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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 ایرنا  – 20/12/1397تاریخ : 

 حل مشکل آب از طریق دولت به تنهایی امکان پذیر نیست
آب میسر رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: توسعه پایدار بدون حل مشکل  -ایرنا  -مشهد 

 .نیست و حل این مشکل نیز از طریق دولت به تنهایی امکان ندارد

 
احمد علی کیخا روز دوشنبه در اولین نشست مجمع عمومی خیرین آب و جهادگران افتخاری حفظ، احیا و نجات منابع آب در نیشابور 

هم و ارزشمند استافزود: ورود مردم و خیرین این شهرستان به حوزه آب برای حل این معضل بسیار م . 
وی اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی باید در کنار این مجمع همکاری همه جانبه داشته و پیشنهاد می کنم رئیس کمیسیون 

 .کشاورزی به عنوان عضو افتخاری در این مجمع حضور داشته باشد
میلیارد تومان مورد نیاز است در حالی که کل  هزار 150طرح موجود در بخش وزارت نیرو  337کیخا گفت: برای تکمیل و اجرای 

 .اعتبارات سالیانه در این بخش بیش از چهار هزار میلیارد تومان نیست
وی با بیان اینکه در توسعه کشاورزی مسیر را اشتباه رفته ایم افزود: مدیران و مردم باید تصمیمات سختی در این زمینه بگیرند اما 

اجرای برنامه های درست می شود برخوردهای پوپولیستی مانع از .  
 

 دولتی کردن آب زیبنده تمدن ایران نبود **
های آبیاری نوین وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست گفت: هشت درصد آب کشاورزی در تمام  مشاور وزیر و مجری سیستم

ی دارددرصد تولید محصوالت کشاورزی به قنات بستگ 14شرایط از قنات ها تامین می شود و  . 
با تصویب قانون ملی کردن آب که دولتی کردن آن را به همراه داشت کاری کردیم که زیبنده  1347عباس زارع افزود: در سال 

 .تمدن ایران نبود
انجمن آب در خراسان رضوی در حال شکل گرفتن بود اما به دلیل اینکه مقامات دولتی وقت می خواستند  84وی اظهار داشت: سال 

من زیر سایه آنان باشد، شکل نگرفت و در قزوین نیز همین اتفاق افتاداین انج . 
 .زارع گفت: پیشنهاد من به مردم نیشابور این است که فارغ از دولت این کار را انجام دهند

در کشور نماینده مردم شهرستان های نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی هم گفت: تشکیل مجمع خیرین آب برای اولین بار 
 .الگوی مناسبی برای همه شهرستان هاست

حمید گرمابی افزود: در حال حاضر که دولت با مشکالت متعدد روبروست و در جنگ اقتصادی با دشمن به سر می بریم با تشکیل 
 .این مجمع شاهد رونق دوباره روستاها و مهاجرت معکوس خواهیم بود

عضل آب است که در گذشته در این حوزه غفلت شده و حل آن نیازمند همت وی اظهار داشت: امروز مهمترین مشکل کشور م
 .همگانی است

گرمایی ادامه داد: ستون اصلی این حرکت مردم و کشاورزان بوده و خیرین که امروز پا به میدان گذاشته اند پیشقراوالن این حرکت 
 .شده اند

 
 حلقه گمشده حفظ منابع آب، خیرین هستند **

کت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز گفت: حلقه گمشده در حفظ منابع آب خیرین هستند و امروز با تشکیل این مجمع مدیر عامل شر
 .شاهد حضور موثر خیرین هستیم

 .محمد عالیی افزود: قناتها از شاخصه های تمدن کاریزی هستند که شهرستان نیشابور در این زمینه سرآمد است
 25تا  10میلیون متر مکعب آب بیش از اندازه برداشت شده و موجب نشست  132ر ساالنه وی اظهار داشت: در دشت نیشابو
 .سانتیمتری سطح زمین شده است

 
 تغییر اقلیم و خشکسالی به معنای کاهش بارش نیست **

نا نیست که میزان معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی هم گفت: تغییر اقلیم و خشکسالی به این مع
 .بارش کم شده بلکه نوع بارش ها تغییر کرده است

محمود روشندل افزود: در گذشته میزان بارش برف بیشتر بود که مانند آبخیزداری عمل می کرد ولی امروز شاهد بارش های سیل 
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می شودآسا هستیم و اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری موجب ذخیره و مدیریت این سیالبها  . 
درصدی سیل و افزایش بازدهی قنوات است و تا  60تا  50وی اظهار داشت: آبخیزداری بیشتر جنبه پیشگیری دارد و باعث کاهش 

درصد موجب کاهش فرسایش خاک می گردد 40 . 
داری است که هزار هکتار عرصه های منابع طبیعی با قابلیت اجرای طرح های آبخیز 360روشندل گفت: شهرستان نیشابور دارای 

حوزه عملیات آبخیزداری انجام شده است 9هزار هکتار و در قالب  67از این میزان در  . 
 

 اعتبارات الزم برای الیروبی قنوات وجود ندارد **
درصد زیرساختها برای آبیاری نوین فراهم شده و در این چارچوب  30مدیر جهاد کشاورزی نیشابور هم گفت: در این شهرستان 

 .آبخیزداری، آبخوان داری و الیروبی قنوات در دستور کار قرار دارد
رشته قنات تامین می  504محمد علی فرهمند راد افزود: بخش مهمی از آب مورد نیاز برای تولیدات کشاورزی نیشابور از طریق 

سال نیازمند الیروبی است و اعتبارات الزم برای الیروبی قنوات نداریم 2شود که هر  . 
درصد آن لوله گذاری شده و بخش  40اظهار داشت: در شهرستان نیشابور چهار هزار کیلومتر مسیر انتقال آب وجود دارد که  وی

 25حلقه چاه با آبدهی  186کیلومتر از این مسر، معادل  350هزار و  2مهمی از هدر رفت آب را تشکیل می دهد که با لوله گذاری 
ساعت کار صرفه جویی می شود 850لیتر در ثانیه و سه هزار و  . 

فرهمند راد گفت: امروز خیرین بیش از سرمایه گذاری در حوزه مدرسه سازی باید به بخش آب توجه کنند و این آمادگی در شهرستان 
 .نیشابور بوجود آمده است

کیلومتری غرب مشهد واقع است 127هزار نفری نیشابور در  450مرکز شهرستان  .  
  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 19/12/1397تاریخ :

 مدیریت واحد شرط موفقیت آبخیزداری
کارشناسان بر این باورند که آب و خاک سرمایه ملی و تعیین کننده حیات بشر است که راهی جز طرح های -ایرنا  -سمنان 

برای مراقبت از آن وجود ندارد و یکپارچگی و مدیریت واحد شرط اصلی موفقیت در این مسیر استآبخیزداری  . 
به گزارش ایرنا، آب و خاک ثروت ملی و منابع ارزشمند کشور است و باید آسیب ها به این منابع در سایه برنامه ریزی و اجرای 

با اقلیم به حداقل ممکن کاهش یابد طرح های آبخیزداری همگام و سازگار با محیط زیست و متناسب .  
های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و با هدف طرح های آبخیزداری، سندی فرادستی است که در یک حوضه آبخیز با مطالعه جنبه 

  .اعمال مدیریت جامع حوضه آبخیز و حفاظت آب و خاک و پوشش گیاهی تهیه و تدوین می شود
ای اجرای طرح های آبخیزداری ترسیم شده است و ابهامی وجود ندارد اما مسلم است مشارکت مردم، به باور کارشناسان نقشه راه بر

  .بسیج و امکانات استانی ظرفیت خوبی برای اجرای طرح های آبخیزداری و حفظ عرصه های منابع طبیعی است
بند سنگ و مالت، بند خاکی، استخر ذخیره بخش عملیات مکانیکی مربوط به ساخت و سازهایی مانند  2طرح های آبخیزداری شامل 

سنگی و کانال بتنی و عملیات زیستی شامل کپه کاری، نهالکاری و بذرپاشی می شود -آب، بند توری .  
تغذیه سفره آب های زیرزمینی، مقابله با خشکسالی ها، کنترل عوامل فرسایش آبی و افزایش پوشش گیاهی مراتع از مزایای اجرای 

داری است و شناخت ضعیف از حوضه های آبخیز، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف در مدیریت یکپارچه و طرح های آبخیز
  .کمبود اعتبار از چالش های اجرایی شدن طرح های آبخیزداری است

ت و در نظر گرفتن اعتبار از صندوق توسعه ملی به دستور مقام معظم رهبری برای اجرای طرح های آبخیزداری نشان از ضرور
  .اهمیت موضوع دارد و اکنون وظیفه مسئوالن است که با اتخاذ تصمیم های هوشمندانه و کارشناسی برای حفظ آب و خاک تالش کنند

میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری و آبخوان داری  22به گزارش ایرنا، امسال هفت هزار میلیارد لایر معادل 
شد و از این میزان حدود در کشور تخصیص داده    .میلیارد لایر برای اجرای عملیات آبخیزداری به استان سمنان اختصاص یافت 21

روستای استان سمنان با چالش کم آبی مواجه است و اجرای طرح های  291درصد از مجموع  10به گزارش ایرنا، حداقل 
نش آبی داردآبخیزداری نقش مهمی در تقویت سفره آب های زیرزمینی و کاهش ت .  

میلیون هکتار است که بیش از  9درصد استان سمنان در بخش اصلی فالت مرکزی قرار دارد و دارای مساحتی بیش از  96بیش از 
  .پنج میلیون هکتار آن مناطق بیابانی و نیمه خشک است

اری برای حفظ منابع پایه آب و خاک خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( استان سمنان با توجه به اهمیت اجرای طرح های آبخیزد
برگزار کرد« ضرورت اجرای طرح های آبخیزداری»میزگردی را با عنوان  .  

در این میزگرد، علینقی حیدریان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، حسین شاهینی مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد 
و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و کشاورزی استان، سید علی اصغر هاشمی معاون پژوهشی 

  .مهران مختارزاده مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان حضور داشتند
 

 آبخیزداری ضرورتی برای حفظ عرصه های طبیعی  **
بخش مکانیکی مانند ساخت بندخاکی، بند  2مل مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: اجرای طرح های آبخیزداری شا

  .سنگ و مالت، بند سبک پایه بتنی، کانال بتنی و اقدام های زیستی مانند نهال کاری، کپه کاری و بذرکاری می شود
حیدریان با بیان اینکه آبخیزداری یک ضرورت به منظور حفظ عرصه های منابع طبیعی است، گفت: اجرای طرح های آبخیزداری 

حدود به خشکسالی نیست و در سال هایی که بارندگی خوب و ترسالی وجود دارد نیز باید اجرا شودم .  
وی افزود: حفظ خاک، جلوگیری از فرسایش خاک، جلوگیری از رسوب و تله گذاری در مسیر حرکت سیالب برای کاهش و کنترل 

مزایای اجرای طرح های آبخیزداری استسرعت مخرب حرکت روان آب و تقویت سفره آب های زیرزمینی از جمله  .  
  .حیدریان ادامه داد: خشکسالی، فقر آبی و کاهش نزوالت جوی ضرورت اجرای طرح های آبخیزداری را دو چندان می کند

مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان در تعریف آبخیزداری در میزگرد ایرنا گفت: به مجموعه اقدام ها و عملیات 
مکانیکی و غیر مکانیکی که به منظور کاهش سرعت مخرب سیالب، جلوگیری از حرکت خاک، حفظ خاک و نگهداری آب برای 

  .نفوذ در خاک انجام می شود آبخیزداری گفته می شود
به دلیل  مختارزاده ابراز داشت: طرح های آبخیزداری به صورت مستقیم برای تقویت سفره آب های زیرزمینی احداث نمی شود اما

  .اجرای طرح های آبخیزداری در مسیر سیالب به صورت خود به خود سفره آب های زیرزمینی را تقویت می شود
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 نبود درک مشترک چالش اجرای طرح های آبخیزداری  **
کشورهای معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان در میزگرد ایرنا گفت: تمام 

  .خشک، نیمه خشک و جنگلی نیازمند اجرای طرح های آبخیزداری هستند
هاشمی ابراز داشت: اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری بر کسی پوشیده نیست اما در درک مفهوم ضرورت اجرای این طرح ها 

  .مشکالتی وجود دارد
نیز مورد توجه قرار گرفت  60ستان سمنان شروع شد و در دهه در ا 1350وی افزود: اقدام های اولیه در بخش آبخیزداری از سال 

  .که نشان از توجه به اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری است اما درک مفهوم آن در مدیریت کالن به خوبی شکل نگرفته است
خیز باید به این اصل هاشمی اضافه کرد: آبخیزداری یک فرآیند رفت و برگشتی است و برای برنامه ریزی یکپارچه در حوضه آب

  .توجه شود
وی با بیان اینکه اجرای طرح های آبخیزداری محدود به انجام کارهای مکانیکی مانند ایجاد بندهای سنگ و مالت نمی شود، تصریح 

 شود که اجرای این طرح هاکرد: اجرای طرح های زیستی مانند نهال کاری و کپه کاری نیز جزو عمیات آبخیزداری محسوب می 
  .نیازمند درک مفهوم درست است

هاشمی گفت: در سه دهه اخیر کارهای ارزشمندی در حوضه آبخیزداری انجام شده اما برای رسیدن به یک درک مشترک و شکل 
  .گیری مدیریت کالن و جامع در حوضه آبخیزداری باید آسیب شناسی شود

 
 حفظ منابع آب و خاک در گرو توجه به آبخیزداری **

ور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ابراز داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا صرف نظر از تقسیمات مدیر ام
  .سیاسی، حوضه آبخیز و آبریز را اساس و واحد برنامه ریزی در نظر گرفته می شود

ود: مدیریت و برنامه ریزی جامع و شاهینی با بیان اینکه پایه فعالیت های کشاورزی در حوزه های مختلف آب و خاک است، افز
یکپارچه الزمه و شرط استفاده اصولی از منابع آب و خاک در یک حوضه آبخیز است که راهکار تحقق این راهبرد توجه به 

  .آبخیزداری و اجرای طرح های آبخیزداری است
ادآور شد: حفظ قنات ها اهمیت زیادی دارد و وی با بیان اینکه منابع اصلی تامین آب در مناطق کویری استان سمنان قنات است، ی

  .یکی از نتایج اجرای طرح های آبخیزداری مانند ساخت بندخاکی و بند سنگ و مالت حفظ قنات هاست
اجرای طرح های آبخیزداری در باالدست قنات ها با کاهش  :مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت

لوگیری از حمل رسوب، مانع از آسیب رسیدن به قنات ها به عنوان منابع تامین آب کشاورزی می شودسرعت مخرب سیالب و ج .  
 

 تقسیمات کشوری مانع راه مدیریت یکپارچه حوضه آبخیز  **
شکل  به بعد مدیریت یکپارچه در حوضه آبخیز 1390مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در میزگرد ایرنا گفت: از سال 

  .گرفت اما نبود درک درست و مشترک برای کار در یک حوضه آبخیز چالش هایی را ایجاد کرده است
حیدریان با بیان اینکه اکنون تقسیمات کشوری براساس پالک است، ادامه داد: اگر تقسیمات بر اساس حوضه آبخیز تعریف شود 

می گیردبسیاری از مشکالت حل و مدیریت یکپارچه و درک مشترک شکل  .  
وی اظهار داشت: اگر تقسیمات بر اساس حوضه آبخیز باشد تمام دستگاه هایی که در یک حوضه کار می کنند با یکدیگر به یک 

  .درک مشترک می رسند که این مهم به نفع عرصه های منابع طبیعی است
ف آبخیزداری گفت: تفاوت حوزه سیاسی با وجود مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان نیز در میزگرد ایرنا در تعری

  .مشترک بودن حوضه آبخیز در مناطق مختلف عامل نبود درک مشترک است و این مشکل مختص کشور ما نیست
  .مختارزاده افزود: مدیریت یکپارچه و درک مشترک در حوضه آبخیز ضرورتی انکارناپذیر است اما تحقق آن نیازمند زمان است

اینکه در یک حوضه آبخیز ممکن است آب منطقه ای، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهادکشاورزی،  وی با بیان
صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی و آبخیزداری مشغول به فعالیت باشند، تصریح کرد: در مدیریت یکپارچه تمامی فعالیت ها در 

بر کیفیت کار و حفاظت از آب و خاک می افزاید حوضه آبخیز با هماهنگی انجام می شود که این مهم .  
 

 کمبود نیروی متخصص عامل نافرجام ماندن اهداف آبخیزداری  **
معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه ناهماهنگ بودن فعالیت ها در 

زند، گفت: یکی از چالش های مهم در حوضه آبخیز ناهماهنگی است یک حوضه آبخیز نظم طبیعت را بر هم می .  
هاشمی خاطر نشان کرد: شناخت عمیق و دقیق از حوزه ها الزمه مدیریت جامع در حوضه آبخیز است و یکی از چالش های حوضه 
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  .آبخیزداری، شناخت ضعیف و سطحی از حوضه هاست
عظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری نشان وی اضافه کرد: تخصیص اعتبار به دستور مقام م

از اهمیت آبخیزداری است و زمانی اهمیت آبخیزداری به وضوح مشخص می شود که مسئوالن ارشد آبخیزداری را از حیطه حرف 
  .خارج و عملیاتی کنند

ست بلکه کمبود نیروی متخصص و حرفه ای است که مانع هاشمی بیان کرد: کمبود اعتبار چالش اصلی در حوضه آبخیزداری نی
  .تحقق اهداف آبخیزداری می شود

به گفته وی آبخیزداری حوزه بزرگی است که حفظ منابع پایه آب و خاک بخشی از آن است و بر اساس آخرین نظام حکمرانی آبخیر 
امور زنان و انرژی مربوط به حوضه آبخیز است ، حوزه هایی مانند جنگل، مرتع، کشاورزی، توسعه روستایی، 2018در سال  .  

 
 تقسیم بندی از حوضه آبخیز شکل نگرفته است  **

معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان گفت: برای شکل گیری مدیریت یکپارچه 
  .در حوضه آبخیز باید محدوده اختیارات وسیع داشت

ار داشت: منابع طبیعی حکمرانی سطح ناچیزی از حوضه آبخیز را برعهده دارد و دستگاه های زیادی در یک حوضه هاشمی اظه
  .آبخیز فعالیت دارند که باید با یکدیگر هماهنگ باشند

ز تعریف وی افزود: برای حل مشکالت در حوضه آبخیز و دستیابی به نتیجه مطلوب ضرورت دارد تقسیم بندی و گروه بندی در آبخی
  .شود اکنون در استان و کشور تقسیم بندی از آبخیزداری شکل نگرفته است

هاشمی، نبود نیروی متخصص و کاربلد که بر آبخیزداری مسلط باشد و بتواند به جامعه درباره ضرورت آبخیزداری آگاهی دهد را 
  .علت اجرای نشدن آبخیزداری به شکل مطلوب عنوان کرد

تقسیم بندی و تعریف زیرشاخه در آبخیزداری گفت: با مشخص شدن زیرشاخه های آبخیزداری هر درخواست  وی در توضیح مزایای
روستایی در مراجعه به منابع طبیعی با درنظر گرفتن همه ساختارها و شاخص ها ارائه می شود و نتیجه این راهبرد انجام کار 

  .اصولی و با درصد موفقیت باالست
 

 ناهماهنگی دستگاه های اجرایی آفتی برای آبخیزداری  **
 2مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: آب و خاک سرمایه یک کشور هستند و نمی توان بدون این 

  .سرمایه تصوری از حیات داشت
کل شود تمام افراد از این آسیب متاثر می شوند شاهینی در میزگرد ایرنا اضافه کرد: اگر آب و خاک در یک حوضه آبخیز دچار مش

چندان می کند و باید بپذیریم همه دستگاه ها در زمینه آبخیزداری وظیفه  2و همین موضوع اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری را 
  .دارند

ماهنگی وجود ندارد و حتی وی اظهار داشت: بین دستگاه ها در ورود به عرصه های منابع طبیعی در حوزه کاری خود، مدیریت و ه
  .گاه در تضاد با یکدیگر هستند

شاهینی ، فعالیت معدن در یک حوضه آبخیز که بدون رعایت نکات اصولی ایجاد می شود و به عرصه های منابع طبیعی آسیب می 
  .زند را نمونه ای از تضاد و ناهماهنگی مدیریتی در حوضه آبخیز عنوان کرد

موفقیت در اجرای طرح های آبخیزداری در یک حوضه همه دستگاه ها باید مکمل یکدیگر و هماهنگ  وی خاطر نشان کرد: برای
  .باشند

شاهینی ادامه داد: کاشت زرشک به عنوان یک طرح آبخیزداری در منطقه ای که گندم کشت می شود موجب تولید آفت سن گندم می 
ن می دهدشود و این مثال ضرورت هماهنگی در اجرای طرح ها را نشا .  

