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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس 

 بهتر مطالب مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرگزاری فارس  – 28/11/1397تاریخ : 

 خطرناک شدن وضعیت آب های زیرزمینی با رشد صادرات کشاورزی 
قانونی و غیرقانونی آن ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت: رشد تولید محصوالت کشاورزی و صادرات معاون دفتر برنامه

  .باعث برداشت بیشتر از منابع آب کشور شده و آب زیرزمینی وارد مرز خطر خواهد شد
با اعالم هشدار در مورد افزایش  رسانی وزارت نیرو )پاون( ،هدایت فهمیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع
طور های زیرزمینی بهبرداشت از آب اتی محصوالت کشاورزی گفت: اضافهبرداشت از منابع آب زیرزمینی به دلیل مزیت صادر

های رویه در بخش کشاورزی و عدم رفع چالششود، در صورت صادرات بیبینی میمیلیارد مترمکعب است و پیش 6متوسط ساالنه 
میلیارد مترمکعب برسد 12موجود، این رقم به بیش از  . 

حفاظت موثرتر از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: در حال حاضر مصرف ناخالص بخش وی با تاکید بر ضرورت مراقبت و 
میلیارد مترمکعب است 34های سطحی حدود میلیارد مترمکعب و از آب 56زمینی حدود کشاورزی از آب زیر . 

-بع آب در سال آینده نشان میبرداری بخش کشاورزی از مناهای انجام شده درخصوص بهرهفهمی، با بیان اینکه محاسبات و ارزیابی

شدت از مزیت صادراتی برخوردار خواهند شد، افزود: بنابراین در سال آتی با رشد تولید دهد که محصوالت کشاورزی و دامی به
اندازی به منابع گیرد و دستمحصوالت کشاورزی و صادرات قانونی و غیرقانونی آن، برداشت بیشتر از منابع آب کشور صورت می

ویژه آب زیرزمینی وارد مرز خطر خواهد شد، بهآب . 
بازگشت منابع آب زیرزمینی ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو ادامه این شرایط را به منزله تاراج و نابودی بیمعاون دفتر برنامه

 .دانست و بر مراقبت بیشتر از آن تاکید کرد
ای صادرات و واردات، سهولت الت کشاورزی، عدم کارایی نظام تعرفهوی، عواملی چون ناکارآمدی بازار عرضه و تقاضای محصو

های مختلف و پایین بودن بنیه قاچاق محصوالت کشاورزی و دامی در ابعاد وسیع، نوسانات شدید بهای محصوالت کشاورزی در سال
ی و عارضی این بخش عنوان کردهای ذاتمالی و درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی را از جمله محورهای تاثیرگذار در چالش . 

 
  لینک خبر
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 آب 
 خبرنگاران جوان  – 26/11/1397تاریخ : 

 هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد ۳۰۰
های کشور های مختلف عمیق و نیمه عمیق در دشتهزار حلقه چاه غیرمجاز و فاقد پروانه در عمق 3۰۰زارع گفت: هم اکنون 

 .موجود است
وگو با خبرنگارهای نوین آبیاری در گفتعباس زارع مجری طرح سامانه گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

 3۰۰هزار حلقه چاه غیر مجاز و فاقد پروانه در کشور موجود است، اظهار کرد: هم اکنون  3۰۰، با اشاره به اینکه خبرنگاران جوان
های کشور موجود است که در برنامه تعادل های مختلف عمیق و نیمه عمیق در دشتهزار حلقه چاه غیر مجاز و فاقد پروانه در عمق

 .بخشی وزارت جهاد کشاورزی با وزارت نیرو این موضوع باید ساماندهی و تعیین تکلیف شود
درصد توسط بهره برداران  1۵توسط دولت و  های نوین آبیاریاجرای سامانه درصد هزینه 8۵وی افزود: طبق قانون برنامه ششم، 

شود که با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت لوازم و تجهیزات، سهم کشاورزان افزایش پیدا کرده استپرداخت می . 
های نوین آبیاری در اعالم کرد و گفت: هوشمندسازی سامانه کشاورزی هوشمند های اصلیزارع آبیاری هوشمند را یکی از پروژه

رود که به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی های اصلی وزارت جهاد کشاورزی به شمار میو سال آتی از جمله اولویت 97سال 
ای در خصوص کشاورزی هوشمند امضا کردند که به این ترتیب آب مورد نظر گیاه در زمان و محل نامهبا فناوری اطالعات تفاهم

شودهای نوین آبیاری تامین میسیستم مورد نیاز با . 
هزار هکتار از اراضی به سامانه نوین آبیاری تجهیز  2۵۰درصدی آب در بخش کشاورزی/ ساالنه  ۶وری بهره :بیشتر بخوانید

شودمی  
د داردمیلیون هکتار اراضی سنتی در کشور وجو ۵.۵تجهیز بیش از یک میلیون هکتار اراضی سنتی به سامانه نوین آبیاری/   

هزار هکتار  2۰۰هزار هکتار اراضی سنتی و  88۰های نوین آبیاری ادامه داد: تا کنون یک میلیون و مجری طرح توسعه سامانه
تجهیز شدند های نوین آبیاریسامانه ها بهاراضی زیر شبکه مدرن و سد . 

اراضی مدرن زیر شبکه در کشور موجود است،  هکتار 2۰۰میلیون و  3میلیون هکتار اراضی سنتی و  ۵.۵وی با اشاره به اینکه 
های نوین به سامانه اراضی شبکه مدرن هزار هکتار 2۰۰هزار هکتار از اراضی سنتی و  88۰بیان کرد: تا کنون یک میلیون و 

درصد اراضی آبی در کشور به سامانه نوین مجهز هستند 22تجهیز شدند که این امر بیانگر آن است که به طور متوسط  . 
های نوین مجهز هستند، بنابراین راه درازی پیش رو زارع در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه بخش محدودی از اراضی به سامانه

دهد به را که اجازه می منابع آب و خاک توانیم مابقیها و مشارکت صد درصدی بهره برداران میداریم که با حمایت از پروژه

یش بهره دری تجهیز کنیمهای نوین جهت افزاسامانه . 
 

 

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس – 24/11/1397تاریخ : 

 زندتوزیع گوشت منجمد بین خانوارها به گرانی دامن می
ایران با بیان این که توزیع گوشت منجمد در میان خانوارها به جای  نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی <مواد غذایی

کنترل قیمت گوشت به گرانی دامن زده است، گفت: اگر این گوشت ها به مراکز عمده مصرف راه می یافت، به صورت غیرمستقیم 
 .وارد سفره خانواده ها می شد

اظهار داشت: کسانی که طرح توزیع گوشت منجمد وارداتی را به  رانفرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ای
این شکل برنامه ریزی کرده اند، از اساس در تشخیص گروه هدف این گوشت ها، دچار خطای محاسباتی شده اند، چرا که مقصد 

 .مستقیم گوشت های منجمد خارجی سبد خانوارها نیست
نشان می داد ذائقه مردم، میلی به استفاده از گوشت های منجمد وارداتی ندارد و این  آگاهی ادامه داد: تجربه های قبلی به روشنی

گوشت ها بیشتر در کترینگ ها و مراکزی که تولید غذای انبوه انجام می دهند یا در صنایع غذایی و تبدیلی مورد استفاده قرار می 
 .گیرد و کمتر به صورت مستقیم در سفره خانواده ها قرار می گیرد

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: متاسفانه با وجود هشدارهای انجمن های تخصصی، متولیان امر، به 
 .دلیل عدم اشرافیت به موضوع، حاضر به قبول واقعیت های بازار نشدند و با این کار، تدابیر قبلی و بعدی را هم بی اثر کردند

یل اوج گیری قیمت گوشت قرمز، به سال های گذشته و عدم توجه به زیرساخت های الزم باز می گردد به گفته آگاهی، هرچند دال
ولی چنین خطاهای محاسباتی بزرگی در تصمیم گیری های اخیر، موجب شده واردات گوشت که نسبت به سال های قبل افزایش 

 .چشمگیری داشته، اثرگذاری الزم در کاهش قیمت ها را نداشته باشد
وی تصریح کرد: این گوشت ها هرچند که مورد مصرف خانواده ها نیست ولی اگر درست و هدفمند توزیع می شدند، تنظیم کننده 

 .بازار بودند و می توانست تقاضا را مدیریت کند و با مدیریت تقاضا، رشد قیمت ها تا حدودی مهار می شد
کترینگ های بزرگ و کارخانه های فرآورده گوشتی راه می یافت، به  به گفته آگاهی، اگر این گوشت ها به مراکز عمده مصرف،

صورت غیر مستقیم وارد سفره خانواده های دهک های مختلف جامعه از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه می شدند و به این صورت، 
 .هدف اصلی دولت که حمایت از مردم است، محقق می شد

انی ایران ادامه داد: متاسفانه با این شکل توزیع بی تدبیرانه، باید اعتراف کنیم که نه تنها نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگ
تقاضای بازار کاهش پیدا نکرد، بلکه اوال تقاضا تحریک شد و تقاضای القایی بوجود آمد و ثانیا گروه های اصلی هدف این گوشت ها 

ور شدند گوشت مورد نیاز خود را از طریق واسطه هایی که در این صف یعنی همان کترینگ ها و صنایع فراورده های گوشتی، مجب
 .ها قرار می گرفتند، تهیه کنند

وی تصریح کرد: سیکل معیوبی که به این صورت ایجاد شده، فاجعه و آسیب رسان به اقتصاد خانواده و اقتصاد مراکز مصرف عمده 
نه تنها نتوانسته قیمت گوشت قرمز مورد نیاز خانواده ها را کاهش دهد،  این گوشت ها است و دردسرهای آن بیش از منافع آن است و

بلکه موجب شد که متقاضیان اصلی این گوشت ها هم گوشت مورد نیاز خود را با قیمت باالتر و مسیری پر پیچ و خم دریافت کنند و 
ده و هرچه سریعتر توزیع گوشت قرمز منجمد را به به این دلیل و سایر دالیل دیگر، باید متولیان امر در تصمیم خود تجدید نظر کر

 .این شکل غیر منطقی متوقف کنند
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس – 22/11/1397تاریخ : 

 قیمت گوشت با خروج چند هزار میلیارد تومان ارز کشور تنظیم نشد 
کرد و هیچ اتفاقی نیفتاده  ها هزینهدولت چند هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت و نهاده :عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

ها رفته و دامداران خارجی را تقویت کردبه جیب واسطه است، در حقیقت این یارانه .  
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت چندین هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات گوشت و یوسف داودی در گفت

های کشاورزی داده است تا به امید اینکه این محصوالت ارزان به دست مردم برسد، اما چنین اتفاقی نیفتاده استنهاده .  
کنند و ما با هزینه این هایی شد که اقدام به واردات میها نصیب واسطهدر حقیقت این پولعضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: 

ایمهای زیاد در حقیقت دامداران کشورهای خارجی را تقویت کردهپول . 
شت معلوم است که این نحوه توزیع گو :داودی در پاسخ به اینکه آیا توزیع گوشت تنظیم بازاری به نحو درست انجام شد، گفت

رود، با توزیع اشتباه گوشت هم تومانی به خارج از کشور می 42۰۰دار ای درست نیست و عالوه بر اینکه دالرهای یارانهیارانه
  .مشکالتی برای مردم ایجاد شده است

 پیشنهاد پرداخت یارانه به مصرف کننده برای تنظیم بازار گوشت*
س میزبان مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی بود و من پیشنهاد دادم که دولت برای وی ادامه داد: هفته گذشته کمیسیون کشاورزی مجل

  .جلوگیری از نابسامانی یارانه را مستقیم به دست مردم برساند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: پیشنهاد شد کارت الکترونیکی آماده شود و در اختیار سرپرستان خانوار باشد و یارانه 

ها را بخش خصوصی با دالر آزاد وارد کنندساب آنها واریز شود و از سوی دیگر واردات گوشت و نهادهمستقیم به ح .  
 وی گفت: جلسه مسئوالن جهاد کشاورزی با اعضای کمیسیون برای بررسی مشکالت مردم در حوزه کشاورزی بود

  لینک خیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971121000260/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد محصوالت 
 فودپرس – 23/11/1397تاریخ : 

 حقوق ورودی گوشت گوساله یک سوم شد
درصد تعیین کرد که نسبت  ۴هیات دولت در مصوبه ای حقوق ورودی واردات انواع گوشت قرمز به نرخ ارز در سامانه نیما را  

 .به قبل یک سوم شده است
 

( و ارز %4بر اساس مصوبه جدید هیات دولت برای تنظیم بازار گوشت، واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهار درصد )
 .به نرخ سامانه نیما مجاز شد

 
درصد کاهش داده بود 12و منجمد( را به واردات گوشت گوساله )سرد   است، یک سال قبل هیات دولت حقوق ورودی  گفتنی . 

 
در روزها و هفته های اخیر بازار گوشت قرمز با چالشهای رو به رو شد که در اثر کمبود عرضه در این بازار شاهد شکل گیری 

هزار تن  17صفهای طوالنی برای تهیه گوشت قرمز بودیم. آخرین جزییات پرونده گوشتهای وارداتی نشان میدهد در حال حاضر 
 .گوشت قرمز در منطقه ویژه شهید رجایی دپو شده است که وزیر اقتصاد نیز این مطلب را تایید کرده است

 

  لینک خبر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=2c111d49cf114a88b2bffbe93c05ab85&Title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%20%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس – 23/11/1397تاریخ : 

 وزارت جهادکشاورزی مسئول تنظیم بازار شب عید شد 
آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار کل کشور، وظیفه تنظیم بازار شب عید به وزارت جهاد کشاورزی تفویض شددر  .  

بهمن ماه، که به ریاست رحمانی، وزیر صنعت، معدن و  23خبرگزاری فارس، ستاد تنظیم بازار در جلسه روز سه شنبه، به گزارش
زارت جهاد کشاورزی تفویض کردتجارت برگزار شد، وظیفه تنظیم بازار شب عید را به و . 

این ستاد در سه جلسه اخیر به بررسی وضعیت بازار گوشت مرغ، گوشت قرمز و میوه شب عید پرداخته و تصمیماتی همچون 
 .صدور مجوز برای واردات جوجه یکروزه، جلوگیری از صادرات مرغ و... را اتخاذ کرده بود

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس  – 27/11/1397تاریخ : 

خواند را نمی« ستاد تنظیم بازار»بازار حرف   
خواندبازار حرف این ستاد را نمیتازد و قیمت مرغ و گوشت قرمز با وجود تالش ستاد تنظیم بازار، همچنان پیش می .  

 های تنظیمی،به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار مرغ و گوشت قرمز این روزها بسیار پرتالطم است، و برنامه
بدون های دستوری را اما مسئوالن همچنان نرخ دستوری و غیره هیچ کدام در کاهش قیمت گوشت در بازار به نتیجه نرسیده است،

کندکنند و البته بازار هم به این دستورها و مصوبات اعتنا نمیای آن اعالم میتوجه به رفع مشکل ریشه . 
هزار  78هزار تومان و قیمت گوشت گوساله خالص  15تازد، قیمت هر کیلو مرغ در بازار به این روزها قیمت همچنان پیش می

هزار تومان است 9۰تا  8۵گوشت گوسفندی هم کیلویی هزار تومان رسیده است، 76تومان و گوشت مخلوط  . 
با توجه به قیمت مصوب، هیچ خرده فروشی حق ندارد مرغ گرم را باالتر از »دبیر ستاد تنظیم بازار کشور دو روز پیش اعالم کرد: 

شودتومان عرضه کند و در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می ۵۰۰هزار و  11کیلویی  .» 
ای که طی چند سال گذشته اصال جواب نداده است، است. روش آزموده شده« دستوری»ین مسئول برای کاهش قیمت در بازار روش ا

ها نامعتبر را شامل فساد و ورود شرکتها و توزیع و بازار ،ای از مشکالت از تولید کنندگان گرفته تا نهادهمشکالت بازار مجموعه
شودمی . 

با توجه به  توانندمی قیمتهای اعالمی فوق نرخ استعالمی بوده و آنها توجه کنند  ما باید ذکر شده است: همکاراندر اطالعیه این ستاد 
و به ازای  اعالم نرخ به صورت خرید نقدی است  درصد سود اقدام به فروش کنند، ضمن اینکه 1۰فاکتور خرید رسمی و با احتساب 

به قیمت پایه افزوده خواهد شتومان  1۰۰روز تاخیر در هر کیلو  1۰هر   
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت
 خبرگزاری فارس – 23/11/1397تاریخ : 

 راه حل بهبود وضعیت بازار گوشت و مرغ تشکیل وزارت بازرگانی نیست 
وزارت بازرگانی و تاکید بر مضرات آن گفت:شاید وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از تالش دولت برای تشکیل 

دولت با انجام این کار بدنبال خرید فرصتی به منظور بهانه تراشی است تا بگوید من برای انجام کارهای اقتصادی ام وزارتخانه 
  .ندارم

رادیو گفت و گو « رویداد»در گفتگو با برنامه   به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت
با موضوع واکاوی اراده دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی و عمل نکردن به اسناد باال دستی بیان داشت: به نظر من با توجه به 

 بازرگانی وجود دارد قطعا با ادغام دو وزارتخانه بهتر می توانیم به -ارتباط بسیار زیادی که بین فعالیت های تولیدی و تجاری

 .نیازهای کشور پاسخ بدهیم
 

وی افزود: حتی تحریم هایی که این روزها علیه اقتصاد کشور اعمال شده اثبات می کند که تفکیک دو وزارتخانه صرفا دردسرهای 
 .کار را زیاد می کند

 
ر نشان کرد: به این غضنفری با بیان اینکه اگر وزارت بازرگانی بطور مجّزا تشکیل شود صرفا هماهنگی ها سخت تر می شود خاط

دلیل که ما ایرانی ها در کار تیمی و ایجاد هماهنگی بسیار ضعیف هستیم هر چه تعداد دستگاه ها و نهادها بیشتر شود امور مردم 
 .دشوارتر رسیدگی شده و صرفا هزینه های مردم نیز افزایش خواهد یافت

* مدتشکیل وزارت بازرگانی به بهبود اوضاع گوشت و مرغ نمی انجا  
وزیر اسبق صنعت و بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با رادیو گفت و گو تصریح کرد: بنده تشکیل وزارت بازرگانی را 

کاری شایسته نمی بینم البته شاید دولت با توجه به زیر فشار بودن با انجام این کار بدنبال خرید فرصتی به منظور بهانه تراشی است 
م کارهای اقتصادی ام وزارتخانه ندارمتا بگوید من برای انجا . 

 
غضنفری با اذعان به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی، اوضاع نابسامان قیمت گوشت و مرغ و سایر اقالم حیاتی مردم را بهبود نمی  

ود لذا امور بخشد اظهار داشت: به خاطر دارم زمانی دولت اختالف بین وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی را بهانه قرار داده ب
 .اقتصادی مردم با این بازی ها به آینده ای نامعلوم سپرده و صرفا اختالفات بین دو وزارتخانه مطرح خواهد شد

 
سال( بیان داشت: به رغم آنکه بنده در زمان وزارت خود از  2وی ضمن اشاره به تصدی خود بعنوان وزیر بازرگانی کشور )طی 

ه بازرگانی و جهاد کشاورزی بودم و زمان بسیاری را صرف متقاعد کردن ریاست جمهور وقت تئوریسین های ادغام دو وزارتخان
کردم امروز براساس تجربه به آقایان می گویم نیاز نیست همه کارهای تصدی گری را در وزارتخانه ها انجام دهند بلکه اکنون وقت 

ری ها را به خود بخش خصوصی واگذار کنیمآن رسیده تا کارهای تصمیم سازی را به تشکل های خصوصی و تصدی گ . 
 

تجارت، سپرده شدن کارهای تهیه و توزیع را بدست مردم امری ضروری دانست و تاکید کرد: اگر   وزیر اسبق صنعت، معدن و
بعد از  امور اقتصادی کشور درست انجام نمی شود تنها دلیلش عدم بکارگیری افراد آموزش دیده و ورزیده است زیرا در تمام دنیا

سپری شدن دوره ی آموزشی در امور اقتصادی بکار گرفته می شوند در حالی که در ایران تصدی ها در دست افراد ناالیقی است که 
 .صرفا منابع کشور را تلف می کنند

 
 .وی در پایان سخنان خود خواستار آموزش تیم اقتصادی دولت شد

* تن دولت استتشکیل وزارت بازرگانی مصداق ره به ترکستان رف  
همچنین محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در این خصوص ضمن تایید نظرات دکتر 

حال و روز امروز دولت در کشورداری مصداق آن ضرب المثل است که می گوید فالنی  :غضنفری به رادیو گفت و گو گفت

م می کندرقصیدن بلد نیست و دیوار را به کج بودن مته . 
 

وزارتخانه دارد و بسیار موفق است اما در کشور ما آقایان یک روز وزارتخانه ها را  7وی تصریح کرد: آمریکا با آن عظمت صرفا 
 .به هم وصل می کنند و روز دیگر خواهان جدایی آنها هستند
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دولت چون نمی تواند ساز و کار و سیستم  :عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در تکمیل سخنان خود اذعان کرد

وزارت صنعت،معدن و تجارت را اصالح کند می خواهد با تشکیل وزارت بازرگانی بر مشکالت اقتصادی کشور غلبه کند اما این 
 .ره به ترکستان است

 
رده است خاطر نشان کرد: ما در بار به مجلس آمده و ُمهر تایید نخو 3منصوری با اذعان به اینکه الیحه ی تشکیل وزارت بازرگانی 

مجلس به شدت مخالف اجرای این الیحه هستیم و اگر آقایان بخواهند با البی گری حرف خود را به کرسی بنشانند فاجعه دیگری در 
راه خواهد بود ضمن اینکه در حال حاضر هیچ ساختمان و ملکی برای تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و خرید آن نیز بسیار 

 .هزینه بر است
 لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 فودپرس – 23/11/1397تاریخ : 

گوشت وارداتیشود/راه اندازی سامانه جامع بازار گوشت قرمز آرام می  
 

واردات  یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی از راه اندازی سامانه جامع گوشت قرمز وارداتی خبر داد وگفت: <مواد غذایی

درصد افزایش یافته است 1۴۶گوشت گوسفندی  . 
 

از طراحی سامانه   د کشاورزیمسعود بصیری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جها
ای برای توزیع گوشت وارداتی خبر داد و گفت: چند روز قبل این سامانه در کارگروه تنظیم بازار معرفی و قرار شد صفر تا صد 

 .عملیات واردات و توزیع گوشت قرمز وارداتی از طریق این سامانه ثبت شود
 

کارگروه تنظیم بازار رسیده است، گفت: بخشی از عملیات این طرح توسط شرکت پشتیبانی بصیری با بیان اینکه این سامانه به تایید 
 .امور دام و بخشی توسط وزارت صنعت انجام و به ثبت می رسد

 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی با بیان اینکه سامانه جامع گوشت قرمز وارداتی، اقدامات 

یه خود را آغاز کرده اما کارهای تکمیلی آن باقی مانده، درباره اینکه این سامانه چه زمانی رسما فعالیت خود را آغاز می کند، اول
بهمن ماه آغاز کند با این حال باید منتظر ابالغیه کارگروه تنظیم بازار باشیم 2۵گفت:این سامانه قرار است فعالیت خود را رسما از  . 

 
و   رد: هدف از راه اندازی سامانه مذکور این است که جلوی خروج گوشت یارانه ای از شبکه توزیع گرفته شودبصیری اضافه ک

 .واسطه هایی هایی که نقشی در رساندن کاال به دست مصرف کننده نهایی ندارند، از این فرایند حذف شوند
 

رد کشور می شود در این سامانه ثبت خواهد شد.به عبارت وی درباره نحوه عمل این سامانه توضیح داد: تمام گوشت قرمزی که وا
بهتر ما در کشتارگاه های مبدا دامپزشک داریم، دامپزشک حاضر در آن کشتارگاه، گوشت قرمز را بعد از آماده شدن وقتی که قرار 

ا تحویل گرفت مجددا ثبت است بارگیری شود در سامانه ثبت می کند . زمانی که محموله گوشت وارد گمرک شد و واردکننده آن ر
خواهد شد و وقتی هم که به شرکت مباشر توزیع داده می شود شرکت مباشر توزیع نیز مقدار تحویلی را ثبت می کند که باید برابر با 
 مقدار ورودی باشد؛ اگر مغایرتی وجود داشت علت آن باید ذکر شود.بعد از آن در فروشگاه های منتخبی که عملیات عرضه به مردم

را انجام می دهند، نیز در زمان فروش به مردم، با ثبت اطالعات خریدار و کشیده شدن وجه گوشت در دستگاه کارتخوان، میزان 
فروش ثبت می شود و می توان آن را با میزان گوشت تحویل داده شده به فروشگاه تطبیق داد. بنابراین در این سامانه ثبت و مشخص 

ور شده و خرد شده، به کجاها رفته و به دست چه کسانی رسیده استمی شود الشه ای که وارد کش . 
 

 صفر شدن تعرفه واردات گوشت برای کمک به اقشار کم درآمد بود
 

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صفر شدن تعرفه واردات گوشت قرمز که چند روز قبل از سوی معاون 
هزارتن میانگین واردات گوشت قرمز به کشور است و این واردات با  1۵۰تا  1۴۰اظهارداشت: حدود  اول رئیس جمهور اعالم شد،

ارز دولتی انجام می شود. باتوجه به افزایش قیمت گوشت داخلی، تقاضا برای گوشت وارداتی باال رفته و وارداتی که انجام شده 
برای جامعه هدف مان تدابیری را بیندیشیم که این تدابیر در حال انجام جامعه هدف را نمی تواند پوشش دهد، بنابراین ما مجبوریم 

که توان خرید باالیی ندارند، اعالم کردیم هر واردکننده ای هر چقدر می خواهد با ارز نیمایی و با سود   است. برای مابقی جامعه هم
 .بازرگانی صفر می تواند گوشت وارد کند و در بازار به فروش برساند

 
هزارتن اعالم  9۶۰حدود   کیلوگرم و نیاز کشور به این کاال را ساالنه 11حدود   ی سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور رابصیر

هزارتن  1۴۰هزارتن گوشت را در داخل کشور داریم و در سالهای گذشته حدود  8۵۰و اضافه کرد:ما ساالنه پتانسیل تولید حدود 
 .واردات انجام می دادیم
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ت های وارداتی مصارف خاص خود را داشت و هر کسی سمت آن نمی رفت، بیشتر مصارف صنف و صنعت داشت وی گفت: گوش
گوشت گوسفندی نیز برای نیاز خانوار وارد می شد که خانوار از آن استفاده می کردند. چون فاصله قیمتی گوشت   مقداری  و

 .وارداتی و گوشت تولید داخل خیلی زیاد نبود
 

مسئول تصریح کرد: در سالجاری فاصله قیمتی بین گوشت وارداتی و گوشت تولید داخل بسیار افزایش یافت. در نتیجه تقاضا این مقام 
 .برای گوشت های وارداتی بسیار زیاد شده است

 
درصد افزایش یافت 1۴۶واردات گوشت گوسفندی   

 
این رقم سال گذشته تا همین   قرمز وارد کشور شده کههزارتن گوشت  132بصیری گفت:تا تاریخ دوازدهم بهمن ماه جاری حدود 

درصد افزایش داریم. به طوری که  1۴۶هزارتن بوده است. ضمن اینکه در زمینه واردات گوشت گوسفندی حدود  111تاریخ 
ص ارز نیز در هزارتن رسیده است. از نظر تخصی 3۵.۶هزارتن واردات داشتیم امسال این رقم به  1۴.۵پارسال تا این تاریخ حدود 

درصدی را شاهد هستیم 22نسبت به سال گذشته رشد   این زمینه . 
 

هزارتن نیاز کشور را هم وارد کنیم باز هم بازار می طلبد.  9۶۰وی تصریح کرد: در واقع شرایط به گونه ای است که ما اگر عین 
قرنطینه ای کشور همخوانی داشت اجازه   بهداشتی وبنابراین ما در بحث واردات مشکلی ایجاد نکردیم. و به آنچه که با مقررات 

واردات دادیم. هم تعداد کشورهای مبدا بسیار زیاد شد، هم نوع گوشت وارداتی متنوع تر شد. در بحث انتقال ارز مقداری مشکل داریم 
را داشته باشیم که در حال رفع و رجوع است. تمام هدف ما این است که برای شب عید و ماه مبارک رمضان بازار آرامی . 

 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه بخشی از گوشت 

تنظیم بازاری در چرخه توزیع از این چرخه خارج می شود و به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد و به رستوران ها فروخته می 
یمتی که ستاد تنظیم بازار برای گوشت وارداتی تعیین کرده قیمت واقعی این کاال است ولی چون با قیمت گوشت در شود؟، گفت: ق

 .بازار فاصله زیادی دارد، باعث سوءاستفاده می شود
 

  با تخلفات در حوزه توزیع گوشت لحظه ای و به شدت برخورد می شود
 

دستگاه های نظارتی، نظارت در این زمینه به شدت تقویت شده، اکیپ های بصیری تصریح کرد: با همکاری دادستانی و سایر 
 .نظارتی فراوانی در سطح استان تهران و شهرستان ها فعال هستند تا اگر تخلفی صورت گرفت در لحظه با آن برخورد شود

 
و در لحظه با آنها برخورد می شودوی افزود: به هرحال تخلفاتی صورت می گیرد و نمی توانیم آنها را کتمان کنیم اما به شدت  . 

 
بصیری اضافه کرد: شرایط تحریم، کاهش ارزش پول ملی و تغییرات نرخ ارز باعث افزایش قیمت گوشت داخلی شده ضمن اینکه 

این شرایط باعث شده عده ای سودجو دام ها را به خارج از کشور قاچاق کنند، بحث روانی ناشی از قاچاق دام چندین برابر خود 
  .قاچاق بر شرایط جامعه تاثیرگذاشته است

 
بصیری گفت: بررسی روند افزایش قیمت دام طی هفته های گذشته نیز نشان می دهد نرخ دام طی هفته های گذشته با سرعت زیاد 

بازار حاصل عرضه و تقاضا است  افزایش یافته است که بیشترین دلیل این موضوع مسائل روانی است. چون شرایط . 
 

فته این مقام مسئول، دستگاه های نظارتی به شدت به این مساله ورود کرده اند. دستگاه های نظارتی، مرزبانی و ناجا تالش به گ
کشفیات زیادی هم داشته اند؛ شاید میزان قاچاق چشمگیر نباشد اما آثار   ها بیشتر شده است؛زیادی در این زمینه داشته اند و کنترل

ستروانی آن قابل انکار نی . 
 

 طی هفته های آینده شرایط آرامتری خواهیم داشت
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این مقام مسئول درباره اینکه عده ای عنوان می کنند دولت برای کنترل رانت ها و فسادهای ایجاد شده در حوزه کاالهای اساسی باید 
کرد، باید بررسی کارشناسی تومانی را باید حذف  ۴2۰۰تومانی را حذف کند، گفت:همین طوری نمی توان گفت که ارز  ۴2۰۰ارز 

کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون کشاورزی و   صورت بگیرد، باید آثار حذف آن را نیز به طور کامل بررسی کرد. االن در
 .مرکز پژوهش ها این بحث ها مطرح است. ما باید تمام جوانب را در نظر بگیریم

 
وبرنامه ریزی هایی که انجام شده جو آرام تری در   میماتی که گرفته شدهبصیری تصریح کرد: فکر می کنم طی چند وقت آینده با تص

بازار خواهیم داشت. ذخایر راهبردی به اندازه کافی است. هر وقت الزم باشد دولت ورود خواهد کرد ما االن از ذخایرمان استفاده 
 .نمی کنیم بلکه تنها وارداتی را که انجام می شود عرضه می کنیم

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

هزار تغییر کاربری در اراضی کشاورزی کشور شناسایی شد۳6  
به گزارش ایرنا، فرید صیدی نژاد روز سه شنبه در آئین راه اندازی نخستین یگان حفاظت از اراضی کشاورزی کشور در قزوین 

توقف عملیات تغییر کاربری اراضی انجام شده است 93۰هزار و 9افزود: طی این مدت  .  
فقره حکم قلع و قمع وجود دارد که باید اجرا شوند 78۰هزار و  6ر حال حاضر وی اضافه کرد: د .  

تیم گشت مراقبت از اراضی  341معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی گفت: در حال حاضر 

  .کشاورزی در نقاط مختلف کشور فعال هستند
نیز در همین  131رزی با هدف پیشگیری از جرم راه اندازی شده است که سامانه وی یادآور شد: یگان حفاظت از اراضی کشاو

  .راستا است
این مسئول با اشاره به لزوم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی،گفت: در تعطیالت نوروز افراد با برنامه 

ن خصوص بیش از گذشته به مقابله با سودجویان پرداختاقدام به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی می کنند که باید در ای .  
صیدی نژاد با بیان اینکه با متعرضان به زمین های کشاورزی با قاطعیت برخورد می شود چرا که این اراضی محدود هستند و امنیت 

ده ایم که باید از این اقدامات غذایی جامعه را تامین می کنند،اضافه کرد: امروز از زمین خواری به کوه خواری و دریا خواری رسی
  .جلوگیری کرد

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
خبرگزاری فارس  – 3۰/11/1397تاریخ :   

شرق/آسمان صاف در پایتخت درجه در سواحل خزر و شمال ۱۰کاهش دما تا   
های واقع در نوار شمالی کشور رخ خواهد داددرجه در شمال شرق و استان 1۰تا  8فردا کاهش دما بین  .  

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس تحلیل آخرین دادهها و اطالعات نقشههای پیشیابی و هواشناسی امروز در 
استانهای گیالن، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان بارش باران را شاهد هستیم 

 .که در ارتفاعات و نقاط سردسیر این مناطق بارش برف ادامه دارد
امروز در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش برف و در برخی نقاط سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس بارش باران، گاهی 

 .رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود
فردا در برخی نقاط خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش برف و در استانهای ساحلی خزر و برخی نقاط خراسان جنوبی و 

کرمان بارش باران و در ارتفاعات این استانها بارش برف پیشبینی میشود؛ ضمن آنکه فردا در سیستان و بلوچستان بارش باران 
 .خواهیم داشت

درجه در شمال شرق و استانهای واقع  سامانه مذکور اواخر وقت فردا از شرق کشور خارج میشود و فردا کاهش دما بین 8 تا 1۰
 .در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد

امروز در استانهای تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی، کرمان و سیستان و بلوچستان وزش باد شدید داریم و این شرایط فردا در 
 .سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و یزد و کرمان حاکم است

امروز و فردا در ارتفاعات و نقاط کوهستانی استانهای واقع در البرز مرکزی و شرقی کوالک برف، لغزندگی جاده و کاهش 
 .دید پیشبینی میشود

 .مرکز و شرق خلیج فارس و همچنین دریای خزر امروز و فردا مواج است
آسمان تهران فردا صاف پیشبینی میشود و روز پنجشنبه نیز آسمان تهران صاف خواهد بود؛ بیشینه و کمینه فردا در تهران 9 و 

 .صفر درجه خواهد بود
فردا بندرعباس با بیشینه 2۴ درجه باالی صفر گرمترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای 8 درجه زیر صفر سردترین مرکز 

 .استان خواهد بود
تا 27 بهمن سال جاری 1۶3.3 میلیمتر ثبت شد. میزان بارش در  (97 مهرماه) میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی

 .سال گذشته در این بازه زمانی ۵۰.8 میلیمتر بوده است، بنابراین بارش سال جاری 221.2 درصد بیشتر از سال گذشته است
میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور 127.۶میلیمتر بوده است که بارش سال جاری 27.9 درصد بیشتر از سال 

 .بلندمدت است
بیشترین میزان بارش در هفته بیست و یکم سال زراعی متعلق به نورآباد ممسنی در استان فارس و میناب در هرمزگان به میزان 

 .۶۰.۶میلیمتر بوده است
منطقه زرآباد در استان سیستان و بلوچستان به میزان 2۵.8 درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه چالدران در  میانگین گرمترین

 استان آذربایجان غربی به منفی 11.7 درجه سلسیوس بوده است
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ :   

 نخستین یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در قزوین راه اندازی شد
مسئوالن کشوری و استانی نخستین یگان حفاظت از اراضی کشاورزی کشور روز سه شنبه در مراسمی با حضور  -ایرنا  -قزوین 

 .در قزوین راه اندازی و فعال شد

به گزارش ایرنا، این یگان در مراسمی با حضور معاون حفاظت کاربری از اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی 
کشور، فرمانده حفاظت اراضی سازمان امور اراضی کشاورزی و معاون امور عمرانی استاندار قزوین و رییس سازمان 

کشاورزی استان قزوین فعالیت خود را آغاز کرد جهاد .  
  .در این مراسم سرهنگ سیاوش نصرتی به عنوان سرپرست یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان قزوین معرفی شد

این یگان در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی 

استکشاورزی تشکیل شده  .  
در سال های اخیر تعرض به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها به شکل غیرمجاز افزایش یافته است که این معضل 

  .ایجاد یگانی ویژه حفاظت و صیانت از این اراضی را ضروری ساخته بود
هزار هکتار زمین )زراعی و باغی( کشاورزی است 289استان قزوین دارای  .  

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس – 2۴/11/1397تاریخ : 

هزارتن سیب و پرتقال برای شب عید 5۰تومان تخلف است/ ذخیره  5۰۰هزار و  ۱۱فروش مرغ کیلویی بیش از   
غذاییمواد  دبیر ستاد تنظیم بازار کشور با تاکید بر اینکه در تامین میوه شب عید با کمبودی مواجه نیستیم، گفت: با توجه به قیمت  <

تومان عرضه کند و در صورت مشاهده با متخلف  5۰۰هزار و  11مصوب، هیچ خرده فروشی حق ندارد مرغ گرم را باالتر از 
 .برخورد قانونی می شود

 
هزارتن  5۰قبادی با اشاره به وظایف وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار در تنظیم بازار میوه شب عید، گفت: حدود عباس 

درصد سهمیه استان ها در سردخانه های استانی ذخیره شده که با تصویب کارگروه  8۰سیب و پرتقال خریداری شده است و تقریبا 
والت در شبکه توزیع قرار می گیرد و قیمت آنها نیز در نیمه اسفندماه ابالغ می شودهای تنظیم بازار استان ها، این محص . 

 
او افزود: تکالیف عمده وزارت جهاد کشاورزی را ابالغ کردیم که از جمله، افزایش جوجه ریزی در مرغداری ها است و اگر رقم 

 .اعالمی محقق شود، می تواند نیاز عید و بعد از آن را برطرف کند
 

قبادی ادامه داد: همچنین به وزارت جهاد کشاورزی اختیار دادیم در صورت نیاز برای حفظ ذخائر استراتژیک گوشت مرغ وارد  

 .کند
 

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات جوجه یکروزه و ممنوعیت صادرات مرغ تا پایان ماه مبارک 
ظیم بازار اعالم کرد و گفت: مقدار قابل توجهی نهاده، وارد کشور شده و مشکالت ارزی هم با رمضان را دیگر تصمیمات ستاد تن
 .کمک بانک مرکزی برطرف شد

 
او ادامه داد: تا زمان رسیدن این نهاده ها به مرغداری ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

نظارت می کنند و تعزیرات حکومتی بر روند کار . 
 

تومان عرضه کند، افزود: قیمت جوجه  5۰۰هزار و  11قبادی با بیان اینکه هیچ خرده فروشی حق ندارد مرغ گرم را باالتر از 
تومان اعالم شد و فروش با قیمت باالتر به عنوان تخلف محسوب می شود و از مسووالن وزارت جهاد کشاورزی  24۰۰یکروزه هم 

یره بر کار نظارت دارند، درخواست کردیم که نظارت را تشدید کنندکه از ابتدای زنج . 
 

او با اشاره به اصالح فرایند توزیع گوشت قرمز قیمت تنظیم بازار، از برنامه ستاد برای توزیع هدفمند این محصول در میان اقشار 
گوشت قرمز نداریم و نقایصی که در بحث نهاده مختلف مانند کارمندان دولت خبر داد و افزود: هیچ کمبودی در تامین گوشت مرغ و 

 .های دامی داشتیم نیز برطرف شده است و از هفته آینده دیگر شاهد صف دریافت این محصوالت نخواهیم بود
 

قبادی اضافه کرد: برای توزیع روغن، شکر و برنج هم مقرر شد ذخائر استراتژیک و محصوالتی که از سوی تجار وارد کشور شده، 
تیار استان ها قرار گیرد و با تصویب کارگروه تنظیم بازار استانی بین شهروندان توزیع شوددر اخ . 

 
دبیر ستاد تنظیم بازار درباره تامین پوشاک مورد نیاز مردم برای شب عید، گفت: اتحادیه ها و اصناف با فروشهای فوق العاده و 

طمینان داشته باشید در این بخش هیچ گونه کمبودی نخواهیم داشتنمایشگاه عرضه مستقیم کاال، پوشاک را عرضه می کنند و ا . 
 

قبادی اضافه کرد: هرچند ممکن است در برخی برندها به دلیل متقاضیان بیشتر، نوساناتی داشته باشیم، اما در موارد دیگر با کاهش 
 .قیمت به دلیل عرضه زیاد مواجه خواهیم بود

 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 26/11/1397تاریخ :   

 قیمت مرغ در ایام پایانی سال نوسانی نخواهد داشت
 1۵تا  1۴ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 7۰۰هزار و  9یوسفی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است 2۰۰هزار و  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارگفتمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در  گروه اقتصادی  

رب مرغداری در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده د تومانی نرخ مرغ 2۰۰، ازافزایش باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است 2۰۰هزار و  1۵تا  1۴و خرده فروشی  ۵۰۰هزار و  13و مرغ آماده به طبخ میدان بهمن  7۰۰هزار و  9 . 

وی ازدیاد تقاضا در ایام پایانی هفته را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به توزیع مناسب مرغ 
قیمت مرغبرای ایام شب عید نوسان  شود کهدر میادین میوه و تره بار و اصناف منتخب پیش بینی میمنجمد و گرم با نرخ مصوب 

 .چندانی نداشته باشد
 13تا  13ها را و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۰۰هزار و  9یوسفی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

تومان اعالم کرد ۵۰۰هزار و  . 
نیدبیشتر بخوا تومانی شدنی نیست ۵۰۰هزار و  11عرضه مرغ با نرخ مصوب  :  

تومانی برای فروش هر کیلو مرغ در خرده  ۵۰۰هزار و  11رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه نرخ 
تومانی برای فروش  ۵۰۰و  هزار 11های دامی، اعالم نرخ مصوب ها منطقی نیست، بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ نهادهفروشی

شودتمام می مرغداران هر کیلو مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار به زیان . 
هزار تومان اعالم  1۰ها را به گفته این مقام مسئول، از زمانیکه وزیر جهاد کشاورزی نرخ مصوب هر کیلو مرغ در خرده فروشی

افزایش داد درصد 2۵های دامی را کرد، پشتیبانی امور دام نرخ نهاده . 
 ۶۰۰در بازار همچنان دو نرخی است، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و  های دامینهاده وی با اشاره به اینکه

شود که با نرخ مصوب خود فاصله هزار تومان در بازار آزاد عرضه می ۴تا  9۰۰هزار و  3و کنجاله سویا  7۰۰تا یک هزار و 
 .معناداری دارد

میلیون  12۵تا  12۰وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به آنکه  توزیع مرغ شب عید یوسفی در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در

شود، از این رو نوسان چندانی نخواهیم داشتقطعه برای ایام پایانی سال جوجه ریزی شده که شب عید به بازار عرضه می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 26/11/1397تاریخ :   

 قیمت مرغ در ایام پایانی سال نوسانی نخواهد داشت
 1۵تا  1۴ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 7۰۰هزار و  9یوسفی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است 2۰۰هزار و  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 2۰۰، ازافزایش باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است 2۰۰هزار و  1۵تا  1۴و خرده فروشی  ۵۰۰هزار و  13و مرغ آماده به طبخ میدان بهمن  7۰۰هزار و  9 . 

پایانی هفته را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به توزیع مناسب مرغ وی ازدیاد تقاضا در ایام 
قیمت مرغبرای ایام شب عید نوسان  شود کهمنجمد و گرم با نرخ مصوب در میادین میوه و تره بار و اصناف منتخب پیش بینی می

 .چندانی نداشته باشد
 13تا  13ها را و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۰۰هزار و  9زنده درب مرغداری را  یوسفی نرخ واقعی هر کیلو مرغ

تومان اعالم کرد ۵۰۰هزار و  . 
تومانی شدنی نیست ۵۰۰هزار و  11عرضه مرغ با نرخ مصوب  :بیشتر بخوانید  

رای فروش هر کیلو مرغ در خرده تومانی ب ۵۰۰هزار و  11ئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه نرخ ر
تومانی برای فروش  ۵۰۰هزار و  11های دامی، اعالم نرخ مصوب ها منطقی نیست، بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ نهادهفروشی

شودتمام می مرغداران هر کیلو مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار به زیان . 
هزار تومان اعالم  1۰ها را شاورزی نرخ مصوب هر کیلو مرغ در خرده فروشیبه گفته این مقام مسئول، از زمانیکه وزیر جهاد ک

درصد افزایش داد 2۵های دامی را کرد، پشتیبانی امور دام نرخ نهاده . 
 ۶۰۰در بازار همچنان دو نرخی است، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و  های دامینهاده وی با اشاره به اینکه

شود که با نرخ مصوب خود فاصله هزار تومان در بازار آزاد عرضه می ۴تا  9۰۰هزار و  3و کنجاله سویا  7۰۰هزار و  تا یک
 .معناداری دارد

میلیون  12۵تا  12۰وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به آنکه  توزیع مرغ شب عید یوسفی در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در

شود، از این رو نوسان چندانی نخواهیم داشتقطعه برای ایام پایانی سال جوجه ریزی شده که شب عید به بازار عرضه می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 27/11/1397تاریخ : 

هزار تومان ۱5افزایش قیمت گل در راه است/ نرخ مصوب هر شاخه گل رز   
شود که قیمت گل با نوساناتی در بازار روبرو شودشاهرخی گفت: با ازدیاد تقاضا در روز مادر پیش بینی می . 
صنعت، تجارت و کشاورزی گیاه استان تهران در گفت و گو با خبرنگاراکبر شاهرخی رئیس اتحادیه گل و  گروه اقتصادی باشگاه  

ت خرید، بسیاری از مغازه داران از رکود حاکم خبر داد و گفت: با توجه به کاهش قدر بازار گل ، از رکود حاکم برخبرنگاران جوان
هایی دارندبر بازار و نبود مشتری گالیه . 

با نوساناتی در بازار روبرو شود قیمت گل شود کهوی افزود: با ازدیاد تقاضا در روز مادر پیش بینی می . 
هزار،  ۵تا  3هزار، آنتوریوم  8تا  ۴هزار، مریم  3۵تا  3۰هزار، لیلیوم  1۵تا  12را  نرخ مصوب هر شاخه گل رز شاهرخی
هزار تومان اعالم کرد 12ای هزار و میخک دسته 7تا  ۶نرگس  . 

های تولید و ازدیاد تقاضا در ایام پایانی سال، امکان پیش رئیس اتحادیه گل و گیاه استان تهران ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه
در بازار وجود ندارد قیمت گل و سبزه بینی . 

 رکود بر بازار گل حاکم است/ نرخ مصوب انواع گل در بازار :بیشتر بخوانید
 وی با اشاره به اینکه قیمت پیاز سنبل و الله در بازار افزایش یافته است، بیان کرد: با توجه به وارداتی بودن پیاز گل سنبل و الله و

یابدتومانی و نیمایی به واردات، طبیعی است که قیمت این اقالم گل در بازار افزایش می ۴2۰۰اختصاص نیافتن ارز  . 
برابر رشد داشته است، اظهار کرد:  2.۵شاهرخی با اشاره به اینکه قیمت مواد اولیه و جانبی تولید گل در یک سال اخیر بیش از 

نایلون و رمان و... نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری  قیمت مواد اولیه و ملزومات گل نظیر پیاز، اسفنج، روزنامه و
امری طبیعی است داشته که با این وجودنوسان قیمت گل . 

رئیس اتحادیه گل و گیاه در پایان تصریح کرد: در چند وقت اخیر برخی افراد در فضای مجازی به فعالیت در زمینه عرضه گل 

شود چرا که این افراد زیرمجموعه اتحادیه نیستندوص پیگیری نمیپردازند که ثبت شکایات در این خصمی . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 26/11/1397تاریخ :   

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ سیالب و صادرات، قیمت سبزی و کاهو را گران کرد
درصد در بازار افزایش  2۰تا  1۵های اخیر ه و سبزی، گفت: هم اکنون قیمت خیار، سبزی و کاهو نسبت به هفتهرئیس اتحادیه میو

 .داشته است
وگو با خبرنگاراسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

های اظهار کرد:هم اکنون قیمت خیار، سبزی و کاهو نسبت به هفته بازار میوه و صیفی ، درباره آخرین تحوالتخبرنگاران جوان
درصد در بازار افزایش داشته است 2۰تا  1۵اخیر  . 

های کشور را دلیل اصلی گرانی دانست و افزود: در شرایط بزی و صیفی از مرزوی وقوع سیالب و خروج برخی محصوالت س
شود چرا که سبزی اطراف شهر به پایان رسیده و بدیهی است که به سبب افزایش قیمت فعلی عمده سبزی کشور از جنوب تامین می

رو شودبا نوساناتی در بازار روبه نرخ سبزی های حمل و نقل،کرایه . 
هزار، پرتقال  9تا  ۵هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو پرتقال جنوب  7تا  ۵۰۰هزار و  3هر کیلو انگور را کارگر نرخ 

۴ سیب لبنانی زرد هزار، 11تا  7هزار، خرمالو کن  ۵تا  3هزار، خرمالو شمال  ۴تا  2شمال   9تا  3هزار، سیب لبنانی قرمز  9تا  
هزار تومان است 9تا  ۴هزار و کیوی  . 

 ۵۰۰هزار و  2ای با نرخ ها در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو خیار بوتهرئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر میوه
 ۵تا  ۵۰۰هزار و  2هزار، نارنگی یافا  11تا  9هزار، موز  ۵تا  3، لیموشیرین ۵۰۰هزار و  ۵تا  2، خیارگلخانه ۵۰۰هزار و  ۵تا 

۴ هزار،نارنگی تخم پاکستانی 13تا  7، نارنگی بندری ۵۰۰هزار و  تا  2و خربزه  ۵۰۰هزار و  2هزار، هندوانه یک هزار تا  8تا  
شودهزار تومان در میدان عرضه می ۶ . 

وشیفرفروشی تا خردهدرصد، حداکثر فاصله قیمت از عمده 3۰رسد؟ / گرانی به بازار میوه شب عید می :بیشتر بخوانید  
هزار، پیاز زرد  ۶تا  ۴ای هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه ۴تا  2وی قیمت هر کیلو بادمجان قلمی را 

، سیب زمینی ۵۰۰هزار و  3تا  2۰۰هزار و  2، پیاز قرمز 7۰۰هزار و  3تا  ۵۰۰هزار و  2، پیاز شیری 2۰۰هزار و  3تا  2
 ۶تا  3، فلفل تند ریز ۵۰۰هزار و  2تا  ۵۰۰هزار، شلغم یک هزار و  11تا  ۴، سیر خشک 8۰۰هزار و  2تا  8۰۰یک هزار و 

هزار تومان است 1۰تا  7هزار و فلفل دلمه سبز  . 
هزار و  3تا  2هزار، کدو حلوایی  ۵تا  3، کاهو رسمی ۵۰۰هزار و  ۶تا  ۴کارگر ادامه داد: هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ 

هزار و  2هزار، کلم سفید  7تا  3هزار، کلم بروکلی  3تا  ۵۰۰هزار، کرفس یک هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  3، کدو مسمایی ۵۰۰
۴ ایگوجه فرنگی گلخانه هزار، ۵تا  3ای ، گوجه فرنگی بوته۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  3، کلم قرمز ۵۰۰هزار و  3تا  ۵۰۰  

شودهزار تومان در میدان خرید و فروش می 3تا  2و هویج  هزار ۵تا  3هزار، لوبیا سبز  9تا  . 
) نرخ هر کیلو سبزی جور وی هزار تومان اعالم کرد ۵تا  3و سبزی خوردن  ۵۰۰هزار و  3تا  2پلو، آش، قورمه( را  . 

امکان پیش بینی قیمت رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پایان تصریح کرد: با توجه به افزایش تقاضا در ایام پایانی سال، 

وجود ندارد بازار میوه شب عید در . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 28/11/1397: تاریخ   

هزار تومان ۳5رسد/ نرخ هر کیلو قزل آال هزار تن می ۱۱5تولید قزل آال به   
هزار تن خواهد  11۵آال به زاده گفت: با توجه به اتخاذ سیاست شیالت مبنی بر ممنوعیت دو ماهه واردات تخم چشم زده تولید قزلنبی

 .رسید
و کشاورزیصنعت، تجارت  وگو با خبرنگارزاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفتآرش نبی گروه اقتصادی باشگاه  

های تولید، اثر سو در تولید و خبر داد و گفت: مداخله نابه جا سازمان شیالت در سیستم کاهش تولید قزل آال ، ازخبرنگاران جوان
 .بازار به همراه دارد

از سوی سازمان شیالت موجب شد که بسیاری از مراکز تولید به  واردات تخم چشم زده وی افزود: امسال اتخاذ ممنوعیت دو ماهه
 .سبب ریسک باالی پرورش و افزایش قیمت بچه ماهی نتوانند به تولید ادامه دهند

ت های به سبب اتخاذ برخی سیاس عرضه قزل آال نبی زاده درباره آخرین تحوالت بازار قزل آال بیان کرد: امسال میزان تولید و
 .سازمان شیالت کاهش یافته است که همین امر در افزایش چندبرابری قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل تاثیر گذار بوده است

هزار تومان 2۵افزایش تولید قزل آال منتفی است/ نرخ هر کیلو قزل آال سر مزرعه  :بیشتر بخوانید  
یتی از بخش آبزی پروری صورت نمی گیرد، بیان کرد: با وجود نامه های متعدد به این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که هیچ حما

معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اختصاص ارز دولتی به واردات تخم چشم زده، اما تا کنون نتیجه ای نگرفتیم که 
تولیدکنندگان از چرخه حذف شوند در نهایت نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید موجب شد تا بسیاری از . 

 .به گفته وی، با توجه به کاهش عرضه قزل آال نگران افزایش قیمت و حذف آن از سفره خانوار هستیم
هزار تومان اعالم کرد و افزود: با احتساب هزینه های حمل و نقل و سود  29تا  2۵نبی زاده قیمت هر کیلو قزل آال سر مزرعه را 

هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود 3۵تا  3۴قزل آال با نرخ واسطه ها هر کیلو  . 
مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد: با توجه به افزایش تقاضا و کمبود عرضه برای ایام پایانی سال پیش بینی می شود که 

هزار تومان باال رود 3تا  2قیمت قزل آال سر مزرعه  . 
هزارتن برسد، اما به  1۴۰تا  13۰تا پایان سال به  تولید قزل آال یح کرد: اگرچه امسال پیش بینی می شد کهنبی زاده در پایان تصر

ماه آینده با جهشی  7تا  ۶هزارتن خواهد رسید. ضمن آنکه قیمت قزل آال در  11۵تا  11۰سبب سیاست سازمان شیالت حداکثر به 

رو خواهدشدچشمگیر در بازار روبه . 
 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6827814/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6827814/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 24/11/1397تاریخ :   

تومان تخلف است  5۰۰هزار و  ۱۱فروش مرغ کیلویی بیش از   
ستاد تنظیم بازار کشور گفتدبیر   5۰۰هزار و  11با توجه به قیمت مصوب، هیچ خرده فروشی حق ندارد، مرغ گرم را باالتر از  :

شودتومان عرضه کند و در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می .  
ظایف وزارت جهاد کشاورزی و به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی با اشاره به و

درصد  8۰هزار تن سیب و پرتقال خریداری شده است و تقریبا  5۰ستاد تنظیم بازار در تنظیم بازار میوه شب عید، گفت: حدود 
 ها، این محصوالت در شبکه توزیعهای تنظیم بازار استانهای استانی ذخیره شده که با تصویب کارگروهها در سردخانهسهمیه استان

گیرد و قیمت آنها نیز در نیمه اسفندماه ابالغ می شودقرار می . 
ها است و اگر رقم وی افزود: تکالیف عمده وزارت جهاد کشاورزی را ابالغ کردیم که از جمله، افزایش جوجه ریزی در مرغداری

تواند نیاز عید و بعد از آن را برطرف کنداعالمی محقق شود، می . 
ین به وزارت جهاد کشاورزی اختیار دادیم، در صورت نیاز برای حفظ ذخایر استراتژیک گوشت مرغ وارد قبادی بیان داشت: همچن

 .کند
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات جوجه یکروزه و ممنوعیت صادرات مرغ تا پایان ماه مبارک 

گفت: مقدار قابل توجهی نهاده، وارد کشور شده و مشکالت ارزی هم با  رمضان را دیگر تصمیمات ستاد تنظیم بازار اعالم کرد و
 .کمک بانک مرکزی برطرف شد

ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ها به مرغداریتا زمان رسیدن این نهاده  وی افزود:
کنندتعزیرات حکومتی بر روند کار نظارت می . 

