی تامین کنیم

درصدی تامین نیاز ملی کشور همراه با تولید محصول با  100 شاهد  زینلی افزود: انتظار می رود در سال آینده

 .کیفیت و صادرات باشیم

 ممنوعیت واردات گیاهان دارویی از سال آینده

مجری طرح ملی گیاهان دارویی در ادامه سخنان خود، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی را مصداق بارز پدافند 

 دارویی گیاهان واردات زمینه در آینده سال از داخلی، تولید تقویت  غیر عامل در کشور دانست و گفت: برای

دارویی را در  گیاه محصول آن تولید اینکه مگر کرد خواهیم گیری سخت شدت به( شده وریفرآ یا اولیه مواد)

 .داخل کشور نداشته باشیم

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده، جلساتی با واحدهای صنعتی بزرگ فرآوری محصوالت 

شد تا برنامه کشاورزی مبتنی بر قرارداد را کشاورزی و گیاهان دارویی، کارخانجه های دارویی تشکیل خواهد 

 .عملیاتی کنیم

زینلی گفت: در حوزه تولید گیاهان دارویی، هدف اول تامین نیاز داخلی و سپس چشم انداز صادراتی آنهاست. از 

 .این رو فرایند تولید و فرآوری آنها باید اصالح شود
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دات گیاهان دارویی گفت: ارزی که با این سختی به وی ضمن انتقاد از هزینه شدن ذخایر ارزی کشور برای وار

 .دست می آوریم ، نباید به این راحتی از دست بدهیم

وی با اشاره به اینکه وارد نشدن گیاهان دارویی به منزله تحمیل فشار به مردم و مصرف کنندگان نیست، افزود: 

المللی باشد اما اگر کاهش تولید یا هرگونه  قیمت داخلی باید در حد متعادل بین المللی و یا کمتر از قیمت بین

مباحثی دیگر باعث افزایش قیمت داخلی شود که باعث فشار بر مصرف کننده و یا سرمایه گذار واحدهای 

صنعتی شود، اجازه واردات داده خواهد شد. بنابراین این موضوع یک فرصت جدی و مناسب برای تقویت توان و 

مچنین واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی و کارخانجات تولید داروهای رونق هدفمند بخش کشاورزی و ه

 .گیاهی است

مجری طرح ملی گیاهان دارویی تعداد گونه هایی که به کشور وارد می شود )مثل هل، دارچین و زنجبیل( را 

ک ایران گونه گیاهی بومی و اندمی 172۸گونه گیاهی شناخته شده،  ۸000گونه اعالم کرد و گفت: از  30حدود 

گونه گیاهی کالً در عطاری ها و  220گیاه دارویی پر مصرف در داخل کشور داریم و  50الی  ۴0که از این تعداد 

گونه نیز در داخل کشور و مراتع طبیعی به صورت وحشی تولید می شود که  190طب سنتی استفاده می شود. 

 .فاً به صورت گلخانه ای موافقت می شودتولید برخی از این نوع گیاهان که فاقد مزیت نسبی است، صر

درصد دانست و  100را باالتر از  97وی میزان تحقق برنامه های کوتاه مدت طرح ملی گیاهان دارویی طی سال 

افزود: افزایش سطح زیر کشت گل محمدی در کشور به عنوان یک محصول با نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی و 

هکتار  2000به نسبت سال گذشته بوده است و باغات گل محمدی امسال درصد 200صادراتی باال، بیش از 

 . افزایش داشته اند

 .هکتار توسعه کشت گل محمدی خواهیم داشت 2000به گفته وی، در فصل بهار هم حدود 

 3100هکتار توسعه کشت زعفران داشته ایم که در سطح  2500زینلی گفت:همچنین براساس این برنامه، 

 .ی شده استهکتار عملیات

مجری طرح ملی گیاهان دارویی در ادامه در خصوص کشت پاییزه اظهار کرد: تولید سیاه دانه، تخم شربتی، 

 .گیاهان اساسی مثل گشنیز، خار مریم، آویشن، گل گاو زبان و... از اولویت های مد نظر این برنامه است

 حمایت ویژه از کشت گیاهان دارویی بومی ایران

برنامه ریزی جهت سودآوری و ارز آوری بیشتر گیاهان دارویی بومی ایران را بخش دیگری از  وی برندسازی و

این برنامه های پیش رو دانست و افزود: بازار خارجی برای فروش محصول مهیا شده است که با این وجود از 

حمایت می کنیم که کشت برخی محصوالت مثل ثعلب، قارچ ترافل، کتیرا و آویشن شیرازی در مراتع و مزرعه 

به عنوان مثال در سال زراعی جاری بالغ بر یک میلیون نشا آویشن شیرازی را برای اولین بار در کشور تهیه و 
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توزیع کرده ایم و و امیدواریم با توجه به اینکه برخی گونه ها مثل آویشن شیرازی در مراتع تهدید می شود، 

 .کنیم بتوانیم گیاهان خود رو و وحشی را هم زراعی

زینلی، تقویت بخش کشاورزی از طریق ترویج کاشت محصوالت با نیاز آبی پایین و میزان تولید باال و مزیت 

نسبی باال را بخش دیگری از این برنامه دانست و گفت: به عنوان مثال زیره سیاه گیاه بومی )اندمیک( ایران است 

و تولید باالیی دارد و در عرض سه ماه در هر هکتار درآمدی و دنیا نیز پذیرش آن را دارد و از طرفی نیاز آبی کم 

 .میلیون تومان دارد 200حدود 

وی ادامه داد: از گیاهان دارویی اندمیک کشور، عالوه بر زعفران یا آویشن شیرازی و زیره سیاه، می توان به 

ی توسعه سطح زیر کشت آنها موسیر، گل گاوزبان، زیره سبز، حنا و وسمه اشاره کرد که ما طی برنامه ای در پ

 .هستیم و زیر ساخت آن را آماده کرده ایم

مجری طرح ملی گیاهان دارویی ضمن اشاره به سیر صعودی صادرات گیاهان دارویی طی سال های اخیر 

ماهه امسال گفت: صادرات گشنیز، گل محمدی و انواع  ۸میلیون دالری زعفران طی  252خصوصاً صادرات 

 .داشت تا این برنامه را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم صمغ ما را بر آن

زینلی با اشاره به ساماندهی حوزه تولید و فروش گیاهان دارویی گفت: به زودی سامانه تولید، توسعه و صادرات و 

صد ر واردات گیاهان دارویی راه اندازی و رونمایی خواهد شد تا بتوانیم فرآیند تولید و توزیع از مزرعه تا سفره را

 رویجت  کنیم که به نوعی می تواند فروش بدون واسطه این محصوالت تلقی شود؛ هدف این سامانه و مبنای کار

 .است کارخانجات و تجار مردم، کشاورزان، بین قرارداد بر مبتنی کشاورزی

مجری طرح ملی گیاهان دارویی یکی از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه را تشکیل 

کمیته تجارت دانست و گفت: این کمیته با محوریت بخش خصوصی و با حضور بازرگان ها تشکیل می شود و در 

ود که در راستای تقویت زنجیره این جلسات، اهداف و رسالت اصلی دفتر گیاهان دارویی برای آنها تشریح می ش

ارزش این محصوالت برای مصرف داخل یا صادرات، چه کمکی از شما ساخته است و چگونه می توانید این را 

 .کامل کنید؛ هدف بخش دولتی تنها تسهیل گری است

دهای زینلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرآوری گیاهان دارویی تصریح کرد: در احداث واح 

کوچک )در اراضی کشاورزی( مشکلی نداریم و مشکالت آن حل شده است. مثل واحدهای خشک کردن و یا 

بوجاری کردن اما بررسی ها نشان می دهد که در زمینه محصوالت حد واسط مشکالتی وجود دارد؛ محصوالتی 

انجات مصرف کنیم که در این زمینه که مثال در کنار بوجاری نیاز به ضد عفونی دارد تا انها را بتوانیم در کارخ

برنامه ریزی هایی شده است و تصمیم بر آن است تسهیالت به طرح هایی داده شود که زنجیره ارزش کامل تر 

 .شود
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میلیون دالر  150میلیون دالر صادرات داریم و  ۴50وی درباره تراز صادراتی گیاهان دارویی گفت:هم اکنون 

برابر ارزش افزوده بیشتر داریم و حال اگر بتوانیم حتی صادرات را در همین  مصرف داخل است و این یعنی سه

ادی افزایش می یابد اقتص رونق تنها نه  کنیم، کم  حد نگه داریم اما مصرف داخلی را بیشتر کنیم و واردات را

 .شود می تر مثبت تجاری تراز سطح  بلکه

ش پایانی سخنان خود با اشاره به بحران آب در کشور مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در بخ

گفت: کم آبی باعث کاهش عملکرد گیاهان دارویی است و از طرفی هم تحقیقات زیادی در حوزه کشت و تولید 

 تدریس ندارند؛ ای برنامه حوزه این در  گیاهان دارویی انجام نشده است.مشکل فعلی این است که دانشگاه های

 هیچ عوامل این همه اما نویسند می مقاله و نامه پایان و تز کنند، می التحصیل فارغ دانشجو و کنند می

ی اساسی پیشنهاد موضوعات به ها برنامه از یکی رو این از. ندارد اجرا و سیاستگذاری ریزی، برنامه در  کمکی

 .منظور تحقیقات عملیاتی و کاربردی و بهره گیری بیشتر ما از این تحقیقات است

وی افزود: سال زراعی جاری برای اولین بار تسهیالت برای اصالح خاک پرداخت شد؛ به دلیل فقر خاک و بحران 

آب باید برای رونق بخش کشاورزی و تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی، به طرف اصالح الگوی کشت و توسعه 

 10 زعفران تولید عملکرد متوسط اند هداشت کافی کود و آب که جاهایی در  کشت گیاهان دارویی حرکت کنیم.

کیلو در هکتار  30و حتی تا  20کیلو در هکتار شده است. در برخی مناطق هم کشاورزان توانسته اند  12الی 

 و ریزی برنامه و ها نهاده مصرف اساس بر  برداشت محصول زعفران داشته باشند. این نشان دهنده این است که

 .باشیم داشته را هکتار در تولید افزایش توانیم می داریم که مراقبتی

 کشور داخل در  میلیون دالر اعالم کرد و گفت: 300ماهه امسال را  ۸حسین زینلی صادرات گیاهان دارویی در 

ایش این مقدار داریم و برای بالفعل شدن این پتانسیل باید برنامه ای راهبردی و عملیاتی افز برای خوبی پتانسیل

ین و نظارت بر حسن اجرای این برنامه، نیازمند تخصیص اعتبارات است که متاسفانه تا کنون داشت. تهیه، تدو

عملگرایی خاصی در آن ندیده ایم. اگر به این طرح توجه شود و طی چند سال آینده، تخصیص اعتبارات و 

ی صل کنیم، مسلما طبودجه مناسبی برای گیاهان دارویی داشته باشیم و همچنین بتوانیم این حلقه ها را بهم و

 .دو سال آینده می توانیم به راحتی صادر کننده اول خاورمیانه باشیم

 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی 

 ایرنا  – 22/10/1397تاریخ : 

 میلیون دالر رسید 300ارزش صادراتی گیاهان دارویی به 

مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعالم اینکه سامانه جامع گیاهان  -ایرنا  -تهران 

دارویی به منظور توسعه تولید و صادرات این گیاهان بزودی راه اندازی می شود، گفت: هشت ماهه امسال ) 

 .میلیون دالر رسید 300ارزش صادرات گیاهان دارویی به  (منتهی به آبان

با بیان اینکه در صورت تخصیص اعتبارات، صادر « حسین زینلی»به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارتخانه یاد شده، 

کننده نخست در خاورمیانه خواهیم شد، افزود: ایران در این بخش توانمندی خوبی برای افزایش تولید دارد و 

یه برنامه راهبردی و عملیاتی است و تدوین و نظارت بر حسن اجرای برای اجرایی شدن این قابلیت،نیازمند ته

 .این برنامه، نیاز به اعتبارات دارد، اما تاکنون تخصیص نیافته است

 2وی اضافه کرد: اختصاص اعتبارات و بودجه مناسب برای گیاهان دارویی این امکان را فراهم می سازد در مدت 

 . ست خاورمیانه تبدیل شویمسال آینده بتوان به صادر کننده نخ

زینلی از سیاست تامین نیاز کشور درقالب برنامه کاربردی و راهبردی که در دستور کار قرار گرفته، خبرداد و 

 .اظهار داشت: بزودی در سطح روستا ها و شهرهای کشور این برنامه اجرایی خواهد شد

ات کشاورزی مناطق مختلف کشور، قطب بندی وی گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده و بر مبنای تولید

شده و هر استان به طور مشخص محصول اختصاصی منطقه خود از جمله گل محمدی فقط در کاشان، فارس و 

 .کرمان را تولید کند

براساس این برنامه در هر استانی یک زنجیره ارزش )تولید، فرآوری، تحقیقات دانشگاهی( ایجاد می  :زینلی گفت

 .واقع هر استان تمام زنجیره ارزش آن گیاه دارویی خاص را تامین خواهد کردشود و در 

درصد گیاهان دارویی که در کشور مصرف  ۸5به گفته مجری طرح ملی گیاهان دارویی، برآوردها نشان می دهد 

درصد  75ه می شود، قابلیت کشت، تولید و توسعه را در داخل دارد و بر این مبنا برنامه ریزی شده که سال آیند

 .از این میزان را از طریق تولید داخلی کشور تامین شود

 همگرایی دستگاه های اجرایی برای رونق اقتصادی  **

برای « صنعت، معدن و تجارت»و « بهداشت و درمان»، «جهاد کشاورزی»زینلی افزود: همگرایی وزارتخانه های 

باشد و این برنامه ریزی ها و هماهنگی ها عالوه بر رونق اقتصادی بخش کشاورزی می تواند نقش موثری داشته 

ستاد گیاهان دارویی نهاد ریاست جمهوری )به دبیری وزارت جهاد کشاورزی( در کمیته های مختلفی از جمله 

کمیته سیاستگذاری که زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری یا کمیته ای در وزارت بهداشت با حضور وزارت 
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 .پذیرفته که تصمیمات با رویکرد رونق اقتصادی در بخش کشاورزی انجام می شودجهاد کشاورزی صورت 

به گفته وی، این همگرایی برای نخستین بار اتفاق می افتد و با همکاری بخش های خصوصی و دولتی سال 

درصد نیاز ملی همراه با تولید  100آینده می توان تحولی جدی در بخش گیاهان دارویی کشور رقم زد تا 

 .محصول با کیفیت و صادراتی در داخل تولید شود

 
 ممنوعیت واردات گیاهان دارویی از سال آینده **

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، گیاهان دارویی را مصداق بارز پدافند غیر عامل در کشور دانست و 

یاهان دارویی )مواد اولیه یا فرآوری گفت: براساس برنامه تقویت تولید داخلی، از سال آینده در زمینه واردات گ

شده( سخت گیری جدی خواهد شد، مگر اینکه تولید آن محصول گیاه دارویی در داخل کشور وجود نداشته 

باشد و این موضوع به کارخانه های دارویی و واحدهای صنعتی بزرگ فرآوری محصوالت کشاورزی و گیاهان 

 .را عملیاتی سازند« تنی بر قراردادکشاورزی مب»دارویی، اعالم شده تا برنامه 

وی اضافه کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید گیاهان دارویی، در مرحله نخست تامین نیاز 

 .داخلی و سپس چشم انداز صادراتی آنهاست که از این رو فرایند تولید و فرآوری باید اصالح شود

رد، در داخل کشور تولید نمی شود، یا گیاهانی که در اثر حوادث زینلی گفت: محصوالتی که نیاز آبی باالیی دا

 .غیر مترقبه یا مخاطرات جوی دچار مشکل شوند، عملیاتی نخواهد شد

 
 قیمت گیاهان دارویی در حد متعادل بین المللی  **

ن باشد، اما وی اظهار داشت: قیمت داخلی گیاهان دارویی باید در حد متعادل بین المللی و یا کمتر از قیمت آ

چنانچه کاهش تولید یا هرگونه مباحثی دیگر باعث افزایش قیمت داخلی شود، موجب فشار بر مصرف کننده و یا 

  .سرمایه گذار واحدهای صنعتی و در نهایت موجب افزایش قیمت شود، اجازه واردات داده خواهد شد

می شود )مثل هل، دارچین و زنجبیل( را مجری طرح ملی گیاهان دارویی تعداد گونه هایی که به کشور وارد 

گونه گیاهی بومی ایران  72۸گونه اعالم کرد و گفت: از هشت هزار گونه گیاهی شناخته شده، یکهزار  30حدود 

گونه گیاهی در عطاری ها و  220گیاه دارویی پر مصرف در داخل کشور وجود دارد و  50تا  ۴0که از این تعداد 

 .طب سنتی استفاده می شود

گونه نیز در داخل کشور و مراتع طبیعی به صورت وحشی تولید می شود که تولید برخی از  190به گفته وی، 

 .این نوع گیاهان که فاقد مزیت نسبی است، به شکل گلخانه ای موافقت می شود

 

 تحقق برنامه های طرح ملی گیاهان دارویی **
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درصد ذکر کرد  100را باالتر از  97اهان دارویی در سال زینلی میزان تحقق برنامه های کوتاه مدت طرح ملی گی

و افزود: افزایش سطح زیر کشت گل محمدی در کشور به عنوان یک محصول با نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی و 

هزار هکتار  2درصد به نسبت سال گذشته بوده و باغ های گل محمدی امسال  200صادراتی باال، بیش از 

 . افزایش داشته اند

هکتار  500هزارو  2هزار هکتار توسعه کشت گل محمدی و  2به گفته وی، انتظار می رود در فصل بهار حدود 

 .کشت زعفران انجام شود

مجری طرح ملی گیاهان دارویی درباره کشت پاییزه اظهار داشت: تولید سیاه دانه، تخم شربتی، گیاهان اساسی 

 .از اولویت های مورد نظر این برنامه استمثل گشنیز، خار مریم، آویشن، گل گاو زبان 

 
 حمایت ویژه از کشت گیاهان دارویی بومی ایران **

وی برندسازی و برنامه ریزی برای سودآوری و ارز آوری بیشتر گیاهان دارویی بومی ایران را بخش دیگری از این 

برخی محصوالت مثل ثعلب، قارچ برنامه دانست و افزود: بازار خارجی برای فروش محصول آماده شده و از کشت 

 .ترافل، کتیرا و آویشن شیرازی در مراتع و مزرعه حمایت می کنیم

به گفته این مقام مسئول،یک میلیون نشا آویشن شیرازی در سال زراعی جاری برای نخستین بار در کشور تهیه 

تهدید می شود، بدین ترتیب  و توزیع شده و با توجه به اینکه برخی گونه ها مانند آویشن شیرازی در مراتع

 .بتوان گیاهان خود رو و وحشی را هم به زراعی تبدیل کرد

زینلی، تقویت بخش کشاورزی از طریق ترویج کاشت محصوالت با نیاز آبی پایین و میزان تولید باال و مزیت 

رش آن ست و دنیا نیز پذینسبی باال را بخش دیگری از این برنامه عنوان کرد و گفت: زیره سیاه گیاه بومی ایران ا

میلیون  200را دارد و از طرفی نیاز آبی کم و تولید باالیی دارد و در عرض سه ماه در هر هکتار درآمدی حدود 

 .تومان دارد

به گفته مجری طرح یاد شده، از گیاهان دارویی بومی کشور، عالوه بر زعفران یا آویشن شیرازی و زیره سیاه، می 

گاوزبان، زیره سبز و حنا اشاره کرد که طی برنامه ای برای توسعه سطح زیر کشت تالش می توان به موسیر، گل 

 .شود و زیر ساخت آن نیز آماده شده است

مجری طرح ملی گیاهان دارویی ضمن یاداوری سیر صعودی صادرات گیاهان دارویی در سال های گذشته، 

میلیون دالر رسید، همچنین صادرات گشنیز،  252به پایان آبان(  ) 97افزود: صادرات زعفران در هشت ماهه 

 .گل محمدی و انواع صمغ سبب شد، تا این برنامه با جدیت بیشتری پیگیری شود

 
 کمیته تجارت و سامانه جامع گیاهان دارویی راه اندازی می شود **
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توسعه و صادرات و واردات زینلی با اشاره به ساماندهی حوزه تولید و فروش گیاهان دارویی گفت: سامانه تولید، 

گیاهان دارویی بزودی راه اندازی و رونمایی خواهد شد تا بتوان فرایند تولید و توزیع از مزرعه تا سفره را رصد 

کرد و به نوعی می تواند فروش بدون واسطه این محصوالت تلقی شود؛ هدف این سامانه و مبنای کار ما ترویج 

 .اورزان، مردم، تجار و کارخانه هاستکشاورزی مبتنی بر قرارداد بین کش

مجری طرح ملی گیاهان دارویی یکی از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه را تشکیل 

دانست و گفت: این کمیته با محوریت بخش خصوصی و با حضور بازرگان ها تشکیل می شود و « کمیته تجارت»

 . ر گیاهان دارویی برای آنها تشریح می شوددر جلسات آن، اهداف و رسالت اصلی دفت

 

 اولویت در ارائه تسهیالت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش **

زینلی پیرامون فرآوری گیاهان دارویی اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی مشکل احداث واحدهای کوچک )در 

ررسی ها نشان می دهد که در اراضی کشاورزی( را برطرف ساخته و واحدهای خشک کردن مشکلی ندارند، اما ب

زمینه محصوالت میانی مشکالتی وجود دارد؛ محصوالتی که مثال در کنار بوجاری نیاز به ضد عفونی دارد تا انها 

را بتوان در کارخانه ها مصرف کرد که در این زمینه نیز برنامه ریزی هایی انجام شده و تصمیم بر آن است 

 .زنجیره ارزش کامل تر شودتسهیالت به طرح هایی داده شود که 

به گفته وی، برای تخصیص تسهیالت، اولویت به کشت و یا فراوری گیاهانی داده خواهد شد که کمبود وجود 

 .دارد و باید در کشور، سطح زیر کشت آنها توسعه داده شود تا نیاز داخلی کشور رفع شود

درصد یعنی سه برابر به  300یی است که االن مهمترین مساله ای تراز تجاری گیاهان دارو :زینلی تصریح کرد

 .میلیون دالر هم مصرف داخلی است 150میلیون دالر صادرات این بخش است و  ۴50نفع ایران است و اکنون 

 
 لزوم تحقیقات کاربردی در حوزه گیاهان دارویی **

کم آبی آب باعث  :مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به بحران آب در کشور گفت

کاهش عملکرد گیاهان دارویی است و از طرفی هم تحقیقات زیادی در حوزه کشت و تولید گیاهان دارویی انجام 

نشده، و مشکل این است که دانشگاه های ایران در این حوزه برنامه ای ندارند؛ تدریس می کنند و دانشجو فارغ 

ی نویسند، اما همه اینها هیچ کمکی به این بخش در برنامه ریزی، التحصیل می کنند، تز و پایان نامه و مقاله م

 .سیاستگذاری و اجرا نمی کند

سال زراعی جاری برای نخستین بار تسهیالت برای اصالح خاک پرداخت شد؛ به دلیل فقر خاک و  :وی افزود

اصالح الگوی کشت و  بحران آب باید برای رونق بخش کشاورزی و تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی، به طرف

 .توسعه کشت گیاهان دارویی حرکت کنیم
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کیلوگرم در  12الی  10زینلی یاداور شد: مناطقی که آب و کود کافی داشته اند، متوسط عملکرد تولید زعفران 

کیلو گرم در هکتار برداشت محصول  30و یا  20هکتار شده و در برخی مناطق هم کشاورزان توانسته اند 

 .ه باشندزعفران داشت

هزار هکتار از اراضی و  500گونه گیاه دارویی در  20ساله قرار است  10به گزارش ایرنا، براساس یک برنامه 

 .مراتع کشت و تولید شود

 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی 

 ایرنا  – 27/10/1397تاریخ : 

 کشت گیاهان دارویی اولویت بخش کشاورزی است

وزیر جهاد کشاورزی گفت : کشت و توسعه صنعت گیاهان دارویی از برنامه های اولویت دار  -ایرنا  -شهرکرد 

 .بخش کشاورزی در استان های کشور است

شاورزی شهرستان بروجن به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح های ک

با اشاره به تدوین و تصویب برنامه اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه کشت گیاهان دارویی ، افزود: با کشت این 

گیاهان، عالوه بر حفظ گونه های دارویی بر درآمدزایی کشاورزان و بهره برداران اراضی کشاورزی و مرتعی کمک 

 .می شود

واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در حاشیه طرح های کشاورزی به خصوص طرح  وی اظهار داشت : راه اندازی

 .های کشت گیاهان دارویی عالوه بر درآمدزایی ارز آوری خوبی برای کشاورزی و اقتصاد کشور خواهد داشت

ت یوی گفت: بهره برداران با استانداردسازی تولید، بسته بندی و فرآوری می تواند در توسعه این بخش فعال

 .کنند

حجتی گفت : گیاهان در مناطق مختلف کشور براساس موقعیت جغرافیایی و وضعیت آب و هوایی قطب بندی و 

 .کشت می شود

وی، به خشکسالی های اخیر و کمبود بارش اشاره کرد و گفت: با کشت گیاهان کم آب بر و همچنین گیاهان 

 .ویی را افزایش داددارویی می توان زمینه اشتغال در بخش صنعت گیاهان دار

وزیر جهاد کشاورزی بر ایجاد تعاونی های تخصصی گیاهان دارویی ، برنامه ریزی برای جذب اعتبارات آبخیزداری 

 .و تولید گیاهان ارگانیک تاکید کرد

 .استاندار چهارمحال وبختیاری نیز گفت: نبود صنایع تبدیلی در استان یکی از مشکالت بخش کشاورزی است

هزار تن محصوالت باغی، زراعی، شیالت و دامی در استان تولید  500سی افزود: ساالنه یک میلیون و اقبال عبا

 .می شود که کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری باعث شده سود و درآمد این بخش به سمت دالالن برود

مپروری و همچنین به گفته وی، این استان به لحاظ وجود منابع آب و خاک مناسب برای توسعه کشاورزی و دا

کشت گیاهان دارویی است که باید عالوه بر گسترش این بخش به بخش فرآوری محصول و احداث واحدهای 

 .صنایع تبدیلی نیز توجه شود

طرح کشاورزی از جمله کشت و صنعت گیاهان  2به گزارش ایرنا، با حضور وزیر جهاد کشاورزی عملیات اجرایی 
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 .نفر آغاز شد 110ه بریده در شهرستان بروجن با اشتغالزایی دارویی و مجتمع گلخانه ای شاخ

 .کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری است۶0شهرستان بروجن در 

 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی 

 ایرنا  – 29/10/1397تاریخ : 

 راهبردی گیاهان دارویی به استان ها ابالغ می شودسند 

سند جامع راهبردی گیاهان  :مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و آبخیزداری گفت -ایرنا  -بیرجند 

 .دارویی تهیه شده و به زودی به استان ها ابالغ می شود

شت و بهره برداری گیاهان دارویی خراسان به گزارش ایرنا ترحم بهزاد روز شنبه در نخستین کارگاه آموزشی کا

جنوبی در بیرجند افزود: با ابالغ سند راهبردی گیاهان دارویی باید بهره برداری صحیح و اصولی از محصوالت بر 