 
 مشارکت مردمی تضمین کننده موفقیت آبخیزداری  **

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: مشارکت مردمی نقش مهمی در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و پیشبرد 
  .اهداف آبخیزداری دارد

ع پی برده اند و در کارها مشارکت داشته اند کارها به خوبی حیدریان بیان کرد: تجربه نشان داده هر جایی که مردم به اهمیت موضو
  .انجام شده است

اگر مردم نسبت به اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری توجیه باشند حتی در مواردی که برای اجرای طرح  :وی اضافه کرد

  .کارشناسی شده دولت اعتبار کافی ندارد برای اجرای طرح ها مشارکت می کنند
اضافه کرد: مردم برای همکاری و مشارکت با دولت در اجرای طرح های آبخیزداری آمادگی دارند ولی باید این خواسته  حیدریان
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  .های مردمی هدایت و کارشناسی شود تا درصد خطا کاهش یابد
زه مکانیکی به وی افزود: اجرای طرح های آبخیزداری به روش زیستی نسبت به روش های مکانیکی بهتر است اما در جامعه سا

  .دلیل ملموس بودن بیشتر نمود دارد
حیدریان اظهار داشت: سازه های مکانیکی پس از مدتی با گذشت زمان از بین می رود اما طرح های زیستی و افزایش پوشش گیاهی 

  .در طبیعت دوام دارد
حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و منابع دخالت دادن جوامع محلی و انجمن های مردم نهاد نقش مهمی در  :وی خاطر نشان کرد

  .پایه آب و خاک دارد
حیدریان افزود: اجرای طرح آبخیزداری با مشارکت مردمی نقش مهمی در تامین معیشت، اشتغالزایی، ماندگاری جمعیت و جلوگیری 

  .از مهاجرت دارد
داری و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی در یک مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: اجرای طرح های آبخیز

  .حوضه آبخیز با حضور مردم معنا پیدا می کند
 

 بسته های تشویقی راهکار افزایش مشارکت مردمی  **
مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان در میزگرد ایرنا گفت: اثرات و نتیجه مطلوب اجرای طرح های آبخیزداری 

اجرای کارهای مشارکتی در یک حوضه آبخیز تشویق می کندمردم را به  .  
مختارزاده، زمینه سازی و برنامه ریزی برای ایجاد تنوع شغلی در یک حوضه آبخیز، در نظرگرفتن بسته های حمایتی مانند اعطای 

  .تسهیالت را از راهکارهای جذب مردم برای مشارکت در اجرای طرح های آبخیزداری عنوان کرد
سازمان جنگل ها و مراتع برای ایجاد انگیزه برای افزایش مشارکت مردمی در اجرای طرح  19فزود: دولت براساس تبصره وی ا

میلیارد لایر اعتبار برای پرداخت تسهیالت به متقاضیان در نظر گرفته است 250های آبخیزداری، حدود  .  
لی و استفاده چند منظوره از آب و پوشش گیاهی در اجرای طرح مختارزاده اظهار داشت: در نظر گرفتن اصول، آموزش، تنوع شغ

  .های آبخیزداری موجب افزایش مشارکت مردمی، افزایش تولید و نگهداشت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت می شود
اه اول در معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان هم در میزگرد ایرنا گفت: نگ

  .هدایت جمعیت برای انجام کارهای مشارکتی نگاه منفعتی است
افزایش مشارکت مردمی در زمینه آبخیزداری نیازمند یک نیروی متخصص است تا جمعیت روستایی را به صورت  :هاشمی گفت

  .کارشناسی و در مسیر درست هدایت و توانمند کند
استان سمنان هم گفت: برخالف گذشته های دور اکنون بدون مشارکت مردمی موفقیت مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی 

های اصلی افزایش مشارکت در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی حاصل نمی شود و امروز یکی از اولویت
  .مردمی است

ضرورتی اجتناب ناپذیر استشاهینی افزود: بعد از ساخت و اجرای طرح های عمرانی حفظ و نگهداری  .  
  .به گفته وی، مشارکت مردمی منوط به احساس نیاز و آگاه سازی درباره اهمیت سازه نقش مهمی در حفظ سرمایه دولتی دارد

وی اضافه کرد: تمام طرح ها و سیاست گذاری ها در سازمان جهاد کشاورزی تقاضا محور و براساس مشارکت مردمی است چرا که 
ق طرح ها نیازمند توجه مردم استاجرای موف .  

  .شاهینی خاطرنشان کرد: تامین خواسته و نیاز جوامع محلی عامل نگهداشت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت است
وی یادآورشد: آب الزمه و رکن اصلی نگهداشت جمعیت در روستا است و اجرای طرح های آبخیزداری با تقویت سفره های آب 

ورزی و بهبود معیشت روستاییان از مهاجرت جلوگیری و امنیت کویر را تامین می کندزیرزمینی و رونق کشا .  
 

 متولی مشخص شرط موفقیت طرح های آبخیزداری  **
مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به فعالیت بخش ها و سازمان های مختلف در یک حوضه آبخیز 

ظت از منابع پایه آب و خاک الزم است یک مرکز برای تلفیق طرح های سازمان های مختلف در یک حوضه ابراز داشت: برای حفا
  .آبخیز راه اندازی شود

شاهینی در میزگر ایرنا گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه می تواند به عنوان یک مرکز هماهنگی طرح ها و جلوگیری از 
  .تضاد عمل کند

طبیعی و آبخیزداری استان سمنان هم گفتمدیرکل منابع  استان امسال در زمینه اعتبارات در حوضه آبخیزداری به دلیل تخصیص  :

اعتبار از صندوق توسعه ملی به دستور رهبری مشکل جدی نداشته و بسیاری از کارهای عقب افتاده در حوضه آبخیزداری امسال 
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  .تکمیل شد
ولین بار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری حیدریان با بیان اینکه امسال برای ا میلیارد لایر اعتبار 210

میلیارد لایر تصویب شد، افزود: با توجه به تخصیص چشمگیر بودجه،  65تخصیص یافت و از محل اعتبارهای استانی نیز در حدود 

اصل مدیریت جامع، در مقایسه با سال های گذشته پنج برابر امسال در استان سمنان حجم اجرای طرح های آبخیزداری ضمن رعایت 
  .شده است

سازه مانند بند خاکی، بند سنگ و مالت و بند سبک از محل صندوق توسعه ملی در  279وی ادامه داد: امسال  حوضه آبخیز با  14

هزار هکتار اجرایی شد 15سطح معادل  .  
هکتار عملیات زیستی مانند نهال کاری، بذر  500ملی در وسعت هفت هزار و  حیدریان تصریح کرد: امسال از محل صندوق توسعه

  .کاری و کپه کاری انجام شده است
حوضه آبخیز و آموزش مهار آتش از دیگر  14روستا واقع در  18وی اظهار داشت: حفاظت، قرق، توانمندسازی جوامع محلی 
بیعی از محل صندوق توسعه ملی اجرایی شده استاقداماتی است که به منظور حفاظت از عرصه های منابع ط .  

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: پیش بینی می شود با توجه به اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری، سال آینده 

برابر شود 2اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی  .  
  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 20/12/1397تاریخ : 

بنیان در حوزه آب معرفی شدهای اشتغالزای دانشطرح  
کارا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنیان در حوزه آب برای دریافت تسهیالت به سامانه های اشتغالزای دانشطرح -ایرنا -تهران

 .معرفی شدند
به گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، 

طرح های واصله، فرسایش و محیط زیست این معاونت به منظور حمایت از طرح های فناورانه اشتغالزا با بررسی های کارشناسانه 
شرکت بخش خصوصی را برای دریافت تسهیالت ارزان قیمت تایید و به سامانه کارا )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(  6

 .معرفی کرد
بنیان، چهار شرکت در حوزه اشتغالزایی شرکت دانش 6دبیر ستاد توسعه فناوری های آب درخصوص این طرح ها گفت: از این 

های آب فعالیت وزه های آبزی پروری و محیط زیست و دو شرکت در زمینه های طرح های فراگیر و در حوزهروستایی و در ح
 .دارند که با توسعه فناوری باعث ایجاد و یا توسعه اشتغال در بخش ذیربط می شوند

اده از فناوری های موجود توسط نادرقلی ابراهیمی بیان کرد: طرح های تولیدی که بعد از پایلوت و یا در مرحله پایلوت با استف
بنیان به مرحله تولید انبوه رسیدند جهت دریافت تسهیالت به سامانه کارا معرفی شدندبنیان یا غیر دانششرکتهای داخلی دانش . 

وی افزود: طرح های تولید خوراک دام، پرورش ماهی در قفس و زنجیره آب شیرین کن از جمله طرح های اشتغالزایی هستند که 
  .برای دریافت تسهیالت به سامانه کارا معرفی شده اند

پایلوت  7وی درباره این طرح ها توضیح داد: طرح توسعه فناوری پرورش ماهی در قفس در سواحل دریای شمال و جنوب در قالب 
ن و معاونت علمی و بنیان با مشارکت و همراهی سازمان شیالت ایراُتنی توسط شرکت های تعاونی صیادی و شرکت های دانش 400

 .فناوری ریاست جمهوری به اجرا درمی آید
بنیان نیز برای استفاده از دریا برای تولید ماهی در محیط کنترل شده وی همچنین اظهار کرد: رشته ای از فعالیتهای اقتصادی دانش

ن و سیستان و بلوچستان آماده شده و نیز فراهم می شود، طرح توسعه فناوری پرورش ماهی در قفس در استان های مازندران، گیال
 .مراحل اجرایی را طی می کند

ابراهیمی تصریح کرد: در پروژه زیرسیستم های آب شیرین کن که در حوزه تامین آب شیرین مورد نیاز کشور در سواحل جنوبی 
توجه به فناوری داخل که یک کشور است تولید پمپ های عمومی از طریق سامانه کارا مورد حمایت این ستاد قرار گرفته و با 

بنیان روی این موضوع ایجاد کرده این محصوالت به تولید انبوه می رسدشرکت دانش .  
بنیان گفتوی درباره دیگر طرح اشتغالزای دانش تولید خوراک دام از سرشاخه های نیشکر، قرار است با حمایت معاونت علمی و  :

هزار تنی  50کارخانه  20معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در افق برنامه، با مشارکت شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر و 

 .که نتایج کارهای فناورانه آن در یک پایلوت چهار هزار ُتنی در خوزستان تایید و به تولید رسیده است اجرایی شود
  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 20/12/1397تاریخ : 

میلیارد مترمکعب اعالم شد 2بیش از 1410نیاز آبی هرمزگان تا افق  
 190میلیارد و  2هجری شمسی،  1410ای هرمزگان گفت: نیاز آبی این استان تا افق مدیرعامل شرکت آب منطقه -ایرنا -بندرعباس

 .میلیون مترمکعب پیش بینی شده است

هایی که در خصوص رشد  بینیز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: باتوجه به مطالعه و پیش هوشنگ مالیی رو
میلیون مترمکعب  307گیرد، نیاز آبی هرمزگان در بخش شرب و بهداشت به جمعیت و مصرف آب صورت می 

رسدمی  . 
میلیون مترمکعب، صنایع  740میلیون مترمکعب، صنعت و مناطق ویژه  26وی بیان داشت: خدمات و فضای سبز 

میلیون مترمکعب و در بخش کشاورزی از یک میلیارد و  60کوچک  وری به میزان یک میلیون با کارهای بهره 445

رسد میلیون می 400میلیارد و  . 
میلی  185ساله در استان  50مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان اظهارداشت: میزان بارندگی در دوره درازمدت 

میلیارد مترمکعب است 13و مجموع کل بارش ها بیش از  متر . 
میلیارد مترمکعب از مجموع این آب به علت تبخیر از 10مالیی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و محیطی هرمزگان، 

میلیون مترمکعب آب در چرخه مصرفی است 300میلیارد و  3چرخه خارج می شود و تنها  . 
کند و میلیون مترمکعب آن در منابع آب زیر زمینی نفوذ می  900ر حدود وی یاد آور شد: از این مقدا  400میلیارد و  2

های هرمزگان که در حدود  میلیون مترمکعب نیز در رودخانه شودهزار کیلومتر است، جاری می  20 . 
ین و استقالل میناب میلیون مترمکعب آب توسط سه سد شمیل و نیان، جگ 45این مسوول ادامه داد: در حال حاضر حدود 

شود که مهار نشده  ها به دریا سرازیر می میلیون مترمکعب از روان آب 800شود اما همچنان یک میلیارد و مهار می 

 .اند
میلیون مترمکعب است 400میلیارد و  2بیالن منفی آب در دشت های هرمزگان  **  

نفی دشت های استان اشاره کرد و گفت: در این استان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان به موضوع مهم بیالن م

ساله دشت ها است 22میلیون متر مکعب بیالن منفی تجمعی  400میلیارد و  2حدود  . 
کشد  دشت آزاد است که تنها نیم درصد بار آبی را به دوش می 20دشت هرمزگان،  74مالیی تاکید کرد: در مجموع از 

ت مطلوبی ندارندزیرا به لحاظ کمیت و کیفیت وضعی . 
گیرد درصد برداشت آب زیرزمینی صورت می 99.5دشت ممنوعه در هرمزگان،  54وی ادامه داد: اما از  . 

درصد روان آب ها کاهش یافته که آسیب جدی  65این مسوول یادآورشد: در اثر خشکسالی های متوالی در سال های اخیر 

زیرزمینی و آبخوان ها وارد کرده است به بخش های مختلفی همچون کشاورزی، سفره های آب . 
 میلیون مترمکعب آب شیرین کن در هرمزگان اجرا می شود 117**

میلیون مترمکعب آب شیرین  94مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: باتوجه به مجوزهای گرفته شده، احداث 

اجرا و تولید می شود میلیون مترمکعب در بخش روستایی در این استان 23کن در بخش شهری و  . 
میلیون در حال  41میلیون مترمکعب آب شیرین کن در دست بهره برداری،  16مالیی ادامه داد: در بخش شرب شهری 

میلیون مترمکعب نیز بزودی به ظرفیت تولید اضافه می شود 27میلیون در دست مطالعه و حدود  10ساخت،  .  
میلیون در حال  8برداری،  ن مترمکعب آب شیرین کن در حال بهرهمیلیو 11وی گفت: در بخش شرب روستایی نیز 

میلیون مترمکعب در حال مطالعه است 4احداث، و  . 
میلیون مترمکعب از طریق  165این مسوول یاد آورشد: برای تامین آب مورد نیاز شرب و صنعت استان های مجاور نیز 

کعب نیز در دست مطالعه است که در مجموع ظرفیت تامین میلیون مترم 200شیرین سازی آب دریا در دست احداث و 

میلیون مترمکعب در سال خواهد رسید 365آب به  . 
میلیون مترمکعب در سال پیش بینی شده است 476سال آینده تولید آب شیرین کن ها در هرمزگان  25مالیی گفت: تا  . 

میلیون  8الب در هرمزگان در حال بهره برداری و خانه فاض میلیون مترمکعب تصفیه 32وی اضافه کرد: همچنین حدود 
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 .مترمکعب نیز در سال در دست ساخت است
 پیشنهاد برای بهره وری وضعیت آبی هرمزگان**

بارش سیل آسا  3تا  2مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان گفت: ریتم بارندگی استان به گونه ای است که در هر دهه حدود 

میلیارد مترمکعب در چند ساعت از دسترس خارج شده و به دریا می ریزد 1.2د اتفاق می افتد و حجمی در حدو . 
مالیی، از اعضای کمیسیون مجلس شورای اسالمی خواست که رودخانه های این استان در زمزه رودخانه های مرزی 

 .تعریف شوند
ها به بهبود شرایط  ها و آبخواندشت هایی مانند تغذیه توان با فعالیتوی خاطرنشان کرد: در بحث تعادل بخشی نیز می 

 .استان هرمزگان کمک کرد
این مسوول با اشاره به اینکه به علت هزینه های هنگفت سرمایه گذاری طوالنی بودن زمان اجرای طرح های بزرگ 

ایی به ه تامین آب، استقبال خوبی در بخش آب نمی شود، پیشنهاد کرد: در بخش استفاده از سرمایه بخش خصوصی مشوق

وری را در حوزه آب افزایش دهیموجود بیاید تا با پویایی، بهره  . 
همچنین پیشنهاد داریم که قوانین متناسب برای واگذاری تخصیص آب به بخش خصوصی وضع شود و  :مالیی اضافه کرد

  .خرید تضمینی آب به طرح های تامین و انتقال آب بخش صنعت و کشاورزی تعمیم داده شود
وری در این حوزه کم باشد که می طلبد قوانین و حمایت هایی از  ه کرد: ارزش اقتصادی آب باعث شده بهرهوی اضاف

سوی دولت در خصوص فروچاله ها و دشت هایی که با این موضوع مواجه هستند، پیش بینی و اجرا کنند و در حوزه 

 .کشاوزی نیز تشکل های خصوصی را تقویت و حمایت کرد
  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 21/12/1397تاریخ : 

 حجتی وجود بازار سیاه در عرضه گوشت سفید را تایید کرد
شنبه در حاشیه غرس نهال در محوطه سازمان جنگل ها، روز سه « محمود حجتی»به گزارش ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، 

مراتع و آبخیزداری کشور در جمع خبرنگاران، درباره توزیع گوشت سفید تصریح کرد: در این زمینه بازار سیاه وجود دارد و برخی 
 .به ویژه در تهران سوء استفاده می کنند که باید با آنها برخورد شود

یش تولید گوشت سفید در کشور، ذخایر مرغ منجمد نیز داریم که عرضه آن از دیروز آغاز شده و از عالوه بر افزا :وی یادآور شد

 .این نظر محدودیتی نداریم
میلیون قطعه جوجه ریزی در دی و بهمن ماه امسال انجام شده، گفت: جوجه ریزی در این ماه ها  125تا  122حجتی با بیان اینکه 

افزایش داشته استدرصد  30نسبت به پاییز امسال  . 
 

** گیردستاد تنظیم بازار برای قیمت میوه شب عید تصمیم می  
وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد: ذخیره سازی میوه شب عید بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، از سوی سازمان مرکزی تعاون 

 .روستایی انجام شده و توزیع آن به زودی آغاز می شود
ها زیر های این استانشد، انجام شده و در سردخانهها منتقل میسیب و پرتقال به میزانی که باید به استان حجتی گفت: ذخایر احتیاطی

 .نظر ستاد های استانی تنظیم بازار قرار گرفته است
و ابالغ خواهد وی درباره قیمت میوه تنظیم بازار شب عید نیز گفت: قیمت میوه تنظیم بازار شب عید از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین 

 .شد
 

 منابع طبیعی از اعتبار صندوق توسعه ملی برخوردار شد  **
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به فرا رسیدن هفته منابع طبیعی اظهار داشت: امسال با وجود محدودیت های مربوط به درآمد صندوق 

باری از این صندوق، به منابع طبیعی اختصاص یافتتوسعه ملی، با نگاه بلند رهبر انقالب اسالمی و همکاری دولت و مجلس، اعت . 
حجتی با بیان اینکه اعتبار صندوق توسعه ملی در شرایط سختی در اختیار منابع طبیعی کشور قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد 

ها و مجموعه اقدامات، آثار که این منابع در راستای رشد و شکوفایی عرصه های طبیعی کشور به کار گرفته شود و با اجرای پروژه 
 .سیل و بارندگی و برداشت های بی رویه از بین برود

درصد عرصه ها پوشش گیاهی از نوع درخت نداریم و  95میلی متر بارندگی دارند،  300وی تصریح کرد: در مناطقی که باالی 
 .بارندگی ها ایجاد سیالب می کنند که باید به این موارد پرداخته شود

حفظ و نگهداری از آب و خاک از طریق توسعه منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: اگر از جنگل ها و مراتع بی رویه برداشت حجتی بر 
 .کنیم فرسایش آبی و خاکی ایجاد می شود

گازهای گلخانه ای یکی از مشکالت  :وی پوشش گیاهی را موجب حفظ آب و خاک، فضای سبز و تولید اکسیژن دانست و افزود

حیطی است و اگر جنگل ها توسعه یابند به کاهش این گاز کمک کرده موجب سالمت انسان می شودزیست م . 
 

 ایجاد اتاق فکر برای فرهنگسازی و چگونگی همکاری با مردم  **
وزیر جهادکشاورزی بر مشارکت مردم در حفظ، نگهداری و توسعه عرصه های منابع طبیعی کشور تاکید و خواستار تشکیل اتاق 

برای فرهنگ سازی و چگونگی همکاری با مردم شد فکر . 
وی با بیان اینکه در حوزه آبخیزداری پیشرفت های خوبی با تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است، ابراز 

 .امیدواری کرد، روند پیشرفت در عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری ادامه یابد
رهای توسعه یافته، منابع طبیعی با مشارکت مردم حفظ می شود، گفت: آنهایی که در دنیا فکر می حجتی با اذعان به اینکه در کشو

 .کردند، خودشان بدون همکاری مردم بهتر می توانند منابع طبیعی را حفظ کنند، منابع طبیعی خود را از دست داده اند
 

 تقابل با مردم را باید به همنوایی و همکاری تبدیل کنیم  **
جهادکشاورزی همچنین یادآور شد: تقابل با مردم را باید به همنوایی و همکاری تبدیل کنیم، زیرا در تقابل با مردم نمی توان  وزیر

 .هیچ کاری انجام داد
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وزیر جهاد کشاورزی در ادامه خواستار فعال تر شدن برخی پروژه ها در حوزه منابع طبیعی شد و تاکید کرد: در حوزه کاداستر 
تهیه نقشه های دقیق( کارهای زیادی باید انجام شوداراضی ) . 