تومان عرضه کند، افزود: قیمت  5۰۰هزار و  11فروشی حق ندارد مرغ گرم را باالتر از کیلوگرمی بیان اینکه هیچ خردهقبادی با 
شود و از مسئوالن وزارت جهاد تومان اعالم شد و فروش با قیمت باالتر به عنوان تخلف محسوب می 24۰۰روزه هم جوجه یک

دارند، درخواست کردیم که نظارت را تشدید کنند کشاورزی که از ابتدای زنجیره بر کار نظارت . 
او با اشاره به اصالح فرایند توزیع گوشت قرمز قیمت تنظیم بازار، از برنامه ستاد برای توزیع هدفمند این محصول در میان اقشار 

و نقایصی که در بحث مختلف مانند کارمندان دولت خبر داد و افزود: هیچ کمبودی در تامین گوشت مرغ و گوشت قرمز نداریم 
های دامی داشتیم، نیز برطرف شده است و از هفته آینده دیگر شاهد صف دریافت این محصوالت نخواهیم بودنهاده . 

قبادی اضافه کرد: برای توزیع روغن، شکر و برنج هم مقرر شد ذخائر استراتژیک و محصوالتی که از سوی تجار وارد کشور شده، 
ر گیرد و با تصویب کارگروه تنظیم بازار استانی بین شهروندان توزیع شودها قرادر اختیار استان . 

العاده و های فوقدبیر ستاد تنظیم بازار درباره تامین پوشاک مورد نیاز مردم برای شب عید، گفت: اتحادیه ها و اصناف با فروش
د در این بخش هیچ گونه کمبودی نخواهیم داشتکنند و اطمینان داشته باشینمایشگاه عرضه مستقیم کاال، پوشاک را عرضه می . 

قبادی افزود: هرچند ممکن است در برخی برندها به دلیل متقاضیان بیشتر، نوساناتی داشته باشیم، اما در موارد دیگر با کاهش قیمت 
 .به دلیل عرضه زیاد مواجه خواهیم بود

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 3۰/11/1397تاریخ :   

 کاهش قیمت کاهو در راه است
روز آینده به سبب ازدیاد عرضه و برداشت محصول در مناطق نیمه گرمسیری و معتدل خزری  2۰شادلو گفت: قیمت کاهو ظرف 

یابدکاهش می . 
شاورزیصنعت، تجارت و ک مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

های اخیر اظهار کرد: در بخش تولید محصوالت تازه در روز گرانی محصوالت سبزی و صیفی ، با اشاره به دالیلخبرنگاران جوان
افتد چرا که امکان ذخیره سازی این محصوالت اتفاق می هی با تغییر فصل نوساناتی در بخش بازارچین و عرضه مستقیم به بازار، گا

 .به بازار وجود ندارد
های اخیر به شود که در روزگوجه فرنگی، کاهو و سبزی روزانه برداشت و به بازار عرضه می وی افزود: محصوالتی نظیر خیار،

منطقه جنوب، قیمت با نوسانات چشمگیری در بازار ها و تامین نیاز کشور تنها از سبب پایان برداشت محصول در بسیاری از استان
 .روبرو شده که مورد انتقاد مصرف کنندگان قرار گرفته است

وجود ندارد، بیان کرد:  تامین محصوالت سبزی و صیفی شادلو با اشاره به اینکه جای هیچگونه نگرانی مبنی بر کمبود نیاز کشور در
محصول بیش از نیاز روزانه به سبب فقدان ماندگاری این محصوالت عالوه بر از بین  در شرایط کنونی افزایش خرید و ذخیره سازی

شودرفتن محصول منجر به تحریک بازار می . 
 گرانی میوه به بهانه صادرات بهانه ای بیش نیست/ ایران رتبه هفتم جهانی در تولید را داراست :بیشتر بخوانید

های نوار های آتی اکثر محصوالت تازه چین همچون سبزی و صیفی از استانداد: در هفتهنایب رئیس اتحادیه باغداران تهران ادامه 
رسد که این امر می تواند در تعادل قیمت بازار تاثیر گذار باشدگرمسیری به نیمه گرمسیری و معتدل خزری می . 

عمده محصوالت نظیر خیار و گوجه فرنگی  ای در بازار گفت: با وجود آنکهوی با اشاره به دالیل نوسان قیمت محصوالت گلخانه
افتد که این موضوع امری طبیعی استای است، در برخی موارد به سبب بحث جابه جایی پایه نوساناتی در بازار اتفاق میگلخانه . 

غاز به سبب فصل آ قیمت محصوالت جالیزی و سبزی از جمله کاهو شود کهروز آینده پیش بینی می 2۰به گفته شادلو، ظرف 
ها به حالت عادی خود بازگردد و مجدد جوابگوی کل نیاز کشور خواهد بودبرداشت در اکثر استان . 

به دنبال افزایش هزینه نیروی انسانی،  محصوالت کشاورزی نایب رئیس اتحادیه باغداران در پایان تصریح کرد: امسال نوسان قیمت
یدواریم همه عوامل دست به دست یکدیگر دهد تا دوران سخت کنونی اقتصاد حمل و نقل و تورم در این بخش امری بدیهی است که ام

 .را پشت سر بگذرانیم

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 29/11/1397تاریخ :   

والت بازار مرغ/مرغ ارزان می شودآخرین تح  
تومانی نرخ مرغ زنده درب مرغداری خبر داد ۵۰۰رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از کاهش  . 

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

در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  تومانی نرخ مرغ زنده ۵۰۰، ازکاهش باشگاه خبرنگاران جوان
 1۵تا  ۵۰۰هزار و  13ها ده فروشیهزار و خر 13، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 8۰۰هزار و  9تا  ۵۰۰هزار و  9مرغداری 
تومان است ۵۰۰هزار و  . 

ها کاهش یابدشود که از فردا نرخ مرغ در خرده فروشیوی افزود: با توجه به کاهش قیمت مرغ زنده پیش بینی می . 
تومان  8۰۰هزار و  9با نرخ مصوب  توزیع گوشت مرغ ها حاکی از آن است که از امروز دیگر خبری ازبه گفته یوسفی، شنیده

تومان ستاد تنظیم بازار در حال عرضه است ۵۰۰هزار و  11نیست و همواره با نرخ مصوب  میادین میوه و تره بار در . 
تومان 1۵۵۰۰کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم/ نرخ واقعی هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  

تومانی برای فروش هر کیلو مرغ در  ۵۰۰هزار و  11که نرخ مصوب رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به این
 ۵۰۰هزار و  11های دامی، فروش مرغ با نرخ مصوب افزایش نرخ نهاده ها کارشناسی نیست، بیان کرد: با توجه بهخرده فروشی

شودتومان به زیان مرغداران تمام می . 
دارد، اظهار کرد: هم اکنون بخشی از نهاده دامی مورد نیاز مرغداران توسط تعریفی ن های دامیبازار نهاده وی با اشاره به اینکه

شود که قیمت در هر دو بخش با نوساناتی روبرو شده استپشتیبانی امور دام و بخش دیگر از بازار آزاد تهیه می . 
تا  23م کرد، پشتیبانی امور دام هزار تومان اعال 1۰یوسفی ادامه داد: زمانیکه وزیر جهاد کشاورزی نرخ مصوب هر کیلو مرغ را 

و  7۰۰تا یک هزار و  ۶۰۰های خود را افزایش داد، ضمن آنکه هر کیلو ذرت در بازار آزاد با نرخ یک هزار و درصد قیمت 2۵
شودتومان توزیع می ۵۰۰هزار و  3کنجاله سویا  . 

های دی و بهمن پیش بینی جه ریزی مناسب در ماهرئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پایان تصریح کرد: با توجه به جو

تومان فراتر نخواهد رفت ۵۰۰هزار و  1۵در ایام پایانی سال از مرز  قیمت مرغ شود که اگر اتفاق خاصی در بازار رخ ندهد،می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
ایران اکونا  – 3۰/11/1397تاریخ:   

 چرا قیمت مرغ باز هم افزایش یافته؟
دانند اما معتقدند نباید ردپای ها را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ میکه برخی از کارشناسان، صادرات و افزایش قیمت نهادهدر حالی

  .قاتلی به نام نیوکاسل را نادیده گرفت
آن برخورد خواهد  تومان را تخلف دانست و گفت با 5۰۰هزار و  11بهمن ماه دبیر ستاد تنظیم بازار کشور فروش مرغ کیلویی 24

شد و از مردم خواست از خریدش امتناع کنند، این سخن درحالی بیان شده که تولیدکنندگان مرغ گوشتی این قیمت گذاری را شدنی 
 .نداسته و تصمیم یک طرفه اعالم کردند

مل در کنار بسیاری از دالیلی که هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، اما نکته قابل تا 14بهمن ماه به بیش از  26قیمت مرغ تا 
برای افزایش قیمت مرغ بیان می شود، کاهش تولیدی است که بسته به جوجه ریزی مرغ مادر در اردیبهشت امسال در مرغداری ها 

 .رقم خورد
* هزار تومان رسیده است 9هزینه تولید مرغ به   

اینکه قیمت نهاده های دامی هنوز کاهش نیافته و مرغداران به دلیل  با بیان زاده مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران عطاهللا حسن
های خود مجبورند زودتر از موعد سالن ها را تخلیه کنند، اظهار کردتغذیه نامناسب گله متاسفانه به دلیل افزایش بسیار باالی قیمت  :

هزار تومان رسیده است 9نهاده های دامی، هزینه تمام شده برای مرغدار به  . 
تومان اعالم کرد و گفت 5۰۰هزار و  1۰وی، قیمت مرغ زنده درب مرغداری را  هزینه تمام شده تولید یک کیلوگرم مرغ بسته  :

اندهزار تومانی اقدام کرده 11هزار تومان است، آن وقت مسئوالن با چه احتسابی به قیمت گذاری  13بندی شده  . 
ای نیستافزایش قیمت نهاده ها نیز دلیل قانع کننده  * ! 

اما سخنان حسن زاده در حالی بیان شده که باز هم نمی توان افزایش قیمت مرغ را فقط به افزایش قیمت نهاده های دامی معطوف کرد 
تومان در هر قطعه رسید اما امروز  7۰۰چرا که سه ماه پیش، عرضه جوجه یک روزه و تقاضای آن مطلوب بود اما قیمتش به زیر 

تومان در هر قطعه رسیده است  4۰۰۰به قیمت جوجه یک روزه ! 
یوسف رمضانی، رئیس انجمن همیاری کشتارگاه های صنعتی طیور مازندران در این باره، گفت: قیمت جوجه یک روزه، سه ماه 

تومان رسیده است 4۰۰۰تومان بود و امروز به بیش از  7۰۰تا  5۰۰پیش بین  . 
 صادرات و قاچاق جوجه یک روزه *

ینکه شاید صادرات مرغ گوشتی قطع شده است اما صادرات جوجه یک روزه همچنان صورت می گیرد، تصریح کرد: وی با بیان ا
 .صادرات جوجه یک روزه در کنار واردات آن رقم می خورد که سهم صادرات بیشتر است

هزار تومان می خرد یقینا  4 رئیس انجمن همیاری کشتارگاه های صنعتی طیور مازندران افزود: وقتی مرغدار، جوجه یک روزه را
 .هزینه تولید آن بسیار افزایش پیدا می کند و مجبور است که قیمتش را باال ببرد

ها، مقدار ورودی جوجه های یک روزه اما این سخنان نیز در حالی بیان می شود که با احتساب صادرات و حتی افزایش قیمت نهاده
ریزی اردیبهشت ماه طوری از نیاز کشور است، حتی در بخش مرغ مادر نیز جوجهبه سالن های مرغداری به حدی بوده که بیش 

درصد بیشتر از نیاز داخل جوجه ریزی گوشتی صورت گیرد 2۰تا  1۰رقم خورد که در دی و بهمن،  . 
تولید جوجه مادر در دی ماه امسال انجام داده بود میزان  4علی ابراهیمی، مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران در مصاحبه ای که 

دهد در دی و ماهه آن برای تولید جوجه گوشتی نشان می 7هزار قطعه دانست که چرخه  3۰۰اردیبهشت ماه امسال را یک میلیون و 
میلیون قطعه ای کشور، قطعاً قیمت گوشت  1۰۰میلیون قطعه جوجه گوشتی خواهیم داشت از این رو بسته به نیاز  12۰بهمن ماه 

1۰ سفید به زیر  !هزار تومان خواهد رسید 
بسته به آمارهای تشکل های خصوصی و نهادهای دولتی عمال این جوجه ریزی برای تحقق میران بیان شده رقم خورده است اما چرا 

 همچنان خروجی سالن های مرغداری از ورودی آن ها کمتر است؟
 ردپای نیوکاسل، قاتلی بی رحم *

رحم به جان طیور محلی افتاده محلی، بیماری به نام نیوکاسل فراگیر شده که مانند قاتلی بی در گذر از روستاها و مرغداری های
است، حتی تقاضا برای استفاده از آنتی بیوتیک ها، دارو و واکسن های مربوط به این بیماری در دامپزشکی ها نیز به طور قابل 

 .چشمگیری افزایش یافته است
س سازمان دامپزشکی کشور در مازندران یکی از مرغداران استان خواستار توجه بیشتر چندی پیش نیز در نشست خبری رئی

 .دامپزشکی به تامین واکسن بیماری نیوکاسل شد
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درصدی سالن های مرغداری خود بر اثر  8۰در صحبتی که با برخی مرغداران مازندرانی صورت گرفت، برخی از آنها از تلفات 
 .بروز این بیماری خبر داده اند

یزدان مهر یکی از تولیدکنندگان با سابقه گوشت سفید در مازندران نیز در این باره بیان کرد: بیماری نیوکاسل، در این بازه زمانی، 
درصد علت افزایش قیمت مرغ را با کاهش تولید، متوجه خود کرده است 2۰بیش از  . 

دالیل افزایش قیمت مرغ باشد اما در این بازه زمانی که قیمت مرغ به شاید قیمت باالی نهاده های دامی و کمبود جوجه یک روزه از 
هزار تومان رسیده است، می تواند دلیل مهم دیگری هم داشته باشد و آن هم ابتال به بیماری باشد 14باالی  . 

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/89162/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 23/11/1397تاریخ :   

درصد افزایش یافت + جدول ۲۸۸درصدی قیمت شیر گاو/قیمت گوجه فرنگی  5۰افزایش   
درصدی داشته است ۵۰، افزایش 97لایر بوده است که این رقم در پاییز  17857گاو متوسط قیمت یک کیلو شیر  9۶در پاییر  . 

، گزارش متوسط قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی مربوط به پاییز گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

، در بخش غالت، متوسط قیمت ذرت دانه ای 1397منتشر شد. بر این اساس؛ در پاییز سال  ایرانمرکز آمار  ، از سوی1397
درصد افزایش داشته است 19.8و  2۰.3به ترتیب  96لایر بوده که نسبت به فصل پاییز  12۰6۰7لایر و برنج  12737 . 

ده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب لایر بو 9۰478و لوبیا چیتی  69685در بخش حبوبات، متوسط قیمت لوبیا قرمز 
درصد افزایش نشان می دهد 14.4و  33.5 . 

 تفویض اختیارات تنظیم بازار شب عید به وزارت جهاد کشاورزی :بیشتر بخوانید
لایر بوده که نسبت به فصل پاییز سال  19244و خیار  12۰5۰، خربزه 1۰468ط قیمت هندوانه ر بخش محصوالت جالیزی، متوس

درصد افزایش داشته است 52.9و  196.2، 91.4قبل به ترتیب  . 
 117.5لایر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  1۰477و پیاز  13394در بخش سبزیجات، متوسط قیمت سیب زمینی 
19298 قیمت گوجه فرنگی است. به عالوه، متوسطصد افزایش داشته در 24.3و  لایر بوده که به ترتیب  23293و بادمجان  

درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است 226.4و  288.9 . 
 48،8به ترتیب  96لایر بوده که نسبت به پاییز  2422و ذرت علوفه ای  13184ای، متوسط قیمت یونجه در بخش محصوالت علوفه

درصد افزایش داشته است 33.2و  . 
درصد افزایش نشان می دهد 45.8لایر بوده که نسبت به پاییز سال قبل  289۰8دار، متوسط قیمت انار های هستهدر بخش میوه .  
درصد افزایش  7.913لایر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  31393دار، متوسط قیمت سیب درختی های دانه در بخش میوه

درصد افزایش داشته است 1۰7.8لایر بوده که نسبت به پاییز سال قبل  28693داشته و متوسط قیمت انگور  . 
لایر و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده  23۰858پرواری زنده  در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره

درصد افزایش نشان می دهد 76.2و  44.2ه سال قبل به ترتیب لایر بوده که نسبت به فصل مشاب 241596 . 
لایر و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو  3۰۰7۰های دامی سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند در بخش فرآورده

درصد افزایش نشان می دهد 5۰.3و  7.3به ترتیب  96لایر بوده که نسبت به فصل پاییز  17857 . 
لایر بوده  1346674لایر و هزینة شخم زمین زراعی دیم  1772125ینه خدمات ماشینی، هزینه شخم زمین زراعی آبی در بخش هز

درصد افزایش داشته است 22.6و  2۰.9که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  . 
476171ن لایر و دستمزد میوه چین ز 596169در بخش دستمزد نیروی کار، دستمزد کارگر میوه چین مرد  لایر بوده که نسبت به  

لایر و  569612درصد افزایش داشته است، و نیز دستمزد کارگر تنک کار مرد  11.۰و  15.۰به ترتیب  96فصل پاییز سال 

درصد افزایش داشته است 12.6و  2۰.5لایر بوده که نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب  38946۰تنک کار زن   دستمزد . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس – 26/11/1397تاریخ :   

 نیازی به ایجاد وزارتخانه جدید برای اصالح وضعیت بازار نیست 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی، متولی تولید و بازرگانی یک دستگاه 

احیای وزارت بازرگانی نیستواحد است، گفت: وضعیت فعلی بازار با تصمیمات ساده مدیریتی قابل حل شدن است و نیازی به  .  
محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری 

تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرو اقتصادی، متولی تولید و  فارس درباره پیشنهاد دولت مبنی بر
کند. چراکه ک دستگاه واحد است. برای مثال متولی بخش کشاورزی تولید و بازرگانی به صورت مشترک مدیریت میبازرگانی ی

ها را از هم جدا کردشود آناند که ادامه حیات تولید به بازرگانی وابسته است و نمیها به این نتیجه رسیدهآن . 
فکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی وی ادامه داد: رئیس جمهور در مجلس، تاکید بسیاری بر ت

دانیمها نظر دیگری دارند. دلیل پافشاری رئیس جمهور را نمیداشتند و این نظر ایشان است ولی در دنیا، کارشناس . 
ت، گفت: وضعیت فعلی بازار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه التهابات اخیر بازار دلیلی بر تشکیل وزارت بازرگانی نیس

 .با تصمیمات ساده مدیریتی قابل حل شدن است. دلیلی وجود ندارد برای این قبیل مشکالت نیازی به ایجاد وزارتخانه جدید نیست
م بادامچی در پایان تصریح کرد: گذشته از آن در شرایط فعلی، ظرفیت ایجاد وزارتخانه جدید و تشریفات اداری آن وجود ندارد. مرد

 .و فعالین اقتصادی هم آمادگی الزم برای پذیرش نهاد جدید را ندارند
مهرماه امسال با  11مردادماه و  7تیرماه، 3  به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس تاکنون سه بار در تاریخ

ت کرده اند ولی با توجه به تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی مخالف پیشنهاد دولت مبنی بر  تصویب
در آینده نزدیکاصرار دولت احتماال   .مجددا شاهد رای گیری مجدد درباره این موضوع در صحن علنی مجلس خواهیم بود 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 27/11/1397تاریخ :   

 چرایی افزایش نرخ مرغ بیش از مصوبه ستاد تنظیم بازار
هزار و  11از  بهمن( تصریح کرد که فروش مرغ با قیمت باالتر 24دبیر ستاد تنظیم بازار چهارشنبه هفته گذشته) -ایرنا -تهران
هزار تومان نیز گذشته و این مساله واکنش هایی را به  15تومان تخلف است اما امروز نرخ آن در برخی مناطق تهران از  5۰۰

 .دنبال داشته است
ان به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ستاد تنظیم بازار، پنجم مردادماه امسال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را برای مصرف کنندگ

تومان اعالم کرده بود که مصوبه آن به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابالغ شد. اما افزایش  175هزار و  8
قیمت نهاده های تولید در ماه های اخیر سبب شد تا محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی چند بار در حاشیه جلسه هیات دولت قیمت 

 15ن اعالم کند؛ با این حال امروز این محصول در برخی مناطق شهر تهران با نرخ بیش از هزارتوما 1۰منطقی گوشت مرغ را 
 .هزار تومان در بازار به مصرف کنندگان عرضه می شود

هزار و  11عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار کشور تاکید کرده بود که هیچ خرده فروشی حق ندارد مرغ گرم را با قیمت باالتر از 
ان عرضه کند؛ در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می شودتوم 5۰۰ . 

تومان اعالم و تصریح کرد که فروش با قیمت باالتر تخلف محسوب می شود 24۰۰وی، قیمت جوجه یکروزه را  . 
ی نیز برطرف قبادی تصریح کرده بود که هیچ کمبودی در تامین گوشت مرغ و قرمز وجود نداشته و نقایص مربوط به نهاده های دام

 .شده است، به طوری که از هفته آینده دیگر شاهد صف دریافت این محصوالت نخواهیم بود
به گفته وی، مجوز واردات جوجه یکروزه و ممنوعیت صادرات مرغ تا پایان ماه رمضان، دو راهکار دیگر ستاد تنظیم بازار برای 

ی وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده که از جمله آنها افزایش جوجه نظارت بر این بازار است. ضمن آنکه تکالیف عمده ای برا
ریزی در مرغداری هاست. در عین حال به وزارت جهاد کشاورزی اختیار داده شده در صورت نیاز برای حفظ ذخائر استراتژیک، 

 .به واردات گوشت مرغ بپردازد
تی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش« محمد یوسفی»در این زمینه، 

هزارتومان را غیرمنصفانه دانست و اظهارداشت: بازار مرغ همچنان در انتظار اعالم قیمت مصوب  15عرضه گوشت مرغ با نرخ 
  .جوجه یک روزه از سوی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان است

سید داود موسوی معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تالش ایرنا برای مصاحبه با 
 .به نتیجه نرسید؛ زیرا مسئول دفتر آن اعالم کرد که موسوی در جلسه بیرون از سازمان است

 
 دو دلیل برای افزایش نرخ مرغ **

مرتبط است« تکلیفی نرخ جوجه یک روزه و افزایش نهاده هابال»به گفته یوسفی، عامل افزایش قیمت گوشت مرغ به دو عامل  . 
اسفندماه ادامه  15وی افزود: با نزدیک شدن به شب عید و ایام نوروز، تقاضا برای جوجه ریزی در ماه های اخیر افزایش یافته که تا 

 .دارد و همین امر در قیمت این محصول تاثیرگذار است
ینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید قیمت مصوب جوجه یک روزه را از این مقام تشکل صنفی با تاکید بر ا

هزار تومان دریافت  4دی ماه اعالم می کرد، اظهارداشت: اکنون خرید جوجه یک روزه به شکل علی الحساب به نرخ  15اول تا 
مصوب آن تعیین شودمی شود که برای تعادل بازار این محصول نیاز است هرچه سریعتر نرخ  . 

 1700به گفته یوسفی، در مدت مشابه پارسال قیمت مصوب هر قطعه جوجه یک روزه از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
 .تومان تعیین شده بود

ر آزاد تومان در بازا 1۰۰وی ادامه داد: همچنین در دو هفته اخیر قیمت نهاده های طیور از جمله کنجاله سویا و ذرت نزدیک به 
  .افزایش یافته است

مقدار قابل توجهی »این در حالی است که عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در سخنان چهارشنبه گذشته خود، تاکید کرده بود که 
نهاده وارد کشور شده و مشکالت ارزی نیز با کمک بانک مرکزی برطرف شد؛ ضمن آنکه تا زمان رسیدن نهاده ها به مرغداری 

وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی بر روند کار نظارت می کنندها،  .» 
 

 گرانی مرغ ها در برخی مناطق شهر تهران **
هزار و  13هزارتومان، عمده فروشی  13تومان، میدان بهمن  3۰۰هزار و  1۰تا  97۰۰یوسفی، قیمت امروز مرغ زنده را بین 

هزار تومان به باال  15اعالم کرد و گفت: عرضه این محصول با قیمت  5۰۰هزار و  14تا  14تومان و خرده فروشی ها را  5۰۰
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 .تخلف است و باید از سوی دستگاه های قضایی پیگیری شود
ن موضوع در همه تومان ممکن است در مناطق باالی شهرها باشد و ای 5۰۰هزار و  15این مقام صنفی اضافه کرد: قیمت های 

 .مناطق شهر صدق نمی کند
و مرغ گرم  89۰۰وی یادآورشد: شرکت پشتیبانی امور دام برای تعادل بازار، همچنان روزانه حجم قابل توجهی مرغ منجمد با نرخ 

تومان عرضه می کند 98۰۰با نرخ  .  
، گفتمیلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شود 12۰یوسفی با بیان اینکه اکنون ماهانه  گوشت مرغ مورد نیاز شب عید و ایام  :

 .نوروز تامین شده و کمبودی در این زمینه نداریم

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 29/11/1397تاریخ :   

 گزارش ایرنا از پشت پرده افزایش قیمت گوشت قرمز
از « گران از آشفته بازار گوشتاستفادهموج سواری برخی سوء»و « ورود دالالن به بازار گوشت»، «قاچاق دام» -ایرنا -تهران

 .جمله اتفاقاتی است که این روزها پیرامون وضعیت گوشت قرمز در رسانه ها منتشر شده است
ضلی برای افکار عمومی و سبد خانوار تبدیل شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، گوشت قرمز در این روزها به مع

هرچند تالش برای تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور از هوا و دریا و زمین ادامه دارد اما انگشت اتهام به عوامل گرانی شامل 
برای دالالن سودده کرده و از  قاچاق دام در نتیجه تفاوت نرخ ارز نشانه رفته است؛ زیرا افزایش قیمت ارز، قاچاق دام از ایران را

دانندسوی دیگر، برخی ناتوانی در تامین گوشت مورد نیاز را عامل مهم این وضعیت می . 
 

 ماجرا از کجا شروع شد **
 .واقعیت داستان گوشت از مدتها قبل قابل پیش بینی بود، وقتی آمار تولید و مصرف ساالنه در کنار یکدیگر قرار می گرفت

می دهد، نه قاچاق و نه ناتوانی در واردات و نه افزایش نرخ ارز ، هیچکدام متهم اصلی بحران گوشت نیستند بلکه بررسی ها نشان
انتزاع»موضوع گوشت گره خورده است به قانونی به نام  ». 

س آن شکل اجرایی به خود گرفت و بر اسا 1392قانون انتزاع در پایان دولت دهم تصویب شد و در دولت یازدهم در سال 
سیاستگذاری صادرات و واردات و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی از وزارت صنعت، معادن و تجارت جدا و به وزارت جهاد 

  .کشاورزی سپرده شد
های پایانی سال در ماه بود که قانون انتزاع به مرحله اجرا درآمد؛ به موجب مفاد پیش بینی شده در این قانون، وزارت جهاد  1392

مسئولیت عمده تامین این ماده پروتئینی در سبد خانوار را عهده دار شد کشاورزی . 
دهد حتی اخباری در خصوص رسیدن به های گذشته نشان میمروری بر سخنان مقام های مسئول وزارت جهاد کشاورزی در سال

تولید گوشت قرمز بدون توجه به  مرز خودکفایی نیز از سوی آنان منتشر شده است اما واقعیت چه بود؟ بی تردید بررسی وضعیت
 .چرخه تولید این کاالی استراتژیک اقدامی بیهوده خواهد بود

ها نشان می دهد، جو از جمله نهاده های اصلی است که در تولید گوشت قرمز نقش مهمی دارد بنابراین تنظیم بازار این بررسی
مرتبط را دارد؛ بررسی قیمت و چگونگی تامین این کاالی اساسی های های دیگر بخشمحصول، نقشی مهم در ایجاد تعادل در هزینه

تواند بیانگر میزان موفقیت وزارت جهادکشاورزی در ایجاد ثبات در بازار نهاده و حمایت از تولید کنندگان گوشت قرمز باشدمی .  
ایت از تولید داخل در چهار سال اخیر بررسی ها نشان می دهد، نرخ تضمینی جو داخلی با هدف افزایش تولید یا به عبارت دیگر حم

 .افزایش چشمگیری داشته است
لایر رسید 1۰3۰۰درصد افزایش به رقم  2۰3با  1396لایر بوده که این عدد در سال  34۰۰قیمت هرکیلوگرم جو  1391در سال  . 

ر کشور را به همراه داشته درصدی تولید د 7.6درصدی قیمت تضمینی در نهایت رشد  2۰3ها نشان می دهد افزایش اما بررسی
 .است

 .در این دوره نیز بررسی آمارها حکایت از سیر صعودی واردات جو به کشور دارد
درصد را شاهد بود؛ در این دوره زمانی،  66آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نشان می دهد حجم واردات جو افزایشی برابر با 

تخصیصی، زمینه را برای باالرفتن چشمگیر هزینه تولید فراهم کردافزایش نرخ تضمینی توام با افزایش نرخ ارز  . 
درصدی را شاهد بود. در دوره اجرای قانون انتزاع، شاهد افزایش قیمت اقالم  182در این دوره زمانی نرخ ارز تخصیصی رشدی 

ایم؛ پس طبیعی است که رصد بودهد 87.5درصد و سبوس گندم به میزان  1۰۰های تولید همچون یونجه به میزان عمده دیگر نهاده
 .بهای تمام شده محصول افزایش یابد

 
 آمار تولید و مصرف گوشت قرمز **

هزار تن بود که این  747نزدیک به  1391طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت جهادکشاورزی، تولید انواع گوشت قرمز در سال 

هزار تن رسید 835به  1396میزان در سال  . 
صحت این آمار نگاهی به روند واردات و صادرات گوشت قرمز منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسالمی و برای بررسی 

  .میزان مصرف ارائه شده از سوی سازمان آمار می اندازیم
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معادل هفت  1391براساس اطالعات منتشر شده در مرکز آمار ایران، متوسط مصرف انواع گوشت قرمز هر فرد ایرانی در سال 
میلیون نفر بود؛ با این حساب میزان مصرف گوشت قرمز در آن سال  76گرم بود. در این سال جمعیت کشور حدود  3۰۰و  کیلو

هزارتن برآورد می شود 555معادل  . 
هزار تن از میزان مصرف از محل واردات تامین شده و  115هزار تنی،  5هزار تنی در برابر صادرات  12۰با احتساب واردات 

هزار تن 44۰معادل  -مصرف  بقیه نیاز از محل تولید داخل است که با رقم اعالمی وزارت جهادکشاورزی در سال مورد نظر  - 

 .تفاوت آشکار دارد
هزار تن اعالم شد در حالی که ارقام  835و با گذشت چهار سال از اجرای قانون انتزاع، رقم تولید انواع گوشت قرمز  96در سال 

 24با کاهشی در حدود  96آمار نشان می دهد متوسط مصرف انواع گوشت قرمز هر فرد ایرانی در سال  ارائه شده از سوی مرکز
گرم بوده است 6۰۰برابر پنج کیلو و  1391درصد نسبت به سال  . 

هزار تن است 453میلیونی کشور در این سال، کل گوشت مصرفی در این سال معادل  8۰.8با احتساب جمعیت  . 
هزار تن انواع گوشت قرمز  3۰1هزار تن صادارت، فقط  2هزار تن و کسر  15۰گرفتن میزان واردات معادل  همچنین با در نظر

درصد نسبت به رقم اعالمی وزارت جهادکشاورزی  64و  91درصد نسبت به تولید واقعی در سال  32در کشور تولید شده که 
( ( کمتر است 96برای تولید سال  . 

کاهش تولید»بازار گوشت و افزایش قیمت آن، به همین مساله است یعنی رسد پاشنه آشیل به نظر می ».  
به عبارت دیگر آمارها نشان می دهد وزارت جهادکشاورزی در طول اجرای قانون انتزاع نه فقط در حفظ میزان تولید نسبت به سال 

 .های گذشته موفق نبوده بلکه روند تولید نیز رو به کاهش هم بوده است
 

مصرف گوشت در ایران کاهش  **  
بررسی اطالعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درخصوص سبد هزینه خانوار بیانگر آن است که افزایش فقر غذایی و افزایش 

شکاف طبقاتی از دیگر پیامدهای مدیریت ناکارآمد قانون انتزاع بود. همچنین در مقایسه با آمارهای جهانی و براساس اطالعات 
تا  2۰15از گزارش سازمان خواربار جهانی )فائو(، متوسط مصرف سرانه انواع گوشت قرمز در بازه زمانی سالهای دریافتی 
میالدی نشان از کاهش مصرف آن در ایران و همچنین شکاف شدید مصرف نسبت به کشورهای مختلف است 2۰17 . 

،اتحادیه اروپا  47.2که میزان آن در آمریکای شمالی کیلوگرم بوده در حالی  6در ایران حدود  2۰17مصرف این کاال در سال 
کیلوگرم بوده است 2۰.4و میانگین جهانی  1۰، خاورمیانه 2۰، آسیای شرقی 27.5، آمریکای التین 44.9 . 

 
 افزایش شکاف طبقاتی با اجرای قانون انتزاع **

کیلوگرم گوشت مصرف  2.7ی در طول سال فقط براساس اطالعات ارائه شده از سوی مرکز آمار، هر ایرانی در دهک اول درآمد
برابر 5.2کیلوگرم بوده است یعنی حدود  14کرده است در حالی که در دهک دهم، میزان مصرف حدود  . 

به همان نسبت  96ریزی دقیق این فاصله کاهش یابد و یا حداقل این شکاف در سال با اجرای قانون انتزاع امید آن بود که با برنامه
برابر  6.5نه تنها کم نشد بلکه این عدد به  96فظ شود در حالی که اطالعات موجود نشان می دهد این اختالف در سال ح 91سال 

 .افزایش یافت
به نظر می رسد برای کنترل بازار گوشت و بازگرداندن آرامش به این بازار، باید معضل واقعی در این حوزه در نظر قرار گیرد، 

 .یعنی معضل کاهش تولید
از این رو تکیه بر آمارهای واقعی و نه ساختگی و در نظر گرفتن توان کشور از یک سو و تصمیم سازی دقیق برای مدیریت بازار 

دشواز سوی دیگر نیاز این حوزه تلقی می .  

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 2۴/11/1397تاریخ :   

 قیمت تضمینی زعفران باید منطبق با نرخ ارز باشد
عضو شورای ملی زعفران گفت: ضرورت انطباق قیمت تضمینی محصوالت صادراتی کشاورزی به ویژه  -ایرنا  -تربت حیدریه 

 .زعفران با نرخ ارز در بازارهای جهانی ضروری است
ایش بهداشت، کیفیت و راندمان تولید زعفران در تربت حیدریه افزود: این به گزارش ایرنا، علی شریعتی مقدم روز چهارشنبه در هم

یورو که در بازار جهانی قابل رقابت است،  2۰۰بدان معناست که برای بهترین نوع زعفران باید قیمت مناسب حدود یکهزار و 
 .انتخاب کرد تا منافع تولیدکننده نیز حفظ شود

به این خاطر است که در صورت افزایش نرخ ارز، منافع تولید کننده نیز حفظ شود تا از دیگر وی اظهار داشت: اتخاذ چنین رویه ای 
 .رقبای بازار عقب نماند و اتخاذ چنین رویکرد نیازمند عزم همگانی است

های  وی گفت: در پیوند با این موضوع سایر محصوالت کشاورزی و صنایع دستی که در مناطق مختلف تولید می شوند و در بازار
 .منطقه ای و جهانی قابل رقابت هستند نیز از این مزیت بهره مند خواهند شد

عضو شورای ملی زعفران با انتقاد از نبود انسجام و وحدت رویه در حوزه زعفران، افزود: در حال حاضر انسجام مورد نیاز در 
ر کننده و کسبه وجود نداردحوزه مدیریت زعفران بین بخش دولتی و خصوصی شامل تولید کننده، تاجر، صاد . 

شریعتی مقدم گفت: در حوزه مدیریت زعفران اگر همه بخش ها تمام توانمندی خود را در یک راستا برای ارتقای زعفران بکار 
 .بگیرند، بی شک شاهد جهش مناسب در منابع و منافع زعفران خواهیم بود

) 'وی به طرح 'تار افزود: هدف از ارایه این طرح که توسط وزارتخانه های جهاد توسعه ارزش های روستایی( اشاره کرد و 

کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته، افزایش سطح کیفی زندگی زعفران کاران از طریق افزایش سطح 
 .راندمان تولید است

ی گیرند تا حوزه تولید را با افزایش محصوالت هزار کشاورز آموزش های الزم را فرا م 2۰وی اظهار داشت: در اجرای این طرح 
 .دارای کیفیت مطلوب و بهداشتی متحول کنند

درصد آنها در  5۰وی گفت: بر همین اساس حدود چهار هزار کشاورز در حوزه زعفران تحت پوشش قرار گرفته اند که دست کم 
تمرکزترین نقطه برای توسعه و تحول زعفران این امکان را منطقه تربت حیدریه هستند و این بدان معناست که این منطفه به عنوان م

درصد ارزش افزوده ایجاد کند 5۰فراهم کرده که با شیوه های نوین از مزرعه تا فراوری به صورت محصول ارگانیک دست کم  . 
 

 نبود انسجام در زنجیره تولید تا صادرات زعفران  *
فت: هنوز در زنجیره تولید تا صادرات زعفران انسجام و تاثیرگذاری ایجاد نشده فرماندار ویژه تربت حیدریه نیز در این همایش گ

  .است تا منافع هر بخش به صورت مجزا تعیین و مشخص شود
علی رستمی افزود: در حالی که رتبه نخست تولید زعفران در دنیا به ایران اختصاص دارد اما گردش مالی مربوط به این محصول با 

انی و مطابقت ندارداین جایگاه همخو . 
وی بر ضرورت افزایش تولید زعفران مبتنی بر روشهای دانش بنیان تاکید کرد و ادامه داد: تنها تولید بسیار از نظر کمی و کیفی 

رمز موفقیت نیست، بلکه مدیریت صحیح و توجه به رابطه عرضه و تقاضا، تشکیل یک کنسرسیوم واحد که از ائتالف، هم افزایی و 
همه فعاالن حوزه زعفران از تولید کننده تا صادر کننده و تمام افرادی که در این زنجیره سهم دارند، می تواند سبب ایجاد تعامل 

 .پایداری و افزایش حجم گردش مالی این محصول شود
ده است که باید برای فرماندار تربت حیدریه گفت: بزرگترین واحد فرآوری زعفران خاورمیانه در تربت حیدریه هم اکنون بال استفا

 .راه اندازی و ارزآوری مناسب آن تالش کرد
رستمی افزود: در حوزه زعفران، نیازمند مدیریت واحد هستیم چرا که پراکندگی در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی، به این 

 .محصول آسیب رسانده است
 78درصد زعفران جهان برداشت می شود که  95عنی تن محصول ی 2۰۰هزار هکتار مزارع زعفران ایران ساالنه  75از حدود 

  .درصد آن از مزارع خراسان رضوی است
بر این اساس بیشترین میزان محصول زعفران جهان با سه هزار سال سابقه در شهرستانهای تربت حیدریه، زاوه، کاشمر، رشتخوار 

  .و مه والت در جنوب استان خراسان رضوی تولید می شود
درصد آن به شهرستان تربت  12زار هکتار زمین زیر کشت زعفران در خراسان رضوی هشت هزار هکتار معادل ه 7۰از مجموع 

  .حیدریه اختصاص دارد
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هزار خانوار از این تعداد در تربت حیدریه  15هزار خانوار در خراسان رضوی به کشت زعفران مشغول هستند که  117هم اکنون 
  .هستند

کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد 15۰تربت حیدریه در هزار نفری  225شهرستان  . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 خبرگزاری فارس  – 3۰/11/1397تاریخ : 

سازی حقوق کارکنان جهاد کشاورزی کسب شد موافقت اولیه در دولت برای اجرای همسان  
سازی حقوق کارکنان وزارت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: موافقت اولیه برای اجرای همسان

ای برای تسریع در د و وزیر جهاد هم چند روز پیش نامهانجهاد کشاورزی در دولت انجام شده و به ما قول مساعد برای تصویب داده
  .روند تصویب به دولت نوشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کارکنان بخش کشاورزی پویشی را به عنوان خانواده جهاد کشاورزی در شبکه 
ن مدیریت خدمات کشوری و به عبارتی قانون قانو 1۰اند که هزاران عضو دارد و آنها خواهان اجرای فصل مجازی راه انداخته

سازی حقوق هستندهمسان .  
خبرگزاری فارس خواهان پیگیری افزایش حقوقشان  کارمندان وزارت جهاد کشاورزی با ثبت درخواستشان در سامانه فارس من

شدند  ریقانون مدیریت خدمات کشو 1۰بر اساس فصل  .  
های مختلفی قبالً در این زمینه انجام داده اما امروز جدیدترین خبر را از معاون توسعه ها و مصاحبهخبرگزاری فارس، گزارش

 .مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی را جویا شد
حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی  سازیهای اولیه با همسانوگو با فارس، گفت: در دولت موافقتمحمدعلی جوادی در گفت

ای به دولت نوشت و خواستار وزیر جهاد کشاورزی هم چند روز پیش نامهصورت گرفته و قرار است در جلسه دولت مطرح شود،
 .تسریع در روند تصویب شد

شاورزی بر اساس فصل معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد ک
اند و ما امیدواریم هر قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار دولت است و برای ما در زمینه تصویب آن قول مساعد داده 1۰

 .چه زودتر در جلسه دولت تصویب شود
در این زمینه تنگناهایی وی همچنین گفت: از نظر تصویب مشکلی وجود ندارد اما جاری شدن آن بستگی به بودجه کشور دارد که 

  .است
سازی حقوق کارکنان کشاورزی در شورای دستمزد مصوب شده، سازمان استخدام کشور و سازمان به گفته جوادی، بحث همسان

 .مدیریت تأیید کرده است و قرار است در جلسه دولت مطرح شود
  لینک خبر
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 پنبه
 ایرنا  – 2۴/11/1397تاریخ : 

محصول اقتصاد مقاومتی 9زراعت پنبه در لیست   
محصول اقتصاد مقاومتی  9مشاور وزیر جهادکشاورزی و مجری طرح پنبه کشور گفت که زراعت پنبه جزو لیست  -ایرنا  -گرگان 

 .قرار گرفته تا به خود اتکایی در تولید آن برسیم

ریبی امروز چهارشنبه در مراسم رونمایی از دو رقم جدید پنبه شامل پرتو و تابان در به گزارش ایرنا، ابراهیم هزارج
گرگان اظهار داشت: امروز دولت برای زراعت پنبه اهمیت قائل است بطوریکه در کنار گندم، نیشکر و روغن برای 

 .توسعه کشت آن مجری انتخاب کرده است
می شود سال آینده شتاب برای طرح توسعه کشت پنبه در کشور کلید وی گفت: با این اقدام و حمایت دولت پیش بینی 

 .بخورد
در کشور گرفته شد و پیگیری برنامه های توسعه  94به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی جلو سقوط تولید پنبه از سال 

 .زراعت آن نیز با حمایت دولت عملیاتی شده است
عت پنبه با هدف خوداتکایی کشور پیگیری می شود، افزود: در این طرح هزار جریبی با بیان اینکه برنامه توسعه زرا

بیشترین امید و تکیه به استان گلستان به خاطر داشتن سابقه دیرینه در زراعت پنبه و وجود بدنه چابک در حوزه زراعی و 

 .ترویجی اجرای آن است
جدید را مورد اشاره قرار داد و گفت: ساالنه وی همچنین کمک اعتباری به موسسه تحقیقات پنبه کشور در معرفی رقم  3 

میلیارد لایر اعتبار به این حوزه اختصاص داده می شود که باید افزایش یابد 5تا  . 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به بودجه پژوهشی کشور برای سال آینده گفت: رشد بودجه 

مرتبط مجلس مورد بررسی قرار گرفته، برای سال آینده نسبتا خوب استتحقیقاتی دستگاه ها که در کمیسیون  . 
نورمحمد تربتی نژاد بدون اشاره به میزان ریالی آن افزود: بودجه تحقیقاتی بیشتر در بخش های پژوهشی، پارک علم و 

درصد دارد 72تا  2۰فناوری، علوم پزشکی و جهاددانشگاهی است و رشدی بین  . 
ساله دارد و 9۰ارات تحقیقاتی زراعت پنبه تاکید کرد و گفت: زراعت این محصول در کشور قدمت وی بر افزایش اعتب

ظرفیت تحقیقاتی در زمینه پنبه هم بسیار باال بوده و باید برای افزایش اعتبار تحقیقاتی و رفع موانع آن در حوزه های 

 .مختلف از جمله بازرگانی و صنایع تبدیلی توجه ویژه صورت گیرد
رقم بذر تولید محققان  12هزار هکتار در سال جاری رسیده که محصول تولیدی آن با کشت  7۰کشور زراعت پنبه به  در

 .ایرانی به دست می آید
همچنین ارقام پنبه پرتو و تابان که امروز رونمایی شد به شوری و بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی مقاوم بوده و در یک 

ا همکاری محققان پژوهشکده کشاورزی هسته ای کشور به ثمر نشستساله ب 14برنامه تحقیقاتی  .  
صرفه جویی در مصرف آب و سم، فراهم شدن امکان آزادسازی پیش هنگام زمین و آماده سازی آن برای کشت زمستانه 

  .و پیش بینی افزایش تولید ساالنه پنبه از جمله مزیت های اقتصادی آن معرفی شده است
 12بخش تحقیقات و  4وسسه تحقیقات پنبه کشور در گرگان مرکز استان گلستان مستقر است و اکنون به گزارش ایرنا م

 .ایستگاه در دیگر استان های کشور دارد
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی
 ایرنا  – 27/11/1397تاریخ : 

بخشودگی جرایم کشاورزان تامین شد ر میلیارد ریالهزا۲۰  
هزار میلیارد لایر اعتبار به منظور  2۰مدیر کل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی اعالم کرد:  -ایرنا -تهران

بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیالت دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه خشکسالی و سرمازدگی سال 
تامین شده است 96-97زراعی  . 

به گزارش شنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، سیدمحمد موسوی افزود: این حمایت دولت شامل سررسید بدهی وام کشاورزان 
می شود 1397اسفندماه  29تا  1396خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، خشکسالی و سرمازدگی از یکم مهرماه  . 

قانون برنامه ششم توسعه را یکی از راهکارهای اساسی جبران خسارت ناشی از انواع مخاطرات طبیعی  33ده وی اجرای بند )خ( ما
مانند خشکسالی، سرمازدگی و طوفان دانست و اظهار داشت: با پیگیری های مستمر وزیر جهادکشاورزی و حمایت های وزارت 

 21سود، کارمزد و جرایم تسهیالت دریافتی این کشاورزان در  کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موضوع بخشودگی
 .آذر ماه امسال به تصویب دولت رسید

هزار میلیارد لایر عنوان کرد و گفت: این مبلغ توسط سازمان برنامه و بودجه تضمین شده و توزیع  2۰وی بار مالی این مصوبه را 
و بانک مرکزی انجام شده است استانی آن با مشارکت وزارت کشور، وزارت جهادکشاورزی . 

قانون برنامه ششم توسعه که در  33موسوی ادامه داد: پرونده های مشموالن این مصوبه باید در کارگروه موضوع بند )خ( ماده 
شهرستان ها و مرکب از فرماندار هر شهرستان، مدیر جهاد کشاورزی و مدیر بانک عامل ذی ربط است، بررسی شود و پس از تایید 

ز طریق بانک عامل ذیربط بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیالتی خسارت دیدگان انجام و اصل تسهیالت دریافتی کشاورزان ا
 .خسارت دیده نیز به مدت سه سال امهال می شود

ه کارگروه ذیربط به گزارش ایرنا، تولیدکنندگان خسارت دیده بخش کشاورزی که سررسید بدهی وام آنان رسیده می توانند با مراجعه ب

 .در هر شهرستان، اقدام الزم را برای استمهال وام انجام دهند
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 خبرنگاران جوان  – 27/11/1397تاریخ : 

 میزان تسهیالت به شهرک های گلخانه ای افزایش یافت
رشد  9۶نسبت به سال  97های صورت گرفته، میزان جذب اعتبارات و تسهیالت بانکی در سال منصوری گفت: با توجه به پیگیری

 .چند برابری داشته است
اشرف منصوری مدیرعامل شرکت ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های ها و سازمانهای کشاورزی با حضور نمایندگان برخی وزارتخانهشهرک های کشاورزی در نشست مجمع عمومی شرکت شهرک
های کشاورزی در کشور، هنوز در ابتدای راه هستیم و با کمک سایر شهرک ز توسعهانداکشور، اظهار کرد: با توجه به چشم

طرح جامع  بخشی به امورات در دست اقدام باالخص در ایجادهای اجرایی و خلق منابع مالی جدید، درصدد سرعتدستگاه
ی ارزش هستیمهزار هکتاری با زنجیره1۰ ایگلخانه . 
های کشاورزی حاصل از مطالعات شرکت در سطح کشور خبر داد و گفت: با هزار هکتار اراضی مستعد ایجاد شهرک 273وی از 

گذار، تکمیل های این بخش از قبیل مستندسازی، واگذاری، جذب سرمایهعوامل شرکت، فعالیت توجه به جدیت و پیگیری همه جانبه
به رشد چند برابری رسیده  9۶نسبت به سال  97در سال  تسهیالت بانکی رات وها و جذب اعتباعملیات اجرایی زیرساخت و سازه

 .است
:بیشتر بخوانید هزار هکتار از اراضی به سامانه نوین آبیاری تجهیز  2۵۰درصدی آب در بخش کشاورزی/ ساالنه  ۶وری بهره

شودمی  
افزایش یافته است 97هزار هکتار در سال  ۴به  9۶هکتار در سال  ۶۵۰به گفته منصوری، سطح واگذاری اراضی از  . 

های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و در این نشست مهندس قاسمی زانیانی و نمایندگان وزارتخانه
بطه با نظرات خود را در رابودجه ضمن تقدیر از زحمات مدیران شرکت به خاطر پیشرفت اهداف و تسریع در روند، نقطه

های های تملک داراییهای شرکت مطرح و سپس توسط سازمان حسابرسی، گزارش وضعیت مالی و اعتبارات طرحفعالیت
ها اتخاذ شدای مطرح و تصمیمات الزم برای رفع برخی مغایرتسرمایه . 

، اقتصاد و دارایی، صنعت، های نیروهای کشاورزی با حضور نمایندگان وزارتخانهگفتنی است؛ نشست مجمع عمومی شرکت شهرک
وزارت جهاد کشاورزی، اعضای  هایمعدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس امور مجامع شرکت

ریزی و امور اقتصادی و سازمان حسابرسی کشور برگزار شدهیأت مدیره و مشاور معاونت برنامه . 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 2۴/11/1397تاریخ : 

 هزار میلیارد ریال برای امهال وام کشاورزان اختصاص می یابد
عضو هیات رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مشکل اساسی که امروز کشاورزان با آن مواجه هستند، امهال و بخشودگی  -ایرنا -قم

هزار میلیارد لایر برای این امر اختصاص یابد 2۰کارمزد وام های کشاورزی است که بنا شده سود و  . 

به گزارش ایرنا، احمد امیرآبادی فراهانی روز چهارشنبه در بیست و هشتمین دوره معرفی و تجلیل از نمونه های بخش 
ه آینده دراین رابطه جلسه ای با حضور کشاورزی قم، افزود: در همفکری با رئیس مجلس شورای اسالمی بنا شد، هفت

  .محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شود
هزار میلیارد لایر دیگر برای حل مساله امهال وام کشاورزان تخصیص یابد تا سه سال آینده  2۰اگر  :وی ادامه داد

اختصاص داده ولی کسری داردمشکالت کشاورزان در این زمینه حل می شود؛ البته دولت هم مبلغی  . 
هر سال در قانون بودجه سنواتی حل این مساله را تصویب می کنیم و قانونگذار می  :امیرآبادی فراهانی خاطرنشان کرد

گوید نیازی به ردیف بودجه ندارد، زیرا بانک کشاورزی با بانک مرکزی و بانک مرکزی با دولت ارتباط مالی دارد و در 

این مساله را منظور می کنندسندهای حسابداری  . 
وی افزود: ولی بانک کشاورزی می گوید باید حتما ردیف بودجه ای تعریف شود تا ما به التفاوت سودی که امهال می شود 

و یا به تاخیر می افتد، به این بانک پرداخت شود، در صورتی که با توجه به بدهی بانک کشاورزی به بانک مرکزی و 

ه دولت نیازی به ردیف بودجه نیستبدهی بانک مرکزی ب . 
پیش نیاید، قرار شده است ردیفی اختصاص  98امیرآبادی فراهانی اضافه کرد: برای این که این مشکل در بودجه سال 

 .یابد تا بانک کشاورزی بهانه نیاورد
هایی که مردم از استان امیرآبادی فراهانی در ادامه با اشاره به منابع طبیعی و زمین های مردمی، گفت: برخی شکایت 

های مختلف به دفتر رهبر معظم انقالب اعالم کرده اند در خصوص منابع طبیعی بود و رهبری دستور فرمودند در کمیته 

 .ای بررسی شود
وی بیان کرد: مناسب نیست مردم بگویند قبل از انقالب به ما زمین دادند و بعد از انقالب می خواهند از ما بگیرند؛ در قم 

ستایی داریم که با داشتن قدمت چند صد ساله، منابع طبیعی سند گرفته و خانه های مردم را زمین های ملی اعالم کرده رو

 .است
امیرآبادی فراهانی با تاکید بر این که این مسائل قابل قبول نیست و مردم را ناراضی می کند، گفت: اگر قانون نیاز است 

را حل کنیم و اگر نیاز نیست مسئوالن کمک کنند تا مشکالت حل شودآمادگی داریم در مجلس مشکالت مردم  . 
عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: امروز به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم تا از زمین های منابع طبیعی برای 

ه اند و در ساخت چند مرکز خدماتی استفاده کنیم، در حالی که کشاورزانی چندین سال روی زمین کشت و برداشت کرد

 .شرایط کنونی دولت سند گرفته تا آنان را از زمین بیرون کند که جالب نیست
بهمن، گفت: با وجود همه  22وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 

بهمن کار  22ران روز مشکالت، کوتاهی ها و نواقصی که این روزها در بخش های مختلف کشور وجود دارد، ملت ای

 .بسیار بزرگی کردند
نماینده قم اضافه کرد: مردم از عملکرد ما مسئوالن گله مند هستند، ولی نشان دادند پایبند آرمان های انقالب هستند و نظام 

 .را دوست دارند و اگر مِن مسئول کوتاهی می کنم پای نظام و انقالب نمی گذارند
ون تیم اسرائیلی سعودی آمریکایی در اتاق فکری برنامه ریزی زیادی کردند که ملت سر تاکن 95وی ادامه داد: از سال 

صحنه نیایند و به دنبال ایجاد اغتشاش، بحران و آشوب در کشور بودند، به طوری که آمریکایی ها رسما اعالم کردند 

بهمن این نظام موجود نباشد 22دنبال این هستیم تا  . 
کرد: دشمنان کور خوانده اند، مردم آمدند و پای نظامشان ایستادند و اکنون نوبت ما مسئوالن امیرآبادی فراهانی تصریح 

است تا با برنامه ریزی و انسجام خوب، هماهنگی و همدلی دولت و مجلس و با استفاده از ظرفیت های داخل، کشوری آباد 

 .و سرزنده و مردمی با رفاه داشته باشیم
ه معرفی و تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی قم که با حضور مرتضی رضایی معاون در آیین بیست و هشتمین دور
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امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مویدی معاون ترویج و آموزش کشاورزی سازمان تحقیقات، 
برگزار شد، به آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاوری، بهرام سرمست استاندار قم در سالن همایش های شهرداری قم 

طرح در بخش های بهبود تولیدات دامی، مدیریت آب وخاک، بهبود تولیدات گیاهی، شیالت و امور  32مناسبت دهه فجر 

َتن افتتاح شد که  471میلیارد لایر و با اشتغالزایی  21۰آبزیان و صنایع تبدیلی و غذایی با اعتبار یک هزار و  489 
ه مند می شوندخانوار از مزایای این طرح ها بهر . 