  .اساس قراردادهای تیپ بهره برداری انجام شود

ودتر زنجیره تولید گیاهان دارویی وی ابراز امیدواری کرد؛ با توجه به تهیه سند راهبردی گیاهان دارویی هر چه ز

  .در استان های کشور تهیه و تکمیل شود

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و آبخیزداری تاکید کرد: اکنون در بحث فرآوری گیاهان دارویی 

تان اسچندان حرکت رضایت بخشی در کشور انجام نشده که با تهیه سند راهبردی گیاهان دارویی و ابالغ آن به 

  .ها شاهد رشد بحث های فرآوری خواهیم بود

وی از واگذاری تمامی امور مربوط به ساماندهی و توسعه گیاهان دارویی به امور مراتع سازمان جنگل ها خبرداد 

و گفت: امسال با پیگیری های انجام شده با توجه به جایگاه مهم گیاهان دارویی برای رسیدن به انسجام و به دور 

  .زی کاری ها، تمامی امور مربوط به گیاهان دارویی از دفتر مراتع پیگیری خواهد شداز موا

میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی برای پروژه های آبخیزداری و آبخوان  200بهزاد یادآور شد: امسال 

  .داری به سازمان جنگل ها و مراتع کشور اختصاص پیدا کرد

میلیون دالر باید صرف اصالح، احیا و حفاظت مراتع، خرید بذر و سایر شود عالوه  ۶0وی ادامه داد: از این مبلغ 

بر این برگزاری کارگاه های ترویجی گیاهان دارویی نیز جزو اولویت های سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری 

  .قرار دارد

؛ با برگزاری دوره های آموزشی مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و آبخیزداری اظهار امیدواری کرد

بتوان سطح دانش بهره برداران را ارتقا و در کنار آن مراقبت های الزم برای جلوگیری از بهره برداری نامناسب و 

  .احیای مجدد مراتع را داشته باشیم

ف به احیای قانون برنامه ششم توسعه اضافه کرد: این برنامه سازمان جنگل ها را مکل« ژ»وی با اشاره به بند 

  .هزار هکتار کرده است ۶00میلیون و  9رویشگاه های مرتعی و توسعه فراوری گیاهان دارویی به میزان 
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هزار هکتار توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی داشته  100بهزاد ادامه داد: عالوه بر این باید به میزان حداقل 

  .هکتار برسیمهزار  250باشیم به نحوی که تا پایان این برنامه به 

گونه گیاهی در راس توجه ما قرار دارد یادآور شد: بر اساس قراردادهای  ۴0وی با بیان اینکه توسعه و ساماندهی 

  .گونه ارتقا خواهد یافت ۸0جدیدی که برای توسعه گیاهان دارویی در کشور داریم به 

م گفت: تعاونی ها به عنوان یکی از مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها و مراتع ه

مهمترین ظرفیت های مشارکتی مطرح بوده و برنامه ها در جهت ظرفیت سازی، توان افزایی و توسعه کیفی آنها 

  .متمرکز است

وحید جعفریان ادامه داد: برنامه ریزی ها بگونه ای است که تعاونی ها بتوانند در زنجیره تولید قرار گرفته و کار 

  .داری از این ظرفیت ها را همراه با حفظ، نگهداری، حفاظت و بهره برداری مطلوب دنبال کنندبهره بر

تعاونی مرتبط در کشور فعال است که هر کدام در سطح های مختلف کار  13۶1به گفته وی در حال حاضر 

  .توسعه و بهره برداری از گیاهان دارویی را انجام می دهند

کت های مردمی سازمان جنگل ها و مراتع اضافه کرد: بهره برداری پایدار از گیاهان مدیرکل دفتر ترویج و مشار

  .دارویی از جمله مهمترین زمینه های فعالیت تعاونی ها در بخش منابع طبیعی است

وی اظهار داشت: برنامه ریزی مناسب در این خصوص می تواند زمینه های تحول در مشارکت را فراهم آورد 

ش فعالیت های ترویجی و آموزشی و مشارکتی نیاز به یک برنامه عملیاتی با حمایت از تعاونی همچنین در بخ

  .های مرتبط وجود دارد

جعفریان با اشاره به اینکه این برنامه باید تمامی فرایند زنجیره تولید را پوشش دهد گفت: این برنامه باید موضوع 

و کاهش عوامل تخریب را مد نظر قرار دهد، همچنین ریسک حفاظت، ظرفیت بهره برداری و مالحظات پایداری 

  .های بیوفیزیکی و اقتصادی اجتماعی را شناسایی کند

وی تاکید کرد: بر این اساس ما نیازمند بهره برداری از یک دانش بین بخشی و همکاری بخش های مختلف برای 

ی در کنار تخصص های اقتصادی، مدیریت یکپارچه این موضوع هستیم به نحوی که تخصص های بیوفیزیک

  .اجتماعی، فرهنگی و غیره مد نظر قرار گیرد

مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها و مراتع افزود: برای حمایت از تعاونی ها نیازمند 

و بهره  ریانقوانینی هستیم که بتواند به شکل روشنی زمینه واسپاری فعالیت های مرتبط را به مردم محلی، مج

  .برداران مستقیم این عرصه ها فراهم کند

 

 لینک خبر 
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 گندم 

 ایرنا  – 27/10/1397تاریخ : 

 گندم مورد نیاز در داخل تولید می شود

طوالنی مدت صورت گرفته ، طی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: با برنامه ریزی  -ایرنا -تهران

 .سه سال گذشته گندم مورد نیاز کشور توسط کشاورزان تأمین شده است

 5اسماعیل اسفندیاری پور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: در سال زراعی جاری بیش از 

است که با توجه به شرایط مناسب هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور ، زیر کشت گندم رفته  ۸00میلیون و 

 .آب و هوایی ، وضعیت استقرار بوته ها در مزارع بسیار مطلوب ارزیابی می شود

وی افزود : شرایط مناسب آب و هوایی این اطمینان را حاصل می کند که امسال نیز همچون سه سال گذشته ، 

 .نیاز کشور به گندم توسط کشاورزان تأمین شود

هزار تن گندم در کل کشور تولید شد که از این  300میلیون و  13هار داشت: سال گذشته اسفندیاری پور اظ

 .هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط دولت خریداری شد 500میلیون و  9میزان ، 

 .وی گفت : هزینه خرید گندم سال زراعی گذشته ، به حساب کشاورزان واریز شده است

هزار  1۶هاد کشاورزی اظهار داشت: با تصمیم دولت ، قیمت تضمینی خرید گندم مجری طرح گندم وزارت ج

ریال تعیین شده که این افزایش قیمت کشاورزان را به واگذاری گندم مازاد بر نیاز به مراکز دولتی ترغیب می 

 .کند

ش با گندم به افزایوی با اشاره به اجرای طرح کشت کلزا در تناوب با گندم گفت : کشت کلزا در چرخه تناوبی 

 .تولید این محصول کمک کرده و در اصل مکمل یکدیگر هستند

 لینک خبر 
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 گندم 

 خبرگزاری فارس  – 30/10/1397تاریخ : 

 

 گرم افزایش یافت/ حذف ردیف اعتباری گندم در بودجه  500ب میزان تولید گندم از هر مترمکعب آ

گرم  ۸30به  ۶۸گرم سال  330ب، از مجری طرح گندم گفت: میزان تولید گندم به ازای مصرف هر مترمکعب آ

  .ر سال گذشته افزایش یافتد

، های خودکفایی گندم نیاز به بودجه استنامهی اجرای براکه آیا برر مورد ایناقتصادی خبرگزاری فارس، د 

ترین محصول ی گندم مهماما برارد، اردیف بودجه وجود د و نهادها ی تمام بنیادهاابر الیحه بودجهر د :گفت

رو است، روبه، ترامپ، مردک دیوانه، های سخت و ظالمانهارد و با تحریمر امنیت غذایی دکشور که نقش اول د

 .اندجه در نظر نگرفتهردیف بود

خواهند سری افراد عامداً و برخی هم سهواً نمییک. ا گرسنه نگه داشتمیلیون نفر ر ۸0 دشووی گفت: مگر می

هایی که ر سال. مگر پدران ما دهای طبیعی وفق دهیم. ما باید با شرایط اقلیم و نارساییر گندم خودکفا شویمد

رد مزرعه ا واژی رلوکه ما بخواهیم گندم وارد کنیم؟ بلکه باید تکنوکردند د، از خارج نان گدایی میگندم کمتر بو

 .ر واحد سطح به دست آوریمکنیم و افزایش عملکرد د

با وجودی که سطح  :ی افزایش عملکرد نیازی به توسعه سطح کشت نیست، گفتاکه برپور با بیان ایناسفندیاری

ب و به موازات آن مصرف آافزایش یافته  تن 5به تن  ۴از ر هکتار دشت داما میانگین برکشت گندم ثابت بوده، ا

 .نیز کاهش یافته است

گرم ماده  330مقدار  ۶۸ر سال ر کشت گندم دب د: به ازای مصرف هر مترمکعب آمجری طرح گندم افزود

و این نشان  گرم افزایش یافته است ۸30 به 9۶ر سال آمد که این رقم ده گندم به دست میخشک یعنی دان

 .وری تولید افزایش یافته استدهد، بهرهمی

 جویی ارزی در قطع واردات و تهیه ماشین آالت کشاورزیصرفه *

پول در  میلیارد دالر وارد کشور شد و این 2.۶به ارزش گندم  میلیون تن 7نزدیک  91: سال پور گفتاسفندیاری

ر حال حاضر با رسیدن به ما دفت، اواقع از جیب کشاورزان کشور خارج شد و به جیب کشاورزان خارجی ر

 آالته است که باید به فکر تأمین ماشینجویی ارزی ایجاد شدو صرفهصفر شده  خودکفایی، رقم واردات گندم

 2۶00ر عوض ما دگندم از خارج وارد شد، امیلیون دالر  20.3فقط  9۶ر سال . دشیمی کشاورزان بااجدید بر

 .وارد مزرعه شد ن نودستگاه کمبای
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و این  تومان بوده است 1300 کیلو هر گذشته سال سه فظر گندم نرخ گفت: ر مورد نرخ تضمینی گندمی دو

ی کشت نخواهد اای برمؤثر رشد نکند، کشاورز انگیزهکننده است که نرخ تضمینی به صورت تعیینسیاست 

 .داشت

های ر سالد :درصد کم شده است، گفت 12تا  10که سطح کشت گندم بین مجری طرح گندم با بیان این

 ۶000یافت که امسال این رقم به حدود کشت گندم اختصاص میهزار هکتار زمین به  ۴00میلیون و  ۶گذشته 

 .هکتار کاهش یافته است

 هزارتن رسید 476هزار تن به  290تامین بذر گواهی شده از  *

 تولید بذرما شده کاهش دهیم، اا باید با تأمین بذر گواهی شده و اصالحبه گفته وی، روند مصرف بذر گندم ر

درصد رشد تولید بذر  ۶5که افزایش یافت هزار تن  ۴7۶های قبل به ر سالدهزار تن  290شده از گواهی

 .دهدا نشان میشده رگواهی

 در مزرعه نخواهد بود، با توجه به بوجاری بودن بذر، علف هرز دشوشده وارد زمین میفزود: وقتی بذر گواهیی او

 وهو قا به دنبال خواهد داشت د و افزایش عملکرد و کیفیت گندم رشور کشت رعایت میو استانداردهای ملی د

 .دنامیه )رشد( گندم بیشتر و عملکرد دانه بهتر خواهد بو

 شده استر زمینه تأمین بذر گواهیایران جزو کشورهای برتر د *

ر شده است. در زمینه تأمین بذر گواهیبرتر دشده گفت: ایران جزو کشورهای ر مورد بذر گواهیپور داسفندیاری

درصد بذر مصرفی  50ر ایران نیز درصد و د 50ر فرانسه شده، ددرصد بذر مصرفی، به صورت گواهی 15استرالیا 

 .شده استشده و اصالحکشور به صورت گواهی

 گندم مهرگان در خوزستان کشت می شود *

ر حال ر حال حاضر این رقم دد که د: قبال رقم گندم چمران بود و گفتری به عنوان مثال به خوزستان اشاره کو

د و جزو شومزارع خوزستان میدرصد وارد عرصه  13.۸با پروتئین حذف شدن است و اکنون رقم گندم مهرگان 

، ددست نیامده بو بهر هکتار عملکرد گندم تن د ۸گاه باالی ر خوزستان هیچرود. دهای برتر دنیا به شمار میرقم

 .شده این رقم قابل دسترس استبا رقم اصالح ما اکنونا

دیررس ر چهار گروه زمستانه، بینابین، بهاره، زودرس و بهاره ر دنیا گندم دمجری طرح گندم اظهار داشت: د

تن  12.5تا  12ر گندم زمستانه و بینابین است. مناطق معتدل و سرد بین د که باالترین عملکرد دشوتقسیم می

ن دوره رشد آن از آذر تا اردیبهشت سال بعد آید، چور هکتار گندم به دست میتن د 7تا  ۶ر هکتار، خوزستان د

  .کنندمناطق با هم فرق می سال بعد است و ارقام این ه تا مردادامدوره رشد از مهر ر مناطق معتدلاست و د
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رصد د 90د، گفت: شویافته کشت میر کشورهای توسعهمیلیون هکتار گندم د 95که پور با بیان ایناسفندیاری

 مار سال است، امیلیمتر د ۸00تا  750ر آن کشورها ر شرایط باران است و متوسط باران دمزارع اروپایی د

 .ر سال استمتر دمیلی 2۴0ر کشور ما میانگین بارندگی د

 5.۸کشاورز  52۶ر آمریکای جنوبی و ونزوئال ر کشورها متفاوت است؛ مثال دکشت گندم دهای نظامی گفت: و

 .تر استطوالنیو دوره کشت گندم  ر آن حاکم استدداری بزرگ ر اختیار دارند که نظام زمینمیلیون هکتار د

 شده استواردات گندم تقریبا صفر  *

تومان  ۴00تومان و قیمت کاه  ۴20قیمت گندم کیلویی  91فزود: سال ر مورد قیمت گندم امجری طرح گندم د

و  بر روی گندم تمرکز شد ۸۴تا  ۸1های د کشاورز رغبتی به کشت گندم نداشته است. سالشود که معلوم میبو

ما واردات بهتر شده، اگرچه بارندگی  و االنروی داد خشکسالی شدیدی  ۸7ر سال ما دخودکفایی به دست آمد، ا

 .گندم تقریبا صفر شده است

ر کیلوگرم د ۴۴00حدود  9۶-97ی سال زراعی اا برر کشور ربی دپور میانگین عملکرد تولید گندم آاسنفدیاری

 .ه استر سال بودمتر دمیلی 1۶7میانگین بارندگی  د کهر هکتار ذکر کرکیلو د 1۴۴۶ی گندم دیم اهکتار و بر

ده که خشکسالی امتر بارندگی روی دمیلی 1۴0میزان بارندگی میانگین  ۸7سال  ر مورد سال جاری گفت:ی دو

میلیمتر نسبت به مشابه سال قبل  20د، امسال بارندگی گرچه میلیون تن بو 7.3روی داد و کل تولید گندم 

اثر اقلیم بر تولید گندم  میلیون تن رسیده و اقدامات مؤثر فنی باعث شد که 9به  ما خرید گندمده، ابیشتر ش

 .ر اختیار کشاورزان قرار گرفتتر دتر به خشکی و زودرسو بذر متحمل کاهش یابد

اسنفدیاری پور گفت: به عنوان مثال رقم گندم پیشگام که توسط آقای صبوری کشاورز نمونه کشوری از مشهد 

مقایسه کنیم  ا با کشاورز نمونه که کشاورزان کشور رما اینا، تولید شد ر هکتار به روش آبیاری نواریتن د 13.2

توانند مانند رضازاده وزنه بزنند و کشاورز نمونه مانند یک ر کشور چند نفر میاز اساس غلط است. مثال د

ی هر بذر یک عملکرد بالقوه و یک عملکرد بالفعل داریم که باید با کارهای اته برای است، البورزشکار حرفه

 .استتن  5200ر کشور شت گندم آبی ددابرمتوسط ا کاهش دهیم. بالقوه و فعل رشکاف بین ترویجی 

  1405ودکفایی گندم تا سال برنامه خ *

شمسی به تناسب رشد  1۴05ر آینده چقدر است گفت: تا افق سال که نیاز کشور به گندم در مورد اینی دو

سرانه مصرف گندم  البته ر داخل تولید کنیم.ا دتوانیم نیاز کشور رکیلوگرم می 1۶5جمعیت و سرانه مصرف 

شت گندم و تبدیل به آرد دار زمینه بذر برما ضایعاتی د، اکیلو سرانه است 110بازی و نان ی تهیه آرد خابر

 .ا هم کاهش دهیمارد که باید ضایعات روجود د

طور که عمدتا ، همانر آسیای مرکزی و غربی استر دنیا دپور گفت: بیشترین سرانه مصرف گندم داسفندیاری

 1200ر برخی از کشورها مانند ژاپن با میانگین بارندگی ما دکشت پاییزه و عمده غذای مردم آبگوشت است، ا
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ا من برنج رکه شعار  ر کشت برنج استمیلیمتر بارندگی در سال امکان کاشت گندم اندک است و تخصص آنها د

ارد و دولتمردان میلیون نفر جمعیت د 130د. ژاپن شور آن کشور ترویج مییا عاشق برنج هستم، د دوست دارم

 .خور تبدیل شوندبه نانخور آن ترس دارند که مردم از برنج

 کشت مکانیزه گندم در کردستان *

ارد که وجود د دیم گندم مزرعههزار هکتار  550ر این استان مجری طرح گندم با اشاره به کردستان گفت: د

دستان رتبه دوم تولید گندم کشور و امسال کر دشوشت میداکشت و بر و با ماشیندستگاهی  به صورت همه آن

 .انجام شد ر این استانخرید تضمینی دبه دست آورد و یک میلیون تن ا ر

 حذف ردیف اعتباری گندم در بودجه *

های فرهنگی و ما همه گروهحذف کردند، ااز بودجه کشور  9۴ری گندم از سال پور گفت: ردیف اعتبااسفندیاری

 .این امر معترض هستیمما گندم ردیف اعتباری ندارد و ما شدیدا به ردیف درآمدی دارند، ار بودجه بنیادها د

 تفاوت نرخ گندم در ایران و کشورهای همسایه عامل قاچاق *

میلیون نفر  ۸0جمعیت به باالی د، گفت: االن میلیون نفر بو 35ر اول انقالب دکه جمعیت کشور ی با بیان اینو

قابل تحمل نیست. از طرفی قیمت  ی مردماا گرسنگی برگندم بکاریم، زیر غذای این مردم یارسیده و باید بر

ر داخل اصالح نشود، گندم به خارج گر قیمت گندم داز ایران بیشتر است؛ یعنی اطراف ما ر کشورهای اگندم د

تومان است که در  2000ر کشورهای اطراف ما هر کیلو بیش از ر حال حاضر گندم دد. دشوکشور قاچاق می

 .تومان افزایش دهند 1700ا به گندم ر خواهیم نرخ خرید تضمینیاز مجلس مید و تومان خواهد بو 1۶00ایران 

دند ما دیخواستند از گندم و غالت الکل و بیودیزل تولید کنند، ار اروپا قبال میمجری طرح گندم اظهار داشت: د

که مرتب  ر روسیهنظر کردند. دیازمند خواهند شد، لذا از این طرح صرفر درازمدت به واردات این محصوالت ند

 .دشو، گندم، جو، برنج و ذرت مرتب کشت میبارندگی است

ر چرا دوباره وارد کننده گندم شدیم، گفت: د  ۸3ر مورد این که با وجود خودکفایی در سال پور دسفندیاریا

ما یک ایراد داشت که بر منابع کشور فشار وارد شد و سطح ر تولید گندم حاصل شد، اخودکفایی د ۸3سال 

ما اکنون هزار هکتار رسید ا ۸00ن و میلیو 15هزار هکتار رسید و تولید گندم به  222میلیون و  7کشت به 

د که ر آن موقع استان فارس اولین تولیدکننده گندم بوهزار هکتار است. د 100میلیون و  ۶سطح کشت گندم 

 .دشور فارس تولید میگندم تولید شد، االن یک میلیون تن دمیلیون تن  1.۶

ی ابر شد، گفت:میلیارد دالر ارز از کشور می 3های قبل باعث خروج ر سالد واردات گندمکه ی با بیان اینو

د، لذا تولید کلزا به شودالر صرف واردات این محصوالت می میلیارد 3.5های روغنی بیش از واردات روغن و دانه

 .ر کشور باال رفته استعنوان دانه روغنی د
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این روش کشت  :دبه صورت دیم است، اضافه کرر کشور دکشت گندم که دو سوم مجری طرح گندم با بیان این

ر زمین پوشش و حفظ بقایا در کشاورزی دیم روش حفاظتی کنیم دد و ما سعی میشوتأمین می رانب بابا آ

 .ا ترویج کنیمد رشوب میمناسب خاک که مانع از تبخیر آ

 معرفی ارقام جدید گندم *

رود، اوحدی، ریجاو به کشاورزان صدرا، باران، هما، هشتر کنار رقم ی گفت: معرفی گندم رقم سرداری دو

 .رودمعرفی می شد که کیفیت و عملکرد گندم باال می

است کیلوگرم  1۶5ر کشور گندم دن گفت: مصرف سرانه میلیونی ایرا ۸0مجری طرح گندم با اشاره به جمیعت 

 .ی خودکفایی کافی استامیلیون تن گندم بر 13.2تا  13بین که 

به موازات آن ما اباال برد، ا نژاد کار خوبی که انجام داد، قیمت تضمینی گندم راحمدیپور گفت: اسفندیاری

و ا دولت پول نان بدهد دهک اول جامعه ر 5ضایعات نان با توجه به ارزان بودن باال رفته است و به نظر من باید 

 .در عوض قیمت نان واقعی شود

 700ر کشور ترکمنستان د :آالت قدیمی است، گفتکه بخشی از ضایعات گندم به خاطر ماشینی با بیان اینو

شت دادرصد ضایعات هنگام بر ۶ر کشور ما ما ددستگاه کمباین نو وارد عرصه کردند که ضایعات آن کاهش یابد، ا

ر مرحله کمباین از بین هزار تن گندم فقط د ۸00درصد کنیم  ۶ا ضرب در ون تن رمیلی 13.3گر رقم است که ا

 .رودمی

 هزار میلیارد تومان برای خرید تراکتور و کمباین 5 *

سازی اراک ارد، گفت: کمباینکاران توجه خاصی دمجری طرح گندم با اشاره به وزیر جهاد کشاورزی به گندم

د ساالنه چند دستگاه ارد و آقای حجتی گفته بور کارخانه دمشتری دکمباین بی دستگاه 50د ه بوداعالم کر

د که با دادن وام به کشاورزان همه ده بوار سال و به او قول ددستگاه د ۴00توانید تولید کنید که گفته شد می

تراکتور  ۸000دند حدود ر تراکتورسازی تبریز گفته بوخواهیم. دی کشاورزی میاا بردستگاه ر ۴00این 

هزار  12توانید تولید کنید که آنها هم گفتند د ساالنه چند هزار تراکتور میمشتری داریم، به آنها گفته بوبی

هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی از طریق  5ا به ها و تراکتورها رتوانیم بسازیم و همه این کمباینتراکتور می

 .دوشکشاورزان قرار داد و این باعث باال رفتن عملکرد کشاورزان و کاهش ضایعات می ر اختیاربانک کشاورزی د

 منزلت اجتماعی شغل کشاورز در جامعه باال رود *

اصالح  ارد و این بایدر بین جامعه منزلت اجتماعی پایینی دشغل کشاورزی متأسفانه دپور تأکید کرد: اسفندیاری

میلیارد دالر یارانه  ۶0۴مقدار  2015ر سال در اروپا جای دنیا اقتصادی نیست، د ر هیچد، البته کشاورزی دشو

ر ما ددرصد و یا صفر درصد است، ا 2ر آن کشورها دی کمباین و تراکتور اکشاورزی دارند و نرخ تسهیالت بر

 .دشوده میار اختیار آنها قرار ددرصد د 1۸تا  15ود گذارند، تراکتور با نرخ سمنت میکشور ما که به کشاورزان 
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ای است که گونهآورند و کشاورزی بهدرصد به دست می 20تا  15ی گفت: بهترین کشاورزان کشور سود ساالنه و

ارد و مانند برخی مشاغل خدماتی و یا تجاری ر طول یک سال فعالیت فقط یک بار امکان درآمد وجود دد

ما گیر هستند، ار خیلی موارد خود فعاالن اقتصادی تصمیمر طول سال وجود ندارد. از طرفی دچرخش پول د

تواند درصد سود بانکی گرفته، نمی 1۸کشاورزی که تراکتور و کمباین با نرخ گیر نیست. مکشاورز خودش تصمی

 .ه رقابت کنددبا کشاورز خارجی که تراکتور با بهره صفر درصد تهیه کر

 رسدای که به کشاورز نمییارانه *

رسد. کننده میرسد، به مصرفگفت: این یارانه به کشاورز نمی یارانه آرد و نانمجری طرح گندم با اشاره به 

ت این دو رقم ود و تفاتومان بو ۶۶5ها د که میانگین خرید آرد توسط خبازیتومان بو 1325قیمت گندم امسال 

رسد و منتی بر سر کشاورز نیست که یارانه رانه به مصرف میدهد؛ یعنی یاها مید که دولت به نانواییای بویارانه

 .دهیممی

تومان خرید کردند، گفت: دولت  1325میلیون تن گندرم به نرخ  9.5که سال گذشته پور با بیان ایناسفندیاری

میلیارد تومان یارانه  ۶17هزار و  ۶حدود ما د، ای خرید گندم پول پرداخت کرامیلیارد تومان بر 700هزار و  12

 .دکننده پرداخت کرالتفاوت رقم خرید گندم و فروش آرد به مصرفر قالب مابهد

 لینک خبر 
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 گندم 

 ایرنا  – 25/10/1397تاریخ : 

 ونقل به گندمکاران پرداخت شدمیلیارد تومان هزینه حمل 13

ریزی و مدیریت درست منابع از محل صرفه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با برنامه -ایرنا -تهران

 .میلیارد تومان کرایه حمل ونقل به گندمکاران سراسر کشور پرداخت شد 13امسال، جویی در خرید تضمینی 

در نشست کارگروه ملی گندم برضرورت « یزدان سیف»به گزارش سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 

ایش سهم زرسانی فرایند خرید تضمینی و بیان حقوق کشاورزان، بر خرید باکیفیت گندم در سال آینده و افاطالع

کشاورز از بودجه این محصول تاکید کرد و افزود: ایجاد امکانات رفاهی برای کشاورزان در مراکز خرید یکی از 

 .ها به شمار می رود که امسال باید این موضوع پیگیری و اجرایی شودضرورت

ای باشد که تحویل گونهمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: نحوه اجرای خرید تضمینی گندم باید به

های حمل مجدد و افت محصول را متحمل نشویم و کشاورزان در مراکز دائمی صورت بگیرد تا ما هزینه

 .شده را تحت عنوان کرایه حمل، دریافت کنند جوییهای صرفههزینه

 .رسانی فراگیر استوی تاکید کرد: تحقق این موضوع نیازمند اطالع

ی با تأکید بر ارتقای کیفیت خرید تضمینی در سال آینده گفت: در صورت نیاز در معاون وزیر جهاد کشاورز

های تحویل گندم به مراکز موقت و مقدار تحویل که به نفع کشاورزان خواهد ها، محدودیتتدوین دستورالعمل