حجتی افزود: برای پیشبرد کارها در این بخش، باید اقدام های فرهنگی انجام شود و ابتدا الزم است، خود برای چگونگی کار کردن با 
 .مردم آموزش ببینیم

ی، مدیران و بهره برداران در کنار هم باید برای وی تصریح کرد که در یک اتاق فکر علمای جامعه شناسی، متخصصان منابع طبیع
 .حفظ و توسعه عرصه های طبیعی و افزایش مشارکت مردمی راه حل ارایه دهند

بر اساس این گزارش، بهره برداری از عملیات اجرایی طرح های آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 
هزار هکتاری توسعه جنگل ها با نمایش تصاویر  25ور وزیر جهادکشاورزی آغاز و پروژه نقطه کشور، با حض 84هزار و  6در 

 .ماهواره ای رونمایی شد
فرد منتخب از وزیر جهادکشاورزی لوح یادبود  31در این مراسم چهار نفر از افراد نمونه در حوزه منابع طبیعی به نمایندگی از 

 .دریافت کردند
اد کشاورزی امروز سه شنبه در مراسمی به مناسبت هفته منابع طبیعی، در اقدامی نمادین، دو اصله براساس این گزارش، وزیر جه

 .نهال سدر معطر و آلوچه در محوطه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور غرس کرد
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 ایرنا  – 21/12/1397تاریخ : 

 بازار مرغ در بهار به تعادل می رسد
عضو اتحادیه مرکزی مرغداران کشور گفت: با به ثمر رسیدن جوجه ریزی در مرغداری های کشور در بهار ) اواخر  -ایرنا-ساری

ک می شودفروردین تا اردیبهشت ماه( بازار قیمت مرغ به آرامش و تعادل نزدی . 
عطاهللا حسن زاده روز سه شنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا التهاب فعلی بازار مرغ را ناشی از ورود دالالن، تحریک مصرف با 

 .اجرای طرح تنظیم بازار، چند نرخی شدن آن و کمبود مرغ در بازار به دلیل بیماری نیوکاسل زمستانی دانست
ار منوط به تامین نهاده های مرغی با نرخ ارز مصوب دولتی از سوی وزارت جهادکشاورزی وی آرامش بهاری نرخ مرغ را در باز

 .و استمرار این کار بیان کرد
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران بخشی از گرانی قیمت مرغ را ناشی از تلفات جوجه براثر بیماری نیوکاسل و ترس مرغداران 

ن کرد و اظهار داشت: اگر دولت بتواند با تامین به موقع نهاده ها تولیدکنندگان را تشویق به تولید برای تولید در زمستان سال جاری بیا
 .بیشتر کند، با ظرفیت موجود کشور این بازار تعدیل و توان برای صادرات نیز افزایش خواهد یافت

 90درصدی، حدود  12ای آزاد و احتساب سود حسن زاده قیمت نهایی هر کیلوگرم مرغ زنده را درب واحد مرغداری با نرخ نهاده ه
درصد تولید برای  20هزار لایر اعالم کرد و افزود: با این وجود مرغداران برای حمایت از مصرف با در اختیار گذاشتن  93تا 

 .تنظیم بازار موافقت کردند، ولی این کار به کاهش قیمت مرغ منجر نخواهد شد
ها، به روز شدن این واحدهای تولیدی در راستای کاهش هزینه ها را عامل دیگری برای  وی اصالح ساختار تولید در مرغداری

افزایش بهره وری و تعدیل شدن نرخ مرغ در بازار دانست و خواهان کمک دولت برای تامین نقدینگی تولید مرغ و اصالح 
 .مرغداری ها شد

 
*** هزار تومان قیمت متعادل 13گرانی مرغ زیرسایه دالالن/  

یرعامل اتحادیه مرغداران مازندران گرانی اخیر گوشت مرغ را ناشی از وورود دالالن به بازار عرضه و تقاضا بیان کردمد . 
هزار لایر برای هر کیلوگرم منطقی نبوده و ورود دالالن به این  150حسن زاده خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی قیمت مرغ با نرخ 

داشته استبازار، نوسان قیمتی را به دنبال  . 
هزار ریالدانست و مازاد بر این  135تا  130وی قیمت متعادل مرغ را با وجود گرانی جوجه یکروزه و سایر نهاده های دامی حدود 

 .قیمت را ناشی از وجود واسطه ها و دالالن در حلقه عرضه و تقاضا بیان کرد
ری نیوکاسل و تلفات زیاد ناشی از آن را دلیل دیگری بر نوسان عضو اتحادیه مرکزی مرغداران کشور کاهش تولید مرغ به دلیل بیما

 .قیمتی این مواد پروتینی در ماه های اخیر دانست
وی اضافه کرد: اجرای طرح تنظیم بازار در شرایط فعلی باعث دامن زدن به رشد تقاضا می شود و تحریک مصرف را در پی دارد 

کاهش دهدو این کار نمی تواند روند قیمت نرخ مرغ را  . 
تومانی به دنبال تامین نهاده ها با ارز  500هزار و 11حسن زاده پیشنهاد کرد دولت به جای اجرای طرح تنظیم بازار با توزیع مرغ 

 .مصوب و تشویق به تولید بیشتر و اشباع بازار برود
مرغداری استان مازندران انجام  500هزار و  2درصد آن در  11میلیون تن گوشت مرغ تولید می شود که  2در سطح کشور حدود 

 .می شود
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس – 21/12/1397تاریخ : 

گیرد امروز ستاد تنظیم بازار برای قیمت میوه شب عید تصمیم می  
خبرنگاران اعالم کردوزیر جهاد کشاورزی در جمع  های مختلف امروز جلسه تنظیم بازار در وزارت صمت، با حضور دستگاه :

شودشود که بحث قیمت میوه عید در دستور کار این جلسه قرار دارد و درصورت تعیین ابالغ میتشکیل می .  
جمع خبرنگاران درباره تنظیم بازار به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در 

ای را که ستاد تنظیم بازار برای شب عید، در آذر و دی مقرر کرده بود شب عید و ذخایر گوشت و مرغ، اظهار داشت: میزان میوه
 .توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تأمین شده است

های شد، منتقل شده و در سردخانهها منتقل میه باید به استانوزیر جهاد کشاورزی گفت: ذخایر احتیاطی سیب و پرتقال به میزانی ک
ها زیر نظر ستاد تنظیم بازار آنجا، قرار گرفته استاین استان . 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت میوه شب عید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین خواهد شد، گفت: امروز جلسه تنظیم بازار در 
شود که بحث قیمت میوه عید در دستور کار این جلسه قرار دارد و های مختلف تشکیل میدستگاهوزارت صمت، با حضور 
شوددرصورت تعیین ابالغ می . 

عرضه مرغ منجمد از  :حجتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تولید گوشت مرغ در کشور افزایش یافته است، گفت

وزیع آن افزایش خواهد یافتدیروز در کشور شروع شده و به تدریج ت . 
ای از شرایط وزیر جهاد تصریح کرد: در زمینه گوشت مرغ محدودیتی نداریم اما متأسفانه بحث بازار سیاه مطرح است و عده

کنند که باید با آنها برخورد جدی شودسوءاستفاده می . 
رضه کنندگان میدان بهمن قابل مشاهده است، افزود: حجتی با بیان اینکه این مشکل به خصوص در تهران و به طور ویژه در مورد ع

های دهند و در قالب قیمتکنم در چارچوب خریدی که انجام میکنند و بنده از آنها خواهش میمتأسفانه برخی افراد قدری کم لطفی می
 .تعیین شده نسبت به عرضه مرغ اقدام کنند و دنبال سوءاستفاده از شرایط نباشند

هایی که در نیمه اول بهمن ماه انجام شده، هم اکنون در حال عرضه به بازار است، اینکه مرغ حاصل از جوجه ریزی وی با اشاره به
درصد رشد دارد 30ریزی انجام شده که این عدد نسبت به فصل پاییز حدود میلیون قطعه جوجه12۵تا  122ادامه داد: بین  . 

های آبخیزداری و برداری از پروژهاری در نشستی که به مناسبت بهرهامروز وزیر جهاد کشاورزی در هفتمین روز درختک
ها برگزار شد، حضور داشتهزار هکتاری در سازمان جنگل 25کاری جنگل . 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – 20/12/1397تاریخ :

ماهه امسال 10میلیون دالری سبزی و صیفی در  935ارزآوری   
مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای امسال تا  -ایرنا -تهران

میلیون دالر صادر شد 935سبزی و صیفی به ارزش  هزار تن 270پایان دی ماه سه میلیون و  . 
بیشتر صادرات سبزی و صیفی به کشورهای  :به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، حسین اصغری افزود

دو حدود  96همسایه و روسیه بوده که نسبت به سال گذشته روند افزایشی نشان می دهد؛ میزان صادرات سبزی و صیفی در سال 
هزار تن بوده است 900میلیون و  . 

درصد بذر مورد نیاز سبزی و صیفی در داخل کشور تولید می شود، اظهار داشت: مجموع نیاز ساالنه  70تا  65وی با بیان اینکه 
نه به تن است و برای تولید سیب زمینی نیز ساال 500بذر سبزی و صیفی به غیر از سیب زمینی حدود چهار هزار تا چهار هزار و 

هزار تن بذر نیاز داریم 500 . 
برای هسته اولیه « مینی تیوبر»مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت زراعی وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید 

میلیون عدد در سال اعالم کرد 10بذر سیب زمینی را نزدیک به  . 
فت: با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، ارز دولتی برای واردات تومانی به بخش سبزی و صیفی گ 4200وی درباره تخصیص ارز 

 .بذر هیبرید و اصالح شده سبزی و صیفی تعلق می گیرد
تن بذرهای اصالح شده و هیبرید سبزی و صیفی مورد نیاز  170بر اساس آمار گمرک تاکنون بیش از یک هزار و  :وی ادامه داد

داران قرار گرفته استوارد کشور و ترخیص شده و در اختیار بهره بر . 
میلیون تن تولید را  25هزار تن سبزی و صیفی با پیش بینی  766برنامه کشت  97-98اصغری با بیان اینکه برای سال زراعی 

 .داریم، افزود: سیاست ما کاهش سطح زیر کشت این محصوالت در فضای باز است
کتاری سطح زیر کشت محصوالت سبزی و صیفی را در نظر به گفته وی، برای اجرای این سیاست، امسال کاهش هفت هزار ه

 .گرفتیم و این کاهش سطح با افزایش عملکرد تولید جبران خواهد شد
مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی به توسعه کشت نشایی محصوالت سبزی و صیفی در فضای 

هزار هکتار از عرصه های سبزی و  200بیش از  96-97در سال زراعی باز به منظور کاهش مصرف آب اشاره کرد و گفت: 
صیفی با کشت نشایی انجام شد، هر چند که برخی محصوالت مانند سیب زمینی و سبزیجات برگی به علت ماهیت رشد شان قابلیت 

 .کشت نشایی ندارند
ای از کشت نشایی را تشکیل می دهندوی افزود: محصوالتی همچون هندوانه، خربزه، پیاز و گوجه فرنگی بخش عمده  . 

اصغری، افزایش بهره وری آب را مهمترین رویکرد در حوزه تولید سبزی و صیفی در فضای باز دانست و گفت: افزایش بهره وری 
 .با روش هایی مانند کشت نشایی، مالچ پاشی، بهبود شرایط تغذیه و تغییر سیستم آبیاری صورت می گیرد

فی در بخش سبزی و صیفی اظهار داشت: مشکلی در زمینه استفاده از نهاده ها در این محصوالت وجود وی در مورد کود مصر
تومانی می شوند 4200ندارد، ضمن آن که کودهای اصلی و سموم در حوزه سبزی و صیفی مشمول دریافت ارز  . 

انه رصد سطح زیر کشت محصوالت سبزی و مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعی از راه اندازی سام
صیفی خبر داد و تصریح کرد: این سامانه در درون سامانه پهنه بندی ایجاد شده و محصوالت عمده سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی 

 .در کانون های کشت از نظر سطح، روش کشت، آبیاری، نوع محصول، فصل کشت و پیش بینی تولید مورد پایش قرار می گیرد
 .به گفته وی کسب اطالعات دقیق و بروز به دلیل صادرات و تنظیم بازار از جایگاه ویژه ای برخوردار است

به گزارش ایرنا، نرخ هر کیلوگرم سبزی و صیفی در هفته های اخیر افزایش زیادی یافت که مدیرکل دفتر محصوالت جالیزی 
ابیت صادرات و کاهش عرضه به دلیل بارندگی های شدید اخیر اعالم وزارت جهاد کشاورزی دلیل آن را کاهش ارزش پول ملی، جذ

 .کرد
تا هشت هزار تومان، گوجه فرنگی بیش  6هزارتومان، خیار بوته ای  15هزار تا  12در هفته های اخیر هر کیلوگرم کاهو با قیمت 

هزار تومان عرضه  20فل دلمه ای بیش از تومان، سیب زمینی چهار هزار تومان، پیاز پنج هزار تومان و فل 500از هفت هزار و 

 .می شود
برخی گرانی این محصوالت را ناشی از کاهش تولید و نوسان نرخ ارز می دانند. به نظر می رسد ادامه روند افزایش قیمت میوه، 

 .سبزی و صیفی می تواند کاهش سرانه مصرف این محصوالت را در سبد خانوار در پی داشته باشد
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  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایران اکونا  – 18/12/1397تاریخ :

میلیون هکتار جنگل در ایران وجود دارد 1۶بیش از   
های هیرکانی را میراث گرانبهای جهانی دانست که فقط به ایران تعلق وجود بیرئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، جنگل

میلیون هکتار است که شامل جنگل، درختچه و بیشه زار و  1۶های شمال ایران بیش از ندارد و تصریح کرد: مساحت جنگل
لیون هکتار جنگل در ایران می 1۶شود.ش از های دست کاشت میجنگل  

ای است تا اهمیت منابع طبیعی را برای حیات ها، اظهار کرد: روز درختکاری بهانهخلیل آقایی با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل
 .انسان یادآور شویم

های شمال کشور حت جنگلهای هیرکانی را میراث گرانبهای جهانی دانست که فقط به ایران تعلق ندارد و تصریح کرد: مساوی جنگل
شودهای دست کاشت میمیلیون هکتار است که شامل جنگل، درختچه و بیشه زار و جنگل 1۶.9 . 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با بیان اینکه بر اساس دستور مقام معظم رهبری و از محل صندوق توسعه ملی رئیس سازمان جنگل
میلیون هکتار اراضی جنگلی و مرتعی  32کاشت داشتیم، یادآور شد: امسال برای  هزار هکتار جنگل در دست 2۵در سال جاری، 

 .نقشه کاداستر تهیه کردیم
های ما امسال نسبت به سال قبل قطعاً افزایش داشته استها میزان جنگلکاریوی اضافه کرد: با توجه به حجم جنگل . 

اجرایی شود، اما ما از سال  97رد: قرار بود طرح مذکور از سال معاون وزیر کشاورزی درباره اجرای طرح تنفس نیز، عنوان ک
ها را آغاز کردیمبرداری از جنگلممنوعیت بهره 9۶ . 

ها طی سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: درصدی سطح آتش سوزی در جنگل 1۵چنین از کاهش آقایی هم
بالیت شمشاد شده که احتماالً عمدی بوده و منشأ بیوتروریسم داردهای هیرکانی درگیر بیماری متأسفانه جنگل . 

های آبخیزداری در یک میلیون هکتار از اراضی ملی و طبیعی در طی سال جاری خبر داد و چنین از اجرای پروژهوی هم
ام شودهای آبخیزداری انجخاطرنشان کرد: ساالنه باید در یک میلیون هکتار از اراضی ملی و طبیعی پروژه . 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
خبرگزاری فارس  – 21/12/1397تاریخ :   

ها باید تغییر کند های کشور تُنک و کچل هستند/نگاه سازمان جنگلدرصد جنگل95  
ها بگیریم، درمجموعه سازمان جنگلها کار کردن با مردم را اصال بلد نیستیم و باید یاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سازمان جنگل

  .باید تغییر نگاه ایجاد شود و در خیلی چیزها عقب هستیم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود حجتی امروز در هفتمین روز درختکاری در نشستی که به مناسبت 

ها برگزار شد، گفت: ما در حوزه منابع مان جنگلهزار هکتاری در ساز 25کاری های آبخیزداری و جنگلبرداری از پروژهبهره
ها تغییر نگاه طبیعی کار کردن با مردم را اصال بلد نیستیم و در این حوزه باید کارهای زیادی انجام شود. ما باید در سازمان جنگل

 .ایجاد کنیم و در خیلی چیزها عقب هستیم
ول باید خودمان آموزش ببینیم و بعد به مردم بتوانیم آموزش دهیم و در این اوی با بیان اینکه تغییر فرهنگی بسیار سخت است، گفت:

 .زمینه باید کارهای جدی انجام شود
شناسان کمک بگیریم و از برداران وجامعهبهرهوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید اتاق فکر تشکیل شود، گفت: باید از مدیران،

 .نظر آنها استفاده بیشتری کنیم
های ما در حالی که بسیاری از جنگلگفت:میلیمتر دارند، 300های ما بارش بیش از تی با طرح این سؤال که چند درصد جنگلحج

افتد. چرا ها ُتنک و کچل هستند و به محض بارندگی سیالب راه میدرصد از این جنگل 95میلیمتر بارش دارند، اما  300بیش از 
های مناسب نکاشتیم؟رختان با گونهدرختکاری مناسب نداریم و چرا د  

های که در حوزه  وی گفت: ما باید در این زمینه از مردم کمک بگیریم و ما خودمان توان این کار را نداریم، در دنیا هم معمول است
ست که در این زمینه ها این اگیرند و ما باید آرام آرام وارد این کار شویم. تقاضای من از سازمان جنگلجنگلداری از مردم کمک می

 .بیشتر کار کنند
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به دستور مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی اعتباری برای آبخیزداری و جنگلداری 

آن از آثار اختصاص یافته است، گفت: این حتی برای من غیرمنتظره بود و ما باید قدر این اعتبارات را بدانیم و با استفاده صحیح از 
رویه جلوگیری کنیمهای بیبرداریمخرب سیل و باد بکاهیم و از بهره . 

درصدی حقوق کارکنان جهاد کشاورزی بر  50ها که از وی درخواست کرده بود، افزایش حجتی در پاسخ به رئیس سازمان جنگل
ی که از من راجع به افزایش حقوق کنم از آقای آقایاساس مصوبه یکسان سازی حقوق را پیگیری کنند، گفت: تعجب می

سی هم رسیده و آنها کلی در این باره بیاش به خبرگزاری بیکند در حالی که اقدامات ما در این باره آوازهدرخواست می  کارمندان
اند و موضوع افزایش حقوق کارمندان وزارت جهاد کشاورزی در نماز جمعه هم مطرح شده استمعرکه گرفته . 
کنیم کارمندان ما مشکلی دارند ما خودمان هم باید کاری کنیمر فکر میوی گفت: اگ . 

گردد که در وزارت جهاد کشاورزی اجرا نشده و این ها برمیهای وزیر جهاد کشاورزی به یکسان سازی حقوق وزارتخانهصحبت
شان هزار نفری را برای احقاق حق 40یش مسئله اعتراض زیادی را از سوی کارمندان این وزارتخانه در پی داشته است حتی آنها پو

اندبه راه انداخته . 
 فرهنگ عمومی باید بپذیرد که دولت شرایط سختی دارد*

دهد که برخی کارها را انجام دهد، به طوری ها اجازه نمیوزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: دولت شرایط خوبی ندارد و محدودیت
ن مشکل را دارند و یکسان سازی حقوق در آنجا انجام نشده استها ایکه بیش از نیمی از وزارتخانه . 

گذارند اما این تغییر در فرهنگ عمومی ایجاد نشده و حتی حجتی گفت: باید فرهنگ عمومی ما بپذیرد که دولت شرایط سختی را می
اند، شرایط االن سخت و ویژه استکارمندان ما هم نپذیرفته . 

اند و به مقابله با ما به پا تر شده است،گفت: کشورهای منابع را حصر کردهل نسبت به سال گذشته سختوی با بیان اینکه شرایط امسا
شویمشود که یک شبه هم متهم به ناکارآمدی میاین شرایط دولت صالح ندیده تمام موانع را بیان کند و چنین می  خاستند ودر . 