  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

 جمعی از تولیدکنندگان خواستار اصالح قیمت و صادرات تخم مرغ شدند
شماری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ خراسان رضوی روز سه شنبه با برگزاری نشستی در مشهد  -ایرنا  -مشهد 

به ممنوعیت صادرات تخم مرغ، نبود توازن بین قیمت تولید و نرخ فروش تخم مرغ در بازار و واردات آن ابراز ناخرسندی نشان 
 .دادند

و صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ در این نشست با حضور اعضای اتاق بازرگانی مشهد در محل کانون به گزارش ایرنا، تولیدکنندگان 
کارآفرینان خراسان رضوی، خواستار اصالح قیمت تخم مرغ در طرح تنظیم بازار و همچنین رفع ممنوعیت صادرات مرغ و تخم 

  .مرغ شدند
ت گفت: به صنعت دام و طیور به عنوان بخش مهمی از کشاورزی مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار خراسان رضوی در این نشس

توجه الزم صورت نمی گیرد، محصوالت کشاورزی ایران به ویژه در بخش دام و طیور از کیفیت باالیی برخوردار است اما این 
  .بخش ضعف مدیریتی زیادی دارد

و صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ ایران است و هیچ سید حسن موسوی افزود: خراسان رضوی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
مشکلی در تامین نیاز مردم ندارد، با این وجود در پی افزایش قیمت ها و اختصاص نیافتن ارز دولتی به برخی نهاده های پرورش 

هزار  72ولیدکننده به طیور قیمت تمام شده تولید تخم مرغ به شدت باال رفته به طوری که اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ برای ت
  .لایر رسیده است

هزار و  53وی ادامه داد: این در شرایطی است که سازمان تعزیرات حکومتی هنوز نرخ  لایر دو سال پیش را مالک ارزیابی  500

هزار  17 هزار تا 15قیمت تخم مرغ برای تولیدکننده قرار داده است، بر این اساس مرغدار برای فروش هر کیلوگرم تخم مرغ بین 

  .لایر ضرر می کند
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار خراسان رضوی گفت: افزایش هزینه های تولید برای مرغداران باعث شده چرخه تولید جوجه 

ریزی تا تولید مرغ و تخم مرغ از شرایط عادی خارج شود به نحوی که اکنون دو میلیون قطعه مرغ تخمگذار باید راهی کشتارگاه 
ر این شرایط دولت نیز صادرات مرغ و تخم مرغ را ممنوع کرده و همین باعث زیان مرغداران شده استشوند، د .  

هزار تن تخم  2۰وی افزود: از سوی دیگر در حالی که هیچ نیازی به واردات تخم مرغ نیست دولت در دو ماه گذشته مجوز واردات 
ای مهم شرکت پشتیبانی امور دام حمایت از صنعت دام و طیور است اما مرغ کم کیفیت از ترکیه صادر شده است. یکی از رسالت ه

از زمانی که مسئولیت تنظیم بازار بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد این شرکت در عمل رسالت خود را از دست 
  .داد و وزارت جهاد کشاورزی نیز در تنظیم بازار نقش خود را ایفا نمی کند

بخش کشاورزی اتاق بازرگانی نیز فقط چانه زنی برای دو یا سه محصول را انجام می دهد و عمال در خصوص دام و  :وی ادامه داد

درصد اشتغال خراسان رضوی مربوط به بخش کشاورزی می باشد و  23طیور هیچ نقشی ایفا نمی کند. همه اینها در حالی است که 
دیلی مربوط است لذا توقف صادرات و تولید در این حوزه بخشی از اشتغال درصد اشتغال استان به بخش صنایع تب 5۰همچنین 

  .خراسان رضوی را از بین می برد
 

 سرمایه های بلوکه  *
هزار تن تخم مرغ از ایران صادر کرد و دولت  1۰۰میزان  1394یک صادرکننده مرغ و تخم مرغ نیز در این نشست گفت: سال 

روزی ناگزیر به واردات تخم مرغ شدیم هیچگاه مانع از صادرات تخم مرغ نخواهیم شددر همان زمان اعالم کرد که اگر  اما هم  .

  .اینک در پی ممنوعیت صادرات این اقالم سرمایه صادرکنندگان در انبارها بلوکه شده است
و عرضه تخم مرغ دچار  هزار لایر به فروش می رسد 15۰سیدمهدی سعید موسوی افزود: هم اینک هر کیلوگرم تخم مرغ در بازار 

اگر به مشکالت این بخش توجهی نشود چند ماه دیگر تخم مرغ نیز به سرنوشت مرغ دچار شده و بسیاری از  .مشکل شده است

  .مرغداران را مجبور به تعطیلی واحدهای خود می کند
 

 نرخهای غیرواقعی  *
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نرخ هر کیلوگرم  یک صادرکننده دیگر مرغ و تخم مرغ نیز در این نشست گفت: سازمان

هزار لایر خریداری می شود 6۰هزار تا  56هزار لایر اعالم می کند در حالی که از مرغداران به نرخ هر کیلو  78تخم مرغ را  .  
شود غیرواقعی است و سید هادی مظلومان افزود: نرخهایی که از سوی سازمان صنعت برای خرید تخم مرغ از مرغداران اعالم می 
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  .بر اساس همین نرخهای غیرواقعی کار تنظیم بازار را انجام می دهد
وی ادامه داد: در شرایطی که نهاده های مصرفی طیور)انواع دان مرغ( را باید به سه برابر قیمت نسبت به پارسال خریداری کنیم، 

  .چرا تخم مرغ را از ما کمتر از قیمت پارسال خریداری می کنند
 

 کاهش تولید و بیکاری کارگران  *
یک تولیدکننده مرغ و تخم مرغ نیز در این نشست گفت: دو سال است که واحدهای تولیدی مرغ و تخم مرغ در خراسان رضوی 

  .عاری از آنفلوآنزای پرندگان هستند و هزینه زیادی برای تجهیز مرغداریها و نگهداری و پرورش مرغ انجام داده اند
ادات افزودسیدعلی س در این شرایط که قیمت تخم مرغ پایین نگه داشته و صادرات ممنوع شده است تولیدکنندگان قادر به تامین  :

  .هزینه های خود نیستند و مجبور می شوند واحدها را تعطیل یا میزان تولید را کاهش دهند که این مهم به بیکاری کارگران می انجامد
 

 نهاده های دو نرخی  *
نوری فرد یکی دیگر تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ در خراسان رضوی هم گفت: برای نهاده ها دو نرخ در بازار وجود دارد، محمد 

تومان وارد کشور می شود اما سه ماه طول می کشد به دست تولیدکننده  42۰۰یک نرخ مربوط به نهاده ای است که با ارز دولتی 
درصد گرانتر از نرخ رسمی آن در بازار عرضه می کنند و  6۰زاد است که عده ای نهاده را برسد. نرخ دوم نیز مربوط به بازار آ

  .تولیدکننده به دلیل اینکه نهاده با نرخ دولتی با تاخیر سه ماهه به دستش می رسد ناگزیر است نهاده گرانتر را خریداری کند
 

 ممنوعیت صادرات خالف قانون است  *
و معادن و کشاورزی مشهد و رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی نیز در این  عضو اتاق بازرگانی، صنایع

  .نشست گفت: هرگونه ممنوعیت صادرات محصوالت داخلی خالف قانون و سیاستهای برنامه پنجم توسعه است
ری را در کل کشور انجام داده اما از محمدحسین روشنک افزود: بعد از صنعت نفت، صنعت مرغ و تخم مرغ بیشترین سرمایه گذا

  .تولیدکننده مرغ و تخم مرغ هیچ حمایتی نمی شود، در حالی که مشکالت این صنف مشکالت مردم است
وی ادامه داد: در این شرایط دولت باید اجازه دهد مرغ و تخم مرغ صادر شود و بخشی از یارانه ای که در قالب نهاده های طیور به 

دهد در زمان صادرات محصول از صادرکننده پس بگیرد تولیدکننده می .  
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: دولت در زمانی که قیمتها افزایش می یابد برای راضی کردن 

ث به نتیجه الزم نرسید مردم در قالب طرح تنظیم بازار تولیدکنندگان را وادار به کاهش قیمت می نماید و در صورتی که از این حی
  .اقدام به واردات آن کاال می کند که این یک ایراد است

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در زمینه دام و طیور نتوانسته به وظیفه خود به خوبی عمل کند. این وزارتخانه برای همه 
ردات ناموفق بوده استبخشهای تولیدی ارز دولتی دریافت می کند اما در مدیریت بازار، صادرات و وا .  

روشنک ادامه داد: ریشه بخشی از مشکالت تمرکز اختیارات در تهران است. در شرایطی که همه تصمیمات در حوزه اقتصاد در 
  .تهران گرفته می شود چرا باید مسئوالن استانی پاسخگوی تبعات این تصمیمات در استانها باشند

و تخم مرغ خراسان رضوی بدون حضور مسئوالن و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و نشست تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرغ 
  .تجارت و جهاد کشاورزی برگزار شد

 65میلیون قطعه در هر دوره است. مصرف تخم مرغ در این استان  9واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت  27۰خراسان رضوی دارای 

تن مازاد تولید آن به کشورهای دیگر صادر می شدهزار  3۰هزار تن در سال است و پیش از این تا  .  
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

درصدی مساحت گلخانه ها در هفت سال گذشته 9۰رشد   
توسعه گلخانه ها در دولت های یازدهم و دوازدهم خبر داد و گفت: مساحت درصدی  9۰وزیر جهاد کشاورزی از رشد  -ایرنا -تهران

هکتار در امسال افزایش یافت 2۰۰هزار و  15به  91گلخانه های کشور از هشت هزار هکتار در سال  . 
الم کرد در پنجمین جلسه ستاد عالی گلخانه های کشور اع« محمود حجتی»به گزارش سه شنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، 

هکتار افزایش یافت 72۰۰مساحت گلخانه ها در دولت تدبیر و امید به میزان  . 
حجتی افزود: با توجه به نقش گلخانه ها در افزایش تولید، اشتغال و بهره وری در آب باید در زمینه توسعه گلخانه ها اهتمام بیشتری 

 .شود
کشاورزی که حقابه و پروانه بهره برداری دارند، به مجوز جدید نیاز نیست و وی ادامه داد: برای ساخت گلخانه در باغ و زمین 

 .همچنین تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب نمی شود
 .این مسوول بر لزوم افزایش سهم منابع مالی مربوط به ساخت گلخانه ها در بانک کشاورزی تاکید کرد

 
 ایجاد تشکل گلخانه داران در شاخه های مختلف  **

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: باید تشکل گلخانه داران در شاخه های مختلف برای ایجاد زنجیره های تامین تا بازاررسانی نهاده 
 .ها و محصوالت گلخانه ای تشکیل شود

 .وی ادامه داد: باید پایانه های صادراتی متناسب با پراکنش گلخانه ها در سراسر کشور جانمایی و ساخته شود
ی بر آسیب شناسی میدانی مسائل و مشکالت توسعه گلخانه ها برای بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و افزود: برای ایجاد حجت

 .تحول مستمر باید آسیب ها در میدان شناسایی و با تشکیل اتاق فکر، در زمینه حل و فصل مسائل و مشکالت اقدام شود
هزار هکتار از  1۰شاورزی بیست و هفتم بهمن ماه از ایجاد زنجیره ارزش در های کبه گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت شهرک

وری و سودآوری در این بخش افزایش یابدگلخانه های کشور خبر داد تا بهره . 
هزار هکتار عرصه برای واگذاری به سرمایه گذاران در قالب فراخوان و  15شهرک کشاورزی با بیش از  131در یک سال گذشته 

آماده شدمقررات  .  

 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 خبرگزاری فارس  – 2۴/11/1397تاریخ : 

هزار تن سیب درختی برای عید  ۳۰سازی پایان ذخیره  
تن سیب درختی همراه  7۶۰هزار و  23سازی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از پایان کار تدارک، حمل و ذخیره

هزار تنی این محصول خبر داد ۶با ذخیره احتیاطی  .  
ویژه تنظیم بازار  خبرگزاری فارس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد در بازدید از ذخایر احتیاطی سیب به گزارش

گفت: مطابق برنامه تنظیمی توسط کمیته کشوری راهبردی تنظیم بازار میوه، حداکثر تا پنجم اسفند ماه سال جاری بارگیری  شب عید
ها پایان خواهد یافتهای پرتقال شمال و جنوب به مراکز استانو حمل کلیه سهمیه . 

هزار تن پرتقال والنسیای جنوب در چارچوب طرح تنظیم بازار میوه  1۰د وی که به منظور نظارت بر آغاز مرحله انتقال حدو
اظهار داشت: در  98روزهای پایانی سال به استان فارس سفر کرده بود، ضمن بازدید از ذخیره احتیاطی ملی سیب برای شب عید 

ریزی دقیق و متمرکز، کار با برنامه( 1397.9.2۰مدت کمتر از دو ماه پس از دریافت ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی )در تاریخ 
7۶۰هزار و  23سازی تمامی بندی، بارگیری و ذخیرهخرید، درجه های سراسر های راهبردی استانتن سیب مورد درخواست کمیته 

أمین و تن از این میوه را نیز به عنوان ذخیره احتیاطی ت ۶۰۰۰کشور را به اتمام رسانده و بر اساس مصوبه کمیته کشوری، مقدار 
ایمهای تهران، فارس، اصفهان و آذربایجان غربی ذخیره کردهدر استان . 

تنی سیب، در خصوص تأمین میوه پرتقال تنظیم بازار  1۰۰۰محل نگهداری ذخیره ملی  شیرزاد در بازدید از یکی از سردخانه های
هزار تن از آن به مناطق مختلف کشور  1۵یزان هزار تن پرتقال تامسون شمال که حمل م 3۰شب عید گفت: عالوه بر تأمین حدود 

بندی در حال تحویل و انتقال سهمیه مورد تقاضای خود از استان ها بر اساس جدول زمانپایان یافته و هم اکنون نمایندگان باقی استان
های فارس، کرمان، تانتن پرتقال والنسیای جنوب از مبدا اس 9۶۰۰مازندران هستند، از این هفته کار بارگیری و حمل میزان 

 .هرمزگان، جیرفت و خراسان رضوی آغاز شده است
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خاطرنشان کرد: مطابق برنامه تنظیمی توسط کمیته کشوری راهبردی تنظیم بازار میوه، 

ها پایان خواهد یافت و های پرتقال شمال و جنوب به مراکز استانجاری بارگیری و حمل کلیه سهمیهحداکثر تا پنجم اسفندماه سال
مرکز عرضه شامل میادین میوه و  ۴۰۰۰های تنظیم بازار، با استفاده از ظرفیت بیش از اه کار توزیع میوهاز دهه سوم اسفندم  تقریبا

های کارمندی، کارگری و روستایی و واحدهای صنفی سراسر کشور انجام خواهد شدای، تعاونیهای زنجیرهبار، فروشگاهتره  
  خبرلینک 
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 2۴/11/1397تاریخ : 

 استان تهران در تولید محصوالت گلخانه ای کشور پیشتاز است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه توسعه گلخانه ها یک برند برای کشاورزی استان تهران  -ایرنا -تهران

هکتار گلخانه در احداث و تولید محصوالت گلخانه ای در کشور پیشتاز است 5۰۰هزار و  3استان با احداث است، گفت که این  . 

هزار هکتار گلخانه در سراسر کشور  13کریم ذوالفقاری عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: 

نه در این زمینه در کشور مقام اول را کسب کرده استهکتار گلخا 5۰۰هزار و  3احداث شده که استان تهران با احداث  . 
هکتار گلخانه از ابتدای امسال تاکنون در استان تهران احداث شده که این میزان یک رکورد برای  27۰وی با بیان اینکه 

استان هزار تن انواع محصوالت گلخانه ای در  6۰۰کشاورزی استان تهران محسوب می شود افزود: ساالنه بیش از 

 .تهران تولید می شود
هزار و  2ذوالفقاری با بیان اینکه نیمی از گل های شاخه بریده کشور در استان تهران تولید می شود خاطرنشان کرد: 

هکتار نیمی از تولید گل  1۰۰هکتار گلخانه شاخه بریده در کشور وجود دارد که استان تهران با داشتن یک هزار و  5۰۰

به خود اختصاص داده است های شاخه بریده را . 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه به مزایای توسعه کشت های گلخانه ای اشاره کرد و گفت: تولید 

محصول کنترل شده، جلوگیری از بروز ضرر و زیان، استاندارد سازی محصول تولیدی، بازارپسندی محصوالت گلخانه 
زایای توسعه گلخانه است و همچنین احداث گلخانه از طرح های مهم سرمایه گذاری ای و مصرف بهینه آب مهمترین م

 .است که توجیه اقتصادی باال و سودآوری زیادی برای سرمایه گذار دارد
هکتار از این اراضی به تولید  5۰۰هزار و  3هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که از این میزان  187استان تهران 

ای اختصاص داردمحصوالت گلخانه  . 
 .شهرستان های پیشوا، ورامین و پاکدشت در تولید محصوالت گلخانه ای در استان تهران پیشتاز هستند

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 27/11/1397تاریخ : 

دارای زنجیره ارزش می شودهزار هکتار گلخانه ۱۰  
وری و هزار هکتار از گلخانه های کشور خبر داد تا بهره1۰های کشاورزی، از ایجاد زنجیره ارزش در مدیرعامل شرکت شهرک

 .سودآوری در این بخش افزایش یابد

گیرد؛ این ا دربر میها شامل طراحی، تولید، بازاریابی و توزیع ربه گزارش ایرنا، زنجیره ارزش طیف کاملی از فعالیت
شود و هر آنچه تا قبل از اینکه به مشتری فروخته شود، زنجیره از مواد خام مورد استفاده برای ساخت محصول آغاز می

گیردشود را دربرمیمیبه آن اضافه  . 
های اشرف منصوری در نشست مجمع عمومی شرکت شهرکبنا بر اعالم روز شنبه وزارت جهادکشاورزی، علی

های کشور برگزار شد، افزودها و سازمانورزی که با حضور نمایندگان برخی وزارتخانهکشا انداز با توجه به چشم :

های اجرایی و تامین منابع مالی جدید می های کشاورزی، در ابتدای راه هستیم اما با کمک سایر دستگاهشهرک توسعه

ی سرعت ببخشیمتوانیم فرایند زنجیره ارزش را در طرح جامع گلخانه ا . 
های کشاورزی حاصل از هزار هکتار اراضی مستعد ایجاد شهرک 273های کشاورزی به مدیرعامل شرکت شهرک

مطالعات شرکت در سطح کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به جدیت و پیگیری همه جانبه عوامل شرکت، 
ها و گذار، تکمیل عملیات اجرایی زیرساخت و سازهمایههای این بخش از قبیل مستندسازی، واگذاری، جذب سرفعالیت

به رشد چند برابری رسیده است 96نسبت به سال  97جذب اعتبارات و تسهیالت بانکی در سال  . 
افزایش یافته است 97به چهار هزار هکتار در سال  96هکتار در سال  65۰به گفته وی، سطح واگذاری اراضی از  . 

هزار هکتار در  15هکتار در ابتدای دولت یازدهم به حدود  5۰۰خانه ها از هشت هزار و به گزارش ایرنا، سطح گل
درصدی توسعه مساحت گلخانه ها را نشان می دهد تا بتوان بخش عمده کشت های فضای  73شرایط فعلی رسیده که رشد 

 .باز را به فضای گلخانه ای و کشت متراکم هدایت کرد
ورزی با بکارگیری ظرفیت ها و توان حوزه کشاورزی برای تامین امنیت غذایی هدف کنونی شرکت شهرک های کشا

  .توسعه گلخانه ها، بازرگانی و جذب سرمایه گذاری را برای رفع وابستگی در دستور کار دارد
هزار هکتار عرصه برای واگذاری به سرمایه گذاران در قالب  15شهرک کشاورزی با بیش از  131در یک سال گذشته 

  .فراخوان و مقررات آماده سازی شده است
شرکت شهرک های کشاورزی بر پایه تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران تشکیل شد و وظیفه آن 

ای، دامی یا شیالتی استهای کشاورزی گلخانهها و شهرکمدیریت و پشتیبانی از زنجیره تولید کشاورزی در مجتمع .  
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرگزاری فارس  – 29/11/1397تاریخ : 

 شرایط احداث اتاق نگهبان و کارگر در باغ 
کارگری و ها، شرایط احداث اتاق رئیس سازمان امور اراضی در نامه ای خطاب به روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان

  .نگهبانی در باغات را ابالغ کرد
، علیرضا اورنگی در این نامه خاطرنشان کرده وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

مورخ  211۶18/۰2۰/۵3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و پیرو بخشنامه شماره  1ماده  ۶است:در راستای تبصره 
ارگری و نگهبانی برای باغات با بدینوسیله جدول بند یک از جزء )د( بخشنامه مذکور حذف و تعیین مساحت اتاق ک13/۵/1393

توجه به عوامل موثر از جمله: مساحت کل باغ، وضعیت جغرافیایی و توپوگرافی از جهت واقع شدن در دشت ها و کوهپایه ها ، نوع 
 و میزان محصول، تامین منابع آبی ونحوه آبیاری، عرف محل و ضرورت حفاظت از باغ و با پیشنهاد رییس سازمان جهاد کشاورزی

استان محّول می گردد تا حسب مورد با درخواست متقاضی و تشخیص ضرورت تغییرکاربری  1ماده  1استان به کمیسیون تبصره 
 :توسط کمیسیون مذکور و با رعایت مقررات مربوطه و موارد زیر اتخاذ تصمیم گردد

ی باغ به کمتر از حد نصاب فنی و موافقت کمیسیون و مجوز صادره برای کل مساحت باغ بوده و در صورت تفکیک بعد -1

 .اقتصادی خارج از ضوابط و مقررات مربوط، مجوز جدیدی صادر نخواهد شد
با توّجه به اهمیت یکپارچه سازی در افزایش بهره وری، کمیسیون مجاز است به مالک یا مالکینی که نسبت به تجمیع اسناد  -2

اقتصادی شهرستان مربوطه و باالتر اقدام نمایند پس از ارایه سند مالکیت و مالکیت باغ های همجوار به میزان حد نصاب های فنی 
برابر مساحت تعیین شده اتاق کارگری و نگهبانی برای عرصه باغ  2.۵تایید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان حداکثر تا میزان 

1ماده  1موضوع جدول مصوب کمیسیون تبصره  قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی  3استان به عنوان تشویق در راستای ماده  
آیین نامه اجرایی آن موافقت نماید 9کشاورزی و ماده  . 

سطح تعیین و ظرف  ۵قانون، جدول مذکور حداکثر در  1ماده  1به منظور نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون های تبصره  -3

ال گرددمدت یک ماه به این سازمان ارس . 
در ادامه این نامه تصریح شده است:با توجه به بررسی و آسیب شناسی های به عمل آمده مشاهده می گردد بیشترین مجوزهای صادره 

۵۰۰۰در باغ های با مساحت کمتر از  مترمربع صورت گرفته است که ادامه این روند موجب تفکیک و خرد شدن باغات و تبدیل  
ر رسمی خواهد شدآنها به سکونتگاه های غی . 

بنابراین حتی المقدور در زمان تنظیم جدول پیشنهادی، با لحاظ حداقل مساحت فوق، ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد گذشته آن استان 
نیز مدنظر قرار گرفته و در صدور این گونه مجوزها به نحوی اقدام شود که ضمن تامین نیاز واقعی باغداران، از صدور مجوز در 

که باغات به صورت غیرمجاز قطعه بندی، خرد یا تفکیک شده است، خودداری شود. در ضمن مساحت های کمتر از  مواردی
متر مربع قابل طرح در کمیسیون نخواهد بود 1۵۰۰ . 

 
 
 
  لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس – 27/11/1397تاریخ : 

هزار راس به بازار رسید ۴علت تناقض در آمار واردات دام زنده/  
هزارتومانی قیمت گوشت در بازار شده  1۰مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه واردات دام زنده به کشور باعث کاهش 

شده است هزارراس دام وارد ۴شنبه شب گذشته، حدود  ۵است،گفت: تا  . 
 

در خصوص علت تناقض در آمار دام زنده وارداتی اظهارداشت: شرکت پشتیبانی   حمید ورناصری در گفتگو با خبرنگار مهر
بود  راس 2۰۰۰را به صورت روزانه اعالم کرده بود که شامل بیش از   واردات محموله نخست دام زنده  اموردام آمار .   

 
راس دام زنده بوده که از سوی فرودگاه امام خمینی)ره( اعالم شده است، افزود: این  11۰۰مه شامل وی با بیان اینکه تنها یک بارنا

که در مجموع میزان   واردات شامل چندین پارت بوده و محموله بصورت پارشیال شیپ منت)حمل بار به دفعات( وارد می شود
راس بوده است 2۰۰۰بیش از   واردات انجام شده . 

 
هزارتومانی قیمت گوشت قرمز در بازار شد 1۰جر به کاهش واردات دام من   

 
هزار راس وارد کشور می  5۰مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه براساس برنامه ریزی های انجام شده، در هفته 

هزار راس دام زنده وارد کشور شده است 4حدود   شنبه شب گذشته،۵شود، گفت:براین اساس تا  . 
 

تنظیم بازار گوشت و آرام شدن شرایط تاثیر بسزایی دارد به طوری که طی این مدت   ورناصری خاطرنشان کرد: این اقدامات در
هزارتومان ارزان شده است 1۰کوتاه قیمت هرکیلوگرم گوشت در بازار  . 

 
که دام های وارداتی برای کشتار به وی افزود: نکته جالب توجه این است که تعدادی از دالالن و واسطه ها طی روزهای اخیر 

 .کشتارگاه فرستاده شده بودند، به این مراکز مراجعه می کردند تا ببینید واردات دام واقعیت دارد یا خیر
 

 واردات دام زنده با کامیون و کشتی نیز در حال انجام است
 

شتی نیز در حال انجام است، تصریح کرد: کامیون ها و این مقام مسئول دولتی با بیان اینکه واردات دام زنده از طریق کامیون و ک
هزار راس دام زنده وارد  5۰کشتی های حامل دام های وارداتی هم در مسیر هستند ضمن اینکه ما در یک پارت با کشتی حدود 

 .خواهیم کرد که رقم قابل توجهی است
 

راس دامی که تاکنون وارد شده  4۰۰۰م نیز انجام شود، گفت: وی همچنین با اشاره به اینکه قرار است واردات دام از فرودگاه پیا
توسط شرکت پشتیبانی امور دام وارد شده است اما طی یکی روز اخیر بخش خصوصی نیز در حال ورود به این حوزه است و قرار 

 .است که آنها نیز اقدام به واردات کنند
 

دی واردات دام زنده به کشور هستندورناصری گفت: رومانی و کشورهای مختلف دیگر از جمله مبا . 
 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام کشور با اشاره به واردات الشه گوشت نیز افزود: واردات گوشت به طور مستمر ادامه دارد. به 
تن واردات الشه گوسفندی به کشور انجام شده است 17۰عنوان مثال روز پنج شنبه گذشته حدود  . 

 
تن  15۰واردات از استرالیا و کشورهای آسیای میانه انجام می شود. ضمن اینکه به طور متوسط روزانه حدود وی ادامه داد: این 

 .گوشت گرم وارد کشور می شود
 

گوشت های دپو شده در گمرک متعلق به شرکت پشتیبانی اموردام است یا بخش خصوصی؟،   ورناصری همچنین درباره اینکه آیا
شت های منجمد و مربوط به بخش خصوصی است که هم اکنون در بندرعباس استگفت: این محموله شامل گو . 
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 .وی مشکالت این محموله را مسائل نقل و انتقال ارز و مواردی از این قبیل عنوان کرد که در حال رفع است

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  – 29/11/1397تاریخ : 

 کمبود گوشت قرمز را باید با آبزیان جبران کنیم 
گفت:  بیان اینکه برای تولید بیشتر گوشت قرمز در کشور ظرفیت وجود ندارد،معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با 

  .کمبود گوشت را باید با مصرف آبزیان جبران کنیم
اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی

ای بیش از این های علوفهظرفیت افزایش تولید گوشت قرمز در کشور به دلیل محدودیت گفت: معارفه رئیس جدید سازمان شیالت
 .امکان پذیر نیست و بهتر است، برای تامین کمبود از آبزیان کمک بگیریم

ز اشاره کنند. وی تاکید کرد که بهتر است تکلیفی هم برای بخش شیالت ترسیم شود و در آن به سقف پروتئینی که باید تامین شود، نی
کند تواند اجرا را بهتر و مسئولیت را سنگینچرا که تعیین سقف می . 

معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در عین حال تاکید کرد که نباید جبران پروتئین گوشت توسط آبزیان وارد مسئله تنظیم 
ین کنیم محصوالت این بخش هم به حوزه تنظیم بازاری وارد تومانی برای این بخش تعی ۴2۰۰بازاری شود. یعنی اگر بخواهیم ارز 

شود و وزیر جهاد کشاورزی با این مسئله مخالف استمی . 
جمهور در وزارت کشور گفتهای یک ماه پیش آقای رئیسمهرفرد با اشاره به صحبت ای که با مسئوالن وزارت روحانی در جلسه :

اشت اشاره کرد که یک روز جمهوری اسالمی ایران در سبد پروتئین تولید بیشتر مرغ جهاد کشاورزی در محل ساختمان وزارتخانه د
 .را انجام داد تا فشار بر گوشت قرمز کمتر شود و اکنون جای آن است که ماهی در الگوی غذایی مردم بیشتر شود

شت قرمز حرفی برای گفتن داشته باشیمتوانیم تولید گووی گفت: چون به صورت اقلیمی تولید علوفه در کشور ما زیاد نیست، نمی . 
تن واردات 1۵۰الی  1۰۰معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تولید ساالنه گوشت قرمز در کشور با احتساب 

کیلوگرم است 12هزار تن است و سرانه آن در کشور حدود  9۵۰حدود  . 
کیلوگرم است. بنابراین باید  2۵شود که سرانه مصرف آن می  میلیون تن هم مرغ تولید 2.2در کشور ایران ساالنه  مهرفرد گفت:

 .بخشی از تامین نیاز محصوالت پروتئینی را از طریق شیالت تامین کنیم
 شود ذرت و کنجاله سویاست که در هردرصد خوراک برای دام استفاده می 9۴های علوفه در کشور گفت:وی با اشاره به محدودیت

 .دو مورد وابسته است
سال دیگر هم  1۰۰میلیون تن ذرت وارد کردیم و تا  7.۵به گفته معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی کشور سال گذشته 

بر است واگر بخواهیم این محصول را تولید کنیم، یک محصول دیگر را توانیم ذرت به اندازه کافی در کشور تولید کنیم چون آبنمی
حذف کنیمباید   

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 27/11/1397تاریخ : 

 عرضه طیور بدون ذبح شرعی در بازار تکذیب شد
شرعی به طور مستمر مسئول صید و ذبح حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور با اعالم اینکه ناظرین  -ایرنا -تهران

بر ذبح شرعی دام و طیور نظارت دارند، گفت: انتشار تصاویری مبنی بر عرضه طیور بدون ذبح شرعی برای فضا سازی و تشویش 
 .اذهان عمومی است و صحت ندارد

« وشت مرغ گرم ذبح روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره انتشار تصاویری مبنی بر عرضه گ« اکبر قره خانلو

ناظر شرعی بر کشتار دام و طیور کشتارگاه های سراسر کشور نظارت مستمر دارند،  7۰۰اکنون  :نشده در سطح بازار افزود

 .بنابراین امکان چنین تخلفاتی وجود ندارد
نجام ذبح شرعی در مسئول صید و ذبح حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: هیچ دستگاهی برای ا

 .کشتارگاه های کشور وجود ندارد و تمامی این عملیات توسط نیروی انسانی انجام می شود
وی اظهارداشت: در عین حال فرآیند کشتار از ابتدا تا بسته بندی مورد کنترل ناظرین شرعی و بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور 

مراکز صنعتی یا سنتی وجود ندارد است بنابراین احتمال عرضه گوشت مرغ بدون ذبح در . 
قره خانلو بر این باور است، در صورتی که این موضوع صحت داشت به طور حتم نام برند و کشتارگاه را در عکس های منتشر 

 .شده، مخدوش نمی کردند
، برای واردات گوشت قرمز وی اضافه کرد: در سالهای اخیر عالوه بر تشدید نظارت های سختگیرانه بر کشتار دام و طیور در ایران

 .و حتی مرغ نیز دارای ناظرین شرعی فعال در کشتارگاه های کشورهای مبدا هستیم
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین مواردی به طور حتم مراتب را با مشخصات برند، کشتارگاه و آدرس به سازمان 

جهادکشاورزی اطالع دهند تا با متخلفان برخورد قانونی شوددامپزشکی کشور یا حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت  . 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز به خبرنگار ایرنا توضیح داد: تصویر منتشر شده در « حمید ورناصری»در این پیوند، 

فضای مجازی مربوط به مرغ های منجمد که این شرکت تامین و عرضه می کند، نیست زیرا مرغ های منجمد تا یکسال تاریخ 
وط به مرغ گرم با مدت زمان استفاده مصرف دارد در حالی که در این تصاویر مرب  .ساعت است 72

وی به مردم اطمینان داد: امکان ندارد چنین اتفاقی در کشتارگاهها رخ دهد و به نظر می رسد انتشار این تصاویر با هدف تشویش 
 .ذهن مردم انجام شده باشد
و به بازار داخلی عرضه می شود هزارتن گوشت مرغ در کشور تولید 3۰۰میلیون و  2به گزارش ایرنا، سالیانه  . 

و شو و پاک کردن الشه ذبح شده به  ناظران شرعی بر سه مسئله حلیت یعنی ذبح مطابق با موازین شرعی، طهارت به معنی شست
 .هنگام خروج از کشتارگاه و مبرا بودن الشه ذبح شده از هرگونه اجزای حرام تاکید دارند

دام و طیور کشور و خارج از کشور به صورت کامل دوره های آموزش و احکام فقهی ذبح را می افراد ذبح کننده در کشتارگاه های 

کنندآموزند و مجوز ذبح دریافت می . 
 
 
 
 
  لینک خبر
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 چای
 خبرگزاری فارس – 28/11/1397تاریخ :

 صادرات چای سریالنکا به ایران کاهش یافت 
میلیون کیلوگرم کاهش  1۰میلیون کیلوگرم به  32ها از صادرات چای سریالنکا به ایران به علت مشکالت پرداخت ناشی از تحریم

  .یافته است
میرر گفت با توجه به اعمال الملل فارس، لوسیل ویِجوارِدنا، رئیس اتحادیه چای سریالنکا به دیلی به گزارش گروه اقتصاد بین

های تجاری متعدد علیه ایران، دریافت پول صادرات چای این کشور به ایران با مشکالت متعددی مواجه شده استتحریم . 
ها به دالر را نوامبر سال گذشته، و آمریکا علیه ایران اعمال کردند، تسویه پرداخت 5هایی که اتحادیه اروپا در تحریم»وی افزود: 

میلیون کیلوگرم  1۰شد که این رقم اکنون به حدود میلیون کیلوگرم چای به ایران صادر می 32وار ساخته است. ساالنه حدود دش
 «.کاهش یافته است

 .وی تصریح کرد ایران چهارمین خریدار بزرگ چای سریالنکا بود
های اتحادیه اروپا و آمریکا، دریافت پول صادرات تحریمویِجوارِدنا گفت سریالنکا در عوض پول چای از ایران نفت خرید اما با 

 .چای برای صادرکنندگان ما به شدت سخت شده است
  لینک خبر
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 کخا
 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

 الیحه جامع خاک به تصویب مجلس رسید
سیاست محیط زیست در مرکز بررسی های راهبردی نهاد ریاست جمهوری گفت: الیحه جامع خاک پس از  دبیر -ایرنا  -بجنورد 

 .سالها، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسیده است
البته شورای نگهبان پس از بررسی، چهار اشکال  :محمد درویش، سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در بجنورد اظهار داشت

 .به آن گرفته که جزئی است
وی افزود: مجلس، پس از بررسی الیحه بودجه، الیحه جامع خاک را نهایی می کند و ایران هم دارای قانون جامعی در زمینه حمایت 

 .از منابع خاک خواهد شد
که در قانون خاک  دبیر سیاست محیط زیست در مرکز بررسی های راهبردی نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: یکی از مواردی

 .پیگیری می شود، جلوگیری از قاچاق خاک است
 .وی اظهار داشت: اکنون بر اساس اعالم رسمی، ساالنه یک میلیون تن خاک از کشور قاچاق می شود

وی تصریح کرد: خاک ایران به بهانه صدور گیاهان زینتی، قاچاق می شود و البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در 
حبه ای این امر را تایید کرده استمصا .  

درویش گفت: قانون حمایت از خاک، به محیط زیست اجازه می دهد با واحدهای آالینده ای که بدون توجه به تذکرات این سازمان، 
  .خاک را آلوده می کنند برخورد کرده و حتی این واحدها را تعطیل کند

جازه شکایت به دادگاه را نداردوی گفت: بر اساس این قانون، حتی فرد خاطی، ا . 
دبیر سیاست محیط زیست در مرکز بررسی های راهبردی نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: قانون خاک در صورت تایید نهایی 

قابلیت اجرایی دارد 98، از سال  .  
 

 چینی ها، ضوابط ماهیگیری را رعایت نکردند  *
اهیگیری در آبهای جنوب کشور، گفتوی در باره ارائه مجوز به چینی ها برای م این موضوع غم انگیزی است، به بهانه اینکه به  :

  .لحاظ فنی، توان صید ماهی در اعماق دریا را نداریم، مجوز به چینی ها داده شده اما آنها خیلی از ضوابط را رعایت نکردند
ده که صیادان ما هم می توانند صید داشته باشند، اقدام به درویش افزود: چینی ها به جای اینکه در اعماق صید کنند، در همان محدو

کشت ترال )نوعی ماهیگیری که در آن تور توسط یک یا چند شناور، در آب کشیده می شود( کرده اند و بدون رعایت ضوابط، ماهی 
 .صید می کنند که این اقدام می تواند اکوسیستم دریا را به هم بزند

رکز بررسی های راهبردی نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: پیگیری های زیادی شده و امید می دبیر سیاست محیط زیست در م
 .رود برخوردها جدی تر شود البته دولت هنوز به صورت رسمی اعالم نکرده که جلو این کار را می گیرد

 
 انتقال آب، پیام کاذبی به مردم می دهد *

فت: پیش از این در چند استان، طرح انتقال آب اجرا شده است اما سئوال این است که وی درباره آبرسانی از دریای خزر به سمنان گ
وضعیت استان هایی مثل اصفهان و یزد با اجرای انتقال آب بهتر شده یا نه؟ انتقال آب پیام کاذبی به مردم می دهد که آب هست و 

آن می شود نگران نباشید و این امر سبب افزایش مهاجرت ها و آسیب های ناشی از . 
درویش با تاکید بر اینکه نباید این مشکل برای سمنان تکرار شود، اظهار داشت: انتقال آب دریای خزر به شدت مخرب است و سبب 

 .تخریب اکوسیستم دریا و جنگل های هیرکانی می شود
قال آب از دریای عمان این دریا را دبیر سیاست محیط زیست در مرکز بررسی های راهبردی نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه انت

دچار مشکل نمی کند، افزود: در شرایطی که هیچ راهی برای تامین آب آشامیدنی نباشد، می توان انتقال آب دریای عمان را عملیاتی 

 .کرد و با توجه به اینکه دریای عمان به اقیانوس هند وصل است، با انتقال آب، دچار مشکل اکوسیستمی نمی شود
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس  - 22/11/1397تاریخ : 

 موانع اجرای قیمت تضمینی/آیا بورس برای عرضه گندم آماده است؟ 
اند. موضوعی که به کارشناسان بخش کشاورزی بر لزوم عرضه گندم در بورس تأکید کردههای اخیر، برخی مسئوالن و طی هفته
ناپذیری به امنیت غذایی خواهد زدنشده و جبرانبینیرسد بدون پرداختن به ابعاد مختلف آن، ضربات پیشنظر می .  

بع طبیعی در مجلس شورای اسالمی وری بخش کشاورزی و منا، قانون افزایش بهره89در سال به گزارش خبرگزاری فارس،
توانند محصوالت خود را در بازار کشاورزی بورس این قانون، تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی می 33تصویب شد. طبق ماده 

 .کاالی ایران عرضه کنند
محصول خود را در  کند؛ اگر کشاورزسازوکار سیاست قیمت تضمینی به این شکل است که دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می

التفاوت آن را تأمین کند. در این رابطه نیز وزارت جهاد تر از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابهبورس کاالی ایران در قیمتی پایین
کشاورزی مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریورماه هرسال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی 

وزیران پیشنهاد کنده محصوالت کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کاال هستند، برای تصویب به هیئتسال آیند . 
 چه موانع زیرساختی، مانع از اجرای طرح قیمت تضمینی است؟

جایگزین های الزم جهت اجرای طرح قیمت تضمینی در کشور، این طرح را هایی از عدم وجود زیرساختکارشناسان با ذکر نمونه
ونقل و دسترسی به های لجستیکی مانند انبار، حملدانند. ازجمله این موارد زیرساختمناسبی برای خرید تضمینی در این برهه نمی

اولین کاری که بورس کاال باید انجام دهد این » بورس برای همه کشاورزان است. به گفته سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
مورد تضمین خود را تعیین و به ما معرفی کند که تاکنون هیچ انباری به ما معرفی نشده است و این نشانه عدم  است که انبارهای

 « .آمادگی بورس کاال برای انجام این کار است
ریزی برای آموزش کشاورزان قبل از اجرایی سازی طرح قیمت تضمینی گندملزوم برنامه  

شود که این میلیون نفر را شامل می ۴بر ، جمعیت کشاورز کشور بالغ93در سال  طبق سرشماری عمومی کشاورزی مرکز آمار
اند و اکنون همه این افراد به بازار بورس دسترسی ندارند. بنا بر اطالعات مرکز افراد در روستاها و شهرهای مختلف کشور پراکنده

عداد از سواد یا دارای میزان اندکی سواد هستند؛ بنابراین آموزش این تآمار کشور بیش از دوسوم جمعیت کشاورز کشور بی
ای است که باید قبل از اجرای این طرح موردتوجه قرار بگیرد. مضاف بر اینکه مسئله آموزش یک مسئله فرهنگی کشاورزان مسئله

صرف زمان زیادی نیاز دارداست که خود به های بخش کشاورزی در خصوص آشنا نبودن تعداد زیادی از اسدی، رئیس تشکل .

های اخیر به خبر هستند و طی دههدرصد کشاورزان از سیستم بورس کاال بی 9۰بیش از »است: کشاورزان با بازار بورس معتقد
اندسیستم بازاریابی آسان عادت کرده .» 

همچنین به اعتقاد غیور، عضو بنیاد توانمندسازی گندم کاران، عرضه گندم در بورس کاال راهگشای حل مشکالت فعلی کشاورزان 
میلیون تن  1۰عدم آشنایی کشاورزان با سازوکارهای بورس و عدم ظرفیت کافی بورس کاال برای پذیرش نیست و در نهایت به دلیل 

 .گندم، در نهایت به سود دالالن و واردات کنندگان تمام خواهد شد
 فقدان شفافیت درباره اطالعات دقیق از سطح زیر کشت، تعداد کشاورزان و میزان تولید گندم

که قبل از عرضه محصولی استراتژیک همچون گندم در بورس باید اجرا شود، شناسایی دقیق تعداد  ترین مسائلییکی از مهم
کشاورزان، میزان سطح زیر کشت گندم در کشور و برآورد حداکثر میزان تولید گندم در کشوراست. عدم وجود اطالعات دقیق و 

ها به فرآیند خرید و ها و داللدر بورس از قبیل ورود واسطهساز بروز مشکالت متعدد تواند زمینهشفاف در این رابطه، خود می
زعم بسیاری از کارشناسان، الزم است تا پیش از آغاز این طرح برای محصولی بسیار مهم فروش گندم در بورس کاال شود. لذا به

العاتی در رابطه تعداد کشاورزان، کند( خألهای اطدرصد از کالری و پروتئین مردم کشور را تأمین می 5۰همچون گندم)که تقریباً 
سطح زیر کشت محصول و میزان گندم قابل تولید بر اساس سطح زیر کشت، شفاف و دقیق شود. بر همین اساس ایجاد یک پرتال که 

گیری ارائه دهد ضروری استاطالعات منسجم و شفافی را درباره تولید، صادرات، واردات و دیگر اطالعات موردنیاز جهت تصمیم  
. 

های الزم برای اجرای موفق طرح قیمت در این رابطه پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت
هایی، ازجمله ایجاد سیستم مباشری، شناسایی کشاورزان، برآورد سطح زیر کشت این طرح نیاز به زیرساخت»تضمینی گفت: 

سازی محصول، فراهم کردن ارتباط بخش خصوصی و کشاورزان با های الزم برای ذخیرهتهای مدرن، ظرفیکشاورزان با دستگاه
همچنین غیور، عضو بنیاد گندم «. ها بتوانند کاالهای خود را در بورس عرضه و مشتریان هم خریداری کنندبورس دارد؛ که این

س کاال گفتها در خصوص عرضه گندم در بورزنیکاران ایران، با اشاره به برخی گمانه عرضه گندم در بورس کاال، به دلیل  :

های آن و عدم آشنایی کشاورزان با سازوکارهای بورس، در نهایت به نفع دالالن و واردات کنندگان تمام اشکاالت متعدد در زیرساخت
 .خواهد شد
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قق این سیاست، موجب کاهش در نهایت باید افزود سیاست قیمت تضمینی در حالت مطلوب خود، طرح کارآمدی خواهد بود و تح
شود؛ لکن تجربه ناموفق عرضه آزمایشی سه محصول گندم، جو، و ذرت در بورس های دولت در تأمین قوت غالب مردم میهزینه

های اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست. لذا تا زمانی که حاضر زیرساخت کاال طی دو سال اخیر حاکی از آن است که در حال
شانه خالی کردن»تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، نوعی  های این طرح نشود،هد به تأمین زیرساختدولت متع » 

و نتیجه آن جز افزایش واردات گندم، تهدید معیشت کشاورزان، رها شدن اراضی زراعی، افزایش  دولت از وظایف قانونی خود است
نخواهد بود نرخ بیکاری و مهاجرت روستانشینان به شهرها . 

  لینک خبر
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 خشکسالی
 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

 خشکسالی و سقط جنین دام
مشکالت زیادی را برای دامداران و صنعت دامپروری در پی داشته که یکی از دهه اخیر و فقر مراتع،  2خشکسالی  -ایرنا  -بیرجند 

 .مهمترین پیامدهای آن سقط جنین دام است
به گزارش ایرنا، سقط جنین دام ها همواره به عنوان یکی از معضالت صنعت دامپروری در ایران و سایر نقاط جهان مطرح است 

مداوم و فقر مراتع از مهمترین دالیل سقط جنین دام در خراسان جنوبی استاما به اعتقاد کارشناسان ،خشکسالی های  .  
  .صنعت پرورش دام اهلی عالوه بر اهمیت اقتصادی، از نظر اجتماعی و سیاسی نیز قابل توجه است

رکنندگان درصد از زمین های کشاورزی به پرورش دام های اهلی اختصاص داده می شود و در این بین، پرورش نشخوا 70حدود 

  .از اهمیت ویژه ای به لحاظ تولید شیر و گوشت و تا حدی نیز تولید پشم برخوردار است
خسارت هایی که با از بین رفتن آبستنی در مراحل مختلف دام وارد می شود بسیار چشمگیر است، بنابراین سقط جنین می تواند باعث 

  .کاهش سود و ایجاد خسارت های اقتصادی فراوان شود
کسالی های مکرر و کاهش مراتع باعث شده است که دام های خراسان جنوبی از تغذیه مناسبی برخوردار نباشند و به طور عموم خش

  .از تغذیه خشک و یا فرآوری شده استفاده کنند
سال گذشته تاکنون موجب کمبود مواد معدنی در بدن دام ها به صورت نسلی شده است 2۰این روند تغذیه از  .  

ین میان کالس های آموزشی و تنظیم جیره غذایی مناسب با توجه به خشکسالی های موجود خواهد توانست نقش چشمگیری در در ا
  .کاهش تلفات داشته باشد

 
درصدی سقط جنین دام در خراسان جنوبی  76کاهش  **  

از تغذیه نامناسب، با تدبیر در امر مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: با توجه به خشکسالی های مکرر و سقط جنین ناشی 
درصد کاهش داشته است 76آموزش و اطالع رسانی دامداران سقط جنین دام نسبت به سال گذشته  .  

محمد اصغر زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سقط جنین معموال یکی از نشانه های تب مالت است اما آزمایش های مکرر 
نشان داد که سقط جنین دام در خراسان جنوبی علتی دیگر دارد و آن خشکسالی است روی نمونه های سقط شده .  

درگیر این عارضه شدند اما با آموزش های الزم در امر تغذیه، جیره و مکمل های قابل  96راس دام در سال  511وی ادامه داد: 
مورد برسد 123به  97استفاده باعث شد که این آمار در سال  .  

اظهار داشت: خشکسالی های موجود در خراسان جنوبی موجب فقر مراتع شده که برای جلوگیری از سقط جنین راهی جز اصغرزاده 
  .آموزش، اطالع رسانی و استانداردسازی جیره غذایی نیست

 
پایه اقتصادی صنعت دام  2تولید و تولید مثل ،  **  

محور تولید و  2ن جنوبی هم با بیان اینکه ارزش اقتصادی دام بر کارشناس بهداشت و مدیریت بیماری های دام دامپزشکی خراسا
تولید مثل استوار است، افزود: تولید مثل مقدم بر تولید و بیش از آن مورد توجه است زیرا تا مادامی که تولید مثل نباشد، تولید هم 

  .میسر نخواهد بود
دان دام از مشکالت عمده ای است که در دام های ایران وجود دارد و علی اکبر عندلیبی افزود: مساله سقط جنین و مرگ و میر نوزا

  .باعث کاهش تولیدات دامی شده است
وی ادامه داد: علی رغم پیشرفت های زیاد تغییر زیادی در بخش پرورش گوسفند و بز مشاهده نمی شود و وابستگی گوسفند به مرتع، 

وین دامداری و از همه مهمتر، نگاه چوپانی به گوسفند و گوسفند داری، از عوامل کویری بودن، عدم آگاهی دامپروران با شیوه های ن
  .مؤثر در سقط جنین است

عندلیبی اظهار داشت: برابر آمار رسمی کشور ایران از لحاظ جمعیت گوسفند، جزو چهار کشور اول دنیا است اما در تامین گوشت 
توجهی از گوشت مصرفی از کشور های دیگر وارد شده استمصرفی همواره با مشکل مواجه بوده و مقدار قابل  .  

وی اضافه کرد: روند رشد جمعیت گوسفند در دهه های اخیر سیر صعودی داشته است اما عدم مدیریت صحیح، تناسب دام ، مرتع 
گوسفند امکان پذیر بهم خورده و چرای بی رویه سبب تخریب هر چه بیشتر مراتع شده و افزایش تولید از طریق رشد کمی جمعیت 

  .نیست
کارشناس بهداشت دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: برخالف سایر بخش های دامپروری مانند گاوداری، مرغداری، آبزی پروری و 
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حتی زنبورداری، سیستم پرورش گوسفند در ایران یک سیستم کامال سنتی است که با وارد کردن مولفه هایی نظیر منابع مالی، 
و ترویج و بازاریابی، می توان سبب افزایش تولید در بعد کیفی شد تحقیق، آموزش .  

تا پنج درصد بیانگر مشکلی مزمن در گله است که بررسی جفت و  2وی در ادامه یادآور شد: وجود سقط های مزمن در گله بین 

اقتصادی به دامدار نشود جنین سقط شده می تواند در تشخیص عامل ایجاد سقط به ما کمک کند و موجب تلفات جدی و ضرر . 
  لینک خبر
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 خشکسالی 
 ایران اکونا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

 ارومیه هم به سرنوشت آرال دچار می شود؟
عامل خشک شدن دریاچه آرال هم با دریاچه ارومیه مشابه است؛ آب دریاچه آرال توسط دو رودخانه آمو دریا و سیر دریا تامین می 

شوروی برای استفاده کشاورزی و تولید پنبه که در آن زمان به عنوان طال سفید شناخته می شد آب این دو  19۶۰شود، اما از سال 
و این منجر به شروع خشک شدن دریاچه آرال شد موضوعی که در ایران نیز به دلیل افزایش سطح  رود را وارد کانال ها کرد

  .زیرکشت در اطراف رودخانه های تامین کننده آب دریاچه ارومیه رخ داد
های تالشدریاچه آرال زمانی یکی از چهار دریاچه بزرگ جهان بود و خشک شدن آرال سرنوشت افراد زیادی را تغییر داد؛ اگرچه 

اند اما دیگر از عظمت پیشین آرال چیزی باقی نمانده استبخش بودهفراوان برای احیای این دریاچه تا حدی نتیجه . 
عامل خشک شدن دریاچه آرال هم با دریاچه ارومیه مشابه است؛ آب دریاچه آرال توسط دو رودخانه آمو دریا و سیر دریا تامین می 

برای استفاده کشاورزی و تولید پنبه که در آن زمان به عنوان طال سفید شناخته می شد آب این دو  شوروی 19۶۰شود، اما از سال 
 .رود را وارد کانال ها کرد و این منجر به شروع خشک شدن دریاچه آرال شد

شور که زمانی رفت. این دریاچه آب براساس گزارش رویترز، دریاچه آرال زمانی یکی از چهار دریاچه بزرگ جهان به شمار می
الفظی به رسد. آرال به صورت تحترسید، در شمال به قزاقستان و در جنوب به ازبکستان میهایش به چندین متر میارتفاع موج

های ای به این دریاچه داده شده بود که زمانی در دل آبشود. این نام به خاطر وجود بیش از هزار جزیره"دریای جزایر" ترجمه می
کرده بودندآن جا خوش  . 

میالدی به تدریج کم شد تا اینکه در نهایت دریاچه به  196۰هزار کیلومترمربع مساحت داشت، اما آب آن از دهه  68آرال در گذشته 
دریاچه جنوب شرقی کامال خشک شد. دریاچه واقع در جنوب غرب نیز به حدی  2۰۰9دریاچه کوچکتر تقسیم شد. در سال  چهار 

ای های غربی باقی ماند تا نشان دهد که زماني در این محل دریاچهاد که در نهایت تنها نوار نازکی از آب در لبهآب خود را از دست د
 .وجود داشته است

برای افزایش کشت پنبه تصمیم گرفت مسیر دو  1960داستان تلخ آرال از زمانی آغاز شد که دولت اتحاد شوروی )سابق( در دهه 

های آبیاری برای منحرف کردند، تغییر دهد. ساخت و ساز سیستمیا را که بیشترین آب آرال را تأمین میرودخانه سیردریا و آمودر
میالدی آغاز شده بود 194۰کردن آب این دو رودخانه در اصل در دهه  . 

گذاشت که  نشینی کرد. خشک شدن آب دریاچه کویر نمکی را باقیآب دریاچه هر سال حدود سه متر عقب 196۰های دهه در سال
کار کشاورزی را برای مردم محلی بسیار دشوار کرد. گروهی از ماهیگیرانی که بیکار شده بودند، به پرورش دام روی آوردند. 

کنند که در گذشته هایی چرا میهای دیگر به صید ماهی مشغول شوند. امروزه شترها در زمینبرخی به قزاقستان رفتند تا در دریاچه
ب پنهان بودندچندین متر زیر آ . 

میالدی اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و عظمت دریاچه آرال را نیز با خود برد. با کم شدن تدریجی مساحت  199۰در دهه 
محیطی و تغییرات آب و هوایی کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داد. های زیستدریاچه، درصد شوری آب باال رفت؛ آلودگی

آرال باقی مانده، تنها دو قسمت است: بخش جنوبی در ازبکستان و بخش شمالی در قزاقستان آنچه امروزه از دریاچه . 
المللی برای نجات دریاچه آرال شروع به کار کرد. قزاقستان نیز برای نجات بخش شمالی دریاچه که جزو خاک این ای بینکمیته

مانده دریاچه در شمال را برای همیشه ختن سدی که قسمت باقیشود، وارد عمل شد. برنامه نجات پیچیده نبود: ساکشور محسوب می
به پایان رسید 2۰۰5از بخش جنوبی جدا کرد. کار ساخت سد در سال  . 

در این بین کارشناسان هم نظارت بر این امر را بر عهده گرفتند که میزان جریان آب از سیردریا به آرال که در زمان شوروی به 
اند که در ده سال گذشته میزان صید ماهی در منطقه های رسمی نشان دادهدیگر افزایش پیدا کند. آمار شدت کاهش یافته بود، بار

برابر شده است 5اوردا قیزیل . 
تا  2۰کیلومتر از بندر سابق آرال فاصله گرفته بود، در حال حاضر با احتساب نوسانات فصلی  1۰۰خط ساحلی آرال که زمانی حدود 

ر سابق فاصله دارد. فاصله برخی از روستاها بار دیگر با دریاچه نزدیک شده و شوری آب آرال که زمانی پنج کیلومتر از بند 25
ها را افزایش داده استبرابر شده بود، کمتر از گذشته شده که همین امر تنوع ماهی . 

ها با وارد کردن و فروختن وادههای شغلی شده است. برخی خانبازگشت آب و رونق دوباره ماهیگیری موجب احیای مجدد فرصت
کنند هیچ شباهتی با های کوچکی که امروزه ماهیگیران از آن استفاده میکنند. اما قایقشان را تأمین میهای موتوری خرج زندگیقایق
های پرابهت گذشته ندارندقایق . 

ه ای که زمانی دومین دریاچرای دریاچه ارومیه؛ دریاچهتواند بار دیگر اتفاق بیافتد، این بار بسرنوشت تلخ آرال و ناپدید شدن آن می
های اخیر با چنان شتابی پیش رفته که اینک به خطری بالقوه برای حیات بزرگ آب شور جهان بود. خشکی دریاچه ارومیه در سال

  لینک خبر                                                                                                     مناطق اطراف تبدیل شده است
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 دانه های روغنی

 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

هزار تن کنجاله سویا در بندر امام)ره 55پهلوگیری کشتی حامل  ) 
هزار تن کنجاله سویا خریداری شده از هند، امروز)سه شنبه( در بندر امام  55یک فروند کشتی ایرانی حامل  -ایرنا -بندر امام خمینی

و در انتظار اخذ گواهی های الزم برای تخلیه بار استخمینی پهلو گرفت  . 
فروند کشتی حامل نهاده های دامی و طیور نسبت به انتقال این اقالم  17شرکت پشتیبانی امور دام کشور پیش از این اعالم کرده بود 

 .به ایران اقدام می کنند
نندگان نهاده های دامی ایران محسوب می شوندکشورهای آلمان، برزیل، آرژانتین، اوکراین و هند از جمله تامین ک . 

هزار تن جو دامی، کنجاله سویا و ذرت با هشت فروند کشتی  5۰۰شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرده که تا پایان امسال حدود 
 .اقیانوس پیما در بندر امام خمینی تخلیه شود

واع نهاده های دامی به ارزش حدود سه میلیارد دالر وارد کشور می شودمیلیون تن ان 9پیش از این اعالم شده بود سالیانه نزدیک به  . 
درصد از نهاده های دامی و طیور مورد نیاز را از محل واردات تامین می کند 8۰جمهوری اسالمی ایران حدود  . 

درصدی را نسبت  2۰ن بندر رشد به گفته معاون بندری و اقتصادی بندر امام خمینی)ره(، تاکنون امسال واردات نهاده های دامی به ای
 .به مدت مشابه پارسال داشته است

هزار تن نهاده های دامی وارد بندر  3۰۰میلیون و  1۰ایرج مدیری به ایرنا گفت: آمارها بیانگر آن است که از ابتدای امسال تاکنون 
 .شده و این رقم در حال افزایش است (امام)ره

فروند  6هزار تن در نوبت تخلیه در این بندر قرار دارد که  287نهاده های دامی به ظرفیت وی گفت: اکنون هفت فروند کشتی حامل 
 .ذرت و یک فروند جو دامی است

 لینک خبر 
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 روغن
 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

زیتون در کشوردرصدی تولید روغن  ۳۰افزایش   
تن روغن زیتون در کشور  53۰۰افزود: پارسال حدود « رحمت هللا پریچهر»به گزارش سه شنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، 

 .تولید شد
وی تولید روغن زیتون را از سیاست ها و برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی برای تامین نیاز کشور عنوان کرد و ادامه داد 

هزار تن کاهش یافت 2در پی افزایش تولید روغن زیتون، واردات این محصول امسال  . 
درصد دانه  45به گفته وی، همسو با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، امسال باغداران به سمت افزایش تولید روغن رفتند و 

 .زیتون تولیدی کشور به روغن و بقیه به کنسرو تبدیل شد
یوه زیتون تولید شد هزار تن م 1۰۰امسال  **  

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی، مهمترین هدف از اجرای طرح توسعه و اصالحات باغ های زیتون را افزایش تولید 
روغن با کیفیت عنوان کرد .هزار تن بود 9۰و افزود: امسال بیش از یکصد هزار تن میوه زیتون تولید شد؛ در حالی که پیش بینی ما    

 11گرم برای هر نفر رسیده اما در کشورهای اروپایی تا  18۰الم کرد سرانه مصرف روغن زیتون در ایران به حدود پریچهر اع
 .کیلوگرم است

درصد ارقام مانند رقم زرد و رقم  6۰وی اضافه کرد: روغن زیتون ایران به دلیل شرایط اقلیمی از کیفیت خوبی برخوردار است و 
 .روغنی، بومی کشور است

 اقدام های بین المللی  **
به طور رسمی عضو شورای بین المللی زیتون شد و برای توسعه همکاری با این نهاد  2۰18پریچهر یادآوری کرد ایران در سال 

بین المللی و انتقال دانش و تجربیات آن، امسال با حضور دو کارشناس اسپانیایی یک کارگاه آموزشی چهار روزه را در قزوین برای 
ان زیتون، باغداران و مدیران به صورت علمی و عملی برگزار کردمحقق . 

وی از معرفی آزمایشگاه موسسه ملی استاندارد، آزمایشگاه سازمان غذا و دارو و ایستگاه تحقیقات رودبار به شورای بین المللی 
للی برای انجام آزمایش های مربوط به کنترل زیتون خبر داد و ادامه داد: آزمایشگاه ها در حال گذراندن مراحل اخذ مرجعیت بین الم

 .کیفیت روغن زیتون هستند
 .«در ارزیابی حسی روغن زیتون برای تعیین کیفیت، ایستگاه تحقیقات رودبار مراحل اخذ مرجع بین المللی شدن را طی می کند»

به دلیل سرمازدگی و تنش های آب و هوایی، کمتر از  1396به گزارش ایرنا، در سال  هزار  55هزارتن میوه زیتون در سطح  85

هزار تن کاهش داشت 11هکتار تولید شد که نسبت به سال پیش از آن  . 
درصد آن به روغن زیتون تبدیل شد 4۰تا  35هزار تن میوه زیتون در کشور تولید و  96حدود  95طبق آمارها در سال  . 

رم است در حالی که در بیشتر باغ های زیتون کشور عملکرد تولید تا کیلوگ 17۰۰میانگین جهانی عملکرد تولید زیتون در هر هکتار 
کیلوگرم در هکتار برآورد می شود 21۰۰ . 

کارخانه روغن کشی و هشت هزار کارگاه تولیدی کنسروی در مناطق زیتون خیز کشور از جمله زنجان، قزوین و گیالن فعال  42

 .است
درصد ارقام زیتون کشت شده در ایران، روغنی است؛ البته بخشی از  5۰بیش از استان کشور زیتون کشت می شود و  26اکنون در 

 .ارقام زیتون دو منظوره است به طوری که می توان عالوه بر استفاده از دانه، روغن آن را نیز استحصال کرد
صالح نژاد کیفیتی، شناسائی و از کلکسیون شورای بین المللی زیتون و روغن زیتون با هدف ا« ژرم پالسم زیتون»همچنین انتقال 

 .طبقه بندی انواع ارقام روغن زیتون ایرانی در دستور کار معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد
  لینک خبر
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 عفرانز
ایرنا  – 2۴/11/1397تاریخ :   

 قیمت تضمینی زعفران باید منطبق با نرخ ارز باشد
عضو شورای ملی زعفران گفت: ضرورت انطباق قیمت تضمینی محصوالت صادراتی کشاورزی به ویژه  -ایرنا  -تربت حیدریه 

 .زعفران با نرخ ارز در بازارهای جهانی ضروری است
شت، کیفیت و راندمان تولید زعفران در تربت حیدریه افزود: این به گزارش ایرنا، علی شریعتی مقدم روز چهارشنبه در همایش بهدا

یورو که در بازار جهانی قابل رقابت است،  2۰۰بدان معناست که برای بهترین نوع زعفران باید قیمت مناسب حدود یکهزار و 
 .انتخاب کرد تا منافع تولیدکننده نیز حفظ شود

اطر است که در صورت افزایش نرخ ارز، منافع تولید کننده نیز حفظ شود تا از دیگر وی اظهار داشت: اتخاذ چنین رویه ای به این خ
 .رقبای بازار عقب نماند و اتخاذ چنین رویکرد نیازمند عزم همگانی است

وی گفت: در پیوند با این موضوع سایر محصوالت کشاورزی و صنایع دستی که در مناطق مختلف تولید می شوند و در بازار های 
قه ای و جهانی قابل رقابت هستند نیز از این مزیت بهره مند خواهند شدمنط . 

عضو شورای ملی زعفران با انتقاد از نبود انسجام و وحدت رویه در حوزه زعفران، افزود: در حال حاضر انسجام مورد نیاز در 
و کسبه وجود نداردحوزه مدیریت زعفران بین بخش دولتی و خصوصی شامل تولید کننده، تاجر، صادر کننده  . 

شریعتی مقدم گفت: در حوزه مدیریت زعفران اگر همه بخش ها تمام توانمندی خود را در یک راستا برای ارتقای زعفران بکار 
 .بگیرند، بی شک شاهد جهش مناسب در منابع و منافع زعفران خواهیم بود

) 'وی به طرح 'تار دف از ارایه این طرح که توسط وزارتخانه های جهاد توسعه ارزش های روستایی( اشاره کرد و افزود: ه

کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته، افزایش سطح کیفی زندگی زعفران کاران از طریق افزایش سطح 
 .راندمان تولید است

تا حوزه تولید را با افزایش محصوالت هزار کشاورز آموزش های الزم را فرا می گیرند  2۰وی اظهار داشت: در اجرای این طرح 
 .دارای کیفیت مطلوب و بهداشتی متحول کنند

درصد آنها در  5۰وی گفت: بر همین اساس حدود چهار هزار کشاورز در حوزه زعفران تحت پوشش قرار گرفته اند که دست کم 
ن نقطه برای توسعه و تحول زعفران این امکان را منطقه تربت حیدریه هستند و این بدان معناست که این منطفه به عنوان متمرکزتری

درصد ارزش افزوده ایجاد کند 5۰فراهم کرده که با شیوه های نوین از مزرعه تا فراوری به صورت محصول ارگانیک دست کم  . 
 

 نبود انسجام در زنجیره تولید تا صادرات زعفران  *
در زنجیره تولید تا صادرات زعفران انسجام و تاثیرگذاری ایجاد نشده  فرماندار ویژه تربت حیدریه نیز در این همایش گفت: هنوز

  .است تا منافع هر بخش به صورت مجزا تعیین و مشخص شود
علی رستمی افزود: در حالی که رتبه نخست تولید زعفران در دنیا به ایران اختصاص دارد اما گردش مالی مربوط به این محصول با 

ابقت ندارداین جایگاه همخوانی و مط . 
وی بر ضرورت افزایش تولید زعفران مبتنی بر روشهای دانش بنیان تاکید کرد و ادامه داد: تنها تولید بسیار از نظر کمی و کیفی 

رمز موفقیت نیست، بلکه مدیریت صحیح و توجه به رابطه عرضه و تقاضا، تشکیل یک کنسرسیوم واحد که از ائتالف، هم افزایی و 
ن حوزه زعفران از تولید کننده تا صادر کننده و تمام افرادی که در این زنجیره سهم دارند، می تواند سبب ایجاد تعامل همه فعاال

 .پایداری و افزایش حجم گردش مالی این محصول شود
ه باید برای فرماندار تربت حیدریه گفت: بزرگترین واحد فرآوری زعفران خاورمیانه در تربت حیدریه هم اکنون بال استفاده است ک

 .راه اندازی و ارزآوری مناسب آن تالش کرد
رستمی افزود: در حوزه زعفران، نیازمند مدیریت واحد هستیم چرا که پراکندگی در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی، به این 

 .محصول آسیب رسانده است
 78رصد زعفران جهان برداشت می شود که د 95تن محصول یعنی  2۰۰هزار هکتار مزارع زعفران ایران ساالنه  75از حدود 

  .درصد آن از مزارع خراسان رضوی است
بر این اساس بیشترین میزان محصول زعفران جهان با سه هزار سال سابقه در شهرستانهای تربت حیدریه، زاوه، کاشمر، رشتخوار 

  .و مه والت در جنوب استان خراسان رضوی تولید می شود
درصد آن به شهرستان تربت  12ر زمین زیر کشت زعفران در خراسان رضوی هشت هزار هکتار معادل هزار هکتا 7۰از مجموع 

  .حیدریه اختصاص دارد
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هزار خانوار از این تعداد در تربت حیدریه  15هزار خانوار در خراسان رضوی به کشت زعفران مشغول هستند که  117هم اکنون 
  .هستند

کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد 15۰ریه در هزار نفری تربت حید 225شهرستان  . 
 لینک خبر
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 ایران اکونا  – 28/11/1397تاریخ : 

5۰صادرکننده اسپانیا و امارات  درصد زعفران فله ایرانی 
درصد زعفران ایران در صدر مشتریان زعفران صادراتی ایران قرار دارند که پس از انجام  ۵۰عربی با خرید متحدهاسپانیا و امارات

کنندبندی و بعضا کیفیت، آن را به کشورهای دیگر صادر میتغییراتی در بسته .  
اعالم این مطلب گفت: اسپانیا زعفران ایران را مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان، با فرزاد سحرخیز، عضو هیات

کند. به همین جهت است که اسپانیا صادر می« زعفران اسپانیایی»عنوان بندی مجدد آن را بهصورت فله خریداری و پس از بستهبه
ی توسط دالالن و تجار صورت روزانه و هفتگشناسند. امارات نیز زعفران ایرانی را بهترین صادرکننده زعفران دنیا میرا بزرگ
های ایرانی و حتی با عالمت استاندارد بندیصورت عمده با بستهبه کند و پس از مخلوط کردن با ناخالصی،ای خریداری میغیرحرفه

فروشدایران، زعفران مخلوط شده و نامرغوب را به کشورهای حوزه خلیج فارس،آفریقا و چین می . 
ترین خریدار زعفران فله ایرانی است، افزود: افغانستان از دیگر مشتریان سپانیا و امارات، چین بزرگوی با اشاره به اینکه بعد از ا
عنوان زعفران شود. افغانستان با خرید زعفران از ایران و فروش آن بهعنوان رقیب آینده ایران تلقی میزعفران فله ایرانی است که به

بندی از کرده است. سحرخیز، عربستان و قطر را نیز جزو خریداران عمده زعفران بستهافغانی، تجارت این زعفران را در دنیا آغ
اند و تمایل خریدشان دلیل رفت و آمد زیاد به ایران با کیفیت زعفران ایرانی آشنا شدهایران دانست و گفت: مردم کشورهای عربی به

ود. سحرخیز با اشاره به سابقه تولید و همچنین پشتوانه کیفیت شروز بیشتر میبه این محصول به نسبت زعفران اسپانیایی روزبه
بندی تحت نام اندازی واحد تخصصی بازرگانی خارجی و استراتژی فروش، صادرات زعفران بستهزعفران در ایران گفت: با راه

المللی و به عبارتی ری بینبندی زعفران طبق درخواست مشتایم. بستهایران را به سایر کشورها در دستور کار خود قرار داده
 ۵شود که تنها وی افزود: با بررسی آمار صادرات زعفران مشاهده می شود. صورت سفارشی تولید شده و به مقصد ارسال میبه

کنندگان نهایی و مراکز خرده فروشی گرم ویژه مصرف 1۰های زیر بندیدرصد از کل زعفران صادراتی کشور اختصاص به بسته
شودگرم و عمدتا نیم و یک کیلو صادر می 1۰های باالی مانده، در بستهدرصد باقی 9۵دارد و  حاضر، با توجه به رعایت درحال .

های لوکس، ارائه خدمات مطلوب و بندیبندی سفارشات خارجی، بستهبندی زعفران، انعطاف در بستهاستاندارد در تولید و بسته
که طوریبندی ایرانی افزایش دهیم؛ بهایم سهم خود را در صادرات زعفران بستهانستهالمللی تواستانداردهای بازارهای بین

گرم اختصاص دارد و این سهم سال به سال درحال افزایش  1۰های زیر بندیدرصد از حجم کل صادرات به بسته ۴۵حاضر درحال
تن در سال است که  3۰۰تا  2۰۰ایی کشورمان بین است. براساس این گزارش، تولید زعفران بسته به شرایط کشاورزی و آب و هو

 .این حجم تولید، ایران را در صدر تولیدکنندگان زعفران جهان قرار داده است
 لینک خبر 
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 ایرنا  – 29/11/1397تاریخ : 

 سهم آبزیان در سبد خانوار ایرانی افزایش یابد
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهادکشاورزی گفت: مصرف آبزیان برای جبران کمبود گوشت  -ایرنا -تهران

باید سازمان شیالت ایران برنامه ای برای افزایش سهم آبزیان در سبد خانوار داشته باشد قرمز، مناسب است بنابراین . 
رییس جدید سازمان « نبی هللا خون میرزایی»اکبر مهرفرد روز دوشنبه در آیین معارفه به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی

افزود: ظرفیت افزایش تولید گوشت قرمز در کشور به دلیل رییس سابق این سازمان « حسن صالحی»شیالت ایران و تودیع 
آب و علوفه بیش از این امکان پذیر نیست بنابراین مناسب است که برای تامین این کمبود از آبزیان کمک بگیریم محدودیت . 

و سرانه مصرف آن  هزار تن 96۰تن واردات، حدود 15۰تا  1۰۰وی اظهارداشت: تولید ساالنه گوشت قرمز در کشور با احتساب 
کیلوگرم است 12در کشور حدود  . 

شود که میلیون تن گوشت مرغ تولید می 2.2معاون توسعه بازرگانی وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: همچنین در کشور ما ساالنه 
تامین کنیمکیلوگرم است؛ بنابراین باید بخشی از تامین نیاز محصوالت پروتئینی را از طریق شیالت  25سرانه مصرف آن  . 

اکنون ما برای نهاده های دامی ذرت، کنجاله سویا و  های تولید علوفه در کشور به دلیل کمبود آب اشاره کرد و گفت:وی به محدودیت
 .میلیون تن ذرت وارد کشور شد 7.5جو وابسته هستیم به طوری که سال گذشته 

توانیم کشت سال آینده نیز نمی 5۰ر بودن محصول ذرت علوفه ای تا وی بر این باور است که به دلیل محدودیت منابع آبی و آب ب
 .ذرت در کشور داشته باشیم

به گفته وی، اکنون وقت آن رسیده که آبزیان در الگوی غذایی مردم قرار بگیرد بنابراین تعیین سهم آبزیان در سبد خانوار همانند 
تر کند ا در تامین پروتئین مصرفی مردم سنگینگوشت قرمز و مرغ می تواند وظیفه سازمان شیالت ایران ر . 

تومانی  42۰۰مهرفرد با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی با تنظیم بازاری شدن آبزیان مخالف است، تصریح کرد: اگر بخواهیم ارز 
 .برای آبزیان اختصاص بدهیم باید این محصوالت نیز وارد حوزه تنظیم بازاری شود

به سمت رئیس جدید سازمان « نبی هللا خون میرزایی»این آیین با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به گزارش ایرنا، در 

سال دوره ریاستش در این سمت قدردانی شد 5.5شیالت ایران معرفی شد و همچنین از خدمات حسن صالحی در  . 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت 
ایرنا  – 29/11/1397تاریخ :   
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درصدی بخش شیالت ایران در پنج سال اخیر محقق شد ۴6رشد   
درصدی  46معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی گفت: بخش شیالت ایران در پنج سال اخیر رشد  -ایرنا -تهران

ن شیالت بوده استداشته است که ناشی از فعالیت و مدیریت مناسب سازما . 
رییس جدید سازمان « نبی هللا خون میرزایی»روز دوشنبه در آیین معارفه « عبدالمهدی بخشنده»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

رییس سابق این سازمان افزود: عملکرد صالحی تاثیر مثبتی در بخش شیالت ایران داشته « حسن صالحی»شیالت ایران و تودیع 
  .است

هار داشت: ما باید ایثارگری صالحی را سرلوحه زندگی و کار خود قرار بدهیموی اظ .  
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: قرار است در دولت گزارش عملکردی از اقدامات وزارت جهاد 

که بخشی از آن به فعالیت های  ترین و پررنگ ترین عملکرد مربوط به بخش شیالت ایران استکشاورزی ارایه بدهیم که مهم
  .زیربنایی رئیس سابق سازمان شیالت ایران برمی گردد

وی علت استعفای حسن صالحی را از سازمان شیالت ایران، تشدید بیماری عنوان کرد و افزود: صالحی از دو سال پیش چندین بار 
وی همواره بر این باور بود که جسم وی تحمل فشار کاری در بیمارستان خاتم االنبیا مورد عمل جراحی قرار گرفت و پزشک معالج 

  .سنگین را ندارد
بخشنده ادامه داد: با اینکه وی بارها درخواست بازنشستگی خود را به وزیر جهادکشاورزی ارایه کرده بود اما وزیر با این موضوع 

  .موافقت نکرد، چون می خواست از تجربه و دانش وی استفاده شود
های سیف هللا حقیقی قائم مقام سازمان شیالت ایران درباره عملکرد این سازمان در زمان ریاست صالحی گفت: در سال در این آیین

درصد رشد داشته ایم که بخش عمده آن مربوط به صید از آبهای دور بوده است 44.9در حوزه صید و صیادی  96تا  91 . 
 96تا  91درصد رشد داشته ایم، افزود: در بین سالهای  4۰ب آبزی پروری کشور نسبت به اوایل انقال 96وی با بیان این که در سال 

درصد رشد تولید ثبت شد 4۰.8نیز در بخش آبزی پروری  . 
به سمت رئیس جدید سازمان « نبی هللا خون میرزایی»به گزارش ایرنا، در این آیین با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 

سال دوره ریاستش در این سمت قدردانی شد 5.5مچنین از خدمات حسن صالحی در شیالت ایران معرفی شد و ه . 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت 
خبرگزاری فارس  – 28/11/1397تاریخ :   

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83213644


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

کنیم ها/ شیالت: گزارش آماده میماهی توسط چینیتاراج دریای جنوب به اسم فانوس  
گوید گزارشی رود، سازمان شیالت میهای چینی به تاراج میها توسط شرکتماهیدر حالی که ذخایر دریای جنوب به اسم فانوس

کند که به مردم توضیح دهدآماده می .  
های تابعه دستور داده گزارش کامل و اری فارس؛ رئیس جدید سازمان شیالت به همه بخشبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگز

های چینی در جنوب کشور تهیه و به افکار عمومی برسد. مسئول روابط عمومی این ماهیان توسط شرکتمتقنی از صید فانوس
شودانی میسازمان به خبرنگار فارس گفت: این گزارش طی چند روز آینده تهیه و اطالع رس . 

های چینی قرارداد بسته که فانوس ماهیان )ماهی غیر فلس دار( منطقه جنوب کشور را صید با شرکت 9۰سازمان شیالت از سال 
کنند که به گفته کارشناسان این تورهای کف ها و تورهای ماهیگیری ترال اقدام به صید میکنند، آنها هم با استفاده از مجهزترین کشتی

آوردکند، یعنی تمام موجودات کف دریا را با خود میارو میدریا را ج . 
کند، تمام ذخایر دریایی ما را هم با این نوع صید عالوه بر اینکه نان صیادان جنوب کشور را که وابسته به این صید هستند آجر می

برند اینها ذخایر ژنتیکی کشور و بسیار ارزشمند هستندخودشان می . 
زیست  از کل ماهیان ٪۶۵کنند. فانوس ماهی حدود عمیق زندگی می هایدریا کوچکی هستند که در هایماهی فانوس ماهیها

دریاهای عمیق را به خود اختصاص داده است.در حقیقت فانوس ماهیان در زمرٔه ماهیانی هستند که بیشترین پراکنش، جمعیت و  توده
کنندمهمی را به عنوان شکار برای موجودات بزرگتر ایفا می بوم شناسی ند و نقشدار بی مهرگان تنوع را در میان همه . 

شرکت  128موافقت اصولی در قالب  2۶1تا کنون تعداد  139۰از سال   حسن صالحی رئیس سابق سازمان شیالت اعالم کرده بود:
رانی یا در اجاره شرکت های ایرانی فعال هستندفروند کشتی تمام ای 91ایرانی برای صید فانوس ماهیان صادر کرده و هم اکنون  . 

صالحی از این قراردادها بسیار دفاع کرده و آنرا به نفع اقتصاد ملی کشور اعالم کرد از جمله گفت: بهره برداری از ظرفیت چند 
مورد نظر دولتهای  ۶۰هه میلیون تنی فانوس ماهیان در دریای عمان و ساماندهی صید این گونه که ظرفیتی بسیار ارزشمند است از د

مختلف بوده است اما به دلیل نبود امکانات و عزم جدی محقق نشده است. اکنون سازمان شیالت ایران موفق شده است با انتقال 
 .فناوری از خارج این ظرفیت را مورد بهره برداری قرار دهد

بومی همگام با کار آموزش می بینند، از خروج ارز جلوگیری وی همچنین اشاره کرد: با این اقدام عالوه بر انتقال فناوری، صیادان 
 .می شود و شناورهای مجهز خارجی در این روش با قراردادهای اجاره به شرط تملیک ، به تملک شرکت های ایرانی در می آیند

 
پاسداران انقالب اسالمی مواجه  نمایندگان مجلس و حتی سپاهاما این طرح در ادامه با انتقادهای بسیاری زیادی از سوی کارشناسان،

برند و تنها برند، آنها از ته دریا هرچی هست و نیست را با هم میهای چینی تمام ذخایر دریایی ما را میگفتند کشتیشد. اینها می
ها جنوبی گیرند.ضمن اینکه حیات و زندگی منطقه جنوب به این دریا وابسته است و ما در حقیقت عرصه را برایفانوس ماهی نمی

ایمتنگ کرده . 
سرهنگ تیمور پایداره فرمانده پایگاه امامت نیروی دریایی کشتی صید ترال توسط سپاه در بندر جاسک متوقف شد، 14 هفته گذشته

سپاه جاسک در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار فارس اظهار کرد: پایگاه امامت سپاه دریایی جاسک جهت حمایت از صید و صیادی 
کردند، اقدام کرداستحفاظی جاسک، طی دو مرحله نسبت به توقیف شناورهایی که با تور ترال صید می در حوزه . 

کشتی خارجی و مابقی  5شناور ترال ایرانی و خارجی توقیف شدند، گفت: از این تعداد  14وی با بیان این که طی این عملیات 
تن ماهیان خوراکی  32۰از این مقدار   نواع آبزیان را صید نموده بودند کهتن از ا 532ها مجموعا ها ایرانی هستند. این کشتیکشتی

باشند. لذا مقامات قضایی در این پرونده ورود کرده و مراحل رسیدگی به پرونده آغاز شده استو تجاری می . 
های ترال در ر توقیف کشتیکار تا جایی پیش رفت که فرمانده نیروی دریایی سپاه از تشکیل بسیج دریایی خبر داد و گفت: دستو

اممحدوده غیرمجاز را صادر کرده . 
های فانوس باید به عمق زیاد بروند کنند و کشتیسردار تنگسیری گفت: همه به خوبی می دانیم که فانوس ماهیان در عمق زندگی می

آتش گرفت. صید صنعتی که باید در و صید فانوس انجام دهند، نه در ساحل. در سالیان قبل یکی از همین کشتی ها در بندرعباس 
اقیانوس هند صورت گیرد، در کنار صیادان محلی و در آب های سرزمینی انجام می شود؛ از این رو نیروی دریایی سپاه، آنها را 

 .توقیف کرده است
 

* ها یک پا داردمرغ شیالتی  
ماهیان فانوسی و کال ذخایر ماهیان مارا به تاراج های چینی در آبهای جنوب کنند که شرکتمسئوالن شیالت اما اصال قبول نمی

برندمی .  
های جنوب کار هزار نفر نیروی فعال در آب 2شناور صیادی با  91  کاکولکی معاون صید و صیادی سازمان شیالت اعالم کرد:

3۰۰دهند که از این تعداد صیادی را انجام می ورها یا خریداری شده یا به صورت نفر از کارکنان آنها چینی هستند. چرا که این شنا 
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 3۰۰اند و ما به تدریج در حال آموزش نیروهای ایرانی هستیم که جایگزین این اند و یا در داخل کشور ساخته شدهکرایه از خارج آمده
 .کارگر غیربومی خارجی شوند

و آنها این طرح را به تاراج رفتن منافع ملی  طرح صید فانوس ماهیان با انتقاد نمایندگان به ویژه نمایندگان جنوب کشور همراه شد
 .کشور اعالم کردند

 
* هابرابر ارزش فانوس ماهی 2.8های چینی یارانه سوخت کشتی  

میلیارد تومان صید شده در مقابل  1۰فانوس ماهی به ارزش  1۰نماینده مردم تهران در مجلس گفت: سال گذشته  سیده فاطمه ذوالقدر
نه سوخت تخصیص یافته استمیلیارد تومان یارا 28 . 

میلیارد  1۰هزار تن به ارزش  17شناور فعال  9۰با  9۶شود که در سال وی گفت: ذخایر فانوس ماهی دو میلیون تن تخمین زده می
 .تومان صید شده است

* برای صیادان جنوب های چینیدردسر حضور کشتی  
نی در ایران دردسر آفریده است. مسؤولین می گویند آنها قرارداد های چیحضور کشتیگزارش میدانی فارس از منطقه حاکی است؛

شود، مشغول هستند؛ اما صیادان های سطحی دریا میمتری که از نظر آنها بخش 2۰۰بلند مدتی با شیالت دارند و به صید در عمق 
مهمانان خارجی می گویند محلی این ادعا را رد کرده و از مزاحمت . 

کنند مایلی ساحل صید می 5و  4های چینی بعضاً در ی از صیدان محلی است او به خبرنگار فارس گفت: کشتیمحمد فاروق آفرین یک
ها تور ترال می شود، وقتی آنندازیم چون تورهای ما پاره میها تور می اندازند ما دیگر تور نمیو مزاحم کار ما هستند وقتی آن

ی مانداندازند دیگر چیزی برای صیادان ما باقی نم . 
* دهندکنند؛ آمار نمیها همه چیز را مخفی میچینی  

گویند چه چیزی و چه میزان صید کرده اند. وقتی تور می اندازند همه چی دهند حتی نمیها آمار دقیق از میزان صید خود نمیاین
ور به فروش می رسانندکنند و در خارج از کشکنند و صید زنده را منجمد و بسته بندی میمیگیرند و بسته بندی می . 

ها و هرچه کف دریا اسفنج ها،ها تن ماهیشود بلکه آنها مرجانگویند: صید اینها تنها محدود به فانوس ماهیان نمیاین صیادان می
دهدای هم اثر آنها را در کف دریا نشان میزنند و تصاویر ماهوارهاست را جارو می . 

ها، چینی ها برای دیده نشدن از در بازرسی صورت گرفته از یکی از کشتی»فته است یکی از اعضای شورای شهر بندرعباس گ
های که عرشه فرار کردند و زمانی که فرماندار وارد انبار کشتی شد، بیشتر از آنکه فانوس ماهی صید شده باشد، برخی از ماهی

تن بال کوسه برای صادرات گرفته شده است؛ شما   2.5ه ها موجود بوده است... مجوز نزدیک بها نبوده، در انبار آنفصل صید آن
تن باله کوسه از آن جدا شود؟ 2ببینید که چه میزان کوسه باید صید شود که  !» 

* های الکتریکی و بسیار پیشرفته در ایرانوزارت کشاورزی چین: حضور کشتی  
هایی هستند که از الکتریکی چین و نخستین کشتی های صیادیها، نخستین کشتیبراساس اعالم وزارت کشاورزی چین، این کشتی

اند، اما فعالیت صیادی چین در این منطقه افزایش خواهد یافتهای ایران رفتهاستان شاندونگ برای صیادی به آب . 
ه خاطر مطرح شد که این تغییرات ب هللا خون میرزایی آمد،دو روز پیش رئیس سازمان شیالت تغییر کرد، حسن صالحی رفت و نبی

دانستند اگرچه وزارت جهاد های چینی در آبهای جنوب بود که رئیس قبلی سازمان را مقصر میانتقادات زیاد از طرح صید شرکت
 .تکذیب کرد

* هاعدم پاسخگویی وزارت جهاد و شیالت برای صید فانوس ماهیان توسط چینی  
چینی وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیالت کامال در همه این انتقادات به طرح صید فانوس ماهیان توسط شرکتهای 

دهندهای آنها یا خاموش است یا پاسخ نمیدهند، شمارهسکوت کامل هستند و به هیچ خبرنگاری پاسخ نمی . 
 .مسئول روابط عمومی سازمان شیالت به خبرنگار فارس گفت این مسئوالن برای پاسخگویی باید با من هماهنگی کنند

ها اعالم کرده است که به گفته این مسئول رئیس جدید سازمان شیالت که دو روز پیش به این سمت منصوب شد، به تمام بخش
 .گزارش کاملی از وضعیت صید فانوس ماهیان تهیه شود

 لینک خبر 
 
 

 شیالت 
خبرگزاری فارس – 28/11/1397تاریخ :   

 توضیحات وزارت جهاد کشاورزی در مورد یک خبر 
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  .وزارت جهاد کشاورزی در مورد خبر برکناری رئیس سازمان شیالت توضیحاتی ارائه کرد
پی درج خبری با عنوان در به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی وزارت جهاد  «رئیس سازمان شیالت ایران برکنار شد» 

 .کشاورزی توضیحاتی ارائه کرد
لطفاً به « رئیس سازمان شیالت ایران برکنار شد»تحت عنوان  1397.11.2۶نظر به انتشار خبری از سوی آن رسانه به تاریخ 

رع وقت از طریق آن رسانه منتشر گرددمنظور روشنگری افکار عمومی، دستور فرمایید توضیحات زیر در اس . 
وزارت جهاد کشاورزی ضمن تکذیب خبر برکناری رئیس سابق سازمان شیالت ایران، اعالم کرد: تغییر صالحی رئیس سازمان 

درصد وزارت جهاد کشاورزی است، به خاطر تشدید بیماری بوده است 7۰شیالت ایران که از مدیران شایسته و جانباز سرافراز  . 
در پنج سال اخیر مدیریت بر سازمان شیالت ایران به توفیقات چشمگیری دست یافته و تولید محصوالت شیالتی کشور در دوره  وی

افزایش یافته است 9۶هزار تن در سال  2۰2به یک میلیون و  91هزار تن در سال  838درصد رشد داشته و از  ۴3ایشان بیش از  . 
ات شبانه روزی در پنج سال اخیر با تشدید بیماری مواجه شده و از حدود سه ماه پیش شایان ذکر است: صالحی به خاطر خدم

اله درخواست معافیت از مسئولیت را با وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرده بود که در نهایت با درخواست ایشان موافقت و نبی
ن موفق سازمان شیالت ایران است، به سمت معاون میرزایی که پیش از این مدیرکل شیالت استان خوزستان بوده و از مدیراخون

 .وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران منصوب و مشغول به کار شد

  لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت 
خبرگزاری فارس  – 26/11/1397تاریخ :   

 رئیس سازمان شیالت ایران برکنار شد 
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حجتی وزیر جهاد کشاورزی،نبی اله خون میرزایی به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران در حکمی از سوی محمود 
  .منصوب شد

، در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد زارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی و
 .کشاورزی،نبی اله خون میرزایی به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران منصوب شد

ز توانمندی همکاران و حمایت از تشکل ها و سرمایه گذاران بخش در بخشی از این حکم آمده است:مقتضی است با بهره گیری ا
خصوصی در توسعه آبزی پروری به ویژه پرورش ماهی در دریا و استفاده مطلوب از ظرفیت های سواحل شمال و جنوب کشور با 

 .رعایت استانداردهای بین المللی اقدام نمایید
اگانه، حسن صالحی رئیس پیشین رئیس سازمان شیالت ایران را به عنوان بر اساس این گزارش،وزیر جهاد کشاورزی در حکمی جد

 .مشاور وزیر منصوب کرد
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت 
خبرگزاری فارس – 24/11/1397تاریخ :   

درصد صید صیادان شادگان تیالپیا است  ۸۰تیالپیا مهاجم و خطرآفرین برای محیط زیست/  
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گفت: کارهای تحقیقاتی انجام درصد صید صیادان شادگان تیالپیا است، 8۰جنوب کشور با بیان اینکه پروری رئیس پژوهشکده آبزی
المللیشود که ماهی تیالپیا را که موسسه بینمی  IUCN  به عنوان ماهی مهاجم معرفی کرده، از جمعیت ماهیان استان خوزستان حذف

  .کند
میلیون دالر وارد کشور  2۰هزار تن ماهی تیالپیا به ارزش  12النه حدود به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، سا

توان این ماهی را در کشور پرورش داد و از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد؟ اگر نه شود و این سوال مطرح است که آیا میمی
 موانع آن در کشور چیست؟

رود که تهدید جدی . نخست اینکه این ماهی مهاجم است و بیم آن میچند مسئله درباره پرورش ماهی تیالپیا در کشور مطرح است
ای از این ماهی همه چیز خوار است و برخی برای استفاده از آن تشکیک برای آبزیان بومی کشور باشد. دوم اینکه گونه

کنندمی  وارد . 
اعالم کرد که تیالپیا یک نوع ماهی مهاجم  وگو با خبرنگار فارسپروری جنوب کشور در گفتسیمین دهقان رئیس پژوهشکده آبزی

های کارون توسط پرسنل تحقیقات شیالت شناسایی شد اما محیط زیست همواره درباره در آب 139۰است و اولین بار در تابستان 
الپیا اگر به دهد و البته این مقاومت به حق است چرا که گونه مهاجم تیها مقاومت نشان میصدور مجوز تولید و پرورش این ماهی

ناپذیری را وارد کندهای جبرانتواند خسارتمحیط زیست وارد شود می . 
های کرخه، کارون و انشعابات آبی دارد و وی ادامه داد: ایران ارتباطات آبی و مرز مشترک با کشورهای همسایه از طریق آب

یاد استها وارد کشور شده باشد بسیار زاحتمال اینکه این ماهی از طریق این آب . 
المللی حفاظت از طبیعت تیالپیا را جزو سرگونه مهاجم انجمن بین IUCN دهقان درباره مهاجم بودن گونه تیالپیا تأکید کرد که

 .قرارداده است
های انسانی های زیست محیطی، تغییرات اقلیمی و دخالتهای گذشته چالشپروری جنوب کشور گفت: در سالرئیس پژوهشکده آبزی

های تیالپیا ها باعث شده تا شرایط برای تولید آبزیان بسیار دشوار باشد و از آنجا که ماهیها و از جمله سدسازیبرداریدر بهره
شرایط محیطی دارند در کشور به شدت افزایش یافتند به طوریکه در حال حاضر صیادان ما در منطقه  سازگاری بسیار باالیی به

1۰شادگان از  کیلوگرم آن مربوط به ماهیان تیالپیا است 8کنند کیلوگرم صیدی که می  . 
اند های گذشته توانستهد و در سالهای محیطی، شوری و گرما سازگاری بسیار وسیع دارنوی ادامه داد: ماهیان تیالپیا به شرایط تنش

 .جمعیت خود را افزایش دهند
های تولید تیالپیا در کشور سوال شد و گفت:کارشناسان معتقدند که پروری جنوب کشور درباره پروژهرئیس پژوهشکده آبزی از

یل مجوزهای پرورش این نوع ماهی کامالً های بومی داخل کشور آسیب وارد کند و به همین دلتواند به گونههای مهاجم تیالپیا میگونه
های آزاد راه ندارند مجوز پرورش های یزد و سمنان به دلیل اینکه به آبسختگیرانه و بسیار معدود است به طوریکه تنها در استان

کندزیست وارد میاست که نسبت به دو گونه دیگر خسارت کمتری به محیط « نیل»اند گونههایی که مجوز دادهداده شده است و گونه . 
کنند و از نظر تولید ماهی تیالپیا پس از کشور جهان از ماهی تیالپیای بومی یا معرفی شده تولید می ۵۶وی ادامه داد: در حال حاضر 

 .ماهیان کپور و سالمون جایگاه سوم را در جهان دارد
 ۵۶تهدیدی برای محیط زیست است چطور در  پروری جنوب کشور سوال شد که اگر این ماهی مهاجمرئیس پژوهشکده آبزی از

کشور جهان تولید شده و جایگاه سوم تولید را در جهان دارد، گفت: به هر حال دنیا همواره برای توسعه در کنار تهدید عادت کرده و 
ف کنند. حذف ماهیان تیالپیای ها حذتر را از بقیه ماهیهای مهاجماند تا گونهالبته در پرورش ماهی تیالپیا اقدامات خاصی انجام داده

زایی آنها را کمتر کننداند اثرات خسارتها توانستهمهاجم یک مقوله علمی است و آنها طی سال . 
های یزد و سمنان پرورش های زیلی، نیل و آبی در کشور وجود دارد که نوع نیل آن در استاندهقان گفت: سه گونه تیالپیا به نام

یابندمی . 
ماهیان نر متمرکز شوند تا زاد و ولد آنها و امکان  کنند تا روی پرورشهای مهاجم تالش میداد: برای حذف ماهیدهقان ادامه 

های غیر کنترل شده کمتر شودرهاسازی آنها در محیط . 
ذایی هستید، گفت: وی در پاسخ به اینکه آیا در شرایط فعلی موافق تولید ماهی تیالپیا در داخل کشور برای افزایش تولید محصوالت غ

های الزم رعایت شود در شرایط بحران آب و کمبود آب که االن در کشور کند و احتیاطاگر در چارچوبی که سازمان شیالت تعیین می
تواند به عنوان یک گونه جایگزین پرورش داده شودوجود دارد می . 

های آبی خودشان حداکثر استفاده را بکنند و مطمئناً در پرورش خواهند از اکوسیستمآیند و میوی گفت: همه دنیا با توسعه کنار می
زایی و خطر این ماهی کم شودبرند که از آسیبماهی تیالپیا ترفندهایی به کار می . 

المللیوی گفت: ضمن اینکه مؤسسه بین  IUCN هم راهکارهایی برای حذف این ماهی مهاجم ارائه کرده است. 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

نوب کشور گفت: در کشورهایی که امنیت غذایی خیلی مهم است شاید آثار اکولوژیستی آن خیلی پروری جرئیس پژوهشکده آبزی
آمیزی بین توسعه و مباحث زیست محیطی و به حداقل رساندن خطرات آن برقرار اهمیت نداشته باشد اما باید همواره راه مسالمت

 .شود
ها و کارهای تحقیقاتی انجام ها، پروژهر استان خوزستان برنامهپروری جنوب کشور ددهقان گفت: در حال حاضر پژوهشکده آبزی

دهد تا با ثبت آمارها و ارقام، میزان پراکنش تیالپیا و تأثیرات زیست محیطی آن راهکاری را برای حذف این ماهی از جمعیت می
گیری شوداین ماهیان مهاجم در کشور تصمیمماهیان بومی استان پیدا کنند. قرار است نتایج تحقیقات ارائه شود و درباره نحوه حذف  . 

 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت 
خبرنگاران جوان  – 28/11/1397تاریخ :   
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هزار تومان ۳5رسد/ نرخ هر کیلو قزل آال هزار تن می ۱۱5تولید قزل آال به   
هزار تن خواهد  11۵آال به زاده گفت: با توجه به اتخاذ سیاست شیالت مبنی بر ممنوعیت دو ماهه واردات تخم چشم زده تولید قزلنبی

 .رسید
و کشاورزیصنعت، تجارت  وگو با خبرنگارزاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفتآرش نبی گروه اقتصادی باشگاه  

های تولید، اثر سو در تولید و خبر داد و گفت: مداخله نابه جا سازمان شیالت در سیستم کاهش تولید قزل آال ، ازخبرنگاران جوان
 .بازار به همراه دارد

از سوی سازمان شیالت موجب شد که بسیاری از مراکز تولید به  واردات تخم چشم زده وی افزود: امسال اتخاذ ممنوعیت دو ماهه
 .سبب ریسک باالی پرورش و افزایش قیمت بچه ماهی نتوانند به تولید ادامه دهند

ت های به سبب اتخاذ برخی سیاس عرضه قزل آال نبی زاده درباره آخرین تحوالت بازار قزل آال بیان کرد: امسال میزان تولید و
 .سازمان شیالت کاهش یافته است که همین امر در افزایش چندبرابری قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل تاثیر گذار بوده است

هزار تومان 2۵افزایش تولید قزل آال منتفی است/ نرخ هر کیلو قزل آال سر مزرعه  :بیشتر بخوانید  
یتی از بخش آبزی پروری صورت نمی گیرد، بیان کرد: با وجود نامه های متعدد به این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که هیچ حما

معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اختصاص ارز دولتی به واردات تخم چشم زده، اما تا کنون نتیجه ای نگرفتیم که 
تولیدکنندگان از چرخه حذف شوند در نهایت نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید موجب شد تا بسیاری از . 

 .به گفته وی، با توجه به کاهش عرضه قزل آال نگران افزایش قیمت و حذف آن از سفره خانوار هستیم
هزار تومان اعالم کرد و افزود: با احتساب هزینه های حمل و نقل و سود  29تا  2۵نبی زاده قیمت هر کیلو قزل آال سر مزرعه را 

هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود 3۵تا  3۴قزل آال با نرخ واسطه ها هر کیلو  . 
مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد: با توجه به افزایش تقاضا و کمبود عرضه برای ایام پایانی سال پیش بینی می شود که 

هزار تومان باال رود 3تا  2قیمت قزل آال سر مزرعه  . 
هزارتن برسد، اما به  1۴۰تا  13۰تا پایان سال به  تولید قزل آال یح کرد: اگرچه امسال پیش بینی می شد کهنبی زاده در پایان تصر

ماه آینده با جهشی  7تا  ۶هزارتن خواهد رسید. ضمن آنکه قیمت قزل آال در  11۵تا  11۰سبب سیاست سازمان شیالت حداکثر به 

رو خواهدشدچشمگیر در بازار روبه . 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت 
ایرنا  – 29/11/1397تاریخ :   
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برابر افزایش یافت ۴۰سالگی انقالب  ۴۰محصوالت شیالتی ایران در   
هزار تن بود که این میزان در  32وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید محصوالت شیالتی ایران در اول انقالب حدود  -ایرنا -بندرعباس

هزار تن رسیده است 2۰۰درصد افزایش به یک میلیون و  4۰و در چهار دهه اخیر با  96سال  . 
 

طرح کشاورزی و شیالتی هرمزگان افزود: سرانه مصرف  13ی از به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز دوشنبه در آیین بهره بردار
کیلوگرم افزایش یافته است 11آبزیان کشور در اول انقالب اسالمی نیز یک کیلوگرم بود که این میزان در چهار دهه گذشته به  .  

هزار تن انواع  29۰در شد که میلیون دالر محصوالت شیالتی از ایران به خارج از کشور صا 5۰7وی بیان داشت: در سال گذشته 
  .آبزیان از طریق صید و آبزی پروری در هرمزگان تولید می شود

 
 هرمزگان پیشگام در تجهیز سامانه های نوین آبیاری **
هکتار از اراضی  5۰۰هزار و  79طرح سامانه های نوین آبیاری در  91وزیر جهاد کشاورزی گفت: از اول انقالب تا پایان سال 

درصد به  4۰هزار هکتار از اراضی این استان معادل  3۰تاکنون در دولت تدبیر و امید  92اجرا شد که تنها از سال هرمزگان 
  .آبیاری نوین مجهز شدند

هزار هکتار اراضی به سیستم های نوین آبیاری در کشور  11۰حجتی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان همچنان با مجهز بودن 
  .پیشگام است

هکتار در قالب  6۰کرد: توسعه کشت های گلخانه ای هرمزگان نیز در سطح وی بیان  میلیارد لایر،  6۰۰طرح با سرمایه گذاری  17

هزار تن انواع محصول سبزی و صیفی افتتاح می شود که با بهره برداری از واحدهای یاد شده سطح  15نفر و تولید  5۰۰اشتغال 
فزایش می یابدهکتار ا 29۰گلخانه ای در این استان به  .  

هکتار گلخانه نیز در دولت  19۰در هرمزگان احداث و  91هکتار گلخانه نیز تا پایان سال  1۰۰وزیر جهاد کشاورزی یاد آور شد: 
هکتار گلخانه جدید نیز در حال اجرا است 8۰یازدهم و دوازدهم ایجاد شد و عالوه بر این در زمان حاضر  .  

هزار هکتار و سرمایه  5۰۰سازه در سطح  475طرح با تعداد  8زداری هرمزگان نیز در قالب حجتی اظهارداشت: طرح های آبخی
میلیارد لایر افتتاح می شود 52۰گذاری  .  

میلیون مترمکعب روان آب حاصل از بارندگی کنترل می کند 65.5وی گفت: بهره برداری از این طرح ها حدود  .  
ازه آبخیزداری با مشارکت مردم درهرمزگان احداث شده است، افزود: از جمله اقدام های س 352وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که 

سازه با اعتبار  9بسیار خوب در این طرح ها مشارکت خیران در فعالیت های آبخیزداری این استان است که هم اکنون  میلیارد 110

  .لایر توسط خیران انجام شده است
 

** ه ای در هرمزگان تا سه سال آینده هکتار مجمتع گلخان12۰۰احداث   
وزیر جهاد کشاورزی درباره طرح های کشاورزی جدید هرمزگان گفت: عملیات احداث مجتمع های گلخانه ای در سطح یکهزار و 

هزار تن در سال طی سه سال آینده آغاز  3۰۰نفر و تولید  6۰۰هزار و  9میلیارد لایر و اشتغال  24هکتار و سرمایه گذاری  2۰۰
  .می شود

هزار تن و  3۰هزار هکتار و تولید  6حجتی خاطرنشان کرد: همچمنین عملیات اجرایی توسعه سایت های پرورش میگو در سطح 
میلیارد لایر و اشتغال سه هزار نفر طی سه سال در هرمزگان آغاز خواهد شد 7۰۰هزار و  8حجم سرمایه گذاری  .  

هزار قطعه جوجه  264هزار قطعه مرغ مادر و  2۰د تولید جوجه یک روزه با ظرفیت وی بیان داشت: همچنین عملیات اجرایی واح
طرح  2نفر و  35میلیارد لایر توسط بخش خصوصی و اشتغال  45۰یک روزه، احداث کشتارگاه های مدرن با سرمایه گذاری 

هزار نفر در هرمزگان آغاز می شودمیلیارد لایر و اشتغال یک 78۰دامپروری )دام سبک و شتر( با سرمایه گذاری یکهزار و  .  
 

 بهره برداری از سه مجتمع پرورش میگو درهرمزگان **
 16۰هکتار و حجم سرمایه گذاری یک هزار و  8۰۰وزیر جهاد کشاورزی گفت: سه مجتمع پرورش میگو در هرمزگان به مساحت 

و کنفرانس با حضور رییس جمهوری به بهره برداری هزار تن به صورت ویدی 4نفر و تولید بیش از  6۰۰میلیارد لایر و اشتغال 
  .رسید

 8۰۰حجتی افزود: با بهره برداری از سایت های یاد شده، سطح زیرکشت پرورش میگو در هرمزگان به بیش از هفت هزار و 
تن خواهد رسید 6۰۰هکتار با تولید بیش از سه هزار و  .  

 92برابر سال  4ی پرورشی در هرمزگان برداشت شده است که این میزان هزار تن میگو از سایت ها 46وی یاد آورشد: امسال 
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  .است
 

** طرح کشاورزی هرمزگان با دستور رییس جمهوری  13بهره برداری از   
طرح عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی استان هرمزگان با دستور رییس جمهوری و به صورت  13وزیر جهاد کشاورزی گفت: 

همزمان بهره برداری و یا عملیات اجرایی آن آغاز شدویدیو کنفرانس به طور  .  
پروژه عمرانی و تولیدی در زیربخش های آب و خاک، صنایع تبدیلی و تکمیلی،  25۰حجتی افزود: این طرح ها در قالب 

انکی و سرمایه میلیارد لایر از محل منابع عمومی، تسهیالت ب 38آبخیزداری، دام و طیور، شیالت و باغبانی با اعتباری معادل 
نفر است 787هزار و  14گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال  .  

وی بیان داشت: طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از مهم ترین طرح های توسعه اقتصادی و کشاورزی هرمزگان است که در 
مایه گذاری بخش خصوصی در قالب میلیارد لایر از محل منابع عمومی و سر 76۰هکتار و سرمایه گذاری  233هزار و  4سطح 
پروژه به بهره برداری می رسد 222 .  

رییس جمهوری روز یکشنبه به همراه وزیران راه وشهر سازی، اطالعات، کشور، جهاد کشاورزی و معاون وزیر نیرو از طریق 
  .فرودگاه بندرلنگه وارد هرمزگان شد

غرب هرمزگان دیدار کرد و ضمن بازدید از کارخانه های منطقه یکم روحانی در روز نخست پس از ورود با مردم شهرستان های 
  .نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی از زیر دریایی فاتح نیز بهره برداری شد

شرکت در شورای اداری و دستور بهره برداری از طرح های اقتصادی و زیر بنایی از دیگر برنامه روز نخست سفر رییس 
  .جمهوری بود

فارس و پروژه افزایش تولید پاالیشگاه نفت  طرح مهم پاالیشی مرحله سوم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج 2داری از بهره بر

  .بندرعباس و شرکت در نشست خبری نیز از برنامه های روز دوم سفر رییس جمهوری به هرمزگان است
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرگزاری فارس – 23/11/1397تاریخ : 

ها ریختند کشاورزان ایتالیا هزاران لیتر شیر را در خیابان  
ریختند هاکشاورزان و چوپانان ایتالیایی در اعتراض به کاهش قیمت شیر، هزاران لیتر از این محصول را در خیابان . 

تن از کشاورزان و چوپانان منطقه ساردینیای  ، هزارانیورونیوزبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از 
ریختند های خود را در خیابانکاهش قیمت، هزاران لیتر شیر دامایتالیا در اعتراض به  . 

خرند که کمترین میزان در سنت از کشاورزان می 5۰های تولید کننده محصوالت لبنی، هم اکنون هر لیتر شیر را با قیمت شرکت
شودسال گذشته محسوب می 5۰حدود  . 

ریزندها میها را در جادهجریان است و در طول آنها کشاورزان شیر دامحدود یک هفته است که اعتراضات مشابهی در ایتالیا در  . 
هزار دامداری گوسفند در ساردینیا فعال هستند 12هم اکنون حدود  . 

کند و اکثر این شیر برای تولید پنیر پکورینو استفاده می شودکیلو شیر تولید می 3۰۰هر گوسفند ساالنه  . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیر و فرآورده ای 
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 خبرنگاران جوان  – 2۴/11/1397تاریخ : 

ها/ قیمت شیرخشک کاهش یافتهزار تن شیرخشک در انبار ۱۰دپوی   
هزار تن شیرخشک صنایع لبنی و یک میلیون قوطی شیرخشک نوزاد پیگیر دریافت مجوز  1۰مقدسی گفت: با توجه به دپو شدن 

ستیمصادرات ه . 
وگو با خبرنگارناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی  

های اخیر، کمبود نهاده دامی به یک خبر داد و گفت: با وجود آنکه در هفته های دامینهاده مشکالت، از مرتفع شدن بخشی از جوان
رود با ادامه وضعیت بحرانی و قحطی تبدیل شده بود، اما از هفته گذشته بخشی از مشکالت نقل و انتقال ارز رفع شد که انتظار می

های دامی به تعادل برسداین روند بازار نهاده . 
تومان افزایش یافته است که همین  1۰۰تومان و جو  1۵۰افزود: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلو ذرت و سویا  وی

رو شدامر موجب شد تا قیمت کلزا، تخم پنبه و یونجه با نوساناتی روبه . 
یده است، بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت تمام تومان رس 3۶۰هزار و  2مقدسی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده شیر خام به باالی 

تومانی  3۶۰در فروش هر کیلو شیرخام حداقل با زیان  دامداران شده شیرخام، موضوع را به ستاد تنظیم بازار منعکس کردیم چرا که
 .روبرو هستند

ت، بیان کرد: ذخایر استراتژیک پشتیبانی امور دام های دامی جوابگوی نیاز دامداران نیساین مقام مسئول با اشاره به اینکه ذخایر نهاده
تواند نیاز کل کشور را تامین کندتنها برای روز مباداست و نمی . 

دربازار آزاد بسیار باالتر از نرخ مصوب تنظیم بازار است، از این رو این امر در  های دامینرخ نهاده به گفته وی، با توجه به آنکه
ی داردقیمت تمام شده تاثیر بسزای . 

 نگران واردات شیرخشک صنعتی در قالب پوشش شیر خشک نوزاد هستیم/کمبود شیرخام تولیدی صحت ندارد :بیشتر بخوانید
 مقدسی ادامه داد: با توجه به آنکه ماشین تولید دامداران و مرغداران موجود زنده است، بنابراین تولیدکنندگان ناچارند که با هر قیمتی

دهند تا تولیدکنندگان بتوانند را خریداری کنند، این درحالی است که توزیع کنندگان، فاکتور مستندی ارائه نمی نهاده مورد نیازشان
کنندادعایشان را ثابت کنند و تنها مبلغ باال بود را به صورت نقدی دریافت می . 

 18بیان کرد: قیمت شیرخشک از کیلویی  ها دپو شده است،هزار تن شیرخشک در کارخانه 1۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
زندهزار تومان تقلیل یافته است که ادامه این روند ضربه مهلکی به تولید داخل می 1۶تومان به  9۰۰هزار و  . 

 1۰های لبنی اعالم کرد و گفت: با توجه به دپو شدن وی در پایان ممنوعیت صادرات را عامل اصلی دپو شدن شیرخشک در کارخانه
ای ن شیر خشک صنایع لبنی و یک میلیون قوطی شیرخشک نوزاد پیگیر دریافت مجوز صادرات هستیم، اما هنوز نتیجههزارت

 .نگرفتیم
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات

 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

 جمعی از تولیدکنندگان خواستار اصالح قیمت و صادرات تخم مرغ شدند
شماری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ خراسان رضوی روز سه شنبه با برگزاری نشستی در مشهد  -ایرنا  -مشهد 

در بازار و واردات آن ابراز ناخرسندی نشان به ممنوعیت صادرات تخم مرغ، نبود توازن بین قیمت تولید و نرخ فروش تخم مرغ 
 .دادند

به گزارش ایرنا، تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ در این نشست با حضور اعضای اتاق بازرگانی مشهد در محل کانون 
درات مرغ و تخم کارآفرینان خراسان رضوی، خواستار اصالح قیمت تخم مرغ در طرح تنظیم بازار و همچنین رفع ممنوعیت صا

  .مرغ شدند
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار خراسان رضوی در این نشست گفت: به صنعت دام و طیور به عنوان بخش مهمی از کشاورزی 
توجه الزم صورت نمی گیرد، محصوالت کشاورزی ایران به ویژه در بخش دام و طیور از کیفیت باالیی برخوردار است اما این 

ی زیادی داردبخش ضعف مدیریت .  
سید حسن موسوی افزود: خراسان رضوی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ ایران است و هیچ 

مشکلی در تامین نیاز مردم ندارد، با این وجود در پی افزایش قیمت ها و اختصاص نیافتن ارز دولتی به برخی نهاده های پرورش 
هزار  72ولید تخم مرغ به شدت باال رفته به طوری که اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ برای تولیدکننده به طیور قیمت تمام شده ت

  .لایر رسیده است
هزار و  53وی ادامه داد: این در شرایطی است که سازمان تعزیرات حکومتی هنوز نرخ  لایر دو سال پیش را مالک ارزیابی  500

هزار تا  15قرار داده است، بر این اساس مرغدار برای فروش هر کیلوگرم تخم مرغ بین قیمت تخم مرغ برای تولیدکننده  هزار  17

  .لایر ضرر می کند
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار خراسان رضوی گفت: افزایش هزینه های تولید برای مرغداران باعث شده چرخه تولید جوجه 

رج شود به نحوی که اکنون دو میلیون قطعه مرغ تخمگذار باید راهی کشتارگاه ریزی تا تولید مرغ و تخم مرغ از شرایط عادی خا
  .شوند، در این شرایط دولت نیز صادرات مرغ و تخم مرغ را ممنوع کرده و همین باعث زیان مرغداران شده است

هزار تن تخم  2۰مجوز واردات وی افزود: از سوی دیگر در حالی که هیچ نیازی به واردات تخم مرغ نیست دولت در دو ماه گذشته 
مرغ کم کیفیت از ترکیه صادر شده است. یکی از رسالت های مهم شرکت پشتیبانی امور دام حمایت از صنعت دام و طیور است اما 
از زمانی که مسئولیت تنظیم بازار بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد این شرکت در عمل رسالت خود را از دست 

وزارت جهاد کشاورزی نیز در تنظیم بازار نقش خود را ایفا نمی کند داد و .  
بخش کشاورزی اتاق بازرگانی نیز فقط چانه زنی برای دو یا سه محصول را انجام می دهد و عمال در خصوص دام و  :وی ادامه داد

وی مربوط به بخش کشاورزی می باشد و درصد اشتغال خراسان رض 23طیور هیچ نقشی ایفا نمی کند. همه اینها در حالی است که 
درصد اشتغال استان به بخش صنایع تبدیلی مربوط است لذا توقف صادرات و تولید در این حوزه بخشی از اشتغال  5۰همچنین 

  .خراسان رضوی را از بین می برد
 

 سرمایه های بلوکه  *
هزار تن تخم مرغ از ایران صادر کرد و دولت  1۰۰ن میزا 1394یک صادرکننده مرغ و تخم مرغ نیز در این نشست گفت: سال 

اما هم  .در همان زمان اعالم کرد که اگر روزی ناگزیر به واردات تخم مرغ شدیم هیچگاه مانع از صادرات تخم مرغ نخواهیم شد

  .اینک در پی ممنوعیت صادرات این اقالم سرمایه صادرکنندگان در انبارها بلوکه شده است
هزار لایر به فروش می رسد و عرضه تخم مرغ دچار  15۰موسوی افزود: هم اینک هر کیلوگرم تخم مرغ در بازار سیدمهدی سعید 

اگر به مشکالت این بخش توجهی نشود چند ماه دیگر تخم مرغ نیز به سرنوشت مرغ دچار شده و بسیاری از  .مشکل شده است

  .مرغداران را مجبور به تعطیلی واحدهای خود می کند
 

 نرخهای غیرواقعی  *
یک صادرکننده دیگر مرغ و تخم مرغ نیز در این نشست گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نرخ هر کیلوگرم 

هزار لایر خریداری می شود 6۰هزار تا  56هزار لایر اعالم می کند در حالی که از مرغداران به نرخ هر کیلو  78تخم مرغ را  .  
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افزود: نرخهایی که از سوی سازمان صنعت برای خرید تخم مرغ از مرغداران اعالم می شود غیرواقعی است و  سید هادی مظلومان
  .بر اساس همین نرخهای غیرواقعی کار تنظیم بازار را انجام می دهد

ارسال خریداری کنیم، وی ادامه داد: در شرایطی که نهاده های مصرفی طیور)انواع دان مرغ( را باید به سه برابر قیمت نسبت به پ
  .چرا تخم مرغ را از ما کمتر از قیمت پارسال خریداری می کنند

 
 کاهش تولید و بیکاری کارگران  *

یک تولیدکننده مرغ و تخم مرغ نیز در این نشست گفت: دو سال است که واحدهای تولیدی مرغ و تخم مرغ در خراسان رضوی 
هزینه زیادی برای تجهیز مرغداریها و نگهداری و پرورش مرغ انجام داده اندعاری از آنفلوآنزای پرندگان هستند و  .  

در این شرایط که قیمت تخم مرغ پایین نگه داشته و صادرات ممنوع شده است تولیدکنندگان قادر به تامین  :سیدعلی سادات افزود

ا کاهش دهند که این مهم به بیکاری کارگران می انجامدهزینه های خود نیستند و مجبور می شوند واحدها را تعطیل یا میزان تولید ر .  
 

 نهاده های دو نرخی  *
محمد نوری فرد یکی دیگر تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ در خراسان رضوی هم گفت: برای نهاده ها دو نرخ در بازار وجود دارد، 

ی شود اما سه ماه طول می کشد به دست تولیدکننده تومان وارد کشور م 42۰۰یک نرخ مربوط به نهاده ای است که با ارز دولتی 
درصد گرانتر از نرخ رسمی آن در بازار عرضه می کنند و  6۰برسد. نرخ دوم نیز مربوط به بازار آزاد است که عده ای نهاده را 

انتر را خریداری کندتولیدکننده به دلیل اینکه نهاده با نرخ دولتی با تاخیر سه ماهه به دستش می رسد ناگزیر است نهاده گر .  
 

 ممنوعیت صادرات خالف قانون است  *
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مشهد و رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی نیز در این 

تنشست گفت: هرگونه ممنوعیت صادرات محصوالت داخلی خالف قانون و سیاستهای برنامه پنجم توسعه اس .  
محمدحسین روشنک افزود: بعد از صنعت نفت، صنعت مرغ و تخم مرغ بیشترین سرمایه گذاری را در کل کشور انجام داده اما از 

  .تولیدکننده مرغ و تخم مرغ هیچ حمایتی نمی شود، در حالی که مشکالت این صنف مشکالت مردم است
تخم مرغ صادر شود و بخشی از یارانه ای که در قالب نهاده های طیور به  وی ادامه داد: در این شرایط دولت باید اجازه دهد مرغ و

  .تولیدکننده می دهد در زمان صادرات محصول از صادرکننده پس بگیرد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: دولت در زمانی که قیمتها افزایش می یابد برای راضی کردن 

تنظیم بازار تولیدکنندگان را وادار به کاهش قیمت می نماید و در صورتی که از این حیث به نتیجه الزم نرسید  مردم در قالب طرح
  .اقدام به واردات آن کاال می کند که این یک ایراد است

برای همه  وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در زمینه دام و طیور نتوانسته به وظیفه خود به خوبی عمل کند. این وزارتخانه
  .بخشهای تولیدی ارز دولتی دریافت می کند اما در مدیریت بازار، صادرات و واردات ناموفق بوده است

روشنک ادامه داد: ریشه بخشی از مشکالت تمرکز اختیارات در تهران است. در شرایطی که همه تصمیمات در حوزه اقتصاد در 
اسخگوی تبعات این تصمیمات در استانها باشندتهران گرفته می شود چرا باید مسئوالن استانی پ .  

نشست تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرغ و تخم مرغ خراسان رضوی بدون حضور مسئوالن و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و 
  .تجارت و جهاد کشاورزی برگزار شد

 65ره است. مصرف تخم مرغ در این استان میلیون قطعه در هر دو 9واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت  27۰خراسان رضوی دارای 

هزار تن مازاد تولید آن به کشورهای دیگر صادر می شد 3۰هزار تن در سال است و پیش از این تا  .  
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – 2۴/11/1397تاریخ : 

برابری واردات از روسیه  ۳تغییر نرخ ارز مشکل گوشت را به وجود آورد/ افزایش   
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: مشکل ایجادشده در ایران به دلیل کمبود گوشت 

  .نیست، بلکه قیمت گوشت با تغییر نرخ ارز باال رفته است
ارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد پس از امضای یادداشت به گزارش خبرگزاری ف

تفاهمی در مورد تجارت گندم با همتایان روس و قزاقستانی در مسکو، اظهار داشت: این یادداشت تفاهم از یک سال و پیش با 
 .مذاکرات سه طرف امضا شد

کند، به عبارت دیگر ایران خودکفا شده است، با این اندازه ای است که نیاز داخلی را تامین می وی افزود: تولید گندم در ایران به
توانیم با همکاری روسیه و قزاقستان به سایر کشورهای جهان گندم صادر کنیموجود ما می . 

نیاز داخلی است، عالوه بر آن های خوبی در صنعت آرد به وجود آمده است که دو برابر مهرفرد ادامه داد: در ایران زیرساخت
 .سیلوی گندم ایران در سطح خوبی است و ما هم اکنون پنج میلیون تن تجارت آرد داریم

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: بر اساس توافق صورت گرفته ایران گندم وارد خواهد کرد و پس از تبدیل به آرد دوباره آن را 
برندهای ایرانی، قزاقستانی و روسی هستند که با مشارکت یکدیگر کار را جلو میکتکند و حلقه وصل این چرخه شرصادر می . 

وی ادامه داد: قزاقستان از ترانزیت و لجستیک ایران برای رساندن کاالهای خود به دست مشتریان استقبال کرده است و ما با این 
کنیمکشور بر روی سوآپ گندم کار می . 

یع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که ایران تا چه اندازه از قزاقستان گندم معاون توسعه بازرگانی و صنا
های خصوصی استبرای صادرات مجدد وارد خواهد کرد، گفت: هنوز حجمی تعیین نشده و این کارها برعهده بخش . 

های الزم برای به عنوان دولت ها زیرساخت وی افزود: در ایران کارخانجات آرد به بخش خصوصی تعلق دارند، ضمن اینکه ما
کنیمتجارت بخش خصوصی را مهیا می . 

شود، تواند از خط اعتباری که دربانک گشوده میمهرفرد خاطرنشان کرد: براساس مفاد یادداشت تفاهم امضا شده، خریدار گندم می
 .استفاده کند

گردد، اظهار داشت: در یادداشت تفاهم قید ه، زیرا به تجارت نفت برمیوی با بیان اینکه بحث تهاتر آن چنان مورد بحث قرار نگرفت
توانیم با ارز دهند؛ ما مینشده است که با چه ارزی معامله خواهد شد، اما اطالع داریم که در روسیه ثبت سفارش را با روبل انجام می

 .ملی کشورهای خود با یکدیگر معامله کنیم
به ایران هم گفت: معاون وزیر کشاورزی روسیه در دیداری که امروز داشتیم، به افزایش  وی در مورد صادرات گوشت روسیه

 .صادرات گوشت این کشور به ایران اشاره کرد و گفت که نسبت به یک سال پیش سه برابر شده است
ت گوشت باال رفته استمهرفرد افزود: مشکل ایجاد شده در ایران به دلیل کمبود گوشت نیست، بلکه با تغییرات نرخ ارز قیم . 

معاون وزارت جهاد کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد که سهم روسیه در واردات گوشت ایران به ویژه واردات گوشت گوسفند 
 .افزایش یافته است

از تواند به جای بخشی وی در بخش دیگری از سخنان خود به امکان افزایش خرید سویا از روسیه اشاره کرد و افزود: روسیه می
 .گندم سویا تولید کند

شود که فاصله کند، اظهار داشت: بخش عمده سویا در قاره آمریکا تولید میمهرفرد با بیان اینکه ایران پنج میلیون تن سویا وارد می
سودمند  تواند برای دو کشورزیادی با ایران دارد و به همین دلیل خرید سویا از روسیه یا کشت فراسرزمینی سویا در این کشور می

 .باشد
 لینک خبر 
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 صادرات و وادرات 
خبرنگاران جوان  – 26/11/1397تاریخ :   

 امضای یادداشت تفاهم برای حل مشکل صادرات گندم روسیه و قزاقستان به ایران
تفاهم سه جانبه همکاری در تجارت گندم امضا کردند که به موجب آن مشکل مالی صادرات گندم  ایران، روسیه و قزاقستان یادداشت

 .به ایران حل شد
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش ، های صنایع غذایی ایران گفت: ایرانبه نقل از رویترز، دبیرکل انجمن 

برابر کند،  3برابر یا  2به ایران را  گندم تواند عرضهروسیه و قزاقستان در سازماندهی تامین هزینه قرارداد گندم که می
اندهایی داشتهپیشرفت . 

های این مذاکرات سال گذشته آغاز شد، اما به علت مسائل مالی متوقف شد. بر اساس این قرارداد روسیه و قزاقستان، گندم آسیابان
های کنند؛ بازاری که در اختیار ترکیه و کشورها را به عراق ارسال میها آرد حاصل از این گندمایران را تامین و در عوض آن

 .دیگر است
ایران، روسیه و قزاقستان روز سه شنبه یادداشت تفاهم همکاری در تجارت گندم امضا کردند. این یادداشت تفاهم بخشی از یک 

های همسایه استدر زمینه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران، روسیه و قزاقستان و دیگر کشور ترمذاکرات گسترده . 
درصد رسید 1۰۵درصد خوداتکایی گندم به  :بیشتر بخوانید  

تواند از یک خط اعتباری که توسط بانک در این توافق نامه جدید سه جانبه، ذکر شده که خریدار می»کاوه زرگران به رویترز گفت: 
هایی که وی نام بانک« شود.، استفاده کند. از این رو تامین مالی این قرارداد که سال گذشته نگرانی اصلی بود، تامین میگشایش یافته

توانند چنین خط اعتباری را بگشایند، ذکر نکردمی . 
و سوآپ گندم از روسیه و قزاقستان افزایش خواهد یافت ترانزیت در این مورد،»وی افزود:  .» 

های های گندم روسیه بود. با این حال، آسیابانترین بازاربه خودکفایی گندم رسید، یکی از بزرگ 2۰1۶انی که در سال ایران تا زم
 .خصوصی ایران که اجازه ندارند از گندم داخلی برای صادرات آرد استفاده کنند، هنوز به واردات گندم نیاز دارند

های عراق و افغانستان صادر کنداز گندم روسیه را به کشور تواند آرد تولیدیزرگران توضیح داد: ایران می . 
 2۰17-18تن گندم در سال تجاری  ۵۰۰هزار و  137« شود.برابر می 3یا  2در این رابطه، واردات گندم به ایران »وی ادامه داد: 

 .از روسیه به ایران صادر شده است
میلیون تن از این میزان را سال آینده شمسی از  3و همچنین در نظر دارد تا میلیون تن ذرت نیاز دارد  7.۵زرگران ایران در سال به 

 .روسیه وارد کند

میلیون تن از آن را از روسیه وارد کند 1.۵رود میلیون تن جو نیاز دارد که انتظار می 3وی افزود این کشور همچنین به  . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – 28/11/1397تاریخ :

 صادرات چای سریالنکا به ایران کاهش یافت 
میلیون کیلوگرم کاهش  1۰میلیون کیلوگرم به  32ها از مشکالت پرداخت ناشی از تحریمصادرات چای سریالنکا به ایران به علت 

  .یافته است
الملل فارس، لوسیل ویِجوارِدنا، رئیس اتحادیه چای سریالنکا به دیلی میرر گفت با توجه به اعمال به گزارش گروه اقتصاد بین

ت چای این کشور به ایران با مشکالت متعددی مواجه شده استهای تجاری متعدد علیه ایران، دریافت پول صادراتحریم . 
ها به دالر را نوامبر سال گذشته، و آمریکا علیه ایران اعمال کردند، تسویه پرداخت 5هایی که اتحادیه اروپا در تحریم»وی افزود: 

میلیون کیلوگرم  1۰رقم اکنون به حدود شد که این میلیون کیلوگرم چای به ایران صادر می 32دشوار ساخته است. ساالنه حدود 
 «.کاهش یافته است

 .وی تصریح کرد ایران چهارمین خریدار بزرگ چای سریالنکا بود
های اتحادیه اروپا و آمریکا، دریافت پول صادرات ویِجوارِدنا گفت سریالنکا در عوض پول چای از ایران نفت خرید اما با تحریم

شدت سخت شده استچای برای صادرکنندگان ما به  . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – 28/11/1397تاریخ : 

 ممنوعیت صادرات مرغ ابالغ شد 
  .بر اساس بخشنامه گمرک، صادرات مرغ از اول اسفندماه ممنوع شد

دفتر صادرات گمرک ایران به گمرکات اجرایی کشور، ابالغ شده و ای از سوی مدیرکل بخشنامه به گزارش خبرگزاری فارس،
ممنوع کرده است 98خرداد  15صادرات مرغ را از اول اسفند تا  . 

به پیوست تصویر نامه شماره  97.8.1مورخ  2۵9.97.93۰۰27در این بخشنامه تاکید شده است، پیرو بخشنامه شماره 
تا  97.12.1و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از تاریخ  وزیر صنعت، معدن 97.11.17مورخ  ۶۰.298۴97

لذا شایسته است ضمن اقدام الزم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه ابالغ و بر حسن اجرای  شود.پایان ماه مبارک رمضان ارسال می
 .آن نظارت مستمر معمول دارند

اینکه وزارت جهاد بارها اعالم کرده در تولید مرغ خودکفا هستیم و بیش از به گزارش فارس، قیمت مرغ در چند ماه گذشته به رغم 
هزار تومان رسید، سه روز پیش ستاد تنظیم بازار اعالم کرد که  15هزار تومان به  9شود، قیمت از کیلویی نیاز در کشور تولید می

ای وجود ندارد. بنابراین بازار راه قیمتی در هیچ مغازهها به فروش برسد اما چنین فروشیتومان نباید در خرده 115۰۰مرغ بیش از 
رودخود را می . 

ها انجام سوال این است که اگر قیمت مرغ آنقدر باال رفته که توان خریدی برای مردم نمانده است، چرا منع صادرات را پیش از این
بخورندتوانند بخرند حداقل مرغ هزار تومان نمی 9۰دادند، مردم که گوشت نمی . 

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 

ایرنا  – 28/11/1397تاریخ :   

هزارتن گوشت قرمز وارد کشور شد۱۳۳  
هزار تن انواع گوشت قرمز در دهه نخست بهمن ماه  133یک مقام مسئول وزارت جهاد کشاورزی از واردات  -ایرنا  -تهران 

هزارتن الشه گوشت گوسفندی به کشور  36اله، هزار تن گوشت منجمد گوس 97امسال خبرداد و گفت: بر اساس آمار گمرک، امسال 
درصد افزایش دارد 146وارد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال  . 

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارتخانه مزبور، مسعود بصیری مدیرکل دفتر تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی 
هزار تن گوشت مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شده  16۰تا  14۰ین وزارت جهاد کشاورزی افزود: سال های گذشته نیز ب

بود، اما این میزان واردات برای مصرف صنفی، صنعت، پادگانها، بیمارستانها، رستورانها و غیره بود، اما اکنون به دلیل افزایش 
 .قیمت، گوشت های وارداتی در سبد خانوار قرار گرفته است

تومانی در قالب الشه، منجمد، بسته بندی و دام زنده وارد کشور می  42۰۰ارداتی گوسفندی و گوساله با ارز به گفته وی، گوشت و
شود و به علت اختالف قیمت گوشت قرمز، تولید داخل با وارداتی تنظیم بازار، اقشار مختلف به سمت خرید گوشت تنظیم بازار سوق 

 .پیدا کرده اند
 

اخلی وضعیت تولید گوشت قرمز د **  
هزار تن ذکر کرد و اظهارداشت: تولید داخلی گوشت قرمز کاهش نیافته و  96۰وی گوشت قرمز مورد نیاز کشور را ساالنه حدود 

درصد نیاز کشور به این محصول از طریق واردات تامین می شود 13تا  12 . 
جهاد کشاورزی در زمینه صادرات پوست گوسفندی مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت 

میلیون جلد پوست گوسفندی از کشور صادر شده که نشان می دهد این میزان گوسفند در کشور کشتار  16گفت: امسال تاکنون نزدیک 
 .و گوشت آن به مصرف رسیده است

بخشی از کشتار دام در کشور به شکل سنتی و وی اضافه کرد: کاهش کشتار در کشتارگاه ها به معنای کاهش تولید نیست، زیرا 
 .خارج از کشتارگاه ها صورت می گیرد

بصیری قاچاق را از عوامل موثر در افزایش قیمت گوشت قرمز تولید داخل دانست و افزود: افزایش قیمت ارز موجب شد تا تقاضای 
قانونی آن داشته است دیگری برای دام زنده کشور به وجود آمده که اثر روانی زیادی در خروج غیر . 

وی با بیان این که امسال دامداران و چوبداران با توجه به افزایش نرخ ارز تمایل دارند که دام سبک خود را با قیمت باال و نقدی 
 .بفروش برسانند، گفت: یکی از راهکارها برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز، مبارزه با قاچاق دام زنده است

مسئول، فرار کاال را یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز دانست و تصریح کرد: شهروندان کشورهای همسایه در این مقام 
قالب توریست و یک روزه در شهرها و روستاهای مرزی کشور وارد می شوند و به دلیل اختالف ارزش پولی ایران با کشور خود، 

فرار کاال شکل می گیرد اقدام به خرید مایحتاج کرده و بدین ترتیب . 
درصد گوشت  1۰هزارتن است که پیش از این نیز  96۰به گزارش ایرنا، طبق آمارها اکنون نیاز سالیانه کشور به گوشت قرمز 

 .قرمز مورد نیاز از محل واردات تامین می شد
رلی نقل و انتقال دام زنده به استان مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی به تازگی درباره تشدید نظارت های کنت

ها با هدف کاهش قاچاق دام از کشور گفته بود: ایستادن مردم در صف گوشت تنظیم بازار به معنی قحطی و کمبود تولید نیست، بلکه 

 ..این موضوع به دلیل فاصله قیمت بین گوشت یارانه ای و گوشت بازار آزاد است
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 ایرنا – 29/11/1397تاریخ: 

 واردات نهاده های دامی نسبت به پارسال پنج برابر افزایش یافت
امسال تاکنون بیش از پنج برابر پارسال مدیرکل شرکت پشتیبانی و امور دام استان خوزستان گفت: از ابتدای  -ایرنا -بندرامام خمینی

 .نهاده های دامی وارد کشور شده است و برای سال آینده نیز بیش از امسال اقالم مورد نیاز تامین خواهد شد
هادی سالمات»به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به بندر امام خمینی )ره(،  هزار تن  65روز دوشنبه روی عرشه کشتی باری که  «

را از آلمان وارد کرده و در حال تخلیه بار در بندر است، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکنون همزمان با این کشتی،  جو دامی
 .پنج فروند کشتی دیگر در نوبت تخلیه بار قرار دارند

عالوه بر انبارهای وی تصریح کرد: روزانه بطور متوسط هشت هزارتن نهاده های دامی در این بندر تخلیه بار انجام می شود که 
 .استیجاری در قالب شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی به مقصد مشتریان در استانهای مختلف حمل می شود

سالمات با بیان اینکه واردات نهاده های دامی شامل کنجاله سویا، ذرت و جو می شود، گفت: در بندر امام خمینی )ره( قیمت فروش 
تومان است 26۰۰کنجاله و  15۰۰، ذرت 15۰۰هر کیلو جو  . 

وی اضافه کرد: در مقطعی که مشکل حمل و نقل پیش آمد، در ارسال بار با چالش روبرو شدیم اما اکنون مشکلی در حمل و نقل 
شودهای حمل ارسال مینداریم زیرا اکنون نهاده ها به دو شکل روباری و نگهداری در انبارها توسط شرکت . 

ناشی از فضای روانی حاکم بر بازار دانست و افزود: شرکت پشتتیبانی امور دام به عنوان تنظیم کننده سالمات بخشی از مشکالت را 
دهدبازار، کار خود را در کنار بخش خصوصی انجام می  . 

 .وی گفت: تالش داریم واردات نهاده های دامی برای سال آینده نیز نسبت به امسال هم افزایش یابد

تومانی تضمین کرده است 42۰۰های دامی از جمله کاالهایی هستند که دولت واردات آنها را از محل ارز به گزارش ایرنا، نهاده  . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

درصد افزایش یافت ۲۰امام خمینی  واردات نهاده های دامی به بندر  
معاون بندری و اقتصادی بندر امام خمینی)ره( در استان خوزستان گفت: تاکنون امسال واردات نهاده های  -ایرنا -بندرامام خمینی

ش دام و درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است و این امر روند افزایشی در تامین نیاز بخ 2۰دامی به این بندر رشد 
 .طیور همچنان ادامه دارد

 1۰ایرج مدیری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اعزامی ایرنا افزود: آمارها بیانگر آن است که از ابتدای امسال تاکنون 
هزار تن نهاده های دامی وارد بندر امام)ره 3۰۰میلیون و   .شده و این رقم در حال افزایش است (

 6هزار تن در نوبت تخلیه در این بندر قرار دارد که  287ند کشتی حامل نهاده های دامی به ظرفیت اکنون هفت فرو :وی گفت

 .فروند ذرت و یک فروند جو دامی است
فروند کشتی حامل نهاده های دامی  17مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و طیور کشور، از ورود « حمید ورناصری»پیش از این 

که چند محموله به بندر امام وارد شده است و طیور خبر داده بود .  
 .وی تصریح کرد که هیچ کمبودی در تامین ذرت، کنجاله سویا و جو نداریم

میلیون تن انواع نهاده های دامی  9طبق آمارهای منتشر شده، سالیانه نزدیک به  ذرت، جو و کنجاله سویا( به ارزش سه میلیارد )

 .دالر وارد کشور می شود
 

میلیون کاالی اساسی در بندر امام)ره 1.9ر انبا ** ) 
مدیری اضافه کرد: امروز بندر امام خمینی با برخورداری از تجهیزات مدرنی که سالهای گذشته فراهم شده، زیرساخت های خوبی 

میلیون تن کاال فراهم کرده است 3.5برای انبار  . 
لف این بندر خبر داد که به تدریج به محل های ذیربط در سطح میلیون تن کاالهای اساسی در بخش های مخت 1.9وی از موجودی 

 .استان های کشور حمل می شود
هزار تن در اسکله ها انجام می  65تا  6۰این مقام مسئول یادآورشد: روند تخلیه کشتی های باری به ویژه اقیانوس پیما با ظرفیت بین 

 .شود
درصد حمل و نقل  15دی در زمینه تخلیه بار از بنادر کشور، از ابتدای امسال رشد وی ادامه داد: با رویکرد سازمان بنادر و دریانور

 .ریلی در بندر امام نسبت به مدت مشابه پارسال ثبت شد
مدیری گفت: براساس تدابیر اتخاذ شده در زمینه سرعت بخشیدن به تخلیه بار در این بندر، در آینده نزدیک تجهیزات جدیدی مستقر 

خلیه کاال با یک استاندارد باالیی اجرایی شودخواهد شد تا ت . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 2۶/11/1397تاریخ : 

هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شد ۱۲6مسال   
هزار تن گوشت قرمز  126اسالمی گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای -ایرنا  -جیرفت 

 .وارد کشور شده که در مقایسه با سال قبل شاهد افزایش واردات این کاالی اساسی بوده ایم
گوشت هزار تن  3۰۰احمدعلی کیخا شامگاه پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امسال ارز مورد نیاز برای واردات 

هزار تن ارز تاکنون تامین شده است 2۰۰قرمز تخصیص داده شده که  .  
درصد این میزان را از خارج تامین می شد 1۰وی تصریح کرد: ساالنه یک میلیون تن گوشت در کشور مصرف می شود که  .  

اد کشاورزی بیایند و گمرک شرایط ها باید به کمک جهکیخا اظهار داشت: برای رسیدن به تعادل در زمینه گوشت قرمز سایر ارگان
  .را تسهیل کند تا التهاب بازار کم شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از برنامه ریزی طرحی برای ساماندهی دشت های حاصلخیز خبر داد و گفت: 
شودکشاورزی باید در مناطق دارای آب توسعه پیدا کند در غیر این صورت دچار مشکل و بحران می  .  

های آب را اجرا کند و بابت فروش آب اگر پولی گرفته در همان محل خرج شودوی افزود: به دولت اجازه دادیم سیاست .  
میلیارد دالر برای پرداخت یارانه تامین کاالهای اساسی گذاشته شده است، گفت: باید  14کیخا با بیان اینکه در الیحه بودجه امسال 

ر روستاها اقتصادی باشد تا از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری شودکاری کنیم که کشاورزی د .  
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در سفر به جنوب کرمان پس از 

  .شرکت در جشنواره ملی مرکبات از شهرستان کهنوج بازدید کردند
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 2۶/11/1397تاریخ : 

درصد کاهش داد 59جمهوری آذربایجان واردات غله از روسیه را   
درصد کاهش داده  59.4روسیه را میالدی واردات غله از فدراسیون  2۰18جمهوری آذربایجان در نیمه اول سال  –ایرنا  –باکو 

 . است
میالدی  2۰18به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری ' رپورت ' به نقل از منابع روسیه ، جمهوری آذربایجان در نیمه اول سال 

درصد کمتر بود 59.4میالدی  2۰17هزار تن غله از این کشور وارد کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال  376  .  
 2.4میلیون تن غالت صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  31.8میالدی ، 2۰18ور کلی روسیه در نیمه اول سال بط

  . درصد بیشتر بود
 ایران سومین وارد کننده غله از روسیه **

درصد افزایش  8.8که میلیون تن غله از روسیه وارد کرده  5.75مهمترین خریدار غالت روسیه مصر است که در مدت یاد شده 
 .نشان می دهد

 12میلیون تن )با  1.47درصد کاهش( در مقام دوم و جمهوری اسالمی ایران با واردات  15میلیون تن ) 3.75ترکیه با واردات 
 .درصد کاهش( در مقام سوم قرار دارد

این فرآورده از روسیه را به دلیل قیمت جمهوری آذربایجان که پیشتر از قزاقستان غله وارد می کرد ، در سالهای اخیر واردات 
  . مناسب آن ترجیح داده بود

میالدی آذربایجان  2۰13به گزارش کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان ، در سال  هزار تن غله از قزاقستان وارد کرد، ولی  849

هزار تن رسید 62.3کاهش یافت و به  2۰17این رقم تا سال   .  
میالدی در مجموع  2۰17سال جمهوری آذربایجان در  هزار و  538نیز  2۰18هزار تن و در نیمه اول سال  274.4میلیون و  1

درصد آن از روسیه بوده است 9۰تن غله از خارج وارد کرده که بیش از  781.2  .  
 2با یک سال قبل هزار تن بود که در مقایسه  82۰میالدی دو میلیون و  2۰18مجموع تولید داخلی جمهوری آذربایجان در سال 

 . درصد بیشتر است
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – 28/11/1397تاریخ :

راس دام زنده به کشور از طریق فرودگاه امام خمینی  ۱۱۰۰ورود   
صد راس دام زنده از طریق فرودگاه بین المللی امام )ره( وارد کشور شدمحموله بار هوایی شامل هزار و  .  

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دفتر ارتباطات، اطالع رسانی و امور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( 
ی گوسفند زنده که توسط یک فروند هواپیمای باتوجه به سرعت باالی انتقال بار توسط هواپیما، لحظاتی پیش محموله هزار و صد راس

باری به تهران آمده بود از طریق پایانه هوشمند بار هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران واقع در فرودگاه  33۰پهن پیکر ایرباس 
المللی امام خمینی )ره( وارد کشور شدبین . 

گی دارد تا در امر تنظیم بازار گوشت قرمز کشور با ارگان های فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( با زیر ساخت های کامل آماد
 .مسئول همکاری کند

 .عملیات ترخیص محموله دام زنده نیز در اسرع وقت و توسط گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( انجام خواهد شد
 لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – 28/11/1397تاریخ : 

بهمن امسال/تولید گوشت در داخل کاهش نداشته است  ۱۲هزار تن گوشت قرمز تا  ۱۳۳واردات   
بهمن امسال خبر داد 12هزار تن گوشت قرمز تا  133مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی از واردات  .  

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مسعود بصیری گفت: بر اساس آمار گمرک 
صورت هزار تن به  3۶هزار تن گوشت منجمد گوساله وارد کرده و واردات گوشت گوسفندی نیز به میزان  97ایران،طی امسال 

درصد افزایش نشان می دهد 1۴۶الشه انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  . 
هزار تن گوشت مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شد، اما این  1۶۰تا  1۴۰وی اظهار داشت: در سال های گذشته بین 

ان ها و آشپزخانه ها بود، اما اکنون گوشت های میزان واردات برای مصرف صنف و صنعت، پادگان ها، بیمارستان ها، رستور
 .وارداتی به علت قیمت در سبد خانوار قرار گرفته است

تومانی به صورت الشه، منجمد، دام زنده و وکیوم شده وارد  ۴2۰۰بصیری با بیان این که گوشت وارداتی گوسفندی و گوساله با ارز 
مز تولید داخل با گوشت وارداتی تنظیم بازار، اقشار غنی و فقیر به سمت می شود، تصریح کرد: به علت اختالف قیمت گوشت قر

اندخرید گوشت تنظیم بازار سوق پیدا کرده . 
درصد آن از طریق  13تا  12هزار تن عنوان و خاطر نشان کرد که تنها  9۶۰وی گوشت قرمز مورد نیاز کشور را ساالنه جدود 

 .واردات تامین می شود
ه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی با اذعان به این که تولید گوشت مدیرکل دفتر برنام

قرمز در داخل کشور کاهش نداشته است، به آمار گمرک ایران در زمینه صادرات پوست گوسفندی اشاره کرد و گفت: از ابتدای 
از کشور صادر شده که نشان می دهد این میزان گوسفند در کشور کشتار و  میلیون جلد پوست گوسفند 1۶امسال تا کنون نزدیک به 

 .گوشت آن به مصرف رسیده است
وی درعین حال یادآورشد که بخشی از کشتار دام در کشور به صورت سنتی و خارج از کشتارگاه ها صورت می گیرد و کاهش 

 .کشتار در کشتارگاه ها به معنای کاهش تولید نیست
ع قاچاق را از عوامل موثر در افزایش قیمت گوشت قرمز داخلی عنوان کرد واظهار داشت: با افزایش قیمت بصیری موضو

 .ارز،تقاضای دیگری برای دام زنده کشور به وجود آمده که اثر روانی زیادی در خروج غیر قانونی آن داشته است
تمایل دارند که دام سبک خود را با قیمت باال و به صورت نقدی  وی افزود: امسال دامداران و چوبداران با توجه به افزایش نرخ ارز

 .بفروشند و بنابراین یکی از راهکارها برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز، مبارزه با قاچاق است
دیگر از دالیل  مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی، فرار کاال را یکی

افزایش قیمت گوشت قرمز دانست و گفت: در شهرها و روستاهای مرزی نیز شهروندان کشورهای همسایه به صورت توریست و 
یک روزه وارد کشور می شوند و به دلیل اختالف ارزش پولی ما با کشورشان، اقدام به خرید مایحتاج خود کرده و از این طریق 

 .فرار کاال صورت می گیرد
 .وی افزود: بستر برای فرار و قاچاق کاال نباید در کشور مهیا باشد

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 27/11/1397تاریخ : 

 ابالغ ممنوعیت صادرات گوشت مرغ تا پایان ماه رمضان
 .صادرات گوشت مرغ از اول اسفندماه ماه ممنوع می شود و این ممنوعیت تا پایان ماه رمضان ادامه دارد

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش با ابالغ بخشنامه ای از سوی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران به گمرکات  

ممنوع خواهد شد( 98از اول اسفند تا پایان ماه رمضان)مصادف با پانزده خرداد صادرات مرغ اجرایی سراسر کشور، .  
یابدنرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ از پنجم اسفند کاهش می :بیشتر بخوانید  

مورخ  ۶۰.298۴97به پیوست تصویر نامه شماره  97.8.1مورخ  2۵9.97.93۰۰27امه شماره بر اساس این بخشنامه، پیرو بخشن
تا پایان ماه مبارک  97.12.1وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از تاریخ  97.11.17

دهای تابعه ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت لذا شایسته است ضمن اقدام الزم، مراتب را به کلیه واح رمضان ارسال می گردد.

 .مستمر معمول دارند
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – 22/11/1397تاریخ : 

کند روسیه گوشت و محصوالت لبنی به ترکیه صادر می  
کنیم و طی چند هفته آینده صادرات روسیه در ترکیه اعالم کرد:برای صادرات گوشت و محصوالت لبنی به ترکیه مذاکره میسفیر 

شود که در آن عوارض گمرکی اخذ نخواهد شداجرایی می .  
به دنبال بازارهای الملل خبرگزاری فارس، الکسی یرخوف سفیر روسیه در ترکیه اعالم کرد این کشور به گزارش گروه اقتصاد بین

ایمهای مثبت برای عرضه محصوالت گوشت و لبنی به این کشور را دریافت کردهجدید گوشت در ترکیه است و نخستین سیگنال . 
این دیپلمات روسی اعالم کرد: نخستین تصمیم برای اینکه محصوالت پروتئین روسی به بازارهای ترکیه شکل گرفت که در آن 

نخواهد شدعوارض گمرکی هم اخذ  . 
های آینده تحقق وگوهایی درباره نحوه اجرای این تصمیم انجام نشده اما من معتقدم چنین تصمیمی طی هفتههنوز گفت»وی گفت:

یابدمی .» 
که ما تالش کردیم در بازارهای ترکیه حضور جدی داشته باشیم، پیشرفت مهمی برای   سفیر روسیه در ترکیه اعالم کرد: این اقدام

شودمحسوب میروسیه  . 
هم روسیه  2۰18اند و دوباره در آگوست بحث کرده 2۰17نمایندگان روسیه و ترکیه موضوع صادرات گوشت به ترکیه را از سال 

 .بحث عرضه گوشت به بازارهای ترکیه را مطرح کرد
  لینک خبر
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 غذاییصنایع 
 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

شودمحمدی بازنگری میاستاندارد گالب و اسانس گل  
استاندارد گالب واسانس گل محمدی با حمایت دفترهماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست  -ایرنا -تهران

 .جمهوری و کانون گل محمدی و گیاهان معطر بازنگری و به روز می شود
به گزارش روزسه شنبه گروه علمی ایرنا از معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی دانش، 
صنعت و بازار گل محمدی و گیاهان معطر در این زمینه گفت: در دهمین جلسه هیأت مدیره که با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی 

شد بازنگری و تدوین موضوع استاندارد حوزه گالب و اسانس گل محمدی مورد دانش، صنعت و بازار معاونت علمی برگزار 
 .بررسی قرار گرفت

« سال پیش تدوین شده و در همان زمان نیز ناقص بوده است، این  5۰با یادآوری اینکه استاندارد حوزه گالب در « زهرا صاحبنظر

یگر، با توجه به انجام کشت در مناطق مختلف و متفاوت بودن حوزه را نیازمند بازنگری و تدوین مجدد خواند و گفت: از سوی د
کیفیت گل های مناطق سراسر کشور از جمله تبریز و کاشان، گالب این گل ها نیز متفاوت است و استاندارد فعلی با این محصوالت 

 .همخوانی ندارد
گالب تاکید دارد میزان اسانس تعریف شده در  وی بیان کرد: مورد دیگری که بر ضرورت تدوین و بازنگری مجدد استاندارد حوزه

گالب برای صادرات به کشورهای دیگر است که باید تمامی مشکالت تولیدکنندگان را در نظر بگیرند و دوباره این استاندارد بررسی 
 .شود

نیز بررسی شد زیرا این صاحبنظر درباره بررسی استاندارد اسانس گل محمدی نیز گفت: در این جلسه، استاندارد حوزه گل محمدی 
استاندارد براساس کیفیت گل های ایران نیست و بر اساس استاندارد کشورهای دیگر از جمله ترکیه و بلغارستان ترجمه شده و در 
کشور استفاده می شود به همین منظور با اسانس گل های محمدی تولید شده در کشور مطابقت ندارد و برای فروش محصوالت با 

ه می شویممشکل مواج . 
وی گفت: به منظور بررسی و تدوین دوباره، کانون گل محمدی و گیاهان معطر اصالحات استاندارد این دو حوزه را انجام داده و به 

 اداره استاندارد ارائه کرده است و نماینده کانون به عنوان دبیر کمیته تدوین استاندارد معرفی شده تا با همکاری اداره استاندارد این

ضوع را اجرایی و نهایی کندمو . 
  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان  – 27/11/1397تاریخ : 

هزار تومان ۱5افزایش قیمت گل در راه است/ نرخ مصوب هر شاخه گل رز   
دشود که قیمت گل با نوساناتی در بازار روبرو شوشاهرخی گفت: با ازدیاد تقاضا در روز مادر پیش بینی می . 

صنعت، تجارت و کشاورزی اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه گل و گیاه استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

بر داد و گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید، بسیاری از مغازه داران از رکود حاکم خ بازار گل ، از رکود حاکم برخبرنگاران جوان
هایی دارندبر بازار و نبود مشتری گالیه . 

با نوساناتی در بازار روبرو شود قیمت گل شود کهوی افزود: با ازدیاد تقاضا در روز مادر پیش بینی می . 
هزار،  ۵تا  3هزار، آنتوریوم  8تا  ۴هزار، مریم  3۵تا  3۰زار، لیلیوم ه 1۵تا  12را  نرخ مصوب هر شاخه گل رز شاهرخی
هزار تومان اعالم کرد 12ای هزار و میخک دسته 7تا  ۶نرگس  . 

های تولید و ازدیاد تقاضا در ایام پایانی سال، امکان پیش رئیس اتحادیه گل و گیاه استان تهران ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه
در بازار وجود ندارد مت گل و سبزهقی بینی . 

 رکود بر بازار گل حاکم است/ نرخ مصوب انواع گل در بازار :بیشتر بخوانید
 وی با اشاره به اینکه قیمت پیاز سنبل و الله در بازار افزایش یافته است، بیان کرد: با توجه به وارداتی بودن پیاز گل سنبل و الله و

یابدنی و نیمایی به واردات، طبیعی است که قیمت این اقالم گل در بازار افزایش میتوما ۴2۰۰اختصاص نیافتن ارز  . 
برابر رشد داشته است، اظهار کرد:  2.۵شاهرخی با اشاره به اینکه قیمت مواد اولیه و جانبی تولید گل در یک سال اخیر بیش از 

قیمت مواد اولیه و ملزومات گل نظیر پیاز، اسفنج، روزنامه و نایلون و رمان و... نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری 
امری طبیعی است داشته که با این وجودنوسان قیمت گل . 

اخیر برخی افراد در فضای مجازی به فعالیت در زمینه عرضه گل رئیس اتحادیه گل و گیاه در پایان تصریح کرد: در چند وقت 

شود چرا که این افراد زیرمجموعه اتحادیه نیستندپردازند که ثبت شکایات در این خصوص پیگیری نمیمی . 
  برلینک خ
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 گندم 
 خبرگزاری فارس  - 22/11/1397تاریخ : 

 موانع اجرای قیمت تضمینی/آیا بورس برای عرضه گندم آماده است؟ 
اند. موضوعی که به های اخیر، برخی مسئوالن و کارشناسان بخش کشاورزی بر لزوم عرضه گندم در بورس تأکید کردهطی هفته
ناپذیری به امنیت غذایی خواهد زدنشده و جبرانبینیابعاد مختلف آن، ضربات پیشرسد بدون پرداختن به نظر می .  

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس شورای اسالمی ، قانون افزایش بهره89در سال به گزارش خبرگزاری فارس،
توانند محصوالت خود را در بازار کشاورزی بورس این قانون، تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی می 33تصویب شد. طبق ماده 

 .کاالی ایران عرضه کنند
کند؛ اگر کشاورز محصول خود را در سازوکار سیاست قیمت تضمینی به این شکل است که دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می

التفاوت آن را تأمین کند. در این رابطه نیز وزارت جهاد از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابه تربورس کاالی ایران در قیمتی پایین
کشاورزی مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریورماه هرسال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی 

وزیران پیشنهاد کند هستند، برای تصویب به هیئتسال آینده محصوالت کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کاال . 
 چه موانع زیرساختی، مانع از اجرای طرح قیمت تضمینی است؟

های الزم جهت اجرای طرح قیمت تضمینی در کشور، این طرح را جایگزین هایی از عدم وجود زیرساختکارشناسان با ذکر نمونه
ونقل و دسترسی به های لجستیکی مانند انبار، حملند. ازجمله این موارد زیرساختدانمناسبی برای خرید تضمینی در این برهه نمی

اولین کاری که بورس کاال باید انجام دهد این » بورس برای همه کشاورزان است. به گفته سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
ن هیچ انباری به ما معرفی نشده است و این نشانه عدم است که انبارهای مورد تضمین خود را تعیین و به ما معرفی کند که تاکنو

 « .آمادگی بورس کاال برای انجام این کار است
ریزی برای آموزش کشاورزان قبل از اجرایی سازی طرح قیمت تضمینی گندملزوم برنامه  

شود که این میلیون نفر را شامل می ۴بر ، جمعیت کشاورز کشور بالغ93طبق سرشماری عمومی کشاورزی مرکز آمار در سال 
اند و اکنون همه این افراد به بازار بورس دسترسی ندارند. بنا بر اطالعات مرکز افراد در روستاها و شهرهای مختلف کشور پراکنده

عداد از سواد یا دارای میزان اندکی سواد هستند؛ بنابراین آموزش این تآمار کشور بیش از دوسوم جمعیت کشاورز کشور بی
ای است که باید قبل از اجرای این طرح موردتوجه قرار بگیرد. مضاف بر اینکه مسئله آموزش یک مسئله فرهنگی کشاورزان مسئله

صرف زمان زیادی نیاز دارداست که خود به های بخش کشاورزی در خصوص آشنا نبودن تعداد زیادی از اسدی، رئیس تشکل .

های اخیر به خبر هستند و طی دههدرصد کشاورزان از سیستم بورس کاال بی 9۰بیش از »است: کشاورزان با بازار بورس معتقد
اندسیستم بازاریابی آسان عادت کرده .» 

همچنین به اعتقاد غیور، عضو بنیاد توانمندسازی گندم کاران، عرضه گندم در بورس کاال راهگشای حل مشکالت فعلی کشاورزان 
میلیون تن  1۰عدم آشنایی کشاورزان با سازوکارهای بورس و عدم ظرفیت کافی بورس کاال برای پذیرش نیست و در نهایت به دلیل 

 .گندم، در نهایت به سود دالالن و واردات کنندگان تمام خواهد شد
 فقدان شفافیت درباره اطالعات دقیق از سطح زیر کشت، تعداد کشاورزان و میزان تولید گندم

که قبل از عرضه محصولی استراتژیک همچون گندم در بورس باید اجرا شود، شناسایی دقیق تعداد  ترین مسائلییکی از مهم
کشاورزان، میزان سطح زیر کشت گندم در کشور و برآورد حداکثر میزان تولید گندم در کشوراست. عدم وجود اطالعات دقیق و 

ها به فرآیند خرید و ها و داللدر بورس از قبیل ورود واسطهساز بروز مشکالت متعدد تواند زمینهشفاف در این رابطه، خود می
زعم بسیاری از کارشناسان، الزم است تا پیش از آغاز این طرح برای محصولی بسیار مهم فروش گندم در بورس کاال شود. لذا به

العاتی در رابطه تعداد کشاورزان، کند( خألهای اطدرصد از کالری و پروتئین مردم کشور را تأمین می 5۰همچون گندم)که تقریباً 
سطح زیر کشت محصول و میزان گندم قابل تولید بر اساس سطح زیر کشت، شفاف و دقیق شود. بر همین اساس ایجاد یک پرتال که 

گیری ارائه دهد ضروری استاطالعات منسجم و شفافی را درباره تولید، صادرات، واردات و دیگر اطالعات موردنیاز جهت تصمیم  
. 

های الزم برای اجرای موفق طرح قیمت در این رابطه پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت
هایی، ازجمله ایجاد سیستم مباشری، شناسایی کشاورزان، برآورد سطح زیر کشت این طرح نیاز به زیرساخت»تضمینی گفت: 

سازی محصول، فراهم کردن ارتباط بخش خصوصی و کشاورزان با های الزم برای ذخیرهتهای مدرن، ظرفیکشاورزان با دستگاه
همچنین غیور، عضو بنیاد گندم «. ها بتوانند کاالهای خود را در بورس عرضه و مشتریان هم خریداری کنندبورس دارد؛ که این

س کاال گفتها در خصوص عرضه گندم در بورزنیکاران ایران، با اشاره به برخی گمانه عرضه گندم در بورس کاال، به دلیل  :
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های آن و عدم آشنایی کشاورزان با سازوکارهای بورس، در نهایت به نفع دالالن و واردات کنندگان تمام اشکاالت متعدد در زیرساخت
 .خواهد شد

قق این سیاست، موجب کاهش در نهایت باید افزود سیاست قیمت تضمینی در حالت مطلوب خود، طرح کارآمدی خواهد بود و تح
شود؛ لکن تجربه ناموفق عرضه آزمایشی سه محصول گندم، جو، و ذرت در بورس های دولت در تأمین قوت غالب مردم میهزینه

های اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست. لذا تا زمانی که حاضر زیرساخت کاال طی دو سال اخیر حاکی از آن است که در حال
شانه خالی کردن»تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، نوعی  های این طرح نشود،هد به تأمین زیرساختدولت متع » 

و نتیجه آن جز افزایش واردات گندم، تهدید معیشت کشاورزان، رها شدن اراضی زراعی، افزایش  دولت از وظایف قانونی خود است
نخواهد بود نرخ بیکاری و مهاجرت روستانشینان به شهرها . 

  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 29/11/1397تاریخ : 

 شدار نسبت به شیوع زنگ زرد گندم در مزارع/سال خوبی پیش روی زراعت کاران است
های مناسب امکان شیوع زنگ زرد گندم در مزارع استان های ایالم، کرمانشاه و خوزستان دور از حقیقت گفت: با توجه به بارش 

 .انتظار نیست
صنعت،تجارت و کشاورزی مسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

شاهد  فعالیت سامانه بارشی ، از فعالیت سامانه بارشی در شرق و غرب کشور خبر داد و گفت: امروز باباشگاه خبرنگاران جوان
 .بارش در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی خواهیم بود که این سامانه آخر وقت از کشور خارج می شود

در  شیوع زنگ زرد گندم وی افزود: با توجه به بارش های مناسب در مناطق شمال، شمال غرب، جنوب و جنوب غرب امکان
 .مزارع استان های ایالم، کرمانشاه و خوزستان دور از انتظار نیست

هشدار می دهیم که  اورزانکش در استان ایالم به شیوع زنگ زرد گندم حقیقت در توصیه ای به کشاورزان بیان کرد: با توجه به
برای  وزارت جهاد کشاورزی مرتب مزارع خود را پایش کنند و در صورت رویت عالیم زنگ زرد موضوع را به کارشناسان

 .مبارزه اطالع دهند تا آسیبی به محصول تولیدی وارد نشود
مناطق شمالی به ویژه مناطق غرب توصیه می شود که  دارانگلخانه  این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به بارش باران و اُفت دما به

همواره سوخت مورد نیاز را فراهم کنند  مراقب دمای گلخانه های خود باشند و . 
 کشاورزان هشدارها را جدی بگیرند/بارش های اخیر التیام بخش بهره برداران بخش کشاورزی است :بیشتر بخوانید

به پسته کاران مناطق جنوبی کشور توصیه ای شده بود که از روغن پاشی باغات خود اجتناب به گفته وی، اگرچه در هفته گذشته 
 .کنند، اما با توجه به مهیا بودن شرایط از امروز می توانند کار خود را در باغات آغاز کنند

رد: با توجه به بارش های مناسب مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی با اشاره به اینکه همچنان به طبیعت بدهکار هستیم، بیان ک
در فصل پاییز و زمستان، سال خوبی پیش روی کشاورزان بویژه زراعت کاران دیم است با این وجود انتظار می رود بخشی 

در بخش کشاورزی جبران شود کمبود منابع آب از . 
ار داد، تصریح کرد: اگرچه در ماه های وی در پایان با اشاره به اینکه میزان بارش در یک سال زراعی را نمی توان مالک قر

فروردین و اردیبهشت پیش بینی شده که بارش ها در حد نرمال و اندکی کمتر از نرمال باشد، اما در مجموع سال بدی از نظر 

 .زراعت نیست
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 فودپرس – 3۰/11/1397تاریخ : 

 فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری ثبت نامی شد
تنظیم بازاری به دلیل تقاضای باالی متقاضیان ثبت نامی شد و سایت فروش گوشت در دو سایت عرضه کننده گوشت  <مواد غذایی

 .دیگر توزیع کننده نیز اعالم عدم موجودی کرده است
 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از افزایش قیمت گوشت و مرغ در بازار، شرکت پشتیبانی امور دام عرضه مرغ 
اکز عرضه منتخب مانند میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای آغاز کرد؛ این امر و گوشت تنظیم بازار را در برخی مر

خود موجب ایجاد صف های طوالنی برای خرید این محصوالت شد که متعاقب آن این شرکت تصمیم گرفت که عرضه این 
زی انجام دهدمحصوالت تنظیم بازاری را به صورت اینترنتی در کنار فروش فیزیکی در فضای مجا . 

 
بنابر این گزارش با آغاز فعالیت فروشگاه های اینترنتی عرضه کننده گوشت تنظیم بازاری، موجودی آنها در کمتر از دو ساعت تمام 

 .شد و متقاضیان برای خرید این محصوالت با عنوان عدم موجودی و تامین مواجه شدند
 

ازگی دست به انجام کارهای متفاوت برای عرضه این محصوالت تنظیم بازار اما سایت های عرضه کننده گوشت تنظیم بازاری به ت
کند زده اند به طوری که یک فروشگاه اینترنتی، از چند روز قبل تقاضای مشتریان را ثبت می . 

 
ا آن موقع ثبت نام در تماس صورت گرفته با فروشگاه اینترنتی "به روز رسان" اینطور اعالم شد که تا دوم اسفند رزرو انجام شده و ت

 .جدیدی نخواهیم داشت
 

بنابراین گزارش سایت دیگری نیز با عنوان یخچال که اقدام به فروش گوشت و مرغ منجمد تنظیم بازار می کند، تنها با ثبت نام قبلی 
 .و احراز هویت افراد اقدام به فروش میکند

 
مراجعه کنید با عنوان عدم موجودی در زیر گوشت تنظیم بازاری  اگر به سایت سوم توزیع کننده این محصوالت به نام مستر قصاب

 .مواجه خواهید شد
 

تومان و گوشت منجمد برزیلی  1۰5۰۰تومان، مرغ گرم  89۰۰بنابراین گزارش اما قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد تنظیم بازاری 
تومان به فروش می رسد 375۰۰هزار تومان و گوشت گرم وارداتی از  28 . 

 
تومان، هر کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی به صورت  15۰۰۰تومان تا  5۰۰هزار و  13هر کیلو گرم مرغ در بازار )آزاد( قیمت 

هزار تومان به فروش می رسد 75هزار تومان و گوشت گوساله بیشتر از  85شقه از حدود  . 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – 2۴/11/1397تاریخ : 

 حذف ارز ترجیحی و واریز مستقیم یارانه برای مردم راهکار پایان دادن به نابسامانی بازار 
ترجیحی ارز دانست های دامی را سیاست تخصیص نرخ های بازار گوشت و نهادههای تفکر ایران ریشه بروز نابسامانیشبکه کانون

جای واردکنندگان، مستقیماً به حساب سرپرست خانوار واریز کندو پیشنهاد داد تا دولت یارانه مواد غذایی اساسی را به .  
به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه کانون های تفکر ایران با انتشار گزارشی با اشاره به اینکه سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی 

ای از مندی عدهها و حفظ قدرت خرید مردم ندارد بلکه موجب بهرهتنها اثری در کنترل قیمتهای اساسی نهبرای واردات کاال
حذف شده و یارانه مدنظر دولت  98سوداگران و واردکنندگان خواهد شد، پیشنهاد داد که تخصیص ارز ترجیحی در الیحه بودجه 

تان خانوار پرداخت شودصورت بسته حمایتی کاالهای اساسی به حساب سرپرسبه . 
همچنین این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه برخی مسئولین تنها راهکار پایان دادن به تالطمات اخیر بازار را مساعدت مجلس برای 

اند، عنوان کرده« تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»تشکیل وزارت بازرگانی و نقض قانون 
های پولی و ارزی بانک مرکزی یعنی سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی کرد ریشه بروز تالطمات اخیر بازار به سیاستتاکید 

گردد و ارتباطی به ساختار اجرایی کشور نداردبرای واردات کاالهای اساسی برمی . 
 :متن کامل این پیشنهاد سیاستی شبکه کانون های تفکر ایران در ادامه آمده است

وجود به دلیل باال بودن نرخ بهره بانکی و های گذشته امکان بروز تورم در اقتصاد ایران را ایجاد کرد اما بااینینگی در سالرشد نقد
زمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج افزایش نیافت. از ابتدای سال جاری هم 96کنترل سرعت گردش پول تورم تا سال 

باره دچار جهش شدیکرعت گردش پول نرخ تورم بهآمریکا از برجام و افزایش س . 
ها ایده مداران برای کنترل شاخص عمومی قیمتها و مشکالت سیاسی اجتماعی حاصل از آن سیاستزمان با باال رفتن قیمتهم

 42۰۰رخ توان به اختصاص ارز با نسرکوب قیمتی و عرضه دستوری برخی از کاال و خدمات را پیش گرفتند. برای نمونه می
ها تنها موجب ثبات قیمتهای گذشته نشان داده راهکار مذکور نهفروش خودرو و سکه اشاره کرد. تجربیات ماهتومانی مسافرین، پیش

نشده بلکه به دلیل رانت حاصل از آن منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بازار و ایجاد تقاضای کاذب درنتیجه باال رفتن دوچندان 
تومان برای واردات  42۰۰حاکی از ادامه سیاست غلط تخصیص ارز با نرخ  1398شود. بررسی الیحه بودجه سال ها میقیمت

عنوان یک نمونه از تبعات تخصیص ارز نرخ رو علت باال رفتن قیمت گوشت بهکاالهای اساسی است. در پیشنهاد سیاستی پیش
حی در الیحه بودجه و پیامدهای احتمالی آن تدقیق شده و در انتها شده و سپس وضعیت تخصیص ارز با نرخ ترجی ترجیحی بررسی

های تفکر ایران )ایتان( ارائه شده استراهکار پیشنهادی شبکه کانون . 
* های نادرست ارزیواسطه سیاستافزایش افسارگسیخته قیمت گوشت در بازار آزاد به  

ازحد انتظار افزایش پیدا کرده های گذشته قیمت این کاال بیشرغم تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات گوشت در ماهعلی
درصدی، حدود سه برابر قیمت مشابه سال 2۰۰ماه سال جاری، با افزایش که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بهمنطوریاست. به

ت که در صورت واردات با دالر اس 4های همسایه حدود در بازار عرضه شد. این در حالیست که قیمت گوشت گرم در کشور 96
رود قیمت این کاالی اساسی حدود های واردات و سود بازرگانی انتظار مینرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینه هزار  7۰تا  60

هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عبور  1۰۰های اخیر قیمت گوشت از رقم رغم این در هفتهتومان در بازار آزاد عرضه شود. علی
های سرگردان به این بازار به منظور توان تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و ورود سرمایهعامل اصلی این موضوع را می .کرد

رغم تالش دولت برای کنترل شاخص تورم متأسفانه توان ادعا کرد علیهای موجود در واردات گوشت دانست. میاستحصال رانت
 .این هدف با تخصیص ارز ترجیحی محقق نشده است

* های ناشی از آنو آسیب 98های گذشته در بودجه تکرار سیاست  
فروش سکه ، ارز مسافرتی، واردات فروش خودرو ،پیشرغم اثبات ناکارآمدی سیاست مذکور در موارد متعددی مانند پیشعلی

حه بودجه سال تکرار شده است. نگاهی به الی 98گوشت و سایر موارد، متأسفانه این سیاست مجدداً در بودجه سال  کل کشور  1398

میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی قصد ادامه سیاست تخصیص نرخ ارز  14دهد که دولت با تخصیص مبلغ نشان می
ای از سوداگران و واردکنندگان خواهد شد و مندی عدهها ندارد بلکه موجب بهرهتنها اثری در کنترل قیمتترجیحی را دارد که نه

1ر حفظ قدرت خرید مردم نخواهد داشت)اثری د ترین مشکالت ناشی از اختصاص ارز به نرخ ترجیحی در ادامه دو مورد از مهم .(

 :تشریح شده است
سیاست نرخ ترجیحی ارز منجر به بروز فساد و رانت در کل زنجیره واردات )از  :گسترش فساد و رانت در کل زنجیره واردات-1

شود. مصادیق فعلی این فسادها شامل عدم واردات، بیش اظهاری و یا دیگر اظهاری کاالی میواردات تا توزیع و فروش( 
ای در شبکه فروشی کاالهای یارانه(، احتکار کاال توسط واردکننده یا فروشنده، گران3(، قاچاق نهاده تولید یا کاالی نهایی)2وارداتی)

های دامی و عدم وصول آن به دست مورد نرخ ارز ترجیحی واردات نهادهذکر است این موضوع در باشند. شایانتوزیع و ... می
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 5۰های دامی موردنیاز خود را با نرخ بیش از اکنون تولیدکنندگان این بخش، برخی نهادهکه همطوریتولیدکنندگان نیز صادق است. به
کنندها تهیه میکنندگان این کاالدرصد باالتر از سقف قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار از تأمین . 

2- های فعلی واردات اقالم اساسیدرآمد از یارانهمندی اقشار کمعدم بهره های اخیر هدف اصلی تخصیص رغم اینکه طی ماهعلی :

ها هم باید گفت که در مدل فعلی این یارانه ها محقق نشد، اما در صورت ثبات صددرصدی قیمتنرخ ترجیحی ارز، یعنی ثبات قیمت
ها بهره های پائین از این یارانههای متوسط و باال بیش از دهکیابد و درنهایت دهکدرآمد کشور اختصاص نمیی کمهابه دهک

برندمی های غذایی خانوارهای غیر فقیر های گوشت قرمز در کل هزینهچراکه سهم هزینه . برابر این مقدار در خانوارهای فقیر  4.3

ای در بهترین حالت هم بخش اندکی از کاالهای مصرفی خانوارهای فقیر کشور را یارانه است. بنابراین شکل فعلی تخصیص ارز
دهد و هدفمندی مقتضی را نداردزیر چتر حمایتی دولت قرار می . 

* های حمایتی تنها راهکار مدیریت بازارحذف ارز ترجیحی و اعطای بسته  
صیص ارز، برخی مسئولین تنها راهکار پایان دادن به تالطمات های کالن دولت در تخرغم مشکالت موجود در حوزه سیاستعلی

تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت »اخیر بازار را مساعدت مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی و نقض قانون 
های پولی و ارزی بانک ستاند. این در حالی است که مشخصاً ریشه بروز تالطمات اخیر بازار به سیاعنوان کرده« جهاد کشاورزی

گردد و ارتباطی به ساختار اجرایی کشور نداردمرکزی برمی منظور جلوگیری از بروز های تفکر ایران )ایتان( بهلذا شبکه کانون .

کند تخصیص ارز ترجیحی در الیحه بودجه رانت ناشی از ارز دونرخی و همچنین جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم پیشنهاد می
صورت بسته حمایتی کاالهای اساسی به حساب سرپرستان خانوار پرداخت شود. محاسبات حذف شده و یارانه مدنظر دولت به 98

توان به هر خانوار ایرانی حدود می 98تومان در بودجه سال  42۰۰میلیارد دالر به نرخ  14دهد با توجه به در نظر گرفتن نشان می
هزار تومان به  45ومان در سال یارانه پرداخت کرد همچنین به بیان دیگراین مبلغ معادل صد و شصت هزار تمیلیون و هفتیک

4ازای هر فرد در ماه است) ). 
های سرگردان و از بین رفتن تواند با حذف سرمایهذکر است افزایش نرخ ارز غذای اساسی از نرخ دولتی به نرخ نیمایی میشایان

های گذشته در بورس کاال نیز رخ داد و مت کاال در بازار شود. چنانچه مشابه این اتفاق طی ماهتقاضای غیرواقعی، منجر به کاهش قی
در محصوالت پتروشیمی قیمت بازار آزاد ظرف مدت یک روز کاهش پیدا کرد با برداشته شدن سقف رقابِت قیمت  . 

 :پی نوشت ها
ها در پایان یافت، سطح عمومی قیمتاالهای اساسی اختصاص نمیگونه ارز ترجیحی برای واردات کهیچ 97اگر از ابتدای سال  (1)

-کل کشور توسط مرکز پژوهش 1398رسید. )بررسی الیحه بودجه سال درصد بیش از وضعیت فعلی می 6حداکثر به  97آذرماه 

16284، شماره گزارش:97ماه های مجلس، دی ). 
هزار میلیارد تومان برآورد شد و این  9.5های اخیر، معادل اهدرصدی انحراف ارزی واردات کاالهای اساسی طی م2۰کشف (2)

هزار میلیارد تومان است7برابر با 98کن کردن فقر مطلق در بودجه سالکه کل بودجه درنظرگرفته شده برای ریشهدر حالی است  ! 
ر پرونده قاچاق کاال در قوه قضائیه هزا 112ماهه سال جاری حدود 9طبق اظهارات رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در (3)

درصد افزایش داشته است89تشکیل شده و میزان کاالی قاچاق مکشوفه ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته  . 
ها شود، تواند منجر به افزایش عمومی قیمتتومان به نرخ نیمایی می 42۰۰رغم اینکه افزایش نرخ ارز کاالهای اساسی از علی (4)

هایی نظیر گسترش فساد و رانت اقتصادی و یا کسری آینده بودجه دولت و جبران آن با ا هزینه این اثر رویداد در مقایسه با هزینهام
ها و یا استقراض دولت که پیامدهای تورمی زیادی خواهد داشت، ناچیز است. ضمن اینکه افزایش پایه پولی کشور از طریق بانک

تواند از محل درآمدهای ایجادشده برای دولت جبران کنندگان ناشی از حذف ارز ترجیحی میه مصرفشده بافزایش هزینه تحمیل
 .گردد

  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس – 23/11/1397تاریخ : 

 معمای توزیع گوشت/ بازار طعم فروش اینترنتی را نچشید 
چنان ادامه دارد و هنوز راهکار مناسبی برای توزیع پیدا نشده است، طرح فروش تومانی هم ۴2۰۰واردات گسترده گوشت با ارز 

رودها که قرار بود پایین بیاید باالتر میگذشت امروز متوقف شد و قیمتاینترنتی هم که تنها چند روز از عمر آن می .  
رمز در بازار به معمای بزرگی تبدیل شده است و تاکنون به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها توزیع گوشت ق

افتد که هیچ روز صفی و اینترنتی هیچکدام به فرجام نرسیده است، واردات با شدت بیشتر انجام اما اتفاقی در قیمت بازار نمی توزیع
ود دیده استهزار تومان را به خ 1۰۰رود، طوری که قیمت گوشت گوسفندی کیلویی به روز هم باالتر هم می . 

های شود.این چون در مکانبار توزیع میای و میادین میوه و ترههای زنجیرههای وارداتی در فروشگاهابتدا اعالم شد گوشت 

های طوالنی برای خرید یکی دو کیلوگرم گوشت تشکیل شود و نارضایتی بین مردم ایجاد کردمحدودی بود، باعث شد صف . 
و « یخچال»، «به روز رسان»سامانه اینترنتی  3ترنتی گوشت تنظیم بازاری خبر دادند و اعالم شد هفته گذشته از توزیع این

ها و با وارد نام در این سامانهدهند.نحوه توزیع به این شکل اعالم شد که مردم با ثبتگوشت تنظیم بازاری به مردم می« مسترقصاب»
و نیم کیلوگرم خواهد بود 2تا  2ای در حدود گوشت دریافت کنند که بستهتوانند کردن کد ملی و کد پستی ماهانه یک بار می . 

ایم سهمیه گوشت از مرکز پشتیبانی امور دام دریافت کنیم و بنابراین ها اعالم کرد که نتوانستهامروز مدیران یکی از این سامانه 

 .توزیع گوشت اینترنتی متوقف شده است
اه گذشته به رغم اینکه بیش از دو برابر نیاز کشور واردات گوشت انجام شده اما به دلیل به هر حال آنچه مشخص است طی چند م

ها در بازار نه تنها تنظیم نشده بلکه افزایش هم یافته است ضمن رسد و قیمتتوزیع نامناسب آن به دست مصرف کنندگان اصلی نمی
رسد، دلگیر هستندنمی اینکه مردم هم از این نحوه توزیع که به دست نیازمندان واقعی . 

هایی که در آن وجود دارد از بین ببرد و گوشت تنظیم بازاری ها و داللیاصالح روش توزیع گوشت این صف  دولت موظف است با
 شود را عادالنه بین مردم توزیع کند. ارز دولتی که از آن برای واردات استفادهای خریداری میتومان یعنی یارانه 42۰۰که با ارز 

شود در حقیقت حق همه ملت استمی . 
 .مسئله این است که تمام اقداماتی که تاکنون توسط مسئوالن درباره تنظیم بازار گوشت انجام شده به در بسته خورده است

گمرک کشور است اما چرا این حجم واردات  1۰و نیم میلیون کیلوگرم در حال ترخیص است از  2بهمن اعالم کرد  2۰گمرک در 
کندر را کنترل نمیبازا . 

واقعیت این است که عالوه بر مسائل فنی و کارشناسی درباره باال بودن قیمت گوشت در داخل و این حجم واردات در بازار گم 
شودمی . 

 رسد وشود و بخشی هم در توزیع نامناسب به دست استفاده کننده اصلی نمیهای وارداتی توسط دالالن جابجا میبخشی از این گوشت
بازرسان وزارت دادگستری اخیرا از توزیع گوشت در بازار داشتند   هایی کههمین است که مشکالت همچنان پابرجاست و بازرسی

که توزیع بسیار نادرست است و داللی در آن موج میزنداعالم کردند، . 
های گوشت وجود دارداما از سوی دیگر مسائلی دیگر هم در خارج از صف شوندبازاری احتکار می های تنظیمگوشت . . 

و نیم تن مرغ منجمد تنظیم بازاری در یک مغازه کشف شده است 4بهمن اعالم کرد که  2۰رئیس گشت تعزیرات حکومتی در  . 
هایی که شود گوشتهای تنظیم بازاری وجود دارد که همه اینها باعث میگزارشات زیادی از دپوی گوشتشود،مسئله به اینجا ختم نمی

کنندگان واقعیز دولتی وارد کشور شدند به دست افراد خاصی برسد نه مصرفبا ار . 
های طویل برای دریافت گوشت خبر دادند و گفتند که اصال این اخیرا از طرح توزیع اینترنتی به عنوان راهکار پایان دادن به صف

ها در شان ملت ایران نیستصف . 
استان تهران اعالم کرد برای توزیع محصوالت پروتئینی شامل گوشت قرمز و مرغ رضا سالمی مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام 

 .گرم و منجمد طرح توزیع اینترنتی در دستور کار قرار گرفته است
اندازی شده و فروشگاه جدیدی از روز چهارشنبه به نام یک فروشگاه اینترنتی به نام به روز رسان در این ارتباط راهوی افزود:
شود و خدمات به مردم ارائه خواهد شد تا بتوانند محصوالت مورد نیاز را به آسودگی خریداری و درب منزل اندازی میهیخچال را

 .دریافت کنند
وی گفته بود که دولت به دنبال آن است که روش خود را از سنتی به سمت توزیع اینترنتی ببرد. در این روش برای ارائه محصوالت 

شود و برای هر خانواده سهمیه ماهانه در نظر گرفته شده استمی کد پستی منزل دریافت . 
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های خرید گوشت به نرخ مصوب افراد زیادی هستند اخیرا در صفوی این اقدام را برای ساماندهی بازار گوشت مطرح کرده و گفت:
فروشند کنند و در بازار آزاد میخریداری میکه به این گوشت نیاز ندارند و فقط به خاطر تفاوت قیمت زیادی که با بازار دارد آن را 

 .و از طریق داللی شکل گرفته است
سهمیه گوشت قرمز به نرخ دولتی خریداری کند و تنها  5کد ملی  5تواند با نفره نمی 5در این طرح جدید دیگر یک خانواده وی گفت:

یابدبر هر خانواده یک سهمیه و بر اساس کد پستی اختصاص می . 
گفتند این واگذاری بدون برگزاری مناقصه انجام شده ابتدا انتقاداتی بر توزیع اینترنتی مطرح بود نخست اینکه منتقدان می از همان

ها مناقصه کردند این سایت متعلق به مدیران برند معروفی است و باید برای واگذاری توزیع گوشت به شرکتاست و مطرح می
کردندبرگزار می . 

شود نام برای تحویل گوشت تنظیم بازاری انجام میروز رسان و یخچال از چند روز پیش اعالم کردند ثبت های بهاین سایت
هایی از قبیل ظرفیت تکمیل نام کند و برخی معدود که ثبت نام کرده بودند پیامبسیاری از مردم حتی نتوانستند در این سامانه ثبت  اما

کردندشده و گوشت تمام شده است را دریافت می . 
بندی اینترنتی گوشت هم در کلیات گیر کرد و جزئیات دقیقی از آن مشخص نشد و امروز هم باالخره اعالم شد به هر حال سهمیه

 .توزیع اینترنتی متوقف شده است
شته باشدتواند نکات مثبتی داکارشناسان معتقدند توزیع اینترنتی اگر بتواند به درستی و با سازوکار مناسبی انجام شود می . 

 نکات مثبت و منفی توزیع اینترنتی با سازوکار مناسب*
شود و تا حدودی قابل نخست اینکه این روش تغییر از سنتی به روش امروزی است و در آن از امکانات موجود ارتباطی استفاده می

توان دست دالالن را در این روش توزیع کوتاه کردمدیریت خواهد بود. ضمن اینکه می . 
* گر امور است هر چند به اسم بخش کنند که در آن همچنان دولت تصدیخی به نکات منفی توزیع اینترنتی گوشت اشاره میبر

 .خصوصی باشد و هر چند به یک شرکت بزرگ واگذار شده باشد
فساد زودهنگام آن بندی مناسبی انجام شود که در حین توزیع دچار مشکل نشود و از همچنین در توزیع اینترنتی الزم است بسته

ها کیلو گوشت را به دست مصرف کنندگان رسانداند میلیونجلوگیری شود ضمن اینکه بتوان با پرسنل که در این زمینه استخدام شده . 
 کاال های توزیع اینترتی مانند دیجیتر شود. مثال شرکتاز دیگر نکات منفی این طرح گفته شده است که زمان توزیع احتماال طوالنی

رساندند اینک به دلیل فراوان شدن کاالها و گسترش مشتریان گاه چندین روز بعد کاال را تحویل که اوایل یک روزه کاال را می
دهندمی . 

گیری در رد یا قبول آن توانند در بر ابر تخلفات و ارائه کاالی نامناسب کاری کنند و مردم قدرت تصمیماز سوی دیگر مردم نمی
 .ندارند
توزیع اینترنتی گوشت یک بیزنس بزرگ است و احتماال مرکزی برای فساد است و شاید یک تجارت بزرگ انحصاری ایجاد  همچنین

 .کند
* کند؟آیا احیای وزارت بازرگانی مشکل گوشت را حل می  

وزیر پیشنهادی دفاع  جمهور هم در جلسه معرفیکنند که باید وزارت بازرگانی احیا شود و آقای رئیسبرای رفع این مشکل مطرح می
های طویل گوشت را به گردن عدم احیای وزارت بازرگانی انداخت و گفت از وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان آموزش پزشکی صف

این کار به زودی انجام شود اما واقعیت این است که هر سازمانی باید با اصول علمی و کم هزینه کار کند. این مهم نیست که وزارت 
شد یا وزارت جهاد کشاورزی. کار اگر درست و اصولی باشد همه چیز خوب پیش خواهد رفت. ضمن اینکه کنار هم بودن صنعت با

توان به جای پاک شود. میوزارت بازرگانی و در کنار بخش تولید یک اصل پذیرفته شده جهانی است که در تمام دنیا استفاده می
دادکردن صورت مسئله راهکارهای مناسبی ارائه  . 

 یک راهکار*
گری و دخالت تواند این باشد که دولت به صورت علمی و نه عملیاتی توزیع گوشت را مدیریت کند. عدم تصدییکی از راهکارها می

دولت در کارهای اجرایی توزیع یک اصل اساسی است. در این زمینه باید از توان مردمی استفاده کرد و کار توزیع را به بخش 
اگذار کردخصوصی واقعی و . 

های توزیع اینترنتی دخیل کرد و هر کسی با درخواست اینترنتی توان بخش خصوصی زیادی از جمله خود قصابی ها را در برنامهمی
تواند کاالی خود را تقاضا و دریافت کند که در این صورت رقابتی هم بین توزیع کنندگان ایجاد خواهد شد و مردم هم در انتخاب می

زادی بیشتری خواهند داشتکاالی خود آ . 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس – 23/11/1397تاریخ : 

شود می بار واردات تسهیلاقدام جدید دولت برای ساماندهی بازار گوشت؛ این  
قرمز با حقوق ورودی چهار درصد و ارز به نرخ سامانه نیما مجاز شدبه تصویب هیئت وزیران واردات انواع گوشت  .  

بهمن به استناد یکصدو سی و هشتم قانون اساسی  17به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیئت وزیران در جلسه 
نرخ سامانه نیما مجاز  جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد، واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهار درصد و ارز به

 .است
گشای مشکالتی باشد که به گزارش فارس، تالش دولت برای افزایش واردات با کاهش حقوق ورودی نسبت به قبل شاید بتواند گره

طی چند ماه گذشته گریبانگیر بازار گوشت شده است، تاکنون بیش از دو برابر نیاز کشور گوشت وارد کشور شده اما هنوز بازار 
رسد اش نمیکنند که به دست صاحبان اصلییم نشده است، این معما پیچیده شده و بسیاری نحوزه توزیع گوشت وارداتی را نقد میتنظ

اندازی شده شاید مجموعه این اقدامات گره از بازار نابسامان گوشت آورد، اخیرا هم توزیع اینترنتی راهها در میو سر از رستوران
 .باز کند

  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرنگاران جوان  – 3۰/11/1397تاریخ : 

 توزیع گوشت تنظیم بازاری فقط بین یارانه بگیران/ نرخ جدید گوشت تنظیم بازار بزودی اعالم می شود
کالمی گفت: با درج اطالعات یارانه بگیران در سامانه تجارت داخلی، خرید گوشت از فروشگاه های متصل به این سامانه فراهم می 

 .شود
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  محمدرضا کالمی، مدیر کل دفتر برنامه  

گوشت  تصمیم اتخاذ شده مقرر است شیوه توزیعریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس 
تغییر کند، در این راستا گوشت تنظیم بازاری برای جامعه هدف، توزیع خواهد شد تنظیم بازاری . 

سامانه تجارت  از سازمان هدفمندی احصا تا در یارانه بگیران کالمی درباره مکانیزم عرضه افزود: مقرر است فهرست
را برای  گوشت تنظیم بازاری توانندهایی که به این سامانه متصل هستند، میاین صورت فروشگاهبارگذاری شود، در  داخلی
های هدف عرضه کنندگروه . 

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این راستا سازمان 
توانند از کند و در این قالب جامعه هدف میرا برای درج در سامانه تجارت داخلی ارائه میهدفمندی، اطالعات مرتبط یارانه بگیران 

در  گوشت وارداتی هایی که پوز متصل به این سامانه را دارند، گوشت خریداری کنند. از طرف دیگر پیش از اینفروشگاه
شود و عنوان شود، یعنی هر شقه به دو تکه تقسیم میگوشتوارداتی چهار تکه می شد، اما در قالب جدیدها تکه میفروشیخرده

های سه تا چهار کیلویی بسته بندی ها درج خواهد شد. به این ترتیب گوشت وارداتی در بستهو قیمت بر بسته تنظیم بازار گوشت
ها از میان برودشود تا مردم دچار اتالف وقت برای خرید نشوند و صفمی . 

ها اطالع رسانی شود، گفت: اسامی واحدکه گوشت تنظیم بازاری در این قالب در چه نقاطی توزیع میوی در پاسخ به این سئوال 
شود و به البته تدابیری در خصوص بعد خانوار و ... اندیشیده می  کننده نیز مکلف به نصب بنر هستند.های عرضهشود و واحدمی

شود و افراد با توجه به نیاز خود ه کیلو و نیم و چهار کیلویی بسته بندی میهای دو، دو کیلو و نیم، سه، سها در بستهزودی گوشت
توانند این گوشت را خریداری کنندمی . 

هزار تومان فاقد کیفیت است 1۰تا  8گوشت دولتی هنوز به رستوران داران داده نشده است/ کباب  :بیشتر بخوانید  
نظر نگرانی وجود ندارد و برای  کالمی اظهار کرد: دولت با تمامی توان در حال تامین گوشت مورد نیاز کشور است و از این

و واردات دام مولد برای افزایش ظرفیت تولید گوشت در کشور از سوی دیگر در حال پیگیری است   پیشگیری از قاچاق از یک سو
نرخ هزار تومان باشد، اما افزایش  2۴باید در حدود  دام زنده و بر اساس اعالم متولی اصلی این مساله، وزیر جهاد کشاورزی قیمت

هزار تومان در هر کیلو افزایش قیمت یابد ۴۴دام زنده تا  قاچاق ارز سبب شد . 
درباره تصمیمات اتخاذ شده برای تامین  وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار

های سوسیس و کالباس گفت: به موجب مصوبه دولت این هها و البته کارخانها و رستورانکنندگان عمده مانند دانشگاهگوشت مصرف
های عمده مصرف کننده باید نیاز خود را با ارز نیمایی وارد کنند تا تقاضایشان وارد بازار نشود، اما تا زمانی اجرایی شدن این واحد

ا باالتر از قیمت گوشت تحویلی به هبه این واحد عرضه گوشت کنیم البته قیمتها را تامین میطرح، گوشت مورد نیاز این واحد
گذاری نیستها مشمول قیمتها و واحدخانوار است چرا که محصوالت تولیدی این شرکت . 

شودها به زودی اعالم میکند و نرخوی درباره قیمت گوشت در طرح جدید گفت: قیمت گوشت در این طرح تغییر می . 
 
 
 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 
 

 خبرگزاری فارس  – 2۴/11/1397تاریخ : 

برابری واردات از روسیه  ۳تغییر نرخ ارز مشکل گوشت را به وجود آورد/ افزایش   
بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: مشکل ایجادشده در ایران به دلیل کمبود گوشت معاون توسعه 

  .نیست، بلکه قیمت گوشت با تغییر نرخ ارز باال رفته است
شت به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد پس از امضای یاددا

تفاهمی در مورد تجارت گندم با همتایان روس و قزاقستانی در مسکو، اظهار داشت: این یادداشت تفاهم از یک سال و پیش با 
 .مذاکرات سه طرف امضا شد

ین کند، به عبارت دیگر ایران خودکفا شده است، با اوی افزود: تولید گندم در ایران به اندازه ای است که نیاز داخلی را تامین می
توانیم با همکاری روسیه و قزاقستان به سایر کشورهای جهان گندم صادر کنیموجود ما می . 

های خوبی در صنعت آرد به وجود آمده است که دو برابر نیاز داخلی است، عالوه بر آن مهرفرد ادامه داد: در ایران زیرساخت
تن تجارت آرد داریمسیلوی گندم ایران در سطح خوبی است و ما هم اکنون پنج میلیون  . 

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: بر اساس توافق صورت گرفته ایران گندم وارد خواهد کرد و پس از تبدیل به آرد دوباره آن را 
برندهای ایرانی، قزاقستانی و روسی هستند که با مشارکت یکدیگر کار را جلو میکند و حلقه وصل این چرخه شرکتصادر می . 
داد: قزاقستان از ترانزیت و لجستیک ایران برای رساندن کاالهای خود به دست مشتریان استقبال کرده است و ما با این  وی ادامه

کنیمکشور بر روی سوآپ گندم کار می . 
دم معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که ایران تا چه اندازه از قزاقستان گن

های خصوصی استبرای صادرات مجدد وارد خواهد کرد، گفت: هنوز حجمی تعیین نشده و این کارها برعهده بخش . 
های الزم برای وی افزود: در ایران کارخانجات آرد به بخش خصوصی تعلق دارند، ضمن اینکه ما به عنوان دولت ها زیرساخت

کنیمتجارت بخش خصوصی را مهیا می . 
شود، تواند از خط اعتباری که دربانک گشوده میان کرد: براساس مفاد یادداشت تفاهم امضا شده، خریدار گندم میمهرفرد خاطرنش

 .استفاده کند
گردد، اظهار داشت: در یادداشت تفاهم قید وی با بیان اینکه بحث تهاتر آن چنان مورد بحث قرار نگرفته، زیرا به تجارت نفت برمی

توانیم با ارز دهند؛ ما میی معامله خواهد شد، اما اطالع داریم که در روسیه ثبت سفارش را با روبل انجام مینشده است که با چه ارز
 .ملی کشورهای خود با یکدیگر معامله کنیم

وی در مورد صادرات گوشت روسیه به ایران هم گفت: معاون وزیر کشاورزی روسیه در دیداری که امروز داشتیم، به افزایش 
گوشت این کشور به ایران اشاره کرد و گفت که نسبت به یک سال پیش سه برابر شده است صادرات . 

 .مهرفرد افزود: مشکل ایجاد شده در ایران به دلیل کمبود گوشت نیست، بلکه با تغییرات نرخ ارز قیمت گوشت باال رفته است
دات گوشت ایران به ویژه واردات گوشت گوسفند معاون وزارت جهاد کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد که سهم روسیه در وار

 .افزایش یافته است
تواند به جای بخشی از وی در بخش دیگری از سخنان خود به امکان افزایش خرید سویا از روسیه اشاره کرد و افزود: روسیه می

 .گندم سویا تولید کند
شود که فاصله ار داشت: بخش عمده سویا در قاره آمریکا تولید میکند، اظهمهرفرد با بیان اینکه ایران پنج میلیون تن سویا وارد می

تواند برای دو کشور سودمند زیادی با ایران دارد و به همین دلیل خرید سویا از روسیه یا کشت فراسرزمینی سویا در این کشور می
 .باشد

 لینک خبر
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 گوشت قرمز 

 خبرگزاری فارس  – 28/11/1397تاریخ : 

شود روش جدید توزیع گوشت تنظیم بازار امروز ابالغ می  
شودیک منبع آگاه اعالم کرد: روش جدید توزیع گوشت تنظیم بازاری امروز ابالغ می .  

شود و قرار است، وگو با خبرگزاری فارس اعالم کرد: امروز روش جدید توزیع گوشت تنظیم بازاری ابالغ میمنبع آگاه در گفتیک 
های پایین استهای تحت پوشش و دهکگوشت تنظیم بازاری به جامعه هدف توزیع شود که شامل خانواده . 

در نشست خبری اعالم کرد بهمن 16معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی  دولت سیستم توزیع گوشت تنظیم بازاری  :

های پایین بدهدهای تحت پوشش و دهکدهد و قرار است گوشت تنظیم بازاری را برای خانوادهرا تغییر می . 
وقف نشده است، ها اعالم کردند که توزیع گوشت برزیلی متوقف شده است؛ این مقام آگاه گفت: توزیع گوشت متامروز برخی رسانه

شودتنها مدل جدیدی دارد که امروز ابالغ می  
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971128000298/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گوشت قرمز 
 ایرنا  – 28/11/1397تاریخ : 

 وفور گوشت را ایجاد می کنیم
رییس فراکسیون مستقلین والیی مجلس از حضور وزیر جهاد کشاورزی در جلسه امروز فراکسیون خبر داد و نایب  -ایرنا -تهران
در این جلسه اعالم کرد که برای حل مشکل کمبود گوشت تعرفه صفر درصد را برای واردات این محصول « محمود حجتی»گفت: 

کنیمرا پیشنهاد دادیم و وفور گوشت ایجاد می . 
فراکسیون مستقلین والیی مجلس  -یکشنبه -در تشریح جلسه امروز« غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی»ا از خانه ملت، به گزارش ایرن

  :که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود
تیم و حجتی در این جلسه اظهارداشت که برای حل مشکل کمبود گوشت در حال واردات این محصول با ارز دولتی و ارز نیمایی هس

 . تعرفه صفر درصد برای واردات گوشت را پیشنهاد دادیم
 5۰جعفرزاده ایمن آبادی یادآور شد: وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه همچنین اعالم کرد که قیمت گوشت را باید بر روی قیمت 

انوف برای تکثیر نژاد گوسفند هزار تومان تثبیت کنیم که جهت جبران کاهش تولید گوشت اقدام به وارد کردن نژاد روم 6۰الی 
رسدهای آتی نتیجه می دهد و تا چند سال آینده کشور در تولید گوشت قرمز به خودکفایی میایم که در سالچندقلوزا کرده . 

 
** شوداسفندماه توزیع می 2۰میوه شب عید   

سی مورد نیاز مردم مانند برنج، شکر، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: حجتی همچنین گفت کاالهای اسا
روغن و گوشت به میزان کافی تامین شده و در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم و جای هیچ نگرانی وجود ندارد و همچنین میوه 

اسفندماه به بعد در بازار توزیع می شود 2۰مورد نیاز شب عید مردم از جمله سیب و پرتقال تامین شده و از  . 
یمن آبادی بیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی در زمینه آرد صنفی و صنعتی نیز اعالم کرد که در این زمینه محدودیتی به جعفرزاده ا

وجود آمده بود که اعالم کردیم همانند سال قبل عمل شود و این مشکل را حل کردیم در حال حاضر عرضه آرد همانند گذشته بدون 
گیردهیچ کمبودی صورت می . 

 
** و وارد می شودنهال گرد  

نایب رییس فراکسیون مستقلین والیی در مجلس شورای اسالمی، اضافه کرد: وزیر جهاد کشاورزی همچنین در نشست با نمایندگان 
عضو فراکسیون مستقلین والیی عنوان کرد که در زمینه تامین نهال و پیوندک جدید که دیرگل باشند اقداماتی صورت گرفته و چند باغ 

اط مختلف کشور ایجاد کرده ایم و در حال تولید نهال هستیم؛ در زمینه نهال گردو نیز از طریق واردات و همچنین از مادری در نق
شودطریق باغات داخلی پیوندک های مورد نیاز تامین می . 

 
های کشاورزان خسارت دیده تشکیل شده استهزار پرونده در زمینه وام 711**  

های کشاورزان هزار پرونده در زمینه وام 711رزی در این نشست مطرح کرد در بانک کشاورزی وی ادامه داد: وزیر جهاد کشاو
2خسارت دیده تشکیل شده که با مبلغ  شود اما برای میلیون تومان حل می 2۰هزار پرونده زیر  56۰هزار میلیارد تومان، مشکل 

یم که آقای نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور قول دادن هزار میلیارد تومان دیگر نیاز دار 5استمهال وام همه متقاضیان، 
 .بخشی از آن را تا پایان سال تامین کنند

برنامه ششم توسعه با تصویب  33جعفرزاده ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی در جلسه امروز اعالم کرد که بر اساس بند )خ( ماده 
های کشاورزان خسارت دیده از حوادث سود و جرایم و همچنین سه سال امهال وامهزار میلیارد تومان به منظور بخشودگی  2دولت، 

 .غیرمترقبه اختصاص داده شده است
 

کنیممیلیارد مترمکعب آب از قنوات برداشت می 6**  
بودجه وی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد که در زمینه بازسازی قنوات کشور عزم جدی داریم و عالوه بر اعتبارات 

میلیارد مترمکعب آب برداشت می کنیم  6ساالنه حاضریم از مابقی ردیف های وزارت جهاد کشاورزی در بخش قنوات که حدود 
 .هزینه کنیم

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، افزود: وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد تولید برنج در کشور به دلیل محدودیت منابع آب 
ایم که به اندازه آب مورد نیاز تولید این محصول با مشکل مواجه شده است طرح خشک کاری برنج را مطرح کرده و آب بر بودن

 .گندم به آب نیاز دارد
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شودهای آبیاری نوین پرداخت میدرصد کمک بالعوض برای اجرای طرح 85**  
تی مطرح کرد که به دلیل کمبود آب در کشور باید نایب رییس فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: حج

های آبیاری نوین کار کنیم از چند سال قبل اعتبارات خوبی در بودجه سنواتی به این بر روی سیستم های آبیاری تحت فشار و روش

شوددرصد کمک بالعوض پرداخت می 85بخش اختصاص پیدا کرده و به کشاورزان تا  . 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – 29/11/1397تاریخ : 

های پایین/ وزارت صنعت مسؤول توزیع شد توزیع گوشت تنظیم بازاری برای دهک  
مدل جدید توزیع گوشت تنظیم بازاری گفت معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد با اشاره به وزارت صنعت  :

  .مسؤول توزیع شده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی اکبر مهرفرد، امروز در جمع خبرنگاران گفت: در مدل جدید توزیع گوشت 

عت، معدن و تجارت استقرمز مسئولیت تامین برعهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت توزیع برعهده وزارت صن . 
اظهارداشت: در بخش توزیع گوشت قرمز وارداتی قرار شده که گوشت با   معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد

تومان براساس شاخص های تعیین شده وزارت صنعت بین گروه های هدف تقسیم شود نه اینکه هر کسی بیشتر  42۰۰ارز رسمی 
کرد و در صف ایستاد گوشت بیشتری بگیرد و کسی که کمتر آمد گوشت گیرش نیایدبرای خرید مراجعه  . 

گروه های هدف دریافت کننده گوشت وارداتی تنظیم بازاری گفت  مهرفرد با اشاره به اینها شامل دهک های کم درآمد جامعه از  :

)جمله خانوارهای کمیته امداد امام خمینی  ای کارگری، فرهنگیان، نظامی و کارمندی می شودره(، بهزیستی، شبکه های تعاونی ه . 
معاون وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: در کنار این نوع عرضه قرار است بخشی از گوشت مورد نیاز کشور با ارز نیمایی وارد 

ادل شود که مبنای کشور شود و خارج از شبکه تنظیم بازار و در کنار گوشت تولید داخل در اختیار بازار قرار گیرد تا بازار متع
 .قیمتی آن نرخ تمام شده کاال خواهد بود

بهتر از  97وی با بیان اینکه عمده مسئولیت تامین کاال برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، ادامه داد: در بخش تامین کاال در سال 
گوشت قرمز وارد کشور  96ز سال هزارتن بیش از کل نیا 15عمل کرده ایم به طور مثال در بحث گوشت قرمز تا امروز حدود  96

 .شده است
درصد افزایش و در واردات گوشت گوسفندی دو برابر رشد نسبت به  2۰بخشنده افزود: امسال در واردات گوشت گوساله و منجمد 

داشته ایم 96سال  . 
یش آمد با مقداری قاچاق دام وی اضافه کرد: تولید داخلی گوشت قرمز تفاوتی نداشته است منتهی چون اختالف زیادی در نرخ ارز پ

زنده در مرزها مواجه ایم که قیمت ها را برهم زده است البته آمار اکتشافات قاچاق مشخص نیست و باید نیروی انتظامی آنها را اعالم 
 .کند

نظیم بازار معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی درباره وجود مشکل در توزیع کاال در بازار گفت: ت
یک کلمه کلی نیست بلکه دارای شاخص های تامین، توزیع و نظارت است؛ یکی از این شاخص ها بحث تامین کاال به شمار می رود 
که از محل تولید داخلی و واردات انجام می شود؛ در برخی موارد بازار تنها با کاالی تولید داخل تنظیم می شود اما گاهی از کاالهای 

ز کمک می گیریموارداتی نی . 
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزیاظهار داشت: در بخش توزیع کاال نیز وقتی بازار متعادل است هیچ رانتی وجود ندارد 
اختالف قیمتی نیست، بنابراین خود به خود نظام بازار یعنی عرضه و تقاضا به درستی عمل می کند اما وقتی که در شرایط وجود 

تومانی صادر و یا جلوی  42۰۰ه طور طبیعی این امکان وجود دارد که مثال کاالیی که وارد کشور می شود با ارز ارز دو نرخی ب
 .صادرات گرفته شود و قاچاق صورت بگیرد که شرایط خاصی را ایجاد می کند

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971129000705/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – 29/11/1397تاریخ : 

 ذخیره کاالهای اساسی در انبارها برای چند ماه آینده/ جزئیات مدل جدید توزیع گوشت تنظیم بازاری 
معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ذخایر کاالهای اساسی در انبارها برای چند ماه آینده تامین شده است، گفت: 

درصد تقاضای ما برای ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی پاسخ داده شده است 9۰بیش از  .  
در حاشیه مراسم بخشنده معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی،عبدالمهدی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

تودیع و معارفه رئیس سازمان شیالت، در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات دولت برای تنظیم بازار شب عید،اظهارداشت: با 
ا برای واردات کاالهای اساسی تامین کردند ارز مورد نیاز م  دولت و کمک هایی که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی  کمک

  .شده است
درصد تقاضای ما برای ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی پاسخ داده شده است 9۰وی افزود:در حال حاضر بیش از  .  

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما هم اکنون در دو بخش مصارف انسانی و نهاده های تولید محصوالت پروتئینی وضعیت 
  .بسیار مطلوبی داریم و جای هیچ گونه نگرانی نیست

پر است و بخش خصوصی نیز وضعیت مشابهی دارد  بخشنده افزود: انبارهای بخش دولتی به عنوان ذخایر راهبردی کشور کامال .  
نهاده های تولید اقالمی برنج، روغن، شکر، گوشت، مرغ و نیز در بخش   وی با بیان اینکه تا چند ماه آینده در زمینه اقالمی مانند

مانند ذرت، کنجاله و جو تامین شده و جای نگرانی نیست، تاکید کرد: این اقالم هم توسط بخش دولتی و هم توسط بخش خصوصی 
م تامین شده بخشی نیز در مسیر ورود به کشور است. بنابراین مشکلی برای تامین اقالم مورد نیاز مردم بویژه در ایام پایانی سال و ایا

 .نوروز که مصرف مقداری باالتر می رود، نداریم
* شودمدل جدید توزیع گوشت امروز ابالغ می  

تومانی، به صورت هدفمند  42۰۰ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته که گوشت های وارداتی با ارز  معاون وزیر جهاد با بیان اینکه
شود که دیروز این اتفاق نیفتاد و امیدواریم امروز ابالغ شودافزود: قرار بود طی دو روز اخیر این طرح ابالغ توزیع شود، .  

هزار نفر  7۰۰بخشنده با بیان اینکه مثال چند تعاونی بزرگ در کشور وجود دارد از جمله تعاونی فرهنگیان که حدود یک میلیون و 
امکان، بازنشستگان، نهادهای حمایتی مانند یا تعاونی های دیگر مانند تعاونی کارگران، کارمندان، اتکا، اسکات،   عضو دارد،گفت:

کمیته حضرت امام )ره( و بهزیستی شامل چند میلیون خانوار هستند. قرار است ستاد تنظیم بازار گوشت وارداتی را در اختیار این 
دست مصرف کنندگان  نهادهای توزیع کننده قرار دهد و آنها بین اعضای خود توزیع کنند که بدانیم این گوشت به صورت هدفمندتر به

 .نهایی می رسد
 قاچاق دام کاهش یافت*

بخشنده درباره نابه سامانی های اخیر بازار گوشت قرمز، قاچاق دام و تدابیر دولت برای کنترل این مساله افزود: ما چندهزار کیلومتر 
اه های ذیربط خودش استمسئولیت حفظ، تامین و مراقبت از این مرزها نیز مربوط به دستگ .مرز خشکی و آبی داریم .  

  .وی گفت: ما نیز از دستگاه های مربوطه خواهش کردیم که متمرکز شوند دام کمتری از کشور قاچاق شود، بویژه دام های مولد
معاون وزیر جهاد تصریح کرد: اما به دلیل گستردگی مرزهای کشور چه در جنوب و چه مرزهای کوهستانی در شرق کشور، بخشی 

کشور در حال قاچاق است از دام های .  
این مقام مسئول افزود: همکاران ما در نیروی انتظامی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز حداکثر تالش خود را در این 

یافته  کاهش  می کنند و به ما گزارش دادند که طی یک الی دو هفته اخیر این قاچاق با مراقبت های بیشتری که انجام شده،  زمینه
  .است

هزارتومانی خریداری می کنند. از طرفی قیمت گوشت در اقلیم  12بخشنده توضیح داد: افراد این دام ها را در داخل کشور با دالر 
عربی بیش از دو برابر داخل است بنابراین کسانی که دام را از کشور خارج می   و کشورهای  کردستان، کشورهای همسایه شرقی

کشور می برند مبلغ بیشتری دریافت می کنند. این مساله باعث شده که از نظر روانی روی قیمت در داخل تاثیرگذار کنند و به این 
  .باشد

قصابی و فروشگاه مراجعه کنید مملو از گوشت است اما گوشت داخلی قیمتش تند و   به هر  وی تصریح کرد:در حال حاضر اگر
کنید باالست با اینحال کمبودی را مشاهده نمی .  

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما همه ساله گوشت وارد می کردیم،گفت: هرسال گوشت منجمد گوساله از برزیل وارد می 
 .کردیم ضمن اینکه سال گذشته گوشت گرم از آسیای میانه و استرالیا وارد کردیم که امسال همه این ها تشدید شده است

شت منجمد را در سال های گذشته برای مصرف کنندگان بزرگ وارد می کردیم،افزود: سالهای قبل این بخشنده با بیان اینکه ما گو
برای کمک به دانشگاه ها، پادگان های نظامی، نیروهای مسلح و بیمارستان ها و به طورکلی اماکنی که مصرف کنندگان   گوشت
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مت ها را دچار نوسان نکنند. اما طی یکی دو سال اخیر بخشی از عمده بودند، وارد می شد تا برای خرید وارد بازار نشوند و قی
 .گوشت های منجمد در مصرف خانوار نیز وارد شده که قبال این گونه نبود

* درصدی واردات گوشت در سال جاری 136رشد    
ت، اما جو روانی که درصد واردات گوشت به کشور افزایش داشته اس 136وی تصریح کرد: هم اکنون نسبت به سال گذشته بیش از 

  .بوجود آمده باعث شده این واردات بر کاهش قیمت موثر نباشد
بخشنده توضیح داد: مشخص شد، بخشی ازگوشت های وارداتی را که در میادین توزیع می کردیم، به دست مصرف کننده واقعی نمی 

ات این چنینی دیگری رخ می دهدآن را برای مصارف دیگری می گیرند یا اتفاق  رسد، برخی در صف می ایستند و .  
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

کانتینر گوشت مشمول قانون انباشت گمرکی نیست6۰  
سرپرست نظارت و بازرسی گمرک شهید رجایی با تاکید براینکه کانتینر گوشت مشمول قانون انباشت گمرکی نیست، گفت: پدیده  -

هزار 94کانتینر گوشت به وزن 246ای به نام انباشت )دپو( گوشت در گمرک وجود ندارد و از ابتدای امسال تا کنون چهار هزار و 
تن از گمرک بندر شهید رجایی ترخیص و به کشور وارد شده است327و  . 

ترخیص گوشت طبق روال قانونی و با تسهیالت و  :روح هللا ایران پور عصر سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود

قف نشده استتمهیدات ویژه گمرک به طور معمول همیشه جریان داشته و متو .  
کانتینر گوشت به وزن یکهزار و 6۰وی در عین حال تایید کرد که طبق اعالم سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان در مجموع 

ماه و بدون اظهارنامه گمرکی( شده و گزارش آن توسط 2قانون امور گمرکی )ماندگاری کاال در بندر بیش از 24تن مشمول ماده 3۰۰
ع آوری و فروش اموال تملیکی داده شده تا طبق قانون توسط این سازمان ترخیص و فروخته شودگمرک به سازمان جم .  

کانتینر( را اختصاص نیافتن ارز دولتی و فراهم 6۰این مقام گمرکی اظهار داشت: وارد کننده، علت ترخیص نشدن گوشت یاد شده )
باره با بانک مرکزی گفت و گو کرده ایم و طبق اعالم مسووالن بانکی،  نشدن امکان مبادله ارز با مبداء دانسته که به تازگی در این

  .هر دو مشکل یاد شده حل شده است
کانتینر 6۰ایران پور یاد آور شد: چنانچه اسناد مورد نیاز تا قبل از فروش گوشت توسط سازمان اموال تملیکی به گمرک برسد ، 

داده می شودکاالی یاد شده جهت ترخیص به وارد کننده برگشت  .  
هزار و 2۰سرپرست نظارت و بازرسی گمرک شهید رجایی از نیمه بهمن امسال کل موجودی گوشت در گمرک شهید رجایی 

کانتینر 92اظهارنامه دیگر برای  36تن ترخیص شده و 692هزار و 2کانتینر آن به وزن 113بهمن( 3۰تن بود که تا امروز )121
شده که در حال گرفتن مجوز دامپزشکی برای ترخیص نهایی استتن صادر 398هزار و 2گوشت به وزن  .  

کانتینر هنوز اظهارنامه صادر نشده که هنوز 354کانتینر گوشت موجودی از نیمه بهمن تاکنون، برای 619از  :ایران پور ادامه داد

  .مهلت قانونی دارند و مشمول کاالی متروکه نیستند
کانتینر اعالم کرد که طبق روال قانونی و معمولی به تدریج در 815شهید رجایی را وی مجموع گوشت موجودی فعلی در گمرک 

  .حال ترخیص است
ایران پور با اشاره به تسهیالت و تمهدات گمرک برای ترخیص گوشت اظهار داشت: این کاال بیشتر مواقع در مسیر سبز قرار داشته 

گر نیازی به ارزیابی گمرکی فیزیکی نداشته و مستقیم به درب خروج و پس از صدور مجوز دامپزشکی و تایید سالمت آنها، دی
  .گمرک می روند

وی خروج درصدی را نیز یکی دیگر از تسهیالت گمرکی برای گوشت دانست و توضیح داد: در مواردی که اسناد گمرکی کامل 
درصد از کل محموله را 6۰بهداشتی،  نباشد و کد رهگیری بانکی صادر نشده باشد، گمرک پس از صدور مجوزهای دامپزشکی و

  .ترخیص می کند و پس از تکمیل مدارک، مابقی آن را نیز به واردکننده تحویل می دهد
به گفته این مسوول گمرکی ، گمرک شهید رجایی با توجه به شرایط کشور به صورت شبانه روزی فعال بوده و روزهای تعطیل نیز 

شده و ترخیص کاالها هیچگاه متوقف نمی شود کارکنان به صورت کشیک در گمرک حاضر .  
کانتینر و به  6۰در حالی که سرپرست نظارت و بازرسی گمرک شهید رجایی امروز مجموع گوشت مشمول قانون کاالی متروکه را 

1300میزان  ارد کنندگان و هزار تن گوشت توسط و17تن اعالم کرد، ابوالفتح ابوالهادی دادستان بندرعباس هفته گذشته اظهار داشت:

  .با طمع بهره مندی از معافیت های مالیاتی عامدانه در بندر شهید رجایی انباشت شده است
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 
ایرنا  – 28/11/1397تاریخ :   

هزارتن گوشت قرمز وارد کشور شد۱۳۳  
هزار تن انواع گوشت قرمز در دهه نخست بهمن ماه  133یک مقام مسئول وزارت جهاد کشاورزی از واردات  -ایرنا  -تهران 

هزارتن الشه گوشت گوسفندی به کشور  36هزار تن گوشت منجمد گوساله،  97امسال خبرداد و گفت: بر اساس آمار گمرک، امسال 
ارددرصد افزایش د 146وارد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال  . 

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارتخانه مزبور، مسعود بصیری مدیرکل دفتر تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی 
هزار تن گوشت مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شده  16۰تا  14۰وزارت جهاد کشاورزی افزود: سال های گذشته نیز بین 

رای مصرف صنفی، صنعت، پادگانها، بیمارستانها، رستورانها و غیره بود، اما اکنون به دلیل افزایش بود، اما این میزان واردات ب
 .قیمت، گوشت های وارداتی در سبد خانوار قرار گرفته است

می  تومانی در قالب الشه، منجمد، بسته بندی و دام زنده وارد کشور 42۰۰به گفته وی، گوشت وارداتی گوسفندی و گوساله با ارز 
شود و به علت اختالف قیمت گوشت قرمز، تولید داخل با وارداتی تنظیم بازار، اقشار مختلف به سمت خرید گوشت تنظیم بازار سوق 

 .پیدا کرده اند
 

 وضعیت تولید گوشت قرمز داخلی  **
گوشت قرمز کاهش نیافته و هزار تن ذکر کرد و اظهارداشت: تولید داخلی  96۰وی گوشت قرمز مورد نیاز کشور را ساالنه حدود 

درصد نیاز کشور به این محصول از طریق واردات تامین می شود 13تا  12 . 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه صادرات پوست گوسفندی 

ز کشور صادر شده که نشان می دهد این میزان گوسفند در کشور کشتار میلیون جلد پوست گوسفندی ا 16گفت: امسال تاکنون نزدیک 
 .و گوشت آن به مصرف رسیده است

وی اضافه کرد: کاهش کشتار در کشتارگاه ها به معنای کاهش تولید نیست، زیرا بخشی از کشتار دام در کشور به شکل سنتی و 
 .خارج از کشتارگاه ها صورت می گیرد

امل موثر در افزایش قیمت گوشت قرمز تولید داخل دانست و افزود: افزایش قیمت ارز موجب شد تا تقاضای بصیری قاچاق را از عو
 .دیگری برای دام زنده کشور به وجود آمده که اثر روانی زیادی در خروج غیر قانونی آن داشته است

ایل دارند که دام سبک خود را با قیمت باال و نقدی وی با بیان این که امسال دامداران و چوبداران با توجه به افزایش نرخ ارز تم
 .بفروش برسانند، گفت: یکی از راهکارها برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز، مبارزه با قاچاق دام زنده است
ی همسایه در این مقام مسئول، فرار کاال را یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز دانست و تصریح کرد: شهروندان کشورها

قالب توریست و یک روزه در شهرها و روستاهای مرزی کشور وارد می شوند و به دلیل اختالف ارزش پولی ایران با کشور خود، 
 .اقدام به خرید مایحتاج کرده و بدین ترتیب فرار کاال شکل می گیرد

درصد گوشت  1۰ارتن است که پیش از این نیز هز 96۰به گزارش ایرنا، طبق آمارها اکنون نیاز سالیانه کشور به گوشت قرمز 
 .قرمز مورد نیاز از محل واردات تامین می شد

مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی به تازگی درباره تشدید نظارت های کنترلی نقل و انتقال دام زنده به استان 
صف گوشت تنظیم بازار به معنی قحطی و کمبود تولید نیست، بلکه ها با هدف کاهش قاچاق دام از کشور گفته بود: ایستادن مردم در 

 ..این موضوع به دلیل فاصله قیمت بین گوشت یارانه ای و گوشت بازار آزاد است
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 
خبرگزاری فارس  – 29/11/1397تاریخ :   

 ذخیره کاالهای اساسی در انبارها برای چند ماه آینده/ جزئیات مدل جدید توزیع گوشت تنظیم بازاری 
معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ذخایر کاالهای اساسی در انبارها برای چند ماه آینده تامین شده است، گفت: 

توسط بانک مرکزی پاسخ داده شده است درصد تقاضای ما برای ارز مورد نیاز 9۰بیش از  .  
در حاشیه مراسم عبدالمهدی بخشنده معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی،به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

عید،اظهارداشت: با تودیع و معارفه رئیس سازمان شیالت، در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات دولت برای تنظیم بازار شب 
کردند ارز مورد نیاز ما برای واردات کاالهای اساسی تامین   دولت و کمک هایی که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی  کمک

  .شده است
درصد تقاضای ما برای ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی پاسخ داده شده است 9۰وی افزود:در حال حاضر بیش از  .  

هاد کشاورزی تصریح کرد: ما هم اکنون در دو بخش مصارف انسانی و نهاده های تولید محصوالت پروتئینی وضعیت معاون وزیر ج
  .بسیار مطلوبی داریم و جای هیچ گونه نگرانی نیست

پر است و بخش خصوصی نیز وضعیت مشابهی دارد  بخشنده افزود: انبارهای بخش دولتی به عنوان ذخایر راهبردی کشور کامال .  
برنج، روغن، شکر، گوشت، مرغ و نیز در بخش نهاده های تولید اقالمی   وی با بیان اینکه تا چند ماه آینده در زمینه اقالمی مانند

مانند ذرت، کنجاله و جو تامین شده و جای نگرانی نیست، تاکید کرد: این اقالم هم توسط بخش دولتی و هم توسط بخش خصوصی 
سیر ورود به کشور است. بنابراین مشکلی برای تامین اقالم مورد نیاز مردم بویژه در ایام پایانی سال و ایام تامین شده بخشی نیز در م

 .نوروز که مصرف مقداری باالتر می رود، نداریم
* شودمدل جدید توزیع گوشت امروز ابالغ می  

تومانی، به صورت هدفمند  42۰۰وارداتی با ارز ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته که گوشت های  معاون وزیر جهاد با بیان اینکه
افزود: قرار بود طی دو روز اخیر این طرح ابالغ شود که دیروز این اتفاق نیفتاد و امیدواریم امروز ابالغ شودتوزیع شود، .  

هزار نفر  7۰۰لیون و بخشنده با بیان اینکه مثال چند تعاونی بزرگ در کشور وجود دارد از جمله تعاونی فرهنگیان که حدود یک می
یا تعاونی های دیگر مانند تعاونی کارگران، کارمندان، اتکا، اسکات، امکان، بازنشستگان، نهادهای حمایتی مانند   عضو دارد،گفت:

کمیته حضرت امام )ره( و بهزیستی شامل چند میلیون خانوار هستند. قرار است ستاد تنظیم بازار گوشت وارداتی را در اختیار این 
نهادهای توزیع کننده قرار دهد و آنها بین اعضای خود توزیع کنند که بدانیم این گوشت به صورت هدفمندتر به دست مصرف کنندگان 

 .نهایی می رسد
 قاچاق دام کاهش یافت*

ما چندهزار کیلومتر بخشنده درباره نابه سامانی های اخیر بازار گوشت قرمز، قاچاق دام و تدابیر دولت برای کنترل این مساله افزود: 
  .مسئولیت حفظ، تامین و مراقبت از این مرزها نیز مربوط به دستگاه های ذیربط خودش است .مرز خشکی و آبی داریم

  .وی گفت: ما نیز از دستگاه های مربوطه خواهش کردیم که متمرکز شوند دام کمتری از کشور قاچاق شود، بویژه دام های مولد
ح کرد: اما به دلیل گستردگی مرزهای کشور چه در جنوب و چه مرزهای کوهستانی در شرق کشور، بخشی معاون وزیر جهاد تصری

  .از دام های کشور در حال قاچاق است
این مقام مسئول افزود: همکاران ما در نیروی انتظامی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز حداکثر تالش خود را در این 

کاهش یافته   ند و به ما گزارش دادند که طی یک الی دو هفته اخیر این قاچاق با مراقبت های بیشتری که انجام شده،می کن  زمینه
  .است

هزارتومانی خریداری می کنند. از طرفی قیمت گوشت در اقلیم  12بخشنده توضیح داد: افراد این دام ها را در داخل کشور با دالر 
عربی بیش از دو برابر داخل است بنابراین کسانی که دام را از کشور خارج می   و کشورهای  یکردستان، کشورهای همسایه شرق

کنند و به این کشور می برند مبلغ بیشتری دریافت می کنند. این مساله باعث شده که از نظر روانی روی قیمت در داخل تاثیرگذار 
  .باشد

وشگاه مراجعه کنید مملو از گوشت است اما گوشت داخلی قیمتش تند و قصابی و فر  به هر  وی تصریح کرد:در حال حاضر اگر
  .باالست با اینحال کمبودی را مشاهده نمی کنید

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما همه ساله گوشت وارد می کردیم،گفت: هرسال گوشت منجمد گوساله از برزیل وارد می 
از آسیای میانه و استرالیا وارد کردیم که امسال همه این ها تشدید شده است کردیم ضمن اینکه سال گذشته گوشت گرم . 

بخشنده با بیان اینکه ما گوشت منجمد را در سال های گذشته برای مصرف کنندگان بزرگ وارد می کردیم،افزود: سالهای قبل این 
تان ها و به طورکلی اماکنی که مصرف کنندگان برای کمک به دانشگاه ها، پادگان های نظامی، نیروهای مسلح و بیمارس  گوشت
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عمده بودند، وارد می شد تا برای خرید وارد بازار نشوند و قیمت ها را دچار نوسان نکنند. اما طی یکی دو سال اخیر بخشی از 
 .گوشت های منجمد در مصرف خانوار نیز وارد شده که قبال این گونه نبود

* جاری درصدی واردات گوشت در سال 136رشد    
درصد واردات گوشت به کشور افزایش داشته است، اما جو روانی که  136وی تصریح کرد: هم اکنون نسبت به سال گذشته بیش از 

  .بوجود آمده باعث شده این واردات بر کاهش قیمت موثر نباشد
، به دست مصرف کننده واقعی نمی بخشنده توضیح داد: مشخص شد، بخشی ازگوشت های وارداتی را که در میادین توزیع می کردیم

آن را برای مصارف دیگری می گیرند یا اتفاقات این چنینی دیگری رخ می دهد  رسد، برخی در صف می ایستند و .  

 لینک خبر 
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 گوشت مرغ
 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

هزارتن مرغ گرم تنظیم بازاری از هفته آینده عرضه می شود۳۰  
هزارتن از  3۰ یک مقام آگاه در وزارت جهادکشاورزی اعالم کرد: برای متعادل سازی بازار گوشت مرغ، هفته آینده -ایرنا  -تهران 

تومان به بازار عرضه می شود 5۰۰هزار و  11این محصول با نرخ  . 

هزار و  11به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وجود اینکه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ گرم را 
ذشت که نگرانی هایی را برای هزار تومان گ 15تعیین کرده بود، اما در چند روز گذشته بهای این محصول از مرز  5۰۰

 .مصرف کنندگان ایجاد کرد
این درحالیست که ستاد تنظیم بازار اعالم کرده بود هیچ خرده فروشی حق فروش گوشت مرغ با قیمت هایی بیش از نرخ 

 .های مصوب تنظیم بازاری را ندارد و در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می شود
بهمن(، به  29حجم مرغ های تنظیم بازاری توسط شرکت پشتیبانی اموردام کشور از دیروز )با شتاب عرضه و افزایش 

گفته مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی نرخ این محصول در سطح خرده فروشی های سطح شهر 

تا  5۰۰نیز بین   .تومان در هر کیلوگرم کاهش یافته است 700
نا اظهار داشت: دولت نیز برای ثبات قیمت این محصول پروتئینی در بازار، طرح واردات گوشت این مقام مسئول به ایر

 .مرغ را برای شب عید پیشنهاد داده است
وی ابراز امیدواری کرد با افزایش حجم عرضه گوشت مرغ تنظیم بازاری به شکل گرم و منجمد در کنار بازار آزاد شاهد 

شب عید و ایام نوروز باشیم روند کاهش قیمت این محصول برای . 
  لینک خبر
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 گوشت مرغ 
 ایرنا  – 28/11/1397تاریخ : 

 مردم از مراکز معتبر گوشت مرغ خریداری کنند
عرضه مرغ هایی بدون رعایت ذبح شرعی در بازار، یک  در پی انتشار تصاویری در شبکه های مجازی مبنی بر -ایرنا -تهران

مسئول در سازمان دامپزشکی کشور توصیه کرد: برای حفظ سالمت جامعه مردم از مراکز معتبر محصوالت پروتئینی خود به ویژه 
 .گوشت مرغ را خریداری کنند

« کی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار مدیرکل نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزش« سامد برومندفر

اقتصادی ایرنا درباره انتشار تصاویری در شبکه های مجازی مبنی بر عرضه مرغ های ذبح شرعی نشده و احتمال عرضه مرغ 
های خفه شده یا بیمار به بازار افزود: انتشار چنین تصاویر مخدوش و مبهمی که نام برند، کشتارگاه و کد رهگیری آن مشخص 

 .نیست، می تواند شیطنت باشد و هر آنچه که در فضای مجازی منتشر می شود به طور حتم صحت ندارد
وی سازمان دامپزشکی کشور را به عنوان یک سازمان حاکمیتی که وظیفه آن نظارت و کنترل تولید و عرضه محصوالت خام دامی 

زی برای ما به عنوان یک گزارش مردمی و تخلف بهداشتی به برشمرد و اظهارداشت: حتی انتشار چنین مواردی در شبکه های مجا
 .شمار می رود و از سوی این سازمان قابل پیگیری و برخورد است

وی اضافه کرد: مشخصاتی بیش از آنچه در تصاویر شبکه های مجازی دیده شده، تاکنون بدست ما نرسیده است، درحالی که بسته 
ی مجاز کشور همه دارای برچسب نام کشتارگاه، نام برند، محل تولید مشخص، کدرهگیری بندی گوشت مرغ در کشتارگاه های صنعت

 .و هویت هستند و به دلیل حضور مسئوالن فنی و ناظرین بهداشتی و شرعی بروز چنین تخلفاتی وجود ندارد
خط َپرکنی و َسرکنی مرغ در مدیرکل نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور گفت: تنها ممکن است در 

کشتارگاه ها برای لحظه ای اشتباهی اتفاق بیفتد و سر مرغ ذبح شده روی محصول بماند که به طور معمول در فرایند کنترل محصول 
 .توسط مسئوالن فنی این محصول از رده خارج می شود

هزار  4پزشکی کشور است، افزود: اکنون ما دارای وی با بیان این که نظارت مستمر بر محصوالت خام دامی برعهده سازمان دام
ناظر بهداشتی هستیم که بر فعالیت مراکز تولیدی و مسئوالن فنی این مراکز نظارت دارند 4۰۰مسئول فنی بهداشتی و بیش از  . 

ال است که البته کشتارگاه صنعتی دامی و هزار مرکز بسته بندی در کشور فع 8۰کشتارگاه صنعتی طیور،  23۰به گفته وی، اکنون 
  .در کشتارگاه های سنتی نیز ناظرین شرعی و بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور حضور دارند

برومندفر توصیه کرد: مردم به هیچ وجه از محصوالت پروتئینی خام دامی که هویت، کد رهگیری و مشخصات تولید ندارند و از 
ریداری نکنند و در صورت مشاهده هرگونه محصول پروتئینی مشکوک مراکزی که تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور نیست، خ

سازمان دامپزشکی کشور و ادارات دامپزشکی استان ها و شهرستان ها مراتب را برای پیگیری  1512یا تخلف مراتب را به سامانه 
 .اعالم کنند

انجام و عرضه می شودوی گفت: برخی مواقع شاهدیم کشتار غیرمجاز طیور در بازارهای روز شهرستان ها  .  
مسئول صید و ذبح حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور به ایرنا « اکبر قره خانلو»به گزارش ایرنا، روز گذشته 

گفته بود ناظرین شرعی به طور مستمر بر ذبح شرعی دام و طیور نظارت دارند و انتشار تصاویری مبنی بر عرضه طیور بدون 
شرعی در شبکه های مجازی صحت نداردرعایت ذبح  . 

ناظر شرعی بر کشتار دام و طیور کشتارگاه های سراسر کشور نظارت مستمر دارند، بنابراین امکان چنین  7۰۰به گفته وی، اکنون 
ط نیروی تخلفاتی وجود ندارد و هیچ دستگاهی برای انجام ذبح شرعی در کشتارگاه های کشور وجود ندارد و تمامی این عملیات توس

 .انسانی انجام می شود
وی اظهارداشت: در عین حال فرآیند کشتار از ابتدا تا بسته بندی مورد کنترل ناظرین شرعی و بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور 

 .است بنابراین احتمال عرضه گوشت مرغ بدون ذبح در مراکز صنعتی یا سنتی وجود ندارد
که این موضوع صحت داشت به طور حتم نام برند و کشتارگاه را در عکس های منتشر  قره خانلو بر این باور است، در صورتی

 .شده، مخدوش نمی کردند
به گفته وی، در سالهای اخیر عالوه بر تشدید نظارت های سختگیرانه بر کشتار دام و طیور در ایران، برای واردات گوشت قرمز و 

اه های کشورهای مبدا هستیمحتی مرغ نیز دارای ناظرین شرعی فعال در کشتارگ . 
حمید ورناصری»همچنین  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز به خبرنگار ایرنا گفته بود: تصویر منتشر شده در فضای  «

 .ساعت است 72مجازی مربوط به مرغ های منجمد این شرکت نیست زیرا این تصاویر مربوط به مرغ گرم با مدت زمان نگهداری 
اطمینان داد: امکان ندارد چنین اتفاقی در کشتارگاه های تحت نظارت رخ دهد و به نظر می رسد انتشار این تصاویر با وی به مردم 
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 .هدف تشویش ذهن مردم انجام شده باشد

هزارتن گوشت مرغ در کشور تولید و به بازار داخلی عرضه می شود 3۰۰میلیون و  2سالیانه  . 
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 29/11/1397تاریخ : 

گام بسوی مدرنیته ۴۰کشاورزی کردستان   
گام برای  4۰مصداق  نگاه به پیشرفت های کشاورزی در استان کردستان بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی -ایرنا  -سنندج 

 .عبور از کشاورزی سنتی و رسیدن به مدرنیته است
به گزارش ایرنا، کردستان استانی کشاورزی است که در چهار دهه از عمر پر برکت نظام جمهوری اسالمی با تامین برخی 

ی ظرفیت های خود به تجلی زیرساخت های مورد نیاز از سمت فعالیت های سنتی به سوی مدرنیته حرکت کرده تا با پوست انداز
 .برساند

هزار بهره بردار است که  123میلیون راس دام با  3.1هزار هکتار اراضی کشاورزی و حدود  2۰۰این استان دارای یک میلیون و 
هزار تن انواع محصوالت زراعی، باغی و دامی هستند 9۰۰میلیون و  2ساالنه قادر به تولید حدود  . 
وری و کارآمدی، تشخیص صحیح ر دهه گذشته با اتکا بر مولفه های مختلف از جمله توجه به بهرهکشاورزی کردستان در چها

پتانسیل های این حوزه، استمرار و تقویت ارتباط سالم و سازنده دستگاه های متولی با تولید کنندگان، اجرای سیاست ها و طرح های 
است متعدد از کشاورزی غالب سنتی به سمت مدرنیته حرکت کرده . 

کشاورزی در این دوران با اتکا به این ویژگی ها توانسته عالوه بر اینکه نقش خود را در زمینه های مختلف غذایی و اقتصادی کشور 
 .به خوبی ایفا کند به سمت مدرنیته شدن فعالیت های بهره برداران نیز حرکت کرده باشد

رنیته دارد اما در برخی از بخش ها توانسته برای خود جایگاهی پیدا کند، هر چند کشاورزی کردستان فاصله زیادی با فعالیت های مد
خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز سنندج به منظور بررسی این پیشرفت ها میزگردی را با حضور معاونان بهبود تولیدات گیاهی و 

ردستان برگزار کردتولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی و رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ک . 
 

 تغییر رویکرد برای افزایش بهره وری مهمترین هدف در کشاورزی کردستان است **
پیشرفت کشاورزی بویژه در این استان بسیار  :معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در این میزگرد گفت

هزار هکتار رسیده ست 755هزار هکتار بود ولی اینک به  49۰د سطح اراضی کردستان حدو 57چشمگیر بوده بطوریکه در سال  . 
هکتار بود که امروز به حدود  6۰۰هزار و  1۰محمد فریدسپری با اشاره به اینکه سطح زیر کشت باغات نیز در همان سال حدود 

هزار هکتار به  89هکتار رسیده است، اظهار داشت: سطح اراضی آبی هم از حدود  5۰۰هزار و  46 هزار هکتار رسیده  125

 .است
وی افزود: استفاده از آبیاری تحت فشار در اراضی با هدف افزایش بهره وری از منابع آبی در کشور اجرا می شود که تا دهه اول 

هکتار اراضی از این سیستم استفاده می کنند 7۰۰هزار و  52انقالب هیچ زمینی از این امکان بهره مند نبود اما اکنون  . 
 65هزار تن انواع محصوالت زراعی و  478بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در اوایل انقالب  معاون

هزار  1۰۰میلیون و  2هزار تن انواع محصوالت باغی در این استان تولید می شد که هم اکنون میزان تولید محصوالت زراعی به 
رسیده است هزار تن 33۰تن و محصوالت باغی نیز به  . 

سپری یادآور شد: آنچه که بعد از چهل سال برای ما مهم است، اجرای برنامه هایی برای تغییر رویکرد، افزایش تولید و کشاورزی 
درصد و رشد فرآوری  3۰درصد فعلی به حداقل  11پایدار در کردستان است که برای آن می توان با افزایش میانگین اراضی آبی از 

درصد فعلی به باالترین حد ممکن در کوتاهترین زمان دست یافت 33محصوالت از  . 
 

برابر افزایش یافت  13ضریب مکانیزاسیون کشاورزی کردستان  **  
وی افزود: برای افزایش راندمان های کشاورزی توسعه بخش های دیگری نیز دنبال می شود که می توان به افزایش ضریب 

برابر نسبت به قبل از انقالب  13کرد که این ضریب در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی مکانیزاسیون در مزارع استان اشاره 
 .افزایش داشته است

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ایجاد یک بستر مهم برای کشت اولین گام در توسعه زراعت 
 27مکانیزاسیون استان کمتر از نیم اسب بخار در هکتار بود که امروز با داشتن است که در این بخش ابتدای پیروزی انقالب ضریب 

و سه دهم اسب بخار در هر هکتار رسیده است 2دستگاه کمباین به  31هزار دستگاه تراکتور و یک هزار و  . 
شود زمان کشت در اسب بخار کشور باالتر است باعث می  1.63صدم اسب بخار از  7۰وی اضافه کرد: این ضریب که حدود 

درصد کشت انجام می شود 9۰مزارع به خوبی رعایت شود که در نتیجه آن قبل از شروع بارندگی های پاییزه بیش از  . 
درصد برداشت غالت  95درصد زراعت و  99سپری یادآور شد: در نتیجه ضریب باالی مکانیزاسیون کشاورزی کردستان، اکنون 
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شود تا جایگاه استان به عنوان انبار غله کشور به خوبی حفظ شود استان به صورت مکانیزه انجام می . 
 

مورد رسیده است 11به  2تعداد ارقام قابل کشت در کردستان از  **  
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه تامین بذر دومین برنامه کاری این استان در توسعه 

ت، گفت: با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در ورود ژرم پالسم و بذرهای جدید حرکت های کشاورزی پایدار اس
 .خوبی در چند سال اخیر انجام شده است

درصد عملکرد  3۰رقم متنوع کشت می شود که به صورت میانگین هر کدام حداقل  11وی اظهار داشت: امروز در مزارع گندم 
قم بومی دارد که قبل از انقالب در مزارع این استان کشت می شدر 2باالتری نسبت به  . 

 
 نهادهای بین المللی همکاری سازمان در توسعه کشاورزی کردستان هستند **

سپری با بیان اینکه استفاده از تجربه ها و دستاورهای علمی دنیا از دیگر اهداف سازمان در توسعه کشاورزی استان است، افزود: در 
شاورزی حفاظتی طرحی با همکاری مرکز تحقیقات بین المللی اراضی خشک موسوم به ایکاردا در حال انجام است که راستای ک

درصد افزایش عملکرد با پایداری تولید در استان داشته باشیم 25سعی می شود در پایان برنامه پنج ساله آن  . 
در آن آخرین تحقیقات داخلی و خارجی با همکاری محققان در  وی اضافه کرد: این طرح اکنون وارد سال سوم اجرای خود شده و

رقم محصول کشت می شود 79مزارع نمایشی و پلت فرم های استان با تنوع  . 
سپری اظهار داشت: دستاوردهای این طرح به صورت همزمان در معرض دید بهره برداران قرار می گیرد بطوریکه در سال 

عه از نتایج کشت در این مزارع که منجر به افزایش عملکرد شد را دیده و مشتاق به اجرای هزار نفر روز مزر 1۰زراعی گذشته 
 .آن در مزارع خود شده اند

 
 کشاورزی اقتصادی با توسعه باغات پیگیری می شود **

سه تا چهار برابر  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه باغداری در اراضی آبی و پرآب حدود
زراعت برای بهره برداران درآمد زایی دارد، افزود: در این راستا توسعه فعالیت های باغی با تکیه بر استفاده از آب باران و روان 

 .آب های استان دنبال می شود
شهرستان های سروآباد،  وی اضافه کرد: یکی از طرح های مهم در این راستا توسعه باغات در اراضی شیب دار بود که امسال در

 .هکتار سطح پیش بینی در حال انجام است 775بانه، مریوان، سنندج، کامیاران و سقز با یک هزار و 
هزار هکتار باغ در اراضی شیب دار ایجاد شود که مصوبه این هدف در کمیسیون کشاورزی و منابع  5۰سپری گفت: سعی می شود 

سیده و منابع آب مورد نیاز آن نیز تخصیص یافته استطبیعی مجلس شورای اسالمی به تصویب ر . 
 

 هزار هکتار اراضی آبی جدید در کردستان ایجاد می شود  100 **
هزار هکتار اراضی کشاورزی کردستان آبی  2۰۰هزار هکتار از یک میلیون و  12۰درصد شامل  1۰وی با بیان اینکه اکنون تنها 

همکاری دستگاه های مختلف بدنبال افزایش این سطح استاست، افزود: سازمان جهاد کشاورزی با  . 
هزار هکتار از اراضی استان در دستور کار قرار گرفته که با  1۰۰برای این هدف، ایجاد اراضی آبی در حدود  :سپری یادآور شد

 .تخصیص آب مورد نیاز آن از سوی دستگاه های متولی مدیریت بخش آب در حال محقق شدن است
هزار میلیارد لایر از منابع مختلف ملی درخواست اعتبار شده است، اضافه کرد:  74ه به اینکه برای تحقق این طرح وی با اشار

تاکنون برخی از موافقت های مورد نیاز این طرح از سوی دستگاه های کشوری اخذ شده و پیش بینی می شود با انجام آن ساالنه 
رزی در این اراضی تولید شودهزار تن محصول کشاو 1۰۰حدود یک میلیون و  . 

 
 تولید نهال سالم مکمل طرح توسعه باغات است  **

نهالستان در  6سپری گفت: در زمینه توسعه باغات در این استان تولید نهال سالم دنبال می شود که در این راستا استفاده از ظرفیت 
 .برنامه قرار گرفته است

شاورزی کردستان افزود: گیاه شناسان و گیاه پزشکان استان به صورت مداوم از تولیدات معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد ک
 .این نهالستان ها برای بررسی مسابل خاک شناسی و وضعیت نهال، بازدید می کنند

موی ریشه دار  هزار اصله نهال و نشا تولید می شود که شامل 2۰۰وی یادآور شد: در این نهالستان ها ساالنه بیش از سه میلیون و 
 .دیم و میوه های هسته دار و دانه دار و نشا توت فرنگی است
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سپری اضافه کرد: این نهال ها در اختیار بهره بردارانی قرار می گیرد که با تایید سازمان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی طرح 
 .توسعه باغات را اجرا می کنند

 
برابری به خود دیده است 23تا  1.5تولیدات دامی کردستان رشد  **  

 2این استان به لحاظ استعداد طبیعی از جمله  :معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز در این میزگرد گفت

میلیون هکتار اراضی کشاورزی، شرایط خوبی برای بحث پرورش دام دارد 1.2میلیون هکتار مرتع و جنگل و  . 
د اظهار داشت: پس از پیروزی انقالب اسالمی از سوی بهره برداران و دستگاه های اجرایی به ظرفیت های سید احمد ذکریایی نژا

برابری داشته است 23تا  1.5این بخش توجه شد و افزایش میزان تولید در بخش های مختلف دامی رشد  . 
 18برابری است که از  1.5قرمز با افزایش  طی این مدت کمترین میزان رشد در بخش تولیدات دامی مربوط به گوشت :وی افزود

هزار تن رسیده است 27اکنون به حدود  6۰هزار تن دهه  . 
تن ابتدای انقالب  37برابر مربوط به تولید عسل ارگانیک است که از  36ذکریایی نژاد با بیان اینکه بیشترین میزان رشد نیز با 

 82شمسی اکنون به  6۰تن دهه  55۰تولید گوشت مرغ از سه هزار و  تن رسیده است، اضافه کرد: 349اکنون به یک هزار و 
برابر رشد دارد 23هزار تن رسیده که  . 

هزار تن رسیده است 237هزار تن به  127برابر رشد از  2وی یادآور شد: در این سال ها همچنین تولید شیر در استان با  . 
 

 زنجیره صنعت مرغداری در کردستان تکمیل شده است **
عاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه بعد از انقالب اسالمی بخش کشاورزی به عنوان محور م

این مهم شرایط و فرصت را برای توسعه بخش دامپروری مهیا کرد بطوریکه در چهار دهه  :توسعه استان قرار گرفته است، گفت

ری از جمله صنعت مرغداری در کردستان تکمیل شده استگذشته تمام حلقه های زنجیره دامپرو . 
وی اضافه کرد: انواع کشتارگاه و سردخانه ها، کارخانجات خوراک دام و طیور، کارخانجات مواد لبنی، مراکز جمع آوری شیر، 

ات از جمله حلقه انواع تلقیح مصنوعی، کلینیک های دامپروری خصوص و دولتی و داروخانه ای دامی، مرکز اصالح نژاد تحقیق
 .های زنجیره تولید فرآورد های دامی در استان موجود است

هیچ واحد صنعتی یا نیمه صنعتی در زمینه پرورش دام، کشتارگاه صنعتی یا نیمه صنعتی  57ذکریایی نژاد با اشاره به اینکه در سال 
 17واحد پرواربندی بره و گوساله،  93۰گاوداری، واحد  225و میدان عرضه دام در استان وجود نداشت، گفت: اکنون یک هزار و 

کشتارگاه دام در کردستان وجود دارد 9کارخانه خوراک دام و طیور و  . 
هزار راس دام شامل یک  1۰۰وی اضافه کرد: در واحدهای روستایی و واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی استان حدود سه میلیون و 

هزار راس سنگین است پرورش داده می شود 33۰و  هزار دام سبک و یک میلیون 68۰میلیون و  . 
 

درصدی نیاز گوشت قرمز کشور است 13کردستان به دنبال تامین  **  
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: افزایش تولید گوشت قرمز استان کردستان در برنامه ای پنج ساله 

ز طرح های پیشران حوزه کشاورزی استان استهزار تن ا 4۰هزار تن فعلی به  27از  . 
وی اضافه کرد: در این طرح سرمایه گذاری در حوزه زنجیره تولید گوشت قرمز با استفاده از تسهیالت قانونی دولت دنبال می شود 

هزار تنی گوشت قرمز وارداتی کشور در کردستان تامین شود 1۰۰درصد از نیاز ساالنه  13تا در هر سال  . 
یی نژاد یادآور شد: عالوه بر طرح توسعه تولید گوشت، سیاست سازمان جهاد کشاورزی افزایش تعداد دام سنگین و واحدهای ذکریا

 249درصد و تولید شیر را تا  13هزار ُتن حدود  28صنعتی و جایگزینی آن با دام های سبک است که می تواند تولید گوشت را 
درصد افزایش دهد 16هزار ُتن حدود  . 

 
 واحد پرورش طیور در کردستان فعال است 797 **

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: با توسعه و رشد روز افزون صنعت پرورش طیور تعداد 
هزار ظرفیت شغلی به  12اکنون با  57واحد سال  1۰6واحدهای پرورشی این استان از   .واحد رسیده است 797

هزار قطعه در هر دوره  5۰۰میلیون و  15واحد مرغداری پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت  761این تعداد شامل  وی اضافه کرد:
هزار تن از این محصول تولید و روانه بازار مصرف شده است 82است که ساالنه  .  

واحد پرورش  14ُتن تخم مرغ،  7.2هزار قطعه و تولید ساالنه  555مرغداری تخم گذار با ظرفیت  13ذکریایی نژاد افزود: همچنین 
هزار قطعه در هر دوره در این استان فعال است 33۰مرغ مادر گوشتی با ظرفیت  . 
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هزار  15میلیون قطعه در سال، چهار واحد پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت  2وی یادآور شد: یک کارخانه جوجه کشی با ظرفیت 
قطعه در سال از دیگر واحدهای فعال پرورش طیور در این استان  141ت قطعه و چهار واحد پرورش شتر مرغ با ظرفی 5۰۰و 

 .است
 

 سه تفاهم نامه کشاورزی با اقلیم کردستان عراق امضا شده است **
معاون تولیدات بهبود گیاهی کردستان با بیان اینکه سیاست این سازمان حضور در بازارهای جهانی است، گفت: برای توسعه فعالیت 

مورد با استان سلیمانیه و یک مورد با استان  2و صادرات آن امسال سه تفاهم نامه با اقلیم کردستان عراق شامل  های کشاورزی
 .حلبچه به امضا رسیده است

وی اظهار داشت: تنوع اقلیمی، چند فصلی و گستردگی عرصه فعالیت های بخش کشاورزی، منابع غنی ژنتیکی، گونه های گیاهی و 
د و پهناور، ظرفیت های خالی و باالی محصوالت کشاورزی صادرات محور و مرز طوالنی با کشور عراق دامی، اراضی مستع

 .نقاط قوت در بخش کشاورزی استان کردستان است
 

ساله دارد 5۰تحقیقات علمی در حوزه کشاورزی کردستان سابقه  **  
میزگرد گفت رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان نیز در این سابقه فعالیت های علمی کشاورزی این  :

سال می رسد 5۰استان در زمینه های اصالح بذر و نهال، خاک شناسی و حاصل خیزی و اداره حفظ نباتات به بیش از  . 
، شروع شده و با توجه به گستردگی بحث کشاورزی 69حسین سدری اظهار داشت: اما این فعالیت ها به صورت متمرکز از سال 

محور اصلی تعریف شده است 6ماموریت آن در  . 
وی افزود: این ماموریت ها در زمینه های مختلف شامل پژوهش در حوزه علوم کاربردی و تقاضا محور، آموزش به بهره برداران و 

سمای گیاهی و جانوری کارشناسان، ترویج و انتقال یافته های علمی به مزارع و باغات، تولید فنآورانه بذرهای پرورشی، حفظ ژئوپال
 .و نظارت بر تولید بذرهای پرورشی است

 
طرح پژوهشی در کردستان اجرا می شود 1۰۰ساالنه  **  

وی با بیان اینکه در این مرکز انجام کارهای پژوهشی تقاضا محور و کاربردی مورد هدف اصلی قرار گرقته است، یادآور شد: در 
تاکنون هر ساله  69کردستان از سال  طرح پژوهشی در حوزه های زراعی، باغبانی، خاک شناسی، آبیاری، جنگل و مرتع،  100

 .علوم دام، دامپزشکی، گیاهان دارویی، گیاه پزشکی، حفاظت خاک، آبخیزداری، اقتصادی و اجتماعی اجرا می شود
ی در سه ایستگاه تحقیقاتی انجام رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان اضافه کرد: انجام کارهای تحقیقات

 .می شود و در قالب طرح های ترویجی و آموزشی، دستورالعمل های فنی در اختیار بهره برداران قرار می گیرد
وی افزود: این نتایج به عنوان راهگشایی برای افزایش تولید و ارتقای کمی و کیفی محصوالت در راستای ارتقای امنیت غذایی و 

ت کشاورزی کشور مورد بهره برداری قرار می گیردکیفیت محصوال . 
 

رقم پربازده غالت در کردستان معرفی کرده اند 17محققان  **  
سال گذشته با تالش محققان این مرکز و همکاری  1۰رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان گفت: در 

قم جو که مناسب آب و خاک و شرایط اقلیمی استان است معرفی و در اختیار رقم گندم و پنج ر 12موسسات تحقیقاتی کشور حدود 
 .بهره برداران قرار گرفته است

وی با اشاره به اینکه پیش از این تنها یک رقم گندم در استان کشت می شد، افزود: ژنتیک ارقام متعلق به خود استان بوده و مواد 
سال گونه های مناسب منطقه  1۰، ترکیه و مصر وارد و با تالقی ارقام بومی پس از ایجاد آن از کشورهای اقلیم مشابه مثل سوریه

 .معرفی می شود
 .سدری اضافه کرد: کسب رتبه دوم کردستان در تولید گندم طی سال زراعی گذشته نتیجه کشت ارقام متنوع گندم در این استان است

 
اقلیم است مرکز تحقیقات در حال پیش روی برای مقابله با تغییر **  

وی افزود: تغییر اقلیم در کشور و استان از دغدغه های حال حاضر است که وزارت جهاد کشاورزی با تکیه بر توان علمی مراکز 
 .تحقیقاتی بدنبال پیش روی برای مقابله با تغییرات اقلیمی است

ولید علوفه مناسب برای دام با استفاده از ظرفیت سدری اضافه کرد: در این راستا در کنار معرفی ارقام مختلف زراعی بدنبال حفظ ت
 .ها و پتانسیل های مراتع به نحوی که باعث به هم خوردن تعادل طبیعت نشود، هستیم
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وی گفت: در این راستا ارقام مختلف علوفه ها مانند ماشک المی، مراغه و گل سفید برای بهره برداران استان معرفی شده که 
حلی در توسعه پرورش دام استجایگزین مناسبی ارقام م . 

 
ساله دارد 24تحقیقات توت فرنگی در کردستان سابقه  **  

رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان با اشاره به اینکه این استان رتبه اول تولید توت فرنگی در کشور را 
سال  24برداران از آسیب های طبیعی تحقیقات علمی این محصول از دارد، اظهار داشت: برای افزایش تولید و کاهش ریسک بهره 

 .قبل آغاز شده است
رقم توت فرنگی به کشور وارد شد و محققان این مرکز اقدامات مختلفی از جمله  22تا  21سدری گفت: طی این مدت حدود 

ت مکانیکی و بیولوژیکی انجام دادندسازگاری ارقام با شرایط اقلیمی، تغذیه و بحث مبارزه با علف هرز آن را به صور . 
وی افزود: معرفی یک رقم زرد آلو، یک رقم بادام دیر گل، ارائه راهکارهای مبارزه بیولوژیکی و روش های انتاگونیستی و معرفی 

 .سه رقم مگس های پارازیتوئید از جمله کارهای محققان این استان در این مدت است
نه گیاهان دارویی، آغاز اقدامات مختلف برای جلوگیری از انقراض بز مرخز به عنوان گونه گو 2۰۰سدری اضافه کرد: شناسایی 

 .جانوری بومی از دیگر خدمات انجام یافته در راستای اهداف این مرکز است
 1.2گل، میلیون هکتار مرتع و جن 2به گزارش ایرنا، استان کردستان به لحاظ توانمندی های طبیعی خود از جمله برخورداری از 

میلیارد مترمکعب روان آب و حدود سه میلیارد مترمکعب  6میلیون راس دام، داشتن بیش از  3.1میلیون هکتار اراضی کشاورزری، 
 .ظرفیت ذخیره آب پشت سدها می تواند به عنوان مهمترین قطب کشاورزی کشور تبدیل شود

نده صادرات محصوالت تولیدی آن باشد که بررسی های اولیه نشان می در کنار این پتانسیل ها مرزی بودن استان می تواند تسهیل کن
 2.7دهد در صورت تکمیل زیرساخت های مورد نیاز بخش کشاورزی و توسعه سرمایه گذاری، تولید بخش کشاورزی استان از 

 .میلیون تن فعلی به پنج میلیون تن برسد
ا مشارکت مردم و حضور سرمایه گذاران در عرصه های مختلف در گام الزم است برای رسیدن به این اهداف دستگاه های اجرایی ب

 .دوم انقالب اسالمی در حوزه کشاورزی این استان اقدامات جهشی انجام دهند
  لینک خبر

 
 مکانیزاسیون و ماشین آالت 

 خبر نگاران جوان  – 2۶/11/1397تاریخ : 

شودهزار هکتار از اراضی به سامانه نوین آبیاری تجهیز می ۲5۰درصدی آب در بخش کشاورزی/ ساالنه  6وری بهره  
درصد افزایش  ۶وری آب ساالنه یک مقام مسئول گفت: در چند سال اخیر توسعه کشت گلخانه و تغییر فصل کشت موجب شد تا بهره

 .یابد
وگو با خبرنگارهای نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی در گفتعباس زارع مجری طرح سامانه صنعت، تجارت و  

در سال آینده  های نوین آبیاریتوسعه سامانه های پیش روی، درباره آخرین برنامهانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جو کشاورزی

ها، کشت ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی اعم از کشت گلخانه، توسعه گلخانهاظهار کرد: در چند سال اخیر مجموع سیاست
های زیر بنایی آب و خاک و توسعه طرح سایر فعالیتنشایی به جای بذری، تغییر فصل کشت از بهاره به پاییزه، خاک ورزی و 

درصد افزایش یابد ۶وری آب ساالنه های نوین موجب شد تا بهرهسامانه . 
هزار هکتار از  2۵۰، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است که ساالنه اقتصاد مقاومتی وی افزود: براساس مصوبه ستاد فرماندهی

آینده منابع مالی وسهم دولت تامین شود، این میزان از اراضی به های نوین آبیاری مجهز کند که اگر در سال اراضی به سامانه
های نوین تجهیز خواهند شدسامانه . 

پیمانکار  1۶۵۰های نوین آبیاری نداریم، بیان کرد: هم اکنون زارع با اشاره به اینکه از لحاظ فنی و اجرایی مشکلی در تجهیز سامانه
ازم و تجهیزات در کشور داریم که در صورت تامین اعتبار این امکان وجود دارد که تولید کننده لو ۴3۰مشاور ذی صالح و  3۵۰، 

هزار هکتار از اراضی را به سامانه های نوین تجهیز کنیم ۴۰۰ساالنه  . 
های نوین آبیاریهزار هکتار اراضی به سامانه 8۰میلیون و  2تجهیز  :بیشتر بخوانید  

توان از جمله ها را می، کاهش هزینه های آبیاری، بهره وری اقتصادی و کاهش مصرف نهادهاین مقام مسئول ادامه داد: افزایش تولید
برشمرد های نوین آبیاریسامانه دستاوردهای توسعه . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83213498
https://www.yjc.ir/fa/news/6829988/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/tags/29816/1/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/tags/29816/1/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

شود، افزود: میزان مصرف آب در بخش کشاورزی وی با بیان اینکه در تمامی کشورها بیشترین آب در بخش کشاورزی استفاده می
درصد تبخیر متفاوت است. البته در ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک آب بیشتری نسبت  برحسب بارندگی و

شودبه متوسط جهانی مصرف می . 
زارع در پایان با اشاره به اینکه اختالف نظرهای متفاوتی در خصوص مصرف آب در بخش کشاورزی در ایران وجود دارد، اظهار 

تبخیر آب در جهان یک سوم ایران است، از این رو میزان مصرف آب در بخش کشاورزی به عوامل متعددی  کرد: با توجه به آنکه
های فاقد پروانه مجاز بستگی داردهای دارای پروانه و چاههای غیرمجاز از چاهاز جمله برداشت . 

 
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 ایرنا  – 2۶/11/1397تاریخ : 

 طرح تجمیع کشاورزی راه کاهش هزینه های آبیاری نوین است
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به خشکسالی های اخیر کشور گفت: طرح تجمیع کشاورزی  -ایرنا  -جیرفت 
برای صرفه جویی و کاهش هزینه های کشاورزی بویژه در بخش آبیاری نوین استراهی  . 

دولت و مجلس توجه ویژه ای به آبیاری نوین دارند از  : محمدعلی طهماسبی شامگاه پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

یارانه پرداخت می کنددرصد  85این رو برای تجمیع زمین های کشاورزی در زمینه آبیاری تحت فشار  .  
وی ادامه داد : یکپارچه سازی مزیت های بسیاری دارد از این رو کشاورزان باید به این سمت حرکت کنند تا شاهد کاهش هزینه ها 

  .بهره وری بیشتر باشند
منابع آبی ایران را تحت  هاهای آبی در کشور شده است، اظهار داشت: این تنشطهماسبی با بیان اینکه خشکسالی های اخیر سبب تنش

  .فشار قرار داده است از این رو در مصرف آب توجه بیشتری شود
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به بیماری های جاروئک و گرینیک در باغات اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی باید 

کنون درمانی برای از بین بردن این بیماری ها یافت نشده استکشاورزان به مساله پیشگیری توجه ویژه ای داشته باشند زیرا که تا .  
باغداران با خرید نهال مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی و پیوند نزدن نهال آلوده از سرایت این بیماری در باغات  : وی تاکید کرد

  .مرکبات پیشگیری کنند
درصد در مصرف آب  3۰ید کرد و گفت: با استفاده از این طرح تا طهماسبی بر استفاده باغداران از طرح سایبان در باغات تاک

  .صرفه جویی و از سوختگی و خشک شدن مرکبات جلوگیری می کند
وی افزود: کشاورزان با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی می توانند اقدامات الزم را برای دریافت تسهیالت کم بهره بمنظور اجرای 

  .این طرح دریافت کنند
اون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به همراه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در سفر به جنوب کرمان پس از شرکت در مع

  .جشنواره ملی مرکبات از شهرستان کهنوج بازدید کردند
 لینک خبر 
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 متفرقه
 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ: 

 سه انتصاب جدید در وزارت کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی در احکامی جداگانه سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع و قائم مقام وزیر در امور مجلس  -ایرنا -تهران

 .را منصوب کرد و یک مشاور جدید برای خود برگزید

در این احکام « محمود حجتی»به گزارش سه شنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی،  « را به عنوان « خسرو پالیزگر

 .سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرد
را به سمت قائم مقام وزیر در امور مجلس منصوب کرد« محمدعلی جوادی»وی همچنین  . 

به سمت مشاور وزیر منصوب شد« حمد مجابیسیدم»در حکم دیگری  . 
شد« حسن صالحی»رییس جدید سازمان شیالت ایران جایگزین « نبی هللا خون میرزایی»به گزارش ایرنا، دیروز نیز  . 

  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 23/11/1397تاریخ : 

درصدی ایران در تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم  ۸۲خوداتکایی   
درصد از انرژی غذایی مورد نیاز مردم از تولید داخلی  ۵۴حدود  92معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال 

قا یافته و به وضعیت پایدار رسیده استدرصد ارت 82شد که این میزان در حال حاضر به تامین می .  
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،مهندس عباس کشاورز با اعالم این مطلب اظهار 

92درصد در سال  ۶۵داشت:درصد خوداتکایی کشور در تولید گندم از  درصد در سال جاری افزایش یافته است 1۰۵به   . 
درصد ارتقا یافته است 91درصد بوده که در حال حاضر این میزان به  ۴9خوداتکایی در تولید شکر  92افزود: در سال  وی . 

۶۰به  92درصد در سال  ۴9کشاورز با اشاره به این که درصد خوداتکایی در تولید برنج از  درصد رسیده ،خاطرنشان کرد:درصد  
درصد افزایش یافته است 88به  92درصد در سال  7۰خوداتکایی در تولید حبوبات از حدود  . 

درصد بهره وری آب در  ۶معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در پنج سال اخیر به صورت مستمر ساالنه 
و افزایش  هزار هکتاری سطح زیرکشت ۴۶۰بخش کشاورزی ارتقا یافته است،تصریح کرد:خوداتکایی کشور در تولید گندم با کاهش 

 .بهره وری و عملکرد در واحد سطح حاصل شده است
کشاورز با اشاره به این که افزایش تولید شکر متکی به کشت پاییزه چغندرقند است،خاطرنشان کرد:برنامه تولید علوفه به منظور 

 .افزایش تولید شیر در کشور با اتکاء به کشت پاییزه ساماندهی شده و در دستور کار قرار دارد
 .وی اظهار کرد:بسته زراعت دیم با توجه به پایداری و تنوع تولید و حاصلخیزی خاک تهیه شده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی به تدوین و اجرای نظام نامه ثبت کود کشاورزی گفت: در سال های اخیر تولید، تدارک و توزیع کود 
 .های کشاورزی ساماندهی و استانداردسازی شده است

92ور شد: در سال وی یادآ  81درصد از کود کشاورزی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شد و در حال حاضر  ۵۵کمتر از  
 .درصد از کود مورد نیاز بخش کشاورزی در داخل تولید می شود

  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 23/11/1397تاریخ : 

 تأمین امنیت غذایی با کشت فرا سرزمینی؛ راه یا بیراهه؟ 
که شروط الزم برای اجرای کشت فرا سرزمینی احصا نشود، درکشت فرا سرزمینی منافع ملی تأمین نخواهد شد و اصرار درصورتی

شودزیاد بر کشت فرا سرزمینی، پاتکی به جریان خودکفایی کشور محسوب می .  
درصدی منابع آبی در  7۰به گزارش خبرگزاری فارس فرسایش شدید خاک، افزایش قیمت تولید محصوالت کشاورزی، هدر رفت 

ی کشاورزی در کشورهای هدف های زراعی براقیمت زمینبخش کشاورزی، حمایت نکردن جدی دولت از این بخش و اجاره ارزان
گذاری در آن تأکید کنندباعث شده تا کارشناسان یکی از راهکارهای تأمین امنیت غذایی را کشت فرا سرزمینی دانسته و بر سرمایه . 

گذاران های مرغوب کشاورزی یک کشور توسط دولت و یا سرمایهمدت زمینکشت فرا سرزمینی به خریدوفروش و یا اجاره طوالنی
ها و برداری از منابع، عوامل، ظرفیتشود. کشت فرا سرزمینی به بهرهتولیدکنندگان بخش خصوصی کشورهای دیگر گفته می و

شودمنظور حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی گفته میامکانات سایر کشورها برای تولید محصوالت کشاورزی به . 
وزیران رسیده بود، برای اجرا به نامه کشت فرا سرزمینی را که به تصویب هیئتآیین 59ماه سال جمهور اواخر اردیبهشترئیس

وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی 
 .جمهوری اسالمی ایران و صندوق توسعه ملی ابالغ کرد

پیش در جمع مسئولین وزارت نیرو گفت: این مهم است که آب مصرفی کشاورزی چه میزان باشد و محاسبه کنیم رئیس جمهور چندی 
شده است. همچنین باید بررسی کنیم که کشت شده و تولید میوه به چه قیمتی تمامکه برای تولید میوه چه میزان آب و برق مصرف

است و یا باید به کشت فرا سرزمینی روی بیاوریم و در دیگر کشورها زمین تر صرفهجات در داخل کشور بهمیوه، سبزی و صیفی
اجاره کرده و محصوالتی که نیاز به آب زیاد دارند را در آن کشورها که منابع آبی بهتری دارند، تولید کنیم و این اثرات بسیار خوبی 

تواند برای ما به دنبال داشته باشدمی . 
والت منتخب برای کشت فرا سرزمینیمعرفی برخی کشورهای هدف و محص  

قاره اروپا شرقی )اکراین، قزاقستان(، آفریقا  4کشور از  23جهت اجرای این طرح  اوگاندا و غنا(، آمریکای جنوبی )ونزوئال و )

ینی عنوان کشورهای هدف کشت فرا سرزمباشند بهکه دارای خاک حاصلخیز و بارندگی مناسب می (برزیل(، آسیا )ویتنام و عراق

 .معرفی شدند
های روغنی شامل سویا، کلزا، آفتابگردان و ذرت را در اولویت کشت فرا سرزمینی قرار داده است. وزارت جهاد کشاورزی دانه

های بعدی اولویت کشت فرا سرزمینی قرار داردشکر، برنج، گندم و جو نیز در رده . 
نیهای مغفول دولت برای حرکت به سمت کشت فرا سرزمیشرطپیش  

های نکته بسیار مهمی که در رابطه با کشت فراسرزمینی باید مدنظر مسئوالن قرار گیرد این است که ضمن استفاده از همه ظرفیت
کشاورزی کشور در راستای تولید محصوالت اساسی کشاورزی، تولید آن دسته از محصوالت غیر استراتژیک که آب بر بوده و 

تواند در دستور کار مسئوالن کشور قرار گیردمتناسب با اقلیم کشور نیستند، می دیگر، ورود به فضای کشت فرا سرزمینی عبارتبه .

های بالقوه فراوان کشاورزی کشور شود؛ در این صورت باعث تخریب و تبدیل هرچه توجهی به استفاده از ظرفیتنباید سبب کم
دار شدن امنیت غذایی جامعه در به کشور بوده و باعث خدشههای مفید، و خسارتی بزرگ بیشتر اراضی کشاورزی، خروج سرمایه

 :لذا برای نیل به سمت کشت فرا سرزمینی، لحاظ کردن شروط زیر ضروری خواهد شد .درازمدت خواهد شد
 .منجر به وابستگی متقابل اقتصاد کشوری شود که در سرزمین آن کشت می کنیم و بناست از آن کشور واردات صورت پذیرد .1

 .کشورهای هدف، شریک راهبردی ایران و ترجیحاً از کشورهای همسایه و نزدیک به ایران باشند .2
محصوالت آب بر و غیر راهبردی که موجب اشغال ظرفیت رشد محصوالت راهبردی شده اند در اولویت کشت فراسرزمینی .3

 .قرار گیرند و نه محصوالت استراتژیک
4. و سرمایه گذاری دولت در زیرساختهای تولید داخلی و خودکفایی نشود کشت فراسرزمینی مانع توجه به داخل . 

بردار گرفته شود تا اولویت صادرات او به کشور ایران باشد، یا حداقل در شرایط اضطرار نیاز کشور تضامین محکمی از بهره .4

 .را اجابت کند
های کشت فرا سرزمینیشرطتبعات رعایت نشدن پیش  

های بالقوه کشاورزی در کشور مغفول بمانند و همچنین شروط ذکر شده در رابطه ه کشت فرا سرزمینی، ظرفیتکه به بهاندرصورتی
اند ازناپذیری را در پی خواهد داشت که عبارتبا کشت فرا سرزمینی در نظر گرفته نشود، تبعات جبران : 

ذاری اندک روی این محصوالت در داخل کشور که گسوی مرزها و سرمایهوابستگی به تولید محصوالت اساسی کشاورزی در آن
انجامددرنهایت به وابستگی و عدم خودکفایی می . 
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از دست دادن کشاورزی و نبود جایگزینی شغل مناسب برای کشاورزان داخلی، بیکاری هزاران کشاورز و درنتیجه مهاجرت به 
 .شهرها و مشکالت متعاقب آن

شودریزی بلندمدت برای تولید محصوالت استراتژیک در داخل مینامهکشاورزی فرا سرزمینی باعث غفلت از بر . 
های فرا سرزمینی مدنظر قرار گیرد، هدف گذاری ریزی برای کشتترین مسائلی که باید در برنامهدر پایان باید افزود یکی از مهم

ی متقابل استنیز ایجاد وابستگ  برای جایگزینی تدریجی تولید داخلی محصوالت اساسی مورد هدف و درواقع همواره باید یکی از  .

عنوان ابزار قدرت استفاده کند. گذاری، منابع و فناوری در اختیار کشور باشد تا در مواقع لزوم بتواند از آن بهسه مؤلفه سرمایه
یاد بر کشت فرا ها احصا نشود، درکشت فرا سرزمینی منافع ملی تأمین نخواهد شد و اصرار زکه این شروط و مؤلفهدرصورتی

شودسرزمینی، پاتکی به جریان خودکفایی کشور محسوب می . 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 27/11/1397تاریخ : 

آیند یافته در قبال حمایت از کشاورزی کوتاه نمیکشورهای توسعه  
حمایت از بخش کشاورزی پر چالش ترین موضوع در مذاکرات تجاری کشورها است چراکه کشورها در تالشند تا با ابزارهای 

ینه نیستندکدام حاضر به پذیرش محدودیتی در این زممختلف از تولیدات داخلی بخش کشاورزی حمایت کنند و هیچ .  
های اخیر که کشورها به سمت کاهش حمایت گرایی و گسترش الملل خبرگزاری فارس، در طول دههبه گزارش گروه اقتصاد بین

اند، مسئله حمایت از بخش کشاورزی پر چالش ترین موضوع در مذاکرات تجاری کشورها بوده است. تجارت آزاد حرکت کرده
)چراکه کشورهای جهان  اند تا با ابزارهای مختلف از تولیدات داخلی بخش شورهای پیشرفته(، همگی در تالش بودهویژه کبه

اندکدام حاضر به پذیرش محدودیتی در این زمینه نبودهکشاورزی حمایت کنند و هیچ . 
* یافته از بخش کشاورزیحمایت همیشگی کشورهای توسعه  

یافتهکشورهای توسعهمیالدی  2۰۰۰تا اوایل دهه  آوردند و ای را از تولیدات داخلی بخش کشاورزی به عمل میهای گستردهحمایت 
یافته، ساختارهای حمایتی در کشورهای ای توسعههای جهانی منجر شده بود. در آن زمان برخالف کشورهاین مسئله به کاهش قیمت

ها پذیری در تولیدات آنهای جهانی مشکالتی را در زمینه رقابتریزی نشده بود و کاهش قیمتتوسعه به شکل مدرن طرحدرحال
 .ایجاد کرده بود

توسعه ت گسترده کشورهای درحالیافته از بخش کشاورزی با انتقادادریغ کشورهای توسعههای گسترده و بیدر آن زمان حمایت
در همین راستا شکل گرفت که هدف آن جلوگیری از دریافت  «تجارت را منصفانه کنید»همراه شده بود و حتی کمپینی با موضوع 

توسعه بودمیلیاردها دالر یارانه از سوی کشاورزان کشورهای ثروتمند و در مقابل فقیرتر شدن کشاورزان کشورهای درحال . 
یافته به میزان های اخیر کشورهای توسعهدر حال تکرار است. در سال 2۰۰۰های ابتدایی دهه ه کنونی نیز مشابه شرایط سالدر دور
های جهانی محصوالت غذایی به میزان چشمگیری کاهش یافته استاند و قیمتهای بخش کشاورزی افزودهتوجهی به یارانهقابل با  .

های الزم برای حمایت از بخش کشاورزی اند زیرساختتوسعه نیز توانستهخی از کشورهای درحالاین تفاوت که در دوره کنونی بر
یافته عقب نمانندرا فراهم نمایند تا در این مسابقه، از کشورهای توسعه . 

* گاه حاصل نشدداستان توافقی که هیچ  
های کشورها در مذاکرات تجاری واره یکی از چالشمسئله عدم توافق و همگرایی کشورها در زمینه حمایت از بخش کشاورزی، هم 

199۰بوده است. از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه  (GATT) مربوط سازمان تجارت جهانی و پیش از آن، توافقنامه گات  
انجام « گات»وسوم به میالدی، توافقات تجاری کشورهای جهان که در چندین دور برگزار شده بود، تحت توافقنامه تجارت و تعرفه م

گرفتمی . 
موردبحث  198۶مسئله توافق بر سر جزئیات حمایت از بخش کشاورزی نیز برای اولین بار در مذاکرات دور اروگوئه و در سال 

 حال نیز هر زمان کهقرار گرفت. اما در آن زمان کشورها نتوانستند در این زمینه به توافق درخوری دست یابند. از آن دوره تابه
ای جز شکست در مذاکرات را در پی نداشته استمطرح شده، نتیجه WTO مسئله حمایت از بخش کشاورزی در مذاکرات تجاری . 

گیری سازمان تجارت جهانی آغاز شده و به سرانجام نرسیده مذاکرات دور دوحه، تنها دور مذاکراتی بوده است که از زمان شکل
نظر عمیق کشورهای جهان در توافق بر مسائل بخش کشاورزی بوده است؛ اما اختالفاست. هدف اصلی در این دور مذاکراتی، 

خصوص مسئله حمایت از بخش کشاورزی، موجب شد مذاکرات دور دوحه بارها و بارها، بدون هیچ دستاوردی با عدم موفقیت 
 .برگزار گردد

ورزی و متضرر شدن کشاورزان در کشورهای رقیب یافته بر حمایت از بخش کشاالخصوص کشورهای توسعهپافشاری کشورها علی
های متعدد درها، باعث طرح شکایتبه خاطر متأثر بودن از این حمایت  WTO علیه یکدیگر شده است. 

های حمایتی کشاورزی آمریکابه افزایش یارانه WTO اعتراض کشورهای عضو  
بسته کمکی ایاالت متحده آمریکابا اعالم  که با هدف محافظت از کشاورزان آمریکایی در برابر پیامدهای جنگ تجاری بین چین،  

تجارت جهانی خواهان شفافیت بیشتر در این باب شدند و  اتحادیه اروپا و دیگر کشورها طراحی شد؛ دیگر اعضای سازمان
های کشاورزی به جلسه کمیته کشاورزیای از سؤاالت در مورد اقدامات اخیر آمریکا پیرامون افزایش حمایتمجموعه  WTO  در

یا بود که همگی خواستار ارائه شد. این سؤاالت از کشورهای نیوزلند، ژاپن، هند، اتحادیه اروپا، کانادا و استرال 2۰18سپتامبر 
 .جزئیات بیشتر در مورد این طرح آمریکا بودند و آن را به چالش کشیدند

های حمایتی مختلف آمریکا مانند تسهیل بازار، خرید و توزیع غذا و تجارت کشاورزی با قوانیناسترالیا سؤال کرد چگونه برنامه  
WTO میلیارد دالر یارانه مجاز کشاورزی  19.1سته حمایتی، آمریکا را به سقف متناسب خواهد بود؟ نیوزلند در مورد اینکه این ب
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کننده بازار منجر های تسهیلبار تکرار شود ابراز نگرانی کرد! ژاپن و کانادا نیز نگران بودند که پرداختنزدیک کند و بیش از یک
 .به افزایش تولیدات کشاورزی آمریکا و متضرر شدن بازار این کشورها شود

های دیگر کشورهاست، اما میلیون دالری امریکا نیز ارتقا تجارت و کاهش اثرات نامطلوب محدودیت 2۰۰دف بسته حمایتی ه
میلیون دالری برای کمک به صادرات  2۰۰دهد این بودجه اند که آیا آمریکا تضمین میاسترالیا و کانادا در سؤاالت خود مطرح کرده

المللی مورداستفاده قرار نخواهد گرفت؟ینمحصوالت آمریکائی به بازارهای ب  
* های کشاورزی کشورهای پیشرفته، چین و هند را وادار به شکایت کردیارانه  

و هند کشورهای چینهمچنین  های متنوع و گسترده از سوی کشورهای پیشرفته جهان به طور مشترک به دلیل پرداخت یارانهبه 
اند. کشورهای چین و هند معتقدند اعطای یارانه گسترده از بخش کشاورزی، از این کشورها به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده

شده محصوالت شود که قیمت تمامدیگر کشورهای پیشرفته، موجب می سوی کشورهایی همچون آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه و
گیری افزایش یابدها در سطح جهان به طرز چشمپذیری آنکشاورزی تولیدی در این کشورها کاهش یابد و رقابت . 

ولیدات داخلی که کننده از تطبق قوانین سازمان تجارت جهانی کشورهای عضو این سازمان باید از اعمال هرگونه قانون حمایت
های اند که یارانهموجب انحراف روند تجارت خارجی دیگر کشورها گردد، خودداری نمایند. کشورهای چین و هند مدعی شده

تر متوقف گرددپرداختی از سوی کشورهای پیشرفته روند تجارت را مختل نموده و باید هرچه سریع . 
های هنگفتی به کشاورزان اما کشورهای پیشرفته جهان برای بخش کشاورزی خود اهمیت بسیار زیادی قائل هستند و هرساله یارانه

میلیارد دالر به بخش کشاورزی  1۶۰بر که طبق آمارهای جهانی کشورهای پیشرفته جهان ساالنه بالغطوریکنند. بهخود اعطاء می
توسعه را به حال این کشورها با استناد به قوانین سازمان تجارت جهانی، دیگر کشورهای درحالدرعین خود یارانه می پردارند. ولی

نمایندها مجبور میکاهش حمایت و موانع تجاری و تعرفه ! 
* های قیمتی کشاورزی هند درشکایت آمریکا از حمایت  WTO 

کمیته کشاورزی 2۰18طی نشست ژوئن    WTO های قیمتی، آمریکا یارانه  (MPC)  محصوالت کشاورزی هند را به چالش کشید و

های حمایت 2۰13-1۴و  2۰1۰-11های شکایت کرد. آمریکا ادعا کرد که هند در گزارش اعالمی سال WTO از این کشور به

-  (MPS) قیمتی بازار طور فاحشی را برای محصوالت گندم و برنج خود به -تعیین قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی توسط دولت

ی روش متداول و ناصحیح هند برای محاسبهمتحده، این نتیجهکمتر از مقدار واقعی و اعمالی خود گزارش کرده است. به گفته ایاالت  
MPS  ی خود استکشاورز . 

های درون ایالتی را نداشته و تنها محصول ی کشاورزی هند، جزئیات مربوط به هزینههای یارانهمتحده اعالم کرد که گزارشایاالت
جای شده گزارش کرده است. امریکا ادعا کرد هند همچنین مخارج خود را به جای تمام تولیدات حمایتشده دولت را به خریداری

ای ر گزارش کرده است و عالوه بر این، هیچ اطالعات دقیقی در مورد ارزش تولیدات محصوالت کشاورزی که پایهروپیه با دال
های حد آستانهبرای تعیین محدودیت (de minimis)   -یا حداقل حمایت قیمتی مجاز داخلی که موردپذیرش WTO ارائه نداده  -هست

 .است
وسط امریکا را رد کرد و اصرار داشت که این روش مطابق با قوانین سازمان تجارت اما هند درخواست بازبینی گزارشات خود ت

های خود استفاده کرده است. هند گفت همواره از واحد دالر در گزارش 199۵-9۶کند که از سال جهانی است. هند ادعا می
نامه کشاورزیموافقت  (AoA) جد شرایط گزارش شامل چه مواردی سازمان تجارت جهانی تعیین نکرده است که محصوالت وا

های داخلی کنند، مبالغ اساسی نیست که جزو حمایتها برای کشاورزان برنج و گندم فراهم میهایی که بعضی دولتشود و پاداشمی
 .غیرمجاز( گزارش شود)جعبه زرد 

* های خارج از چارچوباسترالیا ، هند را متهم به حمایت  WTO کرد 
وضعیت حمایتاسترالیا در واکنش به تازگی نیز دولت به  از تولید نیشکر در هندوستان، دولت این کشور را به دلیل عدم رعایت  

ها ادعای استرالیا را برای افزایش سطح حمایت دولت هند از تولید نیشکر را لمللی محکوم کرده است. هرچند هندیاقوانین تجارت بین
نظر بین دو کشور در محاکم قضایی سازمان تجارت جهانی همچنان باقیمانده استاند اما این اختالفرد کرده . 

درصد کل ارزش تولید هر  1۰توانند تا توسعه میکشورهای درحالطبق اعالم دولت هند بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، 
های کند. از سویی دیگر نیز قیمتعنوان یارانه به کشاورزان پرداخت کنند و دولت هند نیز از این قانون استفاده میمحصولی را به

شند این در حالی است که هند یکی از تضمینی در هند تنها مختص محصوالتی هستند که کشاورزان نتوانند محصوالت خود را بفرو
شود و کمتر از یک درصد صادرات قند و شکر جهان را به خود اختصاص داده تولیدکنندگان کوچک نیشکر در جهان محسوب می

الم های حمایتی در این کشور اعها مبنی بر ناعادالنه بودن یارانهاست. به همین دلیل مقامات دولت هند با رد ادعای استرالیایی
اندالمللی تجاوز نکردهوجه از حدود قوانین بینهیچاند بهکرده . 

کدام از کشورها حاضر به کاهش حمایت از توان دریافت که هیچهای مختلف کشورهای جهان میطورکلی با نگاهی به حمایتبه
زایش فشارها نوع حمایت خود را تولیدات کشاورزی خود؛ حتی در قبال فشارهای سازمان تجارت جهانی نیستند و در صورت اف
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یافته در حمایت از بخش دهند و سعی در قبضه کردن بازار محصول کشورهای رقیب دارند. پافشاری کشورهای توسعهتغییر می
دهد، امنیت توجهی به قوانین سازمان تجارت جهانی نشان میهای پیدا و پنهان حمایتی و بیکشاورزی و متوسل شدن به انواع روش

طور راحتی از کنار آن عبور کنند. هرچند که بهای نیست که کشورهای پیشرفته بهترین نیاز کشورها مسئلهایی و سیطره بر اساسیغذ
کنندها ملزم میتوسعه را به کاهش این حمایتای کشورهای درحالناعادالنه . 

  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس  – 27/11/1397تاریخ : 

 احیای وزارت بازرگانی نوعی فرافکنی و اتالف وقت است 
حلی برای تنظیم بازار باشد،گفت: امروز وزارت صنعت عمالً نتوانسته راهعضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه تفکیک 

دهند و این کار نوعی فرافکنی و اتالف وقت استکسانی که از تنظیم بازار عاجز هستند پیشنهاد احیای وزارت بازرگانی را می .  
ر اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری وگو با خبرنگاعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت

سال گذشته وزارت صنعت، معدن وتجارت بارها دستخوش  40فارس درباره تالش دولت برای احیای وزارت بازرگانی گفت: در 

 ها و تفکیک وجود دارد. تفکیک این وزارتخانه عمالً نتوانسته است کشور را کمک کند وتغییر قرار گرفته است و تجربه ادغام
حلی برای تنظیم بازار باشدراه . 

دهند و این کار در واقع یک پاپی زاده افزود: امروز کسانی که از تنظیم بازار عاجز هستند پیشنهاد احیای وزارت بازرگانی را می
یم های قوی برای تنظنوع فرافکنی و اتالف وقت است. مشکالت فعلی بازار مربوط به ضعف مدیریت دولت است و ایجاد تشکل

حل کنترل وضعیت فعلی بازار استبازار و نظارت بر صنوف راه . 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی باید به تولید کمک شود، گفت: ریشه وضعیت کنونی، وابستگی کشور 

را هدایت کنیم. بازار باید در کنار به واردات است و اگر قرار هست به کشور کمک شود، باید به بخش تولید کمک شود. باید تولید 
تولید باشد یعنی سیاست تجاری باید در خدمت سیاست تولیدی باشد. برای مثال، سیاست تجاری کشاورزی در خدمت بخش تولید 

 .کشاورزی و سیاست تجاری صنعت در خدمت بخش تولید صنعت باشد
* ه ها نیستتشکیل وزارت بازرگانی ظلم به تولید است و به نفع مصرف کنند  

های تفکیک وزارت بازرگانی از نماینده مردم دزفول در مجلس ادامه داد: تشکیل وزارت بازرگانی ظلم به تولید است. در سال
کرد یعنی کردند، اما وزارت بازرگانی وقت اقدام به واردات میشد که تولیدکنندگان داخلی به حد کفایت تولید میصنعت، مشاهده می

دادولیدکننده داخلی نداشت و فقط واردات انجام میاصال کاری به ت تجارب بسیار زیادی در همین بخش کشاورزی داریم که سیب  .

ماند اما همزمان، وزارت بازرگانی اقدام برای واردات انواع محصوالت زمینی، پیاز، سیب درختی روی دست کشاورز می
های بعد تولید عمال آسیب ببیندشد که در سالمیکرد. این اقدام ظلم به تولید بود و باعث کشاورزی می . 

ها نیست، گفت: آسیب دیدن عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در راستای منافع مصرف کننده
خواهد داشت. به  کننده است زیرا تاثیر مستقیمی بر کاهش تولید و عرضه و به دنبال آن افزایش قیمتتولید به ضرر بخش مصرف

 .همین دلیل تشکیل وزارت بازرگانی که دولت بر آن تاکید دارد در راستای ضربه تولید است
 احیای وزارت بازرگانی دو سال وقت و تمرکز دولت را خواهد گرفت*

رت صنعت، معدن و پاپی زاده با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی دو سال وقت و تمرکز دولت را خواهد گرفت، گفت: تفکیک وزا
تجارت و احیای وزارت بازرگانی حداقل دو سال برای دولت مشغله ایجاد خواهد کرد. مسئولین تنظیم بازار را درگیر مسائل مربوط 

آید و اینکه کدام بخش باید جدا شود، کدام بخش از کجا باید جدا شود، کند و اختالفاتی هم به وجود میهای تشکیالت اداری میبه بحث
کنند. در گیرد که در مقابل همدیگر مقاومت میخانه شکل میدام بخش باید به کجا اضافه شود و یک درگیری هم بین دو تا وزارتک

تواند کمکی به حال کشور کندشود و در آخر هم معلوم نیست که وزارت بازرگانی مینهایت دو سال وقت دولت گرفته می . 
ت به هیچ وجه دنبال فرافکنی نباشد، دنبال ایجاد بهانه جدید نباشد. همین تشکیالتی که االن وجود کنم که دولوی ادامه داد: توصیه می

 .دارد را حفظ کند. تشکیالت تنظیم بازار را دقیق و شفاف کند
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 27/11/1397تاریخ : 

 دستورالعمل صدور پروانه حد مجاز آالینده های کشاورزی ابالغ شد
صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده ها »وزیر جهاد کشاورزی دستورالعمل  -ایرنا -تهران

و شیوه نامه اجرایی آن را ابالغ کرد« در محصوالت کشاورزی . 
به تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در این دستورالعمل که آن را به معاونان خود و روسای سازمان به گزارش شن

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان »های تابع و جهاد کشاورزی استان ها فرستاد، هدف از 
ا به استناد بند )جر« حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه پایدار ( 31ماده ) (

 .کشاورزی، امنیت غذایی و ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی و اعمال استانداردهای ملی کیفیت محصوالت کشاورزی اعالم کرد
دفتر محیط زیست و سالمت غذا و در استان ها به بر پایه این دستورالعمل، وظیفه هماهنگی و نظارت بر فعالیت های مرتبط به عهده 

  .عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان است
  .دفتر به ارائه گزارش فصلی به وزیر موظف شده است

با اخذ نظر معاونت های تخصصی، سازمان های جهاد کشاورزی  1397در شیوه نامه اجرایی آمده است این دستورالعمل در سال 
هدف تسریع و بهره مندی از سامانه های نوین، ساده سازی فرآیندها و استفاده از خدمات رسان ها و شرکت های  استان ها و با

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مورد بازنگری قرار گرفت 2تخصصی موضوع ماده  . 
 :برخی از مهمترین اصالحات انجام گرفته در این دستورالعمل به شرح زیر است

ریت تلفیقی محصول )آی.سی.ام( به جای مدیریت تلفیقی آفات )آی.پی.اماجرای مدی ، کاهش بروکراسی اداری و صرفه جویی در (

وقت و انرژی به منظور اعمال مدیریت سبز و تسهیل و ساده سازی طی مراحل درخواست تا تولید از طریق درگاه الکترونیکی و 
ختلف از قبیل کلینیک های گیاهپزشکی، آزمایشگاه های تجزیه خاک و آب و پنجره واحد خدمات و بکارگیری خدمات رسان های م

  .گیاه، شرکت های خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد و غیره
 

 مراحل اخذ نشان حدمجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی  **
اخذ پروانه، دریافت هرگونه وجه اضافی غیرقانونی در مجموعه ستاد وزارت جهاد کشاورزی و  با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند

 .سازمان های جهاد کشاورزی استان ها برای ارائه خدمات برای اخذ نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی ممنوع است
ای ثبت نام از طریق لینک 'درخواست تولید محصوالت گواهی متقاضی اخذ نشان حدمجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی باید بر

 .در پایگاه اطالع رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک، شناسه و رمز عبور خود را دریافت کند 'شده
)سپس باید درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارک مورد نیاز   تصویر پروانه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا عالمت تجارتی،

 .شناسنامه واحد تولیدی و فرم های مربوط( در سامانه تکمیل و بارگذاری شود
 .پس از ثبت مدارک، متقاضی نسبت به انتخاب مدیر کنترل کیفیت از بین اسامی مندرج در سامانه اقدام می کند

مدارک،اقدام و نتیجه را به  رئیس مرکز خدمات جهادکشاورزی، ضمن بررسی مدارک و مستندات دریافت شده، نسبت به تایید یا رد
 .متقاضی برای طی مراحل بعدی ارسال می کند

در صورت تایید مدارک، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کنترل کیفیت معرفی شده در سامانه اقدام می کند. مدیر کنترل کیفیت 
 .باید ثبت اطالعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز را انجتم دهد

ی باید با یکی از شرکت های بازرسی ذیصالح معرفی شده در سامانه قرارداد ببندد. شرکت بازرسی کننده باید نسبت همچنین متقاض
 .به بارگذاری قرارداد، جمع آوری و تکمیل مدارک خود در سامانه اقدام کند

انیک به نشانیمتن کامل این دستورالعمل و مراحل بعدی آن در درگاه اطالع رسانی محصوالت گواهی شده و ارگ  

cerganic.maj.ir قابل دسترسی است. 
 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – 2۶/11/1397تاریخ : 

برداری استواحد مرغداری گوشتی دارای پروانه بهره   
واحد مرغداری صنعتی و نیمه صنعتی گوشتی دارای پروانه  19۰۰۰براساس آمار معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد، هم اکنون 

برداری استبهره . 
های ها و شرکت، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اگرچه اتحادیهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ش اعم از عضو و تعاونی مرغداران گوشتی تحت پوشش سازمان، مکلف و متعهد به ارائه خدمات به تمامی فعالین این زیربخ
است، اما ها اهمیت دوچندانی پیدا کردههای کنونی در زمینه دسترسی به نهادهغیرعضو هستند و این موضوع با توجه به محدودیت

سازمان مرکزی تعاون روستایی با جدیت تمام به دنبال رفع موانع موجود برسر راه عضویت آزاد و آسان کلیه فعالین حوزه تولیدات 
ر گوشتی در اتحادیه سراسری مربوط به منظور برخورداری از امکانات و خدمات آموزشی، ارتباطی و حمایتی سازمان صنعت طیو

 .درجهت پایداری تولید و تأمین منافع اقتصادی آنهاست
رار براساس این گزارش، در این خصوص اقدامات اساسی متنوعی، امسال در دستور کار سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور ق

و حذف یا تغییر  مرغداران گوشتی های تعاونی روستاییتوان به بازنگری و اصالح اساسنامه اتحادیه شرکتگرفته که از آن جمله می
های تعاونی جدید متشکل از مرغداران گوشتی متقاضی های آن، فراهم سازی شرایط الزم جهت ایجاد شرکتبرخی مواد و تبصره
درصدی و بصورت  3۰سابقه در راستای پرداخت با تخفیف انی و سراسری و همچنین اتخاذ تمهیدات بیهای استعضویت در اتحادیه

ها ازطریق اعطای تسهیالت بانکی اشاره کرداقساطی ارزش سهام اتحادیه . 
میلیارد دالر رسید/صنعت دام و طیور دومین صنعت اشتغالزای کشور 1۵ارزش محصوالت پروتئینی به  :بیشتر بخوانید  

واحد مرغداری  19۰۰۰تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی، هم اکنون درحدود  براساس آمار ارائه شده توسط معاونت تخصصی 

 3۰واحد فاقد پروانه با ظرفیت  ۴۰۰۰میلیون قطعه و حدود  ۴2۰برداری با ظرفیتصنعتی و نیمه صنعتی گوشتی دارای پروانه بهره
ها بلحاظ تعداد و ظرفیت واحد، عضو شبکه درصد آن 7۵های مجاز، حدود ند و از بین واحدمیلیون قطعه در کشور مشغول فعالیت

)سامانه مدیریت اطالعات « سماصط»ها در سامانه های تعاونی مرغداران گوشتی هستند که مشخصات و آمار آنها و اتحادیهشرکت
های های فعال در مجموعه فعالیتترین زیربخشکلصنعت طیور کشور( ثبت گردیده است و اصوال صنعت طیور گوشتی از متش

استان کشور بوده و تالش اخیر سازمان مرکزی  2۶اتحادیه استانی از  27شرکت تعاونی و  ۵۰۰کشاورزی کشور با تعداد بالغ بر 
هدف تقویت توان ها با تعاون روستایی ایران در راستای عضویت و تمرکز کلیه فعالین این صنعت در اتحادیه ملی و سراسری آن

استچانه زنی و پیگیری مطالبات صنفی و اجتماعی مرغداران گوشتی در باالترین سطح مدیریتی کشور رقم خورده . 
 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس  – 29/11/1397تاریخ : 

 کمبود گوشت قرمز را باید با آبزیان جبران کنیم 
گفت:  معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای تولید بیشتر گوشت قرمز در کشور ظرفیت وجود ندارد،

  .کمبود گوشت را باید با مصرف آبزیان جبران کنیم
اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم ارس، علیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ف

ای بیش از این های علوفهظرفیت افزایش تولید گوشت قرمز در کشور به دلیل محدودیت معارفه رئیس جدید سازمان شیالت گفت:
 .امکان پذیر نیست و بهتر است، برای تامین کمبود از آبزیان کمک بگیریم

ی تاکید کرد که بهتر است تکلیفی هم برای بخش شیالت ترسیم شود و در آن به سقف پروتئینی که باید تامین شود، نیز اشاره کنند. و
کند تواند اجرا را بهتر و مسئولیت را سنگینچرا که تعیین سقف می . 

پروتئین گوشت توسط آبزیان وارد مسئله تنظیم  معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در عین حال تاکید کرد که نباید جبران
تومانی برای این بخش تعیین کنیم محصوالت این بخش هم به حوزه تنظیم بازاری وارد  ۴2۰۰بازاری شود. یعنی اگر بخواهیم ارز 

شود و وزیر جهاد کشاورزی با این مسئله مخالف استمی . 
جمهور در وزارت کشور گفتهای یک ماه پیش آقای رئیسمهرفرد با اشاره به صحبت ای که با مسئوالن وزارت روحانی در جلسه :

جهاد کشاورزی در محل ساختمان وزارتخانه داشت اشاره کرد که یک روز جمهوری اسالمی ایران در سبد پروتئین تولید بیشتر مرغ 
ی غذایی مردم بیشتر شودرا انجام داد تا فشار بر گوشت قرمز کمتر شود و اکنون جای آن است که ماهی در الگو . 

توانیم تولید گوشت قرمز حرفی برای گفتن داشته باشیموی گفت: چون به صورت اقلیمی تولید علوفه در کشور ما زیاد نیست، نمی . 
تن واردات 1۵۰الی  1۰۰معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تولید ساالنه گوشت قرمز در کشور با احتساب 

کیلوگرم است 12هزار تن است و سرانه آن در کشور حدود  9۵۰ حدود . 
کیلوگرم است. بنابراین باید  2۵شود که سرانه مصرف آن می  میلیون تن هم مرغ تولید 2.2در کشور ایران ساالنه  مهرفرد گفت:

 .بخشی از تامین نیاز محصوالت پروتئینی را از طریق شیالت تامین کنیم
شود ذرت و کنجاله سویاست که در هر درصد خوراک برای دام استفاده می 9۴های علوفه در کشور گفت:ودیتوی با اشاره به محد

 .دو مورد وابسته است
سال دیگر هم  1۰۰میلیون تن ذرت وارد کردیم و تا  7.۵به گفته معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی کشور سال گذشته 

بر است واگر بخواهیم این محصول را تولید کنیم، یک محصول دیگر را در کشور تولید کنیم چون آب توانیم ذرت به اندازه کافینمی
 .باید حذف کنیم

  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 29/11/1397تاریخ : 

 شرایط احداث اتاق نگهبان و کارگر در باغ 
ها، شرایط احداث اتاق کارگری و امور اراضی در نامه ای خطاب به روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان رئیس سازمان

  .نگهبانی در باغات را ابالغ کرد
، علیرضا اورنگی در این نامه خاطرنشان کرده وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

مورخ  211۶18/۰2۰/۵3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و پیرو بخشنامه شماره  1ماده  ۶است:در راستای تبصره 
بدینوسیله جدول بند یک از جزء )د( بخشنامه مذکور حذف و تعیین مساحت اتاق کارگری و نگهبانی برای باغات با 13/۵/1393

توجه به عوامل موثر از جمله: مساحت کل باغ، وضعیت جغرافیایی و توپوگرافی از جهت واقع شدن در دشت ها و کوهپایه ها ، نوع 
ابع آبی ونحوه آبیاری، عرف محل و ضرورت حفاظت از باغ و با پیشنهاد رییس سازمان جهاد کشاورزی و میزان محصول، تامین من
استان محّول می گردد تا حسب مورد با درخواست متقاضی و تشخیص ضرورت تغییرکاربری  1ماده  1استان به کمیسیون تبصره 

اذ تصمیم گرددتوسط کمیسیون مذکور و با رعایت مقررات مربوطه و موارد زیر اتخ : 
موافقت کمیسیون و مجوز صادره برای کل مساحت باغ بوده و در صورت تفکیک بعدی باغ به کمتر از حد نصاب فنی و  -1

 .اقتصادی خارج از ضوابط و مقررات مربوط، مجوز جدیدی صادر نخواهد شد
ه مالک یا مالکینی که نسبت به تجمیع اسناد با توّجه به اهمیت یکپارچه سازی در افزایش بهره وری، کمیسیون مجاز است ب -2

مالکیت باغ های همجوار به میزان حد نصاب های فنی اقتصادی شهرستان مربوطه و باالتر اقدام نمایند پس از ارایه سند مالکیت و 
نی برای عرصه باغ برابر مساحت تعیین شده اتاق کارگری و نگهبا 2.۵تایید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان حداکثر تا میزان 

1ماده  1موضوع جدول مصوب کمیسیون تبصره  قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی  3استان به عنوان تشویق در راستای ماده  
آیین نامه اجرایی آن موافقت نماید 9کشاورزی و ماده  . 

سطح تعیین و ظرف  ۵حداکثر در قانون، جدول مذکور  1ماده  1به منظور نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون های تبصره  -3

 .مدت یک ماه به این سازمان ارسال گردد
در ادامه این نامه تصریح شده است:با توجه به بررسی و آسیب شناسی های به عمل آمده مشاهده می گردد بیشترین مجوزهای صادره 

۵۰۰۰در باغ های با مساحت کمتر از  جب تفکیک و خرد شدن باغات و تبدیل مترمربع صورت گرفته است که ادامه این روند مو 
 .آنها به سکونتگاه های غیر رسمی خواهد شد

بنابراین حتی المقدور در زمان تنظیم جدول پیشنهادی، با لحاظ حداقل مساحت فوق، ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد گذشته آن استان 
که ضمن تامین نیاز واقعی باغداران، از صدور مجوز در نیز مدنظر قرار گرفته و در صدور این گونه مجوزها به نحوی اقدام شود 

مواردی که باغات به صورت غیرمجاز قطعه بندی، خرد یا تفکیک شده است، خودداری شود. در ضمن مساحت های کمتر از 
متر مربع قابل طرح در کمیسیون نخواهد بود 1۵۰۰ . 

  لینک خبر
 

 متفرقه 
 خبرگزاری فارس  – 3۰/11/1397تاریخ : 

کند؟ میلیاردنفری را تامین می ۱.۴چین چگونه امنیت غذایی جمعیت   
کند تا با استفاده از بهترین مکانیزاسیون کشاورزی و به میلیون هکتار زمین زراعی را در استانداردهای عالی آماده می 53چین 

این میزان زمین بیش از مساحت اسپانیا است میلیارد نفر را تأمین کند، 1.4های زراعی و تولید باال امنیت غذایی روزترین گونه .  
 53.3الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، وزیر کشاورزی چین اعالم کرده که در نظر دارد به گزارش خبرنگار اقتصاد بین

میلیون هکتار  5یش از ساماندهی کند. ب  های زراعی این کشور را صرفاً به منظور تأمین امنیت غذایی مردممیلیون هکتار از زمین
شودهای زراعی امسال آماده میاز این زمین . 

درگیر خشکسالی و سیل شده  2۰11های زراعی این کشور از سال میلیارد جمعیت را تغذیه کند که زمین 1.4این کشور باید حدود 
ستها را اصالح کرده امیلیون هکتار از این زمین 42.6چین حدود  2۰18است. تا پایان سال  .  

سازی شوند و های کشاورزی در حد بسیار استاندارد آمادهمیلیون هکتار از زمین 53.3به میزان  2۰2۰ریزی شده که تا سال برنامه
ها از مساحت کشور اسپانیا بزرگتر خواهد بودمیلیون هکتار برسد. سطح این زمین 6۰به  2۰22ها تا سال سطح این زمین .  
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های زراعی به همراه های زمیناه در دانشگاه علوم اجتماعی چین اعالم کرد: آماده سازی زیرساختژانگ ژیاشان استاد دانشگ
های اصالح شده این امکان را به کشور چین خواهد داد که حضور اندازی سازوکارهای کشاورزی مکانیزه و استفاده از گونهراه

العاده در بازارهای جهانی غالت داشته باشدفوق . 
برندهای قابل کشت چین از کاهش ارزش خاک زراعی رنج میدرصد از زمین ۰4بیش از  های قابل در حال حاضر دو سوم زمین .

های آبیاری هستندهای زراعی کشور چین فاقد سامانهکشت هم در سطح متوسط یا پایین هستند و نیمی از زمین .  
لومترمربع توسعه داده شود که این سطح حدود سه برابر کشور اسپانیا میلیون کی 1.6های نوین آبیاری هم در سطح قرار است سامانه

  .است
 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرنگاران جوان  – 26/11/1397 :تاریخ   

ایران منصوب شدرئیس سازمان شیالت   
 .در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی،نبی اله خون میرزایی به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران منصوب شد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش وی محمود حجتی وزیر جهاد در حکمی از س به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 

 .کشاورزی،نبی اله خون میرزایی به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران منصوب شد
در بخشی از این حکم آمده است:مقتضی است با بهره گیری از توانمندی همکاران و حمایت از تشکل ها و سرمایه گذاران بخش 

ماهی در دریا و استفاده مطلوب از ظرفیت های سواحل شمال و جنوب کشور با به ویژه پرورش  توسعه آبزی پروری خصوصی در
 .رعایت استانداردهای بین المللی اقدام نمایید

برابری تولید محصوالت شیالتی ایران پس از انقالب ۴۰رشد  :بیشتر بخوانید  
بر اساس این گزارش،وزیر جهاد کشاورزی در حکمی جداگانه، حسن صالحی رئیس پیشین رئیس سازمان شیالت ایران را به عنوان 

 .مشاور وزیر منصوب کرد
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 28/11/1397تاریخ :

درصد محصوالت کشاورزی استراتژیک کشور تولید خوزستان است۱۸  
میلیون تن محصوالت کشاورزی در این استان تولید  16رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه بیش  -ایرنا  -اهواز 

یک کشور در این استان تولید و برنامه ریزی برای افزایش تولیدات درصد محصوالت کشاورزی استراتژ 18می شود گفت: حدود 
 .صورت گرفته است

کیخسرو چنگلوایی روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان هندیجان با محوریت مقابله با هجوم ملخ هایی 
آب و خاک و کمک به بهبود زندگی کشاورزان و بهره  دریایی، بیان کرد: کمک به ایجاد امنیت غذایی، حفظ منابع تولید به ویژه

  .برداران از جمله سه وظیفه اصلی جهاد کشاورزی است
میلیون تن بود در حالی که هم اکنون از  2وی گفت:در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی کل تولیدات محصوالت کشاورزی خوزستان 

میلیون تن گذشته ایم 16مرز  .  
اینکه سرعت رشد تولید محصوالت کشاورزی در خوزستان بیش از میانگین کشوری است افزود:این استان حدود چنگلوایی با بیان 

درصد محصوالت استراتژیک کشاورزی کشور نیز در خوزستان تولید  18درصد محصوالت کشور را تولید می کند و حدود  13.3
  .می شود

 ملخ دریایی از مخرب ترین آفات کشاورزی است  **
در خصوص آفت ملخ دریایی که به تازگی در خوزستان مشاهده شده گفت: در کل دنیا ساالنه حدود  وی درصد از  3۰تا  25

  .محصوالت زارعی و باغی توسط عوامل زیان رسانی مانند حشرات، علف های هرز و ... از بین می روند
 2چیز خوار، هر آنچه که منشا گیاهی داشته باشد می خورد و  وی ملخ را یکی از مخرب ترین آفات دانست و ادامه داد: این آفت همه

  .تا سه برابر وزن خود غذا مصرف می کند
کیلومتر  4۰در  3۰میلیاردی به ابعاد  9۰رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: این آفت قادر است با تشکیل دسته های 

  .طغیان و توفان بپا کرده و نباید دست کم گرفته شود
نگلوایی با بیان اینکه این آفت در خوزستان تا خرداد سال آینده رصد خواهد شد افزود: هم اکنون نگرانی از بابت این آفت وجود چ

  .ندارد و با تمهیداتی که در خوزستان دیده شده برای مقابله با هجوم احتمالی ملخ ها آمادگی وجود دارد
ا ورود شد با دید فرابخشی به موضوع مقابله با ملخ ه **  

سرپرست فرمانداری هندیجان نیز در این جلسه بیان کرد: ملخ دریایی نخستین بار دراین شهرستان مشاهده شد که پس از رویت، 
  .اقدامات الزم برای مقابله با این آفت به منظور جلوگیری از گسترش و ورود آن به سایر شهرستان ها انجام شد

ت با نگاه استانی و فرابخشی در هندیجان آغاز شد و پشتیبانی کاملی از جهاد کشاورزی این علی بویری گفت: مقابله با این آف
  .شهرستان به منظور صیانت از محصوالت کشاورزی صورت گرفت

 موج دوم آفت ملخ دریایی در راه است  **
گزارش هایی که از طریق فائو در  براساس :معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در این جلسه گفت

اختیار این سازمان قرار گرفته است، موج دوم این آفت در حال حرکت بوده که احتمال دارد به سمت کنارک و دلگان سیستان 
 بلوچستان تمایل داشته باشد و احتمال حرکت آن به سمت خوزستان کمتر است هرچند این موجود بسیار هوشمند و غیر قابل پیش بینی

  .است
تیم ارزیابی و  95محمد قاسمی نژاد با ارایه آماری از اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با این آفت در خوزستان افزود:حدود 

تن سم توزیع و برگزاری مناقصه تهیه سه تن سم دیگر نیز  2تیم سمپاشی در خوزستان فعال شده و تاکنون حدود  2۰پایش و 
  .درخواست شده است

امه داد:سمپاش هایوی اد  ULV  و زنبه ای و هوایی به اندازه کافی فعال شده اند و آمادگی کامل در سطح خوزستان وجود داشته و

  .جای نگرانی نیست
 جمعیت ملخ ها در هندیجان در حال کاهش است  **

بهمن( تاکنون گروه های پایش  11ان)مدیر جهاد کشاورزی هندیجان نیز در این جلسه بیان کرد: از ابتدای مشاهده ملخ ها در شهرست
تیم افزایش پیدا کرده و مناطق آلوده به ملخ شناسایی و سمپاشی و کانون کوبی آنها در حال انجام است 6به  .  

جمشید اسالمیان گفت: با اقدامات صورت گرفته از جمله سمپاشی زمینی از روز گذشته شاهد کاهش جمعیت ملخ ها در کانون های 
بی هندیجان هستیمشرقی و جنو .  

پهپاد در حال انجام است و در روزهای آینده به پنج فروند افزایش خواهد  2وی ادامه داد:هم اکنون کار سمپاشی هوایی با استفاده از

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

  .یافت و هر پهپاد قادر به سمپاشی یک هکتار در هر هشت دقیقه است
نیست و در کشورهای دیگر به نام ملخ صحرایی یا بیابانی نامیده می  ملخ دریایی یکی از مضرترین انواع ملخ هاست که بومی ایران

  .شود و چون معموال از روی خلیج فارس پرواز، و خود را به ایران می رساند به همین دلیل در ایران به آن ملخ دریایی می گویند
ر بحرکان و سجافی شهرستان هندیجان در بند 2سواحل دریایی مرز رویت و نخستین محل برای مشاهده احتمالی این ملخ هاست و 

  .حال پایش روزانه برای تعیین سطح تراکم این ملخ ها)تعداد در متر مربع( هستند
نیز به صورت تهاجمی به محصوالت  1342این ملخ ها در این شهرستان مشاهده شدند و در سال  1372آخرین بار در سال 

به بار آوردند کشاورزی در این شهرستان حمله و خسارت سنگین .  
بهمن در این  2۰به منظور پیشگیری و مقابله با هجوم احتمالی ملخ دریایی در این شهرستان یک فروند هواپیمای سمپاش ظهر جمعه 

  .شهرستان مستقر شد
یی، از روز عملیات سمپاشی هوایی زمین های کشاورزی هندیجان با پهپاد، به منظور پیشگیری از هجوم و مقابله با آفت ملخ دریا

  .شنبه در این شهرستان آغاز شد
بندر تجاری و صیادی سجافی و بحرکان در جنوب خوزستان و شمال خلیج فارس قرار  2کیلومتر مرز آبی و  95بندر هندیجان با 

است گرفته .  
 لینک خبر 
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 نهاده
 ایرنا  – 3۰/11/1397تاریخ : 

درصد افزایش یافت ۲۰واردات نهاده های دامی به بندر امام خمینی   
خوزستان گفت: تاکنون امسال واردات نهاده های  معاون بندری و اقتصادی بندر امام خمینی)ره( در استان -ایرنا -بندرامام خمینی

درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است و این امر روند افزایشی در تامین نیاز بخش دام و  2۰دامی به این بندر رشد 
 .طیور همچنان ادامه دارد

 1۰یانگر آن است که از ابتدای امسال تاکنون ایرج مدیری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اعزامی ایرنا افزود: آمارها ب
هزار تن نهاده های دامی وارد بندر امام)ره 3۰۰میلیون و   .شده و این رقم در حال افزایش است (

 6هزار تن در نوبت تخلیه در این بندر قرار دارد که  287اکنون هفت فروند کشتی حامل نهاده های دامی به ظرفیت  :وی گفت

فروند جو دامی استفروند ذرت و یک  . 
فروند کشتی حامل نهاده های دامی  17مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و طیور کشور، از ورود « حمید ورناصری»پیش از این 

  .و طیور خبر داده بود که چند محموله به بندر امام وارد شده است
یموی تصریح کرد که هیچ کمبودی در تامین ذرت، کنجاله سویا و جو ندار . 

میلیون تن انواع نهاده های دامی  9طبق آمارهای منتشر شده، سالیانه نزدیک به  ذرت، جو و کنجاله سویا( به ارزش سه میلیارد )

 .دالر وارد کشور می شود
 

میلیون کاالی اساسی در بندر امام)ره 1.9انبار  ** ) 
مدرنی که سالهای گذشته فراهم شده، زیرساخت های خوبی مدیری اضافه کرد: امروز بندر امام خمینی با برخورداری از تجهیزات 

میلیون تن کاال فراهم کرده است 3.5برای انبار  . 
میلیون تن کاالهای اساسی در بخش های مختلف این بندر خبر داد که به تدریج به محل های ذیربط در سطح  1.9وی از موجودی 

 .استان های کشور حمل می شود
هزار تن در اسکله ها انجام می  65تا  6۰د: روند تخلیه کشتی های باری به ویژه اقیانوس پیما با ظرفیت بین این مقام مسئول یادآورش

 .شود
درصد حمل و نقل  15وی ادامه داد: با رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه تخلیه بار از بنادر کشور، از ابتدای امسال رشد 

مشابه پارسال ثبت شدریلی در بندر امام نسبت به مدت  . 
مدیری گفت: براساس تدابیر اتخاذ شده در زمینه سرعت بخشیدن به تخلیه بار در این بندر، در آینده نزدیک تجهیزات جدیدی مستقر 

 .خواهد شد تا تخلیه کاال با یک استاندارد باالیی اجرایی شود
 لینک خبر
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان  – 26/11/1397تاریخ : 

برابری قیمت سموم دغدغه پیش روی کشاورزان/خودکفایی گندم ادامه دارد ۳تا  ۲افزایش   
برابری قیمت سم نسبت به مدت مشابه پارسال  7برابری و در برخی موارد  3تا  2ایمانی از نگرانی کشاورزان نسبت به افزایش 

 .خبر داد
صنعت،تجارت و کشاورزی برنگارعلیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خ گروه اقتصادی باشگاه  

 میلیون هکتار اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط مساعد ۶برای سال زراعی جدید را  ،سطح زیر کشت گندمخبرنگاران جوان
 .بارندگی در اکثر استان ها، رطوبت مورد نیاز گندم تامین شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد

در سال زراعی جدید محقق  خودکفایی گندم وی افزود: با توجه به شرایط سبز مزارع و استمرار بارندگی ها پیش بینی می شود که
 .شود

نگرانی هایی در ارتباط با بحث سم  کشاورزان م هستیم، بیان کرد: در شرایط کنونیایمانی با اشاره به اینکه در مرحله داشت گند
دارند چرا که قیمت سم به شدت افزایش یافته است و از هیچ قاعده ای پیروی نمی کند و با نرخ های متفاوتی در بازار عرضه می 

رع چاره ای جز خرید ندارندشود که کشاورزان برای مبارزه با علف های هرز و سایر بیماری ها در مزا . 
میلیون تن گندم برای سال زراعی آینده 1۴کشت گندم به پایان رسیده است/پیش بینی تولید  :بیشتر بخوانید  

تومان وارد  ۴2۰۰نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه قرار بود تکنیکال و سم آماده مصرف با ارز 
 2درصد نباشد، درحالیکه هم اکنون قیمت سم  2۰تا  1۵با سال گذشته بیشتر از  قیمت سم ن رو انتظار می رفت که تفاوتشود، از ای

برابر افزایش یافته است 7برابر و در برخی سموم تا  3تا  . 
باید تدابیری  کشاورزیوزارت جهاد  نسبت به مدت مشابه سال قبل، مسئوالن افزایش چشمگیر قیمت سموم به گفته وی، با توجه به

 .بیندیشند چرا که از یک ماه آینده برداشت گندم در برخی استان ها آغاز می شود
ایمانی با بیان اینکه کمبودی در عرضه سم وجود ندارد، گفت: افزایش قیمت سم تنها دغدغه و نگرانی پیش روی تولیدکنندگان به 

هزار تومان به فروش  7۰۰می شود و یک نوع سم قاچاق با قیمت هر لیتر وارد کشور  قاچاق شمار می رود چرا که سم به صورت
می رسد که امکان خرید آن از سوی تمامی کشاورزان برای مبارزه با علف های هرز وجود ندارد، در حالیکه وزارت جهاد 

وم کشاورزان قرار گیردکشاورزی برای حفظ و استمرار تولید باید تمهیداتی بیندیشد تا سم به میزان کافی در دسترس عم . 
تومان خبر داد و گفت: اگرچه  17۰۰به نرخ  افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پایان از

ن نرخ تومان افزایش یافت، اما با توجه به تورم و افزایش هزینه ها ای 17۰۰با پیگیری نمایندگان مجلس، قیمت خرید تضمینی گندم به 
جوابگوی معیشت کشاورزان نیست که امیدواریم در سال های آتی برای استمرار خودکفایی این محصول استراتژیک نرخ منصفانه 

 تری در نظر گرفته شود
  لینک خبر
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 نهاده 
 ایرنا  – 28/11/1397تاریخ : 

 دولت دست دالالن را از بازار نهاده های دامی کوتاه کند
های دامی یارانه ای شرکت پشتیبانی امور دام خبرداد و رییس انجمن صنفی گاوداران، از روان سازی توزیع نهاده  -ایرنا -تهران

گفت: برای ادامه حیات صنعت دامی کشور انتظار می رود دولت، دست دالالن و واسطه گران را از بازار نهاده های دامی کوتاه 
 .کند

 
« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« سید احمد مقدسی نهاده دامی توسط تجار با دریافت  اکنون بخش عمده :

تومانی تامین و به کشور وارد می شود 42۰۰ارز رسمی  . 
وی مدعی شد که این نهاده ها با قیمت یارانه ای به واحد تولیدی نمی رسد و با دست به دست شدن کاال و حضور پررنگ دالالن و 

سد که در نتیجه بر قیمت تمام شده تاثیر می گذاردواسطه گران، با قیمت های بازار آزاد به دست تولیدکنندگان می ر . 
تومان در بازار آزاد  17۰۰تومان و جو  18۰۰تومان، ذرت  35۰۰به گفته وی، هرکیلوگرم کنجاله سویای وارداتی با قیمت بیش از 

 .به فروش می رسد درحالی که همه این اقالم با ارز رسمی توسط تجار وارد کشور می شود
اکنون بخشی از نیاز صنعت دامی کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور تامین می شود؛ این شرکت توان وی اظهارداشت: 

تامین همه نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان را ندارد؛ بنابراین تولیدکنندگان ناچارند بخش دیگری از نیاز را از محل بازار آزاد با 
 .قیمت های باال تامین کنند

شکل صنفی ادامه داد: آن بخش از نهاده های دامی که توسط دولت توزیع می شود برای هر کیلوگرم کنجاله سویا وارداتی رییس این ت
تومان در بنادر کشور پرداخت می شود 135۰تومان و جو وارداتی  135۰تومان، ذرت وارداتی  245۰و داخلی مبلغ  . 

 
 توزیع علوفه دامی روان شد **

داران با بیان اینکه در هفته های گذشته تولیدکنندگان با مشکل تامین علوفه دامی مواجه بودند، اضافه کرد: در رییس انجمن صنفی گاو
 .روزهای اخیر تامین و توزیع نهاده های دامی یارانه ای روان شده است

ید شده که نسبت به سال هزار تن شیرخام در کشور تول 733میلیون  10وی افزود: طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، امسال 

درصد افزایش را نشان می دهد؛ بنابراین اکنون کمبودی در زمینه تولید این محصول نداریم 5.7گذشته حداقل  . 
همچنان تولیدکنندگان این بخش با مشکل نقدینگی برای تامین علوفه دامی مواجه اند و با توجه به نوسان قیمت ارز و افزایش نرخ »

ولیدکنندگان دام های شیری که ناتوان در تامین علوفه مورد نیاز هستند اقدام به حذف دام و روانه سازی آنها به گوشت قرمز، برخی ت
 «.کشتارگاه ها می کنند که این مساله در سال آینده می تواند در بحث کاهش تولید شیرخام نگران کننده باشد

ین به موقع علوفه مورد نیاز صنعت دام، جلوگیری از افزایش قیمت ها و تام»مقدسی، راهکار پیشنهادی برای دولت در این زمینه را 
بیان کرد« کاهش تولید در سال آتی عرضه نهاده های دامی به شکل مستقیم به تولیدکنندگان و تشکل های این بخش . 

رسیده و با قیمت های آزاد به  به گفته وی، دولت نباید اجازه دهد علوفه دامی که با ارز رسمی وارد کشور می شود به دست دالالن
 .دست تولیدکنندگان برسد

 2۰۰۰از محل دامداری ها هر کیلوگرم  قیمت خرید شیرخام به گزارش ایرنا، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در اواسط آذرماه
ز مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تومان تعیین شد که با ابالغ آن به همه واحدهای دامداری و کارخانجات لبنی توسط سازمان حمایت ا

 .و همچنین انجمن صنایع لبنی ایران، همه ملزم به اجرا و رعایت آن شدند
  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان  – 29/11/1397تاریخ : 

فتدرصد افزایش یا ۳۰تحویل کود اوره    
درصد  3۰ها نسبت به سال قبل و میانگین بلند مدت حدود رسولی پیش بینی کرد که تا پایان امسال میزان تحویل کود اوره به استان

 .افزایش یابد
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ها تحویل داده شد، در حالیکه این تن کود اوره به استان ۴۴هزار و  3۰8بهمن ماه یک میلیون  2۶حمایتی کشاورزی اظهار کرد: تا 
تن بود 88۶هزار و  31رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و  . 

تن بوده است، افزود:  39هزار و  21۴ها تا پایان سال قبل یک میلیون و تحویلی به استان کود اوره اینکه مجموع کل وی با اشاره به
هزار تن بیشتر بوده و این در حالی  9۴میزان کود اوره تحویلی در یازده ماهه امسال از کل مقدار کود اوره تحویلی در سال گذشته 

های کشاورزی با جدیت در حال انجام استیمانده و فرآیند تامین و تدارک کوداست که تا پایان سال یک ماه باق . 
سال گذشته/ بزرگترین صادر کننده کود ازته هستیم 3ای در های یارانهثبات قیمت کود :بیشتر بخوانید  

درصد  3۰یانگین بلند مدت حدود ها نسبت به سال قبل و مبه استان تحویل کود اوره میزان  رسولی پیش بینی کرد که تا پایان امسال
 افزایش یابد

 .لینک خبر 
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 نهاده 
 

 ایرنا – 29/11/1397تاریخ: 

 واردات نهاده های دامی نسبت به پارسال پنج برابر افزایش یافت
برابر پارسال مدیرکل شرکت پشتیبانی و امور دام استان خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از پنج  -ایرنا -بندرامام خمینی

 .نهاده های دامی وارد کشور شده است و برای سال آینده نیز بیش از امسال اقالم مورد نیاز تامین خواهد شد
هادی سالمات»به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به بندر امام خمینی )ره(،  هزار تن  65روز دوشنبه روی عرشه کشتی باری که  «

در حال تخلیه بار در بندر است، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکنون همزمان با این کشتی،  جو دامی را از آلمان وارد کرده و
 .پنج فروند کشتی دیگر در نوبت تخلیه بار قرار دارند

وی تصریح کرد: روزانه بطور متوسط هشت هزارتن نهاده های دامی در این بندر تخلیه بار انجام می شود که عالوه بر انبارهای 
ری در قالب شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی به مقصد مشتریان در استانهای مختلف حمل می شوداستیجا . 

سالمات با بیان اینکه واردات نهاده های دامی شامل کنجاله سویا، ذرت و جو می شود، گفت: در بندر امام خمینی )ره( قیمت فروش 
تومان است 26۰۰و کنجاله  15۰۰، ذرت 15۰۰هر کیلو جو  . 

ی اضافه کرد: در مقطعی که مشکل حمل و نقل پیش آمد، در ارسال بار با چالش روبرو شدیم اما اکنون مشکلی در حمل و نقل و
شودهای حمل ارسال مینداریم زیرا اکنون نهاده ها به دو شکل روباری و نگهداری در انبارها توسط شرکت . 

بر بازار دانست و افزود: شرکت پشتتیبانی امور دام به عنوان تنظیم کننده سالمات بخشی از مشکالت را ناشی از فضای روانی حاکم 
دهدبازار، کار خود را در کنار بخش خصوصی انجام می  . 

 .وی گفت: تالش داریم واردات نهاده های دامی برای سال آینده نیز نسبت به امسال هم افزایش یابد

تومانی تضمین کرده است 42۰۰ی هستند که دولت واردات آنها را از محل ارز به گزارش ایرنا، نهاده های دامی از جمله کاالهای . 
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی

 ایرنا  – 27/11/1397تاریخ : 

دریایی به ایران می آیندنمایندگان فائو برای بررسی آفت ملخ   
یک نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( از آمادگی این سازمان برای مقابله با آفت ملخ دریایی در  -ایرنا  -اهواز 

 .کارشناسان فائو برای تحلیل شرایط آفت ملخ دریایی به ایران سفر می کنند :ایران خبر داد و گفت
روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در حاشیه بازدید نمایندگان فائو از مزرعه آزمایشی طرح « ظ جانوفحفی»به گزارش ایرنا، 

در دشت آزادگان اظهار داشت: فائو از پیدایش آفت ملخ دریایی در برخی استان های ایران مطلع است و « سیمیت -ایران»
یگر در ارتباط هستندکارشناسان این سازمان در رم و وزارت جهاد کشاورزی با یکد .  

  .وی افزود: کارشناسان فائو در آینده نزدیک برای تحلیل شرایط و کمک به رفع این مشکل، به ایران می آیند
جانوف اضافه کرد: فائو در مبارزه با آفت ملخ، تجارب جهانی زیادی از جمله در ماداگاسکار دارد که می توان از آنها در ایران 

  .استفاده کرد
کارشناس فائو، با ابراز رضایت از شرایط پلتفرم دشت آزادگان که در مرحله داشت گندم است، اظهار امیدواری کرد زحمت این 

  .کشاورزان نتیجه خوبی داشته باشد
  .وی افزود: در این پلتفرم چند رقم گندم با روش کشاورزی حفاظتی که اساس کشاورزی پایدار است اجرا شده است

د: باور داریم که کشاورزی حفاظتی در این منطقه در آینده بیشتر می شود و کشاورزان می توانند از امتیازات این جانوف تاکید کر
  .روش بهره مند شوند

وی با اشاره به لزوم آموزش کشاورزان در این پلتفرم، گفت: اطمینان داریم که با همکاری جمهوری اسالمی ایران، وزارت جهاد 
طرح در سطح وسیع تر به اجرا درمی آید کشاورزی و فائو این .  

« نمایندگان فائو در این بازدید بودند« تاگوچی ماکیکو»و « حفیظ جانوف .  
 

 هزار هکتار کشاورزی حفاظتی  480*
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان نیز در این بازدید، با اشاره به اجرای طرح افزایش عملکرد و بهره وری گندم 

هزار هکتار کشاورزی حفاظتی )کم خاک  48۰سیمیت( در چهار نقطه )مزرعه آزمایشی( استان، گفت: در خوزستان  –ان )ایر
  .ورزی یا بی خاک ورزی( در حال اجرا است

»محمد قاسمی نژاد از اهداف طرح  را کشاورزی حفاظتی دانست که عملیاتی فارغ از کشاورزی سنتی و به منظور « سیمیت

ک، بهبود وضعیت خاک و صرفه جویی در مصرف انرژی استحاصلخیزی خا .  
میلیون هکتار اجرا شده افزود: طرح  1.7میلیون هکتار و در کشور در  18۰وی با بیان اینکه کشاورزی حفاظتی در دنیا بالغ بر 

در دزفول، دشت آزادگان، شوش و اندیمشک اجرا می شود« سیمیت» .  
ارندگی ها به تاخیر افتاده و به کشت تابستانه موکول شده استبه گفته وی عملیات شوش به دلیل ب .  

عنوان کرد و گفت: این طرح در زمان حاضر در مرکز تحقیقات صفی آباد « به نژادی»قاسمی نژاد هدف دیگر سیمیت را عملیات 
  .دزفول در حال مطالعه است تا ارقام برتر گندم شناسایی و معرفی شود

سناریو وجود دارد که تناوب های زراعی منطقه و ارقام برتر مورد بررسی قرار می گیرد 6لتفرم وی ادامه داد: در هر پ .  
این است که سه ضلع مثلث تحقیقات، ترویج و کشاورز، در این « سیمیت»قاسمی نژاد همچنین اظهار داشت: از مزایای دیگر طرح 
ن به کشاورز انتقال داده می شود، از سوی دیگر نظر کشاورز نیز در تمام پلتفرم ها در کنار هم قرار می گیرد و تمام یافته ها همزما

  .کمیته های فنی و تصمیم گیری ها اعمال می شود
اجرای طرح افزایش عملکرد و بهره وری گندم و نظام های گندم بنیان در ایران )طرح مشترک ایران و مرکز بین المللی سیمیت(، 

مین جلسه کمیته فنی گندم کشور به تایید رسیده است. این پروژه با مشارکت فائو مرداد ماه امسال، در پنجاه و نه سازمان خواربار و )

درصدی عملکرد گندم است در استان هایی  25کشاورزی ملل متحد( در سال زراعی گذشته در کشور آغاز شده که هدف آن افزایش 
های که به صورت آبی کشت می شوددرصد افزایش در استان  3۰که به صورت دیم کاشته می شود و  .  

درصدی بقایای  3۰در این طرح سه اصل مهم فائو در کشت زراعت شامل حذف گاو آهن برگردان ) کشاورزی حفاظتی(، حفظ 
  .گیاهی و تناوب در کشت رعایت می شود

شاورزان نیز برگزار شددر حاشیه بازدید نمایندگان فائو از پلتفرم دشت آزادگان، کارگاه آموزشی برای تعدادی از ک . 
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