 .های اطالع رسانی به گندمکاران در این خصوص تهیه شودبود قید، و بسته

بازرگانی دولتی ایران، سازمان تعاون روستایی و عوامل خرید باید در خدمت کشاورزان  سیف اظهارداشت: شرکت

 .های خرید را متناسب با رفتار خرید تضمینی گندم اصالح کنیمباشند و سامانه

کارگیری عوامل تشخیص و ذیحسابی پارسال را در خرید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران شیوه به

و مؤثر دانست و گفت: این نیروها امسال نیز برای ارائه خدمت استقبال خواهند کرد و تأکید تضمینی مطلوب 

  .سازی انجام شودداریم برای تأمین نیروی انسانی از بهمن ماه فعالیت آموزشی و آماده

که از میلیون تن گندم هدفگذاری شده  1۴به گزارش ایرنا، بر اساس سیاست وزارت جهادکشاورزی، تولید حدود 

تومان  ۶00، یک هزار و 97 -۸7سوی شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی 

 .تعیین شده است

میلیارد تومان و دوره  51هزار و  12هزار تن گندم به ارزش  500میلیون و  9نزدیک به  9۶-97در سال زراعی 

 .هزار میلیارد ریال خریداری شد 114ش بیش از میلیون تن گندم به ارز 9پیش از آن، نزدیک به 

هزار  525میلیون و  11هزار تن گندم تولید شده بود که دولت  590میلیون و  1۴نیز  9۴ - 95در سال زراعی 

 .هزار میلیارد ریال خریداری کرد 1۴5تن را به ارزش بیش از 
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خرید تضمینی کارشناسی شده خود را به طبق قانون، وزارت جهادکشاورزی هر سال باید اواخر مردادماه نرخ 

 .نرخ ها به کشاورزان اعالم شود (دولت ارایه کند تا قبل از آغاز فصل زراعی جدید )تا پایان شهریورماه

هر کیلوگرم گندم معمولی )نان( با افت مفید چهار درصد  96-97براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 

ریال 300هزار و  13تومان( و گندم دوروم  300هزار ریال )یک هزار و  13درصد به مبلغ  2و افت غیرمفید 

 .تومان( خریداری شد 330)یک هزار و 

خرید تضمینی گندم هر سال از اواخر اسفندماه از شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان و مناطق 

از سواحل خزر تا مناطق سردسیر( ادامه می گرمسیر آغاز و تا روزهای پایانی مهرماه در دیگر استان های کشور )

 .یابد

 لینک خبر 
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 گندم 

 خبرگزاری فارس – 23/10/1397تاریخ : 

 کاران را نداد میلیارد تومان جریمه دیرکرد پول گندم80دولت 

بررسی قیمت خرید تضمینی گندم با اشاره به اینکه دولت قوانین مرتبط را در سال های مجلس در مرکز پژوهش

میلیارد تومان  ۸0گذشته نقض کرده، اعالم کرد: دولت ضمن تعیین نرخ خرید تضمینی کمتر در سال جاری، 

  .کاران را پرداخت نکردجریمه دیرکرد گندم

 قیمت بررسی از گزارشی تازگی به مجلس هایوهشپژ مرکز  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

 این در که کرده منتشر 139۸ سال بودجه الیحه و ششم برنامه قانون دائمی، قوانین در گندم تضمینی خرید

توجهی قرار گرفته و قانون در خصوص آن نقض شده کم مورد گندم تضمینی قیمت است شده تأکید گزارش

کننده است از سوی دیگر اطالق یارانه برای خرید تضمینی گندم و یارانه به مصرفاست. همچنین یارانه اعطایی، 

 گذاری و خرید محصوالتاصوالً تلقی یارانه کشاورزی در این خصوص صحیح نیست و با عنایت به اینکه قیمت

لی شود و با توجه به شرایط تورمی فعاساسی مهمترین ابزار حمایت قیمتی در بخش کشاورزی محسوب می

تواند ، نمی1397نسبت به قانون بودجه سال  139۸توان دریافت که افزایش اعتبار در الیحه بودجه کشور می

 .های کشاورزان را بدهدتکافوی افزایش هزینه

فرایندهای  تریندر این گزارش تأکید شده است با توجه به اینکه فرایند خرید تضمینی گندم یکی از پیچیده

ای که به این دهد میزان یارانهای از جامعه را تحت تأثیر قرار میصاد ایران است و بخش عمدهگذاری در اقتقیمت

قانون « ۶»یابد باید قابلیت تعدیل فشارهای تورمی موجود را داشته باشد. لذا اجرای تبصره بخش اختصاص می

گذار( خاص حداقلی قانونریالی برای گندم ) 191320خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی و تعیین نرخ 

 گذاریتوان با قطع یارانه صنف و صنعت که در عمل از قیمتضروری است و برای تأمین منبع مورد نیاز آن می

  .نیز معاف هستند استفاده کرد

دولت برای تأمین بودجه  9۸های مجلس همچنین آمده است که امسال در بودجه سال در گزارش مرکز پژوهش

  .میلیارد ریال مواجه خواهد شد 1۶050دم و یارانه نان با کمبود اعتباری نزدیک به خرید تضمینی گن

میلیارد ریال بابت  61450اعتباری معادل با « الف»بند  1۴در تشریح این گفته اعالم کرده است در تبصره 

ته شده و رقم مربوط ها در نظر گرفسازی یارانهیارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل منابع سازمان هدفمند

هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این  20به  139۸به یارانه خرید تضمینی گندم نیز در قانون بودجه سال 

  .هزار میلیارد ریال بوده است 17هزار میلیارد ریال و  33به ترتیب  1397ارقام در قانون بودجه سال 

که دولت برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم در الیحه بودجه  وتیالتفامیلیون تنی مابه 10.5با توجه به نیاز 

میلیارد ریال خواهد بود این در حالی است که در  500هزار و  97گرفت معادل با رقم در نظر می 139۸سال 
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هزار ریال در ردیف  20به منظور تأمین اعتبار موضوع یارانه خرید تضمین گندم مبلغ  139۸الیحه بودجه 

میلیارد ریال جهت یارانه نان و خرید تضمینی  ۴50هزار و  61قه فصل کشاورزی و منابع طبیعی و مبلغ متفر

پیشنهاد شده است که مجموعاً عددی  139۸ها در الیحه بودجه بخش هدفمندسازی یارانه 1۴گندم در تبصره 

  .هزار میلیارد ریال خواهد بود ۴50هزار و  ۸1برابر با 

های مجلس اشاره شده است اگر میانگین خرید تضمینی گندم از کشاورزان را با در پژوهش های مرکزدر بررسی

و یک درصد( برابر  2به  2و  ۴ریالی قیمت گندم دوروم و اصالح درصد پاکی گندم از  ۸00نظر گرفتن )افزایش 

هزار و  173رابر با رقم ریال در نظر بگیریم هزینه موردنیاز دولت جهت خرید تضمینی گندم ب 500هزار و  1۶با 

  .میلیارد ریال خواهد بود 250

ریال در نظر  9000و  ۶500همچنین در صورتی که قیمت فروش گندم به خبازان و صنعتگران را به ترتیب 

التفاوت میلیارد ریال خواهد بود که در نتیجه مابه 750هزار و  75بگیریم درآمد دولت از فروش گندم برابر با 

میلیارد ریال خواهد بود و  500هزار و  97گندم و فروش آن به بخش صنعت خبازان برابر با  خرید تضمینی

بینی برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان پیش 1398معادل اعتباری است که دولت باید در الیحه بودجه 

 .کردمی

ه جهت تنظیم گندم مورد نیاز گرفت برآوردهای صورت 139۸طبق مقایسه ارقام پیشنهادی در الیحه بودجه سال 

میلیارد ریال  1۶050بخش خبازان و صنعت دولت برای تأمین بودجه در این بخش با کمبود اعتباری نزدیک به 

  .مواجه خواهد شد

ن است، کنندگادر این گزارش تأکید شده که یارانه نان ارتباطی با تولید گندم ندارد و یارانه پرداختی به مصرف

ان کنندگندم کشاورزان مالیاتی است که از کشاورزان گرفته شده و صرف یارانه پرداختی مصرفارزان خریدن گ

 .شودمی

در این گزارش با تأکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس قانون مراعات نشده، تأکید شده است: بر 

هر ساله »ای بازار آمده است که هوری، توجه به شرایط تولید و ویژقانون افزایش بهره 33اساس قانون ماده 

. مفهوم «متناسب با شرایط تولید و بازار محصوالت تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعالم نماید

 دام، خوراک عنوان به خوراکی گندم مصرف از جلوگیری قاچاق، از جلوگیری برای شد الزم اگر  ن این استآ

متأثر از پایین بود نرخ خرید تضمینی گندم و غیره دولت با قیمت باالتر برای غییر ترکیب کشت ت از جلوگیری

  .گندم و بهبود نرخ مبادله به نفع گندم از اختالالت فوق جلوگیری کند

قانون برنامه ششم توسعه نیز دولت باید پرداخت پول کشاورزان  31در این گزارش اضافه شده که بر اساس ماده 

 ۸0به موقع انجام دهد و در صورت وقفه جبران خسارت کند اما در سال گذشته حداقل  بابت خرید تضمینی را
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های خرید تضمینی گندم از کشاورزان وجود داشت که پرداختی میلیارد تومان جبران به علت تأخیر در پرداخت

 .شودصورت نگرفت و امسال نیز اثری از اجرای حکم قانونی در الیحه بودجه مشاهده نمی

هزار ریال برای گندم در سال آینده  1۶های مجلس اشاره شده است که تعیین نرخ زارش مرکز پژوهشدر گ

  .ریال به ازای هر کیلوگرم گندم از کشاورزان خواهد بود 32۴5بیانگر اخذ مالیات پنهان حداقل 

 لینک خبر 
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 گندم 

 ایرنا  – 2۶/10/1397تاریخ : 

 درصدی عملکرد تولیدگندم تا پایان برنامه ششم توسعه 25افزایش 

مجری طرح گندم کشور، گفت: با اجرای پروژه مشترک ایران و موسسه بین المللی تحقیقات  -ایرنا -تهران

 .درصد افزایش می یابد 25درصد اراضی،  50تولید گندم تا پایان برنامه ششم توسعه در ، عملکرد «سیمیت»

درصد کشت  90با بیان اینکه  «اسماعیل اسفندیاری پور»به گزارش چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 

ر بهره وری گندم دگندم کشور مکانیزه است، افزود: اقدامات فنی متعددی برای تولید کیفی و کمی و افزایش 

 .نظر گرفته ایم که یکی از این اقدامات تولید مکانیزه گندم است

 .درصد گندم آبی انجام می شود 75درصد کشت گندم دیم و  90به گفته وی، اکنون کشت مکانیزه در 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: برای افزایش عملکرد و کاهش مصرف آب با همکاری موسسه بین 

این پروژه در در سه استان تولیدکننده گندم آبی خوزستان، گلستان و فارس و در « سیمیت»للی تحقیقات الم

 .دیمزارهای چهار استان همدان، قزوین، زنجان و اردبیل در حال اجراست

وی ادامه داد: همچنین کشت گندم در استان های خوزستان، فارس و گلستان روی پشته های بلند در اراضی 

ر دستور کار قرار گرفته و این روش کمک می کند که با یک بار رفت تراکتور، کشت کامل در مزرعه انجام آبی د

 .شود

درصد بقایای گیاهان در خاک را از دیگر  30تا  25اسفندیاری پور، حفظ مواد آلی، صرفه جویی در آب و حفظ 

 .مزیت های این روش کشت گندم عنوان کرد

اکنون این روش کشت با مشارکت کشاورزان در استان  :د کشاورزی ادامه دادمجری طرح گندم وزارت جها

طرح آزمایشی پنج هکتاری، گلستان در چهار طرح آزمایشی پنج هکتاری و فارس در سه طرح  ۶خوزستان در 

 .آزمایشی پنج هکتاری در اراضی آبی اجرا می شود

هکتاری، زنجان دو  10ی قزوین در یک پایلوت وی اضافه کرد: کشت گندم روی پشته های بلند در دیمزارها

هکتاری در حال  10طرح آزمایشی  2هکتاری و همدان  10طرح آزمایشی  2هکتاری، اردبیل  10طرح آزمایشی 

 .اجراست

اسفندیاری پور درباره پروژه مشترک ایران و موسسه بین المللی تحقیقات ایکاردا در حوزه گندم گفت: با اجرای 

استان های لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی نتایج خوبی به دست آمده و این این پروژه در 

اقدامات از جمله کشاورزی حفاظتی و توسعه ارقام جدید دیم را در دیمزارهای پنج استان ایالم ، مرکزی، 

 .خراسان شمالی، خراسان رضوی و آذربایجان غربی نیز تعمیم داده ایم

صوالت جدید مانند ارقام نخود و گیاهان علوفه ای در تناوب زراعی با گندم و جو در مناطق وی افزود: کشت مح
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 .دیم این پنج استان در دستور کار قرار گرفته است که به پایداری تولید و حاصلخیزی خاک منجر خواهد شد

ی برای کشاورزان مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، کنترل عوامل خسارت زا و اجرای کالس های آموزش

پیشرو و کارشناسان در استان ها در این حوزه را از دیگر اقدامات نام برد و تصریح کرد: کالس های آموزشی قبل 

از انجام عملیات زراعی و به تناسب شرایط اقلیمی استان ها با استفاده از محققان و دانشمندان برتر کشاورزی 

 .کشور برگزار می شود

سال گذشته میزان سن زدگی در گندم کمتر از سه دهم بود، اظهارداشت: برگزاری کالس  وی با بیان این که

 .های آموزشی برای کشاورزان به کاهش آفات، بیماری ها و علف های هرز کمک می کند

درصد به گندم خسارت  30اسفندیاری پور افزود: آفات، بیماری ها و علف های هرز در مجموع به طور متوسط تا 

 .ی کنندوارد م

 45 :وی توسعه آبیاری میکرو یا تیپ را از دیگر برنامه ها و اقدامات فنی در حوزه گندم کشور عنوان کردو گفت

 .هزار هکتار از اراضی آبی گندم به سیستم آبیاری تیپ مجهز شده که انتظار توسعه بیشتر را در این زمینه داریم

ا از مزیت های اجرای سیستم آبیاری تیپ در مزارع دانست و وی افزایش بهره وری آب و پایداری تولید گندم ر

تا سه کیلو گرم دانه گندم تولید کرده  2.5گفت: کشاورزان پیشرو با این روش آبیاری به ازای هر متر مکعب آب 

 .اند

 میلیون تن گندم هدفگذاری شده که از 1۴به گزارش ایرنا، بر اساس سیاست وزارت جهادکشاورزی، تولید حدود 

تومان  ۶00، یک هزار و 97 -۸7سوی شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی 

 .تعیین شده است

میلیارد تومان و دوره  51هزار و  12هزار تن گندم به ارزش  500میلیون و  9نزدیک به  9۶-97در سال زراعی 

 .هزار میلیارد ریال خریداری شد 114از  میلیون تن گندم به ارزش بیش 9پیش از آن، نزدیک به 

هزار  525میلیون و  11هزار تن گندم تولید شده بود که دولت  590میلیون و  1۴نیز  9۴ - 95در سال زراعی 

 .هزار میلیارد ریال خریداری کرد 1۴5تن را به ارزش بیش از 

تضمینی کارشناسی شده خود را به طبق قانون، وزارت جهادکشاورزی هر سال باید اواخر مردادماه نرخ خرید 

 .نرخ ها به کشاورزان اعالم شود (دولت ارایه کند تا قبل از آغاز فصل زراعی جدید )تا پایان شهریورماه

هر کیلوگرم گندم معمولی )نان( با افت مفید چهار درصد  96-97براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 

ریال 300هزار و  13تومان( و گندم دوروم  300ار ریال )یک هزار و هز 13درصد به مبلغ  2و افت غیرمفید 

 .تومان( خریداری شد 330)یک هزار و 

خرید تضمینی گندم هر سال از اواخر اسفندماه از شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان و مناطق 
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احل خزر تا مناطق سردسیر( ادامه می گرمسیر آغاز و تا روزهای پایانی مهرماه در دیگر استان های کشور )از سو

 .یابد

 

 لینک خبر 
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 گندم 

 خبرگزاری فارس – 2۴/10/1397تاریخ : 

 سخنگوی بازرگانی گندم آمریکا: توان رقابت با تجارت گندم روسیه را نداریم 

میلیون تن  130روسیه، این کشور توانست با تولید  گندم تولید چشمگیر افزایش و پوتین دولت های¬با حمایت

میلیون تنی این محصول، به قطب گندم جهان بدل شده و بر سلطه آمریکا در بازار  3۴گندم و صادرات بیش از 

 .غالت پایان دهد

با رکوردشکنی تولید گندم و پایین آمدن قیمت این محصول در  راشاتودیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

روسیه، آمریکا در حال از دست دادن بازارهای خود برای این محصول حیاتی در جهان است. صادرات کشاورزی 

 .های کالن پوتین در حال افزایش استودن قیمت ارز این کشور و حمایتروسیه به لطف پایین ب

ما در برخی از محصوالت به سلطه آمریکا » :باره به راشاتودی گفتالکساندر تکهوف، وزیر کشاورزی روسیه دراین

 «.باشیمایم و از این بابت خشنود میپایان داده

رین میزان برداشت محصوالت کشاورزی طی یک قرن اخیر رود طی سال جاری کشاورزان روسی بیشتانتظار می

میلیون تن  ۸3این کشور در فصل زراعی جاری  «ژورنال استریت وال» گزارش طبق کهطوریبه را داشته باشند.

 .گندم تولید خواهد کرد

زارهای ابه گفته دیمیتری ریلکو، مدیرکل موسسه مطالعات بازار کشاورزی روسیه، قیمت پایین و نزدیکی به ب

 .باشندبزرگ دو مزیت بزرگ روسیه در تحقق این امر می

وی افزود: روبل نسبتاً ضعیف)ارزش پول ملی پایین( برای بازار صادراتی گندم روسیه خوب است، به همین دلیل 

 .مان هستیمما شاهد رشد و توسعه تدریجی صادرات محصوالت کشاورزی

 سب برای گندم در سراسر روسیه استمقامات روسی: وظیفه دولت تعیین قیمت منا

ور که مشاور غالت این کشطوریحال رقم تولید گندم نیز طبق اعالم دولت روسیه بسیار چشمگیر است، بهبااین

)یعنی قبل از جنگ شوروی  197۸میلیون تن گندم را اعالم کرده که در قیاس با تولید گندم در سال  130رقم 

 .شد، رشدی چشمگیر داشته استسوب میبا افغانستان( که یک رکورد مح

میلیون تن  200تواند به که میزان تولید گندم روسیه میالکساندر تکهوف، وزیر کشاورزی روسیه با اعالم این

امروز، وظیفه دولت تعیین قیمت مناسب گندم در سراسر کشور است، نکته اصلی این است » :افزایش یابد، گفت

 «.ازارهای جدید فروش گندم پیش برویمکه باید به سمت پیدا کردن ب

 هایوهوای بد مواجه شده است، به این معنی که زمینگفتنی است بخش کشاورزی آمریکا در فصل جاری با آب

 تا بلق فصل با مقایسه در گندم تولید رودمی انتظار و یافته اختصاص گندم کشت به تری در این کشور کم

 .یابد کاهش چهارمیک
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 آمریکایی: ما دیگر توان رقابت با تجارت گندم روسیه را نداریممقامات 

درصد  25این شرایط نامساعد تولید گندم در آمریکا و افزایش تولید در روسیه، قیمت گندم در شیکاگو را تا 

کاهش داده است، به همین دلیل گروه بازرگانی گندم آمریکا واقع در مصر به فعالیت خود خاتمه داده است. 

 .اریمند را زمینه این در  گوی این گروه تجاری اعالم کرد که ما دیگر توان مقابله با روسیه و رقابت با آن راسخن

درصد از صادرات جهانی گندم را در سال  15، این کشور تنها (USDA) به گفته وزارت کشاورزی آمریکا

ا افزایش رشد غالت در اروپا و هند نسبت به چهار دهه پیش( به خود اختصاص داده است. این سقوط ب)  2017

میلیون تن محصول تولیدی خود  119میلیون تن گندم از  3۴ارتباط دارد. سال گذشته، روسیه پس از صادرات 

رود که توانست به قطب تولید و صادرات غالت جهان تبدیل شود. به گفته وزارت کشاورزی این کشور، انتظار می

میلیون تن افزایش یابد. ریلکو، مدیرکل موسسه مطالعات بازار  ۴0زان صادرات گندم در سال جاری به می

ها که ما بازار گندم را از آنها در تولید ذرت و سویا قوی هستند درحالیآمریکایی» :کشاورزی روسیه گفت

 «.ایمگرفته

 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی

 ایران اکونا  – 22/10/1397تاریخ : 

 فرنگی آزاد شدصادرات محصوالت گوجه 

ای به رئیس کل گمرک اعالم کرد، صادرات وزیر صنعت بنا به درخواست وزیر جهاد کشاورزی، طی نامه

  .بهمن بالمانع است 30دی ماه تا  20محصوالت گوجه فرنگی از 

ای به رئیس کل گمرک اعالم کرد، صادرات محصوالت وزیر صنعت بنا به درخواست وزیر جهاد کشاورزی در نامه

 .بهمن بالمانع است 30دی ماه تا  20گوجه فرنگی از 

وزیر محترم جهاد کشاورزی،  1397/10/1مورخ 020/ 19173با عنایت به نامه شماره  در این نامه آمده است:

 .دارد، صادرات آخال حبوبات تا اطالع ثانوی بالمانع استبدین وسیله اعالم می

های جنوبی کشور و کاهش تقاضای داخلی، با توجه به تولید مازاد بر نیاز داخلی گوجه فرنگی به ویژه در استان

 .بالمانع است 1397/11/30لغایت   1397/10/20 صادرات محصوالت گوجه فرنگی از تاریخ 

ت تامین نیاز داخلی، بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورنظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته

 :تا اطالع ثانوی ممنوع است 1397/10/15صادرات اقالم ذیل از تاریخ 

 بندیکاغذ و کارتن بسته

 39202020تحت ردیف تعرفه  BOPP فیلم

 3920۶990فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه 

 تخم مرغ خوراکی و غیرخوراکی

 جوجه یک روزه

 ات ابریشم و نخ ابریشمپیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایع

 پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده شده

 لینک خبر 
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 گوشت قرمز

 فود پرس -25/10/1397تاریخ : 

 هزار راس دام زنده/ بازار گوشت تعدیل می شود 200واردات ماهانه 

هزار راس دام زنده وارد  200مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه قرار است ماهانه  <مواد غذایی

 .شرایط بازار گوشت متعادل خواهد شدکشور شود،گفت: 

 ازارب در عرضه و کشور به ورود حال در منجمد گوساله گوشت و گوسفندی گوشت اینکه بیان با حمید ورناصری

دام زنده به کشور نیز عملیاتی شده و در کوتاه ترین زمان این واردات انجام خواهد  واردات: اظهارداشت است،

   .شد

مقدمات کار فراهم و مجوزهای الزم اخذ شده است، افزود: این واردات قرار است از کشورهای وی با بیان اینکه 

   .استرالیا انجام شود  مختلف از جمله کشورهای اروپایی، آسیای میانه و

هزار  50مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه برنامه ریزی های انجام شده برای واردات هفته ای 

   .هزار راس دام زنده وارد کشور خواهد شد 200اس دام زنده است، اضافه کرد: بنابراین ماهانه ر

 .ناصری درباره اینکه این واردات چند ماه انجام خواهد شد، گفت: این واردات ادامه پیدا می کند

تنها در حوزه دام سبک وی در پاسخ به این پرسش که آیا دام سنگین هم به کشور وارد می شود یا اینکه واردات 

خواهد بود؟، افزود:این واردات مربوط به دام سبک است اما بخش خصوصی برای واردات دام سنگین اقداماتی 

   .روز آینده این کار انجام خواهد شد 10کرده و مقدمات کار فراهم شده و طی حدود یک هفته تا 

اری نتوانسته آنچنان که باید بر شرایط بازار تاثیر ناصری درباره اینکه چرا واردات و توزیع گوشت تنظیم باز

بگذارد و قیمت به صورت مرتب در حال افزایش است؟، گفت: واردات و توزیع گوشت های وارداتی حتما بر 

   .اگر این اقدامات انجام نمی شد وضعیت خیلی متفاوت تر بود  شرایط بازار تاثیر دارد و

یت بازار را کنترل می کند و در برخی مواقع منجر به کاهش قیمت گوشت وی با بیان اینکه این اقدامات وضع

 معموال  می شود، ادامه داد: برخی مواقع با افزایش های مقطعی مواجه هستیم که بعد از مدتی کاهش می یابد و

   .ندارد انعکاسی ها کاهش اما شود می منعکس ها رسانه در قیمت افزایش

ازار گوشت حتما تعدیل خواهد شد. وارداتی که انجام می شود هم باعث کنترل ورناصری تصریح کرد: شرایط ب

   .شرایط و هم باعث کاهش قیمت ها خواهد شد

 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 

 ایرنا  – 30/10/1397تاریخ : 

 درصد گوشت قرمز را تولید می کنند 25عشایر 

 2۸ قائم مقام سازمان امور عشایر ایران با اشاره به توانمندی های جامعه عشایری کشور اعالم کرد: -ایرنا -تبریز

درصد کل 25هزار تن معادل  190درصد دام سنگین کشور در اختیار عشایر است و ساالنه  ۴درصد دام سبک و 

 .گوشت قرمز را تولید می کنند

با وجود  کشنبه در نشست شورای عشایر آذربایجان شرقی در تبریز گفت:به گزارش ایرنا ،شاهپور عالیی روز ی

  .اینکه جمعیت عشایری کشور اندک است ولی در اقتصاد نقش بسیار تاثیرگذاری ایفا می کنند

 3۴هزار نفر از جمعیت کشور را جمعیت عشایری تشکیل می دهند و در  200یک میلیون و وی اعالم کرد: 

  .راتع کشور فعالیت می کنندمیلیون هکتار از م

درصد صنایع دستی کشور توسط عشایر تولید می شود، ادامه داد: عشایر در حوزه  35عالیی با اشاره به اینکه 

  .گیاهان دارویی ، گردشگری و صنایع دستی نیز ظرفیت های قابل توجهی دارند

معیت آن عضو تعاونی ها و تشکل های جامعه عشایری کشور تنها جامعه ای است که تمام ج وی اظهار داشت:

  .عشایری هستند

اتحادیه شهرستانی و  201اتحادیه استانی، 21 قائم مقام سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: یک اتحادیه ملی،

  .تعداد صندوق اعتباری خرد زنان عشایری در کشور فعال است 30۸

نقش ویژه ایالت و عشایر در دفاع از مرزهای سیاسی و  وی با اشاره به پیشینه درخشان سیاسی، اجتماعی و

  .جغرافیایی کشور گفت: عشایر میراث داران و حافظان مواریث کهن ، آداب و رسوم و سنن کشور هستند

عالیی با اشاره به برنامه راهبردی توسعه جامعه عشایر کوچنده، افزود: تامین عدالت اجتماعی و تعدیل نابرابری 

 کیفیت ارتقای اسالمی، –جامعه عشایر، توسعه اجتماعی، مهندسی فرهنگی و حفظ هویت ایرانی  ها، ساماندهی

  .است برنامه این کلی اهداف جمله از درآمد و اشتغال تولید، انسانی، منابع توسعه و بهبود زندگی

قائم مقام سازمان امور عشایر ایران گفت: طرح ویژه ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی، درمانی، 

بیمه ها و خدمات حمایتی، برنامه جامع ارتقای سطح سواد دانش و مهارت جامعه عشایری، طرح ویژه ارائه 

  .جلسات شورای عالی عشایر استخدمات فرهنگی و مذهبی به جامعه عشایری از جمله مهم ترین مصوبات 

 
 استاندار: عشایر شایسته بیشترین خدمات هستند  **

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: خدمات باید در مقابل خدمت ارائه شود وقتی که بیشترین 

  .خدمت از سوی جامعه عشایری به کشور ارائه می شود باید بیشترین خدمات را دریافت کنند
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حمدرضا پورمحمدی با بیان اینکه باید با جدیت در راستای حفظ و صیانت از این قشر و رفع مشکالتشان تالش م

  .عشایر نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا می کنند :کنیم، افزود

مهمترین ویژگی عشایر در مقایسه با جامعه شهری و حتی روستایی در این است که جامعه  :وی خاطرنشان کرد

  .یری جامعه ای خوداتکا، تولید کننده و حافظ محیط زیست و میراث دارا مباحث فرهنگی کشور هستندعشا

وی در خصوص آموزش و امور فرهنگی عشایر ادامه داد: وظایف دستگاه ها در حوزه توانمند سازی عشایر به 

  .تفکیک مشخص شده است

در خصوص  گفت: آموزشی موضوع اساسی است،پورمحمدی با تاکید بر اینکه تقویت پایه های فرهنگی و 

  .بازماندگان از تحصیل باید کار ویژه ای در این مناطق انجام شود

در سال جاری واردات و  وی با بیان اینکه قاچاق دام حتی به مقیاس خیلی کم مشکل بسیار بزرگی است، گفت:

یش قیمت گوشت وجود ندارد و به دستگاه های تولید گوشت در مقایسه با سال قبل زیادتر شده و دلیلی بر افزا

  .نظارتی تاکید شده که نظارت بیشتری داشته باشند

هرچند آمار ازدواج در سنین کم در  استاندار آذربایجان شرقی در خصوص ازدواج در سنین پایین، افزود:

  .آذربایجان شرقی بسیار اندک است ولی باید تدابیری اتخاذ شود تا به صفر برسد

 
 درصد عشایر کشور میزبانی می کند  ۶آذربایجان شرقی از  **

جمعیت عشایر استان در دوره  13۸7مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی گفت: بر اساس سرشماری سال 

  .نفر است ۸57هزار و  ۴نفر و در دوره قشالق  577هزار و  70ییالقی 

ی عشایرنشین استان به ترتیب خداآفرین ،کلیبر ، سید محمد حسن آل هاشم افزود: عمده ترین شهرستان ها

  .اهر ، میانه ، چاراویماق، سراب و هریس است

درصد و در فصل ییالق با توجه به کوچ عشایر مهمان از  3.7وی ادامه داد: آذربایجان شرقی در فصل قشالقی 

ر کشور را به خود اختصاص می درصد از عشای ۶زنجان و آذربایجان غربی  استان های همجوار از جمله اردبیل،

  .دهد

درصد دام سنگین استان در  3.۶درصد دام سبک و 20آل هاشم با اشاره به توانمندی جامعه عشایر استان گفت: 

  .درصد صنایع دستی استان را تولید می کنند 23درصد گوشت قرمز و  20اختیار عشایر است و 

هزار و  ۴۴راس دام به بازار مصرف کشور عرضه می کنند و هزار  510وی اظهار داشت: عشایر استان ساالنه 

  .هزار هکتار از اراضی کشاورزی )آبی و دیم( و حدود یک میلیون هکتار مراتع استان در اختیار آنها است 712

 

 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 

 ایرنا  – 30/10/1397تاریخ : 

 وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی گرانی قیمت گوشت باشد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: رسیدگی به گرانی قیمت گوشت با وزارت  -ایرنا -تهران

جهاد کشاورزی است که نیاز بازار را از طریق واردات تامین می کند و می بایست نسبت به وضعیت حاکم 

 .پاسخگو باشد

درضا مرتضوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در صنعت تولید به خصوص در بخش محم

صنعت غذا تمام تالش خود را برای به حداقل رساندن افزایش قیمت ها انجام دادیم اما یک سری از کاالها که با 

 .افزایش شدید قیمت همراه بودند که در حوزه نظارت ما قرار نداشتند

دامه داد: واردات گوشت از جمله اقدامات موثر برای متعادل کردن قیمت این محصول در بازار است و وی ا

 . تاکنون حجم باالیی از گوشت جهت تنظیم بازار به کشور وارد شده است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: اما به دلیل روش های به کار گرفته شده در واردات و نیز 

توزیع شاهد ایجاد وضعیت مناسبی در بازار نبودیم و این امر باعث شده تا مردم مجبور به تامین این کاال با 

 .هزینه های بسیار گزافی در بازار باشند

وی پیش بینی خود از وضعیت بازار شب عید اینگونه بیان کرد: در صورتی که بازار و اقتصاد کشور تحت تاثیر 

یرد قیمت ها در بازار برای شب عید مساعد و مصرف کنندگان در بازار تحت فشار افزایش نوسانات ارزی قرار نگ

 .قیمت ها قرار نخواهند گرفت

مرتضوی اظهارداشت: دولت متعهد شده تا بخشی از ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را با نرخ هشت هزار تومان و 

تومان تامین کند، بنابراین به رغم وجود حجم  200هزار و  ۴بخشی دیگر از کاالهای اساسی را هم با قیمت 

 .باالیی از کاالها در بازار، بازار شب عید آرام و تالطمی را در قیمت کاالها شاهد نخواهیم بود

وی ادامه داد: اما باز هم وضعیت بازار در این دوران وابسته به عملکرد دستگاه تامین ارز و وضعیت گشایش 

 .اعتبار است

صنعت، معدن و تجارت استان تهران به مشکالت حاکم در واحدهای تولیدی اشاره و بیان کرد: سال رئیس خانه 

تومان بود اما امسال به دلیل مشکالت موجود این مبلغ  ۸00گذشته نرخ ارز برای واحدهای تولیدی سه هزار و 

درصدی  260واحدها با افزایش  هزار تومان افزایش یافت که در واقع می توان گفت قیمت ارز برای این 9تا مرز 

 .همراه شده است

هزار تومان رسیده بود،  1۸مرتضوی اعالم کرد که واحدهای تولیدی در مقطعی از زمان که قیمت ارز به بیش از 

 .هزار تومان تهیه می کردند 9ارز مورد نیاز خود را در سامانه نیما با مبلغ حدود 
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ران با بیان اینکه اقتصاد کشور طی دو ماه گذشته عالوه بر تورم، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان ته

وارد دوران رکود هم شده است، افزود: زمانی که میزان تورم موجود در نرخ هزینه واحدهای تولیدی را در نظر 

می گیریم متوجه مقاومت های چشمگیر واحدهای تولیدی در برابر گرانی ها می شویم که در صدد بودند تا از 

  .این طریق مانع فشار به مصرف کنندگان جهت تامین نیازهای اساسی خود شوند

وی خاطرنشان کرد: وضعیت حاکم و نیز قیمت های موجود در بازار نشان می دهد که علیرغم وجود افزایش 

قیمت های شدید در قیمت ارز، نرخ محصوالتی را که واحدهای تولیدی در حال فروش هستند به میزان قیمت 

 .رز همراه با نرخ تورم افزایش نداشته استا

مرتضوی اظهار داشت: عالوه بر افزایش نرخ ارز در سال جاری دسترسی واحدهای تولیدی به ارز محدودتر بوده و 

 .شرایط گشایش اعتبار که به صورت اعتباری در بانک ها انجام می شد دوباره به صورت نقدی شده است

 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 

 ایران اکونا  – 30/10/1397تاریخ : 

 هزار تن گوشت گاوی به کشور وارد شد 103

هزار تن گوشت گاوی به کشور خبر داد و با بیان اینکه  103رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس از واردات 

چندین برابر سال قبل از کشورهای  97هیچ محدودیت و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفت که در سال 

  .همسایه گوشت وارد کشور شده است

شاورزی اظهار کرد: بابایی با اشاره به جلسه فراکسیون متبوعش با محمود حجتی وزیر جهاد کحمیدرضا حاجی 

در ابتدای این جلسه نمایندگان عضو فراکسیونی والیی، سواالت و موضوعات موردنظر خود را با وزیر جهاد 

شود، قیمت باالی گوشت و کشاورزی در میان گذاشتند که چرا خوراک مورد نیاز واحدهای صنعتی تامین نمی

ی سختی ایجاد کرده است و دلیل افزایش قاچاق گوسفند ویژه اقشار کم درآمد جامعه مشکالتمرغ برای مردم به

 .عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت گوشت توضیح داده شودماده به

وی به دیگر سواالت و موضوعات مطروحه از سوی نمایندگان در این جلسه خطاب به وزیر کشاورزی اشاره کرد و 

ه در حوزه کشاورزی تدوین نشده، لذا وزارتخانه کشاورزی افزود: اینکه الیحه بودجه متناسب با برنامه ششم توسع

ها به ویژه های کشاورزی، همچنین مشکالت مربوطه به قناتچه تدبیری دارد؟ و دلیل عدم اعمال استهمال وام

عالوه بر این ممنوع شدن وام دامداری سنتی،  .در روستاها از دیگر مضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان بود

های جهاد کشاورزی جهت تنظیم بازار برای سال هزار تومانی در سایه عدم تنظیم بازار، برنامه90تقیمت گوش

، جلوگیری از ورود بیش از بیش دالالن و نظارت بیشتر به حوزه گوشت و مرغ دیگر سواالت و موضوعات 9۸

 .مطروحه در جلسه با وزیر کشاورزی بود

یون والیی همچنین دلیل عدم واردات گوشت از کشورهای همسایه حاجی بابایی ادامه داد: نمایندگان فراکس

را جویا شده و درخصوص انحصار در حوزه نهادهای دامپروری  ...همچون افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و

ها در ارائه رویه میان بانکها توسط خود وزارتخانه کشاورزی، نبود وحدتویژه مرغداری، ضرورت اعالم قیمتبه

های ها در استمهال وامها نسبت به عدم همکاری بانکم که سبب بروز مشکالتی شده است، تشدید اعتراضوا

  .نیز صحبت کردند ...کشاورزی براساس مصوبه مجلس و

های وزیر جهاد کشاورزی در ها و پاسخرئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس همچنین در ادامه به اهم صحبت

آقای حجتی با بیان اینکه معیشت مردم دغدغه اصلی  :ون والیی اشاره کرد و گفتجلسه با نمایندگان فراکسی

های مشترک با برخی از کشورها در حوزه نامهوی و همکارانش در وزارتخانه جهادکشاورزی است از انعقاد تفاهم

ز وارد کشور واردات گوشت، سویا، ذرت و... خبر داد. به گفته وزیر کشاورزی گوشت از آسیای میانه و قفقا

هزار تن گوشت گاوی وارد کشور شده و هیچ محدودیت و کمبودی در  103شود، همچنین به تازگی میزان می
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چندین برابر سال قبل از کشورهای همسایه گوشت وارد  97این زمینه وجود ندارد این در حالی است که سال 

 .کشور شده است

س اضافه کرد: به زعم وزیر کشاورزی هیچ مجوز رسمی برای این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجل

های هدف برسند. صادرات گوشت و دام وجود ندارد و گوشت و مرغ باید هدفمند توزیع شوند تا به دست گروه

در حوزه کشاورزی هیچ  9۸وزیر جهاد کشاورزی همچنین تاکید کرد که الیحه بودجه تدوین شده برای سال 

تناسبی با برنامه ششم توسعه ندارد، به گفته محمود حجتی متاسفانه نگاه و برنامه خوبی طی چند دهه گذشته 

ها نیاز به همراهی و کمک دولت و مجلس دارد. همچنین صدور گوجه بیش از دنبال قنوات نبوده لذا احیای آنبه

گذاری در این بخش و برنامه وزارت کشاورزی های پربازده و سرمایهدرصد سال گذشته، تاکید بر پرورش دام30

های روستایی در حوزه دامداری از دیگر موضوعات مطروحه ازسوی وزیر کشاورزی در برای حمایت از خانواده

 .جلسه با فراکسیون والیی بود

 لینک خبر 
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 گوشت مرغ

 مکانیزاسیون/ماشین آالت

 فود پرس  – 22/10/1397تاریخ : 

 درصد گران شد  40صادرات تراکتور ایران به آمریکا و اروپا/ ماشین آالت کشاورزی 

ئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون گفت: ایران با ایجاد کارخانه در ونزوئال به کشورهای آمریکای جنوبی صادرات ر

و اروپایی آالت کشاورزی شاهد صادرات به کشورهایی همسایه، آسیای شرقی دارد،همچنین در بخش ماشین

  .هستیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد 

کشاورزی امروز در افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری 

زدیک دستاوردهای حوزه ماشین آالت کشاورزی و فناوری اظهار کرد: امیدواریم که کشاورزان کشور بتوانند از ن

 .های این بخش را مشاهده و از آن استفاده کنند

این مهم  :درصدی در حوزه ماشین آالت کشاورزی گفت 95تا  90وی با اشاره به رسیدن ایران به خود اتکایی 

بل از تحریم در ایران حضور به همت صنعتگران داخلی به دست آمده است و حتی شرکت های خارجی نیز که ق

 .داشتند کماکان حضور خود را حفظ کرده و در این نمایشگاه نیز غرفه دارند

شود که آن نیز مربوط به درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین می 10تا  5وی افزود: در بخش کشاورزی تنها 

 .به حساب می آیندماشین آالتی است که فناوری باالیی دارند و جز تولیدات جدید بخش 

محصوالت ما عالوه بر تامین نیاز  :وی با اشاره به اینکه کمبودی برای تامین نیاز بازار داخلی وجود ندارد گفت

داخلی به کشورهای دیگری مانند عراق، افغانستان، همسایه های شمالی،حوزه خلیج فارس و آمریکای التین 

 .صادر می شود

خش کشاورزی گفت: ایران به لحاظ کیفیت محصوالت تولیدی تفاوت چندانی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون ب

های خارجی خود است درصد کمتر از نمونه ۶0تا  40با برندهای مطرح دنیا ندارد اما قیمت محصوالت ایرانی 

 .که این امر باعث استقبال مناسب برای صادرات این محصول می شود

هزار دستگاه ادوات در  220ت: در سال های اخیر دو هزار دستگاه تراکتور و وی درباره تامین نیاز بازار داخلی گف

آالت در بازار افزایش ها میزان عرضه ماشیناختیار کشاورزان قرار گرفته است و در سال جاری نیز با وجود تحریم

 .یافته است

رزان قرار می گیرد تا بتوانند میلیارد تومان تسهیالت در اختیار کشاو 120تا  100عباسی ادامه داد: ماهیانه 

های مختلف کشاورزی و خودکفایی در آالت خریداری کنند که این امر منجر به افزایش تولید در بخشماشین

 .تولید گندم و چغندر شده است
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 درصد افزایش یافت ۴0قیمت ماشین آالت کشاورزی *

الت کشاورزی کمترین میزان افزایش آوی درباره دالیل افزایش قیمت ماشین آالت کشاورزی گفت: ماشین

درصد افزایش قیمت دارند این در حالی است که  45تا  ۴0قیمت کاال را در سال جاری داشته اند به طوری که 

 .هایی مانند خودروسازی و لوازم خانگی این افزایش قیمت بیشتر استدر بخش

ایش قیمت مواد اولیه تولید است که در اختیار وی افزود: دلیل باالرفتن قیمت ها در ماشین آالت کشاورزی، افز

 .تولید کنندگان قرار می گیرد و گرنه افزایش نرخ ارز تأثیر کمتری در این ارتباط داشته است

عباسی گفت: در حال حاضر بخش مکانیزاسیون مشکلی برای ارتباط با کشور هایی مانند ایتالیا، آلمان، اسپانیا و 

ت الزم صورت می گیرد اما مشکالت نقل و انتقال پول موانعی را پیش راه ما قرار آسیای شرقی ندارد و تبادال

 .داده است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم اظهار کرد: ایران برای حضور مناسب تر در منطقه آمریکای التین کارخانه 

ای جنوبی صادرات انجام می تولید تراکتور سازی ایجاد کرده است و از این طریق به منطقه و کشورهای آمریک

 .دهد

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 

 خبرگزاری فارس  – 22/10/1397تاریخ : 

 هزار دستگاه تراکتور به کشاورزان تحویل داده شد  14امسال 

هزار دستگاه تراکتور به کشاورزان  1۴ها امسال رغم تحریمیکشاورزی کشور گفت: عل رئیس مرکز مکانیزاسیون

  .یابدر کشور افزایش میر شرایط تحریم تالش و پشتکار دده شد که نشانگر آن است اتفاقا داتحویل د

ه کشاورزی، یشگار حاشیه سومین نماخبرگزاری فارس، کامبیز عباسی د به گزارش خبرنگار اقتصادی

ر المللی تهران برگزار شد، گفت: کشور ده بینیشگار نماهای نوین آبیاری که دها و سیستمآالت، نهادهماشین

 .ر حوزه تأمین ادوات و تجهیزات کشاورزی خودکفا استدرصد د 95تا  90ال حاضر ح

 ۶0تا  ۴0ر مقایسه شوند کیفیت بسیار مطلوبی دارند و در کشور تولید میآالت کشاورزی که دماشین :افزود یو

 .تری دارندهای پاییندرصد هم نسبت به برندهای خارجی قیمت

کنیم، در میهزار دستگاه تراکتور صا ۴الی  3که ساالنه رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور با بیان این

گفت: مقاصد صادراتی ما به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، همسایگان شمالی، آفریقا و آمریکای جنوبی 

 .است

ر حوزه زراعت برنج، باغبانی، شیردوشی، شیالت، درصد است که د 10تا  5عباسی گفت: نیاز وارداتی ما حدود 

 .پروری استبزیتولید خوراک دام و آ

اند با ها مواجه شدهلیل افزایش قیمتر یک سال گذشته به دبه گفته عباسی، مشکالتی که تولیدکنندگان د

 .د تا حدود زیادی برطرف شده استشور اختیار آنها گذاشته میتسهیالتی که د

ر این گذاری دی سرمایهان برمیلیارد توما ۶500به گفته رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور، خط اعتباری 

 .حوزه از ابتدای دولت یازدهم ایجاد شده است

 یاتواند برای هم وزارت جهاد، بانک کشاورزی و صنعت دارند که هیچ بانکی نمینامهی همچنین گفت: تفاهمو

  .ویدر قبال تسهیالت مکانیزاسیون نه بگکشاورزان د

ده شد و مفهوم آن این اهزار دستگاه تراکتور به کشاورزان تحویل د 1۴ها عباسی اظهار داشت: به رغم تحریم

 .شدتواند داشته بار کار ما نمیاست که تحریم هیچ تأثیری د

کار بیشتر  راسیون کشاورزی کشور تصریح کرد: اتفاقا تحریم باعث شده تالش و پشتکار ما درئیس مرکز مکانیز

 .ا چند برابر کنیمشده و عملکردمان ر

 .دستگاه کمباین هم وارد مزارع غالت کشور شده است 500عباسی ادامه داد: 

درصد  15د شوده میابه گفته و رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور نرخ تسهیالتی که به کشاورزان د

 .کنددرصد پرداخت می ۶تا  ۴ارد که تسهیالت ر کنار خط اعتباری وجود داست و بسته اشتغال هم د
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 .دشوگذاری و پرداخت تسهیالت انجام میمیلیارد تومان سرمایه 1200تا  1000به گفته عباسی ساالنه 

ده امیلیارد تومان تسهیالت به این بخش د 2000یم پیشنهاد کرد 9۸ر بودجه سال ر ادامه تأکید کرد: دی دو

درصد عرضه خواهد  15درصد با نرخ  70تا  ۶0درصد و  ۶تا  ۴درصد این تسهیالت با نرخ  ۴0الی  30د که شو

 .شد

ده، با نرخ اا کاهش دهای شخصی رر حوزه تسهیالت هم این است که آوردههای ما دعباسی تصریح کرد: سیاست

 .ا بیشتر کنیمی به کشاورزان بدهیم و همچنین پول بازپرداخت رسود کمتر

ر این بخش درصد د 95تا  90گر ل فارس که ااسخ به سؤر پارئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور د

درصد افزایش یافته است، گفت:  ۴5آالت کشاورزی ه گذشته قیمت ماشینا طی چند ماخوداتکایی داریم، چر

ا به قیمت ها مواد اولیه رر داخل کشور بوده است. کارخانهلیل افزایش باال رفتن قیمت مواد اولیه دبیشتر د

 .دهندبیشتری تحویل تولیدکنندگان می

ا پا هستند و توان خرید تراکتورهای گرانقیمت رل دیگر فارس که معموال کشاورزان ما خردهاسخ به سؤر پای دو

د شور کشور به کشاورزان فروخته میهزار تراکتور د 1۸ر این زمینه دارید، گفت: ساالنه دندارند، چه تسیهالتی 

که قرار نیست همه کشاورزان تراکتور خریداری ی خرید دارند، ضمن اینادهد آنها توانایی برکه این نشان می

 .کشاورز خدمات بدهد 10تواند به کنند و هر تراکتور می

نه ا ساالبند به کشاورزان تحویل دهیم و اسب بخار رهزار دستگاه تراکتور و دنباله 20گر ساالنه عباسی ادامه داد: ا

 .هزار درصد افزایش دهیم تمام نیازهای مکانیزاسیون کشور برطرف خواهد شد 12

د و تنها شوکنند تسهیالت پرداخت میدرصد پول تجهیزاتی که خریداری می ۸0ی، اغلب کشاورزان به گفته و

 .درصد آورده خود آنها است 20

ها هزار دستگاه هم به آن 20گر ساالنه و ابردار کشاورزی هست میلیون بهره ۴.5ر کشور به گزارش فارس، د

 .ده خواهد شداهزار نفر پوشش د 200نفر هم خدمات ارائه دهند، ساالنه  10د و هر کدام از آنها به فروخته شو

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون / ماشین آالت 

 ایرنا  – 23/10/1397تاریخ : 

 بیش از یک میلیارد دالر برای سامانه های نوین آبیاری هزینه شد

تاکنون مبلغ  1395از سال  :مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهادکشاورزی گفت -ایرنا  -تهران 

 .میلیون دالر برای استقرار سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی هزینه شده است 50یک میلیارد و 

روز یکشنبه در نشست تخصصی مدیران آب و خاک و امور فنی « عباس زارع»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

و مهندسی کشور در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، نهاده ها و سیستم های نوین 

که های مدرن وجود دارد که باید مورد هزار هکتار منابع آبی کوچک و زیر شب 100میلیون و  2آبیاری افزود: 

 .توجه قرار گیرد

به گفته مجری طرح سامانه های نوین آبیاری، هدف از اجرای این سامانه ها را حفاظت کلی از آب و خاک 

 .دانست و گفت: باید نگرش کشاورزان و تولید کنندگان در مصرف آب در این بخش تغییر پیدا کند

کشاورزی، برای حمایت و پشتیبانی از اجرای این طرح ها شرکت های خدمات وی افزود: معاونت آب و خاک 

 .آبیاری را برای کشاورزان در نظر گرفته تا بهره برداران نگرانی درخصوص اجرای این طرح ها نداشته باشند

ورت ص مجری طرح سامانه های نوین آبیاری از پایین بودن اعتبارات بخش مدیریت آبیاری گالیه کرد و گفت: در

تخصیص اعتبار مورد نیاز، می توان نظارت و مدیریت در بخش آبیاری را تشدید کرد که خود بر بهینه مصرف 

 .سازی مصرف آب تاثیر بسزایی خواهد داشت

وی درباره آبیاری هوشمند در کشور گفت: بیش از یکسال از آغاز مطالعات اجرای آبیاری هوشمند در کشور می 

آبیاری خودکار )اتوماتیک( و آبیاری دقیق مورد توجه جدی قرار گرفته تا با رفع برخی گذرد و در این زمینه 

 .موانع و مشکالت این نوع آبیاری در سطح اراضی زراعی و باغی انجام شود

زارع با یادآوری اینکه روش سامانه های آبیاری زمان بندی شده، بیشتر برای فضای سبز و برخی باغات استفاده 

 .هار داشت: آبیاری هوشمند براساس سند ملی آب، نوع گیاه و بافت خاک اجرایی می شودمی شود؛ اظ

زارع گفت: برای اجرای طرح آبیاری هوشمند در کشور آبان ماه امسال تفاهم نامه ای بین وزارت جهاد کشاورزی 

 ۶ماده و  ۶ده و دارای و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به امضا رسید که مدت زمان این تفاهم چهارسال بو

 .تبصره است

 500درصدی آبیاری و جذب  33وی ادامه داد: اجرای آبیاری هوشمند در اراضی کشاورزی می تواند کسب سهم 

 .میلیارد ریال سرمایه گذاری را در بخش کشاورزی الکترونیکی برای ما به همراه داشته باشد

 
 دوین است شرح خدمات سامانه های نوین آبیاری در حال ت **
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جانشین مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهادکشاورزی نیز در این نشست « مسعود عالیی»

 .تخصصی گفت: شرح خدمات سامانه های نوین آبیاری توسط مجری این طرح در حال تدوین است

طالعات، امکانات سنجی و وی یادآور شد: با توجه به مشکالت ناشی از کم آبی در کشور، باید بروز رسانی م

 .انتخاب سامانه های نوین آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی و آب و هوایی باید انجام شود

عالیی افزود: در اراضی تحت پوشش سامانه های نوین آبیاری مقدار آب مصرفی برای تولید محصول و بهره وری 

ب تعیین شده و برداشت آب از منابع آب های قبل و بعد از اجرا باید مشخص شود و نیاز است حدود مجاز آ

 .زیرزمینی از طریق بیالن آب در مناطق مختلف کشور دقیق رعایت شود

این مسئول در وزارت جهادکشاورزی، تعیین سهم آب و سهم سایر عوامل همچون عملیات بزراعی، به نژادی و 

 .خاک ورزی را عوامل موثر در مصرف بهینه آب عنوان کرد

عوامل مورد توجه وزارت جهادکشاورزی را آب مجازی دانست و گفت: باید محصوالت آب بر از سایر  وی یکی از

 .کشورها وارد شود

این مقام مسئول بر این باور است که با توجه به تحوالت اقتصادی و افزایش هزینه تمام شده تولید، سامانه های 

 .قش بسزایی خواهد داشتنوین آبیاری در افزایش حمایت های مالی از کشاورزان ن

معاون آب و خاک کشاورزی در افتتاحیه برگزاری این نمایشگاه گفته  «علیمراد اکبری»به گزارش ایرنا، پیشتر 

برای اجرای طرح  98بود: عالوه بر تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی، یک هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه 

  .رزی پیشنهاد شده استسامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاو

دی ماه جاری به  2۴تا  21سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری از 

بررسی  مدت چهار روز در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود که از اهداف این نمایشگاه

کنندگان و ارایه آخرین دستاوردها و فناوری های سامانه های بخش کشاورزی، توانمندسازی تولید گذاریسرمایه

 .های نوین آبیاری است

شرکت کننده داخلی و یک شرکت کننده خارجی از کشور اسپانیا در محل دائمی  150در این نمایشگاه 

شرکت خارجی در این نمایشگاه  50نمایشگاه های بین المللی تهران حضور دارند این در حالیست که پارسال 

 .حضور داشتند

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران )بزرگراه چمران( پذیرای عالقه  1۸تا  10این نمایشگاه از ساعت 

 .مندان است

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 

 ایرنا  – 29/10/1397تاریخ : 

 هکتار اراضی کشاورزی تجهیز و نوسازی شد یک و نیم میلیون 

هزار هکتار از  500مدیرکل دفتر امور خاک و آب وزارت جهادکشاورزی گفت: یک میلیون و  -ایرنا  -تهران 

 .اراضی مدرن کشاورزی تاکنون تجهیز و نوسازی شده است

فزود: تجهیز و نوسازی اراضی با هدف بهینه سازی به گزارش شنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، رضا سرافرازی ا

آب و در شرایطی که امکان اجرای سیستم آبیاری تحت فشار فراهم نیست، انجام می گیرد و از این رو در صورت 

 .تامین اعتبار مورد نیاز می توان تا همین میزان به تجهیز و نوسازی اراضی مدرن افزود

اضی کشاورزی در سه بخش اراضی سنتی با اعتبارات استانی، اراضی وی اظهار داشت: تجهیز و نوسازی ار

 .شالیزاری و مدرن با اعتبارات ملی به طور گسترده در حال اجرا است

درصد ارضی شالیزاری تجهیز و  30به گفته وی، از ابتدای اجرای برنامه نوسازی اراضی کشاورزی تاکنون 

 .هزار هکتار دیگر به این میزان اضافه کنیم 150یک به نوسازی شده اند و برنامه ما این است که نزد

 .هزار هکتار اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شود 250سرافرازی گفت: برنامه ما این است که 

مدیر کل دفتر امور خاک و آب وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: به محض تامین اعتبار، جهش مثبتی در حوزه 

 .یم داشتتجهیز و نوسازی اراضی خواه

 
 هزار قنات در کشور فعال شد  40**

 3۸9هزار رشته قنات در کشور فعال است و امسال  ۴0وی درباره مرمت و بازسازی قنوات در کشور گفت: حدود 

 .کیلومتر رشته قنات از محل اعتبارات ملی بازسازی شده است

ت و بازسازی قنوات اختصاص نیافته است، سرافرازی با بیان اینکه در سالهای گذشته اعتبارات مناسبی برای مرم

میلیارد  1۴0اعتبارات مربوط به قنوات دو برابر افزایش یافته به طوری که  9۸تصریح کرد: در الیحه بودجه 

 .میلیارد تومان دیگر نیز اعتبار استانی داریم 1۴0تومان اعتبار ملی و 

اک کشور در چرخه تولید قرار دارد، که از این میزان میلیون هکتار خ 1۸.5به گزارش ایرنا، طبق آمارها سالیانه 

میلیون هکتار مستعد توسعه سامانه های نوین آبیاری است؛ در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده  ۶بیش از 

هزار هکتار توان حاصلخیزی خاک کشور را بهبود دهد و اصالح خاک را پیگیری کند  500که ساالنه در سطح 

 .کنون اعتباری در الیحه بودجه به آن اختصاص داده نشده استکه با این حال تا

 .درصد خاک های کشاورزی کشور مواد آلی زیر یک درصد دارند ۶0گفته می شود، 

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون / ماشین آالت 

 خبرگزاری فارس  – 29/10/1397تاریخ : 

 شود هزار هکتاری می 550میلیون تنی محصول در اراضی  9.5وری باعث افزایش بهره

هزار هکتاری خوزستان و ایالم با  550های آبی و خاکی در اراضی گذاری عظیم دولت برای انجام پروژهسرمایه

  .میلیون تن محصول خواهد رسید 9/5وری مناسب به افزایش ایجاد نظام بهره

زاری فارس به نقل از روابط عمومی موسسه جهاد نصر، عباس زارع مشاور وزیر و مجری طرح به گزارش خبرگ

های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با اعالم موضوع باال افزود: به عنوان کارشناس سیستم آبیاری سامانه

 به  ه گذاری ملی بایدنوین معتقدم دست اندرکاران و مدیران استانی این طرح کالن ملی برای باز گشت سرمای

زراعی، به نژادی ،توسعه مکانیزاسیون کاشت و برداشت ،ایجاد صنایع  به شرایط آب، مصرف سازی بهینه اصول

 .تبدیلی و تکمیلی و حتی مهندسی ارزش، بیشتر توجه کنند

 تالش زمال اعتبار تخصیص با و باشد کشور مسئوالن توجه مورد باید  وی گفت: همچنین تکمیل نهایی این طرح

 خروج خطر با  با را شده ایجاد  هر گونه تاخیر ، ساختارهای  یراز شود، برقرار پیوند دو و یک فازهای میان کنند

 .کند می مواجه استان از

وی با اشاره به تاخیر اولیه و چهار ساله از زمان صدور فرمان مقام معظم رهبری تا آغاز اجرای عملیاتی طرح 

های فنی و ها و ظرفیتهزار هکتاری، ادامه داد: کافی است به یاد آوریم این تاخیر برای ایجاد زیرساخت 550

 .مهندسی بوده است

 .ها در منطقه مستقر است که باید از آن به خوبی بهره برداری کردوی گفت :اکنون سالهاست این ظرفیت

را به شدت  گیری مجدد آنها هزینهتقر در منطقه و شکلزارع افزود: انحالل هر شرکت یا موسسه پیمانکاری مس 

  .افزایش خواهد داد

مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی افزود :اگر مسئوالن فکر کنند بعد از دو سال 

 دنش برابر دو با توان نمی دوساله تاخیر  با زیرا است اشتباه دهند، ادامه  میتوانند کار فاز دو را از مرحله صفر

 . کرد آغاز را کار هم امسال  اعتبار

 .زنجیره هم کاری پرهزینه است ها و تجمیع پیمانکاران برای تشکلزارع افزود:پیوند میان ظرفیت

هزار هکتاری در خوزستان و جنوب ایالم  550 طرح اجرای برای وی با اختصاصی خواندن تحقیقات آب و خاک

باالست و علت انجام عملیات زهکشی به ویژگی خاک  ( E c ) گفت:خاک این منطقه دارای معیار شوری خاک

 .این منطقه مربوط است که ممکن است در هیچ جای دیگر کشور الزم نباشد

ار هکتاری را ارتقا داد؟ گفت: یقیناً ، هز 550وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان شرایط موجود اراضی 

 سنتی آبیاری جایگزین  نوین آبیاری طرح این از هایی بخش در  های اجرای طرح نیزهمچنان که در طول دوره
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 نیز اه گلخانه توسعه اگر نیز پس این از و است شده ایجاد ارزش مهندسی و تبدیل کانال و لوله به ها کانال. شد

 .شودباشد، در مصرف آب موجود صرفه جویی و به درآمد کشاورزان هم افزوده می  رانبردابهره مدنظر

 لینک خبر 
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 متفرقه

 ایران اکونا  – 25/10/1397تاریخ : 

 سایه کمرنگ بیمه بر سر کشاورزان

یک عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی زرندیه گفت: مسئوالن در برآوردن مطالبات کشاورزان به قانون 

  .تمکین کنند

ین ترن را اصلیعلی افشار به دغدغه های کشاورزان شهرستان زرندیه اشاره کرد و بیمه تامین اجتماعی کشاورزا

دغدغه های این قشر برشمرد و افزود: در قانون موضوع بیمه تامین اجتماعی کشاورزان به صراحت بیان شده 

شود در حالیکه این خالء قانونی در استان مرکزی و های کشور پیاده سازی و اجرا میاست و در بسیاری از استان

 .به تبع آن در این شهرستان وجود دارد

امین ای تکید بر اینکه این حق کشاورزان است که به عنوان متولیان امنیت غذایی جامعه از حقوق بیمهوی با تا

اجتماعی و بازنشستگی برخوردار شوند، بیان کرد: با وجود اینکه صراحتا این حقوق قانونی برای کشاورزان لحاظ 

کشاورزان باید از مزایای بازنشستگی شده است، اما این قشر از جامعه از این حقوق قانونی محروم هستند. 

 .برخوردار شوند ولی به دلیل مانع تراشی در قانون و سنگ اندازی، از آن محروم هستند

ها و نیز عدم تایید و پذیرفتن کارگاه های کشاورزی در لیست افشار بیان کرد: مشکالتی نظیر بازرسی کارگاه

ی های بعمل آمده از سوی نظام صنفی و تنظیم شکوائیه از های بیمه تامین اجتماعی وجود داشت که با پیگیر

سوی کشاورزان برخی از کشاورزان از این حقوق قانونی برخوردار شدند، اما هنوز به طور کامل همه کشاورزان از 

 .این مزایا برخوردار نیستند

ر از مزایای بیمه تامین اندازی در این مسیر در راستای برخورداری تمامی افراد این قشوی خواستار عدم سنگ

اجتماعی شد و افزود: عالوه بر کشاورزان باید کارفرمایان بخش کشاورزی نیز تا سقف پنج نفر براساس 

استفساریه قانونی بعمل آمده مشمول کمک دولت در حق بیمه باشند و این موضوع یک تکلیف قانونی است و 

 .ندباید مسئوالن نسبت به این نص صریح قانونی تمکین کن

افشار به اخذ تسهیالت کشاورزی با نرخ جاری کشور به عنوان دیگر دغدغه کشاورزان اشاره کرد و گفت: نباید 

تسهیالت کشاورزی اشتغالزایی به غیر کشاورزان پرداخت شود بلکه باید تسهیالت با نرخ ارزان قیمت به فعاالن 

 .بعمل آیدکشاورزی پرداخت شود و در خصوص وثیقه تسهیالت نیز مساعدت 

وی به نرخ تضمینی اعالم شده برای خرید گندم تولیدی کشاورزان نیز اشاره کرد و افزود: نرخ اعالمی خرید 

تضمینی گندم توجیه اقتصادی ندارد و چون گندم به عنوان یک محصول استراتژیک محسوب شده و تقویت 

جاد اشتغال از ارزبری جلوگیری خواهد کرد، نیازی کشور از واردات خواهد شد و عالوه بر ایتولید آن موحب بی

 .است ضروری کاران گندم از حمایت راستای ترمیم نرخ اعالمی در 
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وی به مشکل سوخت ماشین آالت کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه در شهرستان زرندیه شرکت پخش 

واقعی سوخت ماشین آالت با استقرار  و پاالیش فرآورده های نفتی مستقر نیست و انتظار کشاورزان تامین نیاز

 .این شرکت در شهرستان و جلوگیری از قاچاق است

بهره بردار کشاورزی در نظام صنفی کشاورزی شهرستان  1700 افشار در ادامه با اشاره به عضویت بیش از 

زرندیه گفت: در بخش خرقان این شهرستان بیشترین اعضا به دلیل اقلیم خاص منطقه، در حوزه زراعت بویژه 

کشت گندم و جو فعالیت دارند اما در بخش مرکزی و شهرهای تابعه، باغداران و بویژه پسته کاران اعضای نظام 

 .می دهند صنفی را تشکیل

وی به عضویت نظام صنفی کشاورزی شهرستان در نظام صنفی استان مرکزی از سال گذشته اشاره کرد و افزود: 

های شهرستان از دیگر های منابع آب، شورای اداری و کمیتهاتصال به شبکه دولت و عضویت در کارگروه

 .توفیقات نظام صنفی کشاورزی زرندیه بوده است

سازی دفتر نظام صنفی اشاره کرد و افزود: سرفصل درآمدهای نظام صنفی از محل اخذ پروانه وی به تجهیز و نو

 .های بانکی استهای کشاورزی و نیز پرداخت حق عضویت و سود سپرده

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 ایرنا  – 27/10/1397تاریخ : 

 برابر شده است 4تولیدات کشاورزی ایران پس از انقالب 

میلیون تن در ابتدای پیروزی انقالب  25کشور از وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولیدات کشاورزی  -ایرنا -شهرکرد

 .برابری را نشان می دهد ۴میلیون تن افزایش یافته که این رقم افزایش  122اسالمی، اینک به 

به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری افزود: ایران پس از 

اورزی دستاوردهای بسیاری کسب کرد تا زمینه را برای استقالل و پیروزی انقالب اسالمی در حوزه کش

  .خودکفایی کشور در حوزه مواد غذایی فراهم کند

 1۶0برابری تولید محصوالت باغی کشور تصریح کرد: در حوزه تولید گوشت طیور نیز از  20وی با اشاره به رشد 

  .میلیون تن رسیده است 2ی به بیش از درصد 12هزار تن در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی با رشد 

میلیون دالر مواد لبنی طی سال جاری خبر داد و گفت: تولید  ۶50وزیر جهاد کشاورزی همچنین از صادرات 

  .هزار تن افزایش یافته است 500میلیون و  10به  5۶تن در سال  500هزار و  2پنیر در کشور از 

 1.1هزار تن به  50از پیروزی انقالب اسالمی با رشد قابل توجه از حجتی خاطرنشان کرد: تولید شیالت نیز پس 

  .میلیون تن رسیده است

وی، استقالل در تولید مواد غذایی را از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی عنوان کرد و افزود: امروز با 

میل زنجیره از مزرعه تا خودکفایی در تولید گندم، نان خارجی از سفره های مردم برچیده شده است و با تک

  .سفره به بخش قابل توجهی از اهداف پیش بینی شده خود در این حوزه دست یافته ایم

خبر داد  9۸هزار تن پرتقال برای نوروز  ۴0هزار تن سیب درختی و  35وزیر جهاد کشاورزی همچنین از ذخیره 

  .است و گفت: ارسال به استانها و ذخیره سازی در سردخانه ها آغاز شده

طرح کشاورزی از جمله کشت و صنعت گیاهان  2به گزارش ایرنا، با حضور وزیر جهاد کشاورزی عملیات اجرایی 

  .نفر آغاز شد110دارویی و مجتمع گلخانه ای شاخه بریده در شهرستان بروجن با اشتغالزایی 

آب دوراهان بروجن دیدن همچنین محمود حجتی در سفر یک روزه به چهارمحال و بختیاری از خط انتقال 

  .کرد

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 خبرگزاری فارس  – 25/10/1397تاریخ : 

 سقوط هواپیمای حامل گوشت تاثیری بر تنظیم بازار ندارد 

تن در مقابل گوشتی که روزانه داخل کشور  30تا  20مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: رقم 

 .تواند خللی به روند توزیع و تنظیم بازار داشته باشدشود بسیار ناچیز است و نمیتوزیع می

که از بیشکک قرقیزستان و حامل محموله گوشت بود  707هواپیمای باری بوئینگ به گزارش فارس، روز گذشته 

 .نفر از هموطنان ما در این سانحه به شهادت رسیدند 15در فرودگاه فتح کرج دچار حادثه شد و تعداد 

بانی یاز آنجا که این هواپیما محموله گوشت وارداتی از قرقیزستان به مقصد تهران بود با مدیرعامل شرکت پشت

 .وگویی انجام دادیمامور دام گفت

گفت: این هواپیما که از قرقیزستان به مقصد وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،حمید ورناصری در گفت

 .کردهای خصوصی وارد میتن گوشت گوسفندی بود که یکی از شرکت 30تا  20تهران بود حامل 

دهند و واردات گوشت گوسفندی را از کشورهای مختلف انجام میشرکت  ۶0الی  50وی همچنین گفت: روزانه 

 .شودتن گوشت توسط بخش خصوصی وارد و در داخل کشور توزیع می 150در مجموع روزانه 

گویند مسئله سقوط هواپیمای حامل گوشت در تنظیم بازار خللی ایجاد ورناصری در پاسخ به اینکه برخی می

شود بسیار ناچیز است و ن در مقابل گوشتی که روزانه داخل کشور توزیع میت 30تا  20کند، گفت: رقم می

 .تواند خللی به روند توزیع و تنظیم بازار داشته باشدنمی

به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گوشت وارداتی روزانه از کشورهای استرالیا، قزاقستان، قرقیزستان و 

 .شودسایر کشورهای آسیای میانه انجام می ارمنستان ، روسیه ، افغانستان و

وی در پایان خاطرنشان کرد: این حادثه تلخ و دلخراش رابه خاطر از دست دادن عزیزان نیروی هوایی ارتش را به 

گوییم و از خانواده های جان باختگان و خانواده بزرگ نظامیان غیور و بخصوص نیروی بزرگ ارتش تسلیت می

 غفران الهی طلب می کنیمدرگاه خداوند متعال 

 .لینک خبر 
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 متفرقه 

 ایرنا  – 2۴/10/1397تاریخ : 

 آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های کشاورزی گلستان برگزار شد

طرح  20زنی  کلنگ و افتتاح آیین استانی مدیران از جمعی و کشاورزی جهاد وزیر حضور با – ایرنا –گرگان 

 .کشاورزی گلستان در شهرستان گمیشان در شمال غرب این استان برگزار شد

طرح کشاورزی شامل کانال های اصلی  1۶به گزارش خبرنگار ایرنا در این مراسم که عصر دوشنبه برگزار شد، 

میگو، مزارع پرورش میگو و مرکز تکثیر و عمل آوری مجتمع  ۴و  2آبرسان، کانال زهکشی اصلی، پل های الین 

هکتاری میگو، مجتمع ماهیان خاویاری  ۶000میگو افتتاح شد و چهار طرح تاسیسات زیربنایی فاز دوم مجتمع 

 و فاز دوم زهکشی اراضی نیز کلنگ زنی شد 

میلیارد  35۸هزار و  19پروژه عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی با اعتبار  ۶1۴طرح در قالب  20در مجموع 

طرح آن مربوط به 10زنی شد که نفر در سفر دوم دولت تدبیر و امید افتتاح و کلنگ ۸۴51ریال و اشتغالزایی 

 .شهرستان گمیشان است

پرورش میگو از ظرفیت های مهم اشتغالزایی در گلستان است که تکمیل طرح های در دست اقدام شیالت در 

فزایش درآمد اهالی، زمینه ایجاد فرصت های شغلی بیشتر را برای جوانان منطقه شهرستان گُمیشان عالوه بر ا

 .فراهم می کند

 .سایت پرورشی گمیشان واقع در شمال غرب گلستان تنها مجتمع تولید میگو در شمال کشور است

کم آب  وریبه گفته کارشناسان شیالت، میگوی تکثیری در این مجتمع از نوع وانامی است، این گونه به علت ش

 .گرم می رسد 15روز پرورش یافته و به وزن  120و اقلیم و خاک مناسب طی 

فصل پرورش میگو در مجتمع گمیشان اردیبهشت و فصل برداشت این آبزی مهر و آبان ماه است که امسال 

 .مزرعه پرورش میگو فعال بود 50بیبش از 

پروری به یکی از استان های برتر پرورش میگو در گلستان در سال های اخیر با روی آوردن به توسعه آبزی 

کشور تبدیل شد که فراهم آوردن مقدمات الزم برای تکمیل چرخه تولید، عالوه بر خودکفایی در این حوزه، 

 .میزان برداشت این آبزی را افزایش خواهد داد

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 ایرنا  – 2۴/10/1397تاریخ : 

 را کنترل می کنیم 707فرآیند معدوم کردن محموله گوشت هواپیمای 

 را 707 هواپیمای گوشت محموله کردن معدوم فرآیند: گفت البرز استان کشاورزی جهاد رییس –ایرنا  -تهران 

 .کنیم می دنبال و کنترل کامل صورت به دفن زمان تا ابتدا از

 707خبرنگار سیاسی ایرنا، سید مجید موسوی روز دوشنبه در محل حادثه سقوط هواپیمای بویینگ به گزارش 

در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت محموله گوشت این هواپیما، اظهار داشت: هماهنگی های الزم با 

ه این محموله، مسئوالن دامپزشکی برای حمل الشه های گوشت بوسیله کامیون انجام شده و قرار است به همرا

شبکه دامپزشکی در فرآیند دفن الشه ها حضور یابند و پس از معدوم کردن و تصویر برداری، آن را صورتجلسه 

 .کنند

تن وزن داشته  30وی در خصوص وزن محموله گوشت در این هواپیما، گفت: بر اساس اعالم قبلی این محموله 

 .ارائه شود تا وزن دقیق آن مشخص گردداما باید مدارک الزم از مبدا ارسال این محموله 

رییس جهاد کشاورزی استان البرز با یادآوری این که محموله گوشت اصال قابلیت مصرف ندارد، نسبت به انتشار 

  .اخباری درباره چگونگی مصرف آن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هشدار داد

ه گوشت ها را از ابتدا تا زمان دفن به صورت کامل کنترل موسوی تاکید کرد: ما فرآیند حمل و معدوم کردن الش

 .و دنبال می کنیم

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 ایرنا  – 2۴/10/1397تاریخ : 

 سدهای خاکی استانهای شمالی بهسازی می شوند

گفت: تقویت کیفی، بهسازی و الیروبی آب بندان ها و سدهای خاکی موجود وزیر جهادکشاورزی  -ایرنا  -گرگان 

 .در سه استان شمالی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمود حجتی روز دوشنبه در حاشیه بهره برداری از بزرگترین سیستم آبیاری تحت 

ع در شمال این استان اظهارداشت: تالش می شود با الیروبی مستمر فشار اراضی گلستان در شهرستان آق قال واق

و بهسازی سازه های این آب بندان ها عالوه بر بهره مندی از فرصت ذخیره آب برای فصول کم آبی، در حوزه 

 .جذب گردشگری و توریسم نیز مورد استفاده قرار گیرد

پروری نیر در آب بندان ها ایجاد شود تا جوامع وی ادامه داد: باید فرصت و ظرفیت اجرای طرح های آبزی 

 .پیرامونی بهره حداکثری از منافع آن را داشته باشند

به گزارش ایرنا در این مراسم که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران استانی بزرگترین سیستم 

میلیارد ریال در زمینی به مساحت 125آبیاری تحت فشار در اراضی زراعی استان گلستان با اعتباری بالغ بر 

 .هکتار به بهره برداری رسید 95۸

میلیارد ریال مرمت و الیروبی و طرح  ۶0هکتار آب بندان این منطقه با اعتبار  70در اجرای این طرح همچنین 

 .میلیارد ریال هزینه اجرایی شده است ۸0تسطیح، تجهیز و نوسازی اراضی زیرپوشش با 

 .کیلومتری شمال گرگان )مرکز استان گلستان( واقع است15شهرستان آق قال در 

وزیر جهاد کشاورزی همچنین امروز از پروژه آبخیزداری در حوزه آبخیز اوغان شهرستان گالیکش در شرق استان 

هزار تن و سرمایه گذاری  10گلستان دیدن کرد و با حضور وی مجتمع فرآوری تخم مرغ پاستوریزه به ظرفیت 

 .نفر در شهرک صنعتی فاضل آباد به بهره برداری رسید 1۴ریال و اشتغال زایی میلیارد  ۶3

هزار هکتار زمین کشاورزی از قطب های مهم تولید کشور به شمار می رود و  ۶۶7استان گلستان با داشتن 

زایش استمرار اجرای طرح زهکشی در اراضی شمال استان برای افزایش راندمان آب، استفاده از نهاده ها و اف

  .تولید و اشتغال در منطقه ضروری است

روستا بر پایه کشاورزی  75هزار نفری گلستان بویژه در یکهزار و  ۸۶3اقتصاد اصلی جمعیت یک میلیون و 

 .استوار است

سفر رییس جمهوری و جمعی از وزرا و اعضای کابینه به استان گلستان، امروز )دوشنبه( آغاز شد و تا فردا ادامه 

 .دارد

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 ایرنا  – 29/10/1397تاریخ : 

 کشاورزان نمونه« ما می توانیم»باور 

 «خواستن توانستن است»کشاورزان نمونه از قشرهای مولد هستند که به خودباوری مبتنی بر  -ایرنا  -بیرجند 

 .آبی و سایر چالش ها رسیده اندحتی با وجود خشکسالی، کم 

به گزارش ایرنا ،این دسته از کشاورزان به ارزش دانش فنی در کنار تجربه گرانبهای پیشینیان و به کارگیری آن 

  .در مزرعه و باغ پی برده اند و از مزایای آن در تولید بیشتر و بهتر با بهره وری باال استفاده می کنند

از استان ها کشور چندین سال متوالی است که از خشکسالی، کمبود آب و  خراسان جنوبی مانند بسیاری

بارندگی رنج می برد اما برخی کشاورزان و بهره برداران این استان مرزی و کویری در همین شرایط یکسان با 

 ر دراراده، خالقیت، نوآوری، ابداع و البته آزمون و خطا و پشت سر گذاشتن تجربه ها به موفقیت های چشمگی

  .سطح ملی رسیدند

این استان علیرغم همه محدودیت های طبیعی و غیرطبیعی در سی و سومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های 

رتبه برتر شد و از نظر تعداد نمونه های ملی این بخش در سال جاری  1۴ملی بخش کشاورزی موفق به کسب 

  .رتبه دوم کشور را به دست آورد

سی علل و عوامل این موفقیت و دستاوردهای بخش کشاورزی با حضور تعدادی از کشاورزان میزگردی برای برر

نمونه ملی سال جاری، رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان در محل خبرگزاری جمهوری اسالمی 

  .ایرنا( خراسان جنوبی برگزار شد که مشروح آن را در زیر می خوانید)

زی خراسان جنوبی گفت: در شرایطی که استان با خشکسالی های چندین ساله رئیس سازمان جهاد کشاور

  .دست و پنجه نرم می کند نیروی انسانی در مزرعه نقش اساسی را دارد

نفر کشاورز و بهره بردار از استان کم آب و درگیر خشکسالی توانستند در سطح  1۴غالمرضا قوسی افزود: اینکه 

  .ان از همت بلند تولیدکنندگان این استان داردملی بدرخشند شوخی نیست و نش

روزه، تبخیر و تعرق آب، کمبود منابع آبی، کیفیت پایین آب،  120وی تصریح کرد: شرایط اقلیمی، بادهای 

شوری خاک و خشکسالی، شرایط کار کشاورزی و دامداری را در استان سخت کرده است اما کشاورزان و 

  .وانستند نمونه ملی معرفی شوندتولیدکنندگان در همین شرایط ت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: همچنان که در صحبت های وزیر جهاد کشاورزی 

در مراسم تجلیل از نمونه های ملی نیز اشاره شد کشاورزان و تولیدکنندگان ثابت کردند در این شرایط سخت و 

  .بحرانی هم می توان موفق بود

اکید بر اینکه با برنامه ریزی دقیق و صحیح می توان تولیدکننده موفق بود گفت: کشاورز استان توانست وی با ت
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  .کیلوگرم زعفران خشک در یک هکتار را تولید کند در حالیکه میانگین حدود چهار کیلوگرم در هکتار است 27

بردار نقش اساسی را داشت و در قوسی افزود: در این موفقیت ملی تالش، کوشش و دلسوزی کشاورز و بهره 

  .را باور کرده است« خواستن توانستن است»درجه نخست کشاورز اصطالح 

وی گفت: کشاورزان ما به این باور رسیده اند که با انگیزه و هدف می توانند در شرایط سخت استان، کار عظیم و 

  .جهادی را انجام دهند

ضافه کرد: فرایند انتخاب کشاورز و بهره بردار نمونه بخش رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ا

  .کشاورزی در سطح ملی آسان نیست و حدود یکسال به طول می انجامد

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در ادامه این میزگرد گفت: شناسایی و 

  .نامه های مهم مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استمعرفی تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی یکی از بر

پرونده از  5۶شراره شیبانی افزود: در سی و سومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی 

  .استان خراسان جنوبی به ستاد مربوط ارسال شد

ونده منابع پایه و تولید، هشت پر 17پرونده مربوط به ترویج و تشکل های کشاورزی،  19وی گفت: از این تعداد 

پرونده امور دام، طیور، شیالت و آبزیان و بخش های زراعت، باغبانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی هر کدام چهار 

  .پرونده بوده است

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: از مجموع پرونده های ارسال 

نفر بودند این  10و بهره بردار استان در سال جاری نمونه ملی معرفی شدند و سال گذشته نیز  کشاورز 1۴شده 

  .در حالیست که بیشتر استان های برخوردار کشور دارای رتبه های تک رقمی بودند

 هتولیدکننده نمونه ملی گیاهان دارویی )خارشتر( نیز گفت: پروژه گیاهان دارویی خارشتر یک طرح ملی است ک

در خراسان جنوبی  93شاید سه دهه اخیر در خصوص آن اقدامات زیادی صورت گرفت اما با شروع آن در سال 

  .چهار سیاست مهم با هدف جلوگیری از خالی شدن مرزها مورد توجه قرار گرفت

 شسینا سرحدی افزود: با توجه به باالبودن سرعت توسعه بیابان های استان با همکاری مرکز تحقیقات بخ

  .کشاورزی و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی کشت خارشتر در استان شروع شد

برای کشت خارشتر تجربیات گذشتگان را بررسی کردیم منتها این تجربیات بیشتر در حالت  :وی گفت

  .دانشگاهی و مقایس کم در نظر گرفته شده بود

ه سخت استقرار دانست و اظهار داشت: مطالعات ، کشت گیاه خارشتر را فوق العاد97این تولیدکننده نمونه سال 

سال نیز کشت انجام شد اما پاسخگو نبود، در  2سال طول کشید،  2در خصوص کشت روتین این نوع گیاه 

  .خارشتر کشت شد و اردیبهشت ماه امسال نتیجه داد 9۶نهایت با تهیه تانک ذخیره و بذر اصالح شده اسفند 

رتخانه بسیار مهم بود و با استفاده از این روش اکنون می توان مانند گندم، این حرکت در سطح وزا :وی گفت
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هزار لیتر عرق  2کیلوگرم بذر خارشتر سه هزار کیلوگرم علوفه خشک،  100کشت خارشتر را انجام داد یعنی با 

  .کیلوگرم ترنجبین در هکتار تولید می شود 10خارشتر و 

خارشتر چهار هدف نهایی از جمله علوفه ارزان، جلوگیری از توسعه  سرحدی تاکید کرد: در کشت گیاه دارویی

  .بیابان، زنبورداری و عرقیات گیاهی مدنظر قرار گرفته است

مدیریت بهینه مزرعه خارشتر، دستیابی به تولید کمی و کیفی بذر، علوفه خشک و عرقیات خارشتر، مدیریت 

ت در اجرای طرح های کشاورزی در تعامل با مراکز جهاد مصرف آب، استفاده نکردن از سموم شیمیایی، مشارک

کشاورزی و پیش بینی برنامه توسعه کشت از جمله شاخص هایی است که این تولیدکننده نمونه ملی گیاهان 

  .دارویی در آن موفق عمل کرده است

استان و توان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: سختکوشی مردم 

  .کارشناسان، این موفقیت مهم ملی را رقم زد

مهدی عصمتی پور افزود: بیشتر افرادی که در سی و سومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 

کشاورزی انتخاب شدند از شهرستان های دارای شرایط سخت تر استان بودند که نشان از همت بلند 

  .تولیدکنندگان است

هزار  15هزار هکتار عنوان کرد و گفت: خراسان جنوبی با داشتن  110زیرکشت زعفران کشور را  وی سطح

هکتار سطح زیرکشت زعفران اما کشاورز نمونه ملی را به خود اختصاص داد؛ این یعنی کشاورزان اگر بخواهند 

  .می توانند در شرایط سخت نیز نخست باشند

ش کشاورزی درح سربیشه هم گفت: این شرکت تعاونی روستایی پس مدیرعامل شرکت خدمات مکانیزاسیون بخ

کار خود را آغاز و بعد از گذشت چندین سال  7۴از ارایه شدن قانون یکپارچه سازی اراضی کشور در سال 

توانست جای خود را بین کشاورزان بخش درح پیدا کند تا جایی که کشاورزی این بخش امروز خود را مدیون 

  .دمات این تشکل می داندفعالیت ها و خ

کیلومتری مرز افغانستان واقع شده لذا این شرکت سهامی زراعی  35سجاد حیدری افزود: بخش مرکزی درح در 

  .با فعالیت ها و خدمات خود و رواج کشاورزی نقش بسزایی در تقویت مرزبانی داشته است

هزار نفر زیر پوشش هستند که از  10نی و خانوار سهامدار این شرکت تعاو ۴50در حال حاضر  :وی بیان کرد

  .خدماتی از قبیل تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی، نهاده های دامی و تامین خوراک دام برخوردار می شوند

این کشاورز نمونه گفت: بعد از خشکسالی های چندین ساله و عدم بهره برداری مناسب از آب مصرفی، این 

صرفه جویی در مصرف آب اقدام به مقابله با این مشکل و تصمیم بر انجام شرکت برای افزایش عملکرد و 

  .درصدی مصرف آب شد ۶0کشاورزی مکانیزه و حرفه ای گرفت که سبب کاهش 

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه درآمد حاصل از کشاورزی برای کشاورزان فصلی بوده و مشکالت نقدی آنان 
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نیزاسیون کاشت، داشت و برداشت را به صورت بدهکاری انجام می دهیم و کامال مشهود است لذا خدمات مکا

  .کشاورز بعد از برداشت و فروش با شرکت تسویه می کند

سه برادر  :همچنین در ادامه این میزگرد تولیدکننده نمونه ملی سبزی و صیفی نشایی از شهرستان زیرکوه گفت

معکوس داشته باشیم و در زادگاه خود به کشاورزی  هستیم که از پنج سال پیش تصمیم گرفتیم مهاجرت

  .بپردازیم

روح اهلل رازقی افزود: در حال حاضر به عنوان کشاورز نمونه ملی معرفی شدم در حالیکه ما رقبایی در کشورهای 

  .خارجی داریم و باید نسبت به این افراد هم حساسیت نشان داده و با آنها به رقابت بپردازیم

: برخی محصوالت کشاورزی از جمله پرتقال زمانی از مصر و ترکیه وارد ایران می شد در حالیکه با وی بیان کرد

  .همت کشاورزان جلوی واردات گرفته شد و به خودکفایی رسیدیم

این تولید کننده نمونه کشاورزی گفت: االن در برخی محصوالت جالیزی از جمله خربزه و هندوانه رقیب چینی 

ستی با افزایش بهره وری جلوی ورود محصوالت سایر کشورها به ایران گرفته شود و به خودکفایی داریم لذا بای

  .برسیم

وی یکی از دالیل موفقیت خود را مدیریت بهینه و مصرف آب با استفاده از آبیاری تحت فشار نوار تیپ اعالم 

  .مصرف آب بسیار پایین آمدبا استفاده از روش آبیاری تحت فشار بهره وری زیاد شد و  :کرد و گفت

تولیدکننده نمونه ملی سبزی و صیفی نشایی اضافه کرد: دستیابی به تولید کمی و کیفی محصول خربزه رقم 

اطلس در سطح هکتار و تغذیه بهینه گیاهی با استفاده از کودهای پایه و ریز مغذی از دیگر دالیل موفقیت من 

  .در کشت صیفی نشایی بوده است

کید بر لزوم به کارگیری توصیه های فنی و بهره مندی از تجارب خبرگان کشاورزی و افراد با تجربه وی با تا

  .اظهار داشت: علم و تجربه در بخش کشاورزی هر دو بسیار مهم هستند در حالیکه هنوز با هم لینک نشده اند

و گفت: برخی کشاورزان تجربیاتی نامید « میلیون تومانی 100تجربه های »رازقی تجربیات خبرگان کشاورزی را 

  .دارند که نمی توان آن را در کتاب ها و نوشتارها یافت و در واقع می توان آن را فن و فوت کوزه گری دانست

وی یادآور شد: برای نمونه از خراسان جنوبی به اصفهان رفتم تا پای صحبت پیازکار نمونه بنشینم و تجربیات 

  .دادم که این تجربه ها شاید در هیچ کتاب و کالس درسی پیدا نشودوی را سرلوحه کار خود قرار 

هزار کیلوگرم در هکتار خربزه نشایی شده است، یکی از مشکالت خود را نبود  30رازقی که موفق به برداشت 

دستگاه های کشت مکانیزه برای نشا خربزه دانست و از مسئوالن جهاد کشاورزی استان خواست در این زمینه 

  .و سایر کشاورزان استان را حمایت کنندوی 

وی افزود: تا کی قرار است از دولت گالیه کنیم تا از ما حمایت کند بنابراین باید دست روی زانو گذاشته و بلند 

  .شویم، از بس جلوی بانک گالیه کردیم خسته شدیم
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 ۸0کنم متوجه می شوم حدود گفت: وقتی به پنج سال تجربه کاری خود رجوع می  97کشاورز نمونه ملی سال 

درصد مشکل به دلیل نداشتن تجربه کافی، شرایط اقلیمی و از این قبیل بوده که دولت نمی توانسته در آن 

  .نقشی ایفا کند

وی بیان کرد: برخی کشورهای اروپایی کشاورزی بسیار متفاوتی نسبت به ما دارند، بهره وری بسیار باال و تناژ 

  .که باید از تجربیات این کشورها نیز بهره مند شویم محصوالتشان زیاد است

شاخه گل رز در  250تولیدکننده نمونه محصول گلخانه ای گل و گیاهان زینتی نیز که موفق به برداشت 

مترمربع شده است گفت: وقتی یک فرد کشاورز یا تولیدکننده می تواند فرایندی را انجام دهد که نسبت به 

  .موقعیت خوبی قرار بگیرد یعنی بقیه کشاورزان هم می توانند سطح کشور یا دنیا در

محمدهادی موهبتی افزود: کشاورزان نمونه بخش های مختلف در معرفی پتانسیل های یک منطقه نقش مهمی 

ایفا می کنند همچنین با ارایه روش های مناسب کشت، سایر کشاورزان نیز می توانند از تجربیات آنان برخوردار 

  .شوند

کیلوگرم زعفران خشک برداشت کند پس بقیه هم می  27وی بیان کرد: اگر کشاورزی می تواند در یک هکتار 

توانند لذا آنچه مهم است اینکه به این باور برسیم که شدنی است و دالیل عدم موفقیت را باید یافت و برای رفع 

  .آن کوشید

مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی، ترویجی، اجرایی و این بهره بردار نمونه یکی از دالیل موفقیت خود را 

بازدیدهای متخصصین خارجی و داخلی عنوان کرد و گفت: رعایت اصول فنی در گلخانه برای مصرف بهینه 

  .انرژی و سیر روش های کاهش مخاطرات کشاورزی از دیگر موفقیت هاست

اره کرد و افزود: دستیابی به تولید کمی و کیفی ارقام مددجوی ناشنوا در گلخانه اش 17وی به اشتغالزایی برای 

رز هلندی، مدیریت بهینه مصرف آب از طریق بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای و وجود سردخانه و سیستم 

  .های مجهز بسته بندی محصوالت تولیدی از دیگر موفقیت ها بوده است

شاورزی به دلیل کمبود آب، شوری خاک، روزهای آفتابی موهبتی اظهار داشت: شرایط خراسان جنوبی از نظر ک

زیاد و سایر با سایر استان ها متفاوت است لذا باید از روش هایی مانند تغییر الگوی کشت و آبیاری های نوین 

  .بهره مند شد

لید و تو وی گفت: بهترین راهکار برای اینکه بتوانیم حداکثر استفاده را از میزان آب موجود برای اشتغالزایی

  .ببریم تولیدات گلخانه ای به روش های هیدروپونیک است

دهم تا یک لیتر بر ثانیه نیاز است که این میزان آب  ۶وی ادامه داد: در یک هکتار گلخانه هیدروپونیک حدود 

م نفر در ینفر اشتغالزایی ایجاد می کند در حالیکه اگر به یک مزرعه گندم منتقل شود اشتغالزایی به ن 15بالغ بر 

  .سال در روز می رسد
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تولیدکننده نمونه محصول گلخانه ای گل و گیاهان زینتی گفت: حتی در محصوالت کم آبخواه دیگر اگر آب 

مناسب و مرغوب باشد فقط باید در کشت هیدروپونیک استفاده شود اما اینکه این کار انجام نمی شود به دلیل 

  .نداشتن دانش فنی است

بسیاری از کشاورزان توانایی مالی باالیی ندارند تا بتوانند سازه های گلخانه ای را احداث کنند یا  وی تصریح کرد:

اینکه خیلی از کشاورزانی که به این موضوع ورود کرده اما موفقیت چندانی نداشته اند عالوه بر فقر دانش فنی از 

  .حمایت های انتهایی برخوردار نشده اند

ینکه دولت برای همه محصوالت خرید تضمینی قرار دهد، را نداریم اما باید روش های موهبتی گفت: انتظار ا

مختلفی باشد تا بتوان هزینه تولید محصوالت کشاورزی را پایین آورد تا کشاورز در دنیا به رقابت بپردازد و نیاز 

  .به واردات نداشته باشیم

ید را برای خود اقتصادی کنیم لذا همیشه نباید از دولت وی تاکید کرد: باید هزینه تولید را پایین آورد و تول

انتظار حمایت داشته باشیم اما باید دولت جایی که تنگنا وجود دارد از جمله قوانین سخت و پیچیده از 

  .کشاورزان و بهره برداران حمایت کند

وفقیت ها نشان می رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم در جمع بندی این میزگرد گفت: این م

دهد در درجه نخست کشاورز و تولیدکننده نباید به سیستم دولتی متکی باشد بلکه باید دنبال نکات علمی، فنی 

  .و تحقیقاتی باشد

هر فرد در هر زمینه  :دانست و افزود« خواستن»غالمرضا قوسی یکی از دالیل اصلی موفقیت در هر حوزه ای را 

  .ند باید ابتدا دانش و فن الزم را کسب کندای بخواهد سرمایه گذاری ک

وی مدیریت بهینه آب و خاک را از دیگر دالیل موفقیت تولیدکنندگان استان ذکر کرد و گفت: رعایت اصول 

فنی، به زراعی، تولید محصول با کیفیت، مدیریت بهینه آفات و بیماری ها، برداشت های به موقع و کشت های 

  .وفقیت کشاورزان استان استمکانیزه از دیگر دالیل م

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بر لزوم حضور فعال تولیدکنندگان در دوره های آموزشی و 

ترویجی تاکید و بیان کرد: یکی از نیازهای بخش کشاورزی رعایت نکات فنی و حضور مستمر در دوره های 

  .آموزشی است

های مهم جهاد کشاورزی برشمرد و اظهار داشت: حلقه های زنجیره تولید  وی تکمیل زنجیره تولید را از اولویت

  .از مزرعه تا سفره و از سفره تا صادرات باید قوی و محکم شود تا در توسعه بخش کشاورزی تاثیرگذار باشد

نیروی  گیریقوسی گفت: استفاده از ارقام و نژادهای پربازده، رعایت استانداردهای بین المللی و بهداشتی، به کار

انسانی، تثبیت و ایجاد اشتغال، اجرای طرح های تحقیقاتی، استفاده بهینه از منابع اعتباری از جمله مالک های 

  .انتخاب کشاورز نمونه است
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برخی کشاورزان با  :وی با بیان اینکه طرح های تحقیقاتی به توسعه کشاورزی و تولید کمک می کند یادآور شد

اراضی به اجرای طرح های پایلوت کمک می کنند که بدون شک این موضوع نیز سبب در اختیار قراردادن 

  .توسعه کشاورزی می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به پرداخت منابع اعتباری به کشاورزان اشاره کرد و گفت: امسال 

داخت شد که می تواند در سرمایه درصد پر ۶تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری با کارمزد چهار و 

  .گذاری موثر باشد

وی توجه به الگوی کشت با توجه به شرایط اقلیمی را بسیار مهم دانست و افزود: دانش بومی خیلی جاها راهگشا 

  .است و در کنار دانش فنی می تواند مبنایی برای توسعه باشد

خش کشاورزی باید مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد قوسی اظهار داشت: استفاده از ماشین آالت مکانیزه در ب

  .چون اکنون با دستگاه های قدیمی و سنتی نمی توان به تولید بیشتر و بهره وری باال دست یافت

 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 

 متفرقه 

 ایرنا  – 30/10/1397تاریخ : 

 چاه کشاورزی ظرف پنج سال برق دار می شود ر حلقهپنجاه هزا

هزار حلقه چاه کشاورزی ظرف  50مدیرعامل موسسه جهاد نصر از هدف گذای برق دار کردن  -ایرنا  -تهران 

هزار حلقه چاه مجاز برق دار می  10پنج سال آینده خبر داد و گفت: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، ساالنه 

 .شود

 ۶00روز یکشنبه در نشست خبری افزود: اکنون « محمد جواد صالحی نژاد»اقتصادی ایرنا،  به گزارش خبرنگار

هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور وجود دارد که با استفاده از ژنراتورهایی که اتالف انرژی و آب را به 

 .همراه دارند، کار می کنند

حلقه چاه مجاز  100ی مصرف سوخت، برق دار کردن وی ادامه داد: بر اساس تفاهمی با سازمان بهینه ساز

کشاورزی به صورت آزمایشی در استان های همدان، ایالم، آذربایجان شرقی، فارس، تهران، کردستان و کرمانشاه 

 .حلقه چاه مجاز برق دار شده است 51از شهریورماه امسال کلید خورد که تاکنون 
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 200تا  100ردن هر حلقه چاه کشاورزی را به طور میانگین بین وی میزان اعتبار مورد نیاز برای برق دار ک

میلیون تومان عنوان کرد و اظهارداشت: اکنون یارانه ای که دولت برای برق مصرفی چاه های کشاورزی پرداخت 

 .می کند، بیش از میزان مصرف سوخت است که می تواند در منافع ملی نیز تاثیرگذار باشد

برق دار شدن چاه های کشاورزی از سیاست های دولت و از برنامه های اقتصاد  صالحی نژاد تصریح کرد:

مقاومتی است که برای کاهش مصرف انرژی و سوخت )برق، نفت و گازوئیل(، منابع آب، کاهش آلودگحی های 

 .زیست محیطی و کاهش هزینه های تولید بخش کشاورزی هدف گذاری شده است

رونده مربوط به چاه های مجاز بخش کشاورزی به سازمان بهینه سازی مصرف وی اضافه کرد: اکنون سه هزار پ

 .سوخت ارسال شده تا پس از بررسی و تایید در تعامل با وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و نفت اجرایی شود

وی ضمن انتقاد از کندی فرایند رسیدگی و بررسی صورت وضعیت برق دارشدن چاه های بخش کشاورزی در 

در پنج ماه اخیر در انتظار تاییدیه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت  :سازمان بهینه سازی مصرف سوخت گفت

برای سه هزار پرونده معرفی شده هستیم که در صورت تایید این سازمان بخشی از مشکالت بخش کشاورزی در 

 .خصوص برق دار شدن چاه های مجاز حل و فصل می شود

هزار حلقه چاه مجاز بخش  10نصر افزود: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز ساالنه مدیرعامل موسسه جهاد 

 .هزار حلقه چاه را برای مدت پنج سال محقق کند 50کشاورزی برق دار می شود که می تواند هدف گذاری 

طریق درصد از  20درصد منابع از سوی دولت و  ۸0به گفته وی، برای اجرای برق دارشدن چاه های کشاورزی 

 .کشاورزان تامین اعتبار می شود

 

 مقابله با ریزگردها در یک برنامه پنج ساله محقق می شود  **

به  1395صالحی نژاد تصریح کرد: احیای دشت های خوزستان و ایالم به دستور مقام معظم رهبری در سال 

مناسب، افزایش تولیدهای منظور تامین آب مورد نیاز، کاهش گرد و غبار و ریزگردها، ایجاد پوشش گیاهی 

  .هزار هکتار کلید خورد 550کشاورزی و رشد اشتغالزایی در سطح 

 295مرحله اجرایی شود، اظهار داشت: مرحله اول این طرح در سطح  2وی با بیان این که قرار شد این پروژه در 

هکشی و تجهیز و نوسازی هزار هکتار با اجرای شبکه های اصلی توسط وزارت نیرو و اجرای شبکه های فرعی، ز

  .توسط وزارت جهاد کشاورزی به اتمام رسید

هزار هکتار نیازمند اعتبار  255وی گفت: اکنون مرحله دوم اجرای احیای دشت های خوزستان و ایالم در سطح 

است که دستور و مساعدت مقام معظم رهبری را می طلبد تا با تخصیص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی 

  .شود اجرایی

دستگاه ماشین آالت سنگین و نیمه  500نفر نیروی بومی و  ۶00وی یادآور شد: در مرحله اول با بکارگیری 
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متر مکعب در  20متر و ظرفیت عبور آب  30کیلومتر کانال انتقال آب با عرض متوسط  ۶0سنگین با احداث 

وسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری هزار هکتار نهال کاری ت 20ثانیه، کانال های فرعی و کاشت بیش از 

  .در محل منشاء کانون های ریزگردها آب و پوشش گیاهی مورد نیاز تامین شد

به گفته وی، در این مدت موسسه تحقیقات جمعیت مطالعات الزم را انجام داد و سازمان جنگل ها، مراتع و 

  .و مالچ پاشی کرد آبخیزداری کشور اقدام به فعالیت های بیولوژیکی، کشت نهال

هزار هکتار از اراضی  ۴2مدیرعامل موسسه جهاد نصر وابسته به وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: نزدیک 

هزار  350ریزگردها در مرحله نخست تحت پوشش این عملیات قرار گرفت و اکنون به شرط تامین اعتبار برای 

  .بحرانی خوزستان مقابله کنیم هکتار برنامه عملیاتی داریم تا بتوانیم با کانون های

درصد منشائ ریزگردها و گردو غبار خارجی است، اظهار داشت: عمده برنامه مقابله  ۶0وی با بیان اینکه بیش از 

که دارای شرایط فوق بحرانی است، می  -جنوب و جنوب شرق اهواز  - با ریزگردها مربوط به استان خوزستان

  .شود

اجرای فعالیت های الزم در تامین آب، ایجاد پوشش گیاهی مناسب و فعالیت های وی تاکید کرد: در صورت 

 .بیولوژیک وضعیت ریزگردها پس از پنج سال تثبیت خواهد شد

این مسئول در جهاد نصر اظهار داشت: اعتبار این طرح از محل فاینانس خارجی با کشور چین، ردیف عمومی 

  .اهد شدبودجه دولت و صندوق توسعه ملی تامین خو

میلیون تنی محصوالت  9.5صالحی نژاد از دستاوردهای طرح اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی را افزایش 

 21میلیارد مترمکعبی آب، افزیش بهره وری، افزایش درآمد 1.5کشاورزی در خوزستان و ایالم، صرفه جویی 

  .وان کردهزار شغل مستقیم و غیرمستقیم عن 300هزار میلیارد ریالی و ایجاد 

 
 هزار هکتار از اراضی کشاورزی  50پرورش آبزیان و گیاهان شورپسند در  **

مدیرعامل موسسه جهادنصر گفت: برای جلوگیری از ورود زهاب های بخش کشاورزی ناشی از زهکشی ها به هور 

  .دهیمهزار هکتار از این اراضی آبزیان و گیاهان شورپسند پرورش ب 50العظیم تالش داریم در سطح 

درصد شبکه های آبیاری تحت  ۴1صالحی نژاد ادامه داد: به دلیل شرایط اقلیمی و بارندگی ها استان خوزستان 

و استان  -درصد شبکه های آبیاری کم فشار  15درصد شبکه های آبیاری تحت فشار و  2۶ -فشار و کم فشار 

  .درصد اراضی به شبکه های تحت فشار مجهز شده اند 90ایالم 

ی با قدردانی از اقدام های دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای توجه ویژه به اجرای طرح های آب و خاک در و

میلیارد دالر برای ایجاد زیرساخت های آب و خاک کشاورزی، رودخانه های مرزی  10کشور گفت: دولت تاکنون 

  .هزار هکتار هزینه صرف کرده است 270در سطح 
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 ورش ماهی در قفس فعالند شرکت نصر در پر 11 **

صالحی نژاد گفت: در تفاهمی سه جانبه بین موسسه جهاد نصر، سازمان شیالت ایران و سازمان برنامه و بودجه 

  .شرکت در توسعه آبزی پروری در استان های گیالن، مازندران، گلستان ، بوشهر و هرمزگان فعال هستند 11

تورهای پرورش ماهی در قفس از کشور نروژ تامین و وارد می شد، وی با بیان این که پیش از این قفس ها و 

افزود: اکنون تالش کرده ایم با همکاری شرکت های تولید داخل بتوانیم این تجهیزات را در داخل کشور تولید و 

  .تامین کنیم تا وابستگی به خارج از کشور نداشته باشیم

ماهی در قفس، شناورهای داخلی و اسکله پشتیبانی در  به گفته وی، برای پشتیبانی از اجرای طرح پرورش

  .شمال کشور احداث شده است

وی منطقه گمیشان در استان گلستان را یکی از مهمترین سایت های پرورش میگو در کشور دانست و 

ی اظهارداشت: اکنون برنامه تولید و توسعه ماهیان خاویاری و بومی منطقه شمال کشور را در روش پرورش ماه

  .کیلوگرم خاویار از این محل تامین و صادر شد ۶00در قفس در دستور کار داریم به طوری که امسال 

 لینک خبر 

 
 
 
 

 متفرقه 

 ایرنا  – 23/10/1397تاریخ : 

 نقش گلخانه ها در کاهش مصرف آب کشاورزی

دو دهه است که پدیده نامیمون خشکسالی چتر خود را بر اقصی نقاط کشور گسترده حدود  -ایرنا -بندرعباس

است و هر رو این چتر فراگیر و همه گیرتر می شود که در این شرایط کارشناسان بیش از پیش بر ضرورت 

 .مدیریت مصرف آب در بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی تاکید می کنند

درصد آب مصرفی در کشور مربوط به  ۸۸ارهای اعالم شده از سوی وزارت نیرو حدود به گزارش ایرنا، براساس آم

  .درصد بیشتر از متوسط جهانی اعالم شده است 20حوزه کشاورزی است که این آمار 

درصد  ۴0تا  30این در شرایطی است که بازده این میزان مصرف آب در بخش کشاورزی برای کشور فقط بین 

 ۴5درصد و برای کشورهای در حال توسعه  ۶5لی که این بازدهی در کشورهای توسعه یافته برآورد شده، در حا

  .درصد است

به گفته معاون اول رییس جمهوری، امروز دیگر موضوع آب یک مساله بحرانی و ملی در کشور ایران است و باید 
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  .مورد توجه ویژه همه مردم و دولت ها قرار گیرد

امسال در بخشی از سخنان خود در مراسم بهره برداری از مرحله اول آب شیرین کن اسحاق جهانگیری آذرماه 

میلیارد  100درصد است، یعنی اگر  ۶هزار مترمکعبی بندرعباس اظهار داشت: مصرف آب شرب ما حدود  100

میلیارد متر مکعب شرب بوده و مابقی آن به بخش کشاورزی و  ۶متر مکعب آب مصرف کنیم، چیزی حدود 

  .عت اختصاص داردصن

معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت : اگر روش های صحیح و مناسب در بهره برداری از آب کشاورزی و 

صنعت انجام و از جایگزینی آب صنایع و کشاورزی در بخش های مناسب استفاده شود، دغدغه ما کمتر می 

  .شود

 
 کشت گلخانه ای تسهیل گر عبور از کم آبی  **

به وضعیت موجود و بحرانی بودن شرایط منابع آبی کشور و باال بودن مصرف آب در کشاورزی سنتی ، با توجه 

  .اصالح شیوه های آبیاری در این بخش و توسعه کشت محصوالت نیازمند به آب کمتر بسیار مورد تاکید است

آب مورد توصیه می  یکی از بهترین کشت هایی که از سوی کارشناسان کشاورزی برای صرفه جویی در مصرف

  .شود و دولت نیز از آن حمایت می کند، کشت گلخانه ای است

کشت گلخانه ای به دلیل تاثیر فراوان در کاهش مصرف آب و نیز افزایش بهره وری محصول و کاهش خسارت 

  .های ناشی از بارندگی و حوادث غیرمترقبه به عنوان بهترین گزینه برای کشاورزان محسوب می شود

اساس آمارهای اعالم شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی کشت گلخانه ای نقش بسزایی در افزایش بهره وری بر

لیتر آب مصرف  ۴00-300آب دارد؛ به عنون مثال برای تولید هر کیلوگرم گوجه فرنگی و خیار در عرصه 

لیتر  30تا  25ب را به توان مصرف آ شود در حالی که با انتقال کشت این محصول به فضای گلخانه میمی

  .کاهش داد

افزایش تولید در سطح نیز از دیگر مزایای کشت گلخانه ای عنوان می شود که به طور مثال اگر در عرصه در یک 

تن محصول تولید شود با انتقال به فضای گلخانه در همان سطح در دو دوره کشت  35تا  30سطح مشخص 

  .تن محصول تولید خواهد شد 500بیش از 

عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب و تولید محصول بیشتر، سالمت محصول تولیدی گلخانه ها و اشتغالزایی نیز 

از دیگر مزایای توسعه کشت گلخانه ای عنوان می شود و این مزایا هر کدام به خودی خود نقش بسزایی در 

  .شکوفایی بخش کشاورزی در شرایط بحرانی امروز منابع آبی دارد

 
 هزار هکتار افزایش می یابد  5۸طح گلخانه های کشور به س**
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هزار  1۴براساس اعالم مسووالن وزارت جهاد کشاورزی هم اکنون سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ای کشور 

  .هکتار است که تا پایان امسال سه هزار هکتار به این اراضی افزوده می شود

ان سال جاری میزان برداشت محصول از گلخانه های کشور به سه براساس این آمارها ، پیش بینی می شود تا پای

  .میلیون تن برسد

سال آینده سطح اراضی گلخانه  10طبق برنامه ریزی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته ، ظرف 

  .هزار هکتار افزایش می یابد 5۸ای کشور به 

سمت کشت گلخانه ای هدایت می شود و این مهم از  این افزایش نشان از آن دارد که کشاورزی در ایران به

  .برنامه های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی است

 
 توسعه گلخانه ها سیاست راهبردی در هرمزگان **

در میان مناطق درگیر با بحران خشکسالی و کم آبی، هرمزگان پیشرو بوده و حتی بندرعباس مرکز این استان 

  .های کشور در مواجه با کم آبی استدر زمره بحرانی ترین شهر

در این شرایط مسووالن هرمزگان نیز بر صرفه جویی هر چه بیشتر آب در بخش های مختلف از جمله صنعت و 

  .کشاورزی تاکید می کنند و برای هر بخش نسخه جداگانه ای می پیچند

گلخانه ای است که امروز به از جمله نسخه های خوب و شفابخش برای بخش کشاورزی هرمزگان، توسعه کشت 

  .عنوان یک سیاست راهبردی در این استان مطرح می شود

هزار تن محصول خارج از فصل  50هکتار با تولید ساالنه  205هم اکنون وسعت گلخانه های استان هرمزگان 

جهاد است که این میزان طبق اعالم سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان باید در راستای سیاست های وزارت 

  .هزارهکتار افزایش یابد 5ساله به 10کشاورزی در برنامه های 

در اطالعات منتشره سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان زمان کشت گیاهان در گلخانه های این استان شهریور و 

  .آغاز برداشت محصوالت نیز آذر تا اواخر اردیبهشت ماه سال بعد اعالم شده است

ان جهاد کشاورزی هرمزگان از فلفل رنگی، خیارسبز ، گوجه فرنگی، بادمجان و کدو به مدیریت امور باغبانی سازم

درصد محصوالت برداشتی  ۴0عنوان کشت های عمده درگلخانه های این استان نام برده که همه ساله افزون بر 

  .به خارج از کشور صادر می شود

برابر اعالم  15تا  10سه با کشت های سنتی بین در این اطالعات میزان تولید محصول در گلخانه ها در مقای

کشت عمده متراکم به روش غرقابی در هر هکتار  2شده به طوری که در تولید خیار یا گوجه فرنگی به عنوان 

  .تن نیز می رسد 300تا  250تن برداشت می شود درحالیکه این رقم در هر هکتار گلخانه به  25حداکثر 
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 ران کشت گلخانه ای هرمزگان حمایت از سرمایه گذا **

استاندار هرمزگان دراین زمینه گفت: توسعه گلخانه های تولید محصول های کشاورزی از سیاست های محوری 

  .در استان است و متقاضیان فعالیت در این عرصه را مورد حمایت قرار می دهیم

توسعه کشت گلخانه ای را با جدیت فریدون همتی در سفر اخیر خود به شهرستان میناب با تاکید بر اینکه 

  .پیگیری می کنیم، افزود: این اقدام با توجه به بحران کم آبی حاکم بر هرمزگان یک اقدام ضروری است

وی با تاکید بر تغییر الگوی کشت کشاورزی در استان با توجه به شرایط آبی حاکم ، گفت: باید به سمت توسعه 

  . ف آب حرکت کنیمکشت گلخانه ای در راستای کاهش مصر

وی بیان داشت: باید برنامه هایی به منظور سازگاری با کم آبی و در راستای ارتقای بهره برداری از عوامل تولید با 

  .محوریت توسعه گلخانه ای برای مقابله با کمبود آب در بخش کشاورزی استان تدوین و انجام شود

های هرمزگان که را یکی از اولویت های ستاد راهبردی گلخانههای مترو استاندار هرمزگان فعال سازی گلخانه

  .دانست و بیان داشت: اقدام الزم برای راه اندازی مجدد این گلخانه ها انجام شود

همتی با تاکید بر جذب سرمایه گذار توسط دستگاه های زیرمجموعه ستاد راهبردی گلخانه های استان، تصریح 

  .اخت تسهیالت به متقاصیان احداث گلخانه در هرمزگان استکرد: بانک کشاورزی متولی پرد

 
 هکتار گلخانه تولید محصوالت کشاورزی در هرمزگان  53بهره برداری از  **

 53رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: در سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی به استان در آذرماه امسال 

  .هرمزگان به بهره برداری رسید هکتار گلخانه تولید محصوالت کشاورزی در

هکتار با تولید ساالنه  2۸2علی باقرزاده افزود: با بهره برداری از این طرحها، سطح کل گلخانه های هرمزگان به 

  .هزارتن محصوالت سبزی و صیفی به ویژه گوجه فرنگی، خیارسبز و فلفل افزایش می یابد 70

بر توسعه کشت های گلخانه ای در هرمزگان افزود: براساس اعالم این وی با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی 

  .وزارتخانه هرمزگان رشد مناسبی در این بخش داشته است

 220باقر زاده ادامه داد: با تالش های صورت گرفته هم اکنون وسعت گلخانه های کشاورزی هرمزگان به بیش از 

هکتار دیگر نیز صادر و متقاضیان برای دریافت  700زار و هکتار افزایش یافته درحالیکه مجوز احداث یک ه

  .تسهیالت به بانک های عامل معرفی شده اند

وی ادامه داد: هرمزگان با وجود شرایط سخت آب و هوایی در حوزه کشاورزی حرکت های خوبی آغازکرده که 

  .منتج به مصرف کم آب و باال رفتن واحد تولید در سطح می شود

 
 است های تشویقی برای توسعه کشت گلخانه ای اعمال سی**
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امروز کشور به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه از سوی دشمنان، با شرایط سخت اقتصادی مواجه است که در 

این شرایط بخش کشاورزی و تالش برای شکوفایی هر چه بیشتر آن می تواند تا حدودی تاثیر این تحریم ها بر 

  .اقتصاد را کمرنگ کند

خش کشاورزی و صنایع وابسته به آن امتیاز مهم کشور ما در این شرایط است چون کشوری چهار فصل و دارای ب

  .نیروی انسانی توانمند، خاک مرغوب و پشتکار و همت هستیم

اما در این میان و با توجه به وضعیت منابع آبی کشور، برای شکوفایی بخش کشاورزی باید نسخه های خوب و 

ون نسخه کشت گلخانه ای را مورد توجه قرار دهیم تا هم صرفه جویی در مصرف آب داشته شفابخش همچ

  .باشیم و هم به اقتصاد کشور کمک کنیم

با رفتن به سمت کشت های گلخانه ای و صنعتی عالوه بر تامین نیاز و مصرف داخل با تولید محصوالت با 

  .دکیفیت ، می توان وارد بازارهای رقابتی خارجی نیز ش

در این شرایط و با توجه به محدودیت منابع آبی سیاست دولت دوازدهم در بخش کشاورزی نیز حمایت از 

  .تولیدات گلخانه ای و صرفه جویی در مصرف آب است

توسعه کشت گلخانه ای به دالیل بهره وری مصرف آب، افزایش میزان تولید نسبت به فضای باز، امکان مدیریت 

راتی، ارز آوری برای کشور و ایجاد فرصت های شغلی باید به عنوان محور اصلی توسعه تولید محصوالت صاد

  .کشاورزی جایگاه واقعی خود را پیدا کند

از همین رو مسووالن دستگاه های متولی باید همسو با سیاست های دولت و با اعمال سیاست های تشویقی و 

ه ، کشاورزان و فعاالن این عرصه را به سمت کشت گلخانه برگزاری دوره های آموزشی و اعطای تسهیالت کم بهر

 ای ترغیب کنند

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 خبرگزاری فارس  – 29/10/1397تاریخ : 

 تر کنیم گذاری در روستاها مانع مهاجرت به شهرها/ کشاورزی را باید برای جوانان جذابسرمایه

شود، گفت: کشاورزی را گذاری در روستاها مانعی برای مهاجرت به شهرها میمدیرکل فائو با بیان اینکه سرمایه

بمانند و با فقر و گرسنگی جهانی مبارزه تر کنیم تا آنها در آنجا در روستاها باید مدرن و برای جوانان جذاب

  .کنند

 گذاری در بهبود و توسعه روستاییالملل خبرگزاری فارس، فائو اعالم کرد که سرمایهبه گزارش گروه اقتصاد بین

  .شوددر کشورهای آفریقایی به عنوان راهی برای مقابله با مهاجرت آنها پیگیری می

م کرد: روی توسعه مناطق روستایی و کشاورزی به عنوان یک راهکار حیاتی در گرازیانوداسیلوا، مدیرکل فائو اعال

شود که تضمینی است برای جلوگیری از مهاجرت جوانانی است که مهاجرت را به عنوان مسیر آفریقا دنبال می

 .کنندموفقیت خود دنبال می
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لی های شغیی هستیم تا اینکه فرصتگذاری در توسعه روستادر آفریقا ما نیازمند سرمایه»وی همچنین گفت: 

برای جوانان این منطقه ایجاد کنیم تا آنها همچنان در روستاها به کشاورزی مشغول شوند ما نیاز داریم تا 

 .«جوانان کشاورزی مدرن انجام دهند

شست ن وی همچنین درباره کنفرانس کشاورزی فائو، بهداشت جهانی و اتحادیه آفریقا اعالم کرد که این بخشی از

 .شودجهانی کشاورزی و غذا است که این هفته در برلین برگزار می

مدیر کل فائو همچنین خاطرنشان کرد: نیمی از جمعیت آفریقا به شدت فقیر و با ناامنی غذایی مواجه هستند و 

  .کشاورزی سوق داده شود های بخش خصوصی به بخشگذاریاین بسیار مهم است که سرمایه

سیلوا این نوع مداخالت به ویژه در دیگر مناطق آفریقا نظیر ساحل عاج بسیار بااهمیت است که به اعتقاد دا

 .های تغییرات آب و هوایی نیز داشته باشدتواند تأثیر شگرفی در مقابله با چالشمی

  خشکسالی عامل مهم مهاجرت *

بخش کشاورزی بلکه در هر بخشی که  داسیلوا همچنین تأکید کرد که ایجاد شغل در مناطق روستایی نه تنها در

بتوان باعث شود جمعیت روستایی در آن منطقه ماندگار شود بسیار بااهمیت است. اکثر مهاجران جوان از 

روستاها هستند در حالی که این جوانان برای ایجاد یک کشاورزی مدرن در منطقه آفریقا وجودشان بسیار 

 .انند و با گرسنگی مبارزه کنندضروری است و بسیار حیاتی است که آنها بم

بنابراین در شرایطی که تأثیرات تغییرات آب و هوایی هم به عنوان مانع بزرگ در بخش تولیدات کشاورزی شده 

 .نیمتر کاست قفل بیکاری را باید با کلید کشاورزی باز کرد. به نحوی که باید کشاورزی را برای جوانان جذاب

میلیون نفر  250میلیون به  153تاکنون از  1990المللی از سال هاجران بینبر اساس گزارش فائو، تعداد م

شود. این مهاجران به ویژه در درصد این میزان را شامل می 50رسیده که در این میان مهاجران مناطق روستایی 

هم درصد  75آفریقا تا  اند بیشتر شده این رقم در مناطق صحرای بزرگ است.مناطقی که شهرسازی شده

  رسدمی

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 ایران اکونا  -25/10/1397تاریخ : 

 هوشمند توزیع کاالهای اساسی راه اندازی شدسامانه مدیریت 

رئیس اتاق تعاون ایران از تهیه سامانه مهتاب ویژه توزیع کاالهای اساسی از زمان تخصیص ارز تا زمان دریافت 

  .سهمیه مورد نظر هر خانوار خبر داد

 اب اساسی کاالهای توزیع مشکالت بررسی» نشست در بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با حضور در 

 چرا شده تشدید هاتحریم ابتدای از اساسی کاالهای توزیع و تأمین: داشت اظهار «مصرف هایتعاونی همکاری

 .اسی وجود ندارداس کاالهای تأمین برای شده مصرف ارز روی بر جامعی کنترل و نظارت که

شود، میلیارد دالر مصرف می 1۴دالر و ساالنه میلیارد  1.2وی با بیان اینکه برای تهیه کاالهای اساسی، ماهانه 

رغم اینکه این رقم به نیز همین مقدار برای ارز کاالهای مصرفی درج شده و علی 9۸افزود: در الیحه بودجه سال 

تواند مشکل تأمین کاالهای اساسی را رفع کند اما به دلیل توزیع ناصحیح کاالهای اساسی، مردم با طور کامل می

 .ن این کاالها روبرو هستندمشکل تأمی
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های مصرف در فروشگاه منسجم و یکپارچه تحت پوشش تعاونی ۶000رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به وجود 

 .دکنها برای توزیع کاالهای اساسی استفاده نمیسراسر کشور یادآور شد: متأسفانه دولت از ظرفیت تعاونی

افزار جامع کنترل و نظارت بر توزیع کاالهای اساسی با یک برنامه و نرم عبداللهی با تأکید بر اینکه اتاق تعاون

کند که از ابتدای تهیه کرده است، اظهار داشت: این سامانه به این شکل عمل می« سامانه مهتاب»عنوان 

 به الشود و تا زمانی که کاکننده ارز در سامانه ثبت میتخصیص ارز برای تهیه کاالی اساسی، مشخصات دریافت

شود؛ این ای که باید به سرپرست خانوار داده شود، در آن درج میرسد، سهمیهدست مصرف کننده نهایی می

فروشگاه تهران فعال شده و با توجه به استقبال دولت از این  ۴0سامانه به صورت پایلوت یک هفته است که در 

 .ستفاده قرار گیردسامانه، قرار شد از ابتدای سال آینده در سراسر کشور مورد ا

دهد، با اجرای این سامانه، حذف شده به گفته وی، ضایعاتی که در بخش کاالهای اساسی در هنگام توزیع رخ می

 .کننده نهایی خواهد رسیدمیلیارد دالر کاالهای اساسی به صورت واقعی به دست مصرف 1۴و 

کننده ارز برای واردات کاالهای دریافت عبداللهی بیان کرد: همچنین در این سامانه امکان ورود مشخصات

ها به دست مرغدار های دامی نیز وجود دارد و همین فرآیند تا زمانی که این نهادهاساسی غیرمصرفی مانند نهاده

 .کرد این کاالها را رصد کندی هزینهتواند نحوهرسد، مییا دامدار می

 لینک خبر 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا  – 25/10/1397تاریخ : 

 ششمین نمایشگاه بین المللی سم و نهادهای کشاورزی گشایش یافت

شنبه( به بوستان گفتگو رفتند تا در معاونان امور زراعی و باغی وزیر جهاد کشاورزی امروز )سه  -ایرنا -تهران

 .آیین گشایش ششمین نمایشگاه بین المللی سم، کود و نهاده های کشاورزی حضور داشته باشند

شرکت داخلی و خارجی انواع نهاده های کشاورزی  110به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در این نمایشگاه 

 .مانند سم، کود و بذر را ارائه می کنند

برگزاری این نمایشگاه، آشنایی کشاورزان با آخرین دستاوردها و معرفی نهاده های کشاورزی جدید  هدف از

 .شامل سم، کود، بذر، سمپاش و مواد بیولوژیک، ترویج و آموزش مصرف است

 از آنجا که بخش زیادی از تولیدکنندگان سموم کشاورزی کشور، کار واردات نیز انجام می دهند، بنابراین در این

 .نمایشگاه سموم خارجی نیز ارایه می شود

نایب رئیس انجمن تولید کنندگان سموم دفع آفات نباتی ایران بیست و سوم دی ماه به ایرنا گفت: با رفع 

مشکالتی مانند وقفه واردات مواد اولیه، سموم مورد نیاز بخش کشاورزی تامین شده است و کمبودی در این 
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 .زمینه نداریم

افزود: با پیگیری های معاونت امور زراعی و سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی اکنون « فرید رحمتی»

درصد مواد اولیه انواع سموم مورد نیاز بخش کشاورزی از محل واردات و تولید داخل تدارک دیده شده  ۸0

 .است

درصد آن از محل  25دیک هزار تن است که نز 30هزار تا  25به گفته وی، نیاز مصرفی سالیانه سم در کشور 

 .درصد در شرکت های داخلی تهیه می شود 75واردات و 

ششمین نمایشگاه بین المللی سم، کود و نهاده های کشاورزی تا بیست و هشتم دی ماه به مدت چهار روز در 

 .بوستان گفتگو تهران برگزار می شود

 خبر لینک 

 
 
 
 
 
 
 

 مصاحبه . سخنرانی ها و بازدیدها

 ایرنا  – 23/10/1397تاریخ : 

 دانشجویی زراعت، گیاه پزشکی -مشهد میزبان نخستین همایش ملی

نخستین همایش ملی زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی همزمان با یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه سال 

 .دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شودآینده به میزبانی دانشکده کشاورزی 

دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی کشور روز یکشنبه در گفت وگو با 

بنابر تعامالت میان اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زراعت، گیاه  :خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا اظهار کرد

دانشگاه فردوسی مشهد و با توجه به ظرفیت های دانشکده کشاورزی این دانشگاه  پزشکی و بیوتکنولوژی و

 .برگزار می شود

محمد جواد ابراهیمی افزود: در مراسم آغاز به کار وزرای جهاد کشاورزی و علوم ، برخی نمایندگان مجلس و 

 . فعاالن عرصه کشاورزی و صنعت حضور می یابند

که نخستین همایش ملی زراعت ، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی با حمایت  ابراهیمی این توضیح را نیز داد

وزارتخانه های علوم و جهاد کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد، پارک علم و فناوری، سازمان محیط زیست و 
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 .منابع طبیعی، انجمن ارگانیک خراسان رضوی و دیگر نهادهای مرتبط برگزار می شود

وجه به مشکالت موجود در این سه حوزه در جلسه رسمی اتحادیه انجمن های علمی وی درعین حال گفت : با ت

دانشجویی زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی کشور تصمیم به برگزاری نخستین همایش ملی دانشجویی زراعت 

 ؛، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی گرفته شد که شعار این همایش با توجه به مشکالت عمده دانشجویان نیز

 .است« گشای کشاورزی نوین و صنعتدانشجوی پویا، راه»

دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی کشور خاطر نشان کرد: طبق 

برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است در حاشیه این همایش جشنواره عکس رویش، نمایشگاه ، استارت آپ 

 . ا حضور اندیشمندان، صاحب نظران واساتید این حوزه برگزار شودو پنل های تخصصی ب

اسفند ماه سال جاری، مقاالت خود را در چهار محور ارتباط با  15عالقه مندان می توانند تا  :ابراهیمی گفت

ه آزاد(، علوم زراعی و گیاه پزشکی به دبیرخان)صنعت و دانشگاه، بیوتکنولوژی کشاورزی، بخش ویژه دانشجویی 

ساختمان زراعت، گیاه پزشکی و  -دانشکده کشاورزی-پردیس دانشگاه فردوسی -همایش به آدرس مشهد

 .بیوتکنولوژی ارسال کنند

 www.FNCAPB.IR وی افزود: عالقه مندان همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت همایش به آدرس

 .تماس گیرند 38804666-051مراجعه کرده و یا با شماره تماس 

 لینک خبر 

 مصاحبه . سخنرانی ها و بازدیدها

 ایرنا  – 2۴/10/1397تاریخ :

 وزیر جهادکشاورزی از طرح ترسیب کربن گالیکش دیدن کرد

ر قالب وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه از طرح های در دست اجرا د« محمود حجتی» -ایرنا  -گنبدکاووس 

طرح مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی گلستان )ترسیب کربن( در حوزه آبخیز اوغان 

 .شهرستان گالیکش در شرق این استان دیدن کرد

 73هکتار جنگل کاری،  ۸0به گزارش ایرنا، طرح های آبخیزداری شامل سازه سرشاخه گیر سنگ و مالت، 

هکتار کاشت گل محمدی به صورت مشارکتی در  ۶0کتار نهال کاری مشارکتی و ه 120هکتار علوفه کاری، 

 .دست اجرا است که وزیر جهاد کشاورزی به همراه مسووالن استانی از آنها دیدن کرد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در این مورد به خبرنگار ایرنا گفت: حوزه اوغان گالیکش پایلوت دوم 

 .ترسیب کربن( به شمار می رود ) شارکتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی گلستانطرح مدیریت م

هکتار آن زمین زراعی شیب  5۴0هزار هکتار گستره دارد که هفت هزار و  2۸ابوطالب قزلسفلو افزود: این حوزه 

ورزی و دامپروری نقطه دارد که شغل اصلی آنان کشا 1۸نفر جمعیت ساکن روستایی در  656هزار و  9دار و 
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 .است

 .میلیارد ریال است 25حدود  97به گفته وی، اعتبار مصوب ملی و استانی حوزه آبخیز اوغان در سال 

مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان نیز به ایرنا اعالم کرد که همزمان با سفر رییس جمهوری به 

میلیون ریال با حضور  350هزار و  19با سرمایه گذاری  طرح عمرانی و تولیدی ۶1۴پروژه در قالب  20گلستان 

نفر ایجاد فرصت شغلی  ۴51وزیر جهاد کشاورزی بهره برداری یا کلنگ زنی می شود که برای هشت هزار و 

 .پایدار ایجاد می کند

 ور رسمیاو یاد آور شد: این پروژها قرار است عصر امروز )دوشنبه( به صورت متمرکز در شهرستان گُمیشان به ط

 .بهره برداری و کلنگ زنی شود

انجام شد که مصوبه های خوبی در حوزه های مختلف استان  93سفر نخست دولت تدبیر و امید به گلستان آذر 

 و از جمله رونق بخش کشاورزی داشت

 .لینک خبر 

 

 

 

 نهاده

 ایرنا  – 30/10/1397تاریخ : 

 سامانه توزیع نهاده های کشاورزی بهمن ماه آغاز به کار می کند

مدیر نظارت و توزیع کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، از طراحی سامانه جامع نظارت و توزیع  -ایرنا  -قم 

 .نهاده های کشاورزی خبر داد و گفت: این سامانه از بهمن ماه سال جاری آغاز به کار می کند

گزارش روز یکشنبه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی قم، محمد قدیری ابیانه در جلسه ستاد تنظیم بازار به 

سامانه جامع نظارت و توزیع نهاده های کشاورزی مانند سامانه  :در سالن جلسات جهاد کشاورزی استان افزود

گذاری و های کشاورزی و تثبیت قیمتآرد با همکاری بانک کشاورزی برای جلوگیری از توزیع نامناسب نهاده

 .شده استگری طراحیهمچنین جلوگیری از واسطه

های روغنی، جو، گندم، سویا، ذرت، کنجاله سویا و غیره فقط از این سامانه اندازی این سامانه دانهوی گفت: با راه

حظه ورود به کشور تا رسیدن به شود و اطالعات نهاده از لماه رفع میشده و مشکل انتقال از بهمنانتقال داده

 .کننده به صورت دقیق ثبت خواهد شددست مصرف

شده خواند و خاطرنشان کرد: بینیها را در این سامانه پیشقدیری ابیانه رفع مشکالت مالی دامداران و مرغداری
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ریک از مراحل بانک کشاورزی متعهد شده مشکل دامداران و مرغداران را با تخصیص وام حل کرده و چنانچه ه

 .کندرسیدن نهاده به دست مصرف کننده با تاخیر انجام شود بانک سرمایه آن واحد را بلوکه می

وی همچنین با اشاره به تصمیم دولت در واگذاری تامین نهاده های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی اظهار 

کشاورزی از اواخر سال گذشته تجار برای بعد از تصمیم دولت در واگذاری تامین نهاده به وزارت جهاد  :داشت

 .اندهای کشاورزی فعاالنه وارد بازار شدهتامین نهاده

واردکننده  110های کشاورزی بیش از نیاز کشور خبر داد و افزود: در زمان کنونی قدیری ابیانه از تامین نهاده

شرایط کشور دررسیدن به خودکفایی  صورت فعاالنه در حال تامین نهاده های کشاورزی هستند و با توجه بهبه

 .در تولید گندم و شکر امسال نیاز به واردات گندم و شکر نخواهیم داشت

مدیر نظارت و توزیع کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، نبود واحد نظارتی در بخش کشاورزی را یکی از 

 75رتی در بخش کشاورزی بیش از مشکالت کشور دانست و تصریح کرد: در زمان حاضر با استقرار واحد نظا

 .شودصورت جدی برخورد میشده و با متخلفان بههزار پایش انجام

های عشایری های کوچک اشاره کرد و افزود: اتحادیههای عشایری در رفع مشکل دامداریوی به نقش اتحادیه

های کشاورزی این نهاده صورت واسطه عمل کرده و توزیع و پخشهای کوچک بهها و دامداریبرای مرغداری

 .گیردواحدها را برعهده می

صورت مستقل با توانند بهها میها به حوزه واردات استقبال و عنوان کرد: اتحادیهقدیری ابیانه از ورود اتحادیه

گرفتن کارت بازرگانی وارد حوزه واردات شده و بذر، کود، سم، ذرت، کنجاله سویا، جو و ادوات کشاورزی 

 .ز خود را وارد کنندموردنیا

 

 لینک خبر 
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 نهاده 

 ایرنا  – 23/10/1397اریخ : ت

 مقام صنفی: مشکل وقفه واردات مواد اولیه سموم کشاورزی رفع شد

دفع آفات نباتی ایران گفت: با رفع مشکالتی مانند وقفه نایب رئیس انجمن تولید کنندگان سموم  -ایرنا -تهران

 .واردات مواد اولیه، سموم مورد نیاز بخش کشاورزی تامین شده است و کمبودی در این زمینه نداریم

عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با پیگیری های معاونت امور زراعی و « فرید رحمتی»

درصد مواد اولیه انواع سموم مورد نیاز بخش کشاورزی از  ۸0باتات وزارت جهاد کشاورزی اکنون سازمان حفظ ن

 .محل واردات و تولید داخل تدارک دیده شده است

درصد آن از محل  25هزار تن است که نزدیک  30هزار تا  25به گفته وی، نیاز مصرفی سالیانه سم در کشور 

 .خلی تهیه می شوددرصد در شرکت های دا 75واردات و 

وی گفت: چندی پیش به دلیل تحریم ها علیه ایران با وقفه واردات مواد اولیه تولید سم روبرو شدیم اما اکنون 

 .در این زمینه مشکلی وجود ندارد

نایب رئیس انجمن تولید کنندگان سموم یادآوری کرد: پیش از این مواد اولیه سموم از طریق کشتیرانی 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

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

  .ه ایران می رسید که اکنون این امر فقط بر عهده کشتیرانی جمهوری اسالمی قرار داردکشورهای مختلف ب

به گفته وی، با افزایش چند برابری قیمت ها مشکالتی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان سم ایجاد شده است 

نهاده های بخش کشاورزی، و انتظار ما از مسئوالن و دولت این است که در زمینه نقل و انتقال پول برای تامین 

 .رایزنی های الزم با کشورهای دیگر صورت گیرد

ششمین نمایشگاه بین المللی سم، کود و نهاده های کشاورزی از بیست و پنجم تا بیست و هشتم دی ماه به 

 .مدت چهار روز در بوستان گفتگو تهران برپا می شود

فات نباتی ایران، هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی به گفته نایب رئیس انجمن تولید کنندگان سموم دفع آ

کشاورزان با آخرین دستاوردها و معرفی نهاده های کشاورزی جدید شامل سم، کود، بذر، سمپاش و مواد 

 .بیولوژیک، ترویج و آموزش مصرف است

ایشگاه ابراین در این نموی اضافه کرد: بیشتر تولیدکنندگان سموم کشاورزی کشور، در واردات نیز دست دارند. بن

 .سموم خارجی نیز ارایه می شود

 لینک خبر 

 

 

 

 نهاده 

 ایرنا  – 25/10/1397تاریخ : 

 ایران در تامین سم و کود کشاورزی به هیچ کشوری وابسته نیست

ها تاثیری بر بخش کشاورزی ندارد و در تحریم»کشاورزی تاکید کرد معاون امور زراعی وزیر جهاد  -ایرنا -تهران

 .«صورت همکاری نکردن برخی کشورها برای تامین سموم و کود، همچنان مشکلی نخواهیم داشت

 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عباس کشاورز عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری ششمین نمایشگاه بین 

هزار تن سم نیاز داریم که تا پایان  2۸ه های کشاورزی تهران افزود: در تامین نهاده ها به المللی سم، کود و نهاد

 .هزار تن سم وارد کشور شده است 22آذر، 

در همین پیوند، نایب رئیس انجمن تولید کنندگان سموم دفع آفات نباتی ایران بیست و سوم دی ماه به ایرنا 

ه واردات مواد اولیه، سموم مورد نیاز بخش کشاورزی تامین شده است و با رفع مشکالتی مانند وقف :اعالم کرد

 .کمبودی در این زمینه وجود ندارد

، با پیگیری های معاونت امور زراعی و سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی «فرید رحمتی»به گفته 
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ردات و تولید داخل تدارک دیده درصد مواد اولیه انواع سموم مورد نیاز بخش کشاورزی از محل وا ۸0اکنون 

 .شده است

 75درصد آن از محل واردات و  25هزار تن است که نزدیک  30هزار تا  25نیاز مصرفی سالیانه سم در کشور 

 .درصد در شرکت های داخلی تهیه می شود

 
 استاندارد تولید محصوالت کشاورزی ایران؛ هفت برابر سختگیرانه تر از اروپا **

استانداردهای تولید محصوالت کشاورزی در ایران نسبت به »راعی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد معاون امور ز

 .«تر استها هفت برابر سختگیرانهاروپایی

رقم محصول از جمله گندم، صیفی، خیار و پیاز آزمایش شد که انحراف کمتری را نسبت  500وی افزود: امسال 

 .به بسیاری از کشورها نشان می دهد

 15ین مسوول درباره سالمت برنج تولید داخل نیز گفت: در حالی که میزان استاندارد اروپا برای آرسنیک برنج ا

 .صدم درصد اعالم شده، این میزان در ایران پنج دهم درصد است

 بذر چغندر خبر داد و گفت: میزان واردات بذر در ماه های شهریور، 500کشاورز همچنین از واردات پنج هزار و 

  .مهر و آبان به اندازه پارسال بوده و کاهش نداشتیم

 
 هزار برند کود کیفی  9ثبت  **

هزار برند کود کیفی  9معاون امور زراعی وزیر جهادکشاورزی همچنین در آیین گشایش نمایشگاه گفت: تاکنون 

 .با کمک بخش خصوصی به ثبت رسیده و واردات در این بخش به اندازه پارسال است

یت فعلی از نظر تامین نهاده ها را مناسب عنوان کرد و افزود: کود کشور از لحاظ مواد مغذی شرایط وی وضع

  .خوبی دارد

 
 تحریم نشدن غذا حتی در جنگ رسمی  **

  .شود؛ شرایط سخت شده اما قابل حل استهای رسمی هم غذا تحریم نمیکشاورز گفت: حتی در جنگ

  .تی ها و خصوصی ها برای پیشبرد کارها باید تعامل بیشتری داشته باشندوی تاکید کرد در شرایط تحریم دول

این مقام وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در تعامل با بخش خصوصی بنا را بر اعتماد نهاده ایم و برای اینکه 

  .شرایط سخت تر نشود تشدید روش های نظارتی در مرحله آخر قرار دارد

 .ز فناوری های جدید می توان بسیاری از مشکالت را حل کردبه گفته وی، با استفاده ا

 .کشاورز تاکید کرد انجمن ها باید مراقب باشند در این شرایط کسی از زیر بار حل مشکالت شانه خالی نکند
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به گزارش ایرنا، ششمین نمایشگاه بین المللی سم، کود و نهاده های کشاورزی از بیست و پنجم تا بیست و 

 ه به مدت چهار روز در بوستان گفتگو تهران دایر استهشتم دی ما

 .لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهاده 

 خبرگزاری فارس  – 2۶/10/1397تاریخ : 

 ساله برای خوداتکایی گندم  12شود/ تهیه برنامه درصد بذر گندم در داخل تولید می 100

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه گندم به عنوان غذای اصلی مردم کشور شمرده 

  .تهیه شده است 1۴05تا  92های شود، طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم برای سالمی

که به عنوان مجری  92وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: از سال پور در گفتاسماعیل اسفندیاری

طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شدم، براساس سابقه قبلی، طرح دوازده ساله افزایش ضریب 

یعنی پایان برنامه هفتم را نوشتیم که در این طرح تمام  1۴05تا  1392های خوداتکایی گندم برای سال

 .شته شده استموضوعات گندم اعم از ارقام مختلف و کشت، داشت و برداشت نو

درصد  32درصد رسیده بود، یعنی  ۶۸به رقم  92تا  90وی افزود: متوسط ضریب خوداتکایی گندم طی سالهای 

شد، اما در طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم با توجه به از گندم مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می

 .میلیون نفر خواهد رسید، نیاز گندم کشور در داخل تأمین شود ۸7افزایش جمعیت تا آن زمان که به حدود 
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در طرح خوداتکایی به موضوعات مختلفی از جمله اینکه مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت:

های تولید در حد کفایت تأمین شود، کود مورد نیاز به اندازه کافی تأمین شود و بعد به اصالح برخی نهاده

  .های تولید پرداخته شدشفرایندها و رو

هزار تن، بذر گواهی شده در کشور تولید  290تا  2۸0پور، میزان تولید بذر گندم قبال حدود به گفته اسفندیاری

درصد بذر مورد 100اکنون هزار تن بذر گواهی شده افزایش یافته است و هم ۴75شد که اکنون این رقم به می

  .شودنیاز گندم در کشور تولید می

شود، اما واردات بذر گندم به کشور اصال المللی انجام میوی افزود: البته طبق تبادل محصوالت ژنتیکی، بین

  .گیردصورت نمی

 ۴5درصد مزارع آبی تحت پوشش بذر گواهی شده و  ۶5پور رویکرد گندم این است که بذر به گفته اسفندیاری

  .شده استفاده شودیشده و گواهدرصد مزارع دیم گندم از بذور اصالح

ای با همکاری بانک کشاورزی انجام شد که این مقام مسئول در مورد مکانیزاسیون کشاورزی گفت: اقدام ویژه

یابد  های تراکتوری اختصاصبندها و سمپاشمنابع مالی این بانک به سمت تهیه تراکتور و کمباین و تهیه دنباله

دستگاه کمباین نو گندم و  ۶00هزار و  2هزار تراکتور و  ۸0ش از که در تاکنون طی چهار پنج سال گذشته بی

کار، سمپاشی، گاوآهن مرکب و دیگر ادوات کشاورزی دراختیار های خطیبندها مانند؛ دستگاهانواع دنباله

  .گندمکاران برای ارتقای ضریب مکانیزاسیون قرار گرفت

شود، گفت: این اشتباه است که فکر گران کشاورزی نمیوی در مورد اینکه آیا مکانیزاسیون باعث بیکاری کار

آمد و تر با درتر، سالمآالت، کار عاقالنهکنیم مردم باید هنوز عملگی کنند، بلکه باید با به کارگیری ماشین

ه کنند که در کشاورزی بمانند، بالتحصیالن رغبت نمیمحصول بهتر و بیشتر داشته باشند و علت اینکه فارغ

 .شودها مربوط است. اگر تکنولوژی وارد عرصه کشاورزی شود، جالب میاههمین نگ

سال قبل کشاورزی کرد که در آن صورت عمده مردم گرسنه  150توان مانند پور تأکید کرد: نمیاسفندیاری

شت کوری در واحد سطح را بدون افزایش سطح مانند، بلکه تکنولوژی وارد مزرعه شده و افزایش تولید و بهرهمی

  .وری در تولید افزایش یابددهد و رویکرد مهم در مکانیزاسیون این است که بهرهارتقا می

پاشد که هم برای گندم دیم زمان بذر و کود میشود، همکار وقتی وارد مزرعه میبه گفته وی، یک ماشین خطی

 شد وبا کیسه بذر وارد زمین می شود، در حالی که قبال کشاورز سه روز از صبح تا غروبو هم آبی استفاده می

شد. یا اگر کمباین نباشد، گندم دیر درو گرفت و بذر به اندازه کافی هم پخش نمیانواع دیسک کمر و گردن می

  .ریزدشکند و دانه از غالف گندم بیرون میها میشود، در آن صورت خوشهمی

هزار و  ۴72میلیون و  2در گندم آبی  92 تا 90میانگین سطح کشت گندم در سال  :مجری طرح گندم افزود

میلیون هکتار از  ۶.3هزار هکتار و در مجموع، بیش از  ۶97میلیون و  3برای گندم دیم به طور میانگین ساالنه 
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برای گندم  97تا  93کرد، اما میانگین پنج سال بعد یعنی از های کشور به کشت گندم اختصاص پیدا میزمین

  .هزار هکتار سطح کشت بوده است 5۸0میلیون و  3زار هکتار، برای گندم دیم ه 112میلیون و  2آبی 

هزار تن اعالم کرد که میزان خرید سه  933میلیون  ۸رقم  92تا  90مجری طرح گندم، تولید گندم را سه سال 

 12به طور میانگین، تولید گندم ساالنه  97تا  93هزار تن بوده است، اما در پنج سال  ۸0میلیون و  ۴سال 

میلیون تن بوده است؛ یعنی بررسی این آمارها نشان  9هزار تن و میانگین خرید تضمینی نزدیک  ۴79میلیون و 

درصد بیشتر شده و  ۴0اما تولید  هزار هکتار کم شده است، 12تا  10دهد گرچه سطح کشت گندم بین می

  .یافته استدرصد افزایش  120خرید تضمینی 

متر و میانگین میلی 219در کشور  92تا  90پور در مورد بازندگی گفت: میانگین بارندگی سه سال اسفندیاری

های نوین، درصد کاهش بارندگی رخ داده است، اما با اجرای روش 5متر یعنی میلی 20۸پنج ساله تا سال جاری 

  .درصد بیشتر شده است ۴0تولید گندم 

 
 لینک خبر 

 

 

 

 نهاده 

 خبرگزاری فارس  – 23/10/1397تاریخ : 

 های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی رقیب بخش خصوصی در واردات نهاده

قا نون اساسی اجازه  ۴۴وزارت جهاد کشاورزی به جای اینکه طبق اصل  :وارد کنندگان سم گفترییس انجمن 

  .کندتومانی وارد می ۴200های کشاورزی وارد کند، خودش با ارز دهد بخش خصوصی کود و نهاده

ون قان ۴۴وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: بر اساس اصل سید مهدی حسینی یزدی در گفت

ها باید امورات را به بخش خصوصی محول کنند اما آنها این کار را ها و وزارتخانهها دولتی، سازماناساسی شرکت

 .کنندنمی

 و بکنند دل دولتی امور انجام  توانند ازها هنوز نمیها و سازمانرییس انجمن وارد کنندگان سم افزود: وزارتخانه

 .دهندجام میان خودشان را دولتی امور تمام کماکان

تومانی  ۴200وزارت جهاد کشاورزی رقیب اصلی برای بخش خصوصی است و واردات کود را با ارز »یزدی گفت: 

 «.کنددهد و تنها واردات با ارز نیمایی را به بخش خصوصی واگذار میخودش انجام می
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شرکت خدمات حمایتی از تومانی توسط  ۴200وی در این باره به کودهای سنتی اشاره کرد که با ارز 

 .دهندنمی را خصوصی بخش به ورود اجازه و شودهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی انجام میشرکت

 .شودهای دامی هم توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام میبه گزارش فارس نهاده

اخیرا وزارت جهاد  :یزدی در اثبات رقابت نابرابر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بخش خصوصی گفت

هزار میلیارد ریال هم از این شرکت حمایت کرده تا واردات خود را انجام دهد و این مشخص است  5کشاورزی 

 .تواند رقابت کندکه بخش خصوصی با این وضعیت با آنها نمی

ود فیتی بکییب اجناس دادمی انجام کشاورزی جهاد وزارت که وارداتی  سم کنندگان وارد انجمن رییس به گفته

کاری و تاثیر اندک در افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی کردند و باعث دوبارهکه کشاورزان آن را تایید نمی

 .شدمی

در سالهای گذشته واردات سم از کشورهای چین و هند نارضایتی را بین کشاورزان ایجاد کرده بود و آنها 

 به دشدنمی مجبور موارد بسیاری در که هستند  کیفیتو سم بیها کارایی الزم را ندارد گفتند که این سممی

 .کنند استفاده بیشتری دوز با یا کنند سمپاشی دوبار سمپاشی یکبار جای

ها به تولید و عرضه سموم پرخطر در کشور اشاره کرد و گفت: سازمان حفظ نباتات وی در بخش دیگر از صحبت

د در شوبرساند در کشورهای پیشرفته سموم پرخطری که استفاده میباید سموم پرخطر را در کشور به حداقل 

 .مقایسه با کل سموم بسیار اندک است اما در کشور ما این رقم باالتر است

 سموم باقیمانده تواندمی کشاورزی در پرخطر سموم از استفاده  سم، کنندگان وارد انجمن رییس به گفته

 .شودسان میان در بیماری باعث که بگذارد برجای بیشتری

وجود دارد که توسط سازمان MRL برای باقیمانده مجاز سموم در محصوالت کشاورزی استانداردهایی به نام

شود، اگر میزان باقیمانده سموم از حد مجاز تعیین شده توسط سازمان استاندارد فراتر رود استاندارد تعیین می

 .شودبرای انسان خطرناک می

استفاده از سموم کشاورزی باید فاصله برداشت محصول از سمپاشی رعایت شود که در سموم از سوی دیگر در 

 .مختلف این زمان متفاوت است و باید کشاورزان از این زمان اطالع داشته باشند

به عنوان مثال اگر دوره کارنس یک سم یک هفته باشد کشاورز نباید محصول مزرعه یا باغ را در طول این یک 

 .از سمپاشی برداشت کند هفته پس

 بسیار است تومان  هزار 12تومانی در شرایطی که ارز آزاد حدود  ۴200به گزارش فارس، تخصیص درست ارز 

 عدم و ارز تخصیص وضعیت از کنندگان تولید نیز صنعت وزارت مانند هابخش سایر در. است ضروری و مهم

یابد و نظارتی هم بر ها و افراد خاصی تخصیص میبرای شرکت گویند اینگونه ارزهامی .دارند گالیه آن بر نظارت

 .گویدکند و کسی چیزی نمیآنها نیست و اگر ارز گرفته که فالن کاالیی وارد کند کاالی دیگری وارد می
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 نهاده 

 خبرگزاری فارس – 25/10/1397تاریخ : 

 های کشاورزی آغاز به کار کرد ششمین نمایشگاه نهاده

  .وگو تهران آغاز به کار کردهای کشاورزی، کود و سم امروز در بوستان گفتنمایشگاه نهادهششمین 

های کشاورزی امروز با حضور ه سم، کود و نهادهیشگابه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ششمین نما

غاز ران آوگو تهبوستان گفت ربرداران، کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی دمسئوالن، تولیدکنندگان، بهره

 .دبه کار کر

 .اردد و تا روز جمعه ادامه دغاز به کار کرغرفه آ ۸0شرکت با  110مروز با حضور ه از ایشگااین نما

ر معرض دید عالقه مندان استهای کشاورزی، سم و کود دتولیدات مربوط به نهادهجدیدترین ه یشگار این نماد

ر تولید محصوالت های کشاورزی است که دهایی آشنایی کشاورزان با نهادههیشگانین نماهدف از برگزاری چ .

 .شوداستفاده می

برابر  7ا تا ارد. هر یک کیلو کود شیمیایی محصول رر تولید محصوالت دهای کشاورزی تأثیر بسیار مهمی دنهاده

 اردهای دامی دبه نهاده درصد قیمت محصوالت پروتئینی بستگی 70دهد و تا افزایش می
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 نوغان

 ایرنا  – 27/10/1397تاریخ : 

 رئیس مرکز نوغانداری خواستار افزایش تعرفه واردات نخ ابریشم شد

واردات نخ ابریشم به کشور در سه سال گذشته اشاره کرد و رئیس مرکز نوغانداری به ترمیم تعرفه  -ایرنا  -رشت 

 .درصد را خواستار شده ایم که امیدواریم به تصویب برسد ۴0درصد به  2۶گفت: در سال جدید افزایش تعرفه از 

عدیل سرور زرگری روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به برگزاری جلسه بررسی وضعیت صنعت 

در رشت با حضور نماینده ولی فقیه در گیالن، بر ضرورت توسعه تولید پیله ابریشم تاکید و  نوغانداری کشور

تصریح کرد: پرورش کرم ابریشم در ایران ریشه ای هزاران ساله دارد و در دوره صفویه ساالنه سه هزار تن نخ 

 .ابریشم در کشور تولید می شد

ور اشاره کرد و افزود: شرایط اقلیمی مناسب و متعدد کرم وی به مزایا و ظرفیت های موجود نوغانداری در کش

 .ابریشم در کشور مهیا است

زرگری با بیان اینکه امکان پرورش کرم ابریشم ساالنه دو تا سه مرتبه در مناطق معتدل کشور وجود دارد، اظهار 

 .اده می شوداستان کشور، کرم ابریشم پرورش د 22روز است و اکنون در  ۴5داشت: دوره نوغانداری 
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وی سرمایه گذاری کمتر و بازگشت سرمایه سریع تر در مقایسه با بعضی از فعالیت های تولیدی کشاورزی برای 

ایجاد مشاغل خانگی و ایجاد درآمد برای روستائیان را از مزایای پرورش کشور ابریشم خواند و بیان کرد: سال 

جعبه در  ۴5هزار و  11ع شد که از این مقدار، تعداد جعبه تخم نوغان در کشور توزی 710هزار و  25گذشته 

 .گیالن توزیع شده است

هکتار توتستان در مناطق مختلف کشور نیز اشاره کرد و گفت: شش هزار و  713هزار و  1۴زرگری به وجود 

 .هکتار توتستان نیز در استان وجود دارد ۶۶5

بود،  13۸0درصد در سال  200ی حمایت از تولید داخلی وی با یادآوری اینکه تعرفه واردات نخ ابریشم در راستا

خاطرنشان کرد: کاهش شدید تعرفه وارداتی در مقابل نخ ابریشم داخلی آسیب جدی به صنعت نوغانداری وارد 

 .کرده است

استان کشور خبر داد و بیان کرد:  1۸زرگری همچنین از اجرای برنامه های آموزشی پرورش کرم ابریشم در 

 ۴3درصد از آموزش های مرکز توسعه نوغانداری کشور در گیالن بود و امسال این آموزش ها به  3۸ه سال گذشت

 .درصد ارتقاء یافته است

درصد از نهال های توت  37وی به توزیع نهال توت اصالح شده در استان های مختلف کشور اشاره کرد و گفت: 

 .اصالح شده در گیالن توزیع شده است

میلیارد تومان تسهیالت برای اشتغال روستایی در راستای  ۶0نداری کشور با اشاره به اختصاص رئیس مرکز نوغا

اجرای طرح های نوغانداری و گردش سرمایه در استان های نوغان خیز کشور افزود: تفاهمنامه همکاری مشترک 

 .ایلوت منعقد شده استمعاونت امور تولید دامی وزارت کشاورزی با کمیته امداد کشور در گیالن به صورت پ

به گزارش ایرنا ، نوغانداری از صنایع سنتی و قدیمی در منطقه آسیا و البته ایران است که وضعیت آن در بیش 

از دو دهه گذشته با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده به طوری که اوج شکوفایی تولید پیله و ابریشم در 

  .ز آن صنعت نوغانداری درگیر خواب غفلت شدبازمی گردد و بعد ا 1379کشور به سال 

در کنار صنعت نوغانداری، ابریشم بافی به عنوان هنر صنعتی منحصر بفرد و بازارپسند مطرح است و با تولید نخ 

های ابریشمین زمینه ساز تولید دستبافته های سنتی و هنری در قالب فرش ها و تابلوفرش های دستباف 

  .یقت همان ارزش افزوده و سودآورترین بخش در مرحله تولید ابریشم استابریشمی می شود که در حق

سهم ایران از سبد تولید ابریشم دنیا کمتر از یک درصد است و از این حیث رتبه هشتم دنیا را دارد؛ البته این 

شته به این کشور دنیاست اما بی مهری های گذ 12میزان تولید ابریشم ایران برابر با تولید پیله ابریشم در 

صنعت بود که نفس های نوغانداری را به شماره انداخت ولی رونق و احیای دوباره نوغانداری در پنج سال اخیر با 

  .همت عالی و تدبیر ویژه دولت میسر شد، اقدامی که در دوره های گذشته بی سابقه بود

ه های ارزشمند ابریشم بدل شود و روز کافی است تا تخم های کوچک و سیاه رنگ نوغان ثمربخش و به پیل 45
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به عنوان فعالیت اقتصادی جانبی در کنار کشاورزی و باغداری در فصل بهار، رونق بخش سفره هزاران خانواده 

  .باشد

استان کشور در زمینه صنعت نوغانداری فعالیت دارند اما در این میان گیالن قطب تولید پیله تر  20اگرچه 

درصد نخ ابریشم کشور،  ۸5وه بر برخورداری از رتبه دوم تولید پیله تر با تولید ابریشم و خراسان رضوی عال

 .پایتخت ابریشم کشی ایران به شمار می آید

تن آن  ۴23تن پیله تر ابریشم تولید کردند که از این میزان، حدود  ۸00سال گذشته نوغانداران کشور بیش از 

قابلیت پرورش کرم ابریشم در مناطق مختلف کشور و مکان های  .سهم تالش پیله وران استان گیالن بوده است

روزه و ارزش  ۴5کوچک، سهولت کار، سرمایه گذاری اندک و درآمدزا بودن این فعالیت جانبی در بازه زمانی 

  .افزوده فرآورده های آن مثل نخ و فرش از مهمترین مزایای پرورش کرم ابریشم است

کیلوگرم پیله تر ابریشم تولید می شود. از هر سه کیلوگرم پیله  35عموال حدود با پرورش هر جعبه تخم نوغان، م

  .تر ابریشم، پس از فرآوری یک کیلوگرم نخ ابریشم به دست می آید

روزه تا دو  ۴5پرورش کرم ابریشم از اوایل فروردین ماه هر سال آغاز می شود و پس از طی یک دوره حدود 

  .لید پیله تر می شوندماهه، نوغانداران موفق به تو

 .مرکز توسعه نوغانداری کشور در رشت مستقر است

 لینک خبر 

 گزارشات جهانی

 خبرگزاری فارس  – 30/10/1397تاریخ : 

 المللی توسط سه نهاد بین« کنفرانس سالمت غذایی»برگزاری 

المللی فائو، بهداشت جهانی و اتحادیه آفریقا درباره المللی توسط سه نهاد بینبینبهمن کنفرانس  2۴و 23

  .شودسالمت غذایی برگزار می

ت المللی فائو، سازمان بهداشالملل خبرگزاری فارس، کنفرانس مشترک سه نهاد بینبه گزارش گروه اقتصاد بین

شود. این نخستین باری است که پایتخت اتیوبی برگزار می فوریه در آدیسا بابا 13تا  12جهانی و اتحادیه آفریقا 

 .کندالمللی در حوزه تأمین و سالمت غذایی کنفرانسی را برگزار میسه نهاد بین

گذاری هایی که به عنوان مانع تولید غذا هستند و همچنین سرمایههدف از برگزاری این کنفرانس بررسی بیماری

محورهای این کنفرانس است. همچنین ایجاد سیستم پایدار سالمت غذایی و در زمینه سالمت مواد غذایی از 

های سالمت غذایی و نیز های مقابله با تغییرات آب و هوایی همچنین نوآوری و انتقال دیجیتالی در سرویسراه

های های بهتری داشته باشند و حمایت از سیستمکنندگان برای اینکه بتوانند انتخابتوانمند کردن مصرف

 .غذایی پایدار از محورهای اصلی این کنفرانس خواهد بود
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ها و حمایت از بهبود سالمت غذایی این کنفرانس در نهایت بیانیه سیاسی سطح باالیی را برای افزایش همکاری

 .در سطح جهان اعالم خواهد کرد

 لینک خبر 
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