ها کاهش یابد. می خصوصا طیور وابسته هستیم، باید کاری کنیم که وابستگیهای داما در تامین نهادهوزیر جهاد کشاورزی گفت:
وابستگی ما بیشتر به کشورهای قاره آمریکا است و برای واردات این کاالها باید یورو بپردازیم و این ارز را نداریم، زیرا نفتی 

گیردکنیم یورو در اختیار ما قرار نمیصادر می  که . 
یک حواله نهاده با تاخیر برسد و معلوم نیست نتایج آن در تولید چگونه خواهد بود. اینکه ارز تخصیص کافی است حجتی گفت:

اندهایشان را در این زمینه بستهدانم چرا برخی چشمپول منتقل و واردات انجام شود فرایند بسیار سختی دارد و نمی  یابد . 
* را به بازار تزریق کرددر سال گذشته وزارت جهاد دو بار ذخایر استراتژیک   

 .وی تصریح کرد که در سال گذشته دو بار ذخایر استراتژیک را به بازار تزریق کرده تا در زمان آرامش دوباره اینها را تامین کند
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ندکنکاری میآی ما را متهم به کم مسئولیتی و کموزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بنا به مصلحت مجبوریم گاهی سکوت کنیم و عده . 
توانیم انجام دهیم، بسیار زیادی است و خیلی کار می حجتی در پایان گفت: خداوند منابع طبیعی را در اختیار ما قرار داده که ظرفیت

ها استفاده بهتری کردتوان از ظرفیتگیریمدر حالی که میاما نه حالش را داریم و نه فکرمان را به کار می . 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 18/12/1397تاریخ :   

 نفس طبیعت بریده است
دلنشین نیست، پوشش گیاهی، سبزینگی، جنگل، مرتع و رودخانه ها در اثر آز و طمع سیری ناپذیر طبیعت دیگر  -ایرنا  -اردبیل 

 .سودجویان و نیز بی توجهی مردم در حال نابودی و نفس های زمین در حال تنگ شدن است
دهای پر آب را تنها از آرشیو کم کم تصاویر بدیع کوه های سرسبز، دره های فراخ، جنگل هایی با درختان در هم تنیده، آبشارها و رو

 .فیلم های قدیمی می توان دید، انسان امروزی هر کجا پای گذاشته جز تخریب طبیعت ره آوردی نداشته است
استان اردبیل نیز زمانی نه چندان دور به طبیعت بی مثال و سبز خود، هوای مطبوع، چشمه سارها و چشمه ها و رودهای پر آبش 

که اکنون در اثر ندانم کاری و بی توجهی در معرض آسیب جدی قرار گرفته استمعروف بود؛ داشته ای  .  
در سالیان اخیر تخریب مراتع، جنگل ها و حتی مزارع کشاوری در استان اردبیل توسط سود جویان با شکل و شمایل مختلف روند 

طبیعت همچنان ادامه داردرو به رشدی یافته و با وجود اقدام های کنترلی ارگان های نظارتی مرگ تدریجی  .  
در ایام نه چندان دور منطقه جنگلی حیران با درختان در هم پیچیده و کوه های پر از گیاه و گل چشمان هر بینده ای را خیره و حیران 

جان  می کرد، اما طولی نکشید که به جای درخت و سیزینگی، سیمان و آجر و ویال از دل زمین سربرآورد و اکنون گویی بخشی از
 .طبیعت در این منطقه با دشنه بی توجهی ها زحمی شده و این زخم همچنان در حال گسترش است

در منطقه مغان که زرخیزترین خاک کشاورزی استان و کشور را داراست در چند سال گذشته تخریب مراتع و تجاوز انسان به حریم 
و پرونده های زیادی در این زمینه در محاکم قضایی تشکیل و تعداد  طبیعت به حدی رسیده که پای دستگاه قضایی به ماجرا باز شده

 .آنها حتی در مواقعی از دیگر جرایم متداول نیز فزودنی یافته است
همچنین در چند سال گذشته ساخت و سازهای بی رویه و ویالسازی در حاشیه جاده های منتهی به مناطق گردشگری سرعین و 

ته هر چند که تعداد زیادی از آنها با حکم دادگستری قلع و قمع و تخریب شدندحوالی جنگل فندقلو رواج یاف .  
در کنار این، تخریب محیط زیست با تولید انبوه زباله و رها سازی آن در دل طبیعت هم روند نابودی منابع طبیعی را در استان تشدید 

از آن در امان نیستند کرده و حتی امروز قله مرتفع سبالن و جنگل های تودرتوی فندقلو هم .  
تن نیز می رسد و بر اساس اعالم مدیرکل محیط زیست استان، انباشته شدن زباله  2در قله سبالن هر سال میزان زباله به بیشتر از 

  .ها حیات گونه های جانوری بویژه خرس قهوه ای را در این منطقه مورد تهدید قرار داده است
یز وضعیت مشابهی داشته و ورود زباله تا اعماق آن وضعیت زیست محیطی در این منطقه جنگلی جنگل فندقلو در شهرستان نمین ن

  .منحصر بفرد را به مخاطره افکنده است
 .در این حال مسئوالن استان اردبیل نیز به نوعی تخریب منابع طبیعی در استان را تایید و نسبت به تداوم آن هشدار می دهند

قاصدی رییس کل دادگستری استان اردبیل در این زمینه گفتحجت االسالم محمد علی  در سال های گذشته برخی مسئوالن استان  :

در حفاظت از اراضی ملی و جنگلی کوتاهی کرده و درنتیجه منابع طبیعی به سبب تخریب و تصرف از سوی سودجویان در معرض 
 .آسیب جدی قرار گرفته است

ثر کوتاهی و سهل انگاری در گذشته مورد تعرض قرار گرفته و اگر این روند ادامه داشته باشد وی بیان کرد: مراتع و جنگل ها در ا
 . وضعیت آنها وخیم تر هم خواهد شد

قاصدی با بیان اینکه تخریب منابع طبیعی خیانت برای جامعه بشری است، افزود: با برگزاری همایش و جلسات جلوی تخریب منابع 
باید عزم جدی برای حفاظت از عرصه های طبیعی وجود داشته باشد و فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی  طبیعی گرفته نمی شود بلکه

 .در جامعه ترویج شود
هزار هکتار  12یوسف خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل نیز گفت: در چهار سال گذشته 

خریب قرار گرفته استاز اراضی ملی این استان مورد تعرض و ت .  
مدیرکل محیط زیست اردبیل هم گفت: تخریب مراتع و تبدیل آن به اراضی کشاورزی، برداشت های غیر اصولی کشاورزان از منابع 

  .آبی و فرسایش خاک از جمله عوامل بروز و تشدید پدیده آلودگی محیط زیست در اردبیل است
به عنوان دشت ممنوعه در وضعیت بحرانی است و ادامه روند کنونی به دلیل نبود امکان  به گفته وی، دشت اردبیل از لحاظ منابع آب

سانتی متر و تغییر کاربری اراضی وضعیت آن را وخیم تر می کند طوری که بر اثر  15تامین آب و فرونشست زمین به میزان 
متر افت داشته است 12زمینی به میزان برداشت بی رویه آب جهت مصارف کشاورزی، صنعت و آشامیدنی سطح آب های زیر  .  

به گفته وی، کمبود جنگل و فضای سبز در استان موجب تشدید آلودگی های زیست محیطیی از جمله بروز پدیده ریزگردها در استان 
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  .شده است
 9ور میانگین سرانه مترمربع است و این در حالی است که در کش 7.5بر اساس آمارها، اکنون سرانه فضای سبز شهری در اردبیل 

مترمربع تعریف شده و از این لحاظ استان فاصله زیادی با آن دارد 15مترمربع و استاندارد آن  .  
کارشناسان و مقام های مسئول در استان اردبیل تاکید می کنند که برای حراست از محیط زیست باید اقدامات و توجه مسئوالن بیشتر 

ی استاز وضعیت فعلی باشد زیرا خطر جد . 
رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: دستگاه قضایی در صیانت از عرصه های ملی مصمم است و با تخریب کنندگان اراضی ملی 

 .و جنگلی برخورد قانونی می شود
ه قاصدی گفت: شعبه های خاصی برای رسیدگی به پرونده های تخریب مراتع و اراضی ملی تشکیل شده و به موقع رسیدگی الزم ب

 . تخلفات صورت می گیرد
رییس کل دادگستری استان اردبیل تاکید کرد: اگر دیدگاه مردم و مسئوالن درباره حفاظت از عرصه های طبیعی و ملی اصالح نشود 

 . باز شاهد تخریب و تصرف اراضی ملی خواهیم بود
ظت و صیانت از اموال عمومی و بیت المال چه او گفت: همه مردم در همکاری و هماهنگی با دستگاه های متولی باید در بحث حفا

  .در امور اراضی و چه در منابع طبیعی ، جنگل ها و محیط زیست جدی باشند
به گفته وی ، مردم نباید اجازه فرصت طلبی را به هیچ یک از سودجویان بدهند و هرگونه تخلف را در سریع ترین زمان ممکن به 

  .مراجع ذیصالح گزارش کنند
دادگستری استان اردبیل گفت: در این استان اقدامات خوبی در پیشگیری از تخریب منابع طبیعی و مراتع و نیز جلوگیری  رییس کل

  .از ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری های غیرمجاز انجام گرفته است
طبیعی و تضییع حقوق بیت المال و نیز  قاصدی بیان کرد: دستگاه قضایی با تخلفات در عرصه تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع

  .با کسانی که با سهل انگاری خود موجب ضربه به بیت المال می شوند طبق قانون با قاطعیت برخورد می کند
هکتار اراضی ملی استان از  900شهامت هدایت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل هم در این باره گفت: سه هزار و 

ویان رفع تصرف شددست سودج . 
 .وی افزود: برای حفاظت از منابع طبیعی مشارکت مردم و نهادهای مربوطه الزامی است

هدایت ادامه داد: در سال های اخیر جلوی تخریب مراتع و جنگل های استان گرفته شده و انتظار می رود مردم مشارکت بیشتری در 
 .حفظ منابع طبیعی داشته باشند

شهرستان استان از محل اعتبارات  11های فسیلی در های بیولوژیک، تثبیت مالکیت، مبارزه با آفات و سوخت  پروژهوی از اجرای 
میلیارد لایر از محل صندوق توسعه ملی به استان اردبیل تخصیص داده شده و از  210صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: امسال 

لیارد لایر تصویب شده استمی 40محل سفر ریاست جمهوری به استان نیز  . 
هزار هکتار از اراضی استان در  330هدایت با اشاره به اجرای طرح کاداستر با هدف تثبیت مالکیت اراضی ملی افزود: تثبیت 

درصد آن تحقق یافته است 70دستور کار است که بیش از  . 
اتع کرده برخورد قانونی شده و متخلفان به مراجع قضایی مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل گفت: با افرادی که اقدام به تخریب مر

  .معرفی می شوند
میلیون ریالی برای تخریب هر هکتار اراضی ملی خبرداد و افزود: در سال های گذشته با همکاری دستگاه  80وی از افزایش جریمه 

دانده شده استقضایی اراضی تصرف شده از دست افراد سودجو و فرصت طلب خلع ید و به دولت بر گر .  
فقره ساخت و ساز  628یوسف خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل هم در این باره گفت: 

 .غیرقانونی در این استان در سال جاری قلع و قمع شد
متهم  838بیعی تشکیل و هزار و پرونده برای حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع ط 239وی افزود: در این مدت هزار و 

 .پرونده دستگیر و برخوردهای قانونی با آنها انجام شد
مورد اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده از تخریب و تصرف بیت المال انجام شده  320خدادادی اظهار داشت: در این مدت همچنین 

 .است
به اجرا گذاشته شده است مورد هم 621مورد حکم قضایی صادر و  857وی گفت: در این زمینه  . 

هزار میلیارد لایر اعاده شده و هفت میلیارد لایر جزای 14هکتار از اراضی ملی به ارزش  354هزار و  3خدادادی افزود: حدود 
 .نقدی هم اخذ شده است

اراضی ملی و منابع معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال در امور 
شده اقدامات موثر و جدی در استان انجام داده و با متصرفان غیرقانونی اراضی ملی های تعیین طبیعی استان برای اهداف و فعالیت 

 .برخورد قاطع و جدی خواهد شد
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و در دولت موضوع مقابله  هزار هکتار جنگل دارد 65هکتار مرتع ییالقی، قشالقی و میان بند و  50استان اردبیل یک میلیون و 

 .جدی با زمین خواری کلید خورد

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83236148


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اسفند ماه 

   

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

 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 21/12/1397تاریخ :   

سعه پایدار با حفظ منابع طبیعی محقق می شودتو  
امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت که منابع طبیعی مانع رشد و توسعه معاون حفاظت و  -ایرنا -کرج

 .نیست و برای رسیدن به توسعه پایدار باید این منابع به درستی حفظ شود
کشاورزی  که در پردیس« گفتمان منابع طبیعی و محیط زیست ایران»به گزارش ایرنا، مسعود منصور روز سه شنبه در همایش ملی 

و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد، افزود: ایران یک کشور در حال توسعه است و این توسعه در ابعاد مختلف 
 .راه، حوزه های شهری و روستایی و معادن اتفاق می افتد

ای این ابعاد توسعه باشدوی اظهار داشت: سخت ترین کار در منابع طبیعی این است که بتواند ترمینال مناسبی بر . 
منصور افزود: مدیریت در منابع طبیعی نمی تواند مدیریت پروژه محور و بخش محور باشد و وقتی در سازمان جنگل ها نتوانیم یک 

 .ادبیات واحد بین بخش های مختلف ایجاد کنیم و جهت گیری واحدی داشته باشیم نباید از دستگاه های دیگر انتظار همراهی داشت
وی اظهار داشت: در هر دوره ای با مدیریت های مختلف استراتژی ها و جهت گیری ها فرق می کند زیرا در هر دوره ای 

 .موضوعی برجسته و سوژه می شود و انرژی و اعتبارات صرف آن می شود که نباید اینگونه باشد
دن جنگل ها و حفاظت از آن است و منابع طبیعی باید معاون سازمان جنگل ها گفت: بیانیه اصلی ما در منابع طبیعی قانون ملی ش

  .طرح و مجری داشته باشد که کلیدی ترین نکته ای است که در مدیریت منابع طبیعی از آن غفلت شده است
ی وی افزود: مرتع بیشترین اکوسیستم تحت مدیریت این سازمان است که قانون گذار نیز از آن غفلت نکرده است به طوری که که برا

  .تعلیف دام در قالب ظرفیت مرتع باید بهره برداری انجام شود
منصور اضافه کرد: با توجه به این ظرفیت فراوان منابع طبیعی باید به طور گسترده از آن برای مشارکت مردم و دانش آموختگان 

 .در قالب مجری و بهره بردار استفاده کرد
وجود ندارد، گفت: برخورد با تخلف در منابع طبیعی کار مشکلی نیست به شرط  وی با بیان اینکه برنامه مشخصی برای این بخش

 .اینکه رویکرد در حفاظت ادبیات منابع طبیعی محقق شود

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی
ایرنا – 1۵/12/1397تاریخ :   

میلیارد ریال خسارت به باغ های همدان وارد کرد 7730سرما   
رییس اداره بحران و مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت -ایرنا -همدان میلیارد لایر  730کاهش دما هفت هزار و  :

 .خسارت در سال جاری به باغ ها و کشاورزی این استان وارد کرد
ا بیان اینکه بیشترین خسارت به باغ ها مربوط به شهرستان های همدان، احد ظفری روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا ب

هزار و  335هکتار از باغ ها و  532هزار و26کبودراهنگ و رزن بوده افزود: به دلیل برودت هوا و کاهش دما به  هکتار از  830

 .زمین های زراعی این استان خسارت وارد شد
هکتار وارد شده است اظهار داشت: بیشترین خسارت  350هزار و  362خش کشاورزی به های امسال در بوی با بیان اینکه خسارت

 .در بخش باغی مربوط به باغ های گردو، هلو، سیب، آلو و انگور بوده است
رییس اداره بحران و مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی همدان ادامه داد: در بخش زراعی نیز بیشترین خسارت ها به مزارع گندم 

و آبی، کلزا، چغندر قند، سیب زمینی، جو و یونجه وارد شده است دیم . 
ظفری با بیان اینکه استقبال کشاورزی از بیمه بسیار پایین است افزود: بسیاری از کشاورزان و باغداران برای بیمه اقدام نکرده اند و 

هکتار بیمه شده اند 23زار و ه2هکتار و در بخش باغی نیز  39هزار و  197در سال زراعی جاری در بخش زراعی  . 
 11راس و طیور به تعداد  815هزار و  34هکتار، دام سنگین به میزان  855وی ادامه داد: همچنین بیمه تنه درختان به میزان 

قطعه بیمه شده اند 500میلیون و  . 
 96ر مقایسه با خسارت های سال رییس اداره بحران و مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی همدان اظهار داشت: این میزان خسارت د

های شدید فصل بهار به باغ ها و زراعت همدان بودمیلیارد لایر بود بسیار افزایش داشته که دلیل آن خسارت 930که در کل  . 
 9ظفری با بیان اینکه ساالنه پنج میلیون تن انواع محصوالت زراعی، باغی و دامی در این استان تولید می شود گفت: این میزان 

 .درصد تولیدات کشور را شامل می شود
هزار تن است که رتبه ششم را در محصوالت زراعی دارد 684به گفته وی میزان تولیدات زراعی استان ساالنه سه میلیون و  . 

هزار تن اعالم کرد و افزود 666ظفری ،میزان تولید محصوالت دامی استان همدان را  رتبه درصد تولیدات دامی و  22این استان  :

 .نهم را در تولید این محصوالت در کشور به خود اختصاص داده است
هزار تن است و  650رییس اداره بحران و مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی همدان اظهار داشت: میزان تولیدات باغی این استان 

را در کشور در این زمینه دارد 13همدان رتبه  . 
، سیر، بادام، گردو و انگور از مهمترین محصوالت کشاورزی هستند که در استان همدان ظفری اضافه کرد: سیب زمینی، گندم، جو

 .تولید می شوند
درصد باغ ها  3.7درصد اراضی زراعی ،  33درصد آن منابع طبیعی ،  46هکتار وسعت دارد که  950استان همدان یک هزار و 

درصد آن نیز آیش است 13.1و حدود  . 
درصد ارزش افزوده ،  29درصد اشتغال استان،  26هزار بهره بردار دارد که با داشتن  117ورزی استان همدان در بخش کشا

میلیون تن محصول کشاورزی را تولید می کند 4.55ساالنه حدود  . 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ا ایرن – 21/12/1397تاریخ :  

 جنگل های زاگرس روزگار خوبی ندارد
پدر بلوط ایران گفت: جنگل های زاگرس که ُشش های تنفسی ایران به شمار می رود، روزگار خوبی ندارد و نخستین  -ایرنا  -مهاباد 

 .گام برای حفظ آن ها، کوتاه کردن دست افراد سودجو از قلع و قمع درختان است

و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: گام دوم احیای جنگل های زاگرس استفاده از گونه های  مظفر افشار روز سه شنبه در گفت
بومی از جمله بلوط، گالبی وحشی، زالزالک و بنه است تا این جنگل ها بتوانند ضمن داشتن شادابی و طراوت در حفظ منابع آب و 

 .خاک نیز موثر باشند
آب شیرین ایران در محدوده زاگرس تولید می شود و اگر این جنگل ها از بین رود، ضمن  درصد 40وی ادامه داد: بر پایه تحقیقات، 

از بین رفتن منابع آبی، گستره باالیی از خاک این منطقه که در طول هزاران سال گذشته تشکیل شده است، در اثر سیالب از بین می 
 .رود

از جمله کارون، سیروان، کرخه، سیمره و دز از زاگرس سرچمشه  افشار اضافه کرد: بسیاری از رودخانه های پرآب و مهم کشور
  .می گیرد و نابودی زاگرس سبب خشک شدن این رودخانه های مهم و حیاتی کشور نیز می شود

دهد و های ایران را تشکیل میدرصد جنگل 40استان کشور،  12میلیون هکتاری زاگرس با گستردگی در  6های  وی افزود: جنگل
شود های این رویشگاه را شامل میدرصد گونه  70دود بلوط ح . 

پدر بلوط ایران اظهار کرد: جنگل های زاگرس از شهرستان پیرانشهر آذربایجان غربی شروع و تا بخشی از استان فارس کشیده شده 
کیلومتر عرض دارد 200کیلومتر طول و بیش از  300است و یک هزار و  . 

 
هزار ساله دارد  بلوط در ایران قدمتی چند **  

افشار گفت: رشد درختان بلوط در زاگرس قدمتی چند هزار ساله دارد به طوری که در برخی مناطق ایران و استان های زاگرس 
هزار ساله وجود دارد 2تا  1.5نشین اکنون درختان کهنسال  . 

اهمیت درختان بلوط پی برده اند و از آن محافظت کردند پدر بلوط ایران افزود: این امر نشان می دهد که از گذشته دور نیاکان ما به 
 .بطوری که در فرهنگ ما از درخت بلوط به عنوان درختی مقدس یاد می شود

وی اضافه کرد: در برخی از متون و آثار تاریخی گذشته نشان داده شده که در خشکسالی ها و قحطی، ساکنان زاگرس با استفاده از 
آرد و تولید نان بلوط از مرگ نجات یافتند و دانستن این امر نشان می دهد که این درخت چقدر اهمیت دارد میوه بلوط و تبدیل آن به . 

افشار اظهار کرد: بلوط از جمله درختان پهن برگ با نیاز آبی بسیار کم است و سهم زیادی در تولید اکسیژن و تصفیه هوا ایفا می کند 
ومتی که در برابر تشنگی دارد، خشک نمی شودو در سال های خشکسالی نیز به سبب مقا . 

پدر بلوط ایران گفت: طبق آخرین ارزیابی ها و با توجه به نقش بلوط در حفظ منابع آب و خاک و تولید اکسیژن هر اصله درخت 
میلیارد لایر ارزش گذاری شده است 20ساله در حدود  50بلوط  .  

گلی زاگرس این اهمیت را درک کنند، هرگز برای توسعه زمین کشاورزی و کشت وی افزود: اگر کشاورزان و روستاییان مناطق جن
 .و زرع آن را قطع نمی کنند و آن را به عنوان سوخت به کار نمی گیرند

یا روش های نوین )خورشیدی( را برای تامین سوخت مورد نیاز  (افشار از مسووالن خواست سوخت های فسیلی )نفت و گاز

ق تامین کنند تا آنان مجبور نباشند درختان بلوط را برای گرم کردن خانه های خود قطع کنندروستاییان این مناط . 
پدر بلوط ایران با انتقاد از برخی افراد که می گویند بلوط در این منطقه رشد نمی کند، افزود: رشد بذر بلوط با سایر درختان فرق 

یین )داخل زمین( رشد می کند و از سال چهار به بعد ارتفاع می گیرددارد و بلوط در چهار سال اول عمر خود تنها رو به پا . 
 استفاده از ظرفیت زندان ها برای جنگل کاری**

پدر بلوط ایران گفت: در زندان تمام شهرهای کشور افرادی هستند که از روی ناآگاهی مرتکب جرمی مانند قاچاق شدند و شاکی 
در زندان بمانند و هزینه ای هم به دولت تحمیل شود می توانند مروج درختکاری در جنگل خصوصی ندارند؛ این افراد به جای اینکه 

 .ها باشند
وی اضافه کرد: در استان لرستان این تجربه به خوبی جواب داده است و با همکاری دادستان خرم آباد برخی از زندانیان عالقه مند 

 .در طرح جنگل کاری کمربند سبز این شهر مشارکت کردند
در این طرح هر فرد زندانی می تواند از صبح تا ظهر در کاشت نهال و آبیاری درختان مشارکت داشته باشد و بعد  :وی افزود

 .ازظهر نیز به امور روزمره و تامین معیشت زندگی خود و خانواده اش بپردازد
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القه مند به مشارکت در این طرح شدند بطوری که افشار گفت: از مدت اجرای این طرح تاکنون شمار زیادی از زندانیان خرم آباد ع
برخی از زندانیان پس از پایان دوران محکومیت خود نیز همچنان دوستدار جنگل هستند و با انجمن های منابع طبیعی همکاری می 

 .کنند
ه برخی از محکومان وی از دادستان مهاباد و سایر شهرستان هایی که در دامنه جنگل های زاگرس قرار دارد، خواست که جریم

 .قضایی را به خدمت به منابع طبیعی و جنگل ها اختصاص دهند
افشار یادآور شد: هیچ زندانی در دنیا وجود ندارد که نخواهد برای رهایی از بند و جبران گناهان گذشته خود به طبیعت خدمت کند و 

فراد برای احیا دوباره استاز طرف دیگر طبیعت که حامیان کمی دارد نیازمند کمک و مشارکت این ا .  
سال فعالیت در زمینه  30یکی از فعاالن و دوستداران محیط زیست کشور است که از وی به سبب « مظفر افشار»به گزارش ایرنا، 

 .کاشت و مراقبت از درختان بلوط به نام پدر بلوط ایران یاد می شود
ن لرستان استسال سن دارد و متولد خرم آباد استا 70مظفر افشار حدود  . 

هزار سال گذشته تشکیل شده و به  50جنگل های زاگرس به سه بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم می شود که در طول بیش از 

لحاظ محافظت از منابع آب و خاک، تولید محصوالت فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف درمانی، توانایی های اکوتوریستی و ارزش 
ادی استهای زندگی دارای اهمیت زی . 

گونه  167گونه ماهی،  27گونه پستاندار،  61گونه گیاهی،  372هزار و  2بر اساس مطالعات انجام شده در جنگل های زاگرس 

گونه خزنده شناسایی شده است 37پرنده و  .  

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
خبرگزاری فارس  – 18/12/1397اریخ : ت  

ها:ابزار الزم برای مقابله با تخلف را ندارم یس سازمان جنگلرئ  
های شمال ما هر ها گفت:من ابزار الزم برای مقابله با تخلفات را ندارم عرصه دو میلیون هکتاری در جنگلرئیس سازمان جنگل

شود. گاهی نیروی من چشمش را به روی تخلف مجوزهای مختلف صادر میاش مستعد تخلف است. در مورد ویالسازی هم روزنه
بندد و ممکن است خطا کندمی .  

ه گزارش خبرگزرای فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،خلیل آقایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 
ای را خواهیم پدیدهرود، عنوان کرد: وقتی میسمت تخریب پیش می های ایران بهدوم سیما در پاسخ به این پرسش که چرا جنگل

 .بررسی کنیم باید قسمت پر و خالی ماجرا را بررسی کنیم. این نگاه در بررسی همه مسایل باید حاکم باشد
ب نیست. اما این دلیل ام که حال منابع طبیعی خوها را داشتم، اعالم کردهاو اضافه کرد: در مدتی که توفیق حضور در سازمان جنگل

ها را ندانیم و برای حل مشکل دنبال چاره نباشیمشود که قدر پتانسیلنمی . 
باید درباره مسایل اجماع  ها باید در مباحث علمی و فنی به نظر همه گوش داد و اجتهاد به خرج داد.به گفته رئیس سازمان جنگل

بدهیم و بر اساس آن رفتار کنیم صورت بگیرد و در نهایت باید به نظرات کارشناسی تن . 
های هیرکانی میراث گرانبهای جهانی است که متعلق به ما ایرانیان است. در زاگرس بیشترین سطح جنگل را داریم و او افزود: جنگل

ها منبع تولید آب استاین جنگل . 
های کشور بیان کرد: به عنوان متولی رسمی ارائه آمار ها درباره کاهش یافتن سرعت تخریب در جنگلرئیس سازمان جنگل

میلیون هکتار است. همه به  1۶.9های جنگلی کشور ها، بیشه زارها و عرصهکنم که سطح جنگلهای کشور، اعالم میجنگل
های دست کاشت و طبیعی در کنند که چه میزان جنگل کاشته شده است. سیمای جنگل توانند رصدهای گوگل دسترسی دارند و مینقشه

های هوایی به وضوح قابل تشخیص استعکس . 
توان دید. در سال جاری به یمن عنایت ویژه رهبری و های هوایی به عینه میاو ادامه داد: توسعه جنگل را با استفاده از عکس

هزار هکتار جنگل در دست کاشت داریم. در ایالم و فارس در سال جاری بیش  30تا  2۵ی، تخصیص اعتبار از صندوق توسعه مل
کاریماز پنج هزار هکتار جنگل می . 

کاریها میزان کنیم. با توجه به حجم جنگلمیلیون هکتار اراضی جنگلی و مرتعی نقشه کاداستر تهیه می 32آقایی گفت: امسال برای 
قبل قطعا افزایش داشته استجنگل ما امسال نسبت به سال  . 

ها منجر به تخریب جنگل شده است، روند وقوع آتش سوزی در جنگل را کاهشی اعالم کرداو با تایید اینکه ساختمان سازی . 
درصد  1۵تا  10های آسیب دیده از آتش سوزی در سال جاری نسبت به سال قبل بین ها سطح عرصهبه گفته رئیس سازمان جنگل

های مربوط به تخریب است. همچنین تغییر کاربری جنگل به مفهوم تخریب جنگل هم کاهش داشته است و برخی پروندهکاهش داشته 
 .در دادگستری در دست پیگیری است که هنوز به حکم نهایی نرسیده است
های ایران پاسخ داد در جنگلهای سوزنی برگ غیر بومی او با استقبال از نقد منصفانه، به انتقادات مطرح شده در زمینه کشت گونه

خوریم دهند. هر جا به مشکل بر میهیات علمی وجود دارد که به ما مشاوره می 3۵0ها و مراتع، و گفت: در موسسه تحقیقات جنگل
ش شود. توصیه شده است که سوزنی برگ را به عنوان پیشاهنگ در جنگل استفاه کنند. نقها و مراتع وارد میموسسه تحقیقات جنگل

دهدهای بومی و محلی اجازه رشد میاین گونه پیشاهنگ آن است که به گونه . 
های بومی و محلی را بکاریم یا اینکه اجازه بدهیم زادآوری طبیعی آقایی افزود: برای ایجاد جنگل دو راه وجود دارد. یکی اینکه گونه

های بومی فراهم کنیم، بهتر است. نظرات ا را برای رشد گونهکارشناسان ما به این نتیجه رسیدند که اگر فض .در منطقه مستقر شود

 .کارشناسی هم متفاوت است
کنیم و او ادامه داد: زیر این گونه سوزنی برگ پیشاهنگ، جنگل طبیعی و بومی رشد کرده است. ما سوزنی برگان را برداشت می

گرددجنگل به حالت طبیعی باز می این اتفاق رخ داده استدر منطقه عرب داغ استان گلستان  . . 
ها درباره اجرای طرح تنفس نیز بیان کرد: قبل از مصوبه مجلس، به توصیه مقام معظم رهبری تنفس شروع رئیس سازمان جنگل

ها یا مجریان ها را آغاز کردیم. شرکتبرداری از جنگلممنوعیت بهره 9۶تنفس آغاز شود اما ما از سال  97شد. قرار بود از سال 
ها ادامه همکاری دادندبردار تبدیل به حافظ جنگل شدند و در قالب قرارداد با سازمان جنگلبهره . 

های جنگلی ممنوع است، بر نبود امکانات کافی برای برخورد با تخلفات او با اشاره به اینکه هرگونه تغییر کاربری در جنگل و پارک
 .تاکید کرد

ایم اما دزد راه و روزنه دزدی را مقابله با تخلفات را ندارم از همه امکانات استفاده کرده من ابزار و امکانات الزم برای :آقایی گفت

اش مستعد تخلف است. در مورد ویالسازی هم همین اتفاق های شمال ما هر روزنهکند. عرصه دو میلیون هکتاری در جنگلپیدا می
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شودافتد. مجوزهای مختلف صادر میمی بندد و ممکن است خطا کند و در مقابل را به روی تخلف میگاهی نیروی من چشمش  .

دهدبندد و بعضا مجوز میای، از تخلف چشم پوشی کند. مرحله بعدی دستگاه دیگری است که چشمش را میخواسته تغییر کاربری  .

گذار هر گونه تغییر کاربری در جنگل را ممنوع اعالم کرده استجنگل مطلقا ممنوع است و قانون . 
ها و غیره باید قوانین را بررسی کنیم. برای هر گونه ساخت اضافه کرد: برای بررسی تخلفاتی نظیر ساخت ویال در کنار رودخانه او

دهد و در شهر هم ها در روستاها زمین را به بنیاد مسکن تحویل میو ساز در روستا یک طرح هادی وجود دارد. سازمان جنگل
دهیمکند. در نتیجه ما به اشخاص زمین نمییمسکن و شهرسازی زمین دریافت م . 

های هادی کمیسیونی مرکب از معاون عمرانی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و ها ادامه داد: برای تعریف طرحرئیس سازمان جنگل
ی و غیره های هادی توسعه روستا، فضای سبز، فضای خدماتی و مسکونکنند. در طرحسازمان برنامه و بودجه تصمیم گیری می

شود و برای ساخت و ساز در کنار رودخانه و جنگل هم از دستگاهبینی میپیش شود. هر اقدامی داخل طرح های متولی استعالم می
هادی قانونی است و خارج از آن غیر قانونی است. هر کسی ممکن است بگوید که در طرح هادی اشتباه کردید و این تکه زمین را 

کردید. البته این یک نظر است اما قانون نیست. هر ساخت و سازی در چارچوب قانونی مجاز است اگر هم ه مینباید به روستا اضاف
 .فرآیند قانونی طی نشود، باید تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع بدهیم تا با متخلف برخورد کند

ها بر های شمال را مطرح کرد و افزود: بعضینگلاو همچنین با تکیه بر نظر کارشناسان، احتمال وقوع عملیات بیوتروریستی در ج
این باورند که شب پره و بالیت شمشاد عمدا وارد کشور شده است. فرض کنید به هر دلیلی خطایی رخ داده و این بیماری به ایران 

ها راهکار ارائه کنندوارد شده است. باید کارشناسان برای مبارزه با این بیماری . 
رخی کارشناسان بر این باورند که شمشاد محکوم به حذف از طبیعت ایران است اما برخی هم امید دارند که این ب :آقایی عنوان کرد

ها ای یک هکتاری شمشاد را بدون حضور سازمان جنگلگونه را زنده نگه دارند. در امام زاده طیب گلستان یک پیرمرد در محوطه
هکتار شمشاد داریم که بخشی از آن دچار مشکل شده  ۴۵0ست که ما در گلستان عاری از بیماری نگه داشته است. این در حالی ا

 .است
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 21/12/1397تاریخ :   

کشور است بیماری و آفات تهدید بزرگ جنگل های  
رئیس انجمن جنگلبانی ایران گفت که بیماری ها و آفات مختلف تهدیدی بزرگ برای نابودی و مرگ درختان جنگل های  -ایرنا -کرج

 .شمال و زاگرس به شمار می رود
گفتمان منابع »حمایت از منابع طبیعی که در همایش ملی به گزارش ایرنا، هادی کیادلیری روز سه شنبه در پنل علمی حفاظت و 

در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد، افزود: وضعیت جنگل های « طبیعی و محیط زیست
 .کشور در زاگرس و شمال بسیار بحرانی است

هزار هکتار از جنگل های بلوط زاگرس خشک شده  500یون و رئیس انجمن جنگلبانی ایران اظهار داشت: تاکنون حدود یک میل
 .است

درصد گونه های راش  30وی گفت: همچنین مرگ و میر دسته جمعی گونه های بومی شمشادها در جنگل های شمال و خشک شدن 
 .را در این منطقه شاهد هستیم

مشکل زیست محیطی عنوان کرد و افزود: شروع  کیا دلیری خشک شدن گونه های ممرز و بلوط بلند در جنگل های شمال را یک
هزار هکتار مرگ و میر عرصه جنگلی ناشی از  120است که در آن سال  75بیماری ها و آفات در جنگل های شمال کشور از سال 

 .آفات را داشتیم
عث شد تا از سوی وی بیان داشت: مجموع این عوامل در کنار دیگر عواملی همچون مرگ و میر حیات وحش و محیط زیست با

 .بخش اجرا برنامه هایی همچون تنفس جنگل ها مطرح شود
رئیس انجمن جنگلبانی ایران در خصوص لزوم اجرای آمایش سرزمین و اکوسیستم ها گفت: در بعضی مناطق فعالیت هایی انجام می 

ها تعطیل شودشود که مانع اجرای طرح آمایش سرزمین است و برای این آمایش باید بسیاری از کاربری  . 
هزار هکتار زمین باید برنجکاری شود؟ 60وی ادامه داد: چرا در خوزستان که کمبود آب داریم   

رئیس انجمن جنگلبانی ایران گفت: تنوع زیستی به جهاد کشاورزی واگذار شده در حالی که فعالیت جهاد کشاورزی در تضاد 
  .صددرصد با این موضوع است

عالیت مسئوالن و مجریان برنامه ها نباید متضاد با محیط زیست باشد و به نوعی فرهنگ سازی برای رفتار کیادلیری تاکید کرد که ف
 .مناسب عمومی با طبیعت به شمار رود

که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج « گفتمان منابع طبیعی و محیط زیست»در همایش ملی 
می در قالب پرسش و پاسخ دانشجویان و دانشگاهیان در زمینه چگونگی حفظ ثروت های ملی و استفاده مناسب برگزار شد، برنامه عل

 .عمومی از این ثروت ها اجرا شد

 لینک خبر 
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 انگور/کشمش
 ایرنا  – 18/12/1397تاریخ :

پذیر شدهای شور امکانخاککشت انگور در   
محققان دانشگاه تهران با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  -ایرنا -تهران

های انگور مقاوم به شوری را مشخص کردندبا انجام پژوهشی ژنوتیپ . 
اوری ریاست جمهوری، انگور یکی از مهمترین میوه های تولید شده در به گزارش روز شنبه گروه علمی ایرنا از معاونت علمی وفن

شود و پتانسیل جهان است که در گستره وسیعی از شرایط اقلیمی گرمسیری تا معتدل سرد و مرطوب تا خشک و بیابانی کشت می
 .موجود در این حوزه می تواند رونق اشتغال و کارآفرینی را به همراه داشته باشد

ی اخیر سرمایه گذاری ها روی فعالیت های حوزه انگورکاری به علت سود دهی باال و بازگشت سرمایه سریع با اقبال در سال ها
همراه شده است. اما این حوزه نیز همچون سایر حوزه ها با تنش هایی روبرو است. شوری یکی از این تنش های محیطی است که 
درصد از اراضی زیر کشت آبی متأثر از  30گزارش ها نشان می دهد در ایران  .تولید این محصول را با مخاطره روبرو می کند

شوری است. از آنجا که اغلب تاکستان های ایران در مناطق نیمه بیابانی واقع شده اند، آینده تولید انگور به عنوان یکی از مهمترین 
اوم به شوری به ویژه یون کلر استهای مقمحصوالت اقتصادی بخش باغبانی در گرو اصالح و استفاده از پایه . 

بر این اساس محققان کشور در دانشگاه تهران با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست 
بررسی تحمل به شوری برخی ژنوتیپ های انگور به منظور انتخاب پایه»جمهوری طرحی با عنوان   انجام دادند. هدف از این «

تحقیق بررسی تحمل شوری و نحوه توزیع یون های مرتبط با تنش شوری در شش رقم و ژنوتیپ انگور از گونه ویتیس وینیفرا شامل 
ای بوددر شرایط گلخانه GT01 و SH068سرخ فخری(، سفید فخری، سبز انگور، دیوانه کاشمر، )شاهرودی  . 
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 بازار و قیمت ها
 فود پرس – 19/12/1397تاریخ :

میلیون تومان رسید13افزایش یک میلیونی قیمت زعفران/حداکثر قیمت به   
عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه طی حدود یک هفته اخیر قیمت زعفران حدود یک میلیون تن افزایش یافته  <کشاورزی

عرضه زعفران در بورس نیاز به استراتژی دارد است،گفت: . 
میلیون تومان اعالم کرد و گفت: قیمت این کاال  13تا  12میلیون و حداکثر بین  ۶قیمت هر کیلوگرم زعفران را حداقل  علی حسینی

 .طی حدود یک هفته اخیر نزدیک به یک میلیون تومان افزایش داشته است
دن مباحثی مبنی بر عرضه زعفران در بورس باعث ایجاد چنین نوساناتی شده است، افزود: برخی فکر وی با بیان اینکه مطرح ش

کنند ما مخالف عرضه این کاال در بورس هستیم در حالی که چنین نیست، ما معتقدیم بورس برای انجام این کار باید استراتژی می
 .داشته باشد

س باید زعفران را به صورت فرآوری و بسته بندی شده عرضه کند و نباید به خام عضو شورای ملی زعفران گفت: نخست اینکه بور
کنندفروشی و فله فروشی دامن بزند، دوم اینکه کاالهای فرآوری شده حاصل از این کاال را عرضه کند که ایجاد ارزش افزوده می . 

 
درصد این زعفران دست  80تا  70برند، افزود: فع میشود کشاورزان از عرضه زعفران در بورس نحسینی با بیان اینکه عنوان می

کشاورزان نیست؛ یا در اختیار کارخانجات قرار دارد یا دالالن. بنابراین عرضه آن در بورس هم بیشتر به نفع دالالن است تا 
 .کشاورزان

کند قابل عرضه در بورس نیستوی افزود: زعفران به شکلی که کشاورز تولید می . 
خصوصی همچنین با بیان اینکه هنوز آمار جدیدی در زمینه صادرات زعفران از سوی گمرک اعالم نشده است، گفت:  این فعال بخش

 .آخرین آمار مربوط به آبان ماه است که حاکی از رشد صادرات است
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 19/12/1397تاریخ :   

تومان رسید ۸00هزار و  1۶آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ به   
تومان رسید 800هزار و  1۶تا  ۵00هزار و  1۶ها به چهار آیین گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ در خرده فروشی . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارچهار آیین مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتبرومند  گروه اقتصادی باشگاه  

ه روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده نسبت ب نرخ مرغ تومانی ۵00، از افزایش خبرنگاران جوان
هزار و  1۶تا  ۵00هزار و  1۶ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵00هزار و  11تا  200هزار و  11درب مرغداری 

تومان است 800 . 
د و افزود: با توجه به کاهش جوجه ریزی و در بازار اعالم کر گرانی قیمت مرغ وی کاهش عرضه نسبت به تقاضا را عامل اصلی

هزار و مرغ آماده به طبخ در  12شود که قیمت مرغ زنده برای ایام پایانی سال به ها پیش بینی میکمبود عرضه مرغ به کشتارگاه
هزار تومان برسد 17ها به خرده فروشی . 

گرانی مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه چهار آیین کاهش جوجه ریزی در اواخر دی و اوایل بهمن را عامل اصلی 
های خود امتناع کردند که قیمت جوجه، از جوجه ریزی واحد درصد مرغداران به سبب ترس از اجرای قیمت دستوری و افزایش 30

 .در نهایت این امر میزان عرضه و قیمت مرغ در بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است
تومان صحت ندارد ۵00هزار و  ۴ر بازار/فروش جوجه با نرخ هشدار نسبت به آینده جوجه یکروزه د :بیشتر بخوانید  

ها و میلیون قطعه اعالم کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمت نهاده 110وی، میزان جوجه ریزی برای ایام پایانی سال را کمتر از 
سک تولید را نپذیرفتند که این امر در های بازار ریترس از اجرای قیمت مصوب تنظیم بازار، بسیاری از مرغداران به سبب نگرانی

 .کمبود عرضه مرغ در ایام پایانی سال تاثیر بسزایی داشت
های در بازار اظهار کرد: با توجه به اختالف نرخ نهاده های دامینرخ نهاده مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از نوسان

ها در ه روند افزایش قیمت مرغ در بازار ادامه یابد چرا که مدیریت بازار نهادهشود کموجود در بازار با قیمت مصوب پیش بینی می
 .کنترل قیمت مرغ تاثیر بسزایی دارد

تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی  ۴00هزار و  2و کنجاله سویا  300چهار آیین نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و 
تومان به مرغداران  800هزار و  3تا  ۶00هزار و  3و کنجاله سویا  800است که هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و 

شودعرضه می . 
تن  ۵00هزار و  7تا  7نه وی در پایان با اشاره به اینکه قیمت دستوری راهکار تنظیم بازار نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه روزا

تن مرغ با نرخ مصوب نوعی ُمسکن برای تنظیم بازار  30تا  10شود، از این رو عرضه روزانه مرغ در سطح کشور مصرف می

رودبه شمار می . 
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ر و قیمت ها بازا  
 خبرگزاری فارس  – 18/12/1397تاریخ : 

تر از مصوبه تنظیم بازار تومان گران 4300قیمت انواع گوشت، مرغ و ماهی در بازار/ مرغ   
تومان بیش از قیمت مصوب ستاد  ۴300هزار تومان عبور کرد و مرغ هم  100در بازار تهران قیمت گوشت گوساله از کیلویی 

شودتنظیم بازار عرضه می .  
102تهران هر کیلوگرم گوشت گوساله به قیمت  19به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز در منطقه  هزار تومان  

هزار تومان در هر کیلو داشته است 8روز گذشته افزایش  ۵رود که نسبت به به فروش می . 
تومان، گوشت گوساله خالص  ۵00هزار و  89کرده هزار تومان است. گوشت چرخ 102هر کیلوگرم ران و گوشت گوساله کیلویی 

هزار تومان است 78شود. جگر گوساله هم کیلویی هزار تومان عرضه می 10۵ . 
دن قیمت گوشت تاثیر نگذاشته استقیمت گوشت کماکان روند صعودی خود ار حفظ کرده و واردات تنظیم بازاری هم بر پایین آم . 

هزار تن گوشت صادر شده در صورتی که نیاز  300به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور در یک سال گذشته مجوز واردات 
هزار تن است 120کشور  . 

۴200های وارد کننده نابسامانی در ارز به گفته متخصصان و کارشناسان فساد در شرکت در توزیع تومان، عدم مدیریست  
های گذشته از عوامل باال رفتن قیمت گوشت در های وارداتی و نرسیدن آن به جامعه هدف، قاچاق و کاهش تولید نسبت به سالگوشت

 .داخل کشور است
تومان 800هزار و  1۵مرغ  *  

در حالی است که ستاد رود. این تومان در بازار به فروش می 800هزار و  1۵براساس این گزارش قیمت گوشت مرغ هم کیلویی 
را مصوب کرده و وزیر جهاد هم تاکید کرده مرغ نباید بیش از قیمت ستاد تنظیم بازار  ۵00هزار و  11تنظیم بازار قیمت کیلویی 

 .عرضه شود
مر کهزار تومان، 29هزار تومان، فیله مرغ  2۶تومان، سینه کبابی  ۴00و  17تومان، سینه مرغ  800هزار و  13قیمت ران مرغ 

هزار تومان ۵تومان، گردن مرغ  ۵00و  1۶تومان، کتف و بال  ۵00هزار و  18مرغ  . 
هزار تومان است ۴و جگر مرغ  ۵00هزار و  7سنگدان مرغ  تومان، ۵00هزا رو  ۵تومان، پای مرغ  ۵00هزار و ۶دل مرغ  . 

هزار تومان ۵7ماهی تیالپیا  *  
تومان  ۵00هزار و 1۵تومان، ماهی آزاد  800هزار و  29آال ماهی قزلهزار تومان، ۵7در بازار تهران قیمت هر کیلو ماهی تیالپیا 

رسدبه فروش می . 
شودتومان عرضه می ۵00هزا رو  11هر کیلو قارچ هم  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 20/12/1397تاریخ :   

ار تومان رسیدهز 17نرخ هر کیلو مرغ به   
و در  1۴900و مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن  11۵00تا  11چهار آیین گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است 17000تا  1۶800خرده فروشی  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرومند چهار آیین مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

هزار و  11تا  11اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  بازار مرغ ، درباره آخرین تحوالتخبرنگاران جوان
هزار تومان است 17تا  800هزار و  1۶و خرده فروشی  900هزار و  1۴بهمن  ، مرغ آماده به طبخ میدان۵00 . 

درصدی جوجه ریزی،  30به سبب نوسان قیمت گوشت قرمز، ازدیاد تقاضا، کاهش  قیمت گوشت مرغ های اخیر،وی افزود: در روز
روستهای دامی با روند افزایشی در بازار روبهکمبود عرضه و نوسان نرخ نهاده . 

هزار تومان  20به مرز  قیمت مرغ شود کههای ابتدای سال پیش بینی میچهار آیین ادامه داد: با توجه به تعطیلی کشتارگاه در روز
 .برسد

میلیون قطعه اعالم کرد و افزود: با  110برای ایام پایانی سال را کمتر از  میزان جوجه ریزی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی
ها و ترس از اجرای قیمت مصوب تنظیم بازار، بسیاری از مرغداران ریسک تولید را نپذیرفتندش قیمت نهادهتوجه به افزای . 

تومان صحت ندارد ۵00هزار و  ۴هشدار نسبت به آینده جوجه یکروزه در بازار/فروش جوجه با نرخ  :بیشتر بخوانید  
موجود در بازار با قیمت مصوب، های در بازار گفت: با توجه به اختالف نرخ نهاده های دامینرخ نهاده وی با انتقاد از نوسان

شود که روند افزایش قیمت مرغ در بازار ادامه یابدبینی میپیش . 
تومانی در بازار وجود ندارد، بیان کرد: وزارت  ۵00هزار و  11با نرخ مصوب  عرضه مرغ چهار آیین با اشاره به اینکه امکان

تومان نرخ مصوب  ۴00هزار و  2و جوجه  300ذرت یک هزار و ، ۴00هزار و  2جهاد کشاورزی براساس کنجاله سویا با نرخ 
گیردهایی در اختیار مرغدار قرار نمیهای تولید با چنین نرختومان اعالم کرده است، در حالیکه نهاده ۵00هزار و  11مرغ را  . 

ت مرغ در بازار استمرار خواهد یافتمدیریت نشود، روند افزایش قیم های دامیبازار نهاده به گفته این مقام مسئول، تا زمانی که . 
ها تمام شده و برخی ها گرسنه هستند، تصریح کرد: با توجه به آنکه ذخایر دان در بسیاری از واحدوی در پایان با اشاره به اینکه مرغ

هر قیمتی از بازار  دیگر روبه پایان است، اما متاسفانه از روز گذشته مرغداران نتوانستند حتی یک گرم ذرت و کنجاله سویا با
 .خریداری کنند

 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس  – 18/12/1397تاریخ : 

 عامل اصلی گرانی آجیل و خشکبار/ واردات قاچاق گردو و بادام هندی به کشور  2
درصد از افزایش قیمت محصوالتی  30رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به سرمازدگی باغات در سال جاری گفت: 

مانند پسته، گردو، بادام و فندق، ناشی از افزایش قیمت ارز است و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این 
  .محصوالت بوده است

ار گفت: براساس وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت بازار شب عید آجیل و خشکبمصطفی احمدی در گفت
خوب بوده است اما در   های بهاره در تهران استقبال مردم از خرید آجیل و خشکبارگزارشات دریافت شده از زمان افتتاح نمایشگاه

شود در روزهای آتی بهتر شودبینی میهای استان تهران استقبال چندان خوب نبوده که پیشبرخی شهرستان .  
یک چهارم مدت مشابه سال گذشته  97ماهه سال  11تهران بیان داشت: فروش آجیل و خشکبار در   رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار

 .بوده است
وضعیت بازار آجیل و خشکبار کمی رونق گرفته است، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده خرید   وی با بیان اینکه از ابتدای اسفند

شود بنابراین هنوز اظهار نظر راجع به وضعیت بازار شب عید آجیل شروع میاسفند  22بخش طبق روال هر سال از   مردم در این
 .و خشکبار زود است

اشاره کرد و گفت  رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل در رابطه با دالیل افزایش قیمت پسته امسال به دلیل سرمازدگی درختان،  :

التی مانند پسته، گردو، فندق و بادام و امثال آن به شدت کاهش ها و باغات دچار آسیب شدند و به همین دلیل تولید محصودرختچه
  .یافت

ها در بخش آجیل و خشکبار گفت: دلیل عمده افزایش قیمت آجیل و خشکبار کاهش تولید در درصدی قیمت 80وی با اشاره به افزایش 
  .اثر سرمازدگی ابتدای امسال بود

پسته، تولید این محصول امسال به شدت کاهش یافت و همین موضوع قیمت این احمدی اظهار داشت: به دلیل سرمازدگی باغات 
  .محصول را به شدت افزایش داد

شود، گفتهزار تن پسته در کشور تولید می 200وی با بیان اینکه هر ساله حدود  هزار تن صادر و حدود  140از این مقدار حدود  :

شودجات تبدیل میهزار تن به مصرف داخلی و بقیه هم در کارخان 20 . 
هزار تنی پسته در سال جاری بیان داشت: بر اثر سرمازدگی و کاهش  70با اشاره به تولید حدود   رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل

های برخی مشتریان خود در بخش صادرات را هم نتوانستیم تامین کنیمتولید این محصول ما حتی درخواست . 
پسته در ابتدای سال جاری از وزارت جهاد کشاورزی خواستیم تا اجازه واردات بادام هندی به  وی افزود: پس از سرمازدگی باغات

محصول جایگزین پسته را صادر کند تا بدین ترتیب هم قیمت پسته در بازار داخلی کنترل شود و هم بتوانیم در این شرایط   عنوان
  .بازارهای صادراتی خود را تامین کنیم

شود، گفت: ر و آجیل با بیان اینکه در حال حاضر بادام هندی بصورت غیرقانونی و قاچاق به کشور وارد میرئیس اتحادیه خشکبا
شد و تا این اندازه کرد، قیمت پسته کنترل میاگر وزارت جهاد کشاورزی برای سال جاری مجوز واردات این محصول را صادر می

یافتقیمت این محصول افزایش نمی . 
شد ضمن اینکه مشتریان صورت صدور مجوز ثبت سفارش و واردات بادام هندی بازار پسته داخلی کنترل می احمدی افزود: در

گشت وزارت جهاد کشاورزی با به حالت قبلی باز می 98ضمن اینکه اگر وضعیت تولید در سال   دادیمخارجی خود را از دست نمی
ی را دوباره متوقف کندتوانست واردات بادام هنداستفاده از اختیارات خود می .  

با بیان اینکه عالوه بر پسته، سرمازدگی موجب خسارت به درختان گردو هم شد، بیان داشت:   رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران
درصد  90درصدی شد اما سرما زدگی به شدت تولید گردو را متاثر کرد بطوریکه  80تا  70در پسته سرما زدگی منجر به کاهش 

این محصول کاهش یافتتولید  .  
شوداز کشور شیلی و طریق واردات قاچاق تامین می  موجود در بازار از  وی افزود: اکنون گردو .  

احمدی با بیان اینکه چنین وضعیتی را در مورد فندق و بادام هم در سال جاری شاهد بودیم گفت: مصرف گردو برای ماه رمضان 
افزایش قیمت این محصول وزارت جهاد کشاورزی باید به فکر تامین آن از طریق واردات باشدیابد و برای جلوگیری از افزایش می .  

درصدی تولید پسته، گردو، بادام و فندق در سال جاری گفت: حدود  80تا  70رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران با اشاره به کاهش 
ها ناشی از کاهش تولید این وده و بخش قابل توجهی از افزایش قیمتدرصد از گرانی این محصوالت ناشی از افزایش قیمت ارز ب 30

  .محصوالت به دلیل سرمازدگی باغات در سال جاری بوده است
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 21/12/1397تاریخ :

درصدی قیمت خرید تضمینی چغندرقند  20افزایش   
افزایش  97درصد نسبت به سال  20با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی چغندرقند 

  .یافت
درقند با اعالم این خبر گفت: ، مجری طرح چغنوزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

لایر رسید 3۶۴2لایر و چغندرقند پاییزه به  37۴۶درصدی قیمت هر کیلوگرم چغندرقند بهاره  20با این افزایش  . 
علیرضا یزدانی افزود: افزایش قیمت خرید تضمینی چغندرقند در راستای حمایت از کشاورزان و به منظور پایداری تولید شکر کشور 

استصورت گرفته  . 
کیلو گرم شکر یا  2لایر و جایزه  ۶1۵وی اظهار داشت: پرداخت کمک کرایه حمل به ازای هر کیلوگرم چغندرقند تحویلی به مبلغ 

کیلو گرم تفاله خشک به عنوان جایزه تحویل چغندر قند نیز لحاظ شده است 20قند و  . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
فود پرس   - 19/12/1397تاریخ :   

گذاری مستثنی هستندقیمت نان سنگک افزایش نیافته است/نانوایان آزادپز از قیمت  
ها به مستثنی هستند، گفت: ا ین نانواییگذاری رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران با بیان اینکه نانوایان آزادپز از قیمت <مواد غذایی

ها رقابت کنند، قیمت را می توانند افزایش دهندخاطر این که با دولتی .  
 

اند که ظاهرا تومان افزایش داده و بنری نصب کرده 1300زادپزتهران قیمت نان سنگک را از هزار تومان به های آدر برخی نانوایی
آنها داده است  به اتحادیه نانوایی چنین دستوری را .  

 
وگویی را با اصغر پابرجا رئیس اتحادیه نانوایان تهران انجام دادیمدر این زمینه گفت .  

 
ای مبنی بر افزایش قیمت به هیچ نانوایی داده نشده استاطالعی در این باره گفت: ابالغیهوی ابتدا ضمن بی .  

 
های دولتی گذاری مستثنی هستند، برای اینکه بتوانند با نانواییدپز هستند و از قیمتآنجایی که این نانواها آزا پابرجا ادامه داد: از

 1300توانند قیمت تومان مشکلی ندارد به آنها ارشادی گفته شده است که می 1300اند و قیمت رقابت کنند، احتماال چنین افزایشی داده
تومان بفروشند 1500تا  . 

 
اند، کرده پاسخ به اینکه مگر چه اتفاقی از دیروز تا امروز افتاده است که آنها اقدام به افزایش قیمت رئیس اتحادیه نانوایان سنگک در

خرند، بنابراین از همان ابتدا تری میکنند و نسبت به نانوایان دولتی آرد گرانهزار تومان دریافت می 52ای گفت: آنها آرد را کیسه
ذاری مستثنی باشندگقرار بود که این نانوایان از قیمت .  

 
تومان برای آزادپزها قیمت خوبی است 1300پابرجا تاکید کرد: قیمت سنگک  .  

 
 قیمت نان سنگک افزایش نیافته است

 
گونه تغییری نکرده است، گفت: در روزهای اخیر برخی رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی با تاکید بر اینکه قیمت مصوب نان هیچ

گذاری اتحادیه نیستندها هم از مشمول قیمتاند که این نانواییعرضه نان سنگک را افزایش داده ز قیمتنانوایان سنگکی آزادپ .   
 

اصغر پابرجا در مورد قیمت نان سنکگ، گفت: قیمت مصوب نان سنگک تغییری نکرده و قیمت این نان طی چهار سال گذشته ثابت 
 .بوده است

 
 1300ای که برخی نانوایان از سوی اتحادیه در مورد عرضه نان سنگک به قیمت د اطالعیهرئیس اتحادیه نانوایان سنگکی در مور

ها آزاد پز هستنداند، گفت: این نانواییهای خود نصب کردهتومان در نانوایی .  
 

ان که قدرت خرید مردم هایی از تهرهای آزادپز در محلهپز رقابتی است و برخی از نانواییهای آزادوی گفت: قیمت نان در نانوایی
ها با توجه به افزایش اند، اما اکنون این نانواییکردهسال گذشته نان سنگک را به قیمت هزار تومان عرضه می 3پایین است، طی 

های مختلف، قیمت عرضه نان سنگک ساده را هزینه اندتومان اعالم کرده 1300 . 
 

ه به رقابتی بودن قیمت نان آزاد پز، قیمت نان سنگک بر حسب کیفیت و شرایط رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی بیان داشت: با توج
عرضه ممکن است، در مناطق مختلف تهران متفاوت باشد، بنابراین اگر یک نانوایی آزاد پز تاکنون نان تولیدی خود را به قیمت 

قیمت مصوب نان نیست تومان رسانده به معنای افزایش 1300کرده است و اکنون به هزار تومان عرضه می .  
 

ها آزاد پز ندارد و فقط گذاری برای نانواییگونه نرخوی با بیان اینکه قیمت مصوب نان هیچ تغییری نکرده است، گفت: اتحادیه هیچ
دهدها پیشنهاد میبه صورت ارشادی قیمتی را برای نانوایی .  

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اسفند ماه 

   

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

 
ها، قیمت مصوب نان هیچ گونه افزایشی نداشته گفت: علیرغم افزایش هزینه سال گذشته 4پابرجا با انتقاد از عدم افزایش قیمت نان در 

ای را ایجاد کرده استو این موضوع برای نانوایان مشکالت عدیده .  
 

ها از هزار تومان به به گزارش فارس قیمت نان سنگک ساده در برخی از نانوایی نان یک  تومان افزایش یافته و این نانوایی 1300

را به قیمت هزار و  رو کنجد کنندهزار تومان عرضه می 2تومان و نان دو رو کنجد را به قیمت  500 . 
 

ای که اعالم شده با مجوز از اتحادیه است قیمت های جدید خود را کنند و با نصب اطالعیهها خود را آزاد پز معرفی میاین نانوایی
انداعالم کرده . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
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 برنج
 خبرنگاران جوان  – 1۵/12/1397تاریخ : 

هزار تومان 14نیازی به واردات برنج نداریم/حداکثر قیمت هر کیلو برنج در شمال   
ماهه ابتدای سال، نیازی به واردات برنج برای تنظیم  ۶با توجه به شرایط مساعد تولید و واردات بیش از حد در علی زاده گفت: 

 .بازار نداریم
صنعت، تجارت و کشاورزی جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

های گیالن و مازندران با ، با انتقاد از تفاوت چشمگیر قیمت برنج در بازار اظهار کرد: هم اکنون در خرده فروشی استانجوان
هزار تومان است ۴1تا  13درصد خرده و بدون ناخالصی  3تا  2با حداکثر  برنج ترینکیفیت . 

شود، هزار تومان عرضه می 1۴و حداکثر  13های شمالی با نرخ های میدانی همان برندی که در استانوی افزود: براساس بررسی
ها بازار برنجهمانند سایر کاال رسد و این امر بدان معناست که درهزار تومان به فروش می 18تا  17ها با اعمال تخفیف در فروشگاه

رتی نیستنظا . 
هزار تومان منطقی نیست، بیان کرد: از مردم تقاضا داریم که از  20با نرخ  فروش هر کیلو برنج علی زاده شایق با اشاره به اینکه

های شمالی وجود داردبرنج از استان 1.۵خرید برنج با این نرخ اجتناب کنند چرا که با این قیمت امکان خرید  . 
هزار تن برنج تا پایان سال/ قاچاق برنج منتفی است 200ضرورت واردات حداقل  :بیشتر بخوانید  

را مطلوب دانست و گفت: علی رغم آنکه سال گذشته، مسئوالن بر عدم  9۶-97در سال زراعی  تولید برنج این مقام مسئول میزان
های مناسب بهار برای کشت برنج بسیار ها تاکید داشتند، اما شرایط مساعد آب و هوا و بارندگیکشت برنج در بسیاری از استان

 .مناسب بود
ماهه  ۶نداریم، اظهار کرد: براساس آمار گمرک در  یدبازار شب ع برای ایام تنظیم واردات برنج وی با اشاره به اینکه نیازی به

هزار تن برنج وارد کشور شده است که در نهایت با احتساب تولید داخل حتی یک گرم کسری برنج در  200امسال، یک میلیون و 
ار نشوندکشور نداریم و از تمامی مسئوالن و دست اندرکاران تقاضا دارم با شایعه پراکنی باعث گرانی برنج در باز . 

های اندک از افراد تقاضا داریم که با جو سازی کمبود برنج بر نوسان های ناچیز و درآمددبیر انجمن برنج ادامه داد: با توجه به حقوق
 .قیمت در بازار دامن نزنند تا مردم بتوانند رشته پلو شب عید خود را درست کنند تا رشته کارشان در سال آینده باز شود

بود، سرانه  واردات ایق درباره میزان سرانه مصرف برنج در کشور گفت: در زمانی که وزارت بازرگانی متولیعلی زاده ش
سازمان و کارشناس و  ۴0کیلو افزایش یافته بود که مجدد سازمان بازرسی کشور با برگزاری چند جلسه با  ۴۵مصرف برنج تا 

های اخیر به سبب شرایط نامساعد کیلو اعالم کرد که در سال 37ا ت 3۶در ایران را  سرانه مصرف برنج های میدانیبررسی
کیلو رسیده است 3۶های خانوار و رژیم غذایی به کمتر از اقتصادی، کاهش درآمد . 

 نداریم، تصریح کرد: اظهار نظر دبیر انجمن واردکنندگان مبنی بر واردات برنج این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه نیازی به
ماهه  ۶هزار تن برنج برای تنظیم بازار ایام پایانی سال به سبب شرایط مساعد تولید و واردات بیش از حد در  200واردات حداقل 

 .ابتدای سال جای تمسخر دارد
  لینک خبر
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 پسته
 فود پرس  – 20/12/1397تاریخ : 

در آستانه ماه رمضان« گردو»مخالفت وزارت جهاد با طرح کنترل قیمت پسته / هشدار کمبود   
رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران با گالیه از مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با طرح کنترل قیمت پسته، نسبت به  <مواد غذایی

درصد محصول گردوی امسال بدلیل سرمازدگی هشدار داد 80تامین گردو در آستانه ماه مبارک رمضان همزمان با از بین رفتن  . 
 

دهه گذشته، برای اولین بار است که امسال تولید  3سال جاری اظهار کرد: طی مصطفی احمدی با تشریح دالیل گرانی پسته در 
هزار تن رسید 70هزار تن به کمتر از یک سوم یعنی به حدود  200ساالنه پسته از  . 

 
خواهد رسید، شود سال آینده نیز تولید پسته به تولید سنوات گذشته نرئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران با بیان اینکه پیش بینی می

هزار تن خواهد بود و کمبود تولید همچنان ادامه  130تا  120گفت: این در حالی است که احتماالً تولید پسته در سال آینده نیز بین 
 .خواهد داشت

 
ه سال گذشته جزو صادرکنندگان پسته بودیم و میزان صادرات ساالنه پسته ما ب 50وی اضافه کرد: این در حالی است که ما طی 

هزار تن، این کاهش تولید باعث افزایش قیمت  70هزار تن رسیده بود که با توجه به کاهش تولید پسته در سال جاری به حدود  140
 .آن در بازار شد

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی
 ایرنا  – 18/12/1397تاریخ : 

هزار میلیارد ریال برای توسعه آبیاری نوین کشور اختصاص یافت21  
میلیارد لایر به منظور توسعه روش هزار  21معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: برای سال آینده  -ایرنا -کرج

 .های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی کشور اختصاص یافت
اشاره  98علیمراد اکبری روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا به برنامه های پیش بینی شده این معاونت برای سال 

میلیارد  500میلیون یورو معادل یک هزار و  150توسعه ملی کرد و افزود: برای توسعه روش های نوین آبیاری از محل صندوق 
 .لایر اختصاص یافته است
 21هزار میلیارد لایر نیز از بودجه عمومی به همین منظور اختصاص یافت که در مجموع رقمی معادل  6وی اظهار داشت: همچنین 
 .هزار میلیارد لایر می شود

هزار هکتار پروژه های آبیاری تحت فشار  200تا  150ا تامین این اعتبار حدود اکبری گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی ب
 .را اجرایی کنیم

هزار هکتاری انتقال آب با لوله به دشت سیستان  46میلیون دالر برای تکمیل طرح  350وی ادامه داد: در بودجه سال جاری، 
باقی مانده است 98سال  میلیون دالر ارز برای ادامه طرح در 150اختصاص یافت که حدود  . 

هزار هکتاری استان های خوزستان و ایالم اشاره کرد و افزود:  550معاون وزیر جهاد کشاورزی به اجرای قطعه دوم طرح آبیاری 
در بودجه سال آینده هیچ اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده ولی در حال رایزنی با دفتر مقام معظم رهبری، سازمان برنامه و 

دجه و نمایندگان مجلس هستیم تا بتوانیم این طرح را اجرا کنیمبو . 
هزار هکتار کمک کند 255وی بیان داشت: قطعه دوم این طرح مصوبه دولت است که باید برای آن در سطح  . 

 
 اختصاص هزار میلیارد لایر برای شبکه های آبیاری زهکشی***

یارد لایر برای اجرای شبکه های آبیاری زهکشی در برنامه کاری سال آینده معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: همچنین یک هزار میل
 .کشور داریم

سال آینده  2هزار میلیارد لایر طی  2وی افزود: در سفر اخیر رئیس جمهوری به استان گیالن برای تجهیز و نوسازی شالیزارها، 
 .پیش بینی شده است

ی در خشکزارها و شالیزارها در سال آینده برنامه مفصلی داریماکبری یادآور شد که برای موضوع تجهیز و نوساز . 
 50وی اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور در بخش آب بندان ها حدود هفت هزار میلیارد لایر اعتبار پیش بینی شده است که 

درصد از منابع استانی تامین می شود 50درصد آن از منابع ملی و  . 
درصد را مردم  15درصد از منابع دولتی استان تامین شود و  35دجه پیش بینی شده از منابع استانی باید اکبری یادآور شد که بو

 .پرداخت کنند
هزار هکتار از آب بندان های متروکه مرمت و بازسازی خواهد  30معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: با این اعتبار حدود 

 .شد
میلیارد مترمکعب برسانیم یعنی حدود یک  1.5میلیون مترمکعب است، باید به  600حدود  وی گفت: ظرفیت این بندان ها را که

 .میلیارد مترمکعب به حجم آب بندان های سه استان گیالن، مازندران و گلستان افزوده شود
میلیارد  400یک هزار و حدود  98میلیارد لایر اعتبار داشتیم اما در سال  80حدود  92وی ادامه داد: برای احیای قنوات در سال 

 .لایر پیش بینی شده است که این حرکت خوبی در بحث قنات است
اکبری افزود: قرار است با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور طی یک تفاهم نامه، کاری مشترک برای احیای قنات ها 

 .انجام دهیم
میلیون یورو اعتبار  150ای طرح های آبخیزداری در سال آتی وی گفت: سازمان جنگل ها از محل صندوق توسعه ملی برای اجر

 .دارد که قرار است با اعتبار احیای قنوات معاونت آب و خاک طرحی به صورت مشترک انجام می شود
وی با بیان اینکه طرح به صورت جامع دیده می شود، اضافه کرد: در اجرای این طرح در باالدست قنوات کشور کار آبخیزداری 

سط سازمان جنگل ها انجام شده و الیروبی، مرمت و احیای قنوات توسط معاونت آب و خاک اجرا خواهد شد تا بتوانیم آبدهی قنات تو
 .های کشور را برد

 .وی افزود: با اجرای این طرح حدود هفت هزار کیلومتر قنات در کشور احیا می شود
  لینک خبر
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 تارمین منابع مالی 

 ایرنا  – 1۵/12/1397تاریخ : 

میلیارد تومان برای استمهال وام کشاورزی پرداخت 92دولت   
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران اعالم کرد: دولت برای استمهال وام کشاورزان خسارت دیده در پی وقوع  -ایرنا  -نوشهر

میلیارد تومان اعتبار را ابالغ کرده است که به بانک های عامل پرداخت می  92مازندران، تخصیص حدود سیل مهرماه در استان 
 .شود

میلیارد تومان به بخش های مختلف بویژه در غرب مازندران  700مهر ماه امسال بیش از  14به گزارش خبرنگار ایرنا، سیل 
زه کشاورزی بوده استمیلیارد تومان آن مربوط به حو 200خسارت زد که حدود  . 

علی اصغر احمدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در نوشهر افزود: دولت برای پرداخت غرامت در این بخش تاکنون 
مصوبه ای نداشت، اما طی ماه جاری با پیش بینی این میزان اعتبار تعهد کرده به مدت سه سال سود و جرائم دیر کرد تسهیالت 

کشاورزان را پرداخت کنددریافتی  . 
وی گفت: بنا به تاکید استاندار، کارگروهی هم در استانداری و به تبع آن در شهرستان ها با همکاری فرمانداران، روسای ادارات 

 .جهاد کشاورزی و بانک های عامل تشکیل و تمهیدات خوبی هم در این زمینه اتخاذ شد
میلیون و 2نوع از جمله برنج با حدود یک میلیون تن ،مرکبات با 15می شود که در نوع محصول کشاورزی در مازندران تولید  72

هزار تن، کیوی، گل و گیاه، دام و طیور و در حوزه شیالت رتبه اول تا سوم کشور را دارد500 .  
  لینک خبر
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 ها تحقیقات و نوآوری

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اسفند ماه 

   

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

 
 تخم مرغ

 ایرنا  – 28/12/1397تاریخ: 

 تولیدکنندگان خراسانی تخم مرغ خواستار صادرات این محصول شدند
نفر از تولیدکنندگان تخم مرغ در خراسان رضوی روز دوشنبه با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت  50 -ایرنا  -مشهد 

درخواست کردند که صادرات محصول تولیدی آنها آزاد شوداستان در مشهد  . 
یکی از این افراد به خبرنگار ایرنا گفت: مشکل اصلی تولیدکنندگان تخم مرغ در خراسان رضوی اقدام دولت بدون هماهنگی با 

  .کارشناسان حوزه صادارت و تولید این محصول در ممنوعیت صدور آن به خارج از کشور است
افزودمهدی موسوی  با توجه به نیاز شدید کشور به ارز حاصل از صادارت و بحران کنونی که به واسطه ارزانی قیمت تخم مرغ  :

  .گریبان صنعت مرغ تخم گذار را گرفته، نیاز شدید به صادرات این محصول احساس می شود
ذار و سازمان های صنعت، معدن و تجارت و وی ادامه داد: ظرف سه ماه اخیر با هدف حل این مشکل به اتحادیه کشوری مرغ تخم گ

  .جهاد کشاورزی مراجعه کرده ایم اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است
این تولید کننده گفت: اکنون به سبب شکالت گریبانگیر صنعت تولید تخم مرغ همزمان با افزایش قیمت مرغ گوشتی، تولیدکنندگان، 

برند و به نوعی تداوم این وضع صنعت مرغ تخم گذار را نابود می کند مرغ های تخم گذار خود را به کشتارگاه می .  
تن مصرف دان مرغ دارد. ابتدای  150هزار قطعه ای ماهانه  50یکی دیگر از تولیدکنندگان تخم مرغ نیز گفت: یک مرغداری 

لایر در هر کیلوگرم شده استهزار  30هزار لایر می خریدیم اما اکنون قیمت آن بالغ بر  23امسال هر کیلوگرم دان را  .  
محمد شکوری افزود: از طرفی با تولید حجم باالی تخم مرغ که هم اکنون انجام می شود نیاز به صادرات تخم مرغ وجود دارد اما از 

 طرف ارگانهای دولتی مجوز صادرات داده نمی شود. تصمیم منع صادرات تخم مرغ در حالی اتخاذ شده که تولید کنندگان همین
محصول در کشورهای همسایه برای صادرات تخم مرغ 'یارانه' دریافت می کنند. ما حتی حاضر به پرداخت عوارض برای صادارت 

  .تخم مرغ تولیدی خراسان رضوی هستیم اما دولت برای صادرات مساعدتی ندارد
 65ت. مصرف تخم مرغ در این استان میلیون قطعه در هر دوره اس 9واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت  270خراسان رضوی دارای 

هزار تن مازاد تولید آن، به کشورهای دیگر صادر می شد 30هزار تن در سال است و پیش از این تا  .  
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 فود پرس  – 20/12/1397تاریخ : 

در آستانه ماه رمضان« گردو»وزارت جهاد با طرح کنترل قیمت پسته / هشدار کمبود مخالفت   
رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران با گالیه از مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با طرح کنترل قیمت پسته، نسبت به  <مواد غذایی

درصد محصول گردوی امسال بدلیل سرمازدگی هشدار داد 80تامین گردو در آستانه ماه مبارک رمضان همزمان با از بین رفتن  . 
 

دهه گذشته، برای اولین بار است که امسال تولید  3مصطفی احمدی با تشریح دالیل گرانی پسته در سال جاری اظهار کرد: طی 
هزار تن رسید 70هزار تن به کمتر از یک سوم یعنی به حدود  200ساالنه پسته از  . 

 
شود سال آینده نیز تولید پسته به تولید سنوات گذشته نخواهد رسید، ر و آجیل تهران با بیان اینکه پیش بینی میرئیس اتحادیه خشکبا

هزار تن خواهد بود و کمبود تولید همچنان ادامه  130تا  120گفت: این در حالی است که احتماالً تولید پسته در سال آینده نیز بین 
 .خواهد داشت

 
سال گذشته جزو صادرکنندگان پسته بودیم و میزان صادرات ساالنه پسته ما به  50در حالی است که ما طی وی اضافه کرد: این 

هزار تن، این کاهش تولید باعث افزایش قیمت  70هزار تن رسیده بود که با توجه به کاهش تولید پسته در سال جاری به حدود  140
 .آن در بازار شد

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 1۵/12/1397تاریخ : 

 ایران رتبه ششم تولید قارچ خوراکی در جهان را داراست
هزار تن قارچ خوراکی،  150رییس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران گفت: ایران با تولید ساالنه حدود  -ایرنا  -تهران 

ششم تولید قارچ جهان را به خود اختصاص داده استاز نظر حجم تولید مقام  . 
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، محمد حسن افشار امروز در دومین همایش هم اندیشی پرورش دهندگان 

مازاد بر تقاضای قارچ خوراکی و برخی مسئوالن معاونت امور باغبانی از راه اندازی صندوقی به منظور جمع آوری و خرید قارچ 
 .محصول خریداری شده، فرآوری و از چرخه مصرف آنی خارج می شود :روز در کشور خبر داد و افزود

وی هدف از تشکیل این صندوق را تنظیم بازار قارچ خوراکی، تثبیت قیمت و جلوگیری از ضایعات و ضرر و زیان تولید کنندگان 
یارد تومان سرمایه اولیه برای تنظیم بازار توسط انجمن تشکیل شده استبیان کرد و اظهارداشت: این صندوق با یک میل . 

 .به گفته این مقام مسئول، چنانچه قارچ خوراکی، بازار ثابت داشته باشد، تولید کنندگان کمپوست هم ثبات تولید خواهند داشت
و اظهار داشت: امسال با واقعی شدن قیمت رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران برصادرات قارچ خوراکی تاکید کرد 

تن صادرات قارچ خوراکی انجام می شود 170ارز، صادرات این محصول رونق پیدا کرد و اکنون بطور متوسط ماهانه  . 
وی گفت: هفت درصد مجموع صادرات این بخش به عراق و بقیه به کشورهای امارات، کویت، قطر، آذربایجان و ترکمنستان با 

دالر  2.5دالر صورت می گیرد و این در حالی است که قیمت جهانی هر کیلو گرم از این محصول  1.8ود هر کیلوگرم قیمتی حد
 .است

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران افزود: بروز برخی مشکالت موجب شد تا صادرات به عراق گاهی متوقف و در 
زیر و موجب افت قیمت می شودچنین شرایطی این محصول به بازار تهران سرا . 

افشار اضافه کرد: امسال چهار تن قارچ خوراکی از ایران به فرانسه صادر شد و با توجه به متوسط قیمت صادرات در اروپا، رقابت 
 .برای تولید کنندگان کشورمان در اروپا مشکل است و بنابراین باید در بازار روسیه فعالیت شود

ش دهندگان قارچ از طریق برگزاری دوره های آموزشی، استفاده از روش های نوین کنترل کیفیت، ایجاد وی ارتقای دانش فنی پرور
زمینه های صادرات و بررسی مشکالت و نیازها را از وظایف این انجمن برشمرد و گفت: واحدهای تولید قارچ باید تخصصی 

ای تخصصی تفکیک و برای هر یک از رشته های تخصصی ارزیابی شوند، بنابراین با همکاری وزارت جهاد کشاورزی واحد ه
 .دستوالعمل هایی تدوین شده است

 
 خرید قارچ به نرخ تنظیم بازار از تولید کنندگان **

مهدی رجبی رئیس امنای تنظیم بازار قارچ کشور و عضو هیات مدیره انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در این همایش گفت: 
به شکل سبدی از قارچ مازاد با کیفیت  فروردین ماه به منظور حفظ و تنظیم بازار ایام عید از محل صندوق امنای  15اسفند تا  10

 .تنظیم بازار انجمن پرورش دهندگان قارچ ایران خریداری می شود
جمع آوری  وی افزود: قارچ های مازاد پس از تعیین کیفیت، در سه نقطه کشور در جنوب و مرکز کشور و در تهران خریداری و

 .می شود و در روند فرآوری قرار می گیرد
میلیون  500ماهه گذشته یک میلیارد و  6به گفته این فعال صنفی، راه اندازی صندوق یاد شده توسط تولید کنندگان کمپوست، در 

تومان خریداری شده است 200تومان از این محصول با میانگین قیمت هر کیلو گرم هفت هزار و  . 
یح کرد: هیات امنای تنظیم بازار انجمن پرورش دهندگان قارچ ایران به منظور کمک به تشکیل زنجیره تولید در این رجبی تصر

 .حوزه تالش می کند که به بازار صادراتی ورود پیدا کند
ل محوری وی گفت: تالش می شود تا به صادر کنندگان قارچ خوراکی، یارانه اختصاص پیدا کند و تا صدور این محصول از فص

 .خارج شود و بتوان کل سال صادرات داشته باشیم
کمیسیون اصلی اقتصادی هیات دولت، فعالیت تولید بستر کشت قارچ های  1397به گزارش ایرنا، براساس مصوبه هشتم مردادماه 

ن مالیات های مستقیم قانو 81خوراکی )کمپوست( به عنوان مصادیق فعالیت های کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و براساس ماده 
 .از پرداخت مالیات معاف شد

هزار نفر تولید می  10واحد بهره برداری دارای مجوز با اشتغالزایی بیش از  900هزار تن قارچ خوراکی توسط  150اکنون ساالنه 
تن قارچ خوراکی به خارج از کشور صادر شد 600بیش از سه هزار و  96شود، سال  . 

 2کیلوگرم است، در حالی که در کشورهای اروپایی چهار کیلوگرم و در دنیا متوسط  1.2ران بین یک تا سرانه مصرف قارچ در ای
 .کیلوگرم مصرف می شود
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شود که کشورهای چین، آمریکا، هلند، فرانسه و لهستان پنج گونه قارچ به روش تجاری پرورش داده می 20امروز در جهان بیش از 
وراکی محسوب می شوندکشور برتر تولیدکنندٔه قارچ خ . 

غربی  طبق آخرین آمار سال گذشته به دلیل افزایش میزان بارندگی ها و رویش قارچ های سمی بیش از یک هزار نفر در پنج استان
گونه قارچ سمی  50نفر آنان جان باختند و اکنون  15کشور به دلیل مصرف قارچ سمی مسموم و راهی بیمارستان شدند که بیش از 

ن رشد می کنند که چهار گونه آن مرگبار استدر ایرا . 
های مصرفی مربوط به بیماران مسموم نشان می دهد یک نوع از آنها، قارچ سمی و کشنده با عوارض کبدیبررسی نمونه قارچ  

Lepiota brunneioncarnata بود. 
نوع قارچ سمی و غیرکشنده 2عالوه براین   Hypholoma fascicalare و Coprinopsis atram entaria  نیز موجب مسمومیت

 .افراد شد
 .نخستین نمونه این قارچ ها از کرمانشاه و آخرین آنها از کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شد

نفر از هموطنان راهی بیمارستان  600نیز با طغیان رویش قارچ های سمی در برخی نقاط کشور روبرو شدیم و حدود  1385سال 
 .شدند

دند: تفاوت بین قارچ های سمی و خوراکی به راحتی مشخص نیست و تفاوت آنها برای یک قارچ شناس هم براحتی کارشناسان معتق

 .قابل تشخیص نیست
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 21/12/1397تاریخ : 

های متفرقه در کمین باغداری خطر نهال  
بهار که نزدیک می شود، کاشت نهال در مناطق مختلف کشور فراگیر می شود به این امید که با زنده شدن طبیعت،  -ایرنا -ساری

 .نهال های کاشته شده هم در خاک ریشه کنند و پس از مدتی به ثمر بنشینند
مختلف مازندران به ویژه در ورودی برخی از روستاهای پرجمعیت افرادی با به گزارش خبرنگار ایرنا، این روزها در مناطق 

کامیون و وانت بار مشغول عرضه و فروش انواع نهال های مثمر از مرکبات گرفته تا سیاه ریشه هستند. آنچه در این میان مغفول 
کاشت هر نهال متفرقه، به جای زنده کردن می ماند پیام این ضرب المثل توسط خریداران است که 'هر گردی، گردو نیست' و با 

 .طبیعت، ویروسی ناشناخته وارد بدن محیط زیست می شود
کاشت، اصالح و نوسازی درختان به ویژه مرکبات در ماه اسفند هر سال، یکی از فعالیت های مهم کشاورزی در کشور از جمله 

و برزن در این مناطق، بازار داغ و سودآوری را رقم می زند که استان های شمالی است و به همین دلیل هم فروش نهال در هر کوی 
 .مثل هر بازار دیگر، خالی از سودجویی و بی مسئولیتی نیست

استفاده از نهال های شناسنامه دار و کیفی متناسب با اقلیم با هدف رسیدن به تولید و بهره وری پس از انتظار حداقل سه سال و یا 
ها نظیر گردو، نخستین گام در باغداری است، اما وجود انواع نهال های متفرقه که به راحتی در  هفت سال در بعضی از گونه

 .دسترس قرار می گیرد، باغداری مازندران را به شدت تهدید می کند
ای سالم و فعالیت گسترده افراد متفرقه و گاه ناآشنا برای عرضه نهال های متفرقه و بی توجهی برخی باغداران به انتخاب نهال ه

 .شناسنامه دار در حالی است که باغبانی فعالیت کشاورزی نسبی مازندران محسوب می شود
هزار تن  500میلیون و  2هزار هکتار آن فقط باغ مرکبات است، 110هزار هکتار باغ های مازندران که حدود  160ساالنه از 

زار تن کیوی برداشت می شوده 190انواع مرکبات و از حدود هفت هزار هکتار باغ کیوی حدود  . 
 

 تالش بی ثمر **
ضرورت و اهمیت انتخاب واریته مورد نظر و سالم در باغداری در زمین های خرد و بزرگ در این است که پس از یک انتظار 

ه پرتقال را حداقل سه ساله، باید به تولید محصول رسید؛ در حالی که نمونه های زیادی وجود دارد که باغداران مثال نهال متفرق
خریداری کرده اند که بسیار حساس به سرما و آفات بوده و محصول آن نیز کیفی نبود و حتی نهال اصال رشد نکرده و متناسب با آب 

 .و خاک منطقه نبوده است
صورت  به واقع بخش زیادی از فعالیت باغداری در مازندران مربوط به زمین های کوچک و خرد هزار تا سه هزار متر مربع به

سنتی و بدون دانش فنی است، اما کارشناسان معتقدند با تعریف دقیق کشاورزی می توان از زمین های کوچک به درستی استفاده 
 .کرد

کارشناسان باغبانی معتقدند از آنجا که بیشتر نهال ها در فاصله زمانی سه سال به باال به محصول می نشینند، خرید نهال از نهالستان 
مجوز و گواهی قرنطینه عالوه بر حصول اطمینان نسبت به سالم بودن نهال، باروری و محصول دهی کیفی آن نیز های دارای 

 .تضمین می شود
آنان تاکید می کنند که استفاده از نهال های غیرمجاز و فاقد شناسنامه که در محیطی نامطلوب تولید می شود، موجب به خطرافتادن 

های جدیداالحداث می شودباغ های قبلی به همراه باغ  . 
 

 طمع ارزانی  **
بررسی ها نشان می دهد که اختالف قیمت یا ارزان بودن و دسترسی آسان مهم ترین علت خرید نهال از فروشندگان متفرقه در 

 .مازندران است، موضوعی که نیازمند رصد و نظارت مسئوالن و برخورد با افراد سودجوست
رید نهال از یک فروشنده متفرقه در مسیر جاده بابل به آمل بود، به خبرنگار ایرنا گفت : قیمت نهال یکی از کشاورزان که در حال خ

 .هایی که در این وانت بار عرضه می شود، نصف قیمت نهالستان های رسمی است
عرضه می شود، فروشنده  هزار تومان 15سید رمضان علی نیا افزود: در حالی که هر قلم نهال پرتقال توسرخ در نهالستان به قیمت 

وانت باری آن را به قیمت هشت هزار تومان عرضه می کند، گذشته از این که درست در حاشیه روستا مستقر است و هزینه حمل و 
 .نقل هم نداریم

و کیفیت نهال  وی با اذعان به این که خرید نهال از افراد متفرقه با خطراتی همراه است، گفت: این که کارشناسان بر توجه به سالمت
تاکید دارند و خواستار خرید آن از نهالستان های رسمی هستند، موضوع مهمی است ولی برای من که فقط دو قلم نهال الزم دارم 
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 .رفتن به نهالستان هزینه بر است ضمن این که وقتش را هم ندارم
 

 خودفریبی همراه با آگاهی  **
م در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از افزایش استقبال باغداران برای خرید انواع نهال از مدیر یکی از نهالستان های رسمی مازندران ه

نهالستان ها خبر داد و گفت: تجربه تلخ و خسارت کاشت نهال های متفرقه و بدون شناسنامه سبب شد تا باغداران خرد هم برای تهیه 
 .نهال به نهالستان مراجعه کنند

ته همچنان شماری از افراد به صورت متفرقه انواع نهال ها بویژه سیاه ریشه را از استان های مختلف به سید عباس میرنیا افزود: الب
مازندران منتقل می کنند و براحتی هم می فروشند، چون بخشی از خریداران با علم به این که خرید نهال از افراد متفرقه تبعات منفی 

رنددارد باز هم شانس خود را به آزمایش می گذا . 
وی توضیح داد: با این که میزان آگاهی باغداران افزایش یافته ولی باز هم برخی از فریب ارزانی نهال را می خورند که عمده اشان 

هم از باغداران خرد هستند و استداللشان هم در خرید نهال از افراد متفرقه این است که با خرید این تعداد نهال حتی اگر به ثمر 
ضرر نمی کنند و به همان اندک شانسی که برای خود متصورند، متوسل می شوندننشیند، زیاد   . 

این کارشناس صاحب نهالستان گفت: تا زمانی که نهال های متفرقه براحتی در دسترس مردم قرار می گیرد، این وضعیت ادامه دارد 
د و این کار براحتی شدنی استو راهش این است که دستگاه های مسئول با فروشندگان نهال متفرقه برخورد کنن . 

وی افزود: واقعیت این است که خریداران خرد به این مشکل فکر نمی کنند که اگر نهالی مریض باشد، بیماری را به باغ های 
همسایگان هم سرایت می دهد و مسئوالن باید برای جلوگیری از ضربه فنی شدن باغداری در مازندران جلوی فروشندگان متفرقه را 

یرند یا آنها را ساماندهی کنندبگ . 
هزار متر مربع باشد، به نهالستان ها  2میرنیا با بیان این که باغداران اصوال برای نوسازی و اصالح باغات خود حتی اگر کمتر از 

هزار تومان است  20تا 15برای تهیه نهال مراجعه می کنند، گفت: اکنون قیمت انواع نهال پرتقال توسرخ از جمله واریته 'کاراکارا ' 
 .که این نوع نهال در خیابان ها به صورت متفرقه کمتر از هشت هزار توان عرضه می شود

وی توضیح داد: نهالی که به قیمت هشت هزار تومان عرضه می شود به این معناست که یک جای کار فروشنده می لنگد برای این 
هزار تومان است 10که در حال حاضر قیمت تمام شده هر قلم نهال بیشتر از  . 

 
 باغداران فریب ارزانی نهال ها را نخورند  **

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: هر چند نهال های تولیدی در این استان 
ری نهال های ارزان محتمل به آفت و بیماری را به نسبت نهال های دیگر استان های کشور گران تر است، اما باغداران باید خطرپذی

 .مورد توجه قرار دهند
عبدالرحمن زاغی علت گران تر بودن نهال تولیدی مازندران را ارزش اقتصادی باالی زمین در این استان و نهایتا باال بودن هزینه 

محصوالت میوه های هسته دار نظیر پرتقال، گردو و تمام شده دانست و افزود: توجه به این نکته که سرمایه گذاری و رسیدن به تولید 
سال است، خرید نهال از نهالستان های رسمی و دارای شناسنامه استان را توجیه پذیر می کند برای این که  9سیب پس از سه تا 

 .ضریب خطر پذیری آن اندک است
نهالستان زیتون و همچنین چندین نهالستان  2دو ، نهالستان پرورش نهال های هسته دار و دانه دار انار و گر 2زاغی به وجود 

مرکبات در استان اشاره کرد و گفت: تمام این نهالستان ها تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی قرار دارند و جوابگوی نیازهای 
 .استان نیز هستند

سان باغبانی، حفظ نباتات و مراکز این نهالستان ها به صورت دوره ای تحت نظارت کارشنا :مدیر حفظ نباتات مازندران افزود

 .تحقیقات استان قرار می گیرند
 

ها ممنوعیت جا به جایی نهال بین استان **  
ها منوط به داشتن جایی نهال بین استانمدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با اعالم این که هرگونه جا به 

پذیر است، گفتیریت حفظ نباتات استان مبدا و مقصد امکانگواهی بهداشت نباتی و با هماهنگی مد متقاضیان نهال برای احداث باغ  :

دار نهال در استان خرید کنند تا هم آسیبی به باغ های قدیمی شان نرسد و هم دچار ضرر و زیان نشونداز تولیدکنندگان مجوز . 
جایی نهال بین و داشتن گواهی قرنطینه اقدام به فروش و جا به کنندگان نهال که بدون مجوز وی افزود: در صورت مشاهده توزیع

کنند، از طریق دستگاه های تعزیراتی و انتظامی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفتها استان . 
س میوه به در حقیقت، آفت و بیماری ها از نکات مهم و قابل توجه در باغداری مازندران است که باید مورد توجه قرار بگیرد و مگ

  .عنوان مهمترین آفت همچنان باغداری استان را تهدید می کند
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دسته زنده شامل انواع بیماری و آفات و غیر زنده شامل حوادث  2متخصصان و کارشناسان کشاورزی،خسارت های کشاورزی را به 
ازندران را به شدت دچار خسارت می طبیعی سیل، توفان و خشکسالی تقسیم بندی می کنند که امروز همه این عوامل کشاورزی م

 .کند
 

 ضرورت نگاه به بازار مصرف در انتخاب نهال  **
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن تاکید بر خرید نهال دارای برچسب گواهی 

ی باغات از نهال های پرتقال توسرخ و نارنگی های سالمت و کد مخصوص همان رقم، گفت که باغداران در اصالح و نوساز
 .زودرس استفاده کنند

هادی ایزدی خطاب به باغداران تاکید کرد: نهال دارای برچسب گواهی سالمت در صورت هر گونه خسارت آفتی و یا ندادن 
 .محصول مورد نظر قابل پیگیری است و از سوی تولید کننده نهال جبران خسارت می شود

درصد درختان مرکبات استان زیر کشت 70شاره به این که در یک دهه اخیر با اجرایی شدن طرح اصالح و نوسازی، حدود وی با ا
رقم پرتقال تامسون رفته است، افزود: با توجه به خاصیت صد درصدی تازه خوری و تولید مازاد بر مصرف آن، امروز با چالش 

 .بازار این میوه مواجه هستیم
درصد باغ های نارنگی استان را ارقام جدید میان رس پیچ و کلمانتین با تولید  10اشاره به این که اکنون کمتر از این مسئول با 

تن در هر هکتار تشکیل می دهد، گفت: رقم نارنگی 50متوسط  ' درصد باغ های نارنگی استان را شامل می شود 60اونشو' هم  . 
'وی از رقم  درصد باغات  30به عنوان دیگر رقم نارنگی استان مازندران یاد کرد و افزود:  تن در هکتار70میاکاوا' با تولید 

 .نارنگی استان از این رقم هستند که می تواند بیشتر شود
ایزدی با اشاره به این که هرچه سن درختان باالتر برود، میانگین تولید نیز افزایش می یابد، گفت: تمام ارقام نارنگی مقاوم در برابر 

ستند و عطر و طعم خوبی دارندسرما ه . 
وی از باغداران مازندران خواست تا در ادامه اصالح و نوسازی باغات مرکبات به رقم جدید نارنگی کلمانتین و پیچ به دلیل 

 .بازارپسندی داخلی و خارجی بیشتر توجه کنند
رقم مورد تایید موسسه تحقیقات مرکبات کشور اشاره رقم پرتقال توسرخ 'تاراکو ' و 'کاراکارا' به عنوان مهم ترین  2این مسئول به 

 .کرد و گفت: به اندازه کافی نهال های این ارقام در استان وجود دارد
هزار تن انواع مرکبات در استان تولیدشده است 500میلیون و 2بر اساس آمار رسمی جهاد کشاورزی مازندران امسال حدود  . 

 
** جا به جایی نهال حساسیت و کنترل جدی پلیس نسبت به   

فرمانده پلیس راه مازندران هم گفت که بر اساس قوانین و مقررات کامیون ها و وانت بارهایی که کاالها را با فاصله بیشتر از 
کیلومتر از مبدا تا مقصد حمل می کنند، باید بارنامه داشته باشند25 . 

استان وارد می شود، باید بارنامه داشته باشد و پلیس نسبت به جا سرهنگ علیرضا قدمی افزود: به طور یقین نهال هایی که از خارج 

 .به جایی و حمل نهال نیز در استان بویژه زمان کاشت حساسیت بیشتری را دارد
 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 21/12/1397تاریخ :

هکتار گلخانه در کشور احداث شد27۶3  
هکتار  763هزار و  2معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه گذشته،  -ایرنا  -سنندج 

 .گلخانه در سطح کشور احداث شده است

لحاظ احداث گلخانه اشاره کرد و محمدعلی طهماسبی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به وضعیت کشور از 
هزار و  48باید به  1404ساله توسعه گلخانه های کشور، وسعت این اماکن تا پایان سال  10اظهار داشت: طبق برنامه 

هکتار برسد 355 . 
وی اضافه کرد: اوایل آغاز برنامه مذکور احداث و توسعه گلخانه با شیب مالیمی پیش رفت تا هم آموزش های الزم در 

 .این رابطه به مردم ارائه شود و هم صنعت گلخانه به خوبی در جامعه جا بیفتد و رشد کند
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: عالوه بر آموزش های کوتاه مدت، از طریق وزارت علوم تحقیقات و 

دفناوری هم رشته ای در مقطع کارشناسی برای تولید محصوالت گلخانه ای ایجاد ش . 
وی با اشاره به اینکه زیربنا و بستر کار احداث گلخانه در کشور فراهم است، یادآور شد: ایجاد گلخانه جزو طرح های 

 .اقتصاد مقاومتی است و پیشرفت کار در این رابطه باید از طریق سامانه نیپا درج و اعالم شود
هکتار در  763هزار و  2پایان امسال می بایست  طهماسبی تاکید کرد: براساس برنامه زمانبندی شده در هر سال، تا

درصد این برنامه تحقق پیدا کرد 100کشور ایجاد شود که تا پایان بهمن ماه  . 
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تسهیالت ارزان قیمت به احداث گلخانه ها اختصاص داده می 

های کوچک مقیاس هم از طریق وزیر جهاد به ادارات کل جهاد کشاورزی استان شود، گفت: صدور مجوز احداث گلخانه 

 .ها ابالغ شده است
متر مربع حتی در حریم شهرها و روستاها بر اساس دستور وزیر جهاد  150و  100وی افزود: احداث گلخانه در مقیاس 

 .کشاورزی بخشنامه شده و قابل اجرا است
ه و سایبان در باغات در راستای استفاده از منابع راکد، افزایش تولید و توان ملی، ایجاد طهماسبی یادآور شد: ایجاد گلخان

 .اشتغال پایدار و صرفه جویی در مصرف آب انجام می شود
  لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت
 خبرنگاران جوان  – 20/12/1397تاریخ : 

میلیون تن سبزی و صیفی در کشور/توسعه کشت نشایی در دستور کار قرار گرفت 25پیش بینی تولید   
میلیون تن تولید را داریم 2۵هزار تن سبزی و صیفی با پیش بینی  7۶۶برنامه کشت  97-98اصغری گفت: برای سال زراعی  . 

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین اصغری مدیرکل دفتر محصوالت رنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خب به گزارش
های همسایه و روسیه بوده که نسبت اظهار کرد: عمده صادرات سبزی و صیفی به کشور  ای و جالیزی معاونت امور زراعتعلوفه

دهدبه سال گذشته افزایش نشان می . 
هزار تن اعالم کرد 900میلیون و  2 را ۶9وی میزان صادرات سبزی و صیفی در سال  . 

شود، بیان کرد: کل نیاز ساالنه بذر درصد بذر مورد نیاز سبزی و صیفی در داخل کشور تولید می 70تا  ۶۵اصغری با بیان این که 
تن بذر نیاز هزار  ۵00تن است. برای تولید سیب زمینی ساالنه به  ۴۵00هزار تا  ۴سبزی و صیفی به غیر از سیب زمینی حدود 

 .داریم
میلیون عدد در سال اعالم کرد 10میزان تولید مینی تیوبر برای هسته اولیه بذر سیب زمینی را نزدیک به   وی . 

 آشفتگی صیفی جات به بازار شب عید می رسد؟/ رد پای قاچاق در محصوالت سبزی :بیشتر بخوانید
تومانی به حوزه سبزی و صیفی  ۴200ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی درباره تخصیص ارز مدیرکل دفتر محصوالت علوفه

گیردگفت: با حمایت این وزارتخانه، ارز دولتی به واردات بذر هیبرید و اصالح شده سبزی و صیفی تعلق می . 
تن بذور اصالح شده و هیبرید سبزی و صیفی مورد نیاز وارد کشور و  1170وی ادامه داد: بر اساس آمار گمرک تا کنون بیش از 

 .ترخیص شده و در اختیار بهره برداران قرار گرفته است
میلیون تن تولید را  2۵هزار تن سبزی و صیفی با پیش بینی  7۶۶برنامه کشت  97-98اصغری با اشاره به اینکه برای سال زراعی 

سطح زیر کشت این محصوالت در فضای باز است داریم، بیان کرد: سیاست ما کاهش . 
هزار هکتار سطح زیر کشت محصوالت سبزی و صیفی را در نظر گرفتیم و این  7وی افزود: در راستای این سیاست، امسال کاهش 

 .کاهش سطح با افزایش عملکرد تولید جبران خواهد شد
به توسعه کشت نشایی محصوالت سبزی و صیفی در فضای باز ای و جالیزی معاونت امور زراعت مدیرکل دفتر محصوالت علوفه

های سبزی و صیفی با هزار هکتار از عرصه 200بیش از  9۶-97به منظور کاهش مصرف آب اشاره کرد و گفت: سال زراعی 
کشت نشایی انجام شد، هر چند که برخی محصوالت مانند سیب زمینی و سبزی جات برگی به علت ماهیت رشد شان قابلیت کشت 

 .نشایی ندارند
دهندای از کشت نشایی را تشکیل میوی افزود: هندوانه، خربزه، پیاز و گوجه فرنگی بخش عمده . 

زایش بهره وری آب را مهمترین رویکرد در حوزه تولید سبزی و صیفی در فضای باز دانست و گفت: افزایش بهره وری اصغری، اف
گیردهایی مانند کشت نشایی، مالچ پاشی، بهبود شرایط تغذیه و تغییر سیستم آبیاری صورت میبا روش . 

ها در این محصوالت وجود در زمینه استفاده از نهاده وی در مورد کود مصرفی در حوزه سبزی و صیفی نیز اظهار کرد: مشکلی
تومانی هستند ۴200های اصلی و سموم در حوزه سبزی و صیفی مشمول دریافت ارز ندارد، ضمن آن که کود . 

ای و جالیزی معاونت امور زراعت از راه اندازی سامانه رصد سطح زیر کشت محصوالت سبزی و مدیرکل دفتر محصوالت علوفه
خبر داد و گفت: این سامانه در درون سامانه پهنه بندی ایجاد شده و محصوالت عمده سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی در صیفی 
گیردهای کشت از نظر سطح، روش کشت، آبیاری، نوع محصول، فصل کشت و پیش بینی تولید مورد پایش قرار میکانون . 

روز به دلیل صادرات و تنظیم بازار بسیار مهم استوی در پایان تصریح کرد: کسب اطالعات دقیق و به  . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 21/12/1397تاریخ : 

افزایش می یابد 9۸تولید گوشت در سال   
خبر داد  98های افزایش تولید گوشت قرمز در سال معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، از نهایی شدن پروژه -ایرنا-تهران

بهار، سال خوبی را برای دام کشور رقم خواهد زد و نتیجه آن، تولید گوشت بیشتر برای سال آینده استو افزود: تداوم بارش ها در  . 
در حاشیه گردهمایی سراسری معاونان بهبود تولیدات « مرتضی رضایی»به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 

زارت جهادکشاورزی برگزار شد، گفت: اکنون کمبودی در تولید گوشت ها که در سالن توسعه ودامی سازمان جهادکشاورزی استان
برابری قیمت گوشت وارداتی تنظیم بازار با گوشت داخلی، عامل اصلی ایجاد  2.5تا  2قرمز در کشور وجود ندارد و تفاوت 

های طوالنی در کشور استصف . 
هزار تن گوشت تنظیم بازار وارد کند که  160ن است که حدود وی افزود: دولت و جهاد کشاورزی برای رفع این مشکل، به دنبال ای

 .عدد بسیار بزرگی است
دار کردن و هویت دادن به دام را یکی از الزامات توسعه صنعتی پرورش دام برشمرد و گفت: تا وقتی مطلع نباشیم رضایی، شناسنامه

ریزی ما نتیجه ای نخواهد داشتامهچه دامی در کجا، با چه نژادی و توسط چه کسی درحال پرورش است، برن . 
 

** درصد گوشت گوسفندی از سوی عشایر  30تا  20تولید   
درصد توسط عشایر تولید  30تا  20معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخشی از گوشت گوسفندی یعنی حدود 

برنامه اصالح نژادی،  98های عشایری دارد تا در سال ی برای دامکامل شود، گفت: مرکز اصالح نژاد معاونت امور دام، برنامهمی
های عشایری نیز شودهای روستایی و صنعتی شامل دامبهبود تولیدات )نحوه تغذیه و مدیریت تولید مثل( سیستم . 

و هدفمند برای آن  گیرد بلکه به صورت متمرکزوی افزود: البته این بدان معنا نیست که در بخش دام عشایری کاری صورت نمی
شود ریزیها نیز باید برنامهدام . 

 
 برنامه های جهاد کشاورزی برای افزایش تولید گوشت قرمز  **

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: توسعه پرورش گاوهای گوشتی و شیری، ارائه تسهیالت و فراهم کردن 
گذاری ورود ک پربازده که اصالح شده و چندقلوزا و دارای رشد باالیی هستند و نیز پایهبستر الزم برای افزایش جمعیت دام های سب

هایی است که معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی پروار به ویژه گوساله در نقاط مختلف کشور، از جمله پروژههای پایهدام
بینی کرده استپیش 98برای افزایش تولید گوشت قرمز در سال  . 

یابدهزار تن تولید گوشت قرمز در کشور افزایش می 70تا  60، حدود 1400مدت تا افق افزود: در برنامه میان وی  . 
درصد جمعیت دام کشور افزایش  17تا امسال، چیزی حدود  93رضایی با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از سال 

ها در بهار، سال بسیار عالی برای دام بینی هواشناسی برای تداوم این بارشو پیش های خوب پاییزهیافته است، گفت: امسال با بارش
 .بخصوص دام روستایی و عشایری خواهد بود

ابالغ شد، گفت: در  90نامه اجرای آن، در سال در مجلس مصوب و شیوه 88وی با بیان اینکه قانون نظام جامع دامپروری در سال 
سازی این طرح بر دامداران تکلیف شده تا ظرف مدت قانونی نسبت به م، الزاماتی قانونی برای پیادهنامه اجرای جابجایی داