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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 ایرنا  – 7/11/1397تاریخ : 

 تزریق مایع حیات در کالبد زمین
برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی در سال های اخیر، وضعیت این منابع ارزشمند را در مناطق زیادی از  -ایرنا  -سنندج 

جمله استان کردستان با بحران مواجه کرده که اجرای طرح های تغذیه مصنوعی تا حدودی می تواند یاریگر آبخوان ها کشور از 
 .باشد

به گزارش ایرنا، در سال های اخیر بدلیل کاهش میزان بارندگی و وقوع خشکسالی های متعدد در کشور، برداشت آب از سفره های 
بویژه در بخش کشاورزی روند رو به رشد و بی رویه ایی به خود گرفته است زیرزمینی از طریق حفر چاه های عمیق .  
درصد منابع آبی زیرزمینی در کشور رو به نابودی است و این آمار نشان از آن دارد که  78طبق گفته مسئوالن وزارت نیرو، حدود 

نار این موضوع حیاتی گذشتخطر کاهش منابع آبی و فرو نشست زمین بسیار جدی است و نباید به آسانی از ک .  
ها، با تعریف طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی اندیشی برای کنترل افت و کسری مخزن در آبخوان وزارت نیرو در راستای چاره

آغاز کرد ولی با توجه به عدم حمایت  84های خود در زمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را سال و پخش سیالب، برنامه
های دیگر و همچنین نبود عزم جدی و تامین اعتبار کافی، نتایج مطلوبی از اجرای طرح حاصل نشد هدستگا .  

برنامه ای را تحت عنوان طرح احیا و تعادل  93بار دیگر با فعال شدن شورای عالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو در سال 
یب رساند و در کنار این طرح تکالیفی نیز برای برای وزارت پروژه به تصو 15بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر 

های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و کشور مشخص شدخانه .  
شرکت آب منطقه ای کردستان نیز در راستای طرح احیا و تعادل بخشی منابع زیرزمینی و کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، طرح 

از طریق پخش سیالب، تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی، ساماندهی شرکت های حفاری، هایی همچون تغذیه مصنوعی 
  .اطالع رسانی و آگاه سازی عمومی در سطح مدارس را آغاز کرد

 
 حلقه چاه آب غیرمجاز در کردستان وجود دارد  7355 **

حلقه چاه  355حال حاضر از مجموع هفت هزار و  معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان اظهار داشت: در
میلیون مترمکعب آب برداشت می شود 68غیرمجاز شناسایی شده در استان،  .  

عرفان مومن پور با اشاره به اینکه اغلب چاه های حفر شده در دشت های شرقی استان)قروه، دهگالن و چاردولی( است، اضافه 
حلقه چاه غیرمجاز در  200الیت گروه های گشت و بازرسی این شرکت، یک هزار و و ابتدای شکل گیری فع 85کرد: از سال 

  .کردستان مسدود شده است
حلقه  200وی با بیان اینکه با بهره برداران غیرمجاز آب برخورد جدی می شود، افزود: امسال نیز با حکم دستگاه قضایی بیش از 

  .چاه آب غیرمجاز در استان مسدود شد
حلقه چاه آب مجاز در استان خبر داد و  400هزار و  13ت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان از وجود معاون حفاظ

حلقه نیز برقی است 188حلقه چاه غیر برقی و چهار هزار و  212هزار و  9یادآور شد: از این تعداد،  .  
رمکعب آب اضافه برداشت می شود، تاکید کرد: تالش دستگاه میلیون مت 160مومن پور با بیان اینکه از چاه های مجاز نیز ساالنه 

قضایی در رابطه با انسداد چاه های غیر مجاز قابل تقدیر است اما انتظار داریم نیروی انتظامی به عنوان ضابط، در بحث مسدود 
  .کردن چاه ها جدی تر عمل کرده و همکاری بهتری با شرکت آب منطقه ای داشته باشد

 
یون مترمکعب کسری مخزن آبخوان ها در دشت های قروه و دهگالن میل 700 **  

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان مهمترین برنامه را برای احیای سفره های آبی زیرزمینی، تغذیه 
کاهش سطح آب های زیر  تغذیه مصنوعی در واقع تزریق آب به آبخوان برای جلوگیری از :مصنوعی آبخوان ها اعالم کرد و گفت

  .زمینی است که جزو طرح های آبخوان داری وزارت نیرو است
عرفان مومن پور به اجرای پایلوت پروژه های تغذیه مصنوعی آبخوان ها در دشت های قروه و دهگالن اشاره کرد و افزود: در این 

ه استمیلیون مترمکعب کسری مخزن آب زیرزمینی اتفاق افتاد 700دشت ها بیش از  .  
خبر داد و یادآور شد: این طرح ها شامل گاللی  80وی از اجرای چهار پروژه تغذیه مصنوعی در دشت های قروه و دهگالن از سال 

بر روی رودخانه گاللی، پروژه اوریه بر روی رودخانه جنیان، طرح ویهج بر روی رودخانه قلعه و ظله جوب بر روی رودخانه 
  .ظله جوب است

طرح تغذیه مصنوعی آبخوان ها، از محل بستر رودخانه، حوضچه رسوب گیر مستطیل یا ذوزنقه ای شکل با دیواره ای  برای اجرای
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  .به ارتفاع سه تا چهار متر احداث شده و در ابتدای رودخانه از طریق تیغه ای فشار شکن رسوب گیری اولیه انجام می شود
حلقه( در قطرها و اعماق مختلف حفر  15تا  10ذیه ایجاد شده و چاه هایی تزریقی )در امتداد حوضچه اولیه، حوضچه بعدی به نام تغ

  .می شود تا آب جاری به آبخوان تزریق و انتقال یابد، ضمن اینکه در چاه ها لوله هایی تعبیه و به صورت مشبک در می یابد
ان ها را بسیار سودمند دانست و اضافه کرد: چاه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان تغذیه مصنوعی آبخو

های تغذیه ای اطراف رودخانه ایجاد ماندآب کرده و باعث تاخیر در خروج آب از سطح حوزه می کند، ضمن اینکه با اجرای این 
  .طرح بشدت سطح ایستایی آب های زیززمینی افزایش یافته و غنی می شود

 
جرای طرح تغذیه مصنوعی کاهش افت آب آبخوان ها بعد از ا **  

مومن پور گفت: بررسی آبنمود )هیدروگراف( دشت های قروه و دهگالن نشان از آن دارد که سیر نزولی شدیدی که در منابع آبی این 
  .دشت ها در سال های گذشته شاهد بودیم، متوقف و تا حدود زیادی کاهش یافته است

ه مصنوعی ویهج اشاره کرد و افزود: با این کار حجم رواناب سطحی دشت های هزار مترمکعبی در طرح تغذی 300وی به آبگیری 
قروه و دهگالن کنترل و کمک قابل توجهی در دراز مدت به بهره برداران وکشاورزان این مناطق بعد از خشکسالی های اخیر شده 

  .است
رداری از این طرح ها ساالنه نیازمند تخلیه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان اظهار داشت: بهره ب

سال است 30رسوب، الیه روبی، تسطیح سازه، بندکشی و انحراف در ورودی آب بوده و عمر مفید این پروژه ها  .  
مومن پور تاکید کرد: به دلیل سودمند بودن طرح تغذیه مصنوعی آبخوان ها، مابقی بهره برداران در دشت های قروه و دهگالن نیز 
تمایل بسیار زیادی به اجرای این طرح ها دارند که بخاطر کمبود اعتبارات، در حال حاضر توان اجرای این طرح را در حوزه های 

  .دیگر نداریم
ای است که موجب  های هوای گرم و مرطوب مدیترانهبه گزارش ایرنا، کردستان استانی کوهستانی بوده و اقلیم آن متأثر از توده

ی در بهار و ریزش برف در زمستان ها می شودهایبارندگی .  
از حوضه های آبریز اصلی استان کردستان می توان به خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر و دریاچه ارومیه و حوضه های 

، کرخه های سیروان و زاب کوچکآبریز فرعی نیز به سفیدرود شامل رودخانه های تلوار و قزل اوزن، مرزی غرب شامل رودخانه
  .شامل رودخانه رازآور و دریاچه ارومیه شامل رودخانه های زرینه و سیمینه اشاره کرد

دشت دیگر در جنوب استان واقع شده  2دشت در غرب و  2مورد بوده که پنج دشت آن در نیمه شرقی،  9تعداد دشت های استان 
ای ممنوعه محسوب می شوداست، دشت های قروه ـ دهگالن و چهاردولی در شرق استان جزو دشت ه .  

مورد نیز مطالعاتی است 12سد در دست اجرا و  10سد در حال بهره برداری، 11سد استان،  33از مجموع  .  
 

 لینک خبر 
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 آب 
 خبرگزاری فارس  – 7/11/1397تاریخ : 

شود/راهکار جلوگیری از بحران آب درصد بیشتر می 50سال دیگر  11مصرف آب جهان تا   
شود از جمله برای درصد بیشتر می 50سال دیگر رفتارهای مصرف آب تغییر نیابد، مصرف آب در جهان  11فائو تاکید کرد اگر تا 
رودکشاورزی از بین می درصد محصوالت 30شود و ساالنه لیتر آب مصرف می 70تولید یک عدد سییب  .  

الملل خبرگزاری فارس، سازمان خوار و بار جهانی در گزارشی اعالم کرد فساد و ضایعات مواد غذایی به گزارش گروه اقتصاد بین
اندازددر جهان بسیار باالست و این امنیت غذایی را به خطر می . 

آید بنابراین بسیار مهم و حیاتی شود از بستر خاک به عمل میفاده میدرصد مواد غذایی که در جهان است 9۵فائو تأکید کرده است که 
 .است که ما در گام نخست بستر تولید محصوالت کشاورزی یعنی خاک را حفظ کنیم

های های بیش از اندازه از سموم و کودهای شیمیایی طی سالتواند جلوگیری از مسمومیت غذایی باشد، استفادهحفظ سالمت خاک می
تواند سالمت محصوالت غذایی را به خطر بیاندازده به شدت خاک را مسموم کرده و میگذشت . 

 ۴0تا  30های گذشته باعث شده سطح خاک زراعی کمتر شود ، معموالً خاک زراعی در از سوی دیگر فرسایش خاک در سال
های گذشته فرسایش الزم است. در سال زمان  هزار سال 4سانتیمتر سطح خاک است و برای تشکیل یک سانتیمتر مکعب خاک تا 

تن رسیده است 1۶تن در هکتار بود که این رقم به  9خاک در ایران  . 
کند که سالمت محصوالت غذایی بسیار مهم است و هرچقدر خاک سالم، بهتر و حاصلخیز تری داشته باشیم فائو همچنین تأکید می

توانیم به تولید محصول سالم امیدوارتر بودمی . 
شود که باید به هر نحوی جلوی فساد و خرابی محصوالت کشاورزی و مواد غذایی گرفته در بخش دیگری از گزارش فائو تاکید می

دهیم بدون هیچ دلیل محصوالت لیتر آب الزم است و زمانی که اجازه می 70شود. به عنوان مثال برای تولید یک عدد سیب 
ر ایجاد مشکل در تأمین امنیت غذایی منابعی که برای تولید آن استفاده شده از جمله آب که کشاورزی از بین برود در حقیقت عالوه ب

رودبسیار ارزشمند است از بین می . 
* یابددرصد افزایش می 50به میزان  2030اگر رفتارهای مصرف آب را تغییر ندهیم مصرف آب تا سال   

نویسد آب یک مسئله حیاتی در بخش کشاورزی است و اگر ما تا رفتارهای مصرف آب خود را اکنون تغییر فائو در گزارش خود می
2030ندهیم تقاضای جهانی برای آب تا سال  درصد افزایش خواهد یافت ۵0به میزان   . 

 افزایش دو برابری مصرف آب نسبت به جمعیت در قرن گذشته*
برابر رشد کرده است و اگر همین روند ادامه پیدا کند بحران آب  2د که در قرن گذشته مصرف آب نسبت به جمعیت کنفائو تاکید می

 .در کل جهان ایجاد خواهد شد مگر اینکه از االن به فکر تغییر رفتارهای مصرف آب باشیم
 تغییرات آب و هوایی تهدید جدی برای تولید غذا در آینده*

شود. تغییرات آب و شده است تغییرات آب و هوایی تهدید جدی برای تولید مواد غذایی در جهان محسوب میدر گزارش فائو تأکید 
ها نقش بسیار حیاتی را در تولید مواد تواند حشرات گرده افشان مانند زنبورها را از بین ببرد در حالیکه این گرده افشانهوایی می

 .غذایی دارند
کند. نخست اینکه در تولید محصوالت کشاورزی، میوه و ات گرده افشان در تولید مواد غذایی اشاره میمورد از تأثیر حشر ۵فائو به 

شود دهد. از سویی باعث میتنوع زیست محیطی را باال برده و تولید غذا را در جهان افزایش میدرصد تأثیر دارد، 7۵بذر 
کنندته و اکوسیستم پایداری را در جهان ایجاد میهای کافی داششوند ریزمغذیمحصوالت کشاورزی که تولید می . 

تواند نقش بسیار در گزارش فائو به نقش زنان در تولید مواد غذایی و محصوالت کشاورزی هم اشاره شده که توانمندسازی زنان می
 .مؤثری در افزایش تولید محصوالت غذایی و توانمندسازی یک جامعه شود

* د کنیمباید محصول مقوی و مغذی تولی  
کند که در آینده عالوه بر غذاهای تولیدی در دسترس باشد باید مواد غذایی مغذی نیز سازمان خوار و بار جهانی همچنین اشاره می

 .تولید کنیم و در این زمینه نیاز هست که ما انواع جدیدی از گیاهان و محصوالت کشاورزی را کشف کنیم و آنها را کشت کنیم
روددی جهان از بین میدرصد غذای تولی 30*  

درصد محصوالت کشاورزی  30نویسد که تقریباً فائو در ادامه درباره اهمیت جلوگیری از ضایعات و فساد محصوالت کشاورزی می
رسد و آنها در این مسیر تا رسیدن به دست مردم از بین اند هیچوقت به دست مصرف کننده نمیهای زراعی را اشغال کردهکه زمین

. بنابراین هرچقدر بتوانیم جلوی این ضایعات و فساد محصوالت کشاورزی را بگیریم مواد غذایی بیشتری تولید خواهیم کرد و رودمی
 .از هدر رفتن منابع جلوگیری خواهد شد
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زیجات تربیت ها و سبدر گزارش فائو آمده است که باید دانش آموزان را از همان زمان مهدکودکی برای احترام به مواد غذایی و میوه
 .کنیم و آنها بدانند که هیچوقت نباید در مورد آنها اسراف کرد

توان اضافه کرد مثالٌ اینکه آنها از طریق طعم و مزه بتوانند محصوالت سالم و مفید و مغذی را از های دیگری هم میالبته آموزش
شان را به صورت کار های کاریپرورش دهند و مهارت ها رابقیه تشخیص دهند دوم اینکه یاد بگیرند که چگونه سبزیجات و میوه

کنند، ارزش تیمی پیش ببرند همچنین تغذیه خودشان را نیز ارتقا دهند و یاد بگیرند به کسانی که محصول و غذا برای آنها تولید می
 .قائل شوند

ها تولیدکنندگان اصلی هستند و امروزه گذاری شود، آندر گزارش فائو تاکید شده است که باید روی کشاورزی خانوادگی سرمایه
درصد مواد غذایی جهان را تولید  80های کشاورزی بیش از هر زمان دیگری برای تأمین غذا مهم هستند به طوریکه آنها خانواده

کنند که ما حتی دسترسی هم به آنها نداریممی .  
ذایی باال به عنوان یک دیوار دفاعی محکم در برابر انواع در گزارش فائو تأکید شده است که تولید محصوالت مغذی و با ارزش غ

شود و یک منبع انرژی برای ادامه زندگی و سالمت و یک زندگی با شور و نشاط خواهد بود ضمن اینکه تولید ها محسوب میبیماری
مدارس آغاز شود و به خود  کند و باید این مسیر از همانمحصوالت با ارزش غذایی باال مسیر توسعه را برای کودکان باز می

آموزان آموزش دهیم که مواد غذایی مغذی استفاده کنند و حتی با چشیدن، آن را تشخیص دهنددانش . 
* دهدای درخشان را میگذاری روی سالمت غذای جوانان، نوید آیندهسرمایه  

نزدیک دچار چاقی هستند گفت: نیاز هست که مردم گرازینا داسیلوا مدیرکل فائو با بیان اینکه یک سوم مناطق شمال آفریقا و خاور 
تواند به عنوان یک راهکاری برای رفع مواد غذایی سالم و تازه مصرف کنند و در این مسیر باید مصرف ماهی، افزایش یابد که می

  .سوء تغذیه برای این مناطق باشد
نده درخشانی خواهیم داشت چرا که آینده در دست جوانان خواهد بود کند که ما هرچقدر بتوانیم جوانان سالم تربیت کنیم آیفائو تأکید می

مند گذاری کنیم به همان اندازه در آینده از آن بهرههرچقدر امروز روی جوانان سرمایه .و ما باید جهانی بدون گرسنگی را رقم بزنیم

  .خواهیم شد
 عادت غذایی که مردم جهان باید عمل کنند 7*

کند که مردم جهان باید آن را به کار بگیرندی مهم اشاره میعادت غذای 7فائو به  به میزان زیادی میوه و سبزیجات بخورند، از  .

خوردن محصوالت پر چرب بپرهیزند و شکر را حذف کرده و نمک را کاهش دهند و در طول روز به مقدار فراوانی آب بنوشندو 
  .دیگر اینکه در این اقدام اصال درنگ نکنند

 لینک خبر 
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 آب 
 ایرنا  – 6/11/1397تاریخ : 

 مشاور فائو: صرفه جویی دایمی منابع آب نهادینه شود
مشاور سیاست گذاری سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد،  -ایرنا -تبریز « ، و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف «فائو

گفت: اقدامات موضعی و مقطعی ساختار مدیریت بحرانی در مصرف آب باید تبدیل به ساختار دایمی و عادی مدیریت منابع و آب 
 .کشاورزی شود

روز شنبه در نشست بررسی نتایج اقدامات مصرف آب کشاورزی بر اساس مصوبات ستاد احیای دریاچه به گزارش ایرنا،علی ملکی 
  .ارومیه اظهار داشت: باید سیستم و قوانین مربوط به منابع آب طوری تنظیم شود که مدیریت منابع به صورت پایدار انجام شود

ابع آب، موجب کاهش آب های زیرزمینی و سطحی شده است بر این سال گذشته مدیریت من 40تا  30وی افزود: سیاست های اشتباه 
  .اساس اکنون با اقدامات موضعی نمی توان مدیریت منابع آب را انجام داد

ساختار اقدامات اجرایی باید متشکل شود و الگوی تخصیص آب ارایه شود باید ساختارهای انگیزشی برای صرفه  :ملکی ادامه داد

اد شودجویی در مصرف آب ایج .  
وی همچنین گفت: به دنبال اصالح مصرف آب و مدیریت منابع آب دریاچه ارومیه هستیم، ضمن اینکه توانمندسازی بخش کشاورزی 

  .برای کاهش آب مصرفی از دیگر اهداف نشست های احیا دریاچه ارومیه است
تقال سهم آب کشاورزی به بخش صنعت برای مشاور سیاست گذاری سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد، همچنین از بررسی ان

  .افزایش ارزش افزوده و ایجاد فضای کسب و کار خبر داد
مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: مدیریت بهم پیوسته و سازگاری با کم آبی از موضوع هایی است 

ای استان است که به عنوان متولی اصلی منابع آب جزو نقشه راه آب منطقه .  
سال گذشته نگارش یافته است، شد 40تا  30یوسف غفارزاده همچنین خواستار بازنگری در قوانین مدیریت منابع آب که در  .  

وی با بیان اینکه برای برنامه ریزی مناسب جهت مصرف آب در استان اراده الزم وجود دارد، اظهار داشت: بر این اساس میزان آب 
ر هر حوضه باید مشخص شود و بر اساس میزان آب های سطحی و زیرزمینی و با مشارکت تمام ذینفعان و قابل استحصال د

  .مشارکت همگانی برنامه های سازگاری با کم آبی در استان تدوین شود
ری با کم آبی وی ادامه داد: مصرف بهینه با مشارکت ادارات اجرایی برای کسب اطالعات پایه نخستین قدم در برنامه ریزی سازگا

  .بوده و سپس تنظیم برنامه جامع در آذربایجان شرقی است
سانتی  33غفارزاده همچنین در خصوص دستاوردهای آب منطقه ای در راستای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: امسال 

کاهش یافته استدرصد نیز مصرف آب کشاورزی  32متر بهبود تراز دریاچه ارومیه را شاهد هستیم و تا کنون  .  
درصد از متوسط بارندگی  23معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: بارش بیش از 

درصد در استان کاهش دارد 50های دارزمدت افزایش یافته اما روان آب ها همچنان  .  
یا دریاچه ارومیه باید تبدیل به قوانین شوند تا تمام مراجع این قانون ها را مجتبی جلیل زاده همچنین اظهار داشت: سیاست های ستاد اح

  .اجرا کنند
 لینک خبر 
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 آب 
 ایرنا  – 7/11/1397تاریخ : 

 الزامات اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای
کارشناسان حوزه آب و محیط زیست در میزگرد ایرنا مرکز شهرکرد تاکید کردند؛ اجرای طرح های انتقال آب بین  -ایرنا  -شهرکرد 

حوضه ای مشروط به درک شرایط و واقعیت های موجود، حفظ حقوق مناطق باالدست و رعایت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فنی و 
 .زیست محیطی است

با آن از الزامات توسعه پایدار در جوامع رو به رشد است. عرضه محدود و ثابت آب وکاهش به گزارش ایرنا، آب و مسائل مرتبط 
آن در دوره های خشکسالی موجب چالش در بیشتر مناطق کشور حتی در مناطق کوهستانی و سردسیری چون استان چهارمحال و 

 .بختیاری شده است
ا از برف به باران از یکسو و افزایش دمای هوا از سوی دیگر سبب طی یک دهه اخیر کاهش نزوالت آسمانی و تغییر شکل بارش ه

 .کاهش نیمی از منابع آب چهارمحال و بختیاری و افت شدید سفره های آب زیرزمینی این استان شده است
شت د 10هزار هکتار از مراتع و گون زارهای استان، ممنوعه شدن هر  500هزار هکتار از جنگل های زاگرس و  60خشکیدگی 

درصد از چشمه ها، قنات ها و چاه ها، شکل گیری چشمه های گرد و خاک و  58اصلی استان، فرونشست دشت ها، خشک شدن 
 .گسترش بیابان زایی تنها بخشی از پیامدهای وقوع خشکسالی در این استان است

لیان گذشته بعنوان یکی از مراکز تولیدکننده حوزه آبریز تاالب گاوخونی و کارون بزرگ است و در سا 2از آنجا که این استان مبداء 
آب کشور شناخته می شده است چندین طرح انتقال آب بین حوضه ای در این استان اجرا شده و چندین طرح دیگر نیز در حال 
کردند اجرایی شدن است، اما در چنین شرایطی برخی کارشناسان با حضور در میزگرد دفتر خبرگزاری ایرنا مرکز شهرکرد تاکید 

انتقال آب بین حوضه ای که از آن با عنوان راهکاری برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای آب در مناطق مختلف کشور یاد 
 .می شود، باید مطابق بر واقعیت های موجود و رعایت حقوق مناطق باالدست و مبداء انجام گیرد

آب بین حوضه ای با استفاده از روش های کارشناسی نشده می توان بر  این کارشناسان تصریح کردند؛ بجای اجرای طرح های انتقال
روی فرهنگ مصرف بهینه آب و تبیین جایگاه ارزشمند این مایه حیات، ایجاد اعتقاد راسخ به مدیریت بهینه و پایدار منابع آبی و 

ره گرفت. مشروح این میزگرد را ادامه می اجرای طرح های انتقال آب با رعایت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی به
 :خوانید

 
 ورود به آخرین مرحله خشکسالی **

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری در این میزگرد با اشاره به وضعیت اقلیمی این استان طی یک دهه گذشته 
ن دوره های خشکسالی هواشناسی و کشاورزی وارد مرحله اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری طی سالهای گذشته با پشت سر گذاشت

 .خشکسالی آبشناسی شده و این موضوع زنگ خطر را برای جمعیت انسانی و محیط طبیعی استان به صدا درآورده است
 درصد جمعیت استان را تهدید می کند و به ترتیب شهرستانهای اردل، 91.9مهرداد قطره سامانی افزود: خشکسالی هم اینک 

 .بروجن، لردگان، کیار، فارسان، شهرکرد، سامان، بن و کوهرنگ درگیر خشکسالی خیلی شدید تا ضعیف هستند
وی با بیان اینکه خشکسالی های یک دهه اخیر استان منابع آب حوضه زاینده رود و کارون را با چالش مواجه کرده است، تصریح 

ی و کارون بزرگ است کاهش بارش ها در این استان، استانهای فالت مرکزی کرد: از آنجا که این استان زیر حوضه تاالب گاوخون
 .و خوزستان را نیز دچار تنش آبی کرده است

 
 کاهش شدید منابع آب حوضه های گاوخونی و کارون بزرگ **

گاوخونی در  کیلومتر از مساحت زیرحوضه آبریز تاالب 923این کارشناس مسائل اقلیم شناسی با اشاره به اینکه یکهزار و 
میلیمتر کاهش  347، بارش ها در این حوضه یک هزار و 96تا  86چهارمحال و بختیاری قرار دارد، اظهار داشت: طی سالهای 

میلیون مترمکعب حجم آب مواجه شده است 590میلیارد و  2داشته و از همین رو حوضه گاوخونی هم اینک با کسری  . 
برابر حجم کل سد زاینده رود  2سال گذشته حوضه زاینده رود  10اساس می توان گفت طی قطره سامانی خاطرنشان کرد: بر همین 

 .کاهش بارش داشته است
کیلومتر از مساحت حوضه  642هزار و  13وی همچنین به کاهش بارش ها در حوضه آبریز کارون بزرگ اشاره کرد و گفت: 

میلیمتری بارش ها روبرو شده  935سال گذشته با کاهش  10ر طول آبریز کارون بزرگ در چهارمحال و بختیاری قرار دارد که د
 .است

میلیون مترمکعب بارش مواجه شده و این موضوع  761میلیارد و  12در همین مدت این حوضه با کمبود  :قطره سامانی ادامه داد
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حوضه آبریز دارد 2حکایت از کاهش شدید منابع آب این  . 
تاکنون شاهد افزایش بارش ها بوده ایم اما این موضوع نمی تواند کسری بارش  98-97زراعی وی خاطرنشان کرد: اگرچه در سال 

گذشته را جبران کند و وضعیت استان هیچگاه به شرایط طبیعی سالهای گذشته باز نمی گردد 10های  . 
 

 شرایط ترسالی سالهای گذشته تکرار نمی شود **
و بختیاری، سازگاری با خشکسالی را تنها راهکار برای گذر از این وضعیت عنوان معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال 

کرد و گفت: مردم و مسئوالن باید درک کنند که شرایط ترسالی گذشته هیچگاه تکرار نمی شود و با پذیرش شرایط موجود مصرف و 
 .منابع موجود آب را باید بدرستی مدیریت کنند

ی ها حوزه آب طی سالهای گذشته توجه چندانی به داده های علم هواشناسی نشد اما انتظار می رود گرچه در تصمیم گیر :وی افزود

 .برای جلوگیری از تشدید خشکسالی و تبعات ناشی از آن مسئوالن بیش از پیش به الگوهای هواشناسی توجه کنند
 

 اجرای طرح های انتقال آب مبتنی بر شرایط جدید باشد **
آب نیز در این میزگرد اظهار داشت: با توجه به وضعیت منابع آب چهارمحال و بختیاری و خشکسالی های  یک کارشناس مسائل

 .متوالی در این استان باید در اجرای طرح های انتقال آب دقت و حساسیت بیشتری به کار گرفت
ز شده گرچه متناسب با شرایط ترسالی و در استان آغا 1327سیدهاشم فاطمی افزود: طرح های انتقال آب بین حوضه ای که از سال 

پرآبی حوضه آبریز زاینده رود تعریف شده اما در طی وقوع یک دهه خشکسالی در استان اجرای چنین طرح هایی باید مبتنی بر 
ه می واقعیت های موجود و معیارهای آن انجام گیرد، زیرا رعایت نکردن این الزامات هم مبدا و هم مقصد را با مشکل جدی مواج

 .کند
یونسکو برای اجرای این  :وی به الزامات اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای تعریف شده از سوی یونسکو اشاره کرد و گفت

معیار تعریف کرده که در مقایسه با طرح های اجرا شده در استان می توان گفت که تاکنون این الزامات بخوبی رعایت  5طرح ها 
 .نشده است

یح کرد: نخستین معیار یونسکو این است که'ناحیه مقصد با وجود استفاده از منابع جایگزین تامین آب و انجام تمامی فاطمی تصر
اقدامات منطقی برای کاهش تقاضای آن، باز هم در تامین نیازهای فعلی و پیش بینی شده کمبود جدی داشته باشد' که با وجود هزاران 

ری سطح زیرکشت، توسعه صنایع و باالترین سرانه فضای سبز کشور در استان اصفهان عمال براب 5حلقه چاه غیرمجاز، افزایش 
 .التزامی به این بند وجود ندارد

وی با اشاره به دومین بند این قانون مبنی بر 'حوضه مقصد در حال حاضر یا در آینده نزدیک دچار بحران آبی شده و یا رشد و 
منوط به تامین آب به روش انتقال باشد و انتقال از حوضه مبدا نیز توسعه این منطقه را در حال توسعه منطقه از لحاظ مسائل مختلف 

حاضر یا آینده دچار بحران جدی نکند'، اظهار داشت: در حال حاضر به سبب محدودیت منابع آب، توسعه در چهارمحال و بختیاری 
نعتی از تخصیص آب محروم شده اند بنحوی که در شهرستان بعنوان مبدا قفل شده است و بسیاری از طرح های کشاورزی و ص

میلیمتر بارش مجوز تخصیص آب برای فعالیت های صنعتی و اقتصادی صادر نمی شود 400کوهرنگ با یک هزار و  . 
چشم دشت اصلی این استان ممنوعه و ممنوعه بحرانی است و محدودیت منابع آب  10این کارشناس مسائل آب تصریح کرد: هم اینک 
 .انداز توسعه این استان را به چالش کشیده است

فاطمی افزود: بند سوم این قانون مبین این است که ' طرح نباید بر محیط زیست اثرات تخریبی زیاد و غیرقابل جبران داشته باشد' این 
خشکیدگی چشمه ها و زوال در حالی است که بدنبال اجرای طرح های انتقال آب سهم زیست محیطی استان نادیده گرفته شده و 

 .جنگلها و مراتع استان حاکی از ضربات جبران ناپذیر این طرح ها بر محیط زیست چهارمحال و بختیاری است
وی با اشاره به بند چهارم این قانون؛ ' ارزیابی جامع پیامدهای اجتماعی و فرهنگی باید نشان دهد سطح معقولی از قطعیت وجود دارد 

سبب بروز اختالل اساسی اجتماعی و فرهنگی در حوضه مبدا یا مقصد نخواهد شد'، افزود: با سفری به منطقه  که طرح انتقال آب
بیرگان، نصیرآباد، نعل اشکنان، گردو و سیل گاه خواهید دید که این طرح های انتقال آب آسیب های جدی اقتصادی و اجتماعی بر 

 .این مناطق وارد کرده است
ط پنجم نیز این است که منافع خالص ناشی از اجرای طرح بایستی میان حوضه های مبدا و مقصد تقسیم شود از فاطمی ادامه داد: شر

 .همین رو نه تنها طرح باید بازده اقتصادی داشته باشد بلکه منافع آن نیز نباید فقط برای مجری طرح یا مقصد صرف شود
 

 الزامات اجرای طرح های انتقال آب رعایت نشده است **
فاطمی تصریح کرد: با بررسی چندین طرح انتقال آب از استان پر واضح است که برخی از این شروط به کلی رعایت نشده و برخی 
از شروط نیز کم و بیش رعایت نشده که انتظار می رود این رویه تغییر یابد و طرح ها مبتنی بر واقعیت و رعایت این شروط اجرا 
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 .شود
این کارشناس حوزه آب، طرح برخی شایعات در فضای مجازی را عامل اختالف بین استانهای کشور دانست و گفت: به تازگی 
بند آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری ایجاد شده که این موضوع کذب محض است و جز ایجاد  580عنوان شده که در حدود 

ربردی ندارداختالف بین مردم این استان و استان اصفهان کا . 
فاطمی پذیرش نظرات کارشناسی، فنی و علمی را عامل مهمی در رفع مشکالت حوزه آب دانست و پیشنهاد داد تا کارشناسان 

 .استانهای درگیر مساله آب با بررسی دقیق، منصفانه و علمی موضوع با دیدگاه ملی همفکری و تصمیم گیری کنند
سازگاری با شرایط جدید نداریم و این موضوع می طلبد تا در مدیریت و مصرف منابع آب وی افزود: در شرایط کنونی چاره ای جز 

 .تجدید نظر اساسی شود
این کارشناس حوزه آب خاطرنشان کرد: جای جای ایران وطن و خاک همه ماست و با اتحاد و انسجام می توان این مشکالت را از 

  .پیش رو برداشت
 

یطیبی توجهی به حقابه زیست مح **  
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری نیز در این میزگرد با اشاره به پیامدهای زیست محیطی ناشی از 

طرح های انتقال آب از استان اظهار داشت: از آنجا که طی یک دهه اخیر با کمبود بارش ها و تغییر رژیم بارش از برف به باران 
ی رودخانه های حوضه کارون بسیار کاهش یافته و با توجه به ظرفیت اسمی پروژه های انتقال آب که در مواجه بوده ایم آورد طبیع

استان اجرا شده بارگذاری در مقصد بر مبنای همین ظرفیت باال انجام شده از همین رو کاهش آورد طبیعی حوضه ها باعث شده به 
داده شود و حقابه محیط زیستی مبدا رعایت نشودمنظور جبران کسری آب در مقصد تمامی آب موجود انتقال  . 

محسن حبیبی ادامه داد: از سوی دیگر برای جبران کاستی آب مورد نیاز در مقصد، پروژه های انتقال آب جدیدی تعریف شده که حتی 
باعث افزایش بارگذاری  اجرای این طرح های جدید نیز جوابگوی نیاز آبی مناطق پایین دست نخواهد بود، زیرا تعریف این پروژه ها

مجدد، سرمایه گذاری جدید به امید آب انتقالی، توهم مصرف و دور شدن از اصل مدیریت مصرف در مقصد می شود و باید قبول 
 .کرد که با کاهش شدید منابع آب روبه رو هستیم و باید در مصارف مدیریت الزم را اعمال کرد

ری با خشکسالی در همه بخش ها و بطور کلی اعمال مدیریت صحیح مصرف آب دانست و وی بهترین راه مقابله با کم آبی را سازگا
گفت: در بخش سیاستی قوانین خوبی نظیر قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب تصویب شده که در این قانون به صراحت لزوم 

تی عمل شود می توان با مساله خشکسالی و جداسازی آب شرب از سایر مصارف مورد تاکید قرار گرفته است و اگر به قوانین بدرس
 .تبعات ناشی از آن کنار آمد

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با تاکید بر رعایت حقابه زیست محیطی زیردست سرشاخه هایی که 
و مدیریت تاالبها که توسط هیات  تصویب نامه حفاظت، احیا 3انتقال آب از آنها صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در ماده 

وزیران تصویب شده است تامین نیاز زیست محیطی پس از تامین آب شرب و قبل از سایر مصارف در اولویت بوده و اگر این حقابه 
رعایت نشود عالوه بر اینکه تنوع زیستی اکوسیستم های رودخانه ای به خطر می افتد، رودخانه ها تبدیل به جوی های خشک می 

شوند، تغذیه سفره های زیرزمینی صورت نمی گیرد و دشت ها تبدیل به کانونهای ریزگرد شده و تنش های اجتماعی و نزاع آبی در 
 .مناطق باالدست شکل می گیرد

 
 لزوم بهبود راندمان آب در مقصد **

برشمرد و افزود: با توجه به کمبود  حبیبی، بهبود راندمان آب در مقصد را از دیگر راهکارهای رفع مشکل کم آبی در این مناطق
 .منابع آب ضروری است تا در ابتدا نیاز شرب مردم تامین شود و برای فعالیت های صنعتی از آب های برگشتی بهره گرفت

وی اهمیت استفاده از آب های برگشتی را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: پس از بکارگیری روش های کاهش مصرف آب در صنایع 
ر می توان تمامی آب مورد نیاز صنعت را از پساب تصفیه شده شهرها که منبع آب پایدار و مطمئنی است، تامین کردآب ب . 

حبیبی با انتقاد از نحوه مدیریت منابع آب در کشور در سالهای گذشته اظهار داشت: در این سالها بیش از هر چیز با خشکسالی 
وزارت نیرو بعنوان متولی و مسئول تامین آب تنها به راهکار آخر که همان انتقال آب و  مدیریتی در بخش آب مواجه بوده ایم، زیرا

استفاده از روشهای سازه ای است پرداخته و از فرهنگسازی مصرف در همه بخش های صنعت، کشاورزی و شرب غافل مانده و از 
 .سوی دیگر متولیان فرهنگی، فرهنگ مصرف بهینه آب را نهادینه نکرده اند

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در همین پروژه های سازه ای نیز برای توجیه طرح ها به واقعیت ها و ظرفیت های موجود توجه نشده 
سال گذشته حوضه ها  50یا  30است، به طوری که در توجیه ظرفیت حجمی پروژه ها میزان آبدهی حوضه در دوره های درازمدت 

سال گذشته 50ین در حالی است که ما برای آینده پروژه ها را اجرا می کنیم و نه مبنای تصمیم گیری قرار گرفته و ا . 
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از همین رو تداوم خشکسالی ها در آینده و کاهش آبدهی 
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انجام شده را با مخاطره مواجه کندحوضه ها می تواند این تصمیمات را زیر سوال برده و سرمایه گذاری های  .  
حبیبی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مانع وقوع فاجعه زیست محیطی در مناطق مبدا و باالدست طرح های انتقال آب بین حوضه ای 

 .شویم باید عالوه بر رعایت حقابه محیط زیستی بعنوان یک اصل، توانایی و ظرفیت آبدهی حوضه ها را در نظر داشته باشیم
اجرای این طرح ها عالوه بر بی توجهی به اصول آمایش  :وی خطر طرح های انتقال آب در مقصد را هم بسیار مهم دانست و گفت

سرزمین و توزیع نامتوازن امکانات در کشور که افزایش بیش از پیش مصرف و ایجاد آلودگی های زیست محیطی در یک منطقه 
جاد توهم مصرف شده و استفاده کنندگان را از اصل مهم مدیریت مصرف و سازگاری با کم خاص را به دنبال خواهد داشت، باعث ای

 .آبی غافل می کند
اما یکی از مهمترین بخش هایی که در پی کاهش شدید منابع آب و خشکسالی های متوالی تحت تاثیر قرار گرفته بخش کشاورزی 

و چنانچه بتوان مصرف آب در این بخش را در استانهای مختلف  است که در عین حال آب بر ترین بخش نیز به شمار می رود
 .مدیریت کرد می توان از تنش های شکل گرفته تا حد زیادی کاست

 
درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی استان 50کاهش  **  

ت مصرف بهینه و در چهارمحال و بختیاری بگفته مسئوالن و کارشناسان جهاد کشاورزی مصرف آب در سالهای خشکسالی با مدیری
درصد کاهش یافته است 50بهره گیری از روش های نوین آبیاری تا  . 

بیژن یادگاری کارشناس آب و خاک سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در همین خصوص در میزگرد ایرنا افزود: طی 
میلیون مترمکعب کاهش یافته  550ب به میلیون مترمکع 200سال اخیر مصرف آب در بخش کشاورزی استان از یک میلیارد و  10

 که قسمت عمده این کاهش بدلیل مدیریت مصرف بوده و سهم کمتر آن کم آبیاری ناشی از جبر شرایط موجود بوده است
وی ادامه داد: درحالی که این استان بعنوان یک استان کشاورزی و دامپروری شناخته می شود و حدود یک سوم جمعیت آن در این 

الیت دارند، اما نسبت آب مصرفی در این بخش نسبت به سایر استانها بطور قابل چشمگیری کمتر استبخش فع . 
درصدی آب در بخش کشاورزی استان اما با بهره گیری از روش های نوین، اصالح  50یادگاری تصریح کرد: با وجود کاهش 

هکتار رسیده که کاهش  115هزار هکتار به  135از روشهای سنتی آبیاری و اصالح الگوی کشت، سطح زیرکشت اراضی استان 
درصدی را نشان می دهد 15 . 

 70کارشناس آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، وابستگی بخش کشاورزی استان به منابع آب زیرزمینی را 
ه از آب های روان و سطحی استان بوده و درصد اعالم کرد و گفت: بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی و کشاورزی استان بی بهر

 .ما در سالهای گذشته بیشترین نیاز خود را از منابع زیرزمینی تامین کرده ایم که این موضوع تخلیه سفره ها را به همراه داشته است
ی استان را در دشت اصلی این استان خاطرنشان کرد: این موضوع فعالیت های کشاورز 10یادگاری با اشاره به ممنوعه شدن هر 

آستانه تعطیلی قرار داده و چنانچه منابع جایگزینی برای این موضوع تدبیر نشود در معرض یک فاجعه اجتماعی و زیست محیطی در 
 .استان قرار می گیریم

دالنه دانست و وی سهمیه بندی آب بخش کشاورزی در مقایسه با سهمیه ای که استانهای همجوار از منابع آب زاینده رود دارند را ناعا
خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خشکسالی در استان و ممنوعه شدن دشت ها باید در این سهمیه بندی تجدیدنظر و ایراداتی که در 

 .توزیع آب وجود دارد برطرف شود
صالح مصرف، مصرف یادگاری افزود: همچنین انتظار می رود همانطور که در استان با بهره گیری از روش های نوین و مدیریت ا

 .آب را در بخش کشاورزی کاهش داده ایم در استانهای همجوار نیز در مصرف بهینه آب اهتمام بیشتری به کار گرفته شود
وی با تاکید بر برنامه ریزی براساس سند آمایش سرزمین تصریح کرد: در شرایط فعلی راهی جز برنامه ریزی بلندمدت و جامع 

االدستی و متکی بر اصالح مدیریت منابع آب نداریممبتنی بر اسناد ملی و ب . 
 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن
 خبرگزاری فارس  – 3/11/1397تاریخ : 

شود های دامی و کشاورزی مییک چهارم بودجه کشور صرف واردات نهاده  
های دامی و برخی رغم اینکه یک چهارم بودجه عمومی کشور صرف واردات نهادهگفت: علی نماینده دامپزشکان کشور در مجلس،

ها راضی هستندشود، اما نه مردم از قیمت گوشت و نه تولیدکنندگان از قیمت نهادهمحصوالت کشاورزی مانند گوشت می .  
زشکان کشور در مجلس در پنجمین کنگره نماینده دامپ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز یوسف داودی

های دامی و محصوالت هزار میلیارد تومان صرف واردات نهاده 100های بزرگ با بیان اینکه ساالنه های دامالمللی کلینیسینبین
یمت بین شود، گفت: این رقم حدود یک چهارم کل بودجه عمومی کشور است و همچنان نارضایتی درباره قکشاورزی مانند گوشت می

  .مردم و تولیدکنندگان وجود دارد
با احتساب یک و نیم میلیون بشکه صادرات نفت به قیمت  98نماینده مردم سراب گفت: کل بودجه سال  هزار  407دالر حدود  54

شودهای دامی و محصوالت کشاورزی مید رصد آن صرف نهاده25بسته شده است که تقریبا   میلیارد تومان .  
درصد جو در کشور وارداتی است و باید این نگاه در وزارت  50درصد کنجاله سویا و حدود  90درصد ذرت،  95ودی به گفته دا

  .جهاد کشاورزی عوض بشود و بتوانیم اینها را در داخل تولید کنیم
ات و تنظیم قیمت در بازار ایجاد ایم ثبشود، گفت: با این وجود نتوانستهوی با بیان اینکه یک میلیارد دالر ارز صرف واردات اینها می

  .کنیم
نماینده دامپزشکان کشور در مجلس در ادامه به جذب بیش از اندازه دانشجویان دامپزشکی به عنوان معضل بزرگ اشاره کرد و 

ما در حال های گذشته در حوزه دانشگاه را پوشش بدهد، اهای سالماندگیاندازی دانشگاه آزاد این بود که عقبگفت: هدف از راه
  .حاضر جذب بیش از اندازه دانشجو تاثیر معکوس گذاشته است

های دولتی هم رقیب های چند برابری کرد دانشگاهوی ادامه داد: حقیقت این است که در کنار دانشگاه آزاد که مدام به خاطر پول جذب
دم پول گرفتند و دانشجویان پولی جذب کردند که برخالف های شبانه و پیام نور آنها هم مدام از مرجدی آنها شد و با ایجاد دانشگاه

  .قانون است
های دولتی نباید از مردم پول بگیرندهداودی گفت: براساس قانون دانشگا .  

پور های رازی برگزار شد به بزرگداشت دکتر تقی تقیهای بزرگ که در سال همایشهای دامالمللی کلینیسینامروز پنجمین کنگره بین
سال سابقه تدریس و تشخیص در حوزه دامپزشکی را داشته و  40ساله است که  70پور دامپزشک رگانی مزین بود. دکتر تقیباز

هایی را نیز در حوزه دامپزشکی کشور داشته استمسئولیت . 
ده استتشخیص اولیه بیمار در کل جهان به نام او ثبت ش 8تشخیص اولیه در ایران و  16وی از منطقه گیالن است و  . 

در ا ین مراسم همه سخنرانان از خدمات شایسته این استاد تقدیر و قدردانی کردند و حضار بارها و بارها به پاس تقدیر از زحمات 
  .ایشان همگی سرپا ایستادند و دقایقی طوالنی کف زدند

 .در این مراسم از خدمات شایسته استاد تقی تقی پور بازرگانی تقدیر به عمل آمد
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان  – 7/11/1397تاریخ : 

یات به جایی افزایش قیمت شیرخام به بهانه نوسان نهاده دامی معنا ندارد/ مذاکره با عراقی ها برای کاهش تعرفه لبن

  نرسید
های دامی، افزایش قیمت شیر خام به بهانه نوسان دان معنا ای به نهادهمیلیارد دالر ارز یارانه 2.۵باکری گفت: با توجه به اختصاص 

  .ندارد
ت،تجارت و کشاورزیصنع رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار ، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

دهند، اظهار کردانتقاد از این مسئله که دامداران تن به اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار نمی های دامداران به بهانه افزایش نرخ نهاده :

های کنند، این درحالی است که وزیر جهاد کشاورزی از تامین نهادههزار تومان امتناع می 2رخ هر کیلو دامی از عرضه شیرخام به ن
دهددامی برای یکسال آینده خبر می . 

های دامی گرفته است، افزود: بر ای برای واردات نهادهمیلیارد دالر ارز یارانه 2.۵وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی 
های دامی معنا و مفهومی ندارداظهارات دامداران مبنی بر افزایش قیمت نهاده این اساس . 

های غیر متعارف از واسطه و دالالن در بازار، مستقیما از پشتیبانی امور دام و باکری ادامه داد: دامداران به جای خرید نهاده با قیمت
دریافت کنندوزارت جهاد کشاورزی نهاده مورد نیاز خود را با نرخ مصوب  . 

تومان از  300هزار و  2تا  1۵0هزار و  2های لبنی هر کیلو شیر خام را با نرخ حداقل این مقام مسئول با اشاره به اینکه کارخانه
کنند، بیان کرد: با توجه به آنکه دامداران تن به اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش هر کیلو دامداران خریداری می

دهند، بنابراین موضوع را به وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار منعکس کردیم چرا که هزار تومان نمی 2شیرخام به نرخ 
های مصوب اقدام به های لبنی با نرخهزار تومانی نرخ گذاری شده است که همواره کارخانه 2بنی بر مبنای شیر قیمت محصوالت ل

کنندعرضه محصوالت لبنی در بازار می . 
درصدی صادرات لبنیات 18کنند/ کاهش دامداران نرخ مصوب شیرخام را رعایت نمی :بیشتر بخوانید  

درصد کاهش  17ه اینکه صادرات محصوالت لبنی نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره ب
های هدف صادر شد که از نظر تن محصوالت لبنی به بازار 1۴3هزار و  281براساس آمار هشت ماهه گمرک  :یافته است، افزود

با توجه به مشکالت کنونی بعید است که کسری درصد کاهش یافته است که  17درصد رشد و وزنی  13ارزشی نسبت به سال قبل 
 .میزان صادرات تا پایان سال جبران شود

های هدف صادر شد، بیان کرد: این در حالی است که امسال هزار تن محصوالت لبنی به بازار ۴8۵وی با اشاره به اینکه سال گذشته 
اال از سوی دولت عراق برای ورود لبنیات ایرانی و عدم عوامل متعددی نظیر مشکالت و هزینه باالی حمل و نقل، اخذ تعرفه ب

 .توانایی مسئله نقل و انتقال ارز همگی دست به دست یکدیگر داده تا میزان صادرات کاهش یابد
باکری در پایان تصریح کرد: علی رغم آنکه بیش از سه نوبت معاون اول رئیس جمهور با دولت عراق برای کاهش تعرفه لبنیات 

اشتند، اما تاکنون نتیجه مثبتی این مذاکرات در بر نداشته استمذاکره د . 
 لینک خبر 
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 3/11/1397تاریخ : 

هزار میلیاردریال برآورد شد 5خسارت سیل خوزستان حدود   
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: میزان خسارت اخیر بارندگی شدید و آبگرفتگی زمین های کشاورزی و  -ایرنا  -اهواز 

میلیارد لایر برآورد اولیه شده است 800تاسیسات زیربنایی در برخی مناطق خوزستان بیش از چهار هزار و  . 
چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کردکیامرث حاجی زاده روز  یکی از مهم ترین عوامل تخریب سیل بندها در گذشته  :

در خوزستان آسیبی بود که کشاورزان و روستاییان برای برداشت آب به سیل بندها وارد کرده بودند 95و به ویژه در سیالب سال  . 
از چند نقطه در سیل بندها منافذی را ایجاد می کنند که این موجب صدمه به سیل وی افزود:روستاییان و کشاورزان برای برداشت آب 

 .بندها می شود
وی ادامه داد:با توجه به اینکه بیشتر سیل بندها قدمت زیادی دارند با ایجاد چنین منافذی در زمان بروز سیالب و افزایش سطح آب 

 .رودخانه ها دچار خسارت و تخریب می شوند
های برداشت آب مشخص است و کشاورزان باید با دهیاری و جهاد کشاورزی برای برداشت آب هماهنگ کنند و  وی گفت: محل

 .باعث خسارت سیل بندها نشوند
هزار میلیارد لایر با رهاسازی آب از سد دز به برخی مناطق خوزستان خسارت وارد شد و سیل  9بالغ بر  95وی ادامه داد: در سال 
ستاهای آن و روستاهای شوشتر و باوی و بخش مرکزی اهواز به کلی از بین رفتبندها در شوش و رو . 

اعتباری برای بازسازی سیل بندها در خوزستان داده نشد اما با همکاری دستگاه ها  :مدیرکل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد

 .بسیاری از سیل بندها بازسازی شد
 

 رهاسازی آب از سدها با برنامه باشد **
یرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: سازمان آب و برق خوزستان برای جلوگیری از بروز هر گونه سیالب باید به درستی برنامه مد

 .رهاسازی آب از سدها را انجام دهد تا دچار مشکالت جدی در استان نشویم
یی برای جلوگیری از بروز سیالب و روز پیش با توجه به اعالمیه اداره کل هواشناسی خوزستان کارگروه ها 40وی افزود:از 

 .خطرات ناشی از بارندگی شدید در خوزستان تشکیل شده است
وی بیان کرد: با همکاری بین بخشی دستگاه ها ،و مردم در زمستان امسال، جلوی بسیاری از خسارت های ناشی از بارش باران و 

 .رهاسازی آب از سدها گرفته شده است
هفته پیش عوامل امدادی و تجهیزات مورد نیاز در مناطقی از خوزستان که احتمال  2تان گفت: از مدیرکل مدیریت بحران خوزس

 .وقوع سیالب در آنها وجود داشت مستقر هستند و این موضوع باعث شده تا خسارت کمتری را دراین مناطق متحمل شویم
رش باران از روز یکشنبه هفته آینده ماشین آالت عملیاتی و وی افزود: با توجه به اطالعیه اداره کل هواشناسی خوزستان مبنی بر با
  .امدادی در مناطقی که در معرض خطر سیالب هستند مستقر می شوند

 
 رودخانه های خوزستان باید در یک طرح جامع عملیاتی الیروبی شوند **

الزم است که حساسیت بیشتری را در بحث  مدیرکل مدیریت بحران خوزستان بیان کرد: متولی رودخانه ها سازمان آب و برق است و
 .الیروبی رودخانه به منظور جلوگیری هر چه بیشتر از بروز سیالب داشته باشند

وی درادامه با اشاره به رهاسازی آب از سد دز گفت:سازمان آب و برق باید برای جلوگیری از بروز سیالب رهاسازی آب از سد را 
، حجم آب 95تی که گرفته شد برای جلوگیری از تکرار خسارت رها سازی آب از سد دز در سال مدیریت کند و امسال نیز با تصمیما

 .رهاسازی شده از این سد یک هزار مترمکعب بر ثانیه است
در خوزستان رخ می داد و شرایط بحرانی تر می  95حاجی زاده ادامه داد: اگر این موضوع مدیریت نمی شد اتفاقاتی بدتر از سال 

 .شد
گفت: برخی از روستاهای شوشتر با رهاسازی آب از سد دز دچار آبگرفتگی شدند که رفع آبگرفتگی آنها در حال انجام است و وی 

 .ایمن سازی روستاهای شاوورو شوش نیز در حال انجام است
آب در آنها شده به  افزایش دبی رودخانه ها ناشی از رهاسازی آب سدهای کرخه و دز خوزستان در روزهای گذشته سبب باال آمدن

روستای خوزستان در محاصره سیالب قرار گرفته اند 18گونه ای که اکنون  . 
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روستای این شهرستان پس از رهاسازی آب از سد دز دچار  36هزار هکتار از زمین های کشاورزی و  20نیز بیش از  95در سال 

 سیالب شد و به زیر آب رفت

 .لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 2/11/1397تاریخ :   

 فرونشست زمین در دشت اراک زنگ خطر است
در استاندار استان مرکزی گفت: فرونشست زمین در دشت اراک زنگ خطر جدی است که لزوم کارهای ویژه  -ایرنا  -اراک 

 .مدیریت مصرف آب را گوشزد می کند
روز سه شنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان مرکزی افزود: برداشت های « علی آقازاده»به گزارش ایرنا، سید 

غیراصولی از منابع آب زیرزمینی و چاه های غیرمجاز سبب شده تا سطح ذخایر آبی دشت اراک افت چشمپگیری کند که حاصل آن 
نشست زمین استفرو . 

وی اظهار کرد: تغییرهای آب و هوایی و خشکسالی، افزایش دمای کره زمین در کنار استفاده نامعقول و برداشت بی رویه آب در 
 .بروز این مشکل نقش داشته است

در حراست از منابع استاندار مرکزی گفت: بحران آب در استان جدی است و دستگاه های متولی باید برنامه های ویژه و فوق العاده 
آبی و پیشگیری از گسترش معضالت زیست محیطی و پیامدهای طبیعی و انسانی داشته باشند و هوشمندانه از خسارت های احتمالی 

 .بکاهند
آقازاده افزود: منابع آبی ذخایر راهبردی استان محسوب می شود و نباید اجازه داد که حتی قطره ای از آن هدر رود و برای این 

ظور اعمال سیاست های کارشناسی در مدیریت صحیح مصرف با مشارکت مردم و بهره برداران کشاورزی و صنعتی ضروری من
 .است

میلیون متر مکعب آب حاصل از بارش های امسال در استان مرکزی است که رقمی قابل قبول است اما، تراز  500او اضافه کرد: 
مناطق نبود توازن در برداشت ها و حجم بارش جبران کسری مخازن زیرزمینی را  بارش ها در ساوه منفی است و در بسیاری از

 .دشوار کرده است
استاندار مرکزی گفت: مصرف صحیح از منابع آب باید به گفتمان غالب تبدیل شود و تمامی دستگاه های اجرایی و الیه های مردمی 

راستا نیاز است که فرمانداران به عنوان نماینده عالی دولت در هر  و تولید سهم تکالیف خود را با وسواس انجام دهند و در این
 .شهرستان مصوبات شورای آب را جدی گرفته و راهبردهای پیشگیرانه و اجرایی هدفمندی را در نشست های منطقه خود دنبال کنند

احث مهمی است که باید مورد توجه آقازاده افزود: مدیریت چاه های های آب کشاورزی و جلوگیری از حفر چاه های جدید از مب
 .مسئوالن استان باشد

وی ادامه داد: آگاه سازی آحاد جامعه از پیامدهای مخرب آسیب به منابع آبی همراهی آنان به ویژه در حوزه کشاورزی و مهار چاه 
 .های غیرمجاز به همراه دارد

ت اراک و در هزاوه و میرآباد آغاز شده که به صورت مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: فرونشست زمین در دش
 .شیاری بوده و شواهد آن در نزدیکی شهر اراک مشهود است

« افزود: تخصیص اعتبار ویژه برای ساماندهی این معضل جدی باید در دستور کار قرار گیرد تا از حاد شدن « عزت هللا آمره ای

 .مشکل و گسترش فرونشست کاسته شود
درصد در صنعت و بقیه در بخش آشامیدنی مصرف می  3.5حجم آب مصرفی استان مرکزی در بخش کشاورزی، درصد از  92

 .شود
 لینک خبر 

 

 

 
 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83179747


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

   

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

 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا  – 7/11/1397تاریخ : 

آجیل باال رفت بادام زمینی فراوان شدقیمت   
 .مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه گفت: قیمت آجیل، بادام کاران این شهرستان را به تولید بادام زمینی بیشتر ترغیب کرد

ر خوبی که فروش حمید سلیمانی ، با بیان اینکه آستانه قطب تولید بادام زمینی در کشور است، گفت: به دلیل افزایش قیمت آجیل و بازا
کاران به توسعه باغات بادام زمینی بیشتر شده استاین محصول دارد، رغبت بادام . 

تر هزارتن پیله 12هکتار باغات بادام زمینی دارد و به طور میانگین هر ساله  ۵00وی افزود: شهرستان آستانه اشرفیه دو هزار و 
شودبادام زمینی تولید می . 
سازی زمینی را در این شهرستان کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: یکپارچهنکه برنامه داریم تا هزینه تولید بادامسلیمانی با اشاره به ای

 .باغات و استقرار آبیاری تحت فشار یکی از راهکارهای کاهش مصرف آب و در نتیجه کاهش هزینه تولید محصوالت است
ر سه مرحله کاشت، داشت و برداشت این محصول نیز یکی از راهکارهای زمینی در هوی با بیان اینکه مکانیزاسیون و تولید بادام

سازی در های افزایش تولید مکانیزه تولید بادام زمینی به روش بومیاصلی کاهش هزینه تولید بادام زمینی است، تصریح کرد: برنامه
بادام کاران بیش از گذشته صرفه اقتصادی داشته شهرستان آستانه اشرفیه در دستور کار قرار گرفته است تا تولید این محصول برای 

 .باشد
 ۴مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه با اشاره به اهمیت و توجه مردم مردم به مصرف آجیلی بادام زمینی گفت: به طور متوسط 

شودهزار و صد تن بادام آجیلی در آستانه تولید می . 
محصول به صورت غیرمجاز، بادام آستانه را در شرایط نامطلوبی قرار داده بود، وی افزود: قاچاق بادام زمینی و واردات این 

های دیگر مناطق آید و بادامهای حامل بادام زمینی بدون بارنامه در شهرستان ممانعت به عمل میخوشبختانه اخیراً از ورود کامیون
شوندهای آستانه به نام بادام آستانه وارد بازار نمیدر بادام خشک کنی . 

 ینک خبر ل
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 5/11/1397تاریخ : 

  آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ موز ارزان شد
هزار  11تا  9تومانی نرخ موز در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو موز  ۵00کارگر از کاهش یک تا یک هزار و 

  .تومان است
کشاورزی صنعت،تجارت واسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و سبزی اظهار کرد: نسبت به هفته گذشته قیمت موز کاهش و سبزی افزایش خبرنگاران جوان
 .داشته است

رکود بر بازار میوه حاکم است وی افزود: با توجه به فراوانی عرضه و کاهش تقاضا ، آرامش و . 
هزار،  7تا  ۵00هزار و  3هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو انگور شاهرودی  9تا  ۴کارگر نرخ هر کیلو انار را 

هزار، سیب  9تا  ۵هزار، خرمالو کن  ۵تا  3هزار، خرمالو شمال  3تا  ۵00هزار، پرتقال شمال یک هزار و  9تا  ۵پرتقال جنوب 
هزار تومان است 9تا  3هزار و سیب لبنانی قرمز  9تا  ۴لبنانی زرد  . 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: هر کیلو خیار بوته ای با قیمت یک هزار و 
 2، نارنگی یافا ۵00هزار و  3تا  ۵00هزار و  2مو شیرین هزار، لی 9تا  ۴هزار، کیوی  ۴تا  2هزار، خیار گلخانه ای  ۴تا  ۵00

هزار،  7تا  ۴هزار، نارنگی تخم پاکستانی  13تا  7هزار، نارنگی بندری  ۶تا  3، نارنگی انشو ۵00هزار و  ۵تا  ۵00هزار و 
هزار تومان در میدان عرضه می شود ۶تا  2و خربزه  ۵00هزار و  2هندوانه یک هزار تا  . 

هزار  11تا  9تومانی نرخ موز در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو موز  ۵00یک تا یک هزار و  وی از کاهش
 .تومان است

تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو بادمجان گلخانه ای  ۵00هزار و  3تا  ۵00هزار و  2کارگر قیمت هر کیلو بادمجان قلمی را 
، ترب ۵00هزار و  2تا  ۵00هزار، ترب سفید یک هزار و  3تا  2هزار، پیاز قرمز  3تا  ۵00هزار و هزار، پیاز زرد یک  7تا  ۴

هزار، شلغم یک هزار و  10تا  ۴هزار، سیر خشک  3تا  800، سیب زمینی یک هزار و ۵00هزار و  3تا  ۵00سیاه یک هزار و 
هزار  ۴تا  ۵00هزار و  2هزار، گوجه فرنگی بوته ای  11تا  7هزار، فلفل دلمه سبز  ۶تا  3، فلفل تند ریز ۵00هزار و  2تا  ۵00

هزار تومان است 8تا  ۴و گوجه فرنگی گلخانه  ۵00و  . 
 ۴تا  ۵00هزار و  2این مقام مسئول با اشاره به نرخ سایر انواع صیفی در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو کاهو پیچ ساالدی 

هزار، کرفس یک  ۵تا  ۵00هزار و  2، کدو مسمایی ۵00هزار و  3تا  2، کدو حلوایی ۵00هزار و  3تا  2می هزار، کاهو رس
هزار و  3تا  ۵00هزار و  2هزار، کلم سفید  ۴تا  ۵00هزار و  2هزار، کلم قرمز  7تا  3هزار، کلم بروکلی  3تا  ۵00هزار و 

و نارنج  ۵00هزار و  ۵تا  ۵00هزار و  3هزار، لیموترش سنگی  ۴تا  ۵00هزار و  2، هویج ۵00هزار و  ۵تا  3، لوبیا سبز ۵00
تومان است ۵00هزار و  2تا  ۵00یک هزار و  . 

اعالم کرد و افزود: طی ماه  ۵00هزار و  3تا   2هزار و سبزی جور)پلو،آش،قورمه( را  ۴تا  3وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن را 
امین از جنوب، شمال و بخشی از اصفهان با نوساناتی روبروست که به سبب نبود سبزی های اخیر قیمت سبزی در تهران به سبب ت

 .در اطراف شهر تا اردیبهشت ماه این روند ادامه دارد
رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پایان تصریح کرد: با توجه به فراوانی میوه پیش بینی می شود که نوسان خاصی در بازار شب عید 

 اتفاق نیفتد
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 ایران اکونا  – 1/11/1397تاریخ : 

 قیمت مرغ کاهش یافت/ اتحادیه پرنده و ماهی اعالم قیمت را متوقف کرد
تومان رسید، اما اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی  ۴00هزار و  13تا  900هزار و  12قیمت هر کیلوکرم مرغ در تهران به به 

کرد امروز با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که نرخ مرغ تا اطالع ثانی تهران که هر روز اقدام به اعالم قیمت روز مرغ گرم می
شوداعالم نمی .  

فروش میرسد این درحالی است که این  تومان به 400هزار و  13تا  900هزار و  12قیمت امروز هر کیلوگرم مرغ در بازار به 
تومان نیز باال رفته بود 500هزار و  14محصول در روز و هفته های گذشته تا  . 

اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران نیز که هر روز اقدام به اعالم قیمت روز مرغ گرم میکرد امروز با صدور اطالعیه ای برای 
شود و اعضا می توانند با اضافه کردن ده درصد سود به قیمت مرغ تا اطالع ثانوی اعالم نمی اعضای خود اعالم کرده است که نرخ

 .خرید، اقدام به فروش در خرده فروشی نمایند
تومان  10000بر اساس اطالعیه قبلی اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران، نرخ مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده 

توانید اقدام به فروش مرغ نمایید، در غیر درصد سود می 10فقط با داشتن فاکتور رسمی و با احتساب  شد که اعالم و به اعضا گفته 
 .این صورت فروش باالتر مشمول جریمه است؛ اما امروز این نرخ رعایت نشد

هزار تومان، ستاد  10را کننده نیز چندی پیش قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ برای مصرف بنابراین گزارش، وزیر جهاد کشاورزی 
کنند، اما هیچ کدام از این هزار تومان اعالم می 12درصد تغییرات و مرغداران آن را  5تومان به عالوه  9800 تنظیم بازار 

شود؛ اما در دو روز گذشته شاهد روند کاهش قیمت دوباره این محصول در بازار هستیمها در بازار رعایت نمی نرخ  . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 2/11/1397تاریخ : 

  آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ هم دو نرخی شد
12ها و متوسط مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 200هزار و  9حجت گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری   

تومان است ۵00هزار و  .  
صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار عظیم حجت عضو اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

و  200هزار و  9مرغ اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ، درباره آخرین تحوالت بازارخبرنگاران جوان
تومان است ۵00هزار و  12  هامتوسط مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی . 

وی با اشاره به اینکه عرضه مرغ در بازار دو نرخی شده است، افزود: هم اکنون بخشی از مرغ تولیدی با نرخ مصوب ستاد تنظیم 
شودهزار تومان عرضه می 13تا  ۵00هزار و  12ها تومان و بخشی با نرخ آزاد به طور متوسط در استان ۵00هزار و  10بازار  . 

7حجت ادامه داد: پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار به ازای تحویل هر کیلو گوشت مرغ،  کیلو دان با نرخ مصوب به  
های دان این میزان افزایش یابد تا بازار به آرامش برسدرود با ارسال اولین محمولهدهد که انتظار میمرغداران تحویل می . 

های دامی از پشتیبانی امور دام است، این مقام مسئول درباره اینکه عرضه مرغ با نرخ مصوب تنظیم بازار مشروط به توزیع نهاده
300هزار و  2و کنجاله سویا  200یک هزار و بیان کرد: اگر پشتیبانی امور دام هر کیلو ذرت را با نرخ مصوب  تومان عرضه  

۵00هزار و  10تا  10کند، مرغداران برای تحویل مرغ با نرخ مصوب   .تومان مشکلی ندارند 
 محدودیتی در توزیع گوشت و مرغ وجود ندارد/ واردات تخم مرغ متوقف شد :بیشتر بخوانید

یمت جوجه یکروزه از حالت تعادلی در بازار روبرو هستند، بیان کرد: با توجه به وی با اشاره به اینکه مرغداران با خارج شدن ق
آنکه این موضوع بر افزایش قیمت تمام شده تاثیر گذار است، از این رو مسئوالن باید بازنگری در نرخ جوجه یکروزه داشته باشند تا 

 .مرغ با نرخ مصوب در بازار عرضه شود
های دامی در بازار اعالم کرده است، گفت: ستاد تنظیم بازار تنظیم بازار دو نرخ مصوب برای نهادهحجت با اشاره به اینکه ستاد 

تومان اعالم  ۴00هزار و  2و  300هزار و  2و کنجاله سویا  300و یک هزار و  200نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و 
 .کرده است

کنند، های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه میغداران بخش اعظم نهادهعضو اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه مر
تومان خریداری  800هزار و  3و کنجاله سویا را  700اظهار کرد: هم اکنون مرغداران هر کیلو ذرت را با نرخ یک هزار و 

تومان برای مرغداران توجیه اقتصادی  ۵00هزار و  10تا  10کنند که به این ترتیب فروش مرغ با نرخ مصوب تنظیم بازار می
 .ندارد

کنند، هزار تومان عرضه می 1۴تا  13های پروتئینی هر کیلو مرغ را با نرخ باالتر از وی در پایان درباره اینکه برخی مغازه
کنند در بازار عرضه می های باالتریها هزینه باالتری دارند، از این رو مرغ را با نرختصریح کرد: با توجه به آنکه برخی فروشگاه

ها باید بر این موضوع نظارت داشته باشدکه سندیکای فروشگاه . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 3/11/1397تاریخ : 

  آخرین تحوالت بازار مرغ/کاهش قیمت مرغ در راه است
های سطح شهر و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 800هزار و  9یوسفی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است ۵00هزار و  1۴ .  
صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  ۵00ش ، از افزایباشگاه خبرنگاران جوان
800هزار و  9مرغداری  تومان متغیر است ۵00هزار و  1۴تا  13های سطح شهر و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  . 

در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به رفع  وی افزایش تقاضا در ایام پایانی هفته را طبق روال سنتی دلیل اصلی نوسان قیمت مرغ
شود که قیمت مرغ هفته آینده تا حدودی در بازار کاهش مشکالت نسبی دامداران در تامین دان و افزایش جوجه ریزی پیش بینی می

 .یابد
ت نسبی تامین دان مرغداران پیش ها افزایش یافته است، بیان کرد: با رفع مشکالیوسفی با اشاره به اینکه میزان تولید مرغ در واحد

هزار تومان  1۴های باالتر از شود که قیمت مرغ تا حدودی در بازار کاهش یابد چرا که مرغداران توان خرید مرغ با نرخبینی می
 .را ندارند

 محدودیتی در توزیع گوشت و مرغ وجود ندارد/ واردات تخم مرغ متوقف شد :بیشتر بخوانید
 20های دامی از بازار آزاد تا توزیع توسط پشتیبانی امور دام هندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه قیمت نهادهرئیس انجمن پرورش د

 ۵00هزار و ذرت برزیلی را یک هزار و  3درصد فاصله دارد، اظهار کرد: هم اکنون مرغداران هر کیلو کنجاله سویا را با نرخ 
درصد کمتر از نرخ بازار، نهاده را در اختیار مرغداران  20حالیکه پشتیبانی امور دام کنند در تومان از بازار آزاد خریداری می

دهدقرار می . 
های مورد نیاز خود را از پشتیبانی امور دام و مابقی را از بازار آزاد خریداری درصد نهاده 70های مجاز به گفته وی، مرغداری

کنندمی . 
شود که لید مرغ وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به میزان مناسب تولید مرغ پیش بینی مییوسفی با اشاره به اینکه کمبودی در تو

 .نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتد
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه قیمت سایر محصوالت پروتئینی با نوسان چشمگیری 

درصدی افزایش و کاهش قیمت در بازار روبروست ۵تا  ۴غ تنها با تلورانس در بازار روبروست، اما قیمت مر . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 7/11/1397تاریخ : 

  هزار تومان ۲5افزایش تولید قزل آال منتفی است/ نرخ هر کیلو قزل آال سر مزرعه 
هزارتنی قزل آال  1۵0تا  1۴0توان انتظار داشت که پیش بینی تولید نبی زاده گفت: با توجه به افزایش هزینه در گردش تولید نمی

  .محقق شود
ارت و کشاورزیصنعت، تجوگو با خبرنگار آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سرد آبی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به دالیل گرانی قزل آال در بازار اظهار کرد: با توجه به آنکه دولت از بخش قزل آال هیچ گونه حمایتی خبرنگاران جوان
محصول همانند بخش گوشت قرمز و مرغ در بازار کاهشی باشد توان انتظار داشت که قیمت ایننداشته است، از این رو نمی . 

وی افزود: اگرچه تولیدکنندگان قزل آال با افزایش عرضه و کاهش سود در نظر دارند که قیمت این ماهی را در بازار ثابت نگه 
دزندارند، اما متاسفانه برخی تصمیمات سازمان شیالت بر نوسان قیمت قزل آال در بازار دامن می . 

نبی زاده ادامه داد: اتخاذ تصمیم قطع واردات تخم چشم زده از سوی سازمان شیالت موجب شده تا در شش ماه آینده شاهد عواقب سو 
 .و افزایش قیمت ماهی در بازار باشیم چرا که اکثر مزارع به سبب قطع واردات تخم چشم زده از تولید جا ماندند

های آتی تاثیر مستقیمی در افزایش قیمت خواهد دآبی، کاهش تولید و کمبود عرضه قزل آال در ماهبه گفته مدیرعامل اتحادیه ماهیان سر
 .داشت، این درحالی است که تولیدکنندگان با کاهش سود خود در نظر دارند که قیمت قزل آال را در بازار ثابت نگه دارند

ایش قیمت ماهی ارتباطی به تولید ندارددرصدی صادرات آبزیان در سال جاری/ افز 30رشد  :بیشتر بخوانید  
های مختلف اعالم کرد و گفت: این درحالی است که حداقل هزار تومان در استان 2۵تا  2۴وی نرخ هر کیلو قزل آال سر مزرعه را 

شودها عرضه میهزار تومان در خرده فروشی 30تا  28هر کیلو قزل آال با نرخ  . 
نبی زاده با اشاره به اینکه امسال افزایش تولید قزل آال در بازار محقق نخواهد شد، بیان کرد: اگرچه با افزایش قیمت قزل آال تصور 

هزار تن برسد، اما به سبب افزایش هزینه در گردش پرورش دهندگان حاضر به سرمایه گذاری و  1۵0تا  1۴0بر آن بود که تولید به 
رنهایت این امر موجب شده تا پیش بینی تولید محقق نشودتولید نیستند که د . 

های اخیر بسیاری از مزارع به دلیل کمبود آب نتوانستند نسبت به آب گیری مزارع و پرورش اقدام کنند، در وی ادامه داد: در ماه
بازار ماهی به تعادل برسد توانند وارد چرخه تولید شوند و کمبود ماهی در بازار را جبران کنند تاحالیکه هم اکنون می . 

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه افزایش قیمت ماهی تنها مختص به قزل آال نیست، تصریح کرد: هم اکنون قیمت ماهیان 
جازه های جنوبی قیمت به حدی باالست که اهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است و در استانگرم آبی و حتی دریایی نسبت به ماه

شودجابه جایی ماهی داده نمی . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  -  7/11/1397تاریخ : 

  آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/تب قیمت سبزی و خیار در بازار باال رفت
ی قیمت انواع سبزی و خیار در بازار خبر داددرصد ۴0تا  30کارگر، از افزایش  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی سداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: هم اکنون قیمت خیار و انواع سبزی نسبت به هفته گذشته با نوساناتی ، جوان
 .در بازار روبروست

و  ۵00هزار و  ۴تا  3درصدی قیمت سبزی در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو سبزی خوردن  ۴0تا  30وی از افزایش 
هزار تومان است 3تا  2سبزی جور )پلو، آش، قورمه(  . 

کارگر، نبود سبزی در اطراف شهر را دلیل اصلی گرانی برشمرد و گفت: با توجه به آنکه برخی ارقام سبزی همچون جعفری، 
ل و وقوع سیل در شود، از این رو افزایش هزینه حمل و نقگشنیز و تره از جنوب، ریحون از اصفهان و ترب از شمال تامین می

رودجنوب کشور دلیل اصلی گرانی به شمار می . 
هزار و  3تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو انگور   هزار 9تا  ۴رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران نرخ هر کیلو انار را 

هزار، سیب  9تا  ۵هزار، خرمالو کن  ۵ تا 3هزار، خرمالو شمال  ۴تا  2هزار، پرتقال شمال  9تا  ۵هزار، پرتقال جنوب  7تا  ۵00
هزار و  3تا  ۵00هزار و  2هزار، گریپ فروت تو سرخ  9تا  ۴هزار، کیوی  9تا  3هزار، سیب لبنانی قرمز  9تا  ۴لبنانی زرد 

تومان است ۵00هزار و  3تا  ۵00هزار و  2و لیموشیرین  ۵00 . 
 ۵تا  ۵00هزار و  2هزار، نارنگی یافا  11تا  9هم اکنون هر کیلو موز با نرخ ها در بازار بیان کرد: وی با اشاره به نرخ سایر میوه

 2و خربزه  ۵00هزار و  2هزار، هندوانه یک هزار تا  8تا  ۴هزار، نارنگی تخم پاکستانی  13تا  7، نارنگی بندری ۵00هزار و 
شودهزار تومان در میدان عرضه می ۶تا  . 

 ۵تا  ۵00هزار و  2ای و گلخانه این مقام مسئول از افزایش قیمت خیار در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو خیار بوته
درصد گران شده است ۴0تا  30هزار تومان بوده که به سبب سرما نسبت به هفته اخیر  . 

تومان اعالم کرد و گفت: همچنین قیمت هر کیلو بادمجان  ۵00و هزار  ۴تا  ۵00هزار و  2کارگر قیمت هر کیلو بادمجان قلمی را 
تا  ۵00، ترب سفید یک هزار و ۵00هزار و  3تا  200هزار و  2، پیاز قرمز 200هزار و  3تا  2هزار، پیاز زرد  7تا  ۴گلخانه 

 ۵تا  ۵00هزار و  3سنگی هزار، لیمو ترش  10تا  ۴، سیر خشک ۵00هزار و  3تا  ۵00، ترب سیاه یک هزار و ۵00هزار و  2
، سیب زمینی یک هزار و ۵00هزار و  2تا  ۵00، شلغم یک هزار و ۵00هزار و  2تا  ۵00، نارتج یک هزار و ۵00هزار و 

هزار تومان است 3تا  800 . 
هزار،  ۶تا  3رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به قیمت انواع صیفی در میدان اظهار کرد: هر کیلو فلفل تند ریز با نرخ 

 ۵تا  ۵00هزار و  3، کدو مسمایی ۵00هزار و  3تا  2هزار، کدوحلوایی  ۴تا  3هزار، کاهو پیچ ساالدی  10تا  7فلفل دلمه سبز 
هزار و  ۴تا  ۵00هزار و  2ای هزار، گوجه فرنگی بوته 7تا  3هزار، کلم بروکلی  3تا  ۵00زار و ، کرفس یک ه۵00هزار و 

، ۵00هزار و  ۵تا  ۵00هزار و  3، کلم قرمز ۵00هزار و  3تا  ۵00هزار و  2هزار، کلم سفید  8تا  ۴، گوجه فرنگی گلخانه ۵00
شودتومان در میدان عرضه می 200هزار و  3تا  2و هویج  ۵00هزار و  ۵تا  3لوبیا سبز  . 

ای همچون سیل و آسیب به شود که اگر حوادث غیر مترقبهکارگر در پایان تصریح کرد: با توجه به فراوانی تولید پیش بینی می
اسفند بر مزارع حاکم است 2۵مزارع سبزی در جنوب کشور پیش نیاید، آرامش تا   

 .لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  -۶/11/1397 :تاریخ   

  تومانی نرخ تخم مرغ در بازار/ممنوعیت صادرات بر مشکالت مرغداران دامن زد 500کاهش یک هزار و 
هزار تومان است 13ای تومان معادل شانه ۶00هزار و  ۶مت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری یک مقام مسئول گفت:هم اکنون قی .  

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

تومانی نرخ تخم مرغ طی یک ماه اخیر در بازار خبر داد و گفت:  ۵00، از کاهش یک هزار و اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 13ای تومان معادل شانه ۶00هزار و  ۶هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  . 

های پیر را روانه کشتارگاه کنند، ید را دلیل اصلی کاهش قیمت تخم مرغ در بازار دانست و افزود: اگر مرغداران مرغوی افزایش تول
 .قیمت تخم مرغ کاهشی نخواهد داشت و در غیر این صورت با روند نزولی قیمت تخم مرغ در بازار روبرو خواهیم شد

مرغداران اعالم کرد و گفت: با توجه به مازاد تولید و ممنوعیت  نبی پور ممنوعیت صادرات را یکی از مشکالت پیش روی
تومانی روبرو هستند ۶00تا  ۵00صادرات، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ حداقل با زیان  . 

: اگرچه نرخ های دامی تعریفی ندارد، بیان کردرئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه بازار نهاده
تومان اعالم شده است، اما مرغداران هر کیلو ذرت را با  ۴00هزار و  2و کنجاله سویا  2۵0مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و 

کنندهزار تومان از بازار آزاد خریداری می 3و کنجاله سویا  ۵00نرخ یک هزار و  . 
تومان ۴00هزار و  7درصد افزایش یافت/قیمت هر کیلو تخم مرغ  20قیمت تمام شده تولید تخم مرغ  :بیشتر بخوانید  

ها های دامی با بازار آزاد، مرغداران به سبب جلوگیری از تلف شدن مرغبه گفته وی، با توجه به اختالف چشمگیر نرخ مصوب نهاده
ای جز تامین ندارندچاره . 

ی امور دام جوابگو نیاز مرغداران نیست، اظهار کرد: با وجود آنکه نبی پور با اشاره به اینکه میزان عرضه دان از سوی پشتیبان
ای تنها هزار قطعه 100شود، اما پشتیبانی امور دام برای یک واحد دارای کیلو دان مصرف می 2.۵برای تولید هر کیلو تخم مرغ 

روز نیاز آنهاست 2دهد، در حالیکه این میزان تنها جوابگوی تن دان می 100 .         
تومان اعالم کرد  ۵00هزار و  7رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را 

   .و گفت: با توجه به قیمت کنونی تخم مرغ درب مرغداری، مرغداران با زیان یک هزار تومانی در فروش روبرو هستند
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 7/11/1397تاریخ :   

  هزار تومان 11های هدف/قیمت هر کیلو قارچ تن قارچ به بازار ۳0صادرات روزانه 
های عراق، افغانستان، قطر، کویت و عمان خبر دادتن قارچ به کشور 30یک مقام مسئول از صادرات روزانه  .  

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد حسن افشار رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ در گفتگو با خبرنگار

، در خصوص شرایط بازار قارچ اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و رونق صادرات، متوسط قیمت باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 11کنونی هر کیلو قارچ در بازار  . 

محصول در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به نوسان قیمت مواد اولیه، های تولیدی قارچ را نوسان قیمت ترین مشکل واحدوی مهم
 .تولیدکنندگان از محل فروش قارچ درآمد مناسبی ندارند

تومان اعالم کرد و گفت: در شرایط کنونی، تولیدکنندگان در فروش هر کیلو  900هزار و  8افشار قیمت تمام شده هر کیلو قارچ را 
2قارچ  کننددرصد سود می 1۴تا  12مان معادل تو 100هزار و   . 

شود، بیان های هدف صادر میتن قارچ به بازار 30رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به اینکه روزانه 
ادرات توان میزان صکرد: در صورت رفع مشکالت حمل و نقل و حمایت دولت و پرداخت یارانه به حمل و نقل هوایی به سهولت می

تن افزایش داد ۵0روزانه را به  . 
های افغانستان، شود، افزود: مابقی میزان صادرات به کشورتن قارچ به عراق صادر می 20تا  1۵وی با اشاره به اینکه روزانه 

شودقطر، کویت و عمان انجام می . 
دالر 2.۵انی های جهبازار قارچ به تعادل رسید/ نرخ هر کیلو قارچ در بازار :بیشتر بخوانید  

دالر اعالم کرد و گفت: با توجه به واقعی شدن نرخ ارز، قیمت قارچ  3تا  2.۵های صادراتی را افشار قیمت هر کیلو قارچ در بازار
های همسایه رقابتی شده است که امیدواریم بانک مرکزی نرخ ارز را واقعی کند تا نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا در کشور

 .تعیین شود
شود که قیمت قارچ در بازار داخل از ثبات نسبی این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد صادرات پیش بینی می

 .برخوردار باشد
وی در پایان با اشاره به اینکه صندوق خرید تضمینی قارچ در سه ماه اخیر راه اندازی شده است، تصریح کرد: انجمن قارچ با 

پوست مذاکره کرد تا با ایجاد صندوق خرید تضمینی قارچ مازاد تولید را تولیدکنندگان خریداری کند تا قیمت در بازار تولیدکنندگان کام

 .داخل به تثبیت برسد
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایران اکونا  – 2/11/1397تاریخ : 

 چرا گوشت گوسفندی حکم طال را پیدا کرده؟
ی دام تولیدکننده حوزهاز افزایش قیمت گوشت گرم گوسفندی تا چند روز آینده خبر داد و تصریح کرد: متاسفانه یزد در  علی افشارپور

ها بر قیمت عرضه آن در استان یزد تاثیرگذار استنیست و همین امر منجر شده تا تغییر قیمت گوشت در سایر استان .  
بیشتر از گوشت گوساله است اما در تهران اینگونه نیست در شهرستان ها مصرف گوشت گوسفند   

، معدن و تجارت )صمت( یزد از اقدامات تاثیرگذار انجام شده در جهت کاهش معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت
 .قیمت گوشت مرغ در بازار یزد خبر داد

ی دام تولیدکننده از افزایش قیمت گوشت گرم گوسفندی تا چند روز آینده خبر داد و تصریح کرد: متاسفانه یزد در حوزه علی افشارپور
ها بر قیمت عرضه آن در استان یزد تاثیرگذار استیر قیمت گوشت در سایر استاننیست و همین امر منجر شده تا تغی . 

شود، گفت: برای جذب هزار تومان عرضه می 80های همجوار با قیمتی بیش از وی با بیان این که گوشت گرم گوسفندی در استان
ها کمتر خواهد بوداستانگوشت گرم گوسفندی ناگزیر به افزایش قیمت هستیم اما این قیمت نیز از سایر  . 

هزار تومان عنوان کرد و گفت: البته قیمت این کاال در بازار آزاد بیش از  67وی، قیمت کنونی گوشت گرم گوسفندی در استان را 
شودهزار تومان عرضه می 75این میزان و با قیمت حدود  . 

ارائه و مصوب نشده است، گفت: هرچند به احتمال زیاد  این مسئول با بیان این که هنوز قیمت جدیدی برای گوشت گرم گوسفندی،
 .افزایش قیمت چندان با قیمت فعلی بازار آزاد تفاوت نخواهد داشت

بندی خود، وی با بیان این که گوشت قرمز تنظیم بازار نیز در حال توزیع است، اظهار کرد: هر شهرستان متناسب با جمعیت و سهمیه
شودفروشگاه مختلف توزیع می 50کند که در شهر یزد نیز در م گوسفندی دریافت میگوشت منجمد گوساله و گوشت گر . 

 -4، 36247377، 36248051-5های تماس توانند از طریق شمارهافشارپور ادامه داد: متقاضیان گوشت قرمز تنظیم بازار می
از محل توزیع این گوشت آگاه شوند 35252012 . 

توانند در صورت بروز یک بازرس از سازمان صمت استان حضور دارد، اما شهروندان می وشگاه ی وی، البته در هر فربه گفته
تماس و موارد تخلف را گزارش دهند 124تخلف با شماره  . 

 13وی درباره توزیع گوشت مرغ گرم تنظیم بازار و تاثیر آن بر قیمت بازار عرضه، اظهار کرد: مرغ گرم در حال حاضر هر کیلو 
شود و در عین حال توزیع گوشت مرغ تنظیم بازار با قیمت تومان در بازار استان عرضه می 005هزار و  تومان  900هزار و  10

 .تا تعدیل و ثبات قیمت آن در بازار استان ادامه خواهد داشت
شود تا قیمت ی انجام میها نیز متناسب با جمعیت و میزان مرغ دریافتافشارپور افزود: توزیع عادالنه گوشت گرم مرغ در شهرستان

 .مرغ در چند روز آینده کاهش یابد
های پشتیبانی امور دام نیز تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور این مسئول در رابطه با اجرای طرح کاهش قیمت مرغ از سوی شرکت

رغ در دست اجرا دارد که این طرحی را برای کنترل قیمت بازار م های مرغداران استان دام با همکاری جهاد کشاورزی و تعاونی
های دولتی و تحویل مرغ با قیمت تنظیم بازار است که اجرای آن اقدام موثری در کنترل قیمت بازار مرغ طرح شامل دریافت نهاده

 خواهد بود
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 6/11/1397تاریخ : 

  تومان معقول نیست ۷00هزار و  ۳درصدی قیمت جوجه یکروزه در بازار/فروش جوجه با نرخ  ۲0رشد 
یکروزه نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داددرصدی قیمت جوجه  20فارغی از افزایش  .  

اشگاه گروه اقتصادی ب صنعت،تجارت و کشاورزی غالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفتگو با خبرنگار

درصدی قیمت جوجه یکروزه نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و گفت: با وجود  20، از افزایش خبرنگاران جوان
درصد رشد داشته است که این امر بیانگر تولید جوجه یکروزه به میزان  20های تولید، قیمت جوجه تنها درصدی هزینه ۶0افزایش 

 .کافی است
های اخیر در بازار اعالم کرد و افزود: با کاهش برای جوجه ریزی شب عید را عامل اصلی نوسان قیمت در روز وی افزایش تقاضا

شود که بازار به شرایط عادی بازگردد و جای هیچ گونه نگرانی های آتی پیش بینی میتقاضا از سوی مرغداران گوشتی در هفته
 .نیست

جه یکروزه در بازار غیر معقول نیست، بیان کرد: این در حالی است که با استمرار کمبود فارغی با اشاره به اینکه افزایش قیمت جو
های مادر ندارندای جز حذف گلهو نوسان دان در بازار تولیدکنندگان چاره . 

ز سوی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد: با گشایش در نقل و انتقال ارز و کاهش تقاضا برای جوجه ریزی ا
روز آینده به نرخ واقعی خود برسد 1۵الی  10رود که قیمت جوجه ظرف مرغداران انتظار می . 

تومانی هر کیلو مرغ غیر کارشناسی است/مرغداران نگران آینده تولید هستند 9800نرخ مصوب  :بیشتر بخوانید  
هزار تومانی برای فروش هر قطعه جوجه مورد تایید انجمن نیست، اظهار کرد: طبق   70۴هزار و  3وی با اشاره به اینکه نرخ 

یابد، قیمت به سبب عوامل واسطه با های گذشته در شرایطی که تقاضا برای خرید جوجه یکروزه در بازار افزایش میروال سال
درصد رشد داشته است 1۵ه یکروزه شود. همانگونه که در یک ماه اخیر به طور متوسط قیمت جوجنوساناتی روبرو می . 

2۵00فارغی نرخ مورد تایید انجمن برای فروش هر قطعه جوجه یکروزه در بازار را  تومان اعالم کرد و گفت: فروش با  2800تا  
های باالتر مربوط به سودجویی عوامل واسطه و داللی در بازار استنرخ . 

وزه برای جلوگیری از نوسان قیمت به مرغداران گوشتی پیشنهاد داد تا براساس این مقام مسئول در ادامه افزود: انجمن جوجه یکر
 .ثبت سفارش و قیمت توافقی جوجه را عرضه کند که متاسفانه مرغداران نپذیرفتند
ماه درصد رشد داشته است، تصریح کرد: دی  1۴وی در پایان با اشاره به اینکه تولید جوجه یکروزه در دی و بهمن به طور ماهانه 

و  120میلیون قطعه جوجه یکروزه تولید شد در حالیکه این رقم امسال به ترتیب به  113میلیون قطعه و بهمن  107سال گذشته 
شود که قیمت مرغ میلیون قطعه افزایش یافته است که به سبب افزایش جوجه ریزی و کاهش قدرت خرید خانوار پیش بینی می 12۶

 .در بازار تعدیل شود
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – ۶/11/1397تاریخ : 

  بازار میوه مطلوب است/ نگرانی مبنی بر کمبود و گرانی سیب درختی در شب عید وجود ندارد
  .کارگر، شرایط بازار میوه را مطلوب دانست و افزود: بازار میوه تا شب عید به سبب کاهش تقاضا همین روال را طی خواهد کرد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفتگو با خبرنگار

، شرایط بازار میوه را مطلوب دانست و افزودخبرنگاران جوان بازار میوه تا شب عید به سبب کاهش تقاضا همین روال را طی  :

 .خواهد کرد
ت مشابه سال قبل مطلوب استوی افزود: با توجه به فراوانی تولید مرکبات، قیمت این محصوالت نسبت به مد . 

 70کارگر کمبود و گرانی سیب درختی در شب عید را رد کرد و گفت: با توجه به آنکه نسبت مصرف سیب به مرکبات در شب عید 
توان این مساله را کنترل کرد و جای هیچ گونه نگرانی برای ایام شب عید نیستاست، از این رو با مدیریت به راحتی می 30به  . 

تر بخوانیدبیش تومان اعالم شد/نرخ سیب هنوز مشخص نیست 3100قیمت پرتقال شب عید  :  
رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: با توجه به آنکه در تابستان کمبود سیب درختی در ایام پایانی سال را به مسئوالن هشدار داده 

ئله پیش بینی شده باشدبودیم، از این رو امیدواریم در بحث تنظیم بازار شب عید این مس . 
 .به گفته وی، با افزایش تقاضا در ایام پایانی سال بدیهی است که قیمت میوه تا حدی در بازار دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گیرد

است، کارگر از افزایش قیمت کیوی در بازار خبر داد و گفت: با توجه به آنکه زمینه عرضه کیوی در پی افزایش تقاضا، کاهش یافته 
تومان در بازار رشد داشته است 300های اخیر یک هزار و از این رو قیمت این محصول طی روز . 

های پرتقاضا در بازار رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه سیب، پرتقال و نارنگی از عمده میوه

راوانی تولید نوسان خاصی در قیمت این محصوالت نخواهیم داشترود، بنابراین با توجه به فشب عید به شمار می . 
 

 ینک خبر ل
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 2/11/1397تاریخ : 

گذاری نادرست گندم هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد/آثار نامطلوب قیمت 11.۷تومانی  19۳0گندم   
به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی، در 

نکاتی مطرح کرد. این کانون تفکر و نهاد  98خصوص بودجه در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی گندم در الیحه بودجه 
« تولید محصوالت آب بر و غیرراهبردی»و « کاهش کیفیت گندم تولیدی»، «ی گندمصادرات قاچاق»سیاستگذاری با تاکید بر اینکه 

نتیجه قیمتگذاری نادرست برای گندم است، تاکید کرد همانطور که در محاسبات کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس و مرکز پژوهش های 
هزار میلیارد تومان بودجه  11.7ن مهم، به تومان تعیین شود و برای ای 1930مجلس آمده، ضروری است نرخ خرید تضمینی گندم 

 .نیاز است؛ هرچند بودجه در نظر گرفته شده در شرایط فعلی نیز کمتر از حد مورد نیاز است
 :متن کامل نامه این کانون تفکر به الریجانی به شرح زیر است

ت موّظف است هر ساله نرخ خرید همانطور که مستحضر هستید؛ بر اساس قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی، دول
تضمینی اقالم مشخص شده در این قانون را اعالم کرده و سپس تولیدات کشاورزان را بر اساس نرخ اعالمی، از ایشان خریداری 

 .نماید
دسازی گندم راهبردی ترین محصول کشاورزی در این قانون است که پس از خرید تضمینی، برای تولید آرد و نان، به کارخانجات آر

و  665و صنایع مرتبط فروخته می شود و نرخ فروش آن بسته به محل مصرف،   .تومان تعیین گردیده است 900
اختالف نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان با نرخ فروش به کارخانجات آردسازی و صنایع مرتبط، توسط دولت هر ساله در 

 6145یش بینی می شود. میزان این یارانه در الیحه بودجه سال آتی رقم در بودجه پ« یارانه نان و خرید تضمینی گندم»ردیف 
 .میلیارد تومان در نظر گرفته شده است

تومان  1600معادل  97-98اما از آنجا که طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه کل کشور، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 
یف، کافی نیست؛ عدم کفایت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در بودجه، احتمال کاهش تعیین شده است، یارانه لحاظ شده برای این رد

دهد که چالشی جدی برای خودکفایی در میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان یا تاخیر در پرداخت مطالبات این قشر را افزایش می
 .تولید گندم است
میلیون تنی کشور به این محصول، ضروری است مبلغ  10ندم و با توجه به نیاز تومانی برای خرید تضمینی گ 1600بنابراین با نرخ 

در نظر گرفته شود 98میلیارد تومان به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در بودجه  8410 . 
های مجلس، نرخ پژوهشبا این وجود، طبق محاسبات انجام شده توسط کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی و همچنین مرکز 

تومان است؛ تا طبق آنچه در قانون فوق الذکر آمده، با هزینه های تولید  1930کارشناسی خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده 
 .همخوانی داشته باشد

ر منفی به دنبال اث 3بر اساس بررسی های کارشناسی و تجربه عملیاتی سال های گذشته، تعیین هر نرخی پایین تر از این میزان، 
 :خواهد داشت که عبارتند از

در حال حاضر قیمت گندم در کشورهای همسایه با احتساب  :صادرات قاچاقی ناشی از باال بودن قیمت گندم در کشورهای همسایه -

هزار تومان است 4تا  2نرخ ارز سامانه نیما، بین  . 
دکاهش کیفیت تولید گندم به دلیل افزایش هزینه های تولی - در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم پایین تعیین شود، کشاورزان  :

 .ناچار به تولید گندم با کیفیت پایین تر هستند تا هزینه های خود را کاهش دهند
کشاورزان اقالم دیگر که  :جایگزینی تولید محصوالت غیرراهبردی و آب بر با گندم ناشی از صرفه بیشتر تولید دیگر اقالم -

بیشتر دارد، اما لزوما راهبردی نبوده و مصرف آب باالیی نیز دارند، جایگزین گندم می کنند سودآوری . 
سال اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی  3بنابراین پیشنهاد می شود مجلس شورای اسالمی، پس از 

تومان تعیین نماید و منابع الزم برای آن را نیز در بودجه  0193توسط دولت، به این مسئله پایان داده و نرخ خرید تضمینی گندم را 
میلیارد تومان به عنوان  11.710تومانی برای خرید تضمینی گندم، ضروری است معادل  1930لحاظ کند. در صورت تعیین نرخ 

به این مهم تخصیص یابد 98یارانه در بودجه  . 
در این زمینه، شرایط را برای تقویت امنیت غذایی کشور و تحقق اقتصاد امید است تصمیم گیری هوشمندانه مجلس شورای اسالمی 

مقاومتی فراهم آورد. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است توضیحات تکمیلی در این خصوص را در جلسه ای حضوری 
 خدمت جنابعالی ارائه نماید

 .لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – ۶/11/1397تاریخ : 

هزار تومان 40گوشت گرم گوسفندی هر کیلو   
تومان در میادین  هزار 40مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: گوشت گرم گوسفندی مخلوط هر کیلو  -ایرنا -تهران

 .میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای استان در حال عرضه است
رضا سالمی عصر شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در فصل سرما بدلیل کمبود کشتار در داخل و خارج همیشه با 

دی را با واردات گوشت منجمد جبران کنیمکمبود گوشت مواجه بودیم که تالش می کنیم این کمبود گوشت گرم گوسفن . 
هزار تومان در حال عرضه  40وی افزود: در حال حاضر قیمت گوشت گرم گوسفندی مخلوط در میادین میوه و تره بار هر کیلو 

 .است
هزار  70ا ت 68مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران ادامه داد: در کف بازار نیز قیمت گوشت گرم گوسفندی هر کیلو 

 .تومان در حال عرضه است
 

 دام زنده رومانی هفته آینده به تهران می رسد **
وی با اشاره به کاهش کشتار گوسفند در داخل کشور نیز گفت: برای جبران این کمبود هفته آینده اولین محموله دام زنده از کشور 

 .رومانی وارد تهران می شود
هزار راس دام زنده از کشور رومانی وارد کشور می شود و پس از ذبح در تهران و  200 سالمی خاطرنشان کرد: در مجموع حدود
 .سایر استان های کشور عرضه می شود

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران با بیان اینکه در زمینه گوشت گوسفندی و مرغ در بازار شب عید تهران کمبودی 
شت گوسفندی و مرغ در سردخانه ها ذخیره سازی شده و در زمان بندی مناسب این محصوالت وجود ندارد گفت: به مقدار کافی گو

 .به بازار تزریق می شود
 .وی پیش بینی کرد با عرضه مناسب گوشت گرم گوسفندی و منجمد قیمت گوشت گوسفندی در بازار روندی کاهشی به خود بگیرد

تومان  800هزار و  9تهران گفت: عرضه گسترده مرغ گرم به قیمت کیلویی  سالمی همچنین درباره قیمت گوشت مرغ نیز در بازار
 .در میادین میوه و تره بار در حال عرضه است که این عرضه تا شب عید همچنان ادامه خواهد داشت

نافی که نهاده دامی وی تاکید کرد: با تفاهم نامه ای که با اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی شهر تهران بسته شده مقرر شده اص
هزار  10با قیمت مصوب از شرکت پشتیبانی امور دام استان دریافت می کنند گوشت گرم مرغ را نیز در مغازها به قیمت هر کیلویی 

تومان به فروش برسانند 500و  . 
ن آغاز شده و در کف بازار به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران، این کار در بسیاری از مرغ فروشی های تهرا

هزار تومان برسد 11نیز پیش بینی می شود قیمت مرغ به حدود  . 

تومان به فروش می رسد 500هزار و  12تا  12به گفته وی، در حال حاضر قیمت مرغ گرم در کف بازار تهران هر کیلویی بین  . 
 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – ۴/11/1397تاریخ : 

 وزارت کشور برای توسعه کشاورزی شهری آمادگی دارد
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت -ایرنا -تهران آماده ایم در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی و  :

اصولی و علمی کشاورزی شهری را با لحاظ کردن حساسیت ها و پیوست های خاص آن از مراکز تحقیقاتی زمینه الزم برای توسعه 
 .سوی شهرداری ها فراهم کنیم

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه کشاورزی شهری در کاهش آلودگی های محیطی تاثیر 
ارتقای سالمت روحی و جسمی شهروندان در توسعه اقتصاد خانواده های ساکن شهر زیادی دارد، افزود: کشاورزی شهری عالوه بر 

 .هم تاثیر دارد
وی با اشاره به اینکه کشاورزی شهری توانسته است باعث فعالیت و سرزندگی افراد معلول، کم توان، مسن و بازنشسته ساکن شهرها 

رزی شهری عالوه بر بازی با برخی ابعاد طبیعت هم آشنا شده و آنها شود، گفت: کودکان و خردساالن نیز در فضاهای ناشی از کشاو
 .را کشف می کنند که در بروز خالقیت های آنان تاثیر مناسبی دارد

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به اینکه توجه به کشاورزی در شهر اکنون عالوه بر صاحب نظران 
رد توجه پژوهشگران و برنامه ریزان حوزه مدیریت شهری و شهرداری های برخی کشورها هم قرار حوزه کشاورزی و باغداری مو

گرفته است، افزود: با توجه به اینکه در برخی استان های کشور کشاورزی از عوامل اصلی تولید درآمد مردم است و در حاشیه 
ه ای انجام می شود، ابعاد مختلف این موضوع باید در برخی شهرهای بزرگ هم فعالیت های کشاورزی و باغداری به صورت حرف

 .کانون توجه شهرداری ها و شوراهای این استان ها قرار گیرد
کند، بلکه کنندگان شهری فراهم میتنها محصوالت تازه و مغذی را برای مصرفجمالی نژاد با بیان اینکه کشاورزی شهری نه 

های مناسبی از ا نیز مشغول کار کند، اضافه کرد: توسعه این حوزه نیازمند اتخاذ سیاستتواند تعدادی از شهروندان جویای کار رمی
 سوی دولت و شهرداری ها است

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها
 خبرنگاران جوان  – 6/11/1397:تاریخ 

  ضرورت تخصیص بودجه مناسب به بخش کشاورزی
اسدی گفت:هم اکنون که الیحه پیشنهادی بودجه در مجلس شورای اسالمی است، نمایندگان باید چاره اندیشی مناسبی برای بودجه بخش 

ته باشندکشاورزی داش .  
صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

ودجه باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد، اظهار کرد: اگر در الیحه بودجه منابع ، با اشاره به اینکه بیشترین بخبرنگاران جوان
های سردسیر که در سه ماهه کافی برای پرداخت پول گندمکاران در نظر گرفته نشود، بی شک پرداخت مطالبات به ویژه در استان

کنند، با مشکالتی روبرو خواهد شددوم محصولشان را برداشت می . 
هم اکنون که الیحه پیشنهادی بودجه در مجلس شورای اسالمی است، نمایندگان باید چاره اندیشی مناسبی برای بودجه بخش وی افزود: 

کشاورزی داشته باشند تا امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد چرا که با تاخیر در پرداخت مطالبات ممکن است کشاورزان از عرضه 
 .گندم به دولت امتناع کنند

بریم، های دولت در بحث بودجه مطلع هستیم، بیان کرد: در شرایط کنونی که در تحریم به سر میاشاره به اینکه به محدودیتاسدی با 
ای به امنیت غذایی کشور وارد نشوداعتقاد داریم که بزرگترین توان دولت باید در بودجه بخش کشاورزی باشد تا خدشه . 

هزار میلیارد تومان رسید 8به  ۵میلیارد تومان پیشنهاد شد/ اعتبار خرید گندم از  ۵00هزار و  ۴2بودجه یارانه نقدی  :بیشتر بخوانید  
های الزم برای اصالح بودجه را عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم که چکش کاری

دانجام دهند تا کشاورزان نسبت به ادامه کشت و کار دلگرم شون . 
هزار هکتاری دو استان ایالم و خوزستان اظهار کرد: با توجه به آنکه  ۵۵0وی با اشاره به ضرورت تخصیص اعتبار کافی به طرح 

هزار هکتاری دو استان ایالم و خوزستان مد نظر مقام معظم رهبری است، از این رو عدم تخصیص بودجه الزم به این  ۵۵0طرح 

های گذشته از بین رود و در این خصوص دچار خسران شویمتخصیص یافته در دوره طرح موجب شده تا اثر اعتبارات . 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها
 خبرگزاری فارس  – 3/11/1397تاریخ : 

ها برابری سطح کشت گلخانه ۳محصوالت کشاورزی قاچاق باید معدوم شود/ برنامه افزایش   
وزارت جهاد کشاورزی بر مصون سازی و مراقبت از کشت های گلخانه ای، گیاهان دارویی و تولیدات اراضی معاون امور باغبانی 

  .شیبدار در برابر آفات و بیماری های جدید و معدوم سازی محصوالت قاچاق توسط سازمان حفظ نباتات کشور تاکید کرد
، محمدعلی طهماسبی در سی و نهمین سمینار وزارت جهاد کشاورزی به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی

آفات بر اثر تغییرات اقلیمی و الگوی کشت، تغییر رفتار داده و سر سخت تر شده اند، گفت: در  ساالنه حفظ نباتات با بیان این که
راستای حفاظت از سرمایه ها و ثروت های مردم در عرصه های باغی، دامنه تحقیقات برای مقابله با آفات و بیماری های گیاهی باید 

 .توسعه یابد
تبدیل شده و ما برای به روز کردن دانش، اطالعات و فناوری ها در حوزه کشاورزی و وی افزود: اکنون دنیا به یک دهکده جهانی 

 .حفظ نباتات باید با دنیا ارتباط داشته باشیم و آفات و بیماری ها را شناسایی و برای مبارزه با آنها، پایلوت در استان ها اجرا کنیم
22به  ۵7هزار تن در سال  800میلیون و  ۴طهماسبی با اشاره به این که تولیدات باغی از   900میلیون تن در سطح دو میلیون و  

هزار هکتار در سال جاری افزایش یافته است، اظهار داشت: ما باید برای حفاظت از این سطوح کشت و تولید، اطالعات و آمادگی 
 .الزم را دشته باشیم

هزار هکتار به این سطح را برنامه  ۴8هزار هکتار عنوان و تصریح کرد: ما افزایش  1۵وی سطح کشت های گلخانه ای کشور را 
 .ریزی کرده ایم

تومان عنوان کرد و گفت: اگر بیماری در گلخانه شیوع پیدا کند ثروت  2۵00تا  700معاون وزیر جهاد کشاورزی قیمت هر بذر را 
 .زیادی از مردم از بین می رود

230هزار هکتار و تولید در این حوزه را  203یی در کشور را وی سطح کشت گیاهان دارو هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت:  
تن زعفران برداشت  ۴00هزار هکتار از این سطح به کشت زعفران اختصاص دارد و پیش بینی می کنیم امسال از این سطح  110
 .شود

اقلیم خرد و کالن در  ۴00انبوه تولید می شود و به علت وجود  طهماسبی ادامه داد: اکنون گیاهان دارویی به صورت زراعی و
 .ایران، تنوع زیادی در رویش گیاهان دارویی داریم که نیاز به حفاظت دارند

هزار هکتار باغات قدیمی کشور گفت: در زمینه جایگزینی نهال  ۶00وی با اشاره به برنامه این معاونت برای جایگزینی و اصالح 
از آفات و بیماری ها باید توجه بیشتری شودها و جلوگیری  . 

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که سازمان حفاظ نباتات باید از اراضی شیبدار حفاظت کند، اذعان داشت: در 
گونه گیاهی داریم که میزبان آفات مستعد هستند 100برخی مناطق بیش از  . 

مواد بیولوژیکی برای مبارزه با آفات و بیماری ها تاکید ورزید و تصریح کرد: اندیشه های ما باید در وی در عین حال بر استفاده از 
 .راستای حفاظت از محیط زیست و آب و خاک باشد و این منابع نباید توسط مواد شیمایی آلوده شوند

سازمان حفظ نباتات در زمینه فروش سم در طهماسبی با بیان این که سم کشاورزی باید با نسخه ارایه شود، گفت: سیاستی که 
 .فروشگاه های مجاز پیگیری می کند باید ادامه یابد

 .وی در همین حال از این سازمان خواست بر روی آفات انباری و قرنطینه های مبدا کار کند
ی جدید داشته باشدطهماسبی افزود: هر استان باید گلخانه های قرنطینه ای برای جلوگیری از شیوع آفات و بیماری ها . 

وی اقدامات سازمان حفظ نباتات را در کنترل آفت زنجره مو، کرم خراط و مگس زیتون ستود و خواستار معدودم سازی میوه ها و 
 .کاالهای کشاورزی قاچاق شد

هزار هکتار از باغات یزد آلوده شدند ۶معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از طریق مگس میوه مدیترانه ای  . 
دهدمحصول را مورد هدف قرار می ۴00وی گفت: مگس مدیترانه ای که از راه قاچاق میوه به کشور وارد شده   

 .لینک خبر 
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 برنامه و سیساتها 
 خبرگزاری فارس – 6/11/1397تاریخ : 

شود « قراردادی»تولید و تجارت بخش کشاورزی باید   
»وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت   شدن تولید و تجارت در بخش کشاورزی تاکید کرد و مهارت آموزی و انتقال یافته« قراردادی

های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برشمردهای این بخش را اولویت برنامههای نوین به عرصه .  
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نخستین گردهمایی مشترک 

بع طبیعی استان ها با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، موضوع صدور روسای سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منا
مجوزها در سازمان نظام مهندسی کشاورزی با نظام مهندسی ساختمان را متفاوت دانست و افزود: در نظام مهندسی ساختمان، 

شاورزی توسط نظام مهندسی یابد، اما صدور مجوز فعالیت های کموضوعیت آن به کار و مجوز است و پس از ساخت پایان می
 .کشاورزی فرع است و پس از آن کار آغاز و تا پایان فعالیت بهره بردار ادامه می یابد

وی با اشاره به این که در کشورهای پیشرفته،کشاورز مدیریت فعالیت کشاورزی را بر عهده دارد،گفت:در این کشورها،خدمات 
شوداز خدمات مورد نیاز بهره مند می« خرید خدمت»شاورز به صورت های تخصصی ارائه می شود و کمختلف توسط شرکت . 

حجتی با تاکید بر لزوم نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی در زمینه ایجاد و توسعه شرکت های خدمات دهنده بخش کشاورزی، اظهار 
باشد زیرا در « قراردادی»و تجارت های فعالیت های بخش کشاورزی باید تولید داشت: در کشاورزی اقتصادی در همه زیر شاخه

 .این صورت میزان و نوع تولید و همچنین فرآیند فروش و بازاررسانی محصوالت کشاورزی شفاف می شود
 .وی منشاء برخی از مشکالت بخش کشاورزی را به خاطر عدم توسعه کشاورزی قراردادی در کشور عنوان کرد

سیاری از زمینه های توسعه ای فعالیت های کشاورزی نظیر امور شیالتی،دام و گلخانه وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در ب
ها،محدودیت خاک و آب موضوعیت ندارد،ورود سازمان نظام مهندسی کشاورزی به این حوزه ها را ضروری دانست و افزود: 

« شاگردی-استاد»وزی و ترویج روابط هزار نفر عضو دارد و الزم است با توسعه مهارت آم 2۵0سازمان نظام مهندسی حدود 
ها و منابع خدادادی و امکانات موجود برای ایجاد ارزش افزوده تولید اهتمام نمایدنسبت به بهره برداری از ظرفیت . 

های نوین کشاورزی باید توسط سازمان نظام حجتی بر ضرورت دانش بنیان کردن بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت:دانش و یافته
کشاورزی به عرصه ها و بهره برداران منتقل شود مهندسی . 

وی با اشاره به این که صدای کشاورز،پژواک ندارد از سازمان نظام مهندسی کشاورزی خواست تا با ایجاد ساز و کارهای الزم، 
 طنین صدای کشاورز باشد

 .لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 4/11/1397تاریخ : 

 

پروژه کشاورزی مازندران در دهه فجر آماده افتتاح است   
سالگی انقالب  40رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر و  -ایرنا  -ساری 

پروژه تولیدی و کشاورزی استان آماده بهره برداری است 91 . 
عزیزهللا شهیدی فر روز پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون حوزه نماینده ولی فقیه جهاد کشاورزی مازندران گفت: برای این 

نفر اشتغال زایی می شود 678ی میلیارد تومان اعتبار هزینه شد که به طور مستقیم برا 120پروژه هزار و  91 .  
وی ادامه داد: با افتتاح این پروژه ها به تولیدات کشاورزی استان در بخش زراعی ، باغی ، دامی ، آبزی پروری و گل و گیاه افزوده 

  .می شود
مورد در  11ه دام، مورد مربوط به حوز 10رئیس جهاد کشاورزی مازندران اعالم کرد: از مجموع پروژه های افتتاحی دهه فجر ، 

پروژه باغی و گلخانه، یک ساختمان دامپزشکی 6پروژه در حوزه آ ب و خاک،  49پروژه در زمینه شیالت،  13صنایع کشاورزی، 
  . و همچنین یک آزمایشگاه است

تولید می کند میلیون تن محصول کشاورزی 7نوع محصول زراعی و باقی ساالنه حدود  72در حال حاضر استان مازندران با تولید  .  
درصد از  11درصد از تولیدات کشاورزی و  7و نیم درصد از سطح زراعی کشور ، ساالنه  2این استان با برخورداری از تنها 

  .ارزش اقتصادی کشاورزی کشور را در اختیار دارد
طرح های کشاورزی و عمرانی استان میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به  680شهیدی فر با اشاره به اینکه در سال جاری حدود 
درصد افزایش داشته است 40پرداخت شد، افزود: این رقم نسبت به سال قبل  .  

درصد از صادرات  70هزار تن کیوی در سال جاری از ایران به کشور های دیگر اشاره کرد و گفت:  80وی به صادرات بیش از 
  .این محصول از تولید استان مازندران انجام شد

هزار تن پرتقال و نارنگی استان نیز اشاره کرد و گفت: امروز دغدغه برنج کاران  35یس جهاد کشاورزی مازندران به صادرات رئ
  .از واردات این محصول استراتژیک نیز با مدیریت و درایت دولت به حداقل رسید

ولیدات برنج کشور را تامین می کنددرصد از ت 42استان مازندران با تولید ساالنه حدود یک میلیون تن برنج سفید  .  
رئیس جهاد کشاورزی مازندران به حفاظت از عرصه های باغی، زراعی و منابع طبیعی استان تاکید کرد و افزود: آسودگی خاطر 

  .تولید کنندگان کشاورزی استان با ساماندهی محصوالت کشاورزی به وجود آمده است
المسلمین محمد فالح به عنوان نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان مازندران معرفی و گفتنی است در این جلسه حجت االسالم و

 از خدمات حدود چهل ساله حجت االسالم والمسلمین موسوی تجلیل شد
 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83182295


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

   

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

 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 4/11/1397تاریخ : 

 دانشگاه آزاد وارد عرصه توسعه کشاورزی شده است
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: این دانشگاه با جدیت وارد عرصه کشاورزی شده است و تالش دارد با همفکری  -ایرنا -تهران

 .مسئوالن شهری و مردم، شرایط توسعه کشاورزی را در کشور فراهم کند
ایرنا از دانشگاه آزاد اسالمی، محمد مهدی طهرانچی روز پنجشنبه در نشست کارگروه کشاورزی در استان یزد اظهار به گزارش 

کنم، همه مشکالت این حوزه را مربوط به مسئله آب داشت: به عنوان کسی که نسبت به وضع کشاورزی کشور احساس خطر می
های مرتبط با کشاورزی و ، فقدان رغبت جوانان برای تحصیل در رشتهدانم، بلکه دلیلم از وضع نامطلوب بخش کشاورزینمی

های مربوط به این حوزه استتکنولوژی . 
هزار دانشجوی کشاورزی دارند، گفت: نسبت استاد  7وی با بیان اینکه واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور در حال حاضر 

روند، البته این های کشاورزی به سمت تعطیل میای است که دانشکدهبه گونهها یک به سه است و وضع به دانشجو در این رشته
موضوع فقط مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی نیست، بلکه دانشگاه تهران هم امسال پذیرش دانشجو در رشته کشاورزی در پردیس 

ورزی اقبال کمتری وجود دارددهد که نسبت به رشته کشاورامین را بدون کنکور انجام داد که این موضوع نشان می . 
 

 موفقیت در صنعت کشاورزی مستلزم برخورداری از دانش بومی است *
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ادامه داد: نبود رغبت دانشجویان به رشته کشاورزی به معنای آن نیست که مردم ارتباطی با بخش 

کنندمدزایی میمیلیون خانوار از کشاورزی درآ 5کشاورزی ندارند، بلکه حدود  . 
شود که دانش بومی طهرانچی خاطرنشان کرد: آب در کشاورزی مسئله مهمی است، اما موفقیت در این صنعت، زمانی حاصل می

های دور مردم یزد، قنات را به عنوان یک دانش و طرح بومی ابداع کردند و توانستند بر مشکل داشته باشیم، همان طور که در سال
ه کنندآبی منطقه غلبکم . 

های مورد نیاز ای تغییر رویکرد داده و اگر به اقتضائات این مدل کشاورزی و تکنولوژیوی گفت: کشاورزی اکنون به سبک گلخانه
 .آن توجه نداشته باشیم، صنعت کشاورزی و به دنبال آن امنیت غذایی ما به کشورهای دیگر وابسته می شود

های مورد نیاز شود، تأکید کرد: اگر بتوانیم تکنولوژیینکه تکنولوژی در دانشگاه خلق میعضو هیأت امنای دانشگاه آزاد با بیان ا
تواند در این های دشمن نیز نمیکشاورزی را خودمان تأمین کنیم، به هیچ وجه به واردات محصوالت غذایی وابسته نبوده و تحریم

 .حوزه اثرگذار باشد
هایی که ت نیروی انسانی معلق و منزوی در دانشگاه داشته باشیم، بنابراین با طرحخواهیم پژوهش و تربیوی اظهار داشت: نمی

داریم، قرار است آموزش و پژوهش در این دانشگاه، مسیر تحول را طی کند تا تربیت دانشجویان از پشت میزنشینی به حضور در 
اهمیت زیادی برخوردار استمیدان عمل تغییر کند. در این مسیر، همفکری با مسئوالن شهری برای ما از  . 

دهیم های ما وجود دارد، این است که به دانشجویان علم میرئیس دانشگاه آزاد اسالمی تصریح کرد: یکی از اشکاالتی که در دانشگاه
بازار نه یقین. یقین به معنای این است که زمین در اختیار دانشجوی کشاورزی قرار دهیم تا محصول تولید کند و در چرخه رقابت 

 .قرار گیرد و بتواند از چرخه آموزش صرف خارج شود. دانشگاه آزاد اسالمی این کار را آغاز کرده است
 

 لینک خبر 
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 برنج
 ایران اکونا  – ۶/11/1397تاریخ : 

میلیون تن برنج در کشور تولید شد ۲/ ۲امسال   
هزارتن اعالم کرد 250میلیون و  2انجمن برنج کشور میزان تولید برنج در سال جاری را حدود  دبیر  .  

250میلیون و  2دبیر انجمن برنج کشور میزان تولید برنج در سال جاری را حدود   هزارتن اعالم کرد و گفت: برای تنظیم بازار  

شایق افزود: با توجه به تولید خوبی که داشتیم، واردات ست.جمیل علیزادهشب عید نیاز به واردات نداریم و مشکل بازار عدم نظارت ا
هزارتن برنج وارد شد. وی با بیان اینکه قرار بود  100طوری که در نیمه اول امسال حدود یک میلیون و چندان پر رونق نبود به

اما این اتفاق رخ نداد در نتیجه واردکنندگان نیز اقدام  تومانی برای واردات برنج بدهد، افزود: 4200کنندگان برنج دالر دولت به وارد
 .به واردات نکردند چون واردات با ارز آزاد برای آنان به صرفه نیست

  
 لینک خبر 
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 برنج 
 ایران اکونا  – 1/11/1397تاریخ : 

افتاددر مازندران به راه  "روشن و شهریار"حرف و حدیثی که برای برنج های   
چندی پیش خبر تولید رقم های جدیدی از برنج که کیفیت طارم و کمیت برنج های پر محصول را داشته است شگفتی بسیاری از 

  .محافل علمی داخلی و خارجی را به همراه داشت، اما پس از مدتی گمانه هایی مبنی بر تراریخته بودن این ارقام بر سر زبان ها افتاد
ای با روش شهریار که یک موفقیت بزرگ علمی توسط دانشمندان مازندرانی بوده با استفاده از فناوری هستهتولید برنج روشن و 

های های شایعی مانند بالست و آفتبر روی برنج نعمت به دست آمده است؛ این نوع برنج کامال نسبت به بیماری پرتو دهی گاما 
 .معمول کرم ساقه خوار مقاوم است

ای کشور شهیدان شهریاری و احمد روشن به روشن و شهریار سال زمان برد به پاس دو شهید هسته 9ش که نتیجه این پژوه
 .نامگذاری شد

اما روش تولید این ارقام گمانه هایی را در محافل علمی به وجود آورد که شاید این دو رقم برنج تولید شده، جزو دسته محصوالت 
این باورند که تولید برنج روشن و شهریار از طریق اعمال محرک های هسته ای بر ژن برنج تراریخته باشند؛ برخی از محققان بر 

نعمت بوده که این ارقام را جزو تولیدات تراریخته قرار می دهد و با توجه به حساسیتی که به مسئله تراریخته در کشور وجود دارد 
ریخته آن هم با حمایت سازمان انرژی اتمی پژوهش داشته باشندچگونه این تیم تحقیقاتی توانسته روی پروژه تولید ارقام ترا . 

حواشی پیرامون تولید برنج های روشن و شهریار را از قربانعلی نعمت زاده قراخیلی که سرپرست گروه علمی برنج های روشن و 
 .شهریار بوده و دیگر کارشناسان علمی دانشگاه های استان پیگیر شدیم

محصوالت تراریخته ایجاد شده استنگرش نادرستی درباره  *  
رئیس سابق پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه نگرش 

نادرستی در مورد محصوالت تراریخته و دستکاری ژنتیکی در افکار عمومی جامعه به جریان افتاده که باعث تشویش اذهان عمومی 
نگه داشتن مردم از حقیقت ماجرا شده است، اظهار کرد: اگر بخواهیم به ارقام گذشته برنج بسنده کنیم باید بسیاری از و دور 

های علمی را کنار بگذاریمظرفیت . 
ند، اظهار قربانعلی نعمت زاده قراخیلی با اشاره به این نکته که خداوند متعال در قرآن و دین مبین اسالم تاکید زیادی در مورد علم دار

نمی توانیم درب های علم را به روی جامعه ببندیم تنها به این دلیل که شاید در آینده خطراتی داشته باشد، نباید صورت مسئله را  کرد: 
 .پاک کرد بلکه باید در نحوه به کارگیری آن دقت صورت گیرد

دم و افزایش تقاضا برای غذا، کشور را ملزم به افزایش وی با بیان اینکه افزایش جمعیت، کمبود منابع آبی، کاهش درآمدهای مر  

محصوالت کشاورزی در واحد سطح کرده است، تصریح کرد: روش های علمی گوناگونی برای افزایش محصوالت کشاورزی در 
 .واحد سطح وجود دارد

احد سطح برشمرد و در ادامه گفت: نعمت زاده، دو رگ گیری، متاسین و تغییرات ژنتیکی را سه راهکار افزایش تولید محصول در و
دهیم که تلفیقی از دو ژن در یک از طریق روش دو رگ گیری، بین دو رقم که فاصله ژنتیکی با هم دارند عملیاتی صورت می

دهیم تا به یک رقم مناسب برسیم. تمام مواد ژنتیکی در عملیات نیز نسل ادامه می 10شود، محصول منتج را تا محصول جمع می
شودوط به ژن های درون گیاه است و چیزی از بیرون وارد سیستم برنج نمیمرب . 

گیری وی خاطرنشان کرد: این چرخه کامال طبیعی است و همان کاری که طبیعت به تدریج انجام می دهد با روش مصنوعی دورگ
بخشیمتسریع می . 

های روشن و شهریار از روش غیر تراریختهتولید برنج *  
وش متاسین گفت: در این روش با استفاده از پرتوتابی، تغییراتی را که به صورت طبیعی در ژن برنج در حال انجام وی در مورد ر

بخشیماست، تسریع می .  
رئیس سابق پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه ارقام برنج 

شود و ای وارد سیستم گیاه نمیاند، اظهار کرد: در این روش هم هیچ ژن بیگانهز طریق روش متاسین تولید شدهروشن و شهریار نیز ا
، مواد شیمیایی یا رادیو اکتیو، تسریع  ۶0گیرد با روش کابالت تنها با تکنولوژی موجود تغییراتی که به تدریج در طبیعت صورت می

دهیممی . 
کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در مورد روش تغییر ژنتیکی بیان کرد: در روش تغییر ژنتیکی،  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم

شودیک ژن بیگانه از منبعی گیاهی، حیوانی یا باکتریایی باکتری استخراج، به ناقل انتقال و ناقل نیز به گیاه منتقل می . 
در حال حاضر هیچ رقم  ه است، تراریخته دانست و اظهار کرد: وی وارد کردن یک ژن بیگانه به گیاه را که قبال در آن نبود

ای از برنج در کشور وجود ندارد و یا به مرحله تولید نرسیده است. باید در موضوع تراریخته به مردم آگاهی داد؛ در دنیا تراریخته
 . رقم های تراریخته سویا، ذرت و کلزا در حال کشت است
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د بزرگ علمی مورد بحث در محافل علمی دنیاتولید روشن و شهریار دستاور *  
های روشن و شهریار فاطمه فالح، کارشناس حوزه کشاورزی، درباره نحوه تولید برنج های روشن و شهریار بیان کرد: تولید برنج

شوددستاورد بزرگی بوده که در محافل و مراکز معتبر علمی دنیا روی آن بحث و تبادل نظر می . 
گیرد، تصریح کرد: روشن و شهریار از نظر تعاریف علمی به هیچ وجه در دسته محصوالت تراریخته قرار نمی وی با بیان اینکه

تواند به تقویت امنیت غذایی و همچنین افزایش حاشیه سود و کاهش ضرر تولید این ارقام کیفی که کمیت قابل توجهی دارد می
 .کشاورزان کمک شایانی کند

 
 لینک خبر 
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 پسته
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – ۶/11/1397تاریخ : 

میلیارد تومان به کشاورزان غرامت پرداخت می شود ۳00 ساالنه  
میلیارد تومان به کشاورزان و بهره بردارانی که  300قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: این صندوق ساالنه  -ایرنا-شیراز

 .محصوالت آنها زیان دیده، غرامت پرداخت می کند
شست هم اندیشی ستاد بیمه کشاورزی استان فارس در شیراز افزود: ضریب بیمه به گزارش ایرنا، محمد ابراهیم حسن نژاد شنبه در ن
درصد است و این امر بیانگر این است که کشاورزان اینگونه مناطق در تولید 65محصوالت کشاورزی در برخی از مناطق کشور 

 .محصول، خسارت های زیادی متحمل می شوند
نزدیک  96تا 62برای تمام محصوالت، تعرفه بیمه ای یکسان وجود داشت اما از سال وی بیان داشت: پیشتر در برخی از استان ها 

هزار منطقه و تعرفه مجزا در نظر گرفته شده است 105نیز در حوزه کشاورزی  97هزار تعرفه معین شده و در سال  9به  . 
زی جزو استان های با ریسک باال شناخته قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت: ظرف چند سال اخیر، فارس در حوزه کشاور

میلیارد تومان  100شده، خسارت ها در حوزه زراعت این استان بسیار زیاد است به گونه ای که در این مدت، ساالنه بیش از 
 .غرامت به بخش کشاورزی فارس پرداخت شده است

خسارت های استان فارس در حوزه  97ت، در سال وی اضافه کرد: با توجه به آمار های موجود که هم اینک در دست بررسی اس
میلیارد تومان خواهد رسید 150کشاوری به بیش از  . 

حسن نژاد با بیان اینکه که امکان پرداخت تمام خسارت ها به کشاورزان وجود ندارد، اظهار داشت: نهادهای بیمه گر حوزه 
ه می کنند اما در ایران روند کار اینگونه نیست و شرکت کشاورزی در جهان تنها به صورت موردی محصوالت کشاورزی را بیم

های بیمه گر عالوه بر محصوالت، خسارت های وارده به کشاورزان را نیز باید پرداخت کنند از این رو میزان تعهد های پرداختی 
 .حجم بسیار زیادی می شود

ن ضریب خطر و هزینه های شرکت های بیمه گر به حسن نژاد، در مورد نحوه تعیین حق بیمه کشاورزان هم گفت: در نظر گرفت
 .صورت متوسط در ضریب تعهد این شرکت ها، تعیین کننده میزان حق بیمه پرداختی به کشاورزان است

او گفت: اگر میزان تعهدهای پرداختی شرکت های بیمه گر کم تر از انتظار کشاورزان است این امر به سبب درصد باالی ضریب 
طق استخطر در این منا . 

درصد کشاورزانی که اقدام به بیمه محصوالت کشاورزی خود کرده اند از شرکت های بیمه  50این مقام مسئول ادامه داد: نزدیک به 
گر با توجه به میزان خسارت های وارده به محصوالتشان، غرامت دریافت کرده اند اما به دلیل میزان باالی خسارت های وارده، 

ت این خسارت ها را پرداخت کردنمی توان تمام غرام . 
هزار واحد تولید مرغ اعالم خسارت  24بیش از  95تا  91قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور اظهار داشت: ظرف سال های 

هزار واحد غرامت دریافت کردند 10کردند اما از این تعداد  . 
واحد تولید مرغ درخواست غرامت داشتند  200ک هزار و تنها ی 96حسن نژاد افزود: با ارزیابی هایی که صورت گرفت در سال 

میلیارد تومان غرامت پرداخت شد 300که در مجموع به آنها  . 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 خبرگزاری فارس  – ۶/11/1397تاریخ : 

کنند ها ساختار ملی پیدا میهای کشاورزی برای واردات نهادهصندوق  
گذاری در بخش کشاورزی با اشاره به ایجاد ساختار ملی مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه

های مورد نیاز را مستقیما هادهها نهای کشاورزی گفت: با ایجاد این ساختار صندوقهای کشاورزی برای واردات مستقیم نهادهصندوق
کنندوارد می .  

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالکریم رضوی اردکانی مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از 
گذاری در بخش کشاورزی امروز اعالم کردتوسعه سرمایه گذاری کشاورزی بزودی قرار است ساختار ملی های سرمایهصندوق :

های مورد نیاز بخش کشاورزی را خودشان وارد کنندیجاد کنند تا از این طریق نهادها های کشاورزی در حال حاضر کار صندوق .

ها را از ها نهادهدهند و قرار است این صندوقو حضور در بازار محصوالت کشاورزی را انجام می تامین نهاده مشارکت در تولید،
تامین کنندمنابع اصلی و نه از بازار  .  

شود تا کار واردات شود و به همین منظور شرکت بازرگانی ثبت میاندازی میها راهبه گفته رضوی ساختار ملی و استانی تامین نهاده
ها را راسا انجام دهدو تامین نهاده . 

مت تمام شده محصوالت درصد قی 70در برخی موارد  شود،های بخش را شامل میهای کشاورزی بخش زیادی از هزینهنهاده
ها به قیمت مناسب تامین شود، روی قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشتها است و اگر این نهادهکشاورزی وابسته به نهاده تالش  .

تری دست سهامدارانش برسدها از قبیل بذر، سم، کود و خوراک دام با قیمت ارزانهای کشاورزی این است تا نهادهصندوق .  
گذاری در صندوق سرمایه 120گذاری در بخش کشاورزی گفت: شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه مدیرعامل
صندوق حمایت از  19صندوق محصولی و  18صندوق شهرستانی، 58میلیارد تومان سرمایه وجود دارد که شامل  1600کشور با 

های کشاورزی زنان روستایی و عشایری استتوسعه فعالیت .  
گذارد. تسهیالت ها با تجمیع منابع مردم و دولت، تسهیالت آسان ، ساده و ارزان در اختیار سهامداران میبه گفته رضوی این صندوق

شوددرصد است که به سهامدارانش واگذار می 4ها حدود این صندوق . 
میلیارد تومان تسهیالت ارائه داده است که  0095تاکنون 83شان از سال ها از ابتدای تاسیسگوید، این صندوقآن طور که رضوی می

است 97میلیارد تومان آن در سال  1300 .  
گیرد، گفت: عمده تسهیالت برای های کشاورزی مورد استفاده قرار میها در همه زیربخشرضوی با بیان اینکه تسهیالت این صندوق

های دامی استها مانند بذر، کود، سم و نهادهتامین نهاده .  
ها مستقیم از منابع اصلی وارد و تامین شودها طی یک ساختار سازی توسط صندوقگفت: قرار است تامین نهاده وی .  

گذاری در بخش کشاورزی با بیان اینکه این نهاد کامال مردمی مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه
های گذشته مورد شود و در سالها توسط مردم اداره میامورات این صندوقاست که با مشارکت مردم شکل گرفته است، گفت: همه 

اقبال شدید دولت و مردم قرار گرفته است. به طوری که براساس برنامه ششم توسعه قرار است هفت درصد از منابع مورد نیاز بخش 
شود ها تامینکشاورزی توسط صندوق  .  

ها محقق شود، هزار میلیارد تومانی براساس قانون برنامه ششم توسعه برای صندوق 9 رضوی اضافه کرد: در صورتی که سرمایه
توان نیازهای بخش را کامل تامین کرددرصد خواهد رسید که در این صورت می 20کفایت سرمایه به  .  

گذارد که اختیار مردم میهایش گفت: این صندوق برای طرح ملی آبیاری تحت فشار هم تسهیالت در وی در بخش دیگری از صحبت
های کشاورزی به سامانه نوین تسهیالت داده شده استهزار هکتار از زمین 800میلیارد تومان برای تجهیز  4400تاکنون  .  

های گذاری در بخش کشاورزی گفت: اعتباری که برای صندوقمدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه
میلیارد تومان را  400میلیارد تومان است، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی رقم  35بینی شده مسال پیشکشاورزی در بودجه ا

  .پیشنهاد کرده بود؛ رایزنی برای افزایش اعتبار ادامه داد
 5ها تانریزی اسها مورد حمایت بخش دولتی هم است، گفت: مجلس تصویب کرده تا شورای برنامهرضوی با تاکید بر اینکه صندوق

ها داده شدمیلیارد تومان به صندوق 160ها بدهند که سال گذشته از این محل درصد از منابع خود را با صندوق .  
اندازی زنجیره تولید میگو در ها اشاره کرد و گفت: راهاندازی زنجیره تولید در بخش کشاورزی توسط صندوقوی همچنین از راه

حین و بعد از تولید از کنند با تمرکز به قبل،ها تالش میله آنها است، ضمن اینکه این صندوقخوزستان و انار در فردوس از جم
 کشاورزان حمایت کنند

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 1/11/1397تاریخ : 

میلیارد تومان تسهیالت به عشایر پرداخت شد880  
به گزارش ایرنا ،شاپور عالیی مقدم روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی افزود: حکم دائمی 

ملی در قالب تسهیالت سرمایه در گردش برای تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز  استفاده از یک واحد درصد ورودی صندوق توسعه
  .را در برنامه ششم توسعه دریافت کردیم

وی با بیان اینکه در سال های اخیر به عشایر توجه ویژه شده است گفت: این در حالی است که گروه های اجتماعی کشور به دو دسته 
عامل بود لذا کمتر به عشایر توجه می شد 2نای برنامه ریزی بر اساس این شهری و روستایی تقسیم می شد و مب .  

قائم مقام سازمان امور عشایر اظهار داشت: در گذشته فقط آبرسانی به عشایر مورد توجه قرار می گرفت با این دیدگاه که از این 
  .طریق عشایر به زندگی خود ادامه دهند

جایگاه عشایر در تامین مایحتاج زندگی به ویژه گوشت قرمز محرز شد گفت: همچنین با توجه به  وی با بیان اینکه در سال های اخیر
شرایط کشور و نقش این قشر در تامین امنیت و توسعه پایدار، برنامه ریزی هایی برای توجه به گروه هدف سوم جامعه یعنی عشایر 

  .انجام شده است
میلیون هکتار مساحت  160تصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: در حال حاضر از عالیی مقدم عشایر را مصداق بارز تحقق اق

میلیون هکتار فعالیت کشاورزی انجام می شود 150ایران در  .  
میلیون هکتار پروانه صادر کرده یا مدیریت می  84وی ادامه داد: از این میزان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای 

هزار هکتار سامانه عشایری تحت اختیار عشایر قرار دارد 15لیون هکتار در بیش از می 34کند که  .  
درصد مساحت جغرافیایی  59هزار نفر عشایر در بیش از  200قائم مقام سازمان امور عشایر ایران گفت: بیش از یک میلیون و 

  .کشور ساکن هستند
استراتژی کوچ را انتخاب کرده اند یادآور شد: امروز از کم آبی خیلی  وی با طرح این سئوال که چرا عشایر این شیوه زندگی و  

صحبت می شود و خشکسالی ها تبعات زیادی به بار آورده که خراسان جنوبی نیز مستثا از این موضوع نیست و قشر عشایر از 
  .گذشته در امتداد و افق اقلیم حرکت کرده و خود را با شرایط آب و هوایی وفق می دادند

هزار تن گوشت  860هزار کیلومتر اعالم کرد و گفت: امروز از  60عالیی مقدم طول ایل راه های عشایری کشور را بیش از 

هزار تن آن را تولید می کنند 190قرمز مورد نیاز کشور عشایر  .  
شایر گوشت قرمز مورد درصد گوشت قرمز کشور توسط عشایر تامین می شود اظهار داشت: هر یک نفر ع 25وی با بیان اینکه 

نفر را تامین می کند 16نیاز  .  
 35وی بیان کرد: جامعه عشایر بدون مزاحمت برای حاکمیت و دستگاه های اجرایی نقش بسیار مهمی در کشور ایفا می کنند و 

اص داده اندهزار تن لبنیات و فرآورده های لبنی را به خود اختص 450درصد فرش صادراتی،  40درصد تولید صنایع دستی،  .  
عالیی مقدم گفت: سازمان امور عشایر تا چهار سال گذشته یک سازمان خدمات رسان بود که آبرسانی، آرد رسانی و سوخت رسانی 

  .را انجام می داد اما اکنون اقتصادمحور شده است
رای تنوع بخشی به شغل های عشایری درصد زندگی عشایر وابسته به دام و مرتع بود تصریح کرد: ب 72وی با بیان اینکه در گذشته 

  .مرتبه کلمه عشایر آمده در حالیکه در برنامه پنجم فقط یک مرتبه آن هم بیمه عشایر بوده است 17در برنامه ششم توسعه 
ایر میلیارد تومان تسهیالت برای عش 40قائم مقام سازمان امور عشایر افزود: استان خراسان جنوبی توانست از سال گذشته تاکنون 

  .جذب کند و در میزان جذب تسهیالت و تشکیل پرونده های ایجاد شده مقام اول کشور را به خود اختصاص داد
در این آیین حسین حسین پور به عنوان مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی معرفی و از خدمات غالمرضا قوسی مدیرکل سابق این 

  .اداره قدردانی شد

هاد کشاورزی استان خراسان جنوبی استقوسی اکنون رئیس سازمان ج .  
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 خبرنگاران جوان  – 3/11/1397تاریخ : 

  های دامی و گوشتهزار میلیارد تومان بودجه به واردات نهاده 100اختصاص 
های دامی و گوشت اختصاص هزار میلیارد تومان به واردات نهاده 100هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور،  ۴07داودی گفت: از 

یابدمی .  
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   و کمیسیون کشاورزی ، یوسف داودی عضگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

میلیون  1.۵های بزرگ، اظهار کرد: با توجه به تزریق درآمد های داممجلس شورای اسالمی در پنجمین کنگره بین المللی کلینیسین
۴07دالر، بودجه کل کشور رقمی معادل  ۵۴بشکه نفت در روز به ارزش هر بشکه   100هزار میلیارد تومان برآورد شده است که  

یابدهای دامی و گوشت اختصاص میرد تومان از این میزان به واردات نهادههزار میلیا . 
های دامی و گوشت است، اما متأسفانه مردم و مربوط به واردات نهاده  وی افزود: با وجود آنکه یک چهارم الیحه بودجه سال آینده

استاین امر نیازمند بازنگری   دامداران همیشه از قیمت گوشت ناراضی هستند و . 
درصد جو مورد نیاز وارداتی است که با این وجود حدود  ۵0درصد کنجاله سویا و  90درصد ذرت،  9۵داودی ادامه داد: هم اکنون 

یابدیک میلیارد دالر از درآمد میعانات و نفت به این موضوع اختصاص می . 
از   نظام دانشگاهی کشور ۶1به اینکه تا سال عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره 

به فرمان امام خمینی)ره( و پیشنهاد آیت هللا رفسنجانی، دانشگاه آزاد اسالمی  ۶1های دیگر عقب مانده بود، بیان کرد: در سال کشور
ند، این امر توانست بخشی از این با هدیه یک میلیونی امام)ره( پایه ریزی شد که با توجه به تعداد کم افرادی که تحصیالت عالیه داشت

 .تعداد را جبران کند
واحد دانشگاهی آزاد و دولتی در کشور شکل گرفته است که با این وجود نظام آموزشی کشور  ۴00وی افزود: هم اکنون بیش از 

 .ارتفا یافت
های دولتی اعم از پیام ما هم اکنون دانشگاههای دولتی باید رایگان باشد، اداودی ادامه داد: طبق قانون اساسی، تحصیالت در دانشگاه

گیرندنور، غیر انتفاعی و علوم تحقیقات پول می . 
عضو کمیسیون کشاورزی در پایان گفت: سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی نتوانستند تعداد دانشجو را کنترل کنند که این 

موزش پزشکی توانسته به سهولت کنترل کندرود چرا که وزارت درمان و آامر نقطه ضعف ما به شمار می . 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – ۶/11/1397تاریخ : 

ماه به کشاورزان پرداخت شد 9میلیارد تومان تسهیالت در 1۳00  
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی گفت: میزان تسهیالت  -ایرنا -تهران

سال به یک هزار و ماهه ام 9پرداختی به کشاورزان در بخش های مختلف زراعی، باغی، دام، طیور، عشایری و صنعت در  300 
 .میلیارد تومان رسید

روز شنبه در نشست خبری به مناسبت چهلمین سالگرد « سیدعبدالکریم رضوی اردکانی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
و درصد دام  27درصد به بخش زراعی و باغی،  32پیروزی انقالب اسالمی در محل این سازمان، افزود: از این میزان تسهیالت 

درصد صنعت تخصیص یافته است 6درصد عشایری و  7طیور،  . 
صندوق تخصصی و  10هزار میلیارد لایر در سطوح مختلف شامل  16صندوق با سرمایه ای بیش از  127وی اظهارداشت: تاکنون 

ق صندو 19صندوق شهرستانی و  58صندوق استانی،  32محصولی، هشت صندوق تخصصی زیربخش منابع طبیعی استانی، 
 .حمایت از توسعه فعالیثت های کشاورزی زنان روستایی وعشایری تشکیل شده است

هزار میلیارد  10تاکنون بیش از  1383وی یادآورشد: از ابتدای تشکیل صندوق توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در سال 

 تومان تسهیالت به صورت قرض الحسنه و تضامنی در اختیار سهامداران 
د: راهبرد صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، ارایه خدمات مناسب تولید با رویکرد استقرار زنجیره رضوی یادآورش

 .های تولید در بخش کشاورزی است
وی همچنین اهداف صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی را تحقق مدیریت بهینه تامین، تجهیز وتجمیع منابع مالی، تحقق 

منابع مالی، افزایش بهره وری تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری، پوشش جامعه هدف توسعه و گسترش  مدیریت بهینه تخصیص
 .خدمات و نهاده های مکمل بیان کرد

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی گفت: با توجه به سیاست وزارت جهاد 
ایط مناسب برای حضور کارآمد تولیدکنندگان و تشکل های تولیدی بخش کشاورزی به ویژه کشاورزی مبنی بر فراهم سازی شر

پشتیبانی تولید و »خدمات پیش و بعد از تولید، راهبردهای مورد تاکید و اولویت دار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
تامین نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان و حضور  ارتقای بهره وری، کمک به ارایه خدمات مطلوب تولید، حضور کارآمد در بخش

 «.کارآمد و موثر در حوزه بازار محصوالت کشاورزی است
ورود به خدمات تولید، »وی سیاست های اتخاذی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای تحقق اهداف و راهبردها را 

زه پیش از تولید و بخش تامین نهاده ها از مبدا، دریافت سهم قابل توجه از پشتیبانی از بخش تولید وارتقا بهره وری، تمرکز در حو
واردات نهاده های مورد نیاز تولید، استفاده از افراد متخصص و توانمند، تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه ای صندوق ها و ایجاد 

برشمرد« توان فزاینده پولی و مالی . 
فراهم سازی شرایط مناسب برای »های عملیاتی تحقق اهداف، راهبردها و سیاست های تدوینی رضوی اردکانی گفت: یکی از برنامه 

است« اخذ سهم قابل توجه در حوزه تامین نهاده ها از بازار هدف خارجی . 
به گفته وی، در این زمینه تشکیل شرکت خدمات کشاورزی استانی با حضور و مشارکت صندوق های حمایت از توسعه بخش 

ی در استان هایی صورت می گیرد که صندوق های شهرستانی برای حمایت از توسعه بخش کشاورزی تشکیل شده است؛ کشاورز
 .شامل خراسان شمالی و جنوبی، خوزستان، فارس، سمنان و تهران

بخش کشاورزی،  وی ادامه داد: در دیگر استانها مقرر شده با تعریف ساختار اجرایی حوزه بازرگانی، صندوق های حمایت از توسعه
 .محور حضور در عرصه تامین نهاده ها از بازارهای هدف خارجی باشد

تشکیل شرکت »این مقام مسئول در حوزه کشاورزی، از دیگر برنامه های اجرایی برای تحقق راهبردها و سیاست های مورد نظر را 
بیان کرد و « تخصصی زیر بخش دام و طیور تخصصی بازرگانی در حوزه تامین نهاده های دام و طیور و مشارکت صندوق های

 .اظهارداشت: اسناد باالدستی این شرکت تدوین و فرایند قانونی تشکیل آن نهایی و در حال تشکیل و ثبت رسمی است
 

میلیارد تومانی برای سامانه های نوین آبیاری 4400اختصاص اعتبار  **  
ایه گذاری بخش کشاورزی در ادامه گفت: صندوق های حمایت، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرم

تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری در راستای »عاملیت یکی از پروژه های محوری بخش کشاورزی با عنوان 

را برعهده دارد؛ تاکنون اعتباری بیش از چهار هزار و « ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی د تومان برای تجهیز میلیار 400

هزار هکتار اراضی کشاورزی به سامانه های نوین تخصیص داده اند 800افزون بر  . 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

   

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

وی تصریح کرد: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به عنوان یک زیرساخت غیردولتی متکی به ظرفیت های درون 
صاد مقاومتی در بخش کشاورزی است که امیدواریم با زای بخش کشاورزی، بستر مناسبی برای تحقق اهداف و برنامه های اقت

 حمایت های برنامه ریزان و سیاستگذاران ارشد کشور، شرایط بسط ، توسعه و گسترش آنها فراهم شود

. 
  لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

خبرنگاران جوان  -۶/11/1397تاریخ :   

  تومانی نرخ تخم مرغ در بازار/ممنوعیت صادرات بر مشکالت مرغداران دامن زد 500کاهش یک هزار و 
هزار تومان است 13ای تومان معادل شانه ۶00هزار و  ۶یک مقام مسئول گفت:هم اکنون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  .  

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

تومانی نرخ تخم مرغ طی یک ماه اخیر در بازار خبر داد و گفت:  ۵00، از کاهش یک هزار و اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 13ای تومان معادل شانه ۶00هزار و  ۶ون قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری هم اکن . 

های پیر را روانه کشتارگاه کنند، وی افزایش تولید را دلیل اصلی کاهش قیمت تخم مرغ در بازار دانست و افزود: اگر مرغداران مرغ
با روند نزولی قیمت تخم مرغ در بازار روبرو خواهیم شد قیمت تخم مرغ کاهشی نخواهد داشت و در غیر این صورت . 

نبی پور ممنوعیت صادرات را یکی از مشکالت پیش روی مرغداران اعالم کرد و گفت: با توجه به مازاد تولید و ممنوعیت 
تومانی روبرو هستند ۶00تا  ۵00صادرات، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ حداقل با زیان  . 

های دامی تعریفی ندارد، بیان کرد: اگرچه نرخ مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه بازار نهاده رئیس هیات
تومان اعالم شده است، اما مرغداران هر کیلو ذرت را با  ۴00هزار و  2و کنجاله سویا  2۵0مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و 

کنندهزار تومان از بازار آزاد خریداری می 3و کنجاله سویا  ۵00نرخ یک هزار و  . 
تومان ۴00هزار و  7درصد افزایش یافت/قیمت هر کیلو تخم مرغ  20قیمت تمام شده تولید تخم مرغ  :بیشتر بخوانید  

ها مرغ های دامی با بازار آزاد، مرغداران به سبب جلوگیری از تلف شدنبه گفته وی، با توجه به اختالف چشمگیر نرخ مصوب نهاده
ای جز تامین ندارندچاره . 

نبی پور با اشاره به اینکه میزان عرضه دان از سوی پشتیبانی امور دام جوابگو نیاز مرغداران نیست، اظهار کرد: با وجود آنکه 
ای تنها ههزار قطع 100شود، اما پشتیبانی امور دام برای یک واحد دارای کیلو دان مصرف می 2.۵برای تولید هر کیلو تخم مرغ 

روز نیاز آنهاست 2دهد، در حالیکه این میزان تنها جوابگوی تن دان می 100 .         
تومان اعالم کرد  ۵00هزار و  7رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ را 

ی، مرغداران با زیان یک هزار تومانی در فروش روبرو هستندو گفت: با توجه به قیمت کنونی تخم مرغ درب مرغدار .   
 لینک خبر 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان – 1/11/1397تاریخ : 

  وجود ندارد/ واردات تخم مرغ متوقف شد محدودیتی در توزیع گوشت و مرغ
گونه محدودیتی در توزیع اقالم پروتئینی وجود نداردسازی کاال، هیچیک مقام مسئول گفت: با توجه به تدابیر دولت برای ذخیره .  

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

، با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع اقالم اساسی گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ وجود ندارد، اظهار خبرنگاران جوان
تن مرغ  3۵0تا  300تومان در میادین میوه و تره بار و  800هزار و  9نرخ مصوب تن مرغ گرم با  1۵0تا  120روزانه   کرد:

شودای و میادین میوه و تره بار توزیع میهای زنجیرهتومان در فروشگاه 900هزار و  8منجمد با نرخ مصوب  . 
ها و میادین خبر داد و در فروشگاه هزار تومان 29تن گوشت قرمز گوساله منجمد وارداتی با نرخ  100تا  70وی از توزیع روزانه 

ای و میادین هایی زنجیرهگفت: روزانه مقادیری گوشت گرم گوساله و گوشت منجمد چرخ کرده گوساله با نرخ مصوب در فروشگاه
شودمیوه و تره بار عرضه می . 

 3۶و سردست  ۵00هزار و  38هزار، ران گوساله گرم  30سالمی نرخ هر کیلو گوشت منجمد چرخ کرده بسته بندی گوساله را 
تومان اعالم کرد ۵00هزار و  . 

ها و تن گوشت گوسفندی منجمد و گرم وارداتی به منظور تنظیم بازار در فروشگاه 1۵0این مقام مسئول با اشاره به اینکه روزانه 
شود، بیان کردمیادین عرضه می ، شقه گوسفندی آسیای ۴00هزار و  ۴3براین اساس هر کیلو شقه گوسفندی گرم استرالیایی با نرخ  :

شودهزار تومان عرضه می ۴0تا  38و منجمد گوسفندی  ۵00هزار و  37میانه  . 
شود، گفت: پشتیبانی امور دام به منظور تنظیم بازار وی با اشاره به اینکه از هفته آینده واردات دام زنده از رومانی به کشور آغاز می

تن الشه در بازار توزیع کند 100راس دام از رومانی وارد کند تا از این طریق بتواند روزانه هزار  ۵0ای در نظر دارد که هفته . 
های مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران از افزایش واردات میزان گوشت قرمز در ایام پایانی سال خبر داد و افزود: کیفیت گوشت

است وارداتی بسیار باال و مورد تایید سازمان دامپزشکی . 
تومانی نرخ مرغ در یک هفته اخیر/ محدودیتی در توزیع اقالم اساسی وجود ندارد 2۵00کاهش  :بیشتر بخوانید  

تن  100تاثیری در تنظیم بازار گوشت قرمز وارد ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه روزانه  707سالمی درباره اینکه سقوط بوئینگ 
شود، از این رو تنها یک پنجم میزان واردات در یک روز در پی سقوط هواپیما از بین گوشت قرمز برای تنظیم بازار داخل وارد می

 .رفت
ها و اتحادیه مرغداران، واردات تخم مرغ از دو هفته اخیر وی از توقف واردات تخم مرغ خبر داد و گفت: بنا به درخواست تشکل

شوداکنون تنظیم بازار با تخم مرغ داخل انجام میمتوقف شده و هم  . 
تومان از منابع داخل به منظور تنظیم  800هزار و  13تن تخم مرغ با نرخ مصوب  ۶0تا  ۵0این مقام مسئول ادامه داد: روزانه 

شودای و میادین میوه و تره بار توزیع میهای زنجیرهبازار در فروشگاه . 
ای دامی وجود ندارد/ مردم از هجوم برای خرید کاالهای اساسی اجتناب کنندمحدودیتی در توزیع نهاده ه  

هزارتن نهاده  80های دامی به مرغداران وجود ندارد، بیان کرد: در مرحله اول سالمی با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع نهاده
ران گوشتی و مرغداران تخم گذار توزیع شددامی اعم از ذرت، کنجاله سویا و جو در اختیار اتحادیه دامداران، مرغدا . 

تومان اعالم کرد 200و جو یک هزار و  300هزار و  2، کنجاله سویا 200وی نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و  . 
نیست، های دامی در بازار مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با اشاره به اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود نهاده

هزارتن است، از این رو مرغداران و دامداران  ۵00اظهار کرد: با توجه به آنکه میزان ذخایر پشتیبانی امور دام تنها یک میلیون و 
های دامی در بازار نباشندنگران کمبود و نوسان قیمت نهاده . 

های اساسی نظیر گوشت قرمز، مرغ و تخم یر کاالهای اساسی، مردم از میزان ذخاسالمی ادامه داد: با توجه به ذخایر مناسب کاال
تواند منجر به آشفتگی بازار و سیستم عرضه و مرغ اطمینان خاطر داشته باشند و همواره از هجوم برای خرید و ذخیره سازی که می

 .تقاضا شود، اجتناب کنند
دامه دارد، تصریح کرد: با توجه به تدابیر دولت مبنی بر وی در پایان با اشاره به اینکه توزیع کاال تا رسیدن بازار به نرخ متعادل ا

 .واردات و ذخیره سازی کاال جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود و نوسان قیمت نیست
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی
 خبرگزاری فارس – 2/11/1397تاریخ: 

هزار گلخانه کوچک در کشور ایجاد شده است/استان فارس پیشرو در توسعه سایبان ها در باغات ۲  
مجری طرح توسعه گلخانه های وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان فارس از استانهای پیشرو و پیش قدم در توسعه سایبان ها در 

یک سال گذشته استباغات در  .  
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان جهاد کشاورزی فارس، ولی اله بنی عامری در حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه 

فارس به دلیل تنوع اقلیمی، تنوع  ای که در شیراز برگزار شد، یادآور شد: استانگل و گیاه، گیاهان دارویی و تجهیزات گلخانه
های کنترل شده گلخانه و سایبان استهای حاکم از استانهای مهم و هدف در توسعه محیطت باغبانی و خشکسالیمحصوال . 

اندرکاران صنعت گلخانه را از او در ادامه، ایجاد مکانی برای ارتباط چهره به چهره مسئولین استانی و ملی با تولیدکنندگان و دست
ها برگزاری این نمایشگاه که نشان از پویایی و رشد است، فضایی را برای ارائه آخرین فنآوری مزایای این نمایشگاه دانست و افزود:

کند که این تضارب آراء ورقابتی بودن به پیشرفت صنعت داران فراهم میو دانش بومی به همه متقاضیان احداث گلخانه و یا گلخانه
 .گلخانه کمک میکند

ها در کشور، از اختصاص تسهیالت تبصره د با اشاره به روند رو به رشد توسعه گلخانهبنی عامری در بخش دیگر از سخنان خو
شود رقمی به متقاضیان احداث گلخانه سخن گفت و تصریح کرد: این تسهیالت از صندوق توسعه ملی تامین می، با نرخ سود تک18

کندگیری را آسان تر میاین امر تصمیمو بر خالف تسهیالت کارا عمدتا متمرکز در وزرات جهاد کشاورزی است که  . 
کمتر از یک هفته  :مجری طرح توسعه گلخانه های وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به تسهیل روند صدور مجوزها، گفت

شودها صادر میهای کوچک مقیاس و سایبانمجوز گلخانه . 
شود که این نوع گلخانه متر مربع اطالق می 300متر مربع تا  10 هایی با وسعتبنی عامری افزود: گلخانه های کوچک به گلخانه

انداری شده هزار واحد گلخانه کوچک مقیاس در کشور راه 2یکی از امیدهای ما برای اشتغال زنان روستایی و شهری است و تاکنون 
 .است
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 تولیدا ت باغی 
 خبرنگاران جوان  – 2/11/1397تاریخ : 

  میلیون تن رسید ۲۲تولید محصوالت باغی به 
هزار تن  800میلیون و  ۴هزار هکتار سطح زیر کشت محصوالت باغی تنها حدود  71۵از مجموع  ۵7طهماسبی گفت: در سال 

میلیون تن ارتقا یافته است 22تولید داشتیم، اما اکنون با افزایش سطح زیر کشت این رقم به  .  
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار ، محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ه مسئله تغییر اقلیم منجر به برهم خوردن طول و وزارت جهاد کشاورزی در سی و نهمین سمینار سالیانه حفظ نباتات با بیان اینک
اندازد به طوری که های گرمایی و اتفاقات عجیب و غریبی به راه میعرض جغرافیایی شده است، اظهار کرد: گرم شدن زمین، تنش

شودبوط میامسال برگ مرکبات در جیرفت سوخت و این اشکاالت و ضعف فتوسنتز به گیاه پزشکی و سازمان حفظ و نباتات مر . 
کیلومتر پوشش برف در کشور داشتیم، افزود ۴2وی با بیان اینکه در گذشته  درصد کمتر است  ۵0سطح پوشش برف در کشور از  :

2۴0ضمن آنکه متوسط میزان بارندگی از  متر کاهش یافته استمیلی 1۶۴و به   متر گذشتهمیلی  . 
مزید بر علت شد  9۵و  92، 8۶های دگی، سطح پوشش برف و کاهش دما در سالطهماسبی ادامه داد: تغییر اقلیم و مسئله کاهش بارن

9۵تا در سال  های چند هزارساله منطقه طارم باشیمشاهد خشک شدن زیتون  . 
ها تأثیر بسزایی در تغییر اقلیم داشته است، تصریح کرد: در معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه خشکسالی

اند. یک زمانی ها دخیل بودند، چرا که با تغییر الگوی کشت در آن مناطق منجر به تشدید خشکسالی شدهتغییر اقلیم انسانمسئله 
ها صورت شد در حالی که هم اکنون کشت زعفران در تمامی استانزعفران تنها در دو استان خراسان رضوی و جنوبی کشت می

شد، اما هم اکنون در همه جا به ویژه غرب این در شهرهای کرمان و رفسنجان تولید میگیرد؛ ضمن آنکه در گذشته پسته تنها می
گذاردشود که این تغییر الگوی کشت در بروز آفات تأثیر بسزایی میمحصول تولید می . 

سطح زیر  هزار هکتار 71۵از مجموع  ۵7وی از رشد چشمگیر تولید محصوالت باغی در چهل سال اخیر خبر داد و گفت: در سال 
هزار تن تولید داشتیم که هم اکنون با افزایش سطح زیر کشت به رقم بیش از دو  800میلیون و  ۴کشت محصوالت باغی تنها حدود 

های هرز و میلیون تن ارتقا یافته است و این امر منجر به بروز آفات، علف 22هزار هکتار تولید به رقمی معادل  900میلیون و 
را در بر داشته استهای متعدد بیماری . 

شودرقم گل محمدی در غرب، جنوب و شرق کشور کشت می 130طهماسبی تأکید کرد: بیش از  . 
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از تغییر نگرش محصوالت از سوی مصرف کنندگان خبر داد و گفت: هم اکنون دوره 

تغییر کرده است چرا که امروز مصرف کننده به دنبال محصوالت سالم استای به سر آمده و نگهداری محصوالت های فلهسیستم . 
های بهداشتی به دنیا عرضه کنیم، گفت: یکی از توانیم محصولی را بدون ضوابط و استانداردوی با اشاره به اینکه امروزه نمی

آمادگی الزم را داشته باشند به طوری که های اصلی سازمان گیاه پزشکی و حفظ نباتات آن است که برای ثروت سرزمین مأموریت
کنیم که یک سری اتفاقات در حیطه حفظ نباتات در کشور به وجود آمده که منجر به تغییر رفتار آفات شده است هر روز مشاهده می

سال پیش تا کنون با آفت پسیل پسته مواجه هستیم 1۵ای که از به گونه . 
گذارد و ما باید ها میآید تأثیر شگرفی در آفات و بیماریدر اقلیم توسط خود ما به وجود می هایی کهطهماسبی ادامه داد: همه رفتار

ای همچون آفت جاروک نداشتیم در حالی که هم اکنون های ناشناختهعرصه شناخت خود را گسترش دهیم، چرا که در گذشته بیماری
اندور شدهآفات متعددی به مزارع و باغات حمله . 

ر باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه گردش هوا، دما و غیره در پراکندگی آفات و بیماری ها تأثیر گذار معاون امو
رو هستیم و از این رو است، گفت: آفت آتشک را در گذشته نداشتیم در حالی که اکنون با این آفت در باغات و مزارع خود روبه

ها به کشور را داشته باشندیم قبل از بروز آفات و بیمارسازمان حفظ نباتات باید شناسایی الز . 
های دولتی نیروی انسانی است، افزود: بر این اساس نیروی انسانی باید شناخت الزم وی با اشاره به اینکه سرمایه اصلی سازمان

ای که خرج شده را از نهاده و سرمایهتواند تمامی انرژی، دنیا و کشور خود را داشته باشد چرا که ورود یک آفت به کشور می  از
تر است چرا که نه های مردم هستند، ما بانکدار نیستیم، اما کارمان سختبین ببرد، بنابراین مسئوالن سازمان حفظ نباتات حافظ نهاده

 .تنها باید ثروت مردم را نگه داریم بلکه باید آن را افزایش دهیم
ای در کشور کم بود، اما هم های گلخانهای در کشور گفت: یک زمانی کشتهای گلخانهتطهماسبی با اشاره به ضرورت توجه به کش

هزار هکتار برسانیم ۴8هزار هکتار رسیده ضمن اینکه در نظر داریم آن را به  1۵های کشور به اکنون سطح گلخانه . 
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یزد بهره برداران این محصول را در گلخانه پرورش به گفته وی، یک زمانی پاپایا تنها در چابهار بود در حالی که امسال در استان 
دهندمی . 

ها توجه داشته باشند تا فردا با موضوع آفات معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: مسئوالن حفظ نباتات باید به گلخانه
فضای باز استتر از رو نشویم هرچند که کشت در فضای گلخانه راحتها در محیط گلخانه روبهو بیماری . 

های وی با انتقاد از این موضوع که روی گیاهان دارویی اصال کار نشده است، گفت: موضوع گیاهان دارویی تنها توسط شرکت
شود در حالی که باید کشت این گیاهان مورد توجه قرار گیردخصوصی پشتیبانی می . 

هزار تن گیاه دارویی در  230ر اعالم کرد و افزود: ساالنه هزار هکتا 203طهماسبی سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور را 
تن از این میزان مربوط به زعفران است ۴00شود که کشور تولید می . 

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولید گیاهان دارویی به صورت زراعی و انبوه باید مورد توجه قرار 
شود، بزرگ و کوچک با تنوع باال در ایران وجود دارد که اگر مراقبت نشود این فرصت تبدیل به بحران میاقلیم  ۴00گیرد، گفت: 
توان کسب و کار زیادی در زمینه گیاهان دارویی راه انداختچرا که می . 

واد بیولوژیک و دار و کار کردن بر روی موی توجه به اراضی نوآباد، اصالح و جایگزینی باغات قدیمی توجه به اراضی شیب
های های مورد توجه دانست و اظهار کرد: یکی از سیاستحفاظت از منابع پایه آب و خاک، جلوگیری از ضایعات از دیگر برنامه

ای وجود داشته باشدموثر حفظ نباتات قرنطینه در مبدأ است که باید سعی شود در هر استانی گلخانه قرنطینه . 
دهد، تصریح کرد: مسئوالن امر محصول را مورد هدف قرار می ۴00اینکه آفت مگس میوه بیش از  طهماسبی در پایان با اشاره به

در هر کجایی میوه قاچاق را ضبط کردند، غیرقابل توزیع است، از مسئوالن تقاضا داریم که به قاچاق رحم نکنند چرا که قاچاق میوه 

اندازداطره میتر است و کل سرمایه مردم را به مخاز مواد مخدر خطرناک . 
 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا  – 7/11/1397تاریخ : 

 واکنش ناجا به تاثیر قاچاق بر گرانی گوشت
ادعاها در باره ارتباط افزایش قیمت گوشت با ناجا را رد کردجانشین فرمانده ناجا توضیحاتی را درباره قاچاق دام ارائه کرد و برخی   

.  
سردار ایوب سلیمانی در نشست تخصصی ساالنه مبارزه با قاچاق کاال و ارز با حضور در جمع خبرنگاران، درباره قاچاق دام  

های اخیر تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز هها وجود دارد، اما با توجه به این که در ماای است که سالزنده، اظهار کرد: قاچاق، پدیده
تغییراتی در آن ایجاد شده است تمرکز ما در برخی از موارد تغییر کرده است و عمدتاً بر روی مواردی همچون خارج کردن از 

 .کشور، تمرکز داریم
یت فاصله داشته و یا تمام واقعیت وی با اشاره به این که در مورد قاچاق دام زنده موارد نادرستی مطرح شده است که بعضاً با واقع

نبوده است، در این باره توضیح داد: در سال جاری با علم به این که ممکن است قاچاق دام زنده به خارج از کشور صورت بگیرد، 
های انتظامی و مرزبانی این موضوع ابالغ شدهای خود را انجام دادیم و از اوایل امسال به تمامی ردهبرنامه ریزی . 

: این یعنی درصد افزایش داشته است، در این باره گفت 1۶ماهه امسال کشفیات قاچاق دام زنده حدود  10با اشاره به این که در  وی
ها حدود سه هزار تن گوشت بوده است، طبق برآوردهای ما رأس دام کشف شده است و به عبارتی وزن حداکثری این دام 1۶۴حدود 

ایمرا کشف کرده درصد از دام قاچاق ۵0بیش از  . 
ایم این یعنی درصد حدود یک سوم دام قاچاق را کشف کرده ۵0سلیمانی تصریح کرد: اگر در بدترین شرایط فرض کنیم که ما به جای 

هزار تن گوشت دام از کشور خارج شده است. این در حالیست که مصرف ساالنه گوشت در کشور حدود  10در بدترین شرایط حدود 
میلیون تن نیز تولید دام داریم که برای  1.۵شود و طبق آمارها حدود هزار تن گوشت نیز وارد کشور می 1۵0است. هزار تن  900

یابند. بنابراین اگر رقم قاچاق دام را با رقم مصرف ساالنه گوشت مقایسه کنیم های دامی پرورش میتولید گوشت و دیگر فرآورده
شود که این عدد یک درصدی طبیعتاً نباید چنین ز کل سهم گوشت مصرفی قاچاق مینشان دهنده این است که حدود یک درصد ا

درصد واردات  2۵تأثیری داشته باشد که ادعا کنند که سبب افزایش قیمت گوشت شده است. ضمن این که طبق آمارهای ما حدود 
 .گوشت افزایش یافته است و ما کمبودی در مورد گوشت نداریم

گران کننده نیستقاچاق دام به خارج ن  
ها و شایعات مطرح شده در مورد گوشت، خاطر نشان های خود با انتقاد از التهابجانشین فرمانده ناجا در بخش دیگری از صبحت

ای مطرح کرد: برخی از دشمنان و افراد ناآگاه به این شایعه دامن زدند که با قحطی گوشت مواجه هستیم. در حالی که چنین مسأله
این که ما به این شایعات ورود کردیم چرا که استرس و نگرانی جامعه نیز برای ما هم مهم بود اما گفتند که افزایش قیمت  نبود، ضمن

گوشت به ناجا ارتباط دارد این چه حرفی است که زده است. اگر تولید دام کاهش یافته است و یا موارد دیگر ارتباط آن با ناجا 
کنده با قاچاق برخورد میچیست، ضمن این که ناجا قاطعان . 

: ما به تمام جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه برابر اطالعات واصله ما هیچ مشکل خاصی در تأمین گوشت نداریم، در این باره گفت
های بازرسی ما نیز فعال استمرزها نیز بحث مبارزه با قاچاق دام را ابالغ کرده و بخش دام به خارج  معتقد هستیم که امروز قاچاق .

ای نیست و قابل کنترل استاز کشور پدیده نگران کننده . 
های اساسی مردم را به بازی بگیرندبرخورد با افرادی که نیازمندی  

وی با تاکید بر اینکه ما با قاچاق دام برخورد خواهیم، یادآور شد: ما با کسانی که بخواهند با نیازهای اساسی مر دم بازی کرده و یا 
به جو سازی و التهاب آفرینی در این زمینه کنند نیز برخورد خواهیم کرد. امیدوارم با اقدامات انجام شده در آینده شاهد کاهش  ایجاد

 .مواردی همچون قاچاق به ویژه قاچاق سوخت و دام باشیم
چاق دام سبب افزایش قیمت سلیمانی درباره ادعای مطرح شده از سوی یکی از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه قا

گوشت شده است، خاطر نشان کرد: حرف ما این است که قاچاق دام در گذشته نیز وجود داشته است و امسال نیز تفاوت آن چنان 
گردد و معقتدیم که بخش اعظمی از آن جو معناداری نداشته است. بخشی از افزایش قیمت گوشت به تفاوت نرخ لایر و دالر باز می

کند و تأثیرات درصد می 70شود، اما گاهی اوقات یک شایعه سازی و ایجاد یک جو روانی یک درصد را است که ایجاد میروانی 
ها وارد عمل شوند و این تفاوت بین واقعیت و جوسازی در گذارد که من امیدوارم مسئوالن و تمامی دستگاهزیادی در جامعه می

 .جامعه را بشکنند
که بنده گفتم برآوردهای ما از قاچاق دام و تأثیر کم آن در بازار مصرف است، اما اگر افرادی ادعای غیر از وی اضافه کرد: آنچه 

توانند آن را به ما ارائه دهند تا ما آن را بررسی کنیماین دارند می . 
مت سوخت در داخل و خارج از : تفاوت قیجانشین فرمانده ناجا در ادامه سخنان خود به مساله قاچاق سوخت نیز اشاره کرد و گفت

کشور سبب ایجاد جذابیت برای برخی از قاچاقچیان شده است. به طوری که آنها سوخت هزار لیتری را می خرند و در سواحل به 
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فروشند که این سود سرشای برای آنها دارد که خوشبختانه با یاری خداوند با اقداماتی که در این قیمت لیتری هشت هزار تومان می
های اخیر روند مینه انجام دادیم توانستیم مقابل این کار را بگیریم به طوری که بنابر آمارهای وزارت نفت نیز قاچاق سوخت در ماهز

های نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه نیز ابالغ کرده است که اند، ضمن اینکه ستاد کل نیروهای مسلح به تمامی ردهکاهشی داشته
ای نزدیک شاهد دستاوردهای بیشتری در این زمینه مبارزه با قاچاق با ناجا همکاری کنند که من امیدوارم در آینده در تمام مرزها در

 .باشیم
گیردبخشی از قاچاق از مبادی رسمی صورت می  

: ما معتقدیم که بخشی کند، در این باره خاطر نشان کردوی با بیان اینکه قرارگاهی تحت عنوان "مبارزه با قاچاق" در ناجا فعالیت می
ها سبب قاچاق گیرد. البته خدای نکرده اتهامی متوجه مسئوالن نیست، اما برخی از دستورالعملاز قاچاق از مبادی رسمی صورت می

ها را برخی از شود. مثالً دستورالعمل اجرایی برای ته لنجی مقرارتی بوده است که بر اساس آن خرداقالم باقی مانده در لنجمی
توانستند بردارند، اما گاهی اوقات با سوءاستفاده از این مقررات لنجی وارد شده که اکثر بار آن ته لنجی محسوب شده لوانان میم

 .است
: طبیعتاً ها نیز، گفتهای زیادی دارد، درباره پلیس گمرک و حضور پلیس در این محلسلیمانی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق پیچیدگی

های قاچاقچیان را شناسایی و تواند شیوههایی که به آن اشاره کردم صرفاً یک کارمند گمرک یا سازمان بنادر نمیه پیچیدگیبا توجه ب
با آن برخورد کند. بنابراین حضور پلیس و کارآگاهان زبده پلیس در گمرک یک ضرورت است و ما متأسفانه در جایی که برخی 

ها و سطح شهرها ایست بازرسی بگذاریم و ی را قاچاق کنند حضور نداریم و باید برویم در جادهتوانند با دور زدن قانون مواردمی
 .کاالی قاچاق را کشف کنیم

شود نباید از مرز تا نقطه مقصد توقف کند. خب الزمه این های ترانزیتی باید کنترل شوند. کامیونی که پلمپ میوی ادامه داد: کامیون
شماری کنیمتنی را تک 20ها کامیون توانیم دهتجهیزات کنترلی است. ما که نمی کار استفاده از ردیاب و . 

های اطالعات حمل بار و اجناس نیز شد و در این باره خاطر جانشین فرمانده ناجا خواستار فراهم شدن امکان دسترسی ناجا به سامانه
گلوگاه  1۵کنترل بیشتری روی این موارد داشته باشیم. البته در نشان کرد: ما نیازمند تجهیزات و امکانات نیز هستیم تا بتوانیم 

 .تصمیماتی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اتخاذ شده که بسیار مؤثر خواهد بود
این مساله : الزمه وی با بیان اینکه پلیس در چهار گلوگاه ورود، مسیر، انبار و توزیع باید نظارت و اشرافیت داشته باشد، گفت

ها و اطالعات دسترسی داشته باشیم. من معتقدم اگر این موارد فراهم شود امروز حضور فیزیکی صرف نیست، بلکه باید به سامانه
۵0شود معادل توان مقابل قاچاق را که امروز گفته میمی هللا حامل خبرهای شاءدرصد واردات کشور است را کاهش دهیم و ان 

یمخوبی برای مردم باش . 
ایم. هدف همه ما بینی کردهسلیمانی تصریح کرد: در مورد پلیس گمرک نیز ما آمادگی استقرار داریم و ساختارهای آن را نیز پیش

 .خدمت کشور و حمایت از سرمایه و تولید داخلی و مقابله با قاچاق است و امیدوارم که این امر میسر شود
های حفاظت ت که یگان حفاظت گمرک در این مجموعه فعال است، یادآور شد: یگانوی در مورد اینکه رئیس گمرک کشور گفته اس

توانند بر مساله قاچاق کاال نظارتی داشته باشند ها را دارد و نمیمسئولیت حفاظت از ابنیه و تأمین ایمنی و امنیت در ورود و خروج
این مسائل مرتفع شودبنابراین الزم است که پلیس در گمرک حضور داشته باشد که امیدوارم  . 

شودبرها مینمایی در مورد برخی کولهاطالعی سبب مظلومبی  
بری" در مرزها نیز، اظهار کرد: در مورد کوله برها دو پدیده وجود دارد که باید تفکیک شوند. جانشین فرمانده ناجا در مورد " کوله

بر" کسی کند. "کولهشود و در این مساله شبه ایجاد مین افراد میای از سوی بی اطالعی سبب مظلوم نمایی ایمتأسفانه بعضاً عده
های مرزی کشور مقابل رفته و در حد توان حمل خود لوازمی را برداشته و به بازارچه مرزی است که از مبادی رسمی به بازارچه

ما هیچ مشکلی نیز با این افراد نداریم چرا رساند. این تعریفی است که برای کوله بر وجود داشته و داخل کشور آورده و به فروش می
 .که مجوزهای الزم را برای فعالیتشان دارند

شود یک فعالیت سازمان یافته است. در آن سوی مرز طوری که وی در ادامه افزود: اما نوع دیگری که به آن هم "کوله بر" گفته می
دهند تا از مبادی غیر رسمی و کرده و اجناس را به کوله برها می های زیادی توقفشود کامیونحتی با چشم غیر مسلح نیز دیده می

اند تا این کاالها را کوله برها تحویل بگیرند. بینیم که چندین کامیون ایستادههای فرعی وارد کشور کنند. در این سوی مرز نیز میراه
های سازمان یافته است که کارشان قاچاق است و پلیس باید ها که دیگر کوله بری نیست اینها متعلق به افراد و یا شبکهخب این کامیون

شود اما کوله برهای نوع دوم کارشان غیر قانونی و غیر با آن برخورد کند. کوله برهای دارای مجوز سبب رونق زندگی خودشان می
شود، قاچاقچیان نیز از کیکی قائل نمیشوند و با توجه به اینکه فردی بین این افراد تفمجاز است. چرا که اسباب قاچاقچیان بزرگ می

کنندآنها سوءاستفاده کرده و تحت این عنوان به اقتصاد کشور نیز لطمه وارد می . 
 لینک خبر 
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 دات دام و طیور تولی
 خبرنگاران جوان – 1/11/1397تاریخ : 

  محدودیتی در توزیع گوشت و مرغ وجود ندارد/ واردات تخم مرغ متوقف شد
گونه محدودیتی در توزیع اقالم پروتئینی وجود نداردسازی کاال، هیچجه به تدابیر دولت برای ذخیرهیک مقام مسئول گفت: با تو .  

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

، با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع اقالم اساسی گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ وجود ندارد، اظهار خبرنگاران جوان
تن مرغ  3۵0تا  300تومان در میادین میوه و تره بار و  800هزار و  9تن مرغ گرم با نرخ مصوب  1۵0تا  120روزانه   کرد:

شودای و میادین میوه و تره بار توزیع میهای زنجیرهتومان در فروشگاه 900هزار و  8منجمد با نرخ مصوب  . 
ها و میادین خبر داد و هزار تومان در فروشگاه 29تن گوشت قرمز گوساله منجمد وارداتی با نرخ  100تا  70وی از توزیع روزانه 

ای و میادین هایی زنجیرهگفت: روزانه مقادیری گوشت گرم گوساله و گوشت منجمد چرخ کرده گوساله با نرخ مصوب در فروشگاه
شودمیوه و تره بار عرضه می . 

 3۶و سردست  ۵00هزار و  38گوساله گرم هزار، ران  30سالمی نرخ هر کیلو گوشت منجمد چرخ کرده بسته بندی گوساله را 
تومان اعالم کرد ۵00هزار و  . 

ها و تن گوشت گوسفندی منجمد و گرم وارداتی به منظور تنظیم بازار در فروشگاه 1۵0این مقام مسئول با اشاره به اینکه روزانه 
شود، بیان کردمیادین عرضه می ، شقه گوسفندی آسیای ۴00هزار و  ۴3با نرخ  براین اساس هر کیلو شقه گوسفندی گرم استرالیایی :

شودهزار تومان عرضه می ۴0تا  38و منجمد گوسفندی  ۵00هزار و  37میانه  . 
شود، گفت: پشتیبانی امور دام به منظور تنظیم بازار وی با اشاره به اینکه از هفته آینده واردات دام زنده از رومانی به کشور آغاز می

تن الشه در بازار توزیع کند 100هزار راس دام از رومانی وارد کند تا از این طریق بتواند روزانه  ۵0ای در نظر دارد که هفته . 
های مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران از افزایش واردات میزان گوشت قرمز در ایام پایانی سال خبر داد و افزود: کیفیت گوشت

ان دامپزشکی استوارداتی بسیار باال و مورد تایید سازم . 
تومانی نرخ مرغ در یک هفته اخیر/ محدودیتی در توزیع اقالم اساسی وجود ندارد 2۵00کاهش  :بیشتر بخوانید  

تن  100تاثیری در تنظیم بازار گوشت قرمز وارد ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه روزانه  707سالمی درباره اینکه سقوط بوئینگ 
شود، از این رو تنها یک پنجم میزان واردات در یک روز در پی سقوط هواپیما از بین ازار داخل وارد میگوشت قرمز برای تنظیم ب

 .رفت
ها و اتحادیه مرغداران، واردات تخم مرغ از دو هفته اخیر وی از توقف واردات تخم مرغ خبر داد و گفت: بنا به درخواست تشکل

شودرغ داخل انجام میمتوقف شده و هم اکنون تنظیم بازار با تخم م . 
تومان از منابع داخل به منظور تنظیم  800هزار و  13تن تخم مرغ با نرخ مصوب  ۶0تا  ۵0این مقام مسئول ادامه داد: روزانه 

شودای و میادین میوه و تره بار توزیع میهای زنجیرهبازار در فروشگاه . 
ز هجوم برای خرید کاالهای اساسی اجتناب کنندمحدودیتی در توزیع نهاده های دامی وجود ندارد/ مردم ا  

هزارتن نهاده  80های دامی به مرغداران وجود ندارد، بیان کرد: در مرحله اول سالمی با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع نهاده
ذار توزیع شددامی اعم از ذرت، کنجاله سویا و جو در اختیار اتحادیه دامداران، مرغداران گوشتی و مرغداران تخم گ . 

تومان اعالم کرد 200و جو یک هزار و  300هزار و  2، کنجاله سویا 200وی نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و  . 
های دامی در بازار نیست، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با اشاره به اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود نهاده

هزارتن است، از این رو مرغداران و دامداران  ۵00ه آنکه میزان ذخایر پشتیبانی امور دام تنها یک میلیون و اظهار کرد: با توجه ب
های دامی در بازار نباشندنگران کمبود و نوسان قیمت نهاده . 

گوشت قرمز، مرغ و تخم های اساسی نظیر های اساسی، مردم از میزان ذخایر کاالسالمی ادامه داد: با توجه به ذخایر مناسب کاال
تواند منجر به آشفتگی بازار و سیستم عرضه و مرغ اطمینان خاطر داشته باشند و همواره از هجوم برای خرید و ذخیره سازی که می

 .تقاضا شود، اجتناب کنند
با توجه به تدابیر دولت مبنی بر وی در پایان با اشاره به اینکه توزیع کاال تا رسیدن بازار به نرخ متعادل ادامه دارد، تصریح کرد: 

 .واردات و ذخیره سازی کاال جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود و نوسان قیمت نیست
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگارا ن جوان  – 1/11/1397تاریخ : 

  9۷واحد دام سبک و سنگین در سال  11۳سال اخیر/ احداث  40بهبود صنعت دامپروری در 
رشد  ۵7رضایی گفت: بر اساس آمار فائو تولید محصوالتی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، عسل و شیر نسبت به سال 

  .چشمگیری داشته است
صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

دامی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم بازدید از مراکز اصالح نژاد پرورش دام در جمع خبرنگاران از بهبود وضعیت صنعت 
هزار تن  ۶20میلیون و  2تولید شیر کشور از  ۵7دامپروری کشور در چهل سال اخیر خبر داد و گفت: بر اساس آمار فائو در سال 

هزار تن  1۶0هزار تن، گوشت مرغ از  8۶0به  397هزار تن، گوشت قرمز از  700میلیون و  10برابری به بیش از  ۴.1با رشد 
زار تن، ه 900برابری به  ۵.۶هزار تن با رشد  1۶0هزار تن، تخم مرغ از  ۴00میلیون و  2برابری به مرز  1۵با رشد بیش از 

هزار تن رسیده است 88درصدی به  13.3تن با رشد  ۶00هزار و  ۶عسل از  . 
کیلوگرم اعالم کرد و افزود: سرانه مصرف گوشت قرمز به ازای هر نفر  11۵وی به طور متوسط سرانه مصرف شیر در ایران را 

29کیلوگرم، گوشت مرغ بیش از  12 گرم استکیلوگرم و عسل یک کیلو 11کیلوگرم، تخم مرغ   . 
با احتساب گوشت وارداتی، محصوالت  97رضایی ادامه داد: متوسط مصرف سرانه پروتئین حیوانی به ازای هر نفر در سال 

گرم است 29.۵گرم در روز و بدون احتساب شیالت  32شیالتی  . 
۵3، 97معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال  ر زمینه دام کوچک اعم از واحد جدید د 

واحد بزرگ با  ۶0هزار رأس ایجاد شده است، بیان کرد: در زمینه دام بزرگ همچون گاو و گاومیش  330گوسفند و بز با ظرفیت 
هزار رأس احداث شده است 110ظرفیت  . 

هزار رأس  3۴0به  1۴00هزار رأس بوده که تا سال  ۵0های تحت پوشش مدیریت اصالح نژاد تعداد دام 97وی ادامه داد: در سال 
شودهزار تن گوشت قرمز اضافه می 20هزار تن شیر از بز شیری و  ۴۶0یابد که به این ترتیب افزایش می . 

تعداد  1۴00هزار رأس گوسفند تحت پوشش اصالح نژاد است، افزود: در سال  ۶0، 97رضایی با اشاره به اینکه در سال 
هزار تن گوشت به میزان  80هزار تن شیر و  2۵رسد که از این رو هزار رأس می 800تحت پوشش اصالح نژاد به های گوسفند

شودتولید افزوده می . 
های گاو دو منظوره گفت: با توجه به آن که معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت افزایش نژاد

های ها سرعت رشد باالتری از نژادهای پرواری آننه تولید شیر و گوشت صفات بارزی دارند و گوسالههای دو منظوره در زمیگاو
های بومی شود که جمعیت آمیخته با نژادها در دستور کار قرار گرفته و همواره پیش بینی میدیگر دارند از این رو افزایش این نژاد

280از  برسد 1۴00ن رأس تا سال به بیش از یک میلیو 97هزار رأس ساعت   . 
هزار رأس عبور خواهد کرد که  30از  1۴00هزار رأس بوده که تا سال  7های دو منظوره وی افزود: در حال حاضر خالص نژاد

یابدهزار تن تولید گوشت قرمز از این محل افزایش می 30هزار تن تولید شیر و  ۵۵0با این وجود  . 
هزار تن شیر شتر در کشور تولید شده است 18تن گوشت شتر و هزار  12تصریح کرد: امسال   رضایی . 

شودهزار شتر در کشور پرورش داده می 180  
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سیستم پرورش گوسفند در دنیا و ایران وابسته به مراتع، عشایر 

های های اصالح شده باشد که بدین ترتیب نژادگوسفند در محیط بسته باید حتماً از دامهای سربسته است اظهار کرد: پرورش و محیط
شودهای خارجی وارد میآن از کشور . 

ای که عالوه بر دو قلو و چهار قلو زایی تولید شیر و گوشت بیشتری دارند که به های اصالح شده به گونهوی افزود: تمامی نژاد دام
های معمولی کمتر استاز داممراتب چربی گوشت آنها  . 
توانند مجدداً تولید مثل داشته باشندرسند و میهای اصالح شده و اصیل کمتر از یکسال به بلوغ میرضایی افزود: تمامی نژاد . 

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک کشور متوسط 
رسدهای اصالح شده حداقل دو بار در سال میهای عشایر هفت دهم درصد در سال است در حالی که دامگیری از دامد برهدرص . 

وی با اشاره به اینکه پرورش شتر در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است بیان کرد: با توجه به آن که عمده خاک پهناور 
ار گرفته است از این رو پرورش شتر در چند سال اخیر مورد توجه معاونت امور دام ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قر

 .وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، زیرا از منظر شیر و گوشت تولیدی خواهان زیادی دارد
قرار دارد افزود:  رضایی با اشاره به اینکه موضوع ورود به طرح ملی پرورش شتر در مرحله بیابانی و نیمه بیابانی در دستور کار

با توجه به آن که شتر حیوان کم توقعی است که با شرایط آب و هوایی کشور سازگاری دارد از این رو پرورش شتر مد نظر قرار 
 .گرفته است
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 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به آن که پرورش شتر در چند سال اخیر در کشور مورد توجه
تواند بخشی از گوشت قرمز سبد غذایی مورد نیاز خانوار از این محل تأمین شودقرار گرفته است از این رو می . 

شودهزار نفر شتر در کشور پرورش داده می 180به گفته وی، هم اکنون  . 
شودصنعت دامپروری کشور با ایجاد مراکز اصالح نژاد اقتصادی می  

ون مرکز اصالح نژاد بهبود تولیدات دامی اظهار کرد: هدف از توسعه و ایجاد مراکز اصالح نژاد در ادامه امیر طاهری یگانه معا
 .دام در کشور آن است که صنعت دام پروری کشور را اقتصادی کنیم

ا شرایط های اصالح شده و تطابق آن بمعاون مرکز اصالح نژاد بهبود تولیدات دامی افزود: هدف ما این است که با وارد کردن نژاد
 .آب و هوایی کشور راندمان تولید را افزایش دهیم

ها از راندمان باالتری برخوردار های اصالح نژاد نسبت به سایر داماین مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به آن که دام

تواند در تولید شیر و گوشت قرمز در کشور افزایش دادهستند از این رو می . 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 6/11/1397تاریخ : 

  تومان معقول نیست ۷00هزار و  ۳درصدی قیمت جوجه یکروزه در بازار/فروش جوجه با نرخ  ۲0رشد 
درصدی قیمت جوجه یکروزه نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد 20فارغی از افزایش  .  

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی غالمعلی فارغی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفتگو با خبرنگار

درصدی قیمت جوجه یکروزه نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و گفت: با وجود  20، از افزایش خبرنگاران جوان
بیانگر تولید جوجه یکروزه به میزان  درصد رشد داشته است که این امر 20های تولید، قیمت جوجه تنها درصدی هزینه ۶0افزایش 

 .کافی است
های اخیر در بازار اعالم کرد و افزود: با کاهش وی افزایش تقاضا برای جوجه ریزی شب عید را عامل اصلی نوسان قیمت در روز

هیچ گونه نگرانی شود که بازار به شرایط عادی بازگردد و جای های آتی پیش بینی میتقاضا از سوی مرغداران گوشتی در هفته
 .نیست

فارغی با اشاره به اینکه افزایش قیمت جوجه یکروزه در بازار غیر معقول نیست، بیان کرد: این در حالی است که با استمرار کمبود 
های مادر ندارندای جز حذف گلهو نوسان دان در بازار تولیدکنندگان چاره . 

: با گشایش در نقل و انتقال ارز و کاهش تقاضا برای جوجه ریزی از سوی دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه ادامه داد
روز آینده به نرخ واقعی خود برسد 1۵الی  10رود که قیمت جوجه ظرف مرغداران انتظار می . 

تومانی هر کیلو مرغ غیر کارشناسی است/مرغداران نگران آینده تولید هستند 9800نرخ مصوب  :بیشتر بخوانید  
هزار تومانی برای فروش هر قطعه جوجه مورد تایید انجمن نیست، اظهار کرد: طبق   70۴هزار و  3ره به اینکه نرخ وی با اشا
یابد، قیمت به سبب عوامل واسطه با های گذشته در شرایطی که تقاضا برای خرید جوجه یکروزه در بازار افزایش میروال سال

درصد رشد داشته است 1۵ماه اخیر به طور متوسط قیمت جوجه یکروزه شود. همانگونه که در یک نوساناتی روبرو می . 
2۵00فارغی نرخ مورد تایید انجمن برای فروش هر قطعه جوجه یکروزه در بازار را  تومان اعالم کرد و گفت: فروش با  2800تا  

های باالتر مربوط به سودجویی عوامل واسطه و داللی در بازار استنرخ . 
در ادامه افزود: انجمن جوجه یکروزه برای جلوگیری از نوسان قیمت به مرغداران گوشتی پیشنهاد داد تا براساس این مقام مسئول 

 .ثبت سفارش و قیمت توافقی جوجه را عرضه کند که متاسفانه مرغداران نپذیرفتند
رشد داشته است، تصریح کرد: دی ماه  درصد 1۴وی در پایان با اشاره به اینکه تولید جوجه یکروزه در دی و بهمن به طور ماهانه 

و  120میلیون قطعه جوجه یکروزه تولید شد در حالیکه این رقم امسال به ترتیب به  113میلیون قطعه و بهمن  107سال گذشته 
غ شود که قیمت مرمیلیون قطعه افزایش یافته است که به سبب افزایش جوجه ریزی و کاهش قدرت خرید خانوار پیش بینی می 12۶

 .در بازار تعدیل شود
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرگزاری فارس  – 1/11/1397تاریخ :

 

برابر شد  15دستاوردهای محصوالت دامی در چهلمین سال انقالب/ تولید گوشت مرغ   
سال پس از  40معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای تولیدات دامی و پروتئینی کشور طی 

برابر افزایش یافته و بیشترین افزایش مربوط به تولید مرغ است 15تا  4اسالمی گفت: محصوالت پروتئینی بین انقالب  .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در 

کوثر در منطقه ورامین با اشاره به دستاوردهای محصوالت پروتئینی کشور  حاشیه بازدید از شرکت مجتمع تولید مرغ اجداد سیپیدان
هزار تن بود که این  ۶20میلیون و  2بر اساس آمار فائو تولید شیر  ۵7سال گذشته پس از انقالب اسالمی، گفت: در سال  ۴0در طی 

10.7برابر به  ۴.1با افزایش  97رقم در سال  هزار تن،  8۶0هزار تن به  397وشت قرمز از میلیون تن رسید. همچنین تولید گ 
هزار تن رسیده است 900هزار تن به  1۶0مرغ از میلیون تن و تخم 2.۴هزار تن به  1۶0تولید مرغ از  . 

برابر رشد یافته  ۵.۶مرغ برابر و تخم 1۵برابر، مرغ  2.۵برابر، گوشت  ۴.1سال گذشته تولید شیر کشور  ۴0به گفته وی طی 
 .است

امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: تولید عسل هم که جزو محصوالت پروتئینی نیست، اما در معاونت معاون 
هزار تن افزایش یافته است 88درصد به  13.3هزار تن بود که با رشد  ۶.۶به  ۵7شود. در سال امور دام مدیریت می . 

کیلوگرم،  12کیلوگرم، گوشت قرمز  11۵کشور گفت: سرانه مصرف شیر  رضایی با اشاره به سرانه مصرف مواد پروتئینی در
کیلوگرم است 11مرغ کیلوگرم و تخم 29مرغ  . 

شود، گفت: هر انسان بالغ به وی همچنین با اشاره به اینکه کل پروتئین مورد نیاز جامعه از طریق محصوالت پروتئینی تامین می
الزم دارد که الزم است یک سوم آن از پروتئین حیوانی تامین شود ازای هر یک کیلوگرم وزن، یک گرم پروتئین . 

و نیم گرم مصرف پروتئین کشور از محصوالت پروتئینی به دست  3۶معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: 
شودامین میوارداتی ت و نیم گرم آن از محل تولیدات داخل و یک گرم از محل گوشت 28آید که حدود می . 

این کمبود از طریق هزار تن میانگین نیاز کشور به واردات گوشت است، گفت: 120رضایی همچنین با اشاره به اینکه حدود 
شود و اینها قابل جایگزینی با همدیگر هستندمرغ و شیر تامین میهای سایر محصوالت مرغ، تخمپروتئین . 

اندازی شد و هزار راس راه 330واحد با ظرفیت  ۵3گفت: در حوزه دام کوچک  97وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال 
هزار راس دام به تولید دام کشور اضافه شد 110واحد گاوداری با  ۶0همچنین  . 

1۴00ال بینی شده تا سهای پیشمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه برای افزایش ظرفیت تولید محصوالت  
بینی شده هزار راس بود که پیش ۵0های کوچک از نوع بز تحت مدیریت اصالح نژاد تعداد دام 97پروتئینی در کشور گفت: در سال 

هزار تن  20ز هزار تن و تولید گوشت قرم ۴۶0شود تولید شیر هزار راس افزایش یابد که باعث می 3۴0این رقم به  1۴00تا سال 
 .بیشتر شود

بینی هزار راس گوسفند تحت مدیریت اصالح نژاد قرار داشت که پیش ۶0رضایی همچنین در مورد دام سبک گوسفند گفت: امسال 
هزار تن شیر با منشا  2۵0هزار تن گوشت گوسفندی و  80هزار راس برسد که در این صورت  80این رقم به  1۴00شده تا سال 

شودلیدات کشور اضافه میگوسفندی به تو . 
 1۴00هزار راس دام دو منظوره وجود داشت که در سال  280وی همچنین درباره نژادهای گاو دو منظوره هم گفت: در سال جاری 

هزار تن گوشت قرمز به ظرفیت تولید کشور  30هزار تن شیر و  ۵۵0شود، بینی میمیلیون راس خواهد رسید و پیش 1به بیش از 
داضافه شو . 

امروز گروه خبرنگاری به همراه مسئوالن بخش کشاورزی از شرکت سپیدان کوثر متعلق به سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد 
 .شهید بازدید کردند

نژاد معروف گوسفندی و همچنین نژادهای اصیل شتر  ۵های سانن و آلپاین و همچنین نژاد بز وارداتی به نام 2در این مجموعه 
شوندنگهداری می . 

گوید: هدف از نگهداری این نژادهای پرتولید، تولید آنها و معرفی به آنطور که یاسر ترابی مدیرعامل این مجتمع تولیدی می
اند که وزن بز نر از از فرانسه آورده  ی بز رااینها نژادهای پرتولید با عملکرد باال هستند. نژادها .کشاورزان و تولید کنندگان است

روز شیردهی  300کیلوگرم طی  122کیلوگرم است. میانگین تولید شیر آنها هزار و  ۵0تا  9کیلوگرم و وزن بز ماده  80تا  12
درصد است 3.۵8است که با درصد چربی  . 
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یابندولید پرورش میهزار گوسفند با نژادهای پرت 8در این مجتمع وجود هزار بز پرتولید و  مجتمع دیگر هم  7در کنار این مجتمع  .

دهندهزار راس دام پرتولید پرورش می 60استان دیگر وجود دارد که حدود  6در  . 
هزار تن به تولید گوشت کشور اضافه شود 35سی تا  1400های پرتولید در کشور تا سال بینی شده با پرورش این دامپیش . 

قلوزایی است و گوسفندان هم سه قلوزا هستند، اما برنامه سازمان اقتصادی کوثر این است که با اصالح 4ها های این بزاز ویژگی
قلوزایی تبدیل کنند2ها را به سه مرحله زایش نژاد این دام  

 .لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  – 1/11/1397تاریخ : 

هزار تن تولید گوشت قرمز طی سه سال  100بینی افزایش پیش   
شود، طی بینی میمعاون رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور گفت: با اقدامات اصالح نژادی که در کشور در حال انجام است، پیش

هزار تن افزایش یابد 100سه سال آینده تولید گوشت در کشور  .  
یگانه معاون رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور امروز در حاشیه اری فارس، امیر طاهریبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگز

گذاری کشاورزی کوثر در منطقه ورامین گفت: اقدامات خوبی در حوزه دام سبک انجام شده و بازدید از مجتمع تولیدی شرکت سرمایه
توانیم افزایش دهیمد را میهای پرتولید و انجام اقدامات اصالحی و ژنتیکی تولیبا واردات دام . 

تا هزار لیتر در سال است و هر راس دو بزغاله  900وی گفت: دو نژاد بز سانن و آلپاین را از فرانسه وارد کردیم که تولید شیر آنها 
 .زایش دارد

دیریت و اصالح نژاد در تولیدات کشور باید به سمت صنعتی شدن برود و نقش م معاون رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور ادامه داد:
 .افزایش تولید بسیار با اهمیت است

کیلوگرم بیشتر از نوع بومی است 30تا  25نژاد گوسفند هم وارد شده که تولید گوشت آنها  6 یگانه نژاد همچنین گفت:طاهری . 
هزار تن گوشت به تولیدات  001هزار تن شیر و  400های اصالح شده از محل پرورش این نوع دام 1400بینی کرد تا سال وی پیش

 کشور اضافه شود
 .لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  – 1/11/1397تاریخ : 

 ایران دومین کشور بزرگ تولیدکننده شترمرغ در جهان است 
ایران پس از آفریقای جنوبی دومین کشور تولید کننده شترمرغ در جهان  امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: معاون
  .است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در 
رغ معین در منطقه قرچک با بیان اینکه ایران دومین کشور تولید کننده شترمرغ در حاشیه بازدید از کشت و صنعت پرورش شتر م

گفت جهان است، های فراوانی در تولید این پرنده در کشور وجود داردمزیت : . 
 شودهزار قطعه شترمرغ پرواری در مزارع مختلف تولید می 110هزار قطعه مولد شترمرغ و  7الی  6وی گفت: در کشور ساالنه 

شودکه ساالنه سه هزار تن گوشت قرمز در کشور از این طریق تولید می . 
به گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گوشت شترمرغ برخالف تفکر برخی به عنوان گوشت قرمز محسوب 

ها ی آن است و چربی سینه گوشتشود و حتی لذیذتر از گوشت بره است. قرمزی که در این گوشت وجود دارد، به دلیل آهن باالمی
شودبه راحتی قابل جداسازی است و در تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی استفاده می . 

رضایی در پاسخ به اینکه برنامه وزارت جهاد برای افزایش تولید این محصول در کشور چیست، گفت: به دلیل اینکه در کشور کمبود 
واند زمینه بسیار مناسبی برای افزایش تولید گوشت و رسیدن به خودکفایی باشدتگوشت وجود دارد، پرورش شترمرغ می . 

نظیر است و کنند که در نوع خود بیپرنده تولید می 40های تولید این پرنده گفت: هر کدام از پرندگان مولد در سال وی درباره مزیت
هزار تومان است 750سب و در محدوده کیلویی تواند بازدهی تولید را افزایش دهد و همچنین قیمت گوشت آن منامی . 

توانند های کشور به غیر از سه استان شمالی میبه گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر همه استان
مند شوندبا استفاده از تسهیالت اقدام به پرورش شترمرغ کنند و از مزایای آن بهره . 

درصد در اختیار  6های مختلف قابل پرداخت است و با بهره اشتغال روستایی در همه روستاها از بانک رضایی گفت: تسهیالت
گیردکشاورزان و پرورش دهندگان قرار می . 

هزار قطعه برسد 200قرار است، میزان تولید کشور به  1400انداز وی گفت: بر اساس چشم . 
های فراوان میزان تولید شترمرغ در کشور در پاسخ به اینکه چرا به رغم مزیتمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 

گذار بوده که نتوانستیم تولید و پرورش همچنان پایین است و سهم آن در تولید گوشت قرمز ناچیز است، گفت: اشکال از من سیاست
ود داردهای فراوانی در پرورش این محصول وجاین محصول را ترویج دهیم، وگرنه مزیت . 

به گزارش فارس، بازدید امروز خبرنگاران به همراه معاون وزیر جهاد کشاورزی از صنعت پرورش شترمرغ معین منطقه قرچک 
  .واقع در قوت تپه کبیر انجام شد
عه شترمرغ مولد در این مزر 260کند، در حال حاضر شروع کرده و شترمرغ مولد تولید می 77این مزرعه کار خود را از سال 

قطعه وجود دارد 450گوید تا شود که امکان افزایش آن، آن طور که مدیر این مزرعه مینگهداری می . 
 2.4رود با یک حساب سرانگشتی این مزرعه در سال هزار تومان در بازار داخل به فروش می 420هر جوجه شترمرغ به قیمت 

 .میلیارد تومان سود ناخالص دارد
ها هزینه تولید را افزایش داده و بنابراین سود ن مزرعه به خبرنگار فارس گفت: باال بودن قیمت نهادهمحمدرضازاده مدیر ایعلی

رسدمیلیون تومان در سال می 600خالص ما از این مزرعه به  . 
کنندکارگر غیرمستقیم در آن فعالیت می 15کارگر مستقیم و  20هکتار احداث شده حدود  15این مزرعه که در مساحت  . 

وی معتقد است که برای ترغیب مردم به پرورش شترمرغ باید قیمت تمام شده تولید پایین بیاید و دولت باید در این زمینه همکاری 
 .کند

دهیم، اگرچه سود برند و به همین دلیل ما ترجیح میخانوار نان می 10گوید: این شغل پدری ماست و از کنار این شغل رضازاده می
شود، اما این کار را ادامه دهیمحقق نمیمورد انتظار ما م . 

محصوالت پرورش شترمرغ از قبیل چرم، گوشت و خود تخم مرغ در داخل کشور خواهان زیادی دارد و ظرفیت فراوانی هم در 
 .کشور برای پرورش این محصول هست

نندگان داردگوید: پرورش شترمرغ پرواری سودآوری زیادی برای تولید کآنطور که مدیر این مزرعه می . 
نژاد کردندشترمرغ بومی آفریقای جنوبی است و بخشی تولید کنندگان با اصالح نژاد آن را بومی . 

یابد، از اختالط نژاد آفریقایی و آمریکای جنوبی به دست آمده و به گفته رضازاده نژاد شترمرغی که در این مزرعه پرورش می
سازی شده استاکنون بومی . 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

   

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

گویند در داخل ای طالب هوای گرم باشد و تولید کنندگان هم میغ بومی آفریقای جنوبی است، ظاهرا باید پرندهاز آنجا که شترمر
 .کشور پرورش شترمرغ در نواحی معتدل پاسخ مناسبی داده است

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  – 7/11/1397تاریخ : 

شود درصدی در تامین پروتئین کشور/ خاویار گیاهی در شمال کشت می 85خودکفایی   
شود، گفت: گیاه درصد پروتئین مورد نیاز کشور در داخل تامین می 8۵معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

شودهای دیگر میشود، جایگزین کشت برنج در استانهزار تومان به کشور وارد می ۴8کینوا موسوم به خاویار گیاهی که به قیمت  .  
های ردهمایی مشترک روسای سازمانخبرگزاری فارس؛ به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در نخستین گ به گزارش

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، افزود: میزان تامین کالری با اتکا به تولید 
است  درصد رسیده 83که االن به  درصد بود ۵۶حدود  92داخلی در سال  . 

درصد خوداتکا هستیم، اظهار داشت: وضعیت امنیت غذایی کشور  8۵از کشور نیز تا وی با بیان اینکه در تامین پروتئین مورد نی
و خواستار مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی شد شودمناسب ارزیابی می . 

ب در کشت را ضروری دانست و با تاکید بر لزوم حفظ حاصلخیزی خاک، رعایت تناو معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی
درباره چالش های بخش کشاورزی گفت: یکی از چالش های بخش کشاورزی، مساله آب است و کشاورزان نه تنها این چالش را 

اند آن را مدیریت کنند. این چالش ناشی از مدیریت منابع آب کشور استایجاد نکرده اند، بلکه همواره خواسته . 
میلیارد متر مکعب در حال حاضر  ۵2میلیارد متر مکعب در دهه هفتاد به کمتر از  90ها از آبمیزان روانکشاورز با بیان این که 

اند و نه آب بیشتری به آنها تخصیص یافته استکاهش یافته است، خاطرنشان کرد: کشاورزان نه سدی احداث کرده . 
« کشاورزی قراردادی»  بخش کشاورزی برشمرد و گفت: هایوی ناپایداری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی را از دیگر چالش

تواند به پایداری تولید کمک کندمی . 
های بخش کشاورزی است، اضافه کرد: قیمت تمام شده معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که قیمت تمام شده از دیگر چالش

 .متاثر از نرخ برابری ارز و فضای تجاری کشور است
حاصل شده است، یادآور  92هزار هکتاری سطح زیر کشت نسبت به سال  ۴۶0این که توفیقات کشور در گندم با کاهش وی با بیان 

وری توانستیم گندم مورد نیاز کشور را تامین میلی متر بارش داشتیم، اما با افزایش بهر 1۶7شد: در حالی که سال زراعی گذشته 
 .کنیم

سال اخیر  ۵ی محور برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: بهره وری آب در ورکشاورز با اشاره به این که بهره
درصد افزایش یافته است ۶ساالنه  . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی، تغییر فصل کشت از بهار به پاییز را از دیگر برنامه های این وزارت اعالم کرد و افزود:با کشت 
ل آب و تامین بخشی از خوراک دام، بدون افزایش سطح بیشترین میزان شکر در طول تاریخ پاییزه چغندرقند عالوه بر حل مشک

 .کشور را تولید کردیم
کشاورز در ادامه به ممنوعیت کشت برنج در کشور به غیر از استان های گیالن و مازندران اشاره کرد و افزود:گیاهان جدید همچون 

های دیگر خواهد هزار تومان به کشور وارد می شود، جایگزین کشت برنج در استان ۴8ت کینوا )خاویار گیاهی( که هم اکنون به قیم
 .شد

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، بر ضرورت انتقال دانش نوین به عرصه ها و مشارکت سازمان نظام مهندسی در این 
های سرما و خشکی مقاوم می تاس که گیاه را در برابر تنشهزار تن کود پ 380زمینه تاکید و تصریح کرد: بر اساس تحقیقات ساالنه 

هزار تن در سال جاری افزایش  12۴به  93هزار تن در سال  2۴کند، باید مصرف شود این در حالی است که مصرف این کود از 
 .یافته و هنوز ناکافی است

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  – 7/11/1397تاریخ : 

شود تومانی نابود می 4۲00تولید دام با گوشت وارداتی با ارز   
تأمین و روند ضعیف توزیع عامل گرانی گوشت دربازار استعضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعالم کرد: سیستم انحصاری در  .  

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی وقف چی در ارتباط زنده تصویری با استودیو پخش خبر شبکه 
توان بر اساس آن نیازهای مردم را شناسایی و رفع کردواقعی نیست و نمی اول سیما افزود: متأسفانه آمارهای ما از گوشت، . 

وی ادامه داد: بیش از دو سال مشغول ارائه تذکرات ضروری در خصوص نحوه صحیح تأمین و توزیع و نظارت بر بازار گوشت 
ملی خاصی مشاهده نمی شوددامی کشور به مسئوالن ذیربط به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و صمت هستیم، اما اقدامات ع . 

شود و عمده دالیل وقف چی افزود: سیستم انحصاری در تأمین و روند ضعیف در توزیع گوشت دام سبب پیش آمدن شرایط کنونی می
 .این امر هم آن است که تهیه و توزیع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر شانه وزارت صمت قرار دارد

انجام شرح وظایف سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه را علل عمده وجود خأل در مقررات و قوانین کشور  او عدم وجود قاطعیت در
هزار  10تومانی داده می شود، ولی تولید کننده داخلی با دالر  4200عنوان کرد و ادامه داد: امروز وقتی به یک واردکننده ارز 

نبال نابودی و حذف تولید داخلی هستیمکند، بدان معناست که به دتومان اقدام به تولید می . 
تومانی واردات حذف شود قیمت ها خود به خود در کشور متعادل  4200وقف چی گفت: اگر رانتی وجود نداشته باشد و یارانه دالر 

دنبال تومان وارد می شود، اما قیمت آن در کشور باالتر از این است، البته برخی هم به  4200می شود زیرا گوشت با دالر 
های اطالعاتی به این عریض و طویل داشته و نتواند نظارت صحیحی بر تأمین تواند سیستمسودجویی هستند، وگرنه هیچ کشوری نمی

 .و توزیع گوشت مصرفی مردمش انجام دهد
دهد که امروز نشان میسال اخیر  38او افزود: باید یارانه را از محصوالت حذف و مستقیم به مردم پرداخت کنیم، عملکرد ما در این 

ایمبا تصمیمات غلط خود چه در دولت و چه مجلس با اعمال بودجه های آن چنانی، چه فاصله طبقاتی را ایجاد و بیشتر کرده . 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

 خبرگزاری فارس  – 7/11/1397تاریخ : 

هزار راس دام زنده برای تنظیم بازار گوشت  50واردات هفتگی   
شود، از اقدامات هزار راس دام وارد کشور می ۵0مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه با انعقاد قراردادی هر هفته 

  .انجام شده برای تامین نیاز بازار گوشت خبرداد
،صدا و سیمابه نقل از  به گزارش خبرگزاری فارس؛ حمید ورناصری اظهار داشت: برای تامین نیاز بازار گوشت اقدامات زیادی  

ها گیرد و در فروشگاهی میانه انجام میانجام شده از جمله واردات گوشت گوسفندی تازه که به صورت روزانه از استرالیا و آسیا
گیردشود و همچنین عرضه گوشت گوساله منجمد هم در برخی صنوف منتخب و سازمان میادین انجام میعرضه می .  

 وی افزود: برای تکمیل این فرآیند اقدام دیگری نیز انجام شده که انعقاد قرارداد برای واردات دام زنده است و ظرف روزهای آتی با
هزار راس دام این موضوع محقق می شود ۵0واردات هفتگی  . 

شوند و به صورت الشه تازه در تمامی ها مختلف کشتار میهای تهران و استانهای وارد شده در کشتارگاهورناصری ادامه داد: دام
شوندها عرضه میهای توزیع منتخب تهران و شهرستانشبکه . 

های طوالنی خرید گوشت دام به نرخ دولتی اظهار داشت: فاصله قیمتی م کشور با اشاره به صفمدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دا
تر در دسترس شهروندان قرار گیرد تا این مشکل های طوالنی شده و باید گوشت آسانمیان بازار و این مراکز باعث تشکیل این صف

  .برطرف شود
اهتر شدن این صفوف و دسترسی آسان به گوشت دام را در پی دارد و از سوی وی افزود: واردات هفتگی دام زنده از یک سو کوت

  .دیگر به دلیل افزایش عرضه، کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت
های نظارتی، نظارت خود را بر عرضه با ورناصری خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و سایر سازمان

نحوه عرضه تشدید خواهند کرد تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود های مصوب و همچنینقیمت .  
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به ادامه عرضه مرغ منجمد و گرم نیز تصریح کرد: در تهران تمام میادین تره بار 

و این روند تا زمانی که قیمت  کنند و در این خصوص مراجعات بسیار زیاد استتومان عرضه می 9800گوشت مرغ را با قیمت 
یابدمرغ در بازار متعادل شود، ادامه می  

 .لینک خبر 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iribnews.ir/fa/news/2338612/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.iribnews.ir/fa/news/2338612/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.farsnews.com/news/13971107000144/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

   

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

 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  – 7/11/1397تاریخ : 

خرند برابر قیمت می ۳قاچاق دام گوشت را گران کرد/قاچاقچیان دام ایران را به   
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه قاچاق دام زنده قیمت گوشت را درداخل گران 

کنند و احتمال انگیزه سیاسی هنوز معلوم ا خارج میخرند و از مرزهبرابر قیمت می 3کرده است، گفت: قاچاقچیان دام مولد را به 
  .نیست

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و 
ی، آب، منابع طبیعی صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در مورد دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز و نشست کمیسیون کشاورز

و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در این زمینه، گفت: با دعوت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی نشستی با 
حضور همکارانی از دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان 

گوشت قرمز در بازار برگزار شددامپزشکی در مورد افزایش قیمت  . 
شوددرصد از نیاز گوشت کشور از طریق واردات تامین می ۲۰ *  

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بحران به وجود آمده در وضعیت ارزی کشور ناشی از تحریم ظالمانه آمریکا است که در 
درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق تولیدات داخلی و  8۵تا  80دهد، تصریح کرد: هر بخشی به شکلی خود را نشان می

شودتومانی تامین می200هزار و  ۴درصد آن از طریق واردات با ارز 20تا  1۵حدود  . 
مهرفرد با تاکید بر اینکه تا کنون بیش از سال گذشته گوشت وارد کشور شده و ارز بیشتری نیز در مقایسه با سال گذشته در این 

دام زنده به دلیل وجود اختالف قیمت بین گوشت تولید داخل و خارج  ینه شده است، عنوان کرد: فعالیت در زمینه قاچاقزمینه هز
 .تعیین کننده قیمت است و این موضوع باعث شده تا قیمت گوشت تولید داخلی افزایش پیدا کند

 تمهیدات ویژه دولت و مجلس برای جلوگیری از قاچاق دام زنده*
های موجود تغییراتی شاره به اینکه تمهیداتی در مجموعه دولت و مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است تا در سیاستوی با ا

های هدف تخصیص پیدا کند و همچنین مبارزه جدی تری با قاچاق دام زنده صورت های وارداتی به گروهرا ایجاد کنیم و گوشت
تر شوند تا در این دوره زمانی های داخلی فعالشورهای همسایه باید بیشتر و کشتارگاهبگیرد، ادامه داد: مبادی واردات دام از ک

 .کوتاهی به تعادل کافی دست پیدا کنیم
 امکان به صفر رساندن قاچاق دام زنده وجود ندارد*

دام زنده وجود  معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اینکه امکان کنترل میزان قاچاق
توانیم توان با قاچاق دام زنده و گوشت مبارزه کرد، اما نمیای دارد میدارد یا خیر، گفت: در کشوری مانند ایران که مرزهای گسترده

 .آن را به صفر برسانیم؛ اخیرا دستورالعملی در حال ابالغ است تا تردد دام به مناطق مرزی را کنترل و میزان قاچاق را کاهش دهد
شود، ادامه داد: به وی با اشاره به اینکه اگر میزان واردات گوشت قرمز گرم گوسفندی کافی باشد در تمامی نقاط کشور توزیع می

که حجم  شود، امکان تنظیم و ثابت نگه داشتن میزان واردات آن وجود ندارد، زمانیدلیل اینکه گوشت گرم گوسفندی به روز وارد می
شود، زیرا کاهش قیمت در شهرهای بزرگ تاثیر خود را سفندی کافی نباشد تنها در شهرهای بزرگ توزیع میواردات گوشت گرم گو
گذاردبر شهرها کوچک می . 

مهرفرد اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم مورد بحث این است که تحت هر شرایطی گوشت قرمز در اختیار اقشار آسیب پذیر و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بگیردهای هدف تعیین شده توسط گروه . 

* شوددام مولد سه برابر قیمت بازار از دامداران برای قاچاق خریداری می  
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در پایان با تاکبد بر اینکه این نگرانی در خصوص خروج دام 

تواند در آینده تولید کشور را با خطر مواجه کند، خاطر نشان کرد: مشخص نیست که یمولد وجود دارد و قاچاق اینگونه از دام م
شودخریداران دام مولد زنده اهداف سیاسی دارند یا خیر اما سه برابر قیمت بازار دام مولد از دامدار خریداری و از کشور قاچاق می . 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – ۴/11/1397تاریخ : 

 جلوگیری از قاچاق دام در دستور کار وزارت کشور و نیروی انتظامی قرار گیرد
های اساسی مورد نیاز مردم در شب عید از جمله اهتمام دولت برای تامین کاالمعاون اول رئیس جمهوری با اشاره به  -ایرنا -تهران

های دولتی برای تامین این کاال تأکید کردتامین گوشت بر جلوگیری از قاچاق دام و هماهنگی دستگاه . 
ه( در نشست بررسی به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری صبح امروز )پنجشنب

وضعیت بازار گوشت کشور با اشاره به اهمیت تأمین مایحتاج مردم به ویژه گوشت و منابع پروتئینی گفت: در صورت نیاز حجم 
 .واردات دام و گوشت قرمز به کشور افزایش می یابد

رت کشور، نیروی انتظامی و ستاد وی ادامه داد: موضوع قاچاق دام و خروج آن از کشور باید به طور جدی در برنامه های وزا
 .مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار بگیرد و اقدامات جدی در این باره انجام شود

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه دستورالعمل جابجایی دام و ممانعت از انتقال آن به شهرهای مرزی باید هر چه سریعتر 
دو ماه پایانی سال ابالغ و اجرا شود، گفت: در عین حال در  باید تدابیر الزم برای واردات گوشت و دام از سوی وزارت جهاد 1397

 .کشاورزی به منظور تامین ذخایر گوشت مورد نیاز کشور در شب عید اتخاذ شود
جهانگیری افزود: نظارت بر توزیع گوشت در مراکز فروش موضوعی جدی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 

الزم را بررسی و اجرا کند تا در نقاط بیشتری گوشت به قیمت تنظیم بازار عرضه شود و در اختیار مصرف کنندگان  راهکارهای
 .واقعی قرار گیرد

وی با ابراز نگرانی از ایجاد صف های طوالنی و بروز مشکل برای مردم در مراکز فروش خاطرنشان کرد: مصرف کنندگان عمده 
انشگاه ها و بیمارستان ها باید نیازهای خود را از طریق واردات و راهکارهای دیگر مرتفع کنند تا گوشت مانند نیروهای مسلح، د

 .گوشت توزیع شده در مراکز فروش به آسانی در اختیار شهروندان قرار گیرد
عات، سازمان در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و فرمانده مرزبانی کشور، نمایندگان وزارت اطال

 .برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف نیز حضور داشتند
جهانگیری از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا با همکاری بانک مرکزی و وزارت کشور اقدامات الزم برای واردات گوشت و 

در دستور کار قرار دهند گوسفند زنده از کشورهای همسایه را  

 .لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 فود پرس  – 7/11/1397تاریخ : 

شودقاچاق دام گوشت را گران کرد/دام مولد سه برابر قیمت بازار از دامداران به منظور قاچاق خریداری می  
دام زنده به دلیل  فعالیت در زمینه قاچاق :معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، گفت <مواد غذایی

وجود اختالف قیمت بین گوشت تولید داخل و خارج تعیین کننده قیمت است و این موضوع باعث شده تا قیمت گوشت تولید داخلی 
 .افزایش پیدا کند

 
علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع  اه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از خانه ملت،به گزارش پایگ

کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز و نشست امروز کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
با دعوت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی نشستی  طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در این زمینه، گفت:

با حضور همکارانی از دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان 
 .دامپزشکی در خصوص افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار برگذار شد

 
شوددرصد از نیاز گوشت کشور از طریق واردات تامین می 20حدودا   

 
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بحران به وجود آمده در وضعیت ارزی کشور ناشی از تحریم ظالمانه آمریکا است که در 

درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق تولیدات داخلی و  8۵تا  80دهد، تصریح کرد: هر بخشی به شکلی خود را نشان می
شودتومانی تامین می200هزار و  ۴درصد آن از طریق واردات با ارز 20تا  1۵حدودا  . 

 
مهرفرد با تاکید بر اینکه تا کنون بیش از سال گذشته گوشت وارد کشور شده و ارز بیشتری نیز در مقایسه با سال گذشته در این 

دام زنده به دلیل وجود اختالف قیمت بین گوشت تولید داخل و خارج  هزینه شده است، عنوان کرد: فعالیت در زمینه قاچاقزمینه 
 .تعیین کننده قیمت است و این موضوع باعث شده تا قیمت گوشت تولید داخلی افزایش پیدا کند

 
 تمهیدات ویژه دولت و مجلس برای جلوگیری از قاچاق دام زنده

 
های موجود تغییراتی ا اشاره به اینکه تمهیداتی در مجموعه دولت و مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است تا در سیاستوی ب

های هدف تخصیص پیدا کند و همچنین مبارزه جدی تری با قاچاق دام زنده صورت های وارداتی به گروهرا ایجاد کنیم و گوشت
تر شوند تا در این دوره زمانی های داخلی فعال ز کشورهای همسایه باید بیشتر و کشتارگاهبگیرد، ادامه داد: مبادی واردات دام ا
 .کوتاهی به تعادل کافی دست پیدا کنیم

 
 امکان به صفر رساندن قاچاق دام زنده وجود ندارد

 
قاچاق دام زنده وجود معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اینکه امکان کنترل میزان 

توان با قاچاق دام زنده و گوشت مبارزه کرد اما نمیتوانیم ای دارد میدارد یا خیر، گفت: در کشوری مانند ایران که مرزهای گسترده
دهدآن را به صفر برسانیم؛ اخیرا دستورالعملی در حال ابالغ است تا تردد دام به مناطق مرزی را کنترل و میزان قاچاق را کاهش  . 

 
شود، ادامه داد: به وی با اشاره به اینکه اگر میزان واردات گوشت قرمز گرم گوسفندی کافی باشد در تمامی نقاط کشور توزیع می

که حجم  شود امکان تنظیم و ثابت نگه داشتن میزان واردات آن وجود ندارد، زمانیدلیل اینکه گوشت گرم گوسفندی به روز وارد می
شود زیرا کاهش قیمت در شهرهای بزرگ تاثیر خود را گوسفندی کافی نباشد تنها در شهرهای بزرگ توزیع می واردات گوشت گرم

گذاردبر شهرها کوچک می . 
 

مهرفرد اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم مورد بحث این است که تحت هر شرایطی گوشت قرمز در اختیار اقشار آسیب پذیر و 
ط تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بگیردهای هدف تعیین شده توسگروه . 
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شوددام مولد سه برابر قیمت بازار از دامداران به منظور قاچاق خریداری می  
 

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در پایان با تاکبد بر اینکه این نگرانی در خصوص خروج دام 
تواند در آینده تولید کشور را با خطر مواجه کند، خاطر نشان کرد: مشخص نیست که ز دام میمولد وجود دارد و قاچاق اینگونه ا

شودخریداران دام مولد زنده اهداف سیاسی دارند یا خیر اما سه برابر قیمت بازار دام مولد از دامدار خریداری و از کشور قاچاق می . 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 ایران اکونا  – 1/11/1397تاریخ : 

 حجم توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری پاسخگوی تقاضای مردم نیست
های زنجیره ای برنامه توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری را در نایب رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجبره ای گفت: تمام فروشگاه

گیرد پاسخگوی نیاز بازار نیست دستور کار دارند اما سهمیه که در اختیار آنها قرار می .  
منصور عالیپور نایب رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجبره ای امروز در مراسمی در دانشکده پزشکی تهران، اظهار کرد:توسعه  

 فروشگاههای زنجبره ای در کشور روز به روز اهمیت بیشتری مییابد و ما چاره ای نداریم که در مسیر تولید و توزیع و اشتغال
 .پایدار حرکت کنیم

درصد سهم خرده فروشی کشور برسد که اکنون  20وی افزود: بر اساس برنامه دولت قرار است سهم فروشگاه های زنجیره ای به 

درصد این مهم محقق شده است 10حدود   
عادالنه کاال در جامعه دارند و نایب رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجبره ای ادامه داد: فروشگاه های زنجبرهای نقش مهمی در توزیع 

 .می توانند در روند تنظیم بازار کشور نقش موثرتری ایفا کنند
شعه در سراسر کشور فعالیت  3200شخص یا شرکت، فروشگاه زنجیره ای با بیش از  110وی تصریح کرد: در حال حاضر 

 .میکنند که برنامههای توسعه ای برای آن وجود دارد
ین مراسم نیز در گفتگو با خبرنگار تسنیم درباره توزیع گوشت دولتی در فروشگاههای زنجیره ای گفت: همه عالی پور در حاشیه ا

 .فروشگاههای زنجبره ای کشور طالب جذب این محصوالت برای عرضه به مردم هستند اما سهیمه آنها به اندازه الزم نیست
مت باالیی گوشت گوسفندی با بازار مصرف باعث شده است تقاضا برای نایب رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجبره ای گفت: تفاوت قی

 .آنها زیاد باشد و سهیهای که در اختیار ما قرار میگیرد پاسخگویی بازار نباشد
تن است 3تا  2تن گوشت قرمز برای توزیع هستند اما سهمیه آنها  15های که به طور هفتگی نیازمند عالی پور گفت: فروشگاه . 

کرد: گوشتهای تنظیم بازاری به صورت بی برنامه و بی نظم براری توزیع در اختیار فروشگاه های زنجبره ای قرار می  وی تصریح
شود امادر تاریخ دیگر برای توزیع وجود نداشته باشد و میزان سهمیه تغییر کند گیرد و ممکن است در تاریخی توزیع  . 

برنامه ای برای ارائه گوشت قرمز تنظیم بازاری با کارت ملی وجود ندارد، هرچند این مقام مسئول گفت:در فروشگاه های زنجیرهای 
 .که نظارت می شود که این محصوالت بیشتر از اندازه توسط یک فرد خریداری نشود

وی درباره محصوالت تنظیم بازاری که در فروشگاههای زنجیره ای توزیه میشود، گفت:گوشت قرمز منجمد و گرم و مرغ توسط 
 فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود

 .لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
فود پرس  – ۴/11/1397تاریخ :   

صنعت هزارتن شیرخشک در کشور دپو شده است/افت قیمت خامه مصرفی10 10  
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه واردات کره با ارز دولتی باعث افت شدید قیمت  <صنایع غذایی

 .خامه،شیرخشک و شیر شده است،گفت:دولت باید صادرات شیرخشک را آزاد کند و واردات کره را کاهش دهد
 

و گفت: عمده خامه تولیدی در کشور برای تولید کره مورد استفاده قرار  از کاهش قیمت خامه تولید داخل خبر داد سید احمد مقدسی
می گیرد اما به دلیل اختصاص ارز دولتی برای واردات کره و افزایش واردات این محصول، کسی تمایلی به خرید خامه داخلی و 

 .تبدیل آن به کره ندارد
 

تومان به  275الی دو هفته اخیر قیمت هر یک درصد چربی از  درصد چربی دارد، طی یک 40وی اضافه کرد: یک کیلوگرم خامه 
تومان رسیده است و همچنان نیز روند کاهشی دارد 220حدود  . 

 
هزار تومان رسیده است 16تومان به  900هزار و  18وی افزود:قیمت شیرخشک نیز از کیلویی  . 

 
هزارتن شیرخشک دپو شده در  10که هم اکنون با حدود مقدسی گفت: این امر باعث شده قیمت شیرخشک نیز کاهش یابد ضمن این

 .کشور مواجه هستیم
 

وی دلیل دپو شدن شیرخشک را ممنوعیت صادرات این کاال عنوان و اضافه کرد: ما برای گرفتن مجوز صادرات این محصول اقدام 
 .کرده ایم اما هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است

 
تفاقات باعث شده قیمت شیرخام نیز در برخی استانها به زیر نرخ مصوب برسد، ادامه داد:به عنوان مثال در مقدسی با بیان اینکه این ا

تومان رسیده است 1900استان اصفهان قیمت این کاال به کمتر از  . 
 

صادرات این محصول نیز وی با اشاره به اینکه کره فله تولید داخل نیز در کشور دپو شده است، افزود: ما درخواست کرده ایم اجازه 
 .داده شود

 
 .مقدسی تاکید کرد: واردات کره به کشور باید با ارز آزاد انجام گیرد ضمن اینکه مقدار آن نیز کاهش یابد

 
وی افزود: در صورت ادامه این روند، وزارت جهاد ناچار خواهد شد برای جلوگیری از زیان دامداران مجددا اقدام به خرید توافقی 

کندشیرخام  . 
 

مقدسی با تاکید بر لزوم آزادسازی فوری صادرات شیرخشک، گفت: از مسئوالن خواهشمندیم سریع و به موقع در این زمینه تصمیم 
 .گیری کنند

 
 .وی ادامه داد: اگر بخواهند واردات انجام دهند طی دو روز مقدمات کار را فراهم می کنند اما درباره صادرات اینگونه نیست

 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 فود پرس  – 1/11/1397تاریخ : 

شترمرغ در جهان استایران دومین کشور بزرگ تولیدکننده   
ایران پس از آفریقای جنوبی دومین کشور تولید کننده  معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: <مواد غذایی

 .شترمرغ در جهان است
 

مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه بازدید از کشت و صنعت پرورش شتر مرغ 
های فراوانی در تولید این گفت: مزیت عین در منطقه قرچک با بیان اینکه ایران دومین کشور تولید کننده شترمرغ در جهان است،م

 .پرنده در کشور وجود دارد
 

شود هزار قطعه شترمرغ پرواری در مزارع مختلف تولید می 110هزار قطعه مولد شترمرغ و  7الی  6وی گفت: در کشور ساالنه 
شودساالنه سه هزار تن گوشت قرمز در کشور از این طریق تولید می که . 

 
به گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گوشت شترمرغ برخالف تفکر برخی به عنوان گوشت قرمز محسوب 

شود و حتی لذیذتر از گوشت بره استمی ها آن است و چربی سینه گوشتقرمزی که در این گوشت وجود دارد، به دلیل آهن باالی  .

شودبه راحتی قابل جداسازی است و در تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی استفاده می . 
 

رضایی در پاسخ به اینکه برنامه وزارت جهاد برای افزایش تولید این محصول در کشور چیست، گفت: به دلیل اینکه در کشور کمبود 
اند زمینه بسیار مناسبی برای افزایش تولید گوشت و رسیدن به خودکفایی باشدتوگوشت وجود دارد، پرورش شترمرغ می . 

 
نظیر است و کنند که در نوع خود بیپرنده تولید می 40های تولید این پرنده گفت: هر کدام از پرندگان مولد در سال وی درباره مزیت

هزار تومان است 750سب و در محدوده کیلویی تواند بازدهی تولید را افزایش دهد و همچنین قیمت گوشت آن منامی . 
 

توانند های کشور به غیر از سه استان شمالی میبه گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر همه استان
مند شوندبا استفاده از تسهیالت اقدام به پرورش شترمرغ کنند و از مزایای آن بهره . 

 
درصد در اختیار  6های مختلف قابل پرداخت است و با بهره ت اشتغال روستایی در همه روستاها از بانکرضایی گفت: تسهیال

گیردکشاورزان و پرورش دهندگان قرار می . 
 

هزار قطعه برسد 200قرار است، میزان تولید کشور به  1400انداز وی گفت: بر اساس چشم . 
 

های فراوان میزان تولید شترمرغ در کشور کشاورزی در پاسخ به اینکه چرا به رغم مزیتمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد 
گذار بوده که نتوانستیم تولید و پرورش همچنان پایین است و سهم آن در تولید گوشت قرمز ناچیز است، گفت: اشکال از من سیاست

محصول وجود داردهای فراوانی در پرورش این این محصول را ترویج دهیم، وگرنه مزیت . 
 

به گزارش فارس، بازدید امروز خبرنگاران به همراه معاون وزیر جهاد کشاورزی از صنعت پرورش شترمرغ معین منطقه قرچک 
  .واقع در قوت تپه کبیر انجام شد

 
در این مزرعه شترمرغ مولد  260کند، در حال حاضر شروع کرده و شترمرغ مولد تولید می 77این مزرعه کار خود را از سال 

قطعه وجود دارد 450گوید تا شود که امکان افزایش آن، آن طور که مدیر این مزرعه مینگهداری می . 
 

 2.4رود با یک حساب سرانگشتی این مزرعه در سال هزار تومان در بازار داخل به فروش می 420هر جوجه شترمرغ به قیمت 
 .میلیارد تومان سود ناخالص دارد
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ها هزینه تولید را افزایش داده و بنابراین سود زاده مدیر این مزرعه به خبرنگار فارس گفت: باال بودن قیمت نهادهمحمدرضاعلی
رسدمیلیون تومان در سال می 600خالص ما از این مزرعه به  . 

 
کنندلیت میکارگر غیرمستقیم در آن فعا 15کارگر مستقیم و  20هکتار احداث شده حدود  15این مزرعه که در مساحت  . 

 
وی معتقد است که برای ترغیب مردم به پرورش شترمرغ باید قیمت تمام شده تولید پایین بیاید و دولت باید در این زمینه همکاری 

 .کند
 

دهیم، اگرچه سود برند و به همین دلیل ما ترجیح میخانوار نان می 10گوید: این شغل پدری ماست و از کنار این شغل رضازاده می
شود، اما این کار را ادامه دهیممورد انتظار ما محقق نمی . 

 
محصوالت پرورش شترمرغ از قبیل چرم، گوشت و خود تخم مرغ در داخل کشور خواهان زیادی دارد و ظرفیت فراوانی هم در 

 .کشور برای پرورش این محصول هست
 

زیادی برای تولید کنندگان داردگوید: پرورش شترمرغ پرواری سودآوری آنطور که مدیر این مزرعه می . 
 

نژاد کردندشترمرغ بومی آفریقای جنوبی است و بخشی تولید کنندگان با اصالح نژاد آن را بومی . 
 

یابد، از اختالط نژاد آفریقایی و آمریکای جنوبی به دست آمده و به گفته رضازاده نژاد شترمرغی که در این مزرعه پرورش می
ستسازی شده ااکنون بومی . 

 
گویند در داخل ای طالب هوای گرم باشد و تولید کنندگان هم میاز آنجا که شترمرغ بومی آفریقای جنوبی است، ظاهرا باید پرنده

 .کشور پرورش شترمرغ در نواحی معتدل پاسخ مناسبی داده است
 لینک خبر 
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 چای

 پای چای هند به ایران باز می شود
صادرات چای هند به ایران که در پی بالتکلیفی ناشی از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران متوقف شده بود دوباره از سر گرفته 

شودمی .  
شود. چای کاران در هند گفتند که مجددا درخواست خرید از طرف ایران دارند. دوباره از سر گرفته میصادرات چای هند به ایران 

های نفتی آمریکا به وجود آمده بود جبران می کنداین مسئله روند کاهشی را که در سال گذشته به خاطر بالتکلیفی بر سر تحریم  . 
های ایران معاف کند. چای کاران بزرگ هند گفتند که خریداران را از تحریمدولت آمریکا در اواخر سال گذشته تصمیم گرفت هند 

 . ایرانی در مورد معامله پرس و جوهایی کرده اند و احتماال اولین چای را که در آوریل تا مه وارد بازار میشود، می خرند
سنتی )ارتودوکس( به ایران است رقابت هند با سریالنکا افزایش می یابد چون سریالنکا اصلی ترین صادر کننده چای  . 

های آمریکا علیه ایران، معامله با ایران برای سریالنکا سخت شده است چون تجارت این کشور با دالر استدر پشت صحنه تحریم  . 
کند. این کشور خودش چایکاری دارد و چای صادر می کند مخصوصا به هند، درصد کل چای جهان را مصرف می 5ایران حدود 

تن چای در سال مصرف می کنند که یک چهارم آن تولید داخل است 105000یالنکا و کنیا. ایرانی ها حدود سر  . 
رود عالقه مجدد ایران به خرید چای بیشتر از هند، چایکاران هند را مجبور کند بخشی از تولید چای غیرسنتیانتظار می  (CTC)  خود

 . اختصاص دهند (را به چای سنتی )ارتودوکس
میلیون کیلوگرم چای سنتی تولید میکند. چای سنتی برگ های کامل چای است که با فرایند سنتی تولید می شود 100تا  80هند ساالنه   

. 
کرور روپیه به ایران صادر کرد. اگر مشکلی  671.69کیلوگرم چای سنتی با ارزش  27.26طی ژانویه تا نوامبر سال گذشته، هند 

میلیون کیلوگرم می رسد 30به  2019یه ایران پیش نیاید، صادرات چای هند به ایران در های آمریکا علبا تحریم  . 
کند، صادرکنندگان چای هند که نگران این شرایط بودند، ارسال پس از اینکه آمریکا سال میالدی گذشته اعالم کرد ایران را تحریم می

تولیدکنندگان هم به تولید چای غیر سنتی به جای سنتی روی آوردند برخی از محموله های خود را به ایران متوقف کردند و برخی  .   
درصدی تولید چای سنتی، قیمت آن تغییری نکرده است 10علیرغم کاهش   

  .لینک خبر 
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 چای 
 خبرنگاران جوان  – 7/11/1397تاریخ : 

  ماهه امسال 9هزارتن چای در  4۲افزایش واردات چای از هند صحت ندارد/ واردات 
ها مبنی بر افزایش میزان صادرات چای از هند به ایران صحت نداردرسانهجهان ساز گفت: اخبار منتشر شده در برخی  .  

وگو با خبرنگارحبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت ، اشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی ب صنعت، تجارت و کشاورزی 

 ۴2ماهه گمرک،  9با اشاره به اینکه میزان واردات چای نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است، اظهار کرد: براساس آمار 
درصد رشد داشته است 3های مختلف وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها هزار تن چای از کشور . 

ها ها وارد شده است، افزود: اخیرا مباحثی در رسانههزارتن چای از هند و مابقی از دیگر کشور 2۴مسال وی با اشاره به اینکه ا
مطرح شده که میزان صادرات چای از هند به ایران افزایش یافته است، در حالیکه این موضوع صحت ندارد چرا که واردات ضوابط 

 .و شرایط خاص خود را دارد
رچه اخیرا مباحثی مبنی بر صادرات نفت به هند و واردات چای در مقابل مطرح شده است، اما این امر بدان جهان ساز ادامه داد: اگ

 .معنا نیست که بیش از حد نیاز چای وارد کنیم تا تولید داخل تحت تأثیر قرار گیرد
 220ز چای با ارزش بیش از هزارتن برگ سب 112رئیس سازمان چای درباره آخرین وضع مطالبات چایکاران بیان کرد: امسال 

کارخانه چای سازی پرداخت  2میلیون تومان از مطالبات مربوط به  800میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تا کنون تنها 
 .نشده است

تن چای خشک صادر شد ۶00هزار و  12درصد مطالبات چایکاران/  98پرداخت بیش از  :بیشتر بخوانید  
های چای سازی را به چایکاران پرداخت خواهد ن چای ظرف چند روز آینده مانده مطالبات مربوط به کارخانهبه گفته وی، سازما

 .کرد
درصدی تولید برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: امسال از مجموع بهای برگ سبز  ۴جهان ساز از رشد 

۶00هزار و  12چای خریداری شده،  هزارتن چای خشک، مابقی نیاز  10۵لید شد که با وجود مصرف ساالنه تن چای خشک تو 
 .کشور باید از طریق واردات تامین شود

های اخیر، تومانی به واردات و نوسان نرخ ارز در ماه ۴200رئیس سازمان چای در پایان تصریح کرد: با توجه به اختصاص ارز 

 .دیگر واردات چای صرفه اقتصادی ندارد
 

 لینک خبر 
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 حبوبات
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 خاک

 ایرنا  – 2/11/1397تاریخ : 

برای ممنوعیت صادرات خاکساله  1۲انتظار   
در شرایطی که صادرات و خروج خاک از کشور منع قانونی ندارد، یک مسئول در وزارت جهادکشاورزی امیدوار  -ایرنا -تهران

سال، سدی در برابر خروج این منبع تجدیدناپذیر و  12است با تایید نهایی الیحه حفاظت از خاک در شورای نگهبان آن هم پس از 
یعی کشور ایجاد شودذخیره طب . 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مجلس شورای اسالمی این هفته برای تامین نظر شورای نگهبان الیحه حفاظت از خاک را 
اصالح کرد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاد؛ این اصالحات اغلب در موارد مربوط به ممنوعیت انتقال خاک به خارج 

های تعزیری بودچنین محکومیت متخلفان به مجازاتاز کشور و هم . 
« مشاور معاون وزیر جهادکشاورزی در امور خاک در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: بحث « منوچهر گرجی

انونی سال پیش در الیحه خاک دیده شد که تصویب و ق 12ممنوعیت صادرات و خروج خاک به ویژه خاک حاصلخیز کشاورزی از 
 .شدن آن در این مدت در دست پیگیری بود و باید گفت تاکنون منع قانونی برای خروج خاک حاصلخیز کشاورزی از کشور نداشته ایم

در صورت  :وی با اعالم اینکه چند روز پیش الیحه خاک دوباره در مجلس اصالح و به شورای نگهبان ارسال شد، اظهار داشت

ماه تا یکسال زمان می برد 6ابالغ آن، تدوین آیین نامه های مورد نیاز اجرایی آن بین اتمام مراحل قانون گذاری و  . 
گرجی درباره اینکه آیا خاک به شکل قاچاق از کشور خارج می شود، اظهار داشت: پیش از ارایه الیحه حفاظت از خاک، احتماالً 

ون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی وقت در نامه ای به خروج قاچاق خاک از کشور انجام می شد زیرا حدود پنج سال پیش معا
 .گمرک جمهوری اسالمی ایران خواستار ممنوعیت خروج خاک از کشور شد

آمار گمرک نشان می دهد که خاک  :وی با بیان اینکه چندی پیش رئیس جمهوری نیز به خروج خاک از کشور اشاره کرد و گفت

 .حاصلخیز از مبادی قانونی خارج نمی شود
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور خاک گفت: البته کشور دارای خاک های معدنی است که خروج آنها از کشور به 

وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می شود به طور مثال در جزیره هرمز در جنوب کشور دارای خاک های رنگی هستیم که 
را از مبادی رسمی کشور خارج کنند و اشکالی نداشته باشد ممکن است فعاالن بخش معدنی بتوانند این خاک ها . 

وی افزود: ایران در زمره مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می رود که به طور معمول خاک حاصلخیز و مواد آلی کمی دارد؛ 
 .از این رو معتقدیم باید با مدیریت وضعیت خاک کشور اصالح شود

ی کشور نیازمند اصالح و مدیریت صحیح است، گفت: اکنون مناطق مختلف کشور ما دارای گرجی با تاکید بر اینکه خاک کشاورز
 .خاک های آلی، متوسط و حتی نامرغوب است که کیفی ترین خاک ها به مناطق شمالی، زاگرس و البرز مربوط می شود

افزود وی خاک حاصلخیز کشاورزی را از منابع پایه، ذخایر طبیعی و استراتژیک کشور برشمرد و خروج این منبع تجدید ناپذیر از  :

کشور عالوه بر پیامدهای زیست محیطی، ضربه به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و می تواند در آینده منافع ملی کشور را با 
 .مخاطرات جدی مواجه سازد

 
 اداره کل آب و خاک تشکیل می شود **

ر حوزه حفاظت از خاک را نبود تشکیالت اداری منسجم برشمرد و گفت: مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از مشکالت د
تشکیل اداره کل خاک از سوی وزیر جهادکشاورزی به معاونت آب و خاک ابالغ شده است تا بتوانیم برنامه هایی برای اصالح و 

 .مدیریت خاک داشته باشیم
نمی توانیم حاصلخیزی خاک کشورمان را با دیگر کشور  گرجی اظهار داشت: ما به دلیل نداشتن شاخص شناسایی و نقشه خاک

 .بسنجیم زیرا این موضوع نیازمند تهیه نقشه خاک است
سال پیش نقشه خاک کشور خود را تهیه کردند؛ ما اکنون فاقد چنین نقشه ای هستیم و اگر  70تا  60وی افزود: بیشتر کشورها حدود 

سال از کشورهای دیگر در این  100سال زمان می برد یعنی ما  20تا  10ی آن بین بخواهیم همین امروز کار را آغاز کنیم، اجرا
 .زمینه عقب هستیم

به گفته این مقام مسئول، نبود خاک حاصلخیز و مرغوب مشکالتی اعم از ریزگردها، رسوب رودخانه ها، تلفات ماهی ها، از بین 
سترفتن شیالت و پرشدن سدها را برای کشور به دنبال داشته ا . 
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 فرسایش خاک نگران کننده است  **
گرجی با یادآوری اینکه حفظ خاک برای تامین امنیت غذایی کشور از اهمیت باالیی برخوردار است، اظهار داشت: در دنیا بیشتر از 

ش، هرچیز به موضوع حفاظت از منابع پایه همچون آب و هوا پرداخته می شود زیرا مطالعات نشان می دهد که سرعت فرسای
سال  ۵00آلودگی و تخریب خاک سریعتر از تجدید آن است به طوری که برای تشکیل یک سانتی متر خاک به طور متوسط بیش از 

 .زمان نیاز است
میلیارد تن خاک مورد فرسایش قرار می گیرد در حالی  2وی یکی دیگر از دغدغه مهم را فرسایش خاک عنوان کرد و افزود: ساالنه 

تن در هکتار است؛ اگر فرض کنیم سالی یک میلیون تن خاک حتی به صورت قاچاق از کشور خارج  2.5آن  که متوسط جهانی
 .شود، در مقایسه معضل فرسایش خاک چیز ناچیز است

که در انتظار تایید « حفاظت از خاک»به گزارش ایرنا، کارشناسان محیط زیست و بخش کشاورزی بر این باورند: ابالغ قانون 
هبان است، می تواند به سدی در مقابل تغییرات اقلیمی، پیدایش فروچاله ها، بحران منابع آبی، فرسایش، آلودگی و حتی شورای نگ

 .قاچاق خاک تبدیل شود
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان  – 2/11/1397تاریخ : 

شوددرصد نیاز کشور از طریق واردات تامین می 90های روغنی در اقتصاد ایران/ اهمیت استراتژیک تولید دانه !  
کندهای روغنی، نقش بسزایی در صرفه جویی ارزی، تسریع روند توسعه اقتصادی، امنیت و استقالل غذایی کشور ایفا میدانهتولید  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   های روغنی به عنوان پایه و ماده ، دانهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  

 .اولیه تولید روغن نباتی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است
توان از این محصول به های ایرانی به میزانی باالست که با قاطعیت میبه واقع، ضریب مصرف روغن نباتی در سبد غذایی خانوار

های اساسی جامعه در حوزه غذایی نام بردازعنوان یکی از نی . 
با چنین اوصافی، حصول هر توفیقی در افزایش ضریب تولید و تامین هر چه بیشتر این محصول، و به تبع آن افزایش ضریب تولید 

رودروغن نباتی برای تامین نیاز داخلی کشور، یک موفقیت ارزنده و بزرگ به شمار می . 
های روغنی در کشور های گوناگون اقتصادی و زراعی، متاسفانه میزان کشت دانهای بسیار در عرصههبا وجود حصول دستاورد

رسد و علی رغم افزایش ضریب تولید این محصول در طول سالیان اخیر، همچنان ایران، آنچنان که باید مطلوب و ُمکفی به نظر نمی
شودباالست و ارز قابل توجهی، مصروف خرید این محصول میشدت و میزان وابستگی به واردات برای تامین نیاز داخلی  . 

های بسیاری در تغذیه انسان و کنجاله آن در تغذیه دام، طیور و مصارف متعدد های روغنی به عنوان گیاهان صنعتی از کاربرددانه
میت این محصول خاص است های گوناگون، موید عمق ضرورت و اهصنعتی برخوردار است و این دامنه وسیع از مصرف در حوزه

شودترین تولیدات زراعی و کشاورزی یاد میهای روغنی به عنوان یکی از استراتژیکو به واسطه تنوع حوزه مصرفی آن، از دانه . 
های متعددی را تجربه های روغنی مورد نیاز برای صنایع روغن کشی، سیر و فراز و نشیب در طول چهار دهه گذشته، تامین دانه

است کرده . 
ها و سپس از دو منبع سویا و دهد، ماده اولیه مراکز صنعتی روغن کشی ابتدا از پنبه دانهای انجام شده نشان میآنچنان که بررسی

از محصوالت دیگری همچون کلزا تامین شده و البته روغن کشی از کنجد نیز، منبع دیگر تولید  1370آفتابگردان و در اواخر دهه 
رود که در میان دیگر منابع تولیدِی روغن، به کیفیت و به تبع آن قیمت باالتر شهره استار میاین محصول به شم . 

شودهای کلزا تامین میدر حال حاضر، بخش قابل توجهی از روغن مورد نیاز جامعه از دانه . 
های روغنی کلزا، به اهمیت کشت این محصول افزوده استآب بری کم دانه  

آبی که کشور با آن مواجه است و به واقع در طول سالیان اخیر، کارشناسان از پدیده خشکسالی به عنوان  با توجه به بحران کم
ترین معضل این مرز و بوم در آینده یاد کرده اند، کشت محصوالتی با آب بری حداقلی، یک اصل و ضرورت ِویژه در شرایط جدی

شوداین چنینی محسوب می . 
، با اشاره به صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   وگو بان عرصه زراعی و کشاورزی در گفتصادق معیریان، یکی از فعاال

های کلزا، آفتابگردان و ذرت به عنوان سه عنصر اساسی تامین روغن مورد نیاز جامعه، اظهار کرد: در این روغن کشی از دانه
های ذی رود و از همین رو دستگاهها و خصوصیات بارز این محصول به شمار میهای کلزا، از ویژگیی کمتر دانهمیان، آب بر

ربط همچون وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن اداره های شهرستانی متبوع، افزایش و توسعه ضریب تولید و سطح کشت این 
اده اندمحصول را به عنوان یک دستور کار جدی مد نظر قرار د . 

های غالت و مقابله با برخی از امراض خاکزی های کلزا، به امکان کشت آن در کنار دانههای دانهوی افزود: یکی دیگر از خاصیت
های کلزا، این محصول در رتبه ممتازی قرار گرفته شود و به واقع در کنار کیفیت باالی روغن حاصله از کشت دانهمعطوف می

 .است
های روغنی و بخصوص کلزا از با توجه به شرایط فعلی کشور و لزوم صرفه جویی ارزی، توسعه کشت دانهمعیریان گفت: 

 .ضرورتی است که باید با تالش هر چه بیشتر و فراتر از میزان فعلی مد نظر قرار گیرد
ی حصول موفقیت های هر چه هایی برااین فعال در حوزه زراعی و کشاورزی در ادامه بیان کرد: البته در یک دهه اخیر، طرح

باید با های موجود، میهای روغنی کلزا تعریف و عملیاتی شده است، اما به اعتقاد بنده با توجه به ظرفیتبیشتر در زمینه کشت دانه
چنین  تر این محصول، مضاعف شود که قطعا تحققهای هر چه بیشتر، انگیزه فعاالن این حوزه برای کشت و تولید افزونارائه مشوق

اقتصاد مقاومتیهای امری، هم راستا با سیاست شود، زیرا با ارتقا ضریب کشت، شدت وابستگی به واردات نیز کاهش محسوب می 
شودهر چه شایسته تری مدیریت و هزینه می شود بصورتیابد و به تبع آن ارزی که با سختی و مشقت فراوان وارد کشور میمی . 

ساله برای خود اتکایی 10ای درصد نیاز کشور از طریق واردات/تدوین برنامه 90تامین   
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ها با اشاره به های روغنی در گفت و گویی با رسانهچندی پیش، علی رضا مهاجر، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح دانه
90واردات  ساله تعریف و تدوین شده است  10ای درصدی این محصول اظهار کرد: با توجه به اهمیت تامین این محصول، برنامه 

های موجود داخلی تامین و مهیا گردددرصد از نیاز کشور با تکیه بر توانمندی و ظرفیت 70باید تا پایان برنامه، که به موجب آن می . 
شودهای کلزا استوار شده که در فصل پاییز کشت میهای روغنی بر دانهکشت دانهوی افزود: بخش عمده و اصلی تمرکز  . 

های روغنی در ادامه بیان کرد: در کنار کلزا، گلرنگ، سویا و آفتابگردان از مهمترین محصوالتی به شمار مجری طرح کشت دانه
های روغنی مد نظر قرار داردروند که در طرح توسعه کشت دانهمی . 

با اجرای طرح خود اتکایی، صرفه جویی   شود کههای روغنی هزینه میمیلیارد دالر ارز برای خرید دانه ۴افزاید: حدود میمهاجر 
ای را در این حوزه شاهد خواهیم بودقابل مالحظه . 

میلیون دالری ارز با افزایش ضریب کشت و تولید ۴۵0های روغنی بصورت مکانیزه/صرفه جویی کشت دانه  
، با اشاره به افزایش ضریب واردات صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   وگو باهای روغنی در گفتمجری طرح دانهمهاجر 

از انقالب های اخیر اظهار کرد: اگرچه میزان خرید خارجی این محصول و واردات آن به نسبت دوران پیش های روغنی در دههدانه
افزایش یافته است، اما نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که علت اصلی باال رفتن ضریب واردات این محصول به رشد قابل توجه 

میلیون نفر به  3۶گردد )به واقع با تغییر ذائقه مصرف و رشد جمعیت از جمعیت و افزایش میزان مصرف روغن در کشور باز می
نفر، به تبع ضریب واردات نیز تشدید شده استمیلیون  80بیش از  ). 

ای روغنی شده، زیرا بخش قابل توجهی از وی افزود: افزایش ضریب مصرف مرغ و گوشت نیز باعث افزایش میزان واردات دانه
 .تغذیه طیور و دام به محصول مذکور وابسته است

میلیون دالر صرفه جویی ارزی حاصل  ۴۵0یزان تولید حدود ها با هدف افزایش ممهاجر گفت: با اجرا و پیاده سازی برخی طرح
 .شده است

هایی نیز در این عرصه بوده ایم که با نگاه واقع بینانه و رعایت انصاف، باید به ها و سالیان اخیر شاهد حصول دستاوردالبته در دهه
 .موفقیت های به دست آمده نیز اشاره شود

های های مذکور اظهار کرد: در بخش صنعت دانههای روغنی درباره دستاوردح دانهمشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طر
برابر رشد داشته  3های روغنی نیز بیش از های روغن کشی به میزان چهار برابر و میزان ظرفیت کارخانهروغنی، تعداد کارخانه

 .است
ی روغنی گفت: روغن با کیفیت، اصالح خاک و پایداری تولید هاوی در ادامه با تاکید بر اهمیت کشت و تولید کلزا در میان دانه

رود و با در نظر گرفتن خشکسالی دو دهه اخیر این واقعیت های بارز این محصول خاص به شمار میگندم از ویژگی  غالت به ویژه
شود که عمال امکان کشت هیچ محصولی در تناوب با گندم به غیر از کلزا وجود نداردعیان می . 

های مهم نظام مقدس جمهوری های روغنی از دیگر دستاورداجر تصریح کرد: امکان کشت مکانیزه در تمامی مراحل تولید دانهمه
ها و شود که این امکان در دوران پیش از انقالب وجود نداشت و به واقع، با تالشسال اخیر محسوب می ۴0اسالمی ایران طی 

احل کاشت، داشت و برداشت در کشور به تکنولوژی روز دنیا تجهیز شده استهای انجام شده تمامی مربرنامه ریزی . 
های روغنیاشتغالزایی در مناطق فقیر نشین، موفقیتی دیگر در سایه کشت دانه  

ای که با شود، مولفههای شغلی یکی از ضروریات جدی و اولویت دار کشور در شرایط فعلی محسوب میبدون تردید، توسعه فرصت
شودهای اجتماعی جلوگیری میبروز بخش قابل توجهی از ناهنجاری  های اقتصادی مرتفع و ازآن، بسیاری از نارساییحصول  . 

های روغنی در مناطق فقیر نشین، فرصت و بستر مناسبی را برای ایجاد و توسعه در این میان، پیاده سازی طرح کشت دانه
های شغلی، به ارمغان آورده استفرصت . 

صنعت،تجارت و کشاورزی،در این خصوص به خبرنگار مهاجر  گوید: به واسطه تولید گلرنگ به عنوان منبعی دیگر در تولید می 
های شغلی مناسبی در مناطق محروم و کم برخوردار ایجاد شده استروغن، فرصت . 

آید که های گوناگون اقتصادی به دست میتولید این محصول، موفقیت های متعددی در عرصهبه واقع، با افزایش ضریب کشت و 
های گوناگون توصیف و تشبیه کردای ُبرد ُبرد در بخشتوان آن را به معادلهمی . 

 تعریف استراتژی هدفمند و هوشمندانه، ضرورت مقابله با جنگ اقتصادی دشمن
اقتصادی دشمنان و معاندان کشور، با مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هستیم،  بدون تردید، در شرایطی که شاهد جنگ

رود که کشت های حداکثری، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار میهای سازنده با بهره وری و دستاوردتعریف و طراحی استراتژی
رودبه شمار میها ها و استراتژیها و مصادیق این طرحهای روغنی یکی از نمونهدانه . 

های دیگر را در پی خواهد داشت و به تبع آن با صرفه فعالیتی که عالوه بر تامین نیاز داخلی، کاهش واردات و وابستگی به کشور
 .جویی ارزی، از ضریب فشار و اختالل در فرآیند طبیعی حرکت اقتصادی کشور کاسته خواهد شد
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شود و مجموعه این دستاوردها، مقاومت به مدد فعالیت در این حوزه کسب می های شغلی دستاورد دیگری است کهتوسعه فرصت
کند تر میها و موانع و مشکالت اقتصادی را سهلتر و عبور از چالشپذیری اقتصاد کشور را افزون . 

نائل شویم که نه تنها پرچم های روغنی رود با سعی، تالش و اتخاذ تدابیر هوشمندانه، به چنان موفقیتی در تولید دانهامید آن می
های روغنی از ایران به های دیگر برافراشته شود، بلکه صادرات دانههای روغنی همچون بسیاری از عرصهخودکفایی در تامین دانه

های هدف خارجی نیز، محقق شود، امری که قطعا با برنامه ریزی هدفمند و هوشمندانه قابل حصول خواهد بودها و بازارکشور . 
 لینک خبر 
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 سالمت
 ایرنا  – ۶/11/1397تاریخ : 

 شرایط تولید واکسن های ویژه در موسسه رازی پیگیری می شود
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم  -ایرنا  -کرج 

پیگیرایجاد زمینه تولید واکسن های سازی رازی را امید کشور در عرصه تولید واکسن های انسانی، دامی و طیور دانست و گفت: 
 .ویژه را در موسسه رازی هستیم

به گزارش ایرنا از روابط عمومی موسسه رازی، دکتر کاظم خاوازی در حاشیه بازدید دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس 
ای کشور در عرصه تولید واکسن سازمان برنامه و بودجه از این موسسه گفت: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از بستره

 . های انسانی، دامی و طیور است
وی اظهار داشت: اهمیت این موسسه تا آنجا است که در صورت عدم فعالیت آن شاهد وضعیت بسیار نامطلوبی در کشور خواهیم بود 

 .زیرا اقدامات ارزشمند بزرگی در دستور کار این موسسه قرار دارد
سن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را از جمله این اقدامات مهم عنوان کرد و افزود: در زمان حاضر به وی، تولید آزمایشگاهی واک

هزار دز از این واکسن توسط موسسه رازی تولید و به سازمان دامپزشکی کشور تحویل داده شده که پس  40صورت آزمایشگاهی 

ماه آینده وارد مرحله تولید صنعتی خواهد شد 3از تایید تا  . 
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکید کرد: با توجه به اینکه در زمان حاضر امکان واردات این واکسن به کشور 

وجود ندارد، این اقدام موسسه بسیار بااهمیت است چراکه در صورت مواجهه با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور، موسسه 
این واکسن اقدام خواهد کرد رازی بالفاصله نسبت به تولید . 

وی با اشاره به اینکه پیگیر هستیم شرایط تولید واکسن های ویژه را در موسسه رازی فراهم کنیم، ادامه داد: بازسازی ساختمان ها و 
گرفته استزیرساخت های موسسه رازی با استفاده از منابع دولتی و منابع سازمان تحقیقات، به ترتیب اولویت در دستور کار قرار  . 

تاکنون در منطقه حصارک کرج فعالیت می کند 1303موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از سال   

 .لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83184701


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

   

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

 سالمت
ایرنا  – 1/11/1397تاریخ :   

تکذیب شدآلودگی خوراک طیور در فارس به پودر جیوه   
باز هم انتشار مطلبی در فضای مجازی خبرساز و موجب بروز واکنش ها در این زمینه شد، این بار موضوع نه در  -ایرنا-شیراز

مورد کاهش و یا افزایش قیمت گوشت مرغ بلکه در باره آلودگی خوراک طیور به پودر جیوه و آهن باال گرفته که مسئوالن ذی ربط 
ندفارس آن را تکذیب کرد . 

به گزارش ایرنا مطالبی که در فضای مجازی در این مورد انتشار یافته حتی این موضوع را مطرح کرده که تعدادی از مرغداری 
)های استان فارس نیز یکشنبه شب  ( به سبب استفاده از پودر جیوه و آهن پلمب شده است که مسئوالن بر نادرست 97سی ام دی 

  .بودن آن نیز تاکید کردند
 

 انتشار دهندگان خبر دروغین منتظر برخورد قانونی باشند  **
مدیرکل دامپزشکی استان فارس، دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد انتشار خبر آلودگی مرغداری های فارس به پودر 

 .جیوه و آهن گفت: مطالبی که در این مورد در فضای مجازی منشتر شده شایعه است
زود: متاسفانه در خبری که در چند ساعت اخیر در فضای مجازی انتشار یافته، به دروغ از قول روابط عمومی یعقوب مهندس اف

مرغداری استان فارس شب گذشته )سی ام دی( به دلیل استفاده از پودر جیوه و آهن  20دامپزشکی استان فارس اعالم شده که بیش از 
یز کامال کذب است و صحت ندارددر خوراک طیور، پلمب شده است که این موضوع ن . 

وی ادامه داد: انتشار این مطالب دروغ از سوی مراجع قضایی و پلیس فتا پیگیری خواهد شد تا با عامالن آن که با منتشر کردن 
  .مطلبی کذب موجب تشویش اذهان عمومی شده اند، برخورد قانونی صورت گیرد

 
** ور غیر ممکن استاستفاده از پودر جیوه و آهن برای پرورش طی  

رئیس اتحادیه مرغداران استان فارس هم به ایرنا بیان داشت: امکان این که در پرورش طیور از پودر آهن و جیوه استفاده شود غیر 
 .ماده به خوراک مرغ و طیور اضافه شود در کمتر از چند ساعت آنها را از بین خواهد برد2ممکن است زیرا اگر این 

اد: اگر به خوراک مرغ و طیور جیوه اضافه شود بی درنگ از بین خواهند رفت و امکان توزیع آن در بازار به سینا عباسی ادامه د
 .هیچ عنوان وجود نخواهد داشت

وی افزود: خوراک طیور در تمام واحد های تولید کننده گوشت مرغ محدود به سه ماده ذرت، سویا و کنسانتره است که کنسانتره نیز 
ویتامین های مورد نیاز برای رشد طیور استمجموعه ای از  .  

رئیس اتحادیه مرغداران فارس همچنین تاکید کرد: برخی افراد سودجود با انتشار پیامی در فضای مجازی در صدد هستند با با کاستن 
شایعاتی  از رغبت مردم برای خرید مرغ به نوعی در روند قیمت گذاری این مواد غذایی تاثیرگذار شوند و راه اندازی  

  .مبنی بر استفاده از پودر جیوه و آهن در پرورش طیور نیز با چنین قصد و نیتی انجام می شود
عباسی، همچنین شایعه پلمب شدن برخی از واحدهای تولید کننده گوشت مرغ در فارس را به دلیل اضافه کردن پودر جیوه و آهن به 

ای فعال در عرصه تولید این ماده پروتئینی در این استان پلمب نشده استخوراک طیور، تکذیب کرد و گفت: هیچ یک از واحده .  
 

** تن مرغ آماده طبخ در فارس 380تولید بیش از   
تن مرغ گرم آماده طبخ  380روزانه بیش از  :رئیس اتحادیه مرغداران فارس همچنین در قسمت دیگری از مطالب خود بیان داشت

وه بر تامین نیاز داخل فارس به استان های همجوار نیز ارسال می شوددر این استان تولید می شود که عال . 
عباسی اضافه کرد: هم اینک بیش از یک هزار واحد تولید گوشت مرغ در استان فارس فعال است که اگر از تمام ظرفیت خود برای 

حوزه مهیا خواهد شدتولید بهره گیرند، افزون بر تامین نیاز داخلی، امکان صادرات آن برای فعاالن این  . 
 

 در پرورش مرغ از هیچ ماده سمی استفاده نمی شود **
کارشناس سالمت مرغ یکی از واحد های تولیدی مرغ تخمگذار در شیراز نیز به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در پرورش مرغ تنها 

وه، آهن و هورمون رشد به مرغ های تخمگذار از ذرت، کنسانتره و سویا استفاده می شود و هیچ گونه ماده سمی از جمله پودر جی
 .داده نمی شود

امین واعظ گفت: جیوه و آهن به این دلیل که موادی سمی هستند نه تنها طیور را بلکه در صورت مصرف حتی انسان را در معرض 
  .خطر مسمویت های شدید قرار می دهند
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م ایجاد شده این است که هورمون رشد به بال مرغ تزریق می شود که او بیان کرد: یکی از موضوع هایی که به اشتباه در میان مرد

 .این موضوع نیز کذب است و هیچ گونه هورمونی در این عضو از طیور تزریق نمی شود
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83178995


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

   

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

 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – ۴/11/1397تاریخ : 

  آخرین تحوالت بازار مرغ/شیوع بیماری نیوکاسل عرضه مرغ را کاهش داد
هزار تومان متغیر است 1۴تا  ۵00هزار و  12هزار و مرغ آماده به طبخ از  10حجت گفت: هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  .  

تصادی باشگاه گروه اق صنعت،تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار

هزار تومان و  10، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری خبرنگاران جوان
۵00هزار و  12ها از مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی هزار تومان متغیر است 1۴تا   . 

صلی نوسان قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به تاخیر در های اخیر را دلیل اوی عدم ارسال دان از بنادر در هفته
های دامی در دی ماه مسئله ترخیص و بارگیری نهاده دامی به مدت دو هفته به طور کامل متوقف شد اختصاص ارز به واردات نهاده

تر به بازار کنندزنده با وزن پایین که این امر موجب شد تا مرغداران قبل از رسیدن به وزن مطلوب اقدام به عرضه مرغ . 
های مرغداری در فصل سرما یکی دیگر از عوامل کاهش عرضه و نوسان قیمت حجت ادامه داد: شیوع بیماری نیوکاسل در واحد

رودمرغ در بازار به شمار می . 
جه به آنکه مرغداران جوجه ریزی مناسبی این مقام مسئول با اشاره به اینکه مشکلی در جوجه ریزی شب عید نداریم، بیان کرد: با تو

های خود داشتند، از این رو برای یک ماه آینده کمبودی در عرضه مرغ نخواهیم داشتدر واحد . 
های اخیر موجب شد تا در شرایط وی از کاهش عرضه مرغ به بازار خبر داد و گفت: کمبود دان و عرضه اجباری مرغ در هفته

کمتر باشد که از این رو نوسان قیمت مرغ تا دو هفته آینده در بازار دور از انتظار نیستکنونی عرضه نسبت به تقاضا  . 
ها حجت ادامه داد: با توجه به جوجه ریزی مناسب، تسریع در اختصاص ارز به واردات و بارگیری نهاده از بنادر و توزیع در استان

 .منجر به تعدیل قیمت مرغ در ایام پایانی سال خواهد شد
تومان اعالم کرد و گفت: با توجه  ۴00هزار و  3و کنجاله سویا  700در پایان نرخ هر کیلو ذرت در بازار آزاد را یک هزار و  وی

هزار تومان است، در حالیکه با توزیع  1۴ها های دامی، قیمت واقعی هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشیبه نرخ کنونی نهاده
 ۵00هزار و  10تا  10توان انتظار داشت که قیمت مرغ به نرخ نهاده با نرخ مصوب و کاهش نرخ جوجه یکروزه در بازار می

 .تومان برسد
 لینک خبر 
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 سالمت 
 خبرگزاری فارس  – 3/11/1397تاریخ : 

نامه نظارت بهداشتی اجرا نشد/ ارتزاق ناظران بهداشتی از کارفرمایان آیین 19ماده   
رابطه مالی کارفرما و ناظران بهداشتی را نامه نظارت بهداشتی که قرار بود آیین 19رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: ماده 

  .تفکیک کند، به دو دلیل اجرا نشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور امروز در حاشیه پنجمین 

رت بهداشتی اجرا نشد، گفت: دریافت حقوق ناظران نامه نظاآیین 19های بزرگ با بیان اینکه ماده های دامالمللی کلینیسینکنگره بین
کنند اثر بگذاردتواند به سالمت محصوالت دامی و پروتئینی که مردم استفاده میبهداشتی از کارفرمایان می . 

توامان باید  19و  4، 14نامه از قبیل بندهای دلیل شکست اجرای این طرح این بود که همه بندهای مربوط به این آیین»صفری گفت: 
هاست سال« دادند.شد، یعنی این بندها مکمل همدیگر بودند اما چنین نشد و دلیل دوم اینکه باید در اجرا قاطعیت به خرج میمی  اجرا

گیرند و ناگفته پیدا است که عاقبت چنین نظارتی چگونه های تولیدی از خود کارفرمایان حقوق میکه ناظران بهداشتی در صنف
تواند سالمت غذایی کنند و این میران به دلیل نگرانی از دست دادن کارشان معموال بسیاری از نقایص را الپوشانی میخواهد شد. ناظ
  .را تهدید کند

نامه بهداشتی با همکاری سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور شرایط آیین 19گذار مکلف کرده که براساس ماده قانون
الی بین ناظران بهداشتی و کارفرماها فراهم شودبرای قطع رابطه م .  

اجرای آن به شکست انجامید چرا که در آن ظرفیت کاری که هر ناظر بهداشتی   نامه تدوین شد امابه گفته وی اگرچه این آیین
به  19ن اجرای این ماده توانست انجام شود مشخص نشده بود؛ همچنین منبع اصلی دریافت حقوق آنها هم تعیین نشده بود و بنابرایمی

  .سرانجام نرسید
کننده صفری ادامه داد: در برنامه ششم توسعه هم تاکید شده که سالمت محصوالت غذایی از ابتدای تولید تا رسیدن به دست مصرف

نسبت به  باید کنترل شود و در هر مرحله اگر اشکالی در سالمت محصول وجود داشته باشد، بخش باید پاسخگو باشد و به همین
  .کارگیری مسئوالن ناظر بهداشتی هم تاکید شده است

وی در پاسخ به سوال فارس که در برخی موارد سالمت خود ناظران بهداشتی هم باید مورد تایید باشد و آنها کارشان را بدون 
حتمال وقوع تخلف هست، اما در ها اها و صنفگوییم تخلفی وجود ندارد، مثل همه بخشداشتی غیرعرف انجام دهند، گفت: نمیچشم

شود، ضمن اینکه به دنبال اعمال جرائم نقدی هم برای افراد متخلف هم هستصورت شکایت با فرد متخلف برخورد می .  
العمر از کار برکنار کردیمصفری ادامه داد: مواردی بوده که حتی فرد متخلف را مادام .  

ها به معضل جذب بیش از اندازه دانشجویان نظام پزشکی اشاره ی از صحبترئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در بخش دیگر
هزار  5نفر دانشجوی دامپزشکی در کشور است در سال جاری تنها  600کرد و گفت: در حالی که براساس محاسبات تنها نیاز به 

  .دانشجوی دکتری دامپزشکی جذب کردند
ریزی برای های دولتی و چه از سوی دانشگاه آزاد راهی را برای برنامهسوی دانشگاهبرنامگی چه از وی گفت: چنین نابسامانی و بی

گذارداشتغال آنها باقی نمی .  
رغم وی تاکید کرد: بر اساس قانون وزارت جهاد کشاورزی باید سقف نیاز دانشجویان کشاورزی و دامپزشکی را تعیین کند و علی

کنندشود، اما آنها هیچ توجهی به این مساله نمیاینکه این سقف به سازمان سنجش اعالم می .  
سال گذشته تالش کردیم که اجازه ندهیم یک واحد دانشگاهی جدید در حوزه دامپزشکی ایجاد شود، اما همچنان  5صفری گفت: طی 

کرمان تخلف کرده و واحد جدید را ایجاد کردند« بافت»برخی واحدها مانند  .  
های پزشکی مورد های دامپزشکی نباید در مقایسه با مطبکشور با اشاره به اینکه ایجاد کلینیک رئیس سازمان نظام دامپزشکی

ای را در های دامپزشکی چنین اجازههزار پزشک مطب در مناطق مسکونی وجود دارد، اما به مطب 800تبعیض واقع شود، گفت: 
دهندمناطق مسکونی نمی .  

تر از انتقال دام به انسان است؛ تر و سادهی مطرح است، انتقال انسان به انسان بسیار راحتوی ادامه داد: اگر بحث انتقال بیمار
تر مجوز بدهندگیرانهبنابراین برای آنها باید سخت .  

هم در  الوصول باشد و ضابطههایی باشد که سهلهای دامپزشکی در مکانکنیم، ایجاد مطبصفری البته این را هم گفت که قبول می
مراعات شودآن  .  

بار در کشور این انتخابات با کمک آذر خبر داد و گفت: برای نخستین 23وی در ادامه از برگزاری انتخابات شورای استانی در 
  .وزارت کشور الکترونیکی در کل کشور برگزار شد و مورد تایید مسئوالن ارشد نظام هم قرار گرفت

نفر  19درصد افرادی که وارد شورا شدند، از بخش خصوصی بودند و 70د و گفت: های این انتخابات اشاره کرصفری به ویژگی
شددرصد کل اعضا را شامل می 9آنها خانم بودند که تقریبا  .  
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 شیالت
 خبرنگاران جوان  – 7/11/1397تاریخ : 

  هزار تومان ۲5افزایش تولید قزل آال منتفی است/ نرخ هر کیلو قزل آال سر مزرعه 
هزارتنی قزل آال  1۵0تا  1۴0توان انتظار داشت که پیش بینی تولید نبی زاده گفت: با توجه به افزایش هزینه در گردش تولید نمی

  .محقق شود
ارت و کشاورزیصنعت، تجوگو با خبرنگار آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سرد آبی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به دالیل گرانی قزل آال در بازار اظهار کرد: با توجه به آنکه دولت از بخش قزل آال هیچ گونه حمایتی خبرنگاران جوان
محصول همانند بخش گوشت قرمز و مرغ در بازار کاهشی باشد توان انتظار داشت که قیمت ایننداشته است، از این رو نمی . 

وی افزود: اگرچه تولیدکنندگان قزل آال با افزایش عرضه و کاهش سود در نظر دارند که قیمت این ماهی را در بازار ثابت نگه 
دزندارند، اما متاسفانه برخی تصمیمات سازمان شیالت بر نوسان قیمت قزل آال در بازار دامن می . 

نبی زاده ادامه داد: اتخاذ تصمیم قطع واردات تخم چشم زده از سوی سازمان شیالت موجب شده تا در شش ماه آینده شاهد عواقب سو 
 .و افزایش قیمت ماهی در بازار باشیم چرا که اکثر مزارع به سبب قطع واردات تخم چشم زده از تولید جا ماندند

های آتی تاثیر مستقیمی در افزایش قیمت خواهد دآبی، کاهش تولید و کمبود عرضه قزل آال در ماهبه گفته مدیرعامل اتحادیه ماهیان سر
 .داشت، این درحالی است که تولیدکنندگان با کاهش سود خود در نظر دارند که قیمت قزل آال را در بازار ثابت نگه دارند

ایش قیمت ماهی ارتباطی به تولید ندارددرصدی صادرات آبزیان در سال جاری/ افز 30رشد  :بیشتر بخوانید  
های مختلف اعالم کرد و گفت: این درحالی است که حداقل هزار تومان در استان 2۵تا  2۴وی نرخ هر کیلو قزل آال سر مزرعه را 

شودها عرضه میهزار تومان در خرده فروشی 30تا  28هر کیلو قزل آال با نرخ  . 
ل افزایش تولید قزل آال در بازار محقق نخواهد شد، بیان کرد: اگرچه با افزایش قیمت قزل آال تصور نبی زاده با اشاره به اینکه امسا

هزار تن برسد، اما به سبب افزایش هزینه در گردش پرورش دهندگان حاضر به سرمایه گذاری و  1۵0تا  1۴0بر آن بود که تولید به 
بینی تولید محقق نشودتولید نیستند که درنهایت این امر موجب شده تا پیش  . 

های اخیر بسیاری از مزارع به دلیل کمبود آب نتوانستند نسبت به آب گیری مزارع و پرورش اقدام کنند، در وی ادامه داد: در ماه
توانند وارد چرخه تولید شوند و کمبود ماهی در بازار را جبران کنند تا بازار ماهی به تعادل برسدحالیکه هم اکنون می . 

مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه افزایش قیمت ماهی تنها مختص به قزل آال نیست، تصریح کرد: هم اکنون قیمت ماهیان این 
های جنوبی قیمت به حدی باالست که اجازه های اخیر افزایش چشمگیری داشته است و در استانگرم آبی و حتی دریایی نسبت به ماه

دشوجابه جایی ماهی داده نمی . 
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات

 ایران اکونا – 2/11/1397تاریخ : 

 پای چای هند به ایران باز می شود
صادرات چای هند به ایران که در پی بالتکلیفی ناشی از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران متوقف شده بود دوباره از سر گرفته 

شودمی .  
شود. چای کاران در هند گفتند که مجددا درخواست خرید از طرف ایران دارند. گرفته میصادرات چای هند به ایران دوباره از سر 

های نفتی آمریکا به وجود آمده بود جبران می کنداین مسئله روند کاهشی را که در سال گذشته به خاطر بالتکلیفی بر سر تحریم  . 
ای ایران معاف کند. چای کاران بزرگ هند گفتند که خریداران هدولت آمریکا در اواخر سال گذشته تصمیم گرفت هند را از تحریم

 . ایرانی در مورد معامله پرس و جوهایی کرده اند و احتماال اولین چای را که در آوریل تا مه وارد بازار میشود، می خرند
کس( به ایران استرقابت هند با سریالنکا افزایش می یابد چون سریالنکا اصلی ترین صادر کننده چای سنتی )ارتودو  . 

های آمریکا علیه ایران، معامله با ایران برای سریالنکا سخت شده است چون تجارت این کشور با دالر استدر پشت صحنه تحریم  . 
کند. این کشور خودش چایکاری دارد و چای صادر می کند مخصوصا به هند، درصد کل چای جهان را مصرف می 5ایران حدود 

تن چای در سال مصرف می کنند که یک چهارم آن تولید داخل است 105000. ایرانی ها حدود سریالنکا و کنیا  . 
رود عالقه مجدد ایران به خرید چای بیشتر از هند، چایکاران هند را مجبور کند بخشی از تولید چای غیرسنتیانتظار می  (CTC)  خود

 . اختصاص دهند (را به چای سنتی )ارتودوکس
میلیون کیلوگرم چای سنتی تولید میکند. چای سنتی برگ های کامل چای است که با فرایند سنتی تولید می شود 100تا  80هند ساالنه   

. 
کرور روپیه به ایران صادر کرد. اگر مشکلی  671.69کیلوگرم چای سنتی با ارزش  27.26طی ژانویه تا نوامبر سال گذشته، هند 

میلیون کیلوگرم می رسد 30به  2019یاید، صادرات چای هند به ایران در های آمریکا علیه ایران پیش نبا تحریم  . 
کند، صادرکنندگان چای هند که نگران این شرایط بودند، ارسال پس از اینکه آمریکا سال میالدی گذشته اعالم کرد ایران را تحریم می

هم به تولید چای غیر سنتی به جای سنتی روی آوردندبرخی از محموله های خود را به ایران متوقف کردند و برخی تولیدکنندگان   .   
درصدی تولید چای سنتی، قیمت آن تغییری نکرده است 10علیرغم کاهش   

 . لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
خبرنگاران جوان  – 7/11/1397تاریخ :   

  هزار تومان 11های هدف/قیمت هر کیلو قارچ تن قارچ به بازار ۳0صادرات روزانه 
های عراق، افغانستان، قطر، کویت و عمان خبر دادتن قارچ به کشور 30یک مقام مسئول از صادرات روزانه  .  

روه اقتصادی گ صنعت،تجارت و کشاورزی محمد حسن افشار رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ در گفتگو با خبرنگار

، در خصوص شرایط بازار قارچ اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و رونق صادرات، متوسط قیمت باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 11کنونی هر کیلو قارچ در بازار  . 

ا توجه به نوسان قیمت مواد اولیه، های تولیدی قارچ را نوسان قیمت محصول در بازار اعالم کرد و افزود: بترین مشکل واحدوی مهم
 .تولیدکنندگان از محل فروش قارچ درآمد مناسبی ندارند

تومان اعالم کرد و گفت: در شرایط کنونی، تولیدکنندگان در فروش هر کیلو  900هزار و  8افشار قیمت تمام شده هر کیلو قارچ را 
2قارچ  کننددرصد سود می 1۴تا  12تومان معادل  100هزار و   . 

شود، بیان های هدف صادر میتن قارچ به بازار 30رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به اینکه روزانه 
توان میزان صادرات کرد: در صورت رفع مشکالت حمل و نقل و حمایت دولت و پرداخت یارانه به حمل و نقل هوایی به سهولت می

تن افزایش داد ۵0روزانه را به  . 
های افغانستان، شود، افزود: مابقی میزان صادرات به کشورتن قارچ به عراق صادر می 20تا  1۵وی با اشاره به اینکه روزانه 

شودقطر، کویت و عمان انجام می . 
دالر 2.۵های جهانی بازار قارچ به تعادل رسید/ نرخ هر کیلو قارچ در بازار :بیشتر بخوانید  

دالر اعالم کرد و گفت: با توجه به واقعی شدن نرخ ارز، قیمت قارچ  3تا  2.۵های صادراتی را چ در بازارافشار قیمت هر کیلو قار
های همسایه رقابتی شده است که امیدواریم بانک مرکزی نرخ ارز را واقعی کند تا نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا در کشور

 .تعیین شود
شود که قیمت قارچ در بازار داخل از ثبات نسبی شرایط مساعد صادرات پیش بینی میاین مقام مسئول ادامه داد: با توجه به 

 .برخوردار باشد
وی در پایان با اشاره به اینکه صندوق خرید تضمینی قارچ در سه ماه اخیر راه اندازی شده است، تصریح کرد: انجمن قارچ با 

د تضمینی قارچ مازاد تولید را تولیدکنندگان خریداری کند تا قیمت در بازار تولیدکنندگان کامپوست مذاکره کرد تا با ایجاد صندوق خری

 .داخل به تثبیت برسد
 لینک خبر
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ات ردصادرات و  وا  
 خبرگزاری فارس  – 7/11/1397تاریخ : 

هزار راس دام زنده برای تنظیم بازار گوشت  50واردات هفتگی   
شود، از اقدامات هزار راس دام وارد کشور می ۵0مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه با انعقاد قراردادی هر هفته 

  .انجام شده برای تامین نیاز بازار گوشت خبرداد
،صدا و سیمابه نقل از  به گزارش خبرگزاری فارس؛ حمید ورناصری اظهار داشت: برای تامین نیاز بازار گوشت اقدامات زیادی  

ها گیرد و در فروشگاهی میانه انجام میانجام شده از جمله واردات گوشت گوسفندی تازه که به صورت روزانه از استرالیا و آسیا
گیردشود و همچنین عرضه گوشت گوساله منجمد هم در برخی صنوف منتخب و سازمان میادین انجام میعرضه می .  

 وی افزود: برای تکمیل این فرآیند اقدام دیگری نیز انجام شده که انعقاد قرارداد برای واردات دام زنده است و ظرف روزهای آتی با
هزار راس دام این موضوع محقق می شود ۵0واردات هفتگی  . 

شوند و به صورت الشه تازه در تمامی ها مختلف کشتار میهای تهران و استانهای وارد شده در کشتارگاهورناصری ادامه داد: دام
شوندها عرضه میهای توزیع منتخب تهران و شهرستانشبکه . 

های طوالنی خرید گوشت دام به نرخ دولتی اظهار داشت: فاصله قیمتی م کشور با اشاره به صفمدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دا
تر در دسترس شهروندان قرار گیرد تا این مشکل های طوالنی شده و باید گوشت آسانمیان بازار و این مراکز باعث تشکیل این صف

  .برطرف شود
اهتر شدن این صفوف و دسترسی آسان به گوشت دام را در پی دارد و از سوی وی افزود: واردات هفتگی دام زنده از یک سو کوت

  .دیگر به دلیل افزایش عرضه، کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت
های نظارتی، نظارت خود را بر عرضه با ورناصری خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و سایر سازمان

نحوه عرضه تشدید خواهند کرد تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود های مصوب و همچنینقیمت .  
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به ادامه عرضه مرغ منجمد و گرم نیز تصریح کرد: در تهران تمام میادین تره بار 

و این روند تا زمانی که قیمت  کنند و در این خصوص مراجعات بسیار زیاد استتومان عرضه می 9800گوشت مرغ را با قیمت 
یابدمرغ در بازار متعادل شود، ادامه می  

 .لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
ایرنا  – 1/11/1397تاریخ :   

آجیلی مجاز شدواردات دانه آفتابگردان   
وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه ای به سازمان های استانی خود ابالغ کرد و براساس آن واردات دانه  -ایرنا -تهران

 .آفتابگردان آجیلی با ارز ثانویه را مجاز اعالم کرد

ابالغ بخشنامه ای به به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصای ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت دوم خردادماه با 
سازمان های تابع اعالم کرد واردات و ثبت سفارش دانه روغنی آفتابگردان تا اطالع بعدی ممنوع است و همه تاییدیه های 

  .قبلی در سامانه جامع تجارت جهانی برای تخصیص چهار هزار لایر به ازای هر دالر برای این دانه های وارداتی لغو شد
دانه »رت صنعت، معدن و تجارت که امروز در تارنمای گمرک منتشر شده، همچنان واردات براساس بخشنامه وزا

ممنوع است« آفتابگردان روغنی .  
قلم  15بررسی آخرین جداول آماری گمرک نشان می دهد روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب جزو 

ماه امسال قرار دارد 9کاالی عمده وارداتی در  .  
تن روغن دانه آفتابگردان و گلرنگ به ارزش  605هزار و  378این اساس در این مدت بر هزار  370میلیون و  310

درصد  18.13درصد و از نظر ارزشی  15.37دالر وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 
 کاهش نشان داد

  .لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – 3/11/1397تاریخ : 

شود های دامی و کشاورزی مییک چهارم بودجه کشور صرف واردات نهاده  
و برخی  های دامیرغم اینکه یک چهارم بودجه عمومی کشور صرف واردات نهادهنماینده دامپزشکان کشور در مجلس، گفت: علی

ها راضی هستندشود، اما نه مردم از قیمت گوشت و نه تولیدکنندگان از قیمت نهادهمحصوالت کشاورزی مانند گوشت می .  
نماینده دامپزشکان کشور در مجلس در پنجمین کنگره  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز یوسف داودی

های دامی و محصوالت هزار میلیارد تومان صرف واردات نهاده 100با بیان اینکه ساالنه  های بزرگهای دامالمللی کلینیسینبین
شود، گفت: این رقم حدود یک چهارم کل بودجه عمومی کشور است و همچنان نارضایتی درباره قیمت بین کشاورزی مانند گوشت می

  .مردم و تولیدکنندگان وجود دارد
با احتساب یک و نیم میلیون بشکه صادرات نفت به قیمت  98سال  نماینده مردم سراب گفت: کل بودجه هزار  407دالر حدود  54

شودهای دامی و محصوالت کشاورزی مید رصد آن صرف نهاده25بسته شده است که تقریبا   میلیارد تومان .  
است و باید این نگاه در وزارت درصد جو در کشور وارداتی  50درصد کنجاله سویا و حدود  90درصد ذرت،  95به گفته داودی 

  .جهاد کشاورزی عوض بشود و بتوانیم اینها را در داخل تولید کنیم
ایم ثبات و تنظیم قیمت در بازار ایجاد شود، گفت: با این وجود نتوانستهوی با بیان اینکه یک میلیارد دالر ارز صرف واردات اینها می

  .کنیم
ادامه به جذب بیش از اندازه دانشجویان دامپزشکی به عنوان معضل بزرگ اشاره کرد و  نماینده دامپزشکان کشور در مجلس در

های گذشته در حوزه دانشگاه را پوشش بدهد، اما در حال های سالماندگیاندازی دانشگاه آزاد این بود که عقبگفت: هدف از راه
  .حاضر جذب بیش از اندازه دانشجو تاثیر معکوس گذاشته است

های دولتی هم رقیب های چند برابری کرد دانشگاهمه داد: حقیقت این است که در کنار دانشگاه آزاد که مدام به خاطر پول جذبوی ادا
های شبانه و پیام نور آنها هم مدام از مردم پول گرفتند و دانشجویان پولی جذب کردند که برخالف جدی آنها شد و با ایجاد دانشگاه

  .قانون است
های دولتی نباید از مردم پول بگیرندهت: براساس قانون دانشگاداودی گف .  

پور های رازی برگزار شد به بزرگداشت دکتر تقی تقیهای بزرگ که در سال همایشهای دامالمللی کلینیسینامروز پنجمین کنگره بین
و تشخیص در حوزه دامپزشکی را داشته و سال سابقه تدریس  40ساله است که  70پور دامپزشک بازرگانی مزین بود. دکتر تقی

هایی را نیز در حوزه دامپزشکی کشور داشته استمسئولیت . 
تشخیص اولیه بیمار در کل جهان به نام او ثبت شده است 8تشخیص اولیه در ایران و  16وی از منطقه گیالن است و  . 

ردانی کردند و حضار بارها و بارها به پاس تقدیر از زحمات در ا ین مراسم همه سخنرانان از خدمات شایسته این استاد تقدیر و قد
  .ایشان همگی سرپا ایستادند و دقایقی طوالنی کف زدند

 .در این مراسم از خدمات شایسته استاد تقی تقی پور بازرگانی تقدیر به عمل آمد
 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
خبرنگاران جوان  – 2/11/1397تاریخ :   

  صادرات گوجه آزاد شد/ ممنوعیت صادرات تخم مرغ و ابریشم
ای از رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات )تا اطالع ثانوی( و گوجه فرنگی و محصوالت آن، خبر دادگمرک ایران در بخشنامه .  

، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، پیرو نامه وزیر صنعت، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و »ای به کلیه گمرکات اجرایی موضوع معدن و تجارت، در بخشنامه

را ابالغ کرد« الت آنمحصو . 
طبق این بخشنامه اقالمی که مجوز صادرات گرفته اند شامل آخال حبوبات )تا اطالع ثانوی( و گوجه فرنگی و محصوالت آن 

شودمی . 
، فیلم پلی استر شفاف، تخم مرغ خوراکی و غیرخوراکی، جوجه یک روزه، BOPP همچنین صادرات کاغذ و کارتن بسته بندی، فیلم

97/10/19م ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم و پشم خام و نخ و الیاف پشمی تایید شده از تاریخ پیله کر تا اطالع  

ستثانوی ممنوع ا . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 3/11/1397تاریخ : 

به واردات نهاده های کشاورزی اختصاص دارد 98یک چهارم بودجه   
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از وضعیت تامین و  -ایرنا –تهران

به واردات نهاد های کشاورزی اختصاص یافته است 98قیمت ها در بازار ناراضی هستند، گفت: یک چهارم الیحه بودجه  . 
های بزرگ، های دامامروز )چهارشنبه( در پنجمین کنگره بین المللی کلینیسین« یوسف داودی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

میلیارد تومان بسته  هزار 407دالر حدود  54میلیون بشکه صادرات نفت به قیمت  1.5با احتساب  98افزود: کل الیحه بودجه سال 

های دامی و محصوالت کشاورزی می شوددرصد این رقم صرف واردات نهاده 25شده که به طور تقریبی  . 
شود، تصریح کردوی با بیان این که ساالنه یک میلیارد دالر ارز صرف واردات نهاده های کشاورزی و دامی می با این وجود  :

یمایم در بازار ثبات ایجاد کننتوانسته . 
درصد جو وارداتی است که  50درصد کنجاله سویا و حدود  90درصد ذرت،  95به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، همچنان 

 .باید در وزارت جهادکشاورزی این نگاه تغییر کند و ما بتوانیم این محصوالت را در داخل کشور تولید کنیم
 

آزاد هستند دانشگاه های دولتی در پول گرفتن رقیب دانشگاه **  
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی درباره عملکرد دانشگاه آزاد اسالمی در سالهای اخیر گفت: در سالهای گذشته تعداد 
تحصیل کرده های کشورمان نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار کم بود؛ دانشگاه آزاد اسالمی به دلیل محدود بودن بودجه 

نمی توانست کل نیاز علمی جامعه را تامین کند، با هدف افزایش کمی فارغ التحصیالن دانشگاهی شروع به کار کردو اینکه دولت  . 
واحد دانشگاهی است که با وجود معایب و مزایا نظام آموزش عالی  400وی اظهارداشت: اکنون دانشگاه آزاد اسالمی دارای بیش از 

 .کشور را تحت تاثیر قرار داده است
ی تصریح کرد: دانشگاه آزاد در واقع یک موسسه غیرانتفاعی است که دانشگاه های دولتی نیز با راه اندازی نام های شبانه با داود

دریافت پول از دانشجویان در حال رقابت با دانشگاه آزاد هستند. این در حال یاست که دانشگاه های دولتی باید خدمات علمی رایگان 
هنددر اختیار جامعه قرار د . 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن انتقاد از عملکرد سازمان دامپزشکی و وزارت علوم در رشد پذیرش دانشجویان رشته های 
دامپزشکی در سالهای اخیر ادامه داد: این درحالی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توانست با کنترل تعداد پذیرش 

فارغ التحصیالن و بازار کار را کنترل کندشده های رشته های پزشکی شرایط  . 
وی براین باور است که دکتری دامپزشکی نیز می توانند سطح وسیعی از فعالیت ها را انجام بدهند و بازار کار خوبی داشته باشند؛ 

دامپزشکان اصالح کنیم بنابراین با کنترل پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها و اصالح قوانین دامپزشکی می توانیم شرایط را به نفع . 
امروز در مرکز بین المللی همایش های ( 2019به گزارش ایرنا، پنجمین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ )ایکالپ 

 .رازی آغاز بکار کرد و تا فردا ادامه دارد

زشکی دانشگاه تهران تقدیر شداستاد دانشکده دامپ« تقی تقی پور بازرگانی»در این کنفرانس از خدمات ارزنده دکتر  . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 7/11/1397تاریخ : 

  ماهه امسال 9هزارتن چای در  4۲افزایش واردات چای از هند صحت ندارد/ واردات 
میزان صادرات چای از هند به ایران صحت ندارد ها مبنی بر افزایشجهان ساز گفت: اخبار منتشر شده در برخی رسانه .  

وگو با خبرنگارحبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت، تجارت و کشاورزی 

 ۴2ماهه گمرک،  9ا اشاره به اینکه میزان واردات چای نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است، اظهار کرد: براساس آمار ب
درصد رشد داشته است 3های مختلف وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها هزار تن چای از کشور . 

ها ها وارد شده است، افزود: اخیرا مباحثی در رسانهند و مابقی از دیگر کشورهزارتن چای از ه 2۴وی با اشاره به اینکه امسال 
مطرح شده که میزان صادرات چای از هند به ایران افزایش یافته است، در حالیکه این موضوع صحت ندارد چرا که واردات ضوابط 

 .و شرایط خاص خود را دارد
ر صادرات نفت به هند و واردات چای در مقابل مطرح شده است، اما این امر بدان جهان ساز ادامه داد: اگرچه اخیرا مباحثی مبنی ب

 .معنا نیست که بیش از حد نیاز چای وارد کنیم تا تولید داخل تحت تأثیر قرار گیرد
 022هزارتن برگ سبز چای با ارزش بیش از  112رئیس سازمان چای درباره آخرین وضع مطالبات چایکاران بیان کرد: امسال 

کارخانه چای سازی پرداخت  2میلیون تومان از مطالبات مربوط به  800میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تا کنون تنها 
 .نشده است

تن چای خشک صادر شد ۶00هزار و  12درصد مطالبات چایکاران/  98پرداخت بیش از  :بیشتر بخوانید  
های چای سازی را به چایکاران پرداخت خواهد مانده مطالبات مربوط به کارخانه به گفته وی، سازمان چای ظرف چند روز آینده

 .کرد
درصدی تولید برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: امسال از مجموع بهای برگ سبز  ۴جهان ساز از رشد 

۶00هزار و  12چای خریداری شده،  هزارتن چای خشک، مابقی نیاز  10۵ساالنه تن چای خشک تولید شد که با وجود مصرف  
 .کشور باید از طریق واردات تامین شود

های اخیر، تومانی به واردات و نوسان نرخ ارز در ماه ۴200رئیس سازمان چای در پایان تصریح کرد: با توجه به اختصاص ارز 

 .دیگر واردات چای صرفه اقتصادی ندارد
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
فودپرس  – ۶/11/1397تاریخ :   

هزار تن گوشت قرمز در سال جاری 150واردات حدود   
گرم است، گفت: پیش بینی  3۶معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه سرانه مصرف پروتئین حیوانی هر ایرانی  <مواد غذایی

هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شود 1۵0می شود در سال جاری، حدود  . 
 

های کوچک اظهار داشتاممرتضی رضایی در جریان بازدید از مراکز اصالح نژاد د میزان تولید شیر در کشور بر اساس آمار  :

هزار تن رسیده و به  700میلیون و  10به بیش از  97هزار تن بوده که این عدد در سال  ۶20، دو میلیون و ۵7فائو در سال 
هزار تن رسیده  ۴00به حدود دو میلیون و  ۵7هزار تن در سال 1۶0برابر شده است؛ همچنین تولید گوشت مرغ از  ۴.1عبارتی 

 .است
 

هزار تن در حال حاضر رسیده است، تصریح کرد:  8۶0به  ۵7هزار تن در سال  397وی با بیان اینکه تولید گوشت قرمز نیز، از 
برابری داشته است ۵.۶هزار تن رسیده و افزایش  900هزار تن به  1۶0تولید تخم مرغ نیز، از  . 

 
رسیده  97هزار تن در سال  87، به ۵7هزار تن در سال  ۶00میلیون و  ۶هاد کشاورزی با بیان اینکه تولید عسل از معاون وزیر ج

برابری مواجه بوده ایم 13.3است، گفت: در این زمینه با رشد  . 
 

12کیلو گرم، گوشت قرمز  11۵رضایی اضافه کرد: در حال حاضر سرانه مصرف شیر در کشور  کیلو گرم،  92کیلو گرم، مرغ  
کیلو گرم است 11کیلو گرم و تخم مرغ  1عسل  . 

 
هزار تن واردات گوشت قرمز به کشور  1۵0معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال جاری، حدود 

3۶و گوشت وارداتی،  داشته باشیم، افزود: سرانه مصرف روزانه پروتئین حیوانی برای هر ایرانی با احتساب محصوالت شیالتی  
گرم است 29.۵گرم و بدون در نظر گرفتن محصوالت شیالتی،  . 

 
هزار  330واحد پرورش دام سبک با ظرفیت  ۵3مجموعا  97این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال 

هزار رأس در کشور ایجاد شده  110ین با ظرفیت واحد جدید برای دام سنگ ۶0رأس مشغول به کار بوده است، یادآور شد: امسال 
 .است

 
هزار رأس بوده  ۵0تعداد دام هایی که تحت پوشش مدیریت اصالح نژادی قرار گرفته اند،  97رضایی با اشاره به اینکه در سال 

1۴00است، تصریح کرد: این رقم در سال   20زار تن شیر و ه ۴۶0هزار رأس افزایش می یابد که به این ترتیب،  3۴0به حدود  
 .هزار تن گوشت قرمز با منشأ بز به تولیدات کشور افزوده می شود

 
، 1۴00هزار رأس گوسفند تحت پوشش اصالح نژادی قرار گرفته است که این رقم در سال  ۶0نیز،  97وی افزود: همچنین در سال 

هزار تن شیر با منشأ گوسفند در کشور تولید می شود 2۵0هزار تن گوشت و  800هزار رأس می رسد و در نتیجه آن،  800به  . 
 

گوساله های پرواری نژادهای دومنظوره،  :این مقام مسئول با اشاره به پرورش نژادهای گاو دو منظوره در کشور، اظهار داشت

ودسرعت رشد بیشتری از نژاد هولشتاین که نژاد غالب کشور است، دارد که این باعث افزایش بهره وری می ش . 
 

به بیش از یک  1۴00بینی می شود این رقم تا هزار رأس عنوان کرد و گفت: پیش 280وی جمعیت نژاد گاو دو منظوره کشور را 
هزار تن گوشت تولید خواهد شد 30هزار تن شیر و  ۵۵0میلیون رأس برسد و در نتیجه از این محل  . 

 
هزار تن شیر شتر  18هزار تن گوشت و  12،معادل 97شان کرد: درسال رضایی با اشاره به تولیدات گوشت و شیر شتر نیز، خاطرن

 .در کشور تولید شده است
 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی

 ایرنا  – 7/11/1397تاریخ : 

 بالتکلیفی عاقبت پایانه گل و گیاه مازندران
سال از شروع ساخت آن در شهرستان عباس آباد در غرب مازندران می گذرد 13بزرگترین پایانه گل و گیاه کشور که  -ایرنا-ساری

گیری در فهرست پروژه های اقتصاد مقاومتی همچنان دربالتکلیفی استدرصدی و با وجود قرار 80با پیشرفت فیزیکی  . 
درصد آن از سوی  70میلیارد لایر هزینه شد که  400طبق آخرین گزارش رسمی برای این پروژه صادراتی ،تاکنون یک هزار و 

درصد نیز با اعتبار دولتی تامین شده است 30بخش خصوصی اعم از فروش سهام و آورده متقاضی و . 
 1400میلیون سهم به قیمت هر سهم  74در حالیکه این پروژه همچنان در بالتکلیفی است، سهام آن در تاالربورس اوراق بهادار با 

فروخته شد 96لایر در سال  . 
و ارزش میلیون تنی  7به گزارش خبرنگار ایرنا، پایانه صادراتی گل و گیاه مازندران با هدف تسهیل در بهره گیری از ظرفیت تولید 

میلیارد دالری محصوالت کشاورزی استان در دست اجرا است 2 . 
 

 پایانه صادراتی  ***
پایانه های صادراتی مکان های مشخصی برای نهایی نمودن و تسهیل در امر صادرات و کاهش هزینه های پنهان فرآیند صادرات و 

مهای تولید، توزیع و صادرات است به گونه ای که این هدف اصلی از ایجاد آنها ایجاد هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ بین نظا
گذرگاههای اقتصادی بدون دخالت در حوزه تولید با نظارت برانجام تولید صادراتی و ایجاد مکانیسم بازار رسانی مناسب توسعه 

 .صادرات کشور را برعهده می گیرند
اید حداقل یک پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی داشته باشدبراساس قانون برنامه ششم توسعه تا پایان این برنامه هر استانی ب . 

 9سال قبل به استان های کشور ابالغ شد واز آن زمان تاکنون  14حدود  83مصوبه ساخت پایانه صادراتی نخستین بار در سال 
 .مجوز برای ساخت پایانه محصوالت کشاورزی صادر شد

 
 پایانه صادراتی در انتظار زیرساخت  ***

ر اجرایی پایانه گل و گیاه مازندران مستقر در عباس آباد گفت: پایانه صادراتی گل و گیاه از لحاظ زیرساخت ساختمان، تاالر مدی
 .بورس، مرکز آموزشی، گمرک، آزمایشگاه و قرنطینه که در اختیار مدیریت اجرایی پایانه بود تکمیل است

: در شرایط فعلی ما برای افتتاح ابتدا نیاز به تامین زیرساخت آب، برق ، گاز و یعقوب عابدینی خواجه وندی به خبرنگار ایرنا افزود
 .راه دسترسی ) پل( و اینترنت داریم که با وجود چندین نشست و توافق هنوز دستگاههای خدمات رسان این امکانات را فراهم نکردند

مستقر شوند و به صورت عملیاتی کار پایانه نیز شروع می  وی اضافه کرد: با تامین این زیرساخت ها دستگاههای مرتبط می توانند
 .شود و مشکل حادی برای افتتاح و بهره برداری این پروژه بزرگ وجود ندارد

 
میلیارد لایر تسهیالت بانکی  100افتتاح فاز اول با  ***  

میلیارد  400متر مربع،تاکنون یک هزار و هزار  10عابدینی میزان هزینه کرد برای ساخت پایانه صادراتی گل و گیاه با زیربنای 
میلیارد لایر از محل فروش سهام در بورس و  250میلیارد لایر از این اعتبار از محل تسهیالت بانکی،  350لایر اعالم کرد که 

 .فرابورس و مابقی نیز آورده بخش خصوصی تامین شده است
میلیارد لایر اعتبار داریم و با توافقی که با یکی از  100ین پایانه نیاز به وی اضافه کرد: در شرایط فعلی ما برای افتتاح فاز اول ا

میلیارد لایر می شود با زمین و امالک شخصی  550بانک های دولتی انجام شد با تهاتر بدهی سررسیدی که با جریمه و سود حدود 
 .این تسهیالت نیز تامین می شود

مازندران اظهار داشت: با این تسهیالت، تجهیزات لجستکی، آزمایشگاهی و قرنطینه و سایر مدیر اجرایی پایانه گل و گیاه عباس آباد 
ماه پس از دریافت تسهیالت این امکانات فراهم و پایانه فعالیت خود را  4تجهیزات مورد نیاز خریداری می شود و حداکثر در مدت 

 .شروع می کند
 

 رد هزینه الکچری برای پایانه  ***
هزینه های غیر ضرور در ساخت پایانه از جمله مرکز آموزشی ) دانشگاه وی در مورد  گفت: تمام ساخت و سازها براساس نقشه  (
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ای انجام شد که برای آن موافقت نامه اصولی صادر شد و بدون داشتن زیرساخت هایی چون دانشگاه و تاالر بورس صدور مجوز 
 .انجام نمی شد

ایانه صادراتی گل و گیاه با تامین زیرساخت آب، برق، گاز، اینترنت و ساخت پل آماده راه اندازی عابدینی یادآور شد : به هر حال پ
 .است و درخواست ما از استاندار مازندران نیز صدور دستور سریع برای تامین این امکانات و افتتاح پایانه است

 
 پیشنهاد جانمایی با دستگاههای دولتی  ***

خاب مکان فعلی پایانه صادراتی گل و گیاه و دوری آن از بندر، فرودگاه و راه آهن گفت: اگرچه این پایانه عابدینی در مورد علت انت
از لحاظ مسافت دسترسی آسان به فرودگاه، بندر و شبکه ریلی ااستانی دارد ولی این مکان از سوی دستگاههای دولتی بازدید و مورد 

 .تایید قرار گرفت
بیشتر کارهای حمل و نقلی از پایانه با شبکه حمل و نقل زمینی انجام می شود و در صورت نیاز به  وی اضافه کرد: ضمن اینکه

 .فرودگاه نیز مسیر طوالنی نداریم
 

 انتقاد از صدور مجوز ساخت پایانه های جدید  ****
میوه و تره بار در آمل و جویبار  مدیراجرایی پایانه گل و گیاه عباس آباد در مازندران از صدور مجوز برای ساخت پایانه برنج و
 .انتقاد کرد و این اقدام را نوعی ضربه خوردن به اقالم صادراتی در بازار های خارجی دانست

عابدینی مدعی است که فعالیت چند پایانه صادراتی در استان که فعالیتش در خارج کشور و حمایت از تولید داخلی است ایجاد نوعی 
به چشم صادرکنندگان و کاالی صادراتی ایرانی می رود رقابت کاذب است که دودش . 

وی اضافه کرد: پایانه صادراتی عباس آباد می تواند تمام کارکردهای پایانه های دیگر که مجوز ساخت گرفتند را انجام دهد و 
 .امکانات مورد نیاز نیز در پایانه در دست ساخت پیش بینی شد

 
ایانه صادراتی بدهی بانکی سنگ بزرگ پیش پای پ ***  

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صمت مازندران اولویت اول سازمان متبوعش را در سال جاری تعیین تکلیف پروژه بزرگ 
سال پیش کلنگش زده شد ولی تاکنون به مرحله افتتاح نرسیده است 13پایانه صادراتی گل و گیاه این استان می داند که از  . 

فت و گو با خبرنگار ایرنا بدهی معوقه بانکی را سنگ بزرگ پیش پای پایانه صادراتی گل و گیاه استان می داند ابراهیم یعقوبی در گ
 .که در شهرستان عباس آباد ساخته و آماده افتتاح است

ی دریافت میلیارد لایر بدهی سررسید شده به یکی از بانک های عامل استان دارد که برا 500وی افزود : این پایانه افزون بر 

 .تسهیالت جدید باید بدهی معوقه اش را تعیین تکلیف کند و این کار با تهاتر از طریق واگذاری زمین در حال انجام است
یعقوبی اضافه کرد: به نظر می رسد در واگذاری زمین به بانک برای تهاتر بدهی نیز یک سری مشکالتی از جمله سند وجود دارد و 

اظ حقوقی با وقفه مواجه کرد و با دستور استاندار مازندران برای تعیین تکلیف تالش می شود در کمترین این کار انتقال را از لح
 .زمان نسبت به بهره برداری از این گذرگاه بزرگ اقتصادی گام اساسی برداشته شود

 
 تامین زیرساخت نیم بند ***

یم بند از قبیل راه، گاز، آب، تلفن و اینترنت برای پایانه معاون سازمان صمت مازندران می گوید : در شرایط فعلی زیرساخت ن
 .صادراتی گل و گیاه فراهم است که می توان با همین امکانات نیم بند نیز این پروژه را مورد بهره برداری قرار دارد

کار می آیند و مشکلی برای  یعقوبی گفت: با راه اندازی پروژه در صورت نیاز به افزایش امکانات زیرساختی دستگاه های متولی پای
 .توسعه زیرساختی وجود ندارد

 
 نبود محدودیت قانونی برای صدور مجوز پایانه های متعدد ***

این مسوول در مورد صدور چندین مجوز برای پایانه صادراتی در مازندران از قبیل برنج، گل و گیاه، خاویار و میوه و تره بار می 
جوز براساس سیاست های خصوصی سازی بدون منع قانونی انجام شد و هر یک از این پایانه ها نیز گوید: تمام این فرایند صدور م

 .کارکرد تخصصی خود را دارند
یعقوبی افزود : عالوه بر آن به دلیل پراکندگی استان مازندران صرف یک پایانه در غرب نمی تواند جوابگوی مجموع نیاز استانی 

اس صادر شدباشد و مجوزها نیز بر این اس . 
معاون توسعه بازرگانی داخلی اداره کل صمت مازندران گفت: براساس دستورالعمل جدید ابالغی از سوی دولت پایانه های صادراتی 
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 .نیز مشمول مشوق های صادراتی معافیت گمرکی، مالیاتی و تسهیالت ارزان قیمت قرار گرفتند
پس کارکرد پایانه ها رونق بیشتری می گیرد و با این روند تعدد پایانه ها در  یعقوبی خاطرنشان کرد: با این دستورالعمل، از این

 .تسهیل صادرات تاثیرگذار است
 

 سکوت بانک طلبکار ***
بانک ملی که یکی از طلبکاران اصلی پایانه صادراتی گل و گیاه استان مازندران محسوب می شود و طلب این بانک از لحاظ قانونی 

میلی را برای این گذرگاه اقتصادی دچار مشکل کرد در تماس چندین باره خبرنگارایرنا با روابط عمومی برای دریافت تسهیالت تک
هماهنگی جهت دریافت نقطه نظرات این بانک به دلیل حضور مکرر مسووالن این بنگاه اقتصادی در جلسات استانی و شهرستانی 

 .امکانپذیر نشد
 

لیف این پروژه دستور استاندار برای تعیین تک ***  
استاندار مازندران در شورای برنامه ریزی از تاخیر در بهره برداری پایانه گل و گیاه عباس اباد انتقاد کرد و خواهان تعیین تکلیف 

پروژه مهم اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است 40این پروژه مهم اقتصادی مازندران شد که در فهرست  . 
در بهره برداری از این پروژه باعث از دست رفتن قابلیت و کارکرد آن می شود و باید هر چه  احمد حسین زادگان افزود: تاخیر

 .سریعتر دستگاههای متولی ) صنعت، معدن و تجارت( نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنند
میلیارد دالر  2افزون بر میلیون تن محصوالت کشاورزی تولید می شود که ارزش صادراتی آن  7براساس امار ساالنه در مازندران 

درصد از ظرفیت های کشاورزی این استان  10تخمین زده می شود ولی برخی موانع از جمله نبود زیرساخت باعث شد تاکنون حدود 
 .به مرحله صادرات برسد که بیشترین محصوالت صادراتی این استان نیز تاکنون به لبنیات اختصاص داشته است

میلیون گیاهان  430هکتار اراضی باغی زیر کشت گل و گیاه قرار دارد و ساالنه حدود  33ر و در استان مازندران یکهزا
میلیون بدنه گل تولید می شود 53میلیون درخت ودرختچه و  85میلیون گل شاخه بریده،  226میلیون گلدانی، 21آپارتمانی، . 

ن به خارج کشور صادر می شودمیلیون شاخه گل از مازندرا 2در وضعیت فعلی طبق آمار ساالنه حدود  . 
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 ندمگ

 
 ایرنا  – 1/11/1397تاریخ : 

حمل و نقل ترکیبی»هزار تن گندم با استفاده از  600توزیع  » 
هزار تن گندم تولید داخلی با استفاده از حمل ونقل چند وجهی  600معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت:  -ایرنا -تهران

 .ترکیبی برای نخستین بار و از طریق بنادر جنوبی و شمالی تا پایان امسال در کشور توزیع می شود
هفته  3امروز )دوشنبه( در جمع خبرنگاران در محل این سازمان افزود: برای نخستین بار « محمد علی حسن زاده»به گزارش ایرنا، 
هزار تنی و روز گذشته نیزبرای دومین بار یک کشتی دیگر برای توزیع گندم استان های شرقی کشوراز بندر  20پیش یک کشتی 

امام به بندر چابهار رهسپار شده تا از طریق این بندر بتوان گندم های مورد نیاز استان های شرقی و شمال شرقی کشوررا توزیع 
 .کرد

هزار تن گندم از طریق دو بندر  450بینی می شود برای حمل گندم مورد نیاز استانهای شمالی، شرقی و مرکزی  وی ادامه داد: پیش
هزار تن گندم نیز از طریق بندر امیرآباد به استان های  150های مرکزی و شرقی کشور حمل و شهید رجایی و چابهار به استان

یون حمل شودشمالی، اردبیل و آذربایجان غربی و شرقی با کام . 
حسن زاده اظهارداشت: این مدل حمل و نقل ترکیبی سبب بسیاری از صرفه جویی ها و کاهش حوادث رانندگی و ترافیک در 

هزار تن گندم با کشتی به بندر چابهار تنها در مصرف سوخت یک میلیارد تومان  20های کشور خواهد شد؛ به طوری که حمل جاده
جویی داردصرفه . 

های تولیدی داخل کشور در بندر ا هماهنگی های انجام شده با شرکت بازرگانی دولتی و سازمان بنادر قرار است همه گندموی گفت: ب
امام انبار و از آنجا با کشتی به بندر چابهار و یا بندر شهید رجایی منتقل شود تا با استفاده از کامیون، گندم مورد نیاز استان های 

تان ها حمل شودشرقی و مرکزی به این اس . 
معاون بندری سازمان بنادرو دریانوردی با بیان اینکه حمل و نقل درون سرزمینی )کاپوتاژ( برای نخستین بار دراین برنامه مورد 
هزار تنی بار یک هزار دستگاه کامیون را  20یک کشتی  :توجه جدی سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است اظهار داشت

های تمام شده حمل و نقل کاالهای اساسی در کشور بسیار کاهش یابدو این سبب خواهد شد هزینهجابجا می کند  . 
شد، گفت: برای حسن زاده با بیان اینکه پیشتر فرآورده های نفتی استان های شرقی و شمال شرقی از طریق بندر چابهار توزیع می

ید رجایی و بندر امیرآباد آغاز شده و این در کاهش هزینه های حمل نخستین بار توزیع غالت و گندم از طریق بندر چابهار و شه
 .کاالهای اساسی در کشور بسیار موثر است

 111ماه نخست امسال گفت: در این مدت  10معاون بندری سازمان بنادر در ادامه با اشاره به میزان عملیات تخلیه و بارگیری در 

درصد کاهش نشان می دهد 13گیری شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلیون تن کاال در بنادر کشور تخلیه و بار . 
درصد کاهش یافته که متوسط  13.5درصد و کاالهای غیر نفتی  11.7حسن زاده افزود: در این مدت تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی 

ب کاهش تخلیه و بارگیری در بنادر کشور شده قلم کاالهای تولید داخل به کشور سب 1400درصد است و ممنوعیت واردات  13آن 
 .است

بندر شهید رجایی، فاز  3وی با بیان اینکه هیچ برنامه توسعه بندری در کشور متوقف نشده است، گفت: هم اکنون طرح توسعه فاز 

چابهار آغاز کرده است دوم بندر چابهار و طرح توسعه جزیره نگین در بوشهر با سرعت ادامه دارد و اپراتور هندی کار خود را در . 
 لینک خبر  
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 2/11/1397تاریخ : 

گذاری نادرست گندم هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد/آثار نامطلوب قیمت 11.۷تومانی  19۳0گندم   
گذاری نادرست گندم،تعیین نرخ مقاومتی در نامه ای به الریجانی ضمن برشمردن اثرات نامطلوب قیمتشبکه تحلیلگران اقتصاد 

هزار میلیارد تومان بودجه نیاز  11.7تومانی برای خرید تضمینی این محصول را حیاتی دانست و اعالم کرد: این کار به  1930
  .دارد

مقاومتی در نامه ای به علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی، در به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد 
نکاتی مطرح کرد. این کانون تفکر و نهاد  98خصوص بودجه در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی گندم در الیحه بودجه 

« والت آب بر و غیرراهبردیتولید محص»و « کاهش کیفیت گندم تولیدی»، «صادرات قاچاقی گندم»سیاستگذاری با تاکید بر اینکه 
نتیجه قیمتگذاری نادرست برای گندم است، تاکید کرد همانطور که در محاسبات کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس و مرکز پژوهش های 

هزار میلیارد تومان بودجه  11.7تومان تعیین شود و برای این مهم، به  1930مجلس آمده، ضروری است نرخ خرید تضمینی گندم 
ست؛ هرچند بودجه در نظر گرفته شده در شرایط فعلی نیز کمتر از حد مورد نیاز استنیاز ا . 

 :متن کامل نامه این کانون تفکر به الریجانی به شرح زیر است
همانطور که مستحضر هستید؛ بر اساس قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی، دولت موّظف است هر ساله نرخ خرید 

شده در این قانون را اعالم کرده و سپس تولیدات کشاورزان را بر اساس نرخ اعالمی، از ایشان خریداری  تضمینی اقالم مشخص
 .نماید

گندم راهبردی ترین محصول کشاورزی در این قانون است که پس از خرید تضمینی، برای تولید آرد و نان، به کارخانجات آردسازی 
و  665ن بسته به محل مصرف، و صنایع مرتبط فروخته می شود و نرخ فروش آ  .تومان تعیین گردیده است 900

اختالف نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان با نرخ فروش به کارخانجات آردسازی و صنایع مرتبط، توسط دولت هر ساله در 
 6145بودجه سال آتی رقم در بودجه پیش بینی می شود. میزان این یارانه در الیحه « یارانه نان و خرید تضمینی گندم»ردیف 

 .میلیارد تومان در نظر گرفته شده است
تومان  1600معادل  97-98اما از آنجا که طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه کل کشور، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 

تضمینی گندم در بودجه، احتمال کاهش  تعیین شده است، یارانه لحاظ شده برای این ردیف، کافی نیست؛ عدم کفایت یارانه نان و خرید
دهد که چالشی جدی برای خودکفایی در میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان یا تاخیر در پرداخت مطالبات این قشر را افزایش می

 .تولید گندم است
ه این محصول، ضروری است مبلغ میلیون تنی کشور ب 10تومانی برای خرید تضمینی گندم و با توجه به نیاز  1600بنابراین با نرخ 

در نظر گرفته شود 98میلیارد تومان به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در بودجه  8410 . 
های مجلس، نرخ با این وجود، طبق محاسبات انجام شده توسط کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی و همچنین مرکز پژوهش

تومان است؛ تا طبق آنچه در قانون فوق الذکر آمده، با هزینه های تولید  1930سال زراعی آینده کارشناسی خرید تضمینی گندم در 
 .همخوانی داشته باشد

اثر منفی به دنبال  3بر اساس بررسی های کارشناسی و تجربه عملیاتی سال های گذشته، تعیین هر نرخی پایین تر از این میزان، 
 :خواهد داشت که عبارتند از

ت قاچاقی ناشی از باال بودن قیمت گندم در کشورهای همسایهصادرا - در حال حاضر قیمت گندم در کشورهای همسایه با احتساب  :

هزار تومان است 4تا  2نرخ ارز سامانه نیما، بین  . 
ود، کشاورزان در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم پایین تعیین ش :کاهش کیفیت تولید گندم به دلیل افزایش هزینه های تولید -

 .ناچار به تولید گندم با کیفیت پایین تر هستند تا هزینه های خود را کاهش دهند
کشاورزان اقالم دیگر که  :جایگزینی تولید محصوالت غیرراهبردی و آب بر با گندم ناشی از صرفه بیشتر تولید دیگر اقالم -

الیی نیز دارند، جایگزین گندم می کنندسودآوری بیشتر دارد، اما لزوما راهبردی نبوده و مصرف آب با . 
سال اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی  3بنابراین پیشنهاد می شود مجلس شورای اسالمی، پس از 

ر بودجه تومان تعیین نماید و منابع الزم برای آن را نیز د 1930توسط دولت، به این مسئله پایان داده و نرخ خرید تضمینی گندم را 
میلیارد تومان به عنوان  11.710تومانی برای خرید تضمینی گندم، ضروری است معادل  1930لحاظ کند. در صورت تعیین نرخ 

به این مهم تخصیص یابد 98یارانه در بودجه  . 
ر و تحقق اقتصاد امید است تصمیم گیری هوشمندانه مجلس شورای اسالمی در این زمینه، شرایط را برای تقویت امنیت غذایی کشو

مقاومتی فراهم آورد. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است توضیحات تکمیلی در این خصوص را در جلسه ای حضوری 
 خدمت جنابعالی ارائه نماید
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 گندم 
 خبرگزاری فارس  – ۵/11/1397تاریخ : 

کاران میلیاردی پنهان دولت از جیب گندم ۳500مالیات   
خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی از جمله ارکان اساسی امنیت ملی هر کشوری  خبرگزاری فارس،به گزارش 

های اخیر، بارها از سوی مسئوالن مختلف کشور مطرح شده استشود. موضوعی که طی دههمحسوب می . 
تصویب مجلس رسیدبه  68برای تحقق این هدف نیز قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی در سال  طی سه دهه اخیر،  .

 .کشور در دو برهه زمانی در تولید یکی از اقالم اساسی کشاورزی)گندم( به خودکفایی رسیده است
کننده نیمی از پروتئین و انرژی دریافتی مردم کشور است، خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک، با توجه به اینکه گندم، تأمین

دارداهمیتی دوچندان  .  
اند. در همین رابطه، ماه گذشته، روحانی، جمهور و برخی مدیران دولتی نیز بر آن تأکید نمودهسال اخیر، رئیس 5موضوعی که طی 

های جمهور کشور، در دیدار وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سمت خودکفایی در نهادهرئیس
انستکشاورزی و دامی را ضروری د . 

ها در تأمین امنیت کشور سخن گفت. بخش بزرگی از هایش بارها از لزوم توجه به معیشت کشاورزان و نقش آنوی در خالل صحبت
 تأمین امنیت به دست کشاورزان عزیز است

قرار دارد،  جمهور در دیدار با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بار اصلی امنیت کشور بر دوش کشاورزرئیس
شود و این در حالی شود، معموالً نیروهای نظامی و انتظامی به اذهان عمومی متبادر میاظهار کرد: وقتی کلمه امنیت به کار برده می

 .است که بخش بزرگی از تأمین امنیت به دست کشاورزان و دامداران است
انست که از زمان کاشت، داشت و برداشت محصوالت جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و دولت را موظف دبه همین سبب رئیس

ریزی الزم را به اندازه کافی تولیدشده باشد و نسبت به نحوه خرید و توزیع آن برنامهکشاورزی مراقب باشند که این محصوالت به
 .عمل آورده باشد

تواند برای جامعه و مردم باشد، نمیجمهور، اگر کشاورز برای تولید و فروش محصول خود امنیت خاطر نداشته از منظر رئیس
 .امنیت بیافریند

کش کشور بارها و بارها بابت شود که طی چند سال گذشته، کشاورزان زحمتجمهور در حالی مطرح میهای رئیساین صحبت
ان اعالم آن، اختالف نظرهای موجود میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تعیین قیمت گندم و زم

اندمتضرر شده . 
دیگر، اختالفات درون دولتی، امنیت خاطر و اعتماد کشاورزان نسبت به دولت و قانون مصوب مجلس را کاسته است. طی عبارتبه

با  اند که با همت خود وها، با تخلفات سازمان برنامه و بودجه در عمل به قانون خرید تضمینی، این کشاورزان کشور بودهاین سال
اندها، کشور را در تولید گندم خودکفا نمودهوجود تمامی کاستی . 

 سازمان برنامه و بودجه؛ نقد ناپذیر*
های بسیار کشاورزان در خودکفایی گندم، های وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصوالت اساسی و همچنین تالشبا وجود حمایت

های متعددی در مسیر خودکفایی اندازیهای گذشته سنگاقتصاد، طی سال سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه شورای
داشته است -به ویژه گندم-محصوالت اساسی . 

توضیح آنکه، وزارت جهاد کشاورزی در زمینٔه ارائه قیمت محصوالت کشاورزی به شورای اقتصاد تقریباً هرساله طبق زمان مقرر، 
های غیر ها، قیمتوبودجه ضمن مخالفت با این نرخکرده است. لکن سازمان برنامههای پیشنهادی را به این شورا ارسال نرخ

 .کارشناسی برای محصوالت کشاورزی ارائه نموده است
مداری این با وجود این تخلفات گسترده اما مسئوالن سازمان برنامه و بودجه ضمن عدم تغییر رویه غیرقانونی خود، همواره بر قانون

معدن، بازرگانی و ارتباطات  اند. در همین رابطه امانی، رئیس امور صنعت،قانون خرید تضمینی اذعان داشته سازمان در اجرای
)در تعیین قیمت خرید گندم( از عملکرد دولت در  97و  96های سازمان برنامه و بودجه کشور با وجود تخلفات این سازمان در سال

 .این رابطه دفاع کرد
با دور زدن قانون خرید تضمینی محصوالت اساسی  97و  96های سازمان برنامه و بودجه در سالسازد که خاطرنشان می

میلیارد تومان از گندم کاران کشور مالیات پنهان گرفته است 3500کشاورزی و عدم افزایش قیمت گندم، حدود  به عبارت دیگر،  .

کاران پرداخت شده استممیلیارد تومان از یارانه نان، توسط گند 3500طی دو سال اخیر،  . 
 حمایت واقعی از کشاورز در گرو تغییر ذهنیت دولت نسبت به بخش کشاورزی*
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جمهور بارها بر لزوم حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزان تأکید نموده است. لکن آنچه در عمل اتفاق های اخیر، رئیسطی سال
ت گندم متناسب با رشد تورم، تأخیرهای چندماهه در اعالم نرخ خرید دهنده واقعیات دیگری است. عدم افزایش قیمافتاده، نشان

تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی و تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات کشاورزان از سوی دولت، از جمله مواردی است که 
 .امنیت خاطر کشاورزان و البته امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است

اند. به تمردان در موارد مختلف از حمایت از کشاورزان در راستای تحقق امنیت غذایی و خودکفایی سخن گفتهبا وجود این اما دول
ساز رسد در صورت تداوم حمایت لفظی از کشاورزان و رعایت نکردن قوانین حمایتی بخش کشاورزی، امنیت ملی که زمینهنظر می

ها نسبت به اجرای قوانین حمایتی بخش کشاورزی و اعتقاد واقعی ییر رویکرد دولتآن امنیت غذایی است، به خطر خواهد افتاد. لذا تغ
رسدبه خودکفایی کشاورزی، ضروری به نظر می . 

ها تنها مختص ایران پذیرد و این حمایتدر نهایت باید گفت، حمایت از بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای دیگر صورت می
برابر یارانه مشابه در ایران است 5ایتی اعطا شده به بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا، حدود نیست. به نحوی که کل یارانه حم . 

 لینک خبر 
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – ۴/11/1397تاریخ : 

اثر کرد خوداتکایی گندم تحریم غذایی ایران را بی  
ای های جهانی و منطقهگفت: سازوکار پیمان اثر کرد،وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خوداتکایی گندم تحریم غذایی ایران را بی

گیرد و موجب شده ما به زحمت بیفتیمگاهی در خدمت قلدری قرار می .  
پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،محمود حجتی در جمع   خبرگزاری فارس به نقل از به گزارش خبرنگار اقتصادی

معاونین این وزرات و مدیران حفظ نباتات کشور با تاکید بر این که باید باور کنیم که در شرایط سخت و جنگ اقتصادی قرار 
ریم زیرا اگر موضوعی را باور داشته باشیم،این باور در این موضوع را همگان بیان می کنیم ولی باور ندا :داریم،اظهار داشت

 .نگرش ها، عملکرد و رفتار ما باید نشان داده شود
وی ادامه داد:متاسفانه ما آن طور که باید باور داشته باشیم این باور را نداریم که شرایط و دوره سختی را پشت سر می گذاریم و در 

به ویژه در این دوره سهم و تاثیری نداشته ایم بوجود آمدن این شرایط سخت نیز خود ما . 
حجتی با اشاره به این که ایران در چارچوب توافقات بین المللی مسیر خود را طی می کرد،خاطرنشان کرد: یک برنده انتخابات در 

رد به عنوان رئیس جمهور آمریکا می خواست روی رقیب انتخاباتی خود را کم کند،شعارهایی داد و قلدری های دیکتاتور مآبانه یک ف
 .آمریکا باعث شد یک سری مشکالتی در نظام جهانی برای ما ایجاد شود

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:رسانه های بیگانه سعی می کنند القاء نمایند که این مشکالت را ما با دست خود ایجاد کرده 
به داخل کشور بر گردانند ولی ما که در چارچوب  ایم؛جنگ روانی سختی را در پیش گرفته اند تا به نوعی موضوع را

 .مقررات،ساختارها و سازوکارهای بین المللی که در دنیا جاری هست،توافق کردیم
حجتی با طرح این سئوال که در این شرایط آیا باید مقاومت کنیم و یا عزت نفس فردی و ملی خود را زیر پا بگذاریم؟یادآور شد:هجوم 

اه دوم را به ما القاء می کنندرسانه های بیگانه ر . 
وی با بیان این که مصلحت خود ما و نسل های آینده ما و امانتی را که به عنوان ایران اسالمی تحویل ما شده ایجاب می کند که راه 

های بین اول را بپذیریم و بر اصول خودمان پافشاری کنیم زیرا رویکرد ما پافشاری بر اصول و هنجارهایی بود که در چارچوب 
 .المللی به تفاهم رسیده بودیم

حجتی خاطرنشان ساخت:در دوره تحریم قبلی، به غلط ادعاهایی را مطرح می کردند که ایران با سازمان جهانی انرژی اتمی 
انجام همکاری نکرده و یا با ساختارهای جهانی همراه نبوده است اما در این دوره در چارچوب برجام این همکاری ها و همراهی را 

 .دادیم و نباید خدای نکرده این تبلیغات این القاء را ناخودآگاه در ما ایجاد کند که ظالمانه به شرایط طرف مقابل تن دهیم
وی گفت:ما راه و مسیر خود را طی می کردیم؛یک آقایی جایی رای آورده و عامیانه زیر هر آنچه که توافق قبلی ما در چارچوب 

ارتباط با برجام و ایران در سطح بین المللی در زمینه سایر توافقات مثل مسائل تغییر اقلیم در نشست  بوده زده نه فقط در 1+۵
پاریس،مسائل در ارتباط با پیمان های منطقه ای آتالنتیک و آ س آن و همچنین با شرکای تجاری خودشان مثل 

؛ با این شرایط ما راهی جز مقاومت نداریمچین،مکزیک،ژاپن،کانادا، اتحادیه اروپا همه این را زیر پا داشته است . 
حجتی با اشاره به این که بحث جهانی شدن و دهکده جهانی که از دهه های قبل مطرح می شد، امروزه عمال اتفاق افتاده است،اظهار 

دنیا به هم گره خورده  کرد: امروز اروپا آیا مستقل از آمریکا و اقتصاد جهانی می تواند تصمیمی بگیرد و یا کاری کند؟تمام مسایل
 .است

وی اضافه کرد:این شرکت ها و بانک های چند ملیتی که در سطح دنیا ایجاد شده به هم گره خورده و همه اینها باعث ایجاد مشکالت 
های جدی بر سر راه روند روزانه ما شده است.قطعا ما نمی توانیم مثل گذشته کشور خود را اداره و زندگی کنیم و بگوییم پشت در

 .بسته کشور، ما کار خودمان را انجام می دهیم
حجتی تاکید کرد:امروز این گره خوردگی و سازوکارهای پیمان های جهانی و منطقه ای گاهی در خدمت قلدری قرار می گیرد و 

 .باعث شده ما به زحمت بیفتیم
چه که آنها می خواهند و یا باید مقاومت کنیم،افزود: باید وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در این شرایط یا باید تن بدهیم به هر آن

توجه داشت که خواسته های آنان توقف ناپذیر است زیرا آنچه را که می گفتند و اعالم می کردند را ما تفاهم کردیم؛ پس ناچار از 
 .مقاومتیم

انسان دوستانه اعالم نمودند، برای ما ایجاد محدودیت های زیادی را حتی در زمینه غذا و دارو که به عنوان مسائل  :حجتی گفت

 .کردند؛ این را هم عمال دروغ می گویند که ما در زمینه تامین غذا و دارو محدودیتی ایجاد نکرده ایم
وی اضافه کرد:ظاهر مسئله این است که در مورد غذا محدودیتی ایجاد نکرده اند ولی در عمل ایجاد کرده اند؛ مگر می شود امروز 

ی نیازش را در سطح بین المللی بدون مراودات بانکی و جا به جایی پول تامین کند؟جواب منفی است.اینها همه راه های کشور
 مراودات بانکی و پولی را به روی ما بسته اند. پس کمبود غذای خود را چگونه تامین کنیم؟
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ما وجود دارد؛ممکن است گاهی اوقات کاالیی بیش از  وزیر جهاد کشاورزی اذعان کرد: الحمدهللا در حال حاضر همه چیز در کشور
حد خودش گران شده باشد. برخی گرانی ها طبیعی است زیرا قیمت ارز،قیمت محصوالت خارجی و هزینه حمل و نقل و مبادله کاال 

نیم آرامش بیشتری را به افزایش پیدا کرده ولی برخی گرانی ها هم غیر طبیعی است که مردم باید همکاری کنند تا ان شاء هللا بتوا
 .بازار برگردانیم

حجتی ادامه داد:خدا را شاکریم که امروز هر کسی هر کاالیی در ارتباط با غذا در کشور نیاز داشته باشد علیرغم همه مشکالت،تامین 
 .شده و به وفور در بازار موجود است

مردم است کاری که انجام می دهیم،حساسیت باالیی دارد وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما به عنوان دستگاهی که مسئول تامین غذای . 
میلیون تن گندم وارد کنیم،ببینید چه وضعیتی می داشتیم.ما  ۶می خواستیم  92و  91حجتی یادآور شد:اگر امروز مثل سال های 

یم حاال اگر عالوه بر این ذرت،دانه روغنی،کنجاله سویا و یا روغن را که می خواهیم وارد کنیم با مشکالت زیادی رو به رو هست
میلیون تن شکر هم وارد کنیم هم تامین  2تا  1.۵میلیون تن گندم هم وارد کنیم و یا می خواستیم  ۶محصوالت می خواستیم ساالنه 

ی شدمنابع و هم چگونگی مبادله پول با این محدودیت هایی که ایجاد شده و انتقال کاال به کشور چه میزان به مشکالتمان افزوده م . 
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:پس بپذیریم که در شرایط سخت و جنگ اقتصادی قرار داریم و در این شرایط ما باید غذای مورد 

 .نیاز مردم خود را تامین کنیم و امروز از هر روزی این امر بر ما روشن تر است که باید متکی به خودمان باشیم
فتیم که باید خوداتکا باشیم و یا در برخی محصوالت کشاورزی مثل گندم افزایش تولید داشته حجتی یادآوری کرد:دیروز اگر ما می گ

باشیم،بخشی از بدخواهان در خارج و بخشی هم در داخل کشور از کم اطالعی سر و صدا به پا می کردند که اینها می خواهند مملکت 
لید کنند در صورتی که ما هیچ وقت تقاضای بیشتر برای آب و خاک را ویران کنند و به قیمت تاراج آب و خاک می خواهند گندم تو

نکردیم ولی همین قدر که محصول ما اضافه می شد،صداها بلند می شد؛ این می رساند که بدخواهان ما همیشه خواب هایی را برای 
میلیون تن هم شکر وارد کنیم 2تا  1.۵میلیون تن گندم و یا  ۶ما دیده بوده اند و آنها دنبال این بودند که امروز ما  . 

وی ادامه داد:از یکی دو سال پیش سر و صداهای زیست محیطی که شبکه "بی بی سی" در ارتباط با ایران به پا می کرد،مشکوک 
باط با بود؛آیا اینها بیشتر دل در گرو آب و خاک ما دارند و یا ما به عنوان شهروندانی که در این کشور داریم زندگی می کنیم؟ در ارت

محیط زیست کشور ما خیلی دایه دلسوزتر از مادر شدند؛ این سر و صداها را چرا انجام می دادند؟ اینها باید برای ما همیشه سئوال 
باشد. متاسفانه بعضی ها نیز در داخل ناخودآگاه در این مسیر می افتادند و حرف هایی می زدند که این هم از گرفتاری های ماست و 

خواستیم وقت خود را درگیر مجادله های بی ثمر با آنها کنیم؛ پشت این القاآٌت همیشه خط و نشان هایی بوده،هست و ما هیچگاه ن
 .خواهد بود.امروز به خاطر رسانه ها و انفجار اطالعات این مباحث بیشتر و دیروز کمتر بوده است

فزایش تولید و خوداتکایی در محصول گندم در سه سال اخیر آب وزیر جهاد کشاورزی با طرح سئواالتی مبنی بر این که آیا ما برای ا
بیشتری مصرف کرده ایم؟ یا اراضی زراعی بیشتری اختصاص داده ایم؟ گفت:بر اساس آماری متقنی که موجود است،قطعا پاسخ این 

ه ایم.پس این سر و صداها و ما با آب و زمین کمتر و از طریق افزایش بهره وری، محصول بیشتر تولید کرد .سئوال ها منفی است

القاآت و هم نوایی ها در داخل کشور برای چیست؟برای این است که روزهایی مثل امروز دست ما بیشتر زیر سنگ باشد و ما بیشتر 
سالتی که در فشار قرار بگیریم و زودتر بتوانند مقاومت ما را در هم بشکنند.این دقت ها را باید داشته باشیم و به اهمیت مسئولیت و ر

 .بر دوش ماست در این مقطع پی ببریم
حجتی با اشاره به این که مسئوالن بخش تولید و بخش حفظ نباتات کشور با کاهش ضایعات می توانند در این راه موثر 

ن درصد ضایعات ما کاهش یابد اثر آن در ثروت ملی در اقتصاد ملی و درآمد کشاورزان و تامی 10باشند،خاطرنشان ساخت:اگر 
 .مایحتاج عمومی و با توجه به مشکالت امروز،می تواند آثار مثبت داشته باشد

میلیون تن گندم از  9.۵وی یادآور شد:آمار مبارزه با سن گندم در یکی دو سال گذشته واقعا افتخار آفرین است؛سال زراعی گذشته که 
کشاورزان خریداری شد تقریبا خسارت آفت سن گندم به صفر نزدیک شد ولی در سال های دور سن گندم از مشکالت تولید گندم 

 .کشور بود؛بخشی از ارتقای کیفیت گندم حاصل تالش های شماست
بهتر از دهه هشتاد و در دهه هشتاد بهتر از  90وزیر جهاد کشاورزی اذعان کرد: کیفیت گندم ما روز به روز بهتر شده و در دهه 

 .دهه هفتاد بوده است
حجتی تصریح کرد:در همین اوایل این دولت و در چارچوب القاآت خارجی و هم نوایی های داخلی،مطرح می شد که گندم تولید داخل 

ونه سر و صداها باالتر رفت؛ این موضوع کیفیت نانوایی اش کم است؛در سی چهل سال گذشته هر وقت تولیدگندم افزایش یافت،این گ
در دوره وزارت قبلی اینجانب در دولت اصالحات در دهه هشتاد هم مطرح شد که مسوالن وقت همواره به دنبال اثبات کیفیت مناسب 

 .گندم داخلی بودند
ه ما بتوانیم در ارتباط با غذای اصلی وی با بیان این که الحمدهلل با تالش های صورت گرفته این افتخار و سایر افتخارات خلق شده ک

مردم متکی به خود باشیم،خاطرنشان ساخت:علیرغم کاهش بارندگی ها در سال زراعی گذشته بیش از یک میلیون تن گندم بیشتر از 
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و همگی سال قبل از آن خریداری شد که این کار مرهون لطف خداوند و تالش بیشتر کشاورزان و تولیدکنندگان عزیز کشورمان است 
 .ما هم دروزارت جهاد کشاورزی با افتخار همراه و در کنار این عزیزان بوده ایم

وزیر جهاد کشاورزی گفت:ما به عنوان خدمتگزار مردم و جزئی از دولت به همه کشاورزان و تولیدکنندگان عزیز اعالم می نمائیم 
لید داخلی خواهیم بود تا امنیت غذایی مردم شریف مان را در که در این جنگ اقتصادی به هر طریق ممکن در کنار شما در سنگر تو

 .این شرایط سخت تامین کنیم
حجتی ادامه داد:این کار با تالش بیشتر همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی در همه رده های مدیریتی و کارشناسی امکان پذیر 

شده توسط دولت آمریکا و هم پیمانانش در تامین نهاده های تولید و است و تاکنون هم ثابت کرده ایم علیرغم همه محدودیت های ایجاد 
نیز بخشی از کسری مواد غذایی،برنامه ریزی های ما به گونه ای بوده است که هم اکنون بازارهای کشور اشباع از مواد غذایی 

 .مورد نیاز می باشد
تحریم ها،کشور با قحطی رو به رو خواهد شد،هم اکنون  وی تاکید کرد:دشمنان ما که ادعا می کردند ظرف مدت کوتاهی از شروع

 .متحیرانه شاهد این دستاوردهای بزرگ هستند که ان شاءهللا با الطاف خداون متعال این وضعیت استمرار خواهد داشت
 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی
خبرنگاران جوان  – 2/11/1397تاریخ :   

  صادرات گوجه آزاد شد/ ممنوعیت صادرات تخم مرغ و ابریشم
اطالع ثانوی( و گوجه فرنگی و محصوالت آن، خبر دادای از رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات )تا گمرک ایران در بخشنامه .  

، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، پیرو نامه وزیر صنعت، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و »رایی موضوع ای به کلیه گمرکات اجمعدن و تجارت، در بخشنامه

را ابالغ کرد« محصوالت آن . 
طبق این بخشنامه اقالمی که مجوز صادرات گرفته اند شامل آخال حبوبات )تا اطالع ثانوی( و گوجه فرنگی و محصوالت آن 

شودمی . 
BOPP همچنین صادرات کاغذ و کارتن بسته بندی، فیلم استر شفاف، تخم مرغ خوراکی و غیرخوراکی، جوجه یک روزه،  ، فیلم پلی

97/10/19پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم و پشم خام و نخ و الیاف پشمی تایید شده از تاریخ  تا اطالع  

ستثانوی ممنوع ا . 
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز

 ایرنا  – 2/11/1397تاریخ: 

درصد گوشت قرمز را تامین می کنند ۲5عشایر   
گوشت قرمز در کشور توسط درصد  25معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه  -ایرنا  -بیرجند 

میلیون راس دام عشایر به بازار مصرف عرضه می شود 9.5ساالنه  :عشایر تامین می شود گفت . 
 28به گزارش ایرنا شاپور عالیی مقدم روز دوشنبه در نشست شورای عشایر خراسان جنوبی در بیرجند افزود: در حال حاضر 

شور در اختیار جامعه عشایری استدرصد جمعیت دام سبک و چهار درصد دام سنگین ک .  
میلیون هکتار از مراتع و  34هزار نفر دانست و ادامه داد: اکنون  200وی جمعیت عشایر کشور را یک میلیون و  هزار  790

  .هکتار اراضی کشاورزی آبی و دیم کشور در اختیار عشایر قرار دارد
اظهار داشت: چهار برنامه راهبردی از جمله تامین عدالت اجتماعی و  معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران

تعدیل نابرابری ها، ساماندهی جامعه عشایر )کوچ و اسکان(، توسعه اجتماعی مهندسی فرهنگی و حفظ هویت ایرانی اسالمی و 
معه عشایر کوچنده در نظر گرفته شده ارتقای کیفیت زندگی، بهبود و توسعه منابع انسانی، تولید، اشتغال و درآمد برای توسعه جا

  .است
وی عنوان کرد: در راستای ارتقای معیشت جامعه عشایر و ایجاد اشتغال هفت برنامه محوری از جمله زنجیره تولید و عرضه گوشت 

ت های قرمز، تولید و عرضه شیر و فرآورده های لبنی، صنایع دستی، توسعه گردشگری، گیاهان دارویی، توسعه باغات و شرک
  .خدماتی، پشتیبانی و مهندسی در کشور اجرا می شود

عالیی مقدم، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این برنامه ها را چهار هزار میلیارد لایر ذکر کرد و افزود: با اجرای آن هفت هزار و 
شغل برای عشایر ایجاد خواهد شد 367 .  

انون استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی، تکمیل زنجیره تولید و عرضه گوشت وی یادآور شد: یکی از برنامه های ایجاد اشتغال ق
قرمز با هدف راه اندازی طرح های پرواربندی دام در مناطق عشایری و تکمیل مراحل تولید قبل از ورود دام به مراتع است که با 

تدرصد گوشت قرمز کشور تامین شده اس 25تاکنون ساالنه  94اجرای آن از سال  .  
راس عنوان کرد و افزود 835هزار و  761میلیون و  2قائم مقام سازمان امور عشایر ایران، تعداد دام پروار شده در این طرح را  : 

تن گوشت قرمز در کشور افزایش یافته است 885هزار و  34همچنین طی این مدت  .  
نفر نیز در  623هزار و  52ند و زمیه ایجاد و تثبیت نفر از اجرای طرح مذکور برخوردار شد 654هزار و  65وی گفت: تعداد 

  .کشور فراهم شده است
هزار راس از مراتع خارج شد که چنانچه طرح برای کل دام  94میلیون و  2عالیی مقدم اضافه کرد: با اجرای طرح یاد شده بیش از 

اهند شدهزار راس دام از مراتع خارج خو 500میلیون و  9قابل پروار عشایر اجرا شود  .  
تن علوفه را از دیگر مزیت های طرح تکمیل زنجیره تولید و  456هزار و  685هزار شغل و صرفه جویی  213وی ایجاد و تثبیت 

  .عرضه گوشت قرمز در کشور عنوان کرد
و گفت: از سال معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران به توسعه انرژی های نو در مناطق عشایری اشاره کرد 

خانوار از آبگرمکن خورشیدی برخوردار شدند 951ماه نخست امسال تعداد یکهزار و  6تا پایان  93 .  
خانواراز  134هزار و  13دستگاه انرژی نو بین عشایر کشور توزیع و  811هزار و  17وی ادامه داد: همچنین طی این مدت 

  .مزایای آن برخوردار شدند
 792میلیون هکتار از مراتع و  34توسعه گیاهان دارویی در مناطق عشایری تاکید کرد و گفت: در حال حاضر  عالیی مقدم بر لزوم

  .هزار هکتار اراضی کشاورزی در اختیار جامعه عشایری قرار دارد
ر و تشکل وی افزود: برای توسعه گیاهان دارویی سه موضوع تسهیالت، آموزش و اجرای طرح های پایلوت مدنظر است که عشای

  .های عشایری برای کشت، جمع آوری، بسته بندی و بازرگانی باید در دستور کار قرار دهند
هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس  15هزار و  6قائم مقام سازمان امور عشایر، ایران، سطح زیر کشت گیاهان دارویی را 

هکتار افزایش یابد 200هزار و  10باید به  1404یزان در سال سند راهبردی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی این م .  
هزار تومان است که با برنامه ریزی های انجام شده در برنامه ششم  100وی تصریح کرد: میانگین درآمد خالص عشایر یک میلیون 

برابر افزایش یابد 2توسعه باید به  .  
هزار تومان است که در پایان برنامه ششم باید به یک  240یر نزد تعاونی ها عالیی مقدم ادامه داد: همچنین میانگین سرمایه عشا

هزار تومان باید افزایش یابد 400میلیون  .  
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صندوق خرد زنان عشایری با عضویت  308شرکت تعاونی و  201اتحادیه استانی،  21وی گفت: در حال حاضر یک اتحادیه ملی، 

نفر در کشور فعال است 102هزار و  6 .  
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83179059


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

   

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

 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – 1/11/1397تاریخ : 

هزار تن تولید گوشت قرمز طی سه سال  100بینی افزایش پیش   
شود، طی بینی میاقدامات اصالح نژادی که در کشور در حال انجام است، پیشمعاون رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور گفت: با 

هزار تن افزایش یابد 100سه سال آینده تولید گوشت در کشور  .  
یگانه معاون رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور امروز در حاشیه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امیر طاهری

گذاری کشاورزی کوثر در منطقه ورامین گفت: اقدامات خوبی در حوزه دام سبک انجام شده و ی شرکت سرمایهبازدید از مجتمع تولید
توانیم افزایش دهیمهای پرتولید و انجام اقدامات اصالحی و ژنتیکی تولید را میبا واردات دام . 

تا هزار لیتر در سال است و هر راس دو بزغاله  900نها وی گفت: دو نژاد بز سانن و آلپاین را از فرانسه وارد کردیم که تولید شیر آ
 .زایش دارد

تولیدات کشور باید به سمت صنعتی شدن برود و نقش مدیریت و اصالح نژاد در  معاون رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور ادامه داد:
 .افزایش تولید بسیار با اهمیت است

کیلوگرم بیشتر از نوع بومی است 30تا  25هم وارد شده که تولید گوشت آنها نژاد گوسفند  6 یگانه نژاد همچنین گفت:طاهری . 
هزار تن گوشت به تولیدات  100هزار تن شیر و  400های اصالح شده از محل پرورش این نوع دام 1400بینی کرد تا سال وی پیش

 کشور اضافه شود
 .لینک خبر 
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 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا – ۴/11/1397تاریخ : 

هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور زیر پوشش آبیاری نوین است1۳0  
هزار هکتار از زمین های  130سامانه آبیاری نوین در معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت:  -ایرنا -بندرعباس

 .کشاورزی کشور در حال اجر است
طرح احیاء و توسعه سامانه نوین آبیاری مزرعه فورخورج در بندرعباس به خبرنگار »علیمراد اکبری عصر پنجشنبه در بازدید از 

شاورزی مجهز به سامانه نوین آبیاری شده در حالی که تا هزار هکتار زمین ک 800تاکنون، بیش از  92ایرنا اظهار داشت: از سال 
هزار هکتار از اراضی به این سامانه مجهز شده بود 300، حدود یک میلیون و 92قبل از سال  .  

وی افزود: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب در مرحله اول اجرای سیستم های آبیاری میکرو و در مراحل بعد سیستم 
ک و سایر سیستم های کم فشار استهای کالسی . 

هزار هکتار از زمین کشاورزی کشور به سامانه آبیاری نوین  280معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: پارسال 
 .با رویکرد آبیاری میکرو تجهیز شدند

ورت تامین اعتبار در کشور وجود دارد که هزار هکتار سامانه آبیاری تحت فشار در ص 400اکبری ادامه داد: ساالنه ظرفیت اجرای 
 .این مهم نقش مهمی در کاهش و صرفه جویی مصرف آب کشاورزی به همراه دارد

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: اقدام های بسیار خوب و کارسازی در حوزه های مرتبط با آب در دولت تدبیر 
مناطق مختلف کشور انجام شده است و امید با توجه به خشکسالی های اخیر در  

 .لینک خبر 
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
خبرنگاران جوان  – ۶/11/1397تاریخ :   

  میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری ۲.1تجهیز 
میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده است 2.1اکبری گفت: تاکنون  .  

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری معاون امور آب و خاک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
ها با های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانین گردهمایی مشترک روسای سازمانوزارت جهاد کشاورزی در نخست

های بهره برداری از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی در اجرای نظام
 .تاسیسات آب و خاک کشور ضروری است

به کارگروه سازگاری با کم آبی تا سه سال آینده محدودیت و ممنوعیت کشت برنج به غیر از وی با اشاره به اینکه بر اساس مصو
های نوین آبیاری ها منتقل یا در مزارع دارای سیستمشود، گفت:گیاهان آب بر باید به گلخانههای گیالن و مازندران اعمال میاستان

 .تولید شود
سی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در تحویل حجمی آب به کشاورزان تاکید کرد و اکبری بر لزوم نقش آفرینی سازمان نظام مهند

های اجتماعی و زیست محیطی الزم است به موضوع پیوست  گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
های بخش کشاورزی ورود پیدا کندپروژه . 

های تولید تعامل باید با سازمان مرکزی تعاون روستایی برای مدیریت تعاونی وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی
ها و ارتباط سازمان نظام مهندسی با مراکز بین المللی تحقیقات به منظور آشنایی با آخرین یافته :داشته باشد، اظهار کرد

های روز ضروری استتکنولوژی . 
های فنی و اجرایی کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزی باید در تدوین نظام :معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد

 در زمینه کشاورزی و آب مشارکت داشته باشد

 .لینک خبر 
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت
ایرنا   – 1/11/1397تاریخ :   

میلیون هکتار مزارع اجرا شد ۲سیستم آبیاری نوین در افزون بر  
درصد از  20مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری کشور گفت: تاکنون  -ایرنا -زاهدان

هزار هکتار مجهز به سیستم های نوین آبیاری شده اند 100میلیون و  2حدود اراضی آبی کشور در سطحی  . 

به گزارش ایرنا عباس زارع روز دوشنبه در نشست ستاد استانی سامانه های نوین آبیاری سیستان و بلوچستان هدف از 
داشت: با توجه به شرایط اجرای این سامانه ها را مدیریت و اصالح مصرف آب در بخش کشاورزی عنوان کرد و اظهار 

برداری و هوشمند سازی این منابع آبی موجود کشور اجرای سامانه های نوین آبیاری به سمت افزایش کیفیت، بهبود بهره 

 .سیستم ها حرکت می کند
واجد وی افزود: اجرای سامانه های نوین آبیاری تقاضا محور بوده و مطابق دستورالعمل این سامانه برای همه متقاضیان 

شوددرصدی بهره بردار اجرا می 15درصدی دولت و  80شرایط با مشارکت  . 
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با توجه به شرایط خشکسالی حاکم در کشور گفت: در شرایط خشکسالی ضرورت استفاده 

مودی تولیدات بهینه از منابع آب و خاک چندین برابر شده و جهت گیری سامانه های نوین آبیاری به سمت توسعه ع

 .کشاورزی است
درصد افزایش خواهد داشت 40تا  30وی تاکید کرد: با اجرای این سامانه ها راندمان آبیاری در مزرعه  . 

سال خشکسالی مستمر و  20رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: با توجه به حدود 
تان توسعه سامانه های نوین آبیاری برای بخش کشاورزی یک الزام است تا با کاهش شدید میزان بارندگی در این اس

  .مدیریت منابع آبی، نگهداری و استفاده بهینه از آب کم موجود بتوانیم وضعیت کشاورزی را پایدار نگه داریم
ر وجود نداردمجتبی پیری افزود: برای اجرای سامانه های نوین آبیاری در سیستان و بلوچستان محدودیت اعتبا . 

وی اجرای سامانه های جدید آبیاری متناسب با اقلیم سیستان و بلوچستان همانند آبیاری زیر سطحی، حذف سقف اجرای 

 .آبیاری کم فشار و افزایش سقف پرداخت هزینه اجرا به ازای هر هکتار را خواستار شد
و بلوچستان نیز در این نشست گفت: برای توسعه  مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی سیستان

هزار هکتار آن به  33هزار هکتار در دست اقدام است که تاکنون بیش از  100سامانه های نوین آبیاری در استان اجرای 

 .اتمام رسیده است
ار در سیستان و هزار هکت 30جعفر زربافتی افزود: همچنین کار مطالعه سیستم های آبیاری نوین برای اجرا در سطح 

 .بلوچستان به اتمام رسیده است
 لینک خبر 
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 متفرقه
 ایرنا  – ۶/11/1397تاریخ : 

 نان و میوه؛ در صدر شکایت های آذرماه به سازمان حمایت
تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: آذرماه امسال مدیرکل رسیدگی به تخلفات و امور  -ایرنا -تهران

تعمیرگاه خودروهای سبک»و « رستوران های غذاخوری»، «نان، میوه و سبزی»بیشترین شکایت ها مربوط به سه گروه   .بود «
غالمرضا صارمیان»به گزارش شنبه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت،  هزار و  23سال در مجموع افزود: آذرماه ام «

در بخش کاال و خدمات دریافت شد و مورد  124فقره شکایت مردمی در مورد تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن  117
 .رسیدگی قرار گرفت

درصد در بخش خدمات بود 13درصد در بخش کاال و  87به گفته این مسئول، در این مدت از مجموع شکایت های رسیده  . 
مه داد: در این مدت، گرانفروشی و تقلب در صدر عنوان های تخلف گزارش های دریافتی قرار گرفتوی ادا . 

های رسیدگی میلیارد لایر در کارگروه 73از مجموع شکایت هایی که تخلف آنها محرز شد، هفت درصد با برآورد ارزش بیش از »

 .«استانی به مصالحه و جلب رضایت شاکیان منجر شد
ی توانند با مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از قبیل گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، فقدان قیمت، خودداری از صدور شهروندان م

مسئوالن را در جریان قرار دهند 124فاکتور و سایر تخلفات اقتصادی، از طریق سامانه  . 
مورد بازرسی از مراکز  114هزار و  36به گزارش ایرنا، چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد آذرماه امسال 

میلیارد لایر و  65مورد پرونده تخلف به ارزش بیش از  851عرضه خرد و کالن در سراسر کشور صورت گرفت که به تشکیل 

 .ارسال آنها به مراجع قضایی منجر شد
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – 3/11/1397تاریخ : 

  کشاورزان قانون خرد شدن اراضی را دور می زنند
ی برای کشاورزان ایجاد کند چرا که آنها با روش های اسدی گفت: تصویب قانون خرد شدن اراضی بر روی کاغذ نمی تواند ممانعت

  .دیگری قانون را دور می زنند
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه جلوگیری از خرد شدن اراضی در کاهش هزینه های تولید تاثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: خبرنگاران جوان
اورزی سهم بسزایی دارد، اما تصویب اگرچه زمین به عنوان یکی از نهاده های اساسی در کاهش هزینه های تولید محصوالت کش

 .قانون خرد شدن اراضی نمی تواند ممانعتی برای کشاورزان ایجاد کند چرا که آنها با روش های دیگری، قانون را دور می زنند
  

افراد را گرفت و وی با اشاره به اینکه باید قانون و عرف با یکدیگر مطابقت داشته باشند، افزود: با قوانین روی کاغذ نمی توان جلو 
 .باید پذیرفت کسی که سهم االرثی را تملک می کند، مطمئنا خرد شدن اراضی اتفاق می افتد

  
اسدی ادامه داد: از طریق ترویج فرهنگ سازی، حمایت دولت و تاسیس شرکت های سهامی_زراعی می توان کشاورزان را ترغیب 

های بزرگتر به اشتراک بگذارند و از حمایت دولت برخوردار شوندکرد که به جای خرد شدن اراضی، سهم شان را در شرکت  . 
  

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه بسیاری از کشاورزان به خاطر وضعیت فرهنگی و اجتماعی تمایلی به روحیه 
رند، به خاطر عدم روحیه کار جمعی کار جمعی ندارند، بیان کرد: بر این اساس کشاورزانی که سهمی از زمین موروثی بدست می آو

اگر دولت حمایت هایی را به صورت شاخص نشان بدهد تا آنها به جای خرد   تمایلی به کار اشتراکی با بقیه صاحبان زمین ندارند،
به  شدن اراضی، یک شرکت سهامی_ زراعی را به ثبت برسانند و به میزانی که زمین در اختیار دارند، سهامدار شوند، می توان

 .کاهش هزینه های تولید و اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی امیدوار بود
ها به منابع طبیعی بازگردانده شدهزار هکتار از اراضی جنگل :بیشتر بخوانید  

کند، تصریح وی در پایان با اشاره به اینکه دولت در پی قانون ممنوعیت خرد شدن اراضی تنها از صدور سند جداگانه امتناع می 
کرد: با وجود آنکه براساس قانون روی کاغذ نمی توان کشاورزان را وادار به اجرای کاری کرد، از این رو کشاورزان پس از خرد 

 شدن اراضی با روش های دیگر قانون را برای دریافت سند دور می زنند

 .لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرنگاران جوان  – 2/11/7139تاریخ :   

 نقش کلیدی سازمان حفظ نباتات در تامین امنیت غذایی کشور 
غذایی کشور دارد و متخصصان آن نماینده، ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی: سازمان حفظ نباتات نقش کلیدی در تامین امنیت 

 سربازان گمنام نظام و پاسداران سالمت غذایی جامعه هستند
؛ خبرگزاری صداوسیمارنگار خب به گزارش حجت االسالم و المسلمین سیدرضا تقوی امروز در سی و نهمین سمینار ساالنه حفظ  

شود و اگر در حوزه تغذیه، دشمن فشار آورد تا مشکل ملی محسوب مینباتات افزود: امنیت غذایی هر کشور یکی از ارکان امنیت
جاد کند، آنگاه مقاومت بسیار سخت خواهد شدای . 

باها گفت: وی با اشاره به اعمال تحریم وضعیت امنیت غذایی ما بهتر از بسیاری از کشورهاست که بخشی  های دشمن، وجود تحریم 
ها و محصوالت در برابر آفت و نتیجه تالش دست اندرکاران و متخصصان سازمان حفظ نباتات است که از روییدنی از آن، 
کنندها حفاظت میبیماری . 

تقویحجت االسالم و المسلمین  دفاعی است، اظهار داشت: این سازمان با برخورداری از  با بیان این که نقش سازمان حفظ نباتات 
کندکشور را در برابر هجوم و ورود آفات محافظت می علم و دانش،  . 

های این سازمان در امنیت غذایی و کیفیت و کمیت محصوالت، اما متاسفانه اهمیت کار آن به وی افزود: به رغم نقش مهم و فعالیت
ستاندازه کافی شناخته نشده ا . 

نماینده، ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بر به روز کردن دانش و اطالعات دست اندرکاران و محققان حوزه حفظ نباتات تاکید 
ها ایجاد کندتواند مصونیت در حوزه غذایی مردم و محصوالت در برابر آفات و بیماریکرد و گفت: ارتقای دانش می . 

این سازمان برای مصونیت سازی باید طرح و برنامه داشته باشد و افزایش آگاهی تقوی اضافه کرد: حجت االسالم و المسلمین 
تواند به مصونیت سازی و مشارکت مردم کمک کندمی . 

 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 7/11/1397تاریخ : 

میلیون تن رسید  1۲۲میلیون تن اول انقالب به  ۲6تولید کشاورزی از   
میلیون تن برآورد شده، امروز این رقم به  26همه تولیدات کشاورزی حدود  57در سال  :وزیر جهاد کشاورزی گفت میلیون تن  122

  .رسیده است
، محمود حجتی در استودیو نگاه یک شبکه اول سیما افزود: در حوزه برگزاری صدا و سیماخ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از

های فرعی همه شبکه 57توان به نکاتی چند اشاره نمود؛ برای مثال در بهمن دستاوردها و پیشرفت های آبی و خاکی کشور می
هزار هکتار رسیده است 165قم به یک میلیون و هکتار بوده که امروز این ر 500هزار و  141کشی کشور حدود آبیاری و زه . 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش سامانه های  38های نوین آبیاری پرداخت و گفت: قبل از انقالب حدود او به سامانه

هزار هکتار رسیده است 50نوین آبیاری بود که امروز این رقم به حدود دو میلیون و  . 
هکتار رسیده  630هزار هکتار به یک میلیون و  121و نوسازی اراضی مدرن و سنتی و شالیزاری از  حجتی افزود: بحث تجهیز

هزار هکتار رسیده ایم 400هزار هکتار در قبل از انقالب به  30است. در مورد جنگل کاری، احیا و توسعه جنگل های شمال از  . 
هزار هکتار به  500های زیرزمینی از فرسایش خاک، تغذیه سفرهآبخیزداری و حفاظت از خاک و جلوگیری از  او گفت: در بحث

ایممیلیون هکتار رسیده 27 . 
قرون متمادی در مورد آب با محدودیت های منابع آبی مواجه بوده ایم و خشکسالی ها و کم وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در

ر کشور را نشان از همین کم آبی دانستآبی های فراوان داشته ایم و می توان وجود قنوات بسیار در سراس . 
حجتی گفت: قبل از انقالب بسیاری از روستاها برای ایجاد گرما و بهره برداری از حرارت و مصرف سوخت از هیزم استفاده 

استایم و وابستگی به هیزم، چوب و جنگل به شدت کاهش یافته کردند، اما امروز ما در بسیاری از روستاها گازرسانی کردهمی . 
او افزود: این مهم در راستای حمایت و حفاظت از آب و خاک کشورمان است و این عنایت بزرگی است که جمهوری اسالمی به 

درصد جمعیت روستایی ما از انرژی گاز بهره مند هستند 85میمنت نعمت خداداد گاز امروز شاهدیم که بیش از  . 
میلیون تن رسیده  122میلیون تن برآورد شده، امروز این رقم به  26ی حدود همه تولیدات کشاورز 57در سال  :حجتی ادامه داد

  .است
سرمایه گذاری اندک و دانش و تکنولوژی کمتری نسبت به حال حاضر در حوزه تولیدات کشاورزی ورود پیدا کرده بود،  57در سال 

گرفتبه صورت معیشتی انجام میالبته کشت و صنعتی در گوشه و کنار کشور شکل گرفت، اما عمده کشاورزی ما  . 
میلیون تن افزایش داشته است. در  21حدود سه میلیون تن بود که امروز به  57او تصریح کرد: تولیدات محصوالت باغی در سال 

 هزار تن رسیده 132هزار تن بود که این رقم به یک میلیون و  32حدود  57زمینه شیالت هم تولید و بهره برداری کشور در سال 
هزار تن تولید می  163و نیم تن رسیده است. گوشت و مرغ هم حدود  13میلیون تن بود که امروز به  4است. تولید گندم هم نزدیک 

هزار تن رسیده است 300شد که در حال حاضر این رقم به دو میلیون و  . 
البته به خاطر تنوع اقلیم در تولید بسیاری از کشور اول دنیا هستیم،  10وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حوزه تولید مرغ جزو 

این رقم به پنج میلیارد  97میلیون دالر بود و سال  285حدود  57محصوالت دارای مزیت هستیم. کل محصوالت کشاورزی در سال
ز این میزان به هکتار که امرو 500میلیون دالر رسیده است. در زمینه گلخانه تقریباً در حد صفر بودیم یعنی چیزی حدود  770و 

هزار هکتار افزایش داشته است 15 . 
هزار تن رسیده  700میلیون و  10هزار تن بود که امروز به  620حدود دو میلیون و  57حجتی ادامه داد: تولید شیر خام در سال 

 .است
درصد گوشت مورد نیاز از داخل 94تامین حدود   

نیاز کشور از داخل تامین می شوددرصد گوشت مورد  94تا  90وزیر جهاد کشاورزی گفت:  . 
محمود حجتی در ادامه سخنان خود در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما با اشاره به اینکه در شرایط سختی به سر می بریم درباره 

 .عوامل درونی و بیرونی از جمله افزایش قیمت ارز موجب این افزایش قیمت شده است :علل افزایش قیمت گوشت افزود
بیان اینکه بخش محدودی از گوشت در مرزهای غربی و جنوبی قاچاق می شود، اضافه کرد: اما همین قاچاق کم موجب قیمت  وی با

هزار تومان 128هزار دنیار معادل حدود  16گوشت گوسفند در شهر سلیمانه عراق کیلویی  گذاری در آن جا می شود. الشه خرید و  
ویت هم این گوشت، قیمت گذاری می شود و این کشف قیمت موجب اثرگذاری بر روی فروش می شود و در جنوب نزدیک مرز ک

 .قیمت داخل می شود. این اتقاق، مقطعی است و در پی راهکار حل این مشکل هستیم
گوسفند  هزار تومان نباید بیشتر باشد، گفت: با توجه به این قیمت الشه 25حجتی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفند زنده از کیلویی 

هزار تومان باشد 60تا  55برای مصرف کننده باید کیلویی  . 
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 .وی افزود: قیمت دالر اثر تبعی گذاشت همچنین کاهش عرضه فصلی بر افزایش قیمت اثر گذاشت
10حجتی با تاکید بر اینکه مسئوالن برای حل این مشکل دغدغه دارند، گفت: در   12درصد از  20ماه امسال واردات گوشت گرم،  

درصد خواهد رسید 50تا  40ماهه پارسال بیشتر بود و تا پایان سال این رقم به افزایش   . 
وی ادامه داد: گوشت های وارد شده در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای زیر نظر ستاد تنظیم بازار در حال عرضه 

 .است اما پاسخگوی همه نیاز و تقاضای کشور نیست
درصد افزایش  20د کشاورزی افزود: تولید گوشت مرغ را افزایش دادیم و نسبت به ماه های گذشته جوجه ریزی بیش از وزیر جها
 .یافته است

قاچاق دام مولد هم گفت: متاسفانه سوداگری وجود دارد و کم و بیش انجام می شود اما در حدی که شایعه شده است  حجتی درباره
 .زیاد نیست

قلو ساز را ترویج کردیم 3و  2ر دام سبک سیاستی را در سال های اخیر پیگیری کردیم که دام های وی اضافه کرد: د . 
میلیون واحد دامی داریم که شناسنامه دار کردن آن ها کار سختی است، گفت: اما این موضوع را  90حجتی با اشاره به اینکه حدود 

 . در دستور کار داریم
هزار تومان باشد و باید کنترل بیشتری انجام شود. اگر نهاده ها با قیمت  10بازار آزاد باید در کانال وی افزود: قیمت کنونی مرغ در 

 .ارز آزاد وارد شود قیمت ها بیشتر می شود
کند ترخیص هزار تن گوشت در بندر داریم اما به علت اینکه بانک مرکزی نتوانست پول جابجا 10حجتی اضافه کرد: اکنون حدود 

 .نشد
درصد مرغداری ها به صورت  30یر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه شعار " از مزرعه تا سفره" باید عملیاتی شود، افزود: وز

 . زنجیره اداره می شود
تومان بود اما در نهایت پس از فراز و نشیب زیاد با توجه به  1700وی درباره نرخ خرید تضمینی گندم اضافه کرد: پیشنهاد ما 

تومان رسید 1600ها و مشکالت بودجه ای که وجود دارد به محدودیت  . 
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در کشور ما محصول تراریخته تولید نمی شود اما روی محصول پنبه 

 . مقدمات این کار در حال انجام است ولی هنوز به تولید نرسیده است
یخته از جمله ذرت و سویا از آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی وارد کشور می شود، افزود: حجتی با بیان اینکه محصوالت ترار

 .قانون مقرر کرده است که محصوالت تراریخته باید دارای برچسب باشد
 30ل و هزار تن پرتقا 40حدود  .وی برای تامین مایحتاج مردم برای شب عید، گفت: در این زمینه به قدر کافی ذخایر و تولید داریم

 .هزار تن سیب را ذخیره کردیم
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به علت تنوع اقلیمی ظرفیت های زیادی در کشورمان وجود دارد، گفت: دومین جمعیت شترمرغ 

. باید از این را در جهان داریم. پرورش شترمرغ و گیاهان دارویی که هزینه و آب بسیار کمی نیاز دارند و ارزش افزوده باالیی دارند
 .ظرفیت ها استفاده کنیم

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 1/11/1397تاریخ : 

بوشهر افتتاح شدآزمایشگاه سم شناسی محصوالت کشاورزی در   
آزمایشگاه سم شناسی محصوالت کشاورزی بزرگترین مجتمع آزمایشگاهی جنوب کشور در منطقه ویژه اقتصادی  -ایرنا-بوشهر

 .بوشهر روز دوشنبه در آیینی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد
بنیان در های دانشجمهوری در این آئین گفت: در راستای حمایت از فعالیت شرکتبه گزارش ایرنا، معاون علمی و فناوری رئیس 

 .سراسر کشور برنامه ریزی خوبی صورت گرفته و در حال اجرا شدن است
بنیان است تا جایی که اکنون چهار هزار های دانشسورنا ستاری افزود: یکی از دستاوردهای مهم در انقالب اسالمی تقویت شرکت

بنیان در سطح کشور فعالیت دارندانششرکت د . 
وی در بازدید از بخش های مختلف این مجموعه آزمایشگاهی افزود: باساختار و ظرفیتی که در زمینه آزمون های مختلف و با 

روز تواند به فعالیت خود به نحو موثری رونق دستگاه های به روز دنیا در این مجموعه آزمایشگاهی وجود دارد این مجموعه می
 .افزون دهد و این ظرفیت علمی را با دانشگاه های کشور به اشتراک بگذارد

ستاری افزود: یک مجموعه زمانی موفق است که بتواند از سرمایه های مادی و معنوی خود به نحو مطلوبی استفاده و خود را با علم 
 .روز هماهنگ و همسو سازد

مترمربع زیربنا با حضور یک شرکت  400گاه سم شناسی محصوالت کشاورزی بامدیرکل استاندارد استان بوشهر نیز گفت:آزمایش
نمونه سم محصوالت غذایی و کشاورزی دارد 157دانش بنیان قابلیت بررسی  . 

های همکار استاندارد این استان دارای تجهیزات پیشرفته ای هستند که برخی از آنها در سطح مند افزود: آزمایشگاهمحمد رحیم بهره
ر بی نظیر استکشو . 

های استاندارد استان بوشهر با ارتقای سطح دانش و تجهیزات خود، دریافت گواهینامه ایزو وی یادآورشد: آزمایشگاه و  17025
ترین آزمایشگاه های کشور هستنداجرای نظام اچ.اس.ایی آزمایشگاهی از جمله دقیق ترین و پیشرفته . 

زمینه کاری در حوزه های مواد غذایی، مکانیک،  140آزمایشگاه بوشهر در بیش از  75مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: 
 .زیست شناسی، لوازم خانگی، نساجی و کاالهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند مواد را مورد آزمون قرار می دهند

درصد  95درصد بود که هم اکنون به بیش از  50 بهره مند افزود: در گذشته توان فنی استان برای آزمون کاالهای وارداتی کمتر از
 .رسیده است

این شرکت و مجتمع آزمایشگاهی از  :مدیرعامل شرکت بازرسی فنی دانش بنیان و مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان نیز گفت

ا در امور آزمایشگاهی و تاکنون با بهره گیری از توان نیروی انسانی متخصص و همچنین استفاده از بروزترین دستگاه ه 87سال 
 .بازرسی توانسته است بدون استفاده از تسهیالت بانکی روی پای خود بایستد

هزار مترمربع به عنوان بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه جنوب  4مسعود محبوبی افزود: این مجتمع آزمایشگاهی با فضایی بالغ بر 
شعبه داخلی و پنج شعبه خارجی است 11آزمایشگاه آکرودیته،  13کشور با دارا بودن حداقل  . 

این مجموعه عالوه بر فعالیت مستمر و پویا در امور تحقیقاتی و پژوهشی با جلب نظر و اعتمادسازی و همچنین  :وی اظهارداشت

 .آموزش نیروهای متخصص و فنی توانسته است نیازهای جنوب کشور را در زمینه های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی برطرف کند
محبوبی یادآورشد:مدیران این شرکت در اقدام اخیر خود با بررسی و نیازسنجی میدانی، تصمیم گرفتند تا با هدف تسهیل در امور 

دانشجویی و حمایت از طرح های علمی و پژوهشی، کوپنی را با عنوان کوپن فناوری طراحی کنند تا از این طریق به تامین خدمات 
مستعد و برتر و نخبگان سهیم باشیمتخصصی دانشجویان، پژوهشگران  . 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سفر یکروزه خود به استان بوشهر از واحدهای فناور گروه صنعتی پلیمر، شرکت دانش 
انشگاه بنیان شاخه زیتون لیان، صنایع شیمیایی، پایلوت مرکز بین المللی توسعه نرم افزار خلیج فارس، مرکز رشد واحدهای فناور د

 .علوم پزشکی بوشهر و شرکت های مستقر در ساختمان جدید پارک علم و فناوری این استان بازدید می کند
افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه خلیج فارس، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و شرکت در نشست شورای اداری 

بوشهر استاستان از دیگر برنامه های سفر ستاری به  . 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – ۴/11/1397تاریخ : 

 وزارت کشور برای توسعه کشاورزی شهری آمادگی دارد
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت -ایرنا -تهران جهاد کشاورزی و  آماده ایم در تعامل با وزارت :

مراکز تحقیقاتی زمینه الزم برای توسعه اصولی و علمی کشاورزی شهری را با لحاظ کردن حساسیت ها و پیوست های خاص آن از 
 .سوی شهرداری ها فراهم کنیم

محیطی تاثیر به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه کشاورزی شهری در کاهش آلودگی های 
زیادی دارد، افزود: کشاورزی شهری عالوه بر ارتقای سالمت روحی و جسمی شهروندان در توسعه اقتصاد خانواده های ساکن شهر 

 .هم تاثیر دارد
وی با اشاره به اینکه کشاورزی شهری توانسته است باعث فعالیت و سرزندگی افراد معلول، کم توان، مسن و بازنشسته ساکن شهرها 

ود، گفت: کودکان و خردساالن نیز در فضاهای ناشی از کشاورزی شهری عالوه بر بازی با برخی ابعاد طبیعت هم آشنا شده و آنها ش
 .را کشف می کنند که در بروز خالقیت های آنان تاثیر مناسبی دارد

ر اکنون عالوه بر صاحب نظران رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به اینکه توجه به کشاورزی در شه
حوزه کشاورزی و باغداری مورد توجه پژوهشگران و برنامه ریزان حوزه مدیریت شهری و شهرداری های برخی کشورها هم قرار 

گرفته است، افزود: با توجه به اینکه در برخی استان های کشور کشاورزی از عوامل اصلی تولید درآمد مردم است و در حاشیه 
رهای بزرگ هم فعالیت های کشاورزی و باغداری به صورت حرفه ای انجام می شود، ابعاد مختلف این موضوع باید در برخی شه

 .کانون توجه شهرداری ها و شوراهای این استان ها قرار گیرد
کند، بلکه می کنندگان شهری فراهمتنها محصوالت تازه و مغذی را برای مصرفجمالی نژاد با بیان اینکه کشاورزی شهری نه 

های مناسبی از تواند تعدادی از شهروندان جویای کار را نیز مشغول کار کند، اضافه کرد: توسعه این حوزه نیازمند اتخاذ سیاستمی

 .سوی دولت و شهرداری ها است
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس  – 2/11/1397تاریخ : 

 سازمان حفظ نباتات نقش کلیدی در تامین امینت غذایی کشور دارد 
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: سازمان حفظ نباتات نقش کلیدی در تامین امنیت غذایی کشور دارد و متخصصان 

یی جامعه هستنداین حوزه سربازان گمنام نظام و پاسداران سالمت غذا .  
،حجت االسالم سیدرضا تقوی روز سه شنبه در رزیوزارت جهاد کشاو به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی
سی و نهمین سمینار ساالنه حفظ نباتات افزود: امنیت غذایی هر کشور یکی از ارکان امنیت ملی محسوب می شود و اگر در حوزه 

 .تغذیه، دشمن فشار آورد تا مشکل ایجاد کند، آنگاه مقاومت بسیار سخت خواهد شد
ها اظهار داشت: به رغم وجود تحریم های دشمن وضعیت امنیت غذایی ما بهتر از بسیاری از کشورها  وی با اشاره به اعمال تحریم

است که بخشی از آن نتیجه تالش دست اندرکاران و متخصصان سازمان حفظ نباتات است که از روییدنی ها و محصوالت در برابر 
 .آفت و بیماری ها حفاظت می کنند

جهاد کشاورزی با بیان این که نقش سازمان حفظ نباتات دفاعی است، تصریح کرد: این سازمان با  نماینده ولی فقیه در وزارت
 .برخورداری از علم و دانش کشور را در برابر هجوم و ورود آفات محافظت می کند

فانه اهمیت کار آن به وی افزود: به رغم نقش مهم و فعالیت های این سازمان در امنیت غذایی و کیفیت و کمیت محصوالت، اما متاس
 .اندازه کافی شناخته نشده است

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بر به روز کردن دانش و اطالعات دست اندرکاران و محققان حوزه حفظ نباتات تاکید 
ا ایجاد کندکرد و گفت: ارتقای دانش می تواند مصونیت در حوزه غذایی مردم و محصوالت در برابر آفات و بیماری ه . 

وی ادامه داد: این سازمان برای مصونیت سازی باید طرح و برنامه داشته باشد و افزایش آگاهی می تواند به مصونیت سازی و 
 مشارکت مردم کمک کند

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 3/11/1397تاریخ : 

 مدیریت آفات زراعی نیازمند تخصص سازمان حفظ نباتات است
زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حوزه زراعی به علت محدودیت آب و تغییر مدل تولید در برخی معاون امور  -ایرنا  -تهران 

 .محصوالت برای مدیریت آفات و بیماری های جدید نیاز به تخصص سازمان حفظ نباتات دارد
و نهمین گردهمایی  به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 'عباس کشاورز' در دومین روز از برگزاری سی

سالیانه حفظ نباتات کشور به تغییر فصل کشت محصوالتی مانند چغندرقند و افزایش تولید کلزا را یادآور شد و افزود: برنامه گسترش 
کلزا، اجرای کشاورزی حفاظتی و کشت پاییزه چغندرقند را در دستور کار داریم که محیط زیست را تغییر خواهند داد و این تغییرات 

 .نیازمند برنامه از سوی حفظ نباتات برای مدیریت آفات و بیماری است
وی اظهار داشت: پایداری و ناپایداری برخی محصوالت به مدیریت آفات وابسته است و برای محصوالتی مانند پنبه باید برنامه 

 .مخصوص داشته باشیم
درآمد کشاورزان و تامین امنیت غذایی است و تحقق این  به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال حفظ آب و خاک، افزایش

 .اهداف با همکاری و مساعدت سازمان حفظ نباتات و بخش تحقیقات امکان پذیر خواهد شد
 .معاون امور زراعی بر مدیریت گیاه پزشکی تاکید کرد و گفت: مصرف سموم کشاورزی باید بر اساس نسخه گیاه پزشکی انجام شود

بد آفت کش ها را ضروری خواند و افزود: سبد آفت کش ها در کشور از تنوع الزم برخوردار نیست و برای وی تنوع بخشی س
برخی از عوامل خسارت زا فقط یک یا دو آفت کش مصرف می شود، بنابراین مشکل مربوط به مقدار مصرف نیست، بلکه تنوع کم 

 .است
سترسی کشاورزان را به فناوری های نوین و آفت کش های جدید محدود کند، کشاورز با بیان اینکه از نظر قانونی کسی حق ندارد د

 .اما مواد آلوده نباید وارد کشور شود
 .وی گفت: بخش خصوصی برای مدیریت عوامل خسارت زا باید تقویت و الزم است اختیار بیشتری نیز به این بخش داده شود

سال های گذشته در کشور مدیریت شده، در حالی که پیش از آن آفت سن به به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، آفت سن گندم در 
 .موجودی غیر قابل مدیریت تبدیل شده بود

سال گذشته خسارتی در ارتباط با آفت سن گندم نداشتیم و این امر نشان دهنده  2کشاورز اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد در 
تات استفعالیت به موقع و گسترده سازمان حفظ نبا . 

وی گفت: اکنون صادرات خوبی در حوزه سبزی و صیفی جات و محصوالت جالیزی به کشورهایی مانند روسیه که استانداردهای 
 .سختگیرانه دارند، انجام شده و این مهم تداوم دارد

ش عوامل خسارت زا معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی خواستار تهیه برنامه مدون در یک بازه زمانی مشخص برای کاه
 .در حوزه محصوالت زراعی با توجه به تغییر الگوی تولید توسط سازمان حفظ نباتات کشور شد

به گزارش ایرنا، سی و نهمین گردهمایی سالیانه حفظ نباتات کشور چهارم بهمن ماه جاری به فعالیت سه روزه خود در سازمان حفظ 

اد کشاورزی، معاونان و مدیران این وزارتخانه حضور یافتندنباتات پایان می دهد، در این نشست وزیر جه . 
 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 1/11/1397تاریخ : 

 بانک کشاورزی، شرکت کشت و صنعت کارون را واگذار کند
منابع طبیعی مجلس در گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و کمیسیون کشاورزی، آب و  -ایرنا-تهران

 .صنعت کارون پیشنهاد کرد: بانک کشاورزی شرکت کشت و صنعت کارون را با حفظ یکپارچگی اراضی واگذار کند
زی گزارش نهایی تحقیق و به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نورمحمد تربتی نژاد نماینده گرگان و سخنگوی کمیسیون کشاور

تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی آن را در جلسه 
 .علنی روز دوشنبه مجلس قرائت کرد

سال های در این گزارش آمده است: روند رو به رشد فعالیت های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و کاهش واردات شکر در 
مورد بررسی محسوس است، شرکت با انعقاد قراردادهای متعدد با افراد و شرکت های بومی و مجلی برای قلمه کاری، سمپاشی، 

 .حمل و نقل در اشتغال غیر مستقیم تاثیرگذار است
متر مکعب یعنی  میلیارد2.3در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است: مقدار آب تخصیص یافته به کشت و صنعت نیشکر 

میلیارد متر مکعب،  2. 680هزار متر مکعب آب است در حالی که میزان مصرف آب شرکت حدود 30به ازای هر هکتار حدود 

درصد  50درصد بیشتر از حقابه شرکت بوده و این در صورتی است که هنوز صنایع جانبی تکمیل نشده است، البته  28یعنی حدود 
مجددا به چرخه کشاورزی باز می گردداین مقدار آب پس از مصرف  . 

براساس این گزارش صورت های مالی حسابرسی شده در طول سال های بررسی بیانگر این است که به جز دو مورد، بقیه شرکت 
زیان زیادی داشته اما با اصالحات  92های کشاورزی توسعه نیشکر سودآور شده اند، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال 

رو به رشد بوده و در سال های اخیر ساالنه سه تا  96تا  91نجام شده، بهبود روش ها و افزایش سرمایه در سال های مورد بررسی ا
ژه داشته استچهار هزار میلیارد سود وی . 

 .در بخشی از این گزارش پیشنهادات و راهکارهایی برای شرکت توسعه نیشکر ارایه شده است
ادها آمده است: در اجرای تعهدات زیست محیطی و تعامل بیشتر با محیط زیست و نهادهای استان و ارتقا و به در بخشی از این پیشنه

روز رسانی آنها الزم است، با تمامی اقدامات مثبت صورت گرفته، سازمان محیط زیست در کنترل آالیندگی زهاب های خروجی از 
رعایت استاندارهای مربوطه کند مزارع نظارت سخت گیرانه اعمال و شرکت را مکلف به . 

قانون رفع  16در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بانک کشاورزی، سهامدار اصلی کشت و صنعت کارون به استناد بند 

قانون مشمول جریمه است 17موانع تولید بایستی آن را واگذار کند و با توجه به سپری شدن مهلت قانونی سه ساله، برابر بند  . 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83178290


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

   

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

 متفرقه 
 ایرنا  – ۶/11/1397تاریخ : 

 تولید و تجارت بخش کشاورزی برای شفافیت باید قراردادی شود
اقتصادی تاکید کرد و گفت: در شدن تولید و تجارت بخش کشاورزی « قراردادی»وزیر جهادکشاورزی بر ضرورت  -ایرنا -تهران

 .این صورت میزان، نوع تولید و همچنین فرآیند فروش و بازاررسانی محصوالت کشاورزی شفاف می شود
به گزارش شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نخستین گردهمایی مشترک رئیسان سازمان های نظام مهندسی 

با مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی، موضوع صدور مجوزها در سازمان نظام مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی استان ها
کشاورزی با نظام مهندسی ساختمان را متفاوت دانست و افزود: در نظام مهندسی ساختمان، موضوعیت آن به کار و مجوز است و 

ندسی کشاورزی فرع است و پس از آن کار آغاز پس از ساخت پایان می یابد اما صدور مجوز فعالیت های کشاورزی توسط نظام مه
 .و تا پایان فعالیت بهره بردار ادامه می یابد

وی با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته، کشاورز مدیریت فعالیت کشاورزی را بر عهده دارد، تصریح کرد: در این کشورها، 
از خدمات مورد نیاز بهره مند می « خرید خدمت»ورت خدمات مختلف توسط شرکت های تخصصی ارائه می شود و کشاورز به ص

 .شود
حجتی با تاکید بر لزوم نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی در زمینه ایجاد و توسعه شرکت های خدمات دهنده بخش کشاورزی، اظهار 

 .داشت: منشاء برخی از مشکالت بخش کشاورزی به خاطر عدم توسعه کشاورزی قراردادی در کشور است
یر جهادکشاورزی با اشاره به این که در بسیاری از زمینه های توسعه ای فعالیت های کشاورزی نظیر امور شیالتی، دام، گلخانه وز

 .ها، محدودیت خاک و آب موضوعیت ندارد، گفت: ورود سازمان نظام مهندسی کشاورزی به این حوزه ها را ضروری است
هزار نفر عضو دارد و الزم است با توسعه مهارت آموزی و ترویج روابط استاد و  250وی افزود: سازمان نظام مهندسی حدود 

 .شاگردی نسبت به بهره برداری از ظرفیت ها و منابع خدادادی و امکانات موجود برای ایجاد ارزش افزوده تولید اهتمام ورزد
ز اولویت برنامه های سازمان نظام مهندسی به گفته وی، مهارت آموزی و انتقال یافته های نوین برای عرصه های کشاورزی ا

 .کشاورزی و منابع طبیعی است
حجتی بر ضرورت دانش بنیان کردن بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: دانش و یافته های نوین کشاورزی باید توسط سازمان نظام 

 .مهندسی کشاورزی به عرصه ها و بهره برداران منتقل شود
شاورز، پژواک ندارد از سازمان نظام مهندسی کشاورزی خواست تا با ایجاد ساز و کارهای الزم،طنین وی با اشاره به اینکه صدای ک

 .صدای کشاورز باشد
 لینک خبر 
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 نهاده
 ایران اکونا  – ۴/11/1397تاریخ : 

 مصرف سموم کشاورزی در ایران نصف متوسط دنیاست
1.2سموم کشاورزی در دنیا  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این که متوسط مصرف  ۶70کیلوگرم در هکتار و در ایران  
مصرف سموم کشاورزی در ایران بسیار کمتر  های اروپایی، و حتی کشور گرم در هکتار است گفت: در مقایسه با سایر کشورها

  .است
های ظالمانه و یک طرفه آمریکاست افزود: با وجود همه محمدرضا درگاهی با بیان اینکه بخش سموم دفع آفات نیز متاثر از تحریم

من تولید کنندگان و وارد کنندگان سموم کشور از خردادماه جاری در خصوص تامین سموم اقدام کردند و اکنون دو انج این فشارها، 
های کشاورزی برای سال زراعی پیش رو نداریمتامین سموم آفت کشدر هیچ گونه مشکلی  . 

عالوه بر  وی با تاکید بر اینکه در این خصوص تدارک الزم صورت گرفته گفت: ها وخاش کش سموم  علف کش ها، سایر آفت  
در کشور وجود داردطبیعی های مورد نیاز بخش زراعی، مرتعی، باغی و منابع کش . 

ها و حفظ محصوالت بیماریهزار تن سم در بخش کشاورزی برای جلوگیری از خسارت آفات،  30تا  25درگاهی افزود: ساالنه بین 
دار در کشور تامین شدهشود که این مقتولید شده استفاده می ای در این زمینه نداریمهیچ گونه دغدغه و  . 

20 مصرف   درصدی به صورت آماده 
80وی گفت:  مواد اماکارخانه داخلی تهیه  60تا  50توسط  درصد این میزان  های اروپایی وارد چین، هند و برخی کشوراولیه آن از  

شود ومی دهدرصد به صورت آما 20  فقط  شودها تامین میاز همین کشور مصرف،   . 
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به سوء استفاده احتمالی دالالن در خصوص کمبود سموم کشاورزی افزود: در این 

تیار سموم را در اخ های نامتعارف، خصوص تدارک الزم صورت گرفته و با هماهنگی تعزیرات حکومتی با افرادی که با قیمت
دهند و موجب اخالل در بازار شوندکشاورزان قرار   .برخورد قانونی خواهد شد 

های جهاد کشاورزی ارسال کرده که در آن ها و سازماندرگاهی گفت: سازمان حفظ نباتات دستور العمل اجرایی را برای استان
ها به صورت صمت و سازمان حفظ نباتات در استانهای مختلف متشکل از سازمان نظام مهندسی، تعزیرات حکومتی، وزارت تیم

ها نامتعارف بوده و مورد تایید سازمان حمایت نباشد با کنند و در صورتی که قیمتهای سم بازرسی میمستمر و روزانه از فروشگاه
 .و در صورت تکرار، فروشگاه پلمپ خواهد شد خاطی برخورد شده

 از قاچاق سموم جلوگیری می شود
ای با استانداران مکاتبه صوص قاچاق سم نیز گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر سموم مزیت صادراتی پیدا کرده، وی در خ

 .مرزی صورت گرفته تا از قاچاق این سموم جلوگیری شود
شود رد کرد یرئیس سازمان حفظ نباتات کشور این موضوع را که در محصوالت کشاورزی برای دفع آفات از سموم زیادی استفاده م

مستنداتی ارائه نداده است و افزود: این موضوع چند سالی است که در کشور مطرح است، اما هیچ مرجعی تا کنون برای این ادعا،  . 
کنددرگاهی با بیان اینکه مستندات و آمار فائو مورد تایید است گفت: ایران از متوسط مصرف سموم در دنیا، کمتر مصرف می . 

 سموم کشاورزی متوسط مصرف
1.2سموم کشاورزی در دنیا  وی افزود: متوسط مصرف گرم در هکتار  670کیلوگرم در هکتار است در حالی که در کشور ما  

شوداستفاده می . 
دهد که کشور ما از سموم کمتری در درگاهی گفت: همین مقایسه و توجه به آماری که در سایت فائو درج شده است نشان می

ورزیمحصوالت کشا کنداستفاده می  . 
18 قاره آمریکا، های ها افزود: کشوری مثل شیلی و بعضی کشوروی با اشاره به استفاده از سموم کشاورزی در برخی کشور  

کنندکیلوگرم در هکتار از سموم کشاورزی استفاده می . 
کنیم و حتیرد الزم را رعایت میهای صادراتی موادرگاهی گفت: ما کشوری هستیم که هم اکنون در بحث استاندارد محصوالت ما  

های بسیار سخت گیرانه تری نسبت به اروپا داردشود که استانداردبه روسیه نیز صادر می . 
دهیم کهوی تاکید کرد: این اطمینان خاطر را به مردم می مصرف سموم  های اروپایی، و حتی کشور در مقایسه با سایر کشورها 

ان بسیار کمتر استکشاورزی در ایر . 
 لینک خبر 
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 نهاده 

 خبرگزاری فارس  – 3/11/1397تاریخ : 

شود های دامی و کشاورزی مییک چهارم بودجه کشور صرف واردات نهاده  
برخی های دامی و رغم اینکه یک چهارم بودجه عمومی کشور صرف واردات نهادهنماینده دامپزشکان کشور در مجلس، گفت: علی

ها راضی هستندشود، اما نه مردم از قیمت گوشت و نه تولیدکنندگان از قیمت نهادهمحصوالت کشاورزی مانند گوشت می .  
نماینده دامپزشکان کشور در مجلس در پنجمین کنگره  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز یوسف داودی

های دامی و محصوالت هزار میلیارد تومان صرف واردات نهاده 100بیان اینکه ساالنه  های بزرگ باهای دامالمللی کلینیسینبین
شود، گفت: این رقم حدود یک چهارم کل بودجه عمومی کشور است و همچنان نارضایتی درباره قیمت بین کشاورزی مانند گوشت می

  .مردم و تولیدکنندگان وجود دارد
با احتساب یک و نیم میلیون بشکه صادرات نفت به قیمت  98ل نماینده مردم سراب گفت: کل بودجه سا هزار  407دالر حدود  54

شودهای دامی و محصوالت کشاورزی مید رصد آن صرف نهاده25بسته شده است که تقریبا   میلیارد تومان .  
و باید این نگاه در وزارت  درصد جو در کشور وارداتی است 50درصد کنجاله سویا و حدود  90درصد ذرت،  95به گفته داودی 

  .جهاد کشاورزی عوض بشود و بتوانیم اینها را در داخل تولید کنیم
ایم ثبات و تنظیم قیمت در بازار ایجاد شود، گفت: با این وجود نتوانستهوی با بیان اینکه یک میلیارد دالر ارز صرف واردات اینها می

  .کنیم
امه به جذب بیش از اندازه دانشجویان دامپزشکی به عنوان معضل بزرگ اشاره کرد و نماینده دامپزشکان کشور در مجلس در اد

های گذشته در حوزه دانشگاه را پوشش بدهد، اما در حال های سالماندگیاندازی دانشگاه آزاد این بود که عقبگفت: هدف از راه
  .حاضر جذب بیش از اندازه دانشجو تاثیر معکوس گذاشته است

های دولتی هم رقیب های چند برابری کرد دانشگاهداد: حقیقت این است که در کنار دانشگاه آزاد که مدام به خاطر پول جذبوی ادامه 
های شبانه و پیام نور آنها هم مدام از مردم پول گرفتند و دانشجویان پولی جذب کردند که برخالف جدی آنها شد و با ایجاد دانشگاه

  .قانون است
های دولتی نباید از مردم پول بگیرندهبراساس قانون دانشگاداودی گفت:  .  

پور های رازی برگزار شد به بزرگداشت دکتر تقی تقیهای بزرگ که در سال همایشهای دامالمللی کلینیسینامروز پنجمین کنگره بین
شخیص در حوزه دامپزشکی را داشته و سال سابقه تدریس و ت 40ساله است که  70پور دامپزشک بازرگانی مزین بود. دکتر تقی

هایی را نیز در حوزه دامپزشکی کشور داشته استمسئولیت . 
تشخیص اولیه بیمار در کل جهان به نام او ثبت شده است 8تشخیص اولیه در ایران و  16وی از منطقه گیالن است و  . 

قدردانی کردند و حضار بارها و بارها به پاس تقدیر از زحمات در ا ین مراسم همه سخنرانان از خدمات شایسته این استاد تقدیر و 
  .ایشان همگی سرپا ایستادند و دقایقی طوالنی کف زدند

 .در این مراسم از خدمات شایسته استاد تقی تقی پور بازرگانی تقدیر به عمل آمد
 لینک خبر 
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 نهاده 
 ایرنا  – 2/11/1397تاریخ : 

 حجتی: ابزارهای مقابله با آفات گیاهی به روزرسانی شود
مقابله با آفات گیاهی و همچنین اطالع وزیر جهادکشاورزی گفت: به روز رسانی قوانین، روش ها و ابزار شناسایی و  -ایرنا  -تهران 

 .رسانی فعال در رسانه ها درباره شبهاتی که در خصوص سالمت محصوالت کشاورزی مطرح می شود، ضروری است
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمود حجتی روز سه شنبه در سی و نهمین سمینار ساالنه حفظ نباتات کشور بر لزوم انجام 

ات در زمینه قانون گذاری، بکارگیری روش ها و ابزارها در زمینه قرنطینه گیاهی متناسب و مطابق شرایط روز بررسی و اصالح
تاکید کرد و افزود: پیش از این در حوزه مبادالت اندام گیاهی و بذور ضرورتی نداشتیم اما امروز انجام این مبادالت در سطح داخلی 

 .و بین المللی از ضروریات است
ه کرد: زمانی کشاورزی ما معیشتی، جامعه دهقانی، مبادله کاال و بحث قرنطینه محدود بود اما امروز با تولید انبوه و وی اضاف

 .اقتصادی محصوالت کشاورزی و مبادالت در سطح ملی و بین المللی در حال انجام است
ها و آفات نباتی نسبت به گذشته اشاره کرد و  وزیر جهادکشاورزی به گسترش مبادالت گیاهی و در پی آن تنوع و افزایش بیماری

بعید است ضایعه گیاهی وجود داشته باشد که در دنیا روشی برای مقابله با آن وجود نداشته باشد بنابراین در قرنطینه  :اظهار داشت

بیماری های گیاهی با گیاهی باید به روش ها و ابزار روز مجهز شویم و نسبت به شناسایی آفات و همچنین روش های مقابله با 
 .همکاری و بهره گیری از دانش و تجارب دانشمندان و موسسه های بین المللی اقدام کنیم

وی با اشاره به اینکه اکنون بحث قرنطینه گیاهی در تولید بذر در حال انجام است، تصریح کرد: این مهم در حوزه مقابله با آفات 
 .گیاهی هم باید انجام شود

د: عده ای معتقدند برای حل مشکالت حوزه مبارزه با آفات نباتی راهکار دارند که باید با آنان مذاکره و در صورت حجتی یادآور ش
 .کاربردی بودن روش ها از توانمندی ها و نتایج تحقیقات آنان استفاده شود

رد و الزم است در این زمینه وی افزود: در بحث باقیمانده سموم و کد رهگیری محصوالت کشاورزی در جامعه حسایت وجود دا
 .اهتمام بیشتری از نظر عملیاتی و اطالع رسانی صورت گیرد

 
 آلودگی در تولیدات گلخانه ای نداریم  **

وی با رد این موضوع که در محصوالت گلخانه ای آلودگی وجود دارد،گفت: آن چه در عمل مشاهده کرده ام محصوالت گلخانه ای 
تی بیشتر و استفاده از روش های بیولوژیک برای مقابله با آفات به دلیل بسته بودن محیط، سموم کمتری به خاطر مراقبت های بهداش

 .در آن مصرف می شود
وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: آنچه در افکار عمومی در خصوص باقیمانده سموم مطرح می شود در صورت صحت باید با 

ید با کار فرهنگی،تبلیغی و اطالع رسانی، روشنگری شود که رسالت آن بر دوش عملکردمان اصالح و در صورتی که غلط است با
 .این جمع است

حجتی، پیگیری اختصاص کد رهگیری برای محصوالت کشاورزی را ضروری عنوان کرد و افزود: این موضوع در زمینه 
الت با آب های غیر متعارف آبیاری محصوالت پرمصرف مثل سیزیجات که متاسفانه به غلط در جامعه تصور می شود این محصو

 .می شوند باید با جدیت دنبال و اطالع رسانی شود
وی بر ضرورت اطالع رسانی و حضور فعال در فضای رسانه ای تاکید کرد و گفت: کمتر دستگاهی خبرگزاری رسمی دارد در 

نیم و این خبرگزاری باید با سایر خبرگزای ها لینک حالی که ما دارای خبرگزاری رسمی هستیم بنابراین باید از این ظرفیت استفاده ک
 .شود و به عنوان مرجع و رفرنس، خبرهای آن در سایر رسانه ها بازنشر شود

وی با اشاره به این که اکنون گوشت مرغ دارای کد رهگیری است، اظهار داشت: بر اساس کد رهگیری مردم متوجه می شوند که 
ت و در کدام کشتارگاه و در چه زمانی ذبح شده استگوشت مرغ محصول کدام مرغداری اس . 

وی با تاکید بر اینکه محصوالت زراعی و باغی باید کد رهگیری دریافت کنند، افزود: اقدام های اخیر در ساماندهی وضعیت تولید، 
 .توزیع کود و سم در دوره اخیر قابل قبول است و باید با جدیت و گسترش بیشتر ادامه یابد

 2ایرنا، سی و نهمین سمینار سالیانه حفظ نباتات کشور با حضور وزیر جهادکشاورزی و معاونان و مدیران از امروز  به گزارش

 .بهمن ماه در سازمان حفظ نباتات آغاز به کار کرد و تا چهارم بهمن ماه به مدت سه روز ادامه دارد
 ر لینک خب

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83180126


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

   

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

 
 نهاده 

 خبرگزاری فارس  – 3/11/1397تاریخ : 

 کشاورزان نگران تامین سموم نباشند 
  .سموم دفع آفات به اندازه کافی در کشور وجود دارد و کشاورزان نگران این موضوع نباشند :رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

دفع آفات به اندازه کافی در کشور وجود دارد و کشاورزان  سمومبه گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور : 
 .نگران این موضوع نباشند

با بیان اینکه بخش سموم دفع آفات نیز متاثر از  خبرگزاری صداوسیما محمدرضا درگاهی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار

د کنندگان سموم کشور از دو انجمن تولید کنندگان و وار های ظالمانه و یک طرفه آمریکاست افزود: با وجود همه این فشارها، تحریم
های کشاورزی برای سال تامین سموم آفت کشدر خردادماه جاری در مورد تامین سموم اقدام کردند و اکنون هیچ گونه مشکلی 

 .زراعی پیش رو نداریم
ها وسموم خاش کش عالوه بر  وی با تاکید بر اینکه در این باره تدارک الزم صورت گرفته گفت: های ا، سایر آفت کشعلف کش ه 

در کشور وجود داردطبیعی مورد نیاز بخش زراعی، مرتعی، باغی و منابع  . 
ها و حفظ محصوالت بیماریهزار تن سم در بخش کشاورزی برای جلوگیری از خسارت آفات،  30تا  2۵درگاهی افزود: ساالنه بین 

شود که این مقدار در کشور تامین شدهتولید شده استفاده می ای در این زمینه نداریمهیچ گونه دغدغه و  . 
20 مصرف   درصدی به صورت آماده 

80وی گفت:  اماکارخانه داخلی تهیه  ۶0تا  ۵0توسط  درصد این میزان  های اروپایی وارد چین، هند و برخی کشوراولیه آن از  مواد 
شود ومی درصد به صورت آماده 20 فقط   شودها تامین میشوراز همین ک مصرف،   . 

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به سوء استفاده احتمالی دالالن در خصوص کمبود سموم کشاورزی افزود: در این 
سموم را در اختیار  های نامتعارف، خصوص تدارک الزم صورت گرفته و با هماهنگی تعزیرات حکومتی با افرادی که با قیمت

هند و موجب اخالل در بازار شونددکشاورزان قرار   .برخورد قانونی خواهد شد 
های جهاد کشاورزی ارسال کرده که در آن ها و سازماندرگاهی گفت: سازمان حفظ نباتات دستور العمل اجرایی را برای استان

ها به صورت ت در استانهای مختلف متشکل از سازمان نظام مهندسی، تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و سازمان حفظ نباتاتیم
ها نامتعارف بوده و مورد تایید سازمان حمایت نباشد با کنند و در صورتی که قیمتهای سم بازرسی میمستمر و روزانه از فروشگاه

 .و در صورت تکرار، فروشگاه پلمپ خواهد شد خاطی برخورد شده
 از قاچاق سموم جلوگیری می شود
ای با استانداران مرزی مکاتبه با توجه به اینکه در حال حاضر سموم مزیت صادراتی پیدا کرده، وی در مورد قاچاق سم نیز گفت: 

 .صورت گرفته تا از قاچاق این سموم جلوگیری شود
شود رد کرد رئیس سازمان حفظ نباتات کشور این موضوع را که در محصوالت کشاورزی برای دفع آفات از سموم زیادی استفاده می

مستنداتی ارائه نداده است این موضوع چند سالی است که در کشور مطرح است، اما هیچ مرجعی تا کنون برای این ادعا، و افزود:  . 
کنددرگاهی با بیان اینکه مستندات و آمار فائو مورد تایید است گفت: ایران از متوسط مصرف سموم در دنیا، کمتر مصرف می . 

 سموم کشاورزی متوسط مصرف
متوسط مصرف وی افزود: 1.2سموم کشاورزی در دنیا   گرم در هکتار  ۶70کیلوگرم در هکتار است در حالی که در کشور ما  

شوداستفاده می . 
دهد که کشور ما از سموم کمتری در درگاهی گفت: همین مقایسه و توجه به آماری که در سایت فائو درج شده است نشان می

کنداستفاده می محصوالت کشاورزی . 
18 قاره آمریکا، های ها افزود: کشوری مثل شیلی و بعضی کشوروی با اشاره به استفاده از سموم کشاورزی در برخی کشور  

کنندکیلوگرم در هکتار از سموم کشاورزی استفاده می . 
یم و حتیکنهای صادراتی موارد الزم را رعایت میدرگاهی گفت: ما کشوری هستیم که هم اکنون در بحث استاندارد محصوالت ما  

های بسیار سخت گیرانه تری نسبت به اروپا داردشود که استانداردبه روسیه نیز صادر می . 
دهیم کهوی تاکید کرد: این اطمینان خاطر را به مردم می مصرف سموم  های اروپایی، و حتی کشور در مقایسه با سایر کشورها 

 کشاورزی در ایران بسیار کمتر است
 .لینک خبر 
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 نهاده 
 ایرنا  – 3/11/1397تاریخ : 

به واردات نهاده های کشاورزی اختصاص دارد 98یک چهارم بودجه   
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از وضعیت تامین و  -ایرنا –تهران

به واردات نهاد های کشاورزی اختصاص یافته است 98قیمت ها در بازار ناراضی هستند، گفت: یک چهارم الیحه بودجه  . 
های بزرگ، های دامامروز )چهارشنبه( در پنجمین کنگره بین المللی کلینیسین« یوسف داودی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

میلیارد تومان بسته  هزار 407دالر حدود  54میلیون بشکه صادرات نفت به قیمت  1.5با احتساب  98افزود: کل الیحه بودجه سال 

های دامی و محصوالت کشاورزی می شوددرصد این رقم صرف واردات نهاده 25شده که به طور تقریبی  . 
شود، تصریح کردوی با بیان این که ساالنه یک میلیارد دالر ارز صرف واردات نهاده های کشاورزی و دامی می با این وجود  :

کنیمایم در بازار ثبات ایجاد نتوانسته . 
درصد جو وارداتی است که  50درصد کنجاله سویا و حدود  90درصد ذرت،  95به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، همچنان 

 .باید در وزارت جهادکشاورزی این نگاه تغییر کند و ما بتوانیم این محصوالت را در داخل کشور تولید کنیم
 

اه آزاد هستنددانشگاه های دولتی در پول گرفتن رقیب دانشگ **  
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی درباره عملکرد دانشگاه آزاد اسالمی در سالهای اخیر گفت: در سالهای گذشته تعداد 
تحصیل کرده های کشورمان نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار کم بود؛ دانشگاه آزاد اسالمی به دلیل محدود بودن بودجه 

ت نمی توانست کل نیاز علمی جامعه را تامین کند، با هدف افزایش کمی فارغ التحصیالن دانشگاهی شروع به کار کردو اینکه دول . 
واحد دانشگاهی است که با وجود معایب و مزایا نظام آموزش عالی  400وی اظهارداشت: اکنون دانشگاه آزاد اسالمی دارای بیش از 

 .کشور را تحت تاثیر قرار داده است
ودی تصریح کرد: دانشگاه آزاد در واقع یک موسسه غیرانتفاعی است که دانشگاه های دولتی نیز با راه اندازی نام های شبانه با دا

دریافت پول از دانشجویان در حال رقابت با دانشگاه آزاد هستند. این در حال یاست که دانشگاه های دولتی باید خدمات علمی رایگان 
دهند در اختیار جامعه قرار . 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن انتقاد از عملکرد سازمان دامپزشکی و وزارت علوم در رشد پذیرش دانشجویان رشته های 
دامپزشکی در سالهای اخیر ادامه داد: این درحالی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توانست با کنترل تعداد پذیرش 

ط فارغ التحصیالن و بازار کار را کنترل کندشده های رشته های پزشکی شرای . 
وی براین باور است که دکتری دامپزشکی نیز می توانند سطح وسیعی از فعالیت ها را انجام بدهند و بازار کار خوبی داشته باشند؛ 

فع دامپزشکان اصالح کنیمبنابراین با کنترل پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها و اصالح قوانین دامپزشکی می توانیم شرایط را به ن . 
امروز در مرکز بین المللی همایش های ( 2019به گزارش ایرنا، پنجمین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ )ایکالپ 

 .رازی آغاز بکار کرد و تا فردا ادامه دارد

مپزشکی دانشگاه تهران تقدیر شداستاد دانشکده دا« تقی تقی پور بازرگانی»در این کنفرانس از خدمات ارزنده دکتر  . 
 لینک خبر 
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 نهاده 
 ایرنا  – 3/11/1397تاریخ : 

 اولویت اختصاص ارز دولتی با نهاده های کشاورزی است
اولویت وزارتخانه برای تامین ارز دولتی با بذر، کود، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت:  -ایرنا -مشهد

 .سم، ماشین آالت کشاورزی و نهاده های بخش تولید است
کامبیز عباسی عصر چهارشنبه در حاشیه گشایش چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در مشهد طی گفت و گو با خبرنگاران 

 95درصدی رسیده و  90ی کشاورزی و لوازم و تجهیزات آبیاری به خوداتکایی افزود: هم اکنون ایران در حوزه صنعت ماشین ها
درصد نیازهای کشور در حوزه صنعت ماشین های کشاورزی، سیستم آبیاری و فناوری بخش کشاورزی با تکیه بر صنعت داخل 

  .تامین می شود
حوزه مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه گذاری شده  هزار میلیارد لایر برای 70تاکنون نزدیک به  1392وی اظهار داشت: از سال 

  .است
وی گفت: این وزارتخانه خوداتکایی در محصوالت کشاورزی و نهاده هایی را که منجر به تولید محصول می شود دنبال می کند و 

ه های صنعتی داردصنعت ماشین های کشاورزی به خاطر تامین امنیت غذایی و مایحتاج زندگی مردم جایگاه مهمتری از دیگر شاخ .  
 99عباسی با بیان اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی تغییر رویکرد از حالت سنتی به صنعتی است، افزود: طی چهار سال گذشته 

هزار دستگاه انواع ادوات کشاورزی در اختیار کشاورزان کشور قرار گرفته و در کمتر استانی است  220هزار دستگاه تراکتور و 
از تراکتور و ادوات کشاورزی برخوردار نشده باشدکه کشاورز  .  

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: طی سالهای اخیر بانک کشاورزی نیز همکاری خوبی با این 
سود بانکی به وزارتخانه داشته به طوی که تسهیالت برای خرید ماشین آالت و تجهیزات را با سه درصد کمتر از نرخ متعارف 

  .کشاورزان پرداخت کرده است
وی گفت: قیمت ماشین های داخلی کشاورزی در مواردی یک ششم قیمت ماشین های خارجی است اما از نظر کیفیت و برخورداری 

  .از استانداردهای بین المللی تفاوتی با ماشین های مشابه خارجی ندارد
با کشورهای اروپایی در حوزه کشاورزی حفظ شده و تحریم ها فقط انتقال و جابه جایی  وی ادامه داد: در شرایط کنونی ارتباط ایران

  .پول و همچنین مراودات بانکی با اروپایی ها را دچار مشکل کرده است
عباسی اظهار امیدواری کرد، بانک مرکزی و حوزه سیاست خارجی کشور تدابیری بیاندیشند که مشکالت انتقال پول بین ایران و 

شورهای دیگر در حوزه کشاورزی برطرف شودک .  
هزار دستگاه  215رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: طی چهار سال گذشته نزدیک به 

هزار دستگاه تراکتور پالک داشتند 12حدود  1392تراکتور در کشور پالک گذاری شدند، این در حالی است که قبل از سال  .  
ی افزود: حوزه سوخت ماشین آالت بخش کشاورزی نیز نیازمند ساماندهی است زیرا دارندگان ماشین های کشاورزی از جایگاه و

  .سوخت، کارت سوخت و توزیع مناسب آن برخوردار نیستند
د کشاورزی در این شرایط که با کمبود آب و اضافه مصرف در بخش کشاورزی مواجه هستیم، رویکرد وزارت جها :عباسی گفت

تولید محصول با صرف آب کمتر است و در این راستا توسعه کشت های گلخانه ای، کشت نشایی، روشهای نوین آبیاری و کشاورزی 
  .حفاظتی را دنبال می کند

این وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در برگزاری نمایشگاه های مرتبط با این حوزه به دنبال آشنایی کشاورزان با فناوری های 
  .بخش است و تالش می کنیم بخش کشاورزی صنعتی تر و تولید محصوالت انبوه تر شود

وی اظهار داشت: مشهد قطب نمایشگاهی کشور در حوزه کشاورزی است زیرا عمده تولیدکنندگان ماشین های کشاورزی، سازندگان 
و خراسان رضوی نیز قطب تولید محصوالت  خاک ورزها، سم پاش ها، لوازم و تجهیزات آبیاری در این شهر مستقر هستند

 .کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دام و طیور، آبزی پروری و در سطح وسیع تولید محصوالت استراتژیک مانند زعفران است
 لینک خبر 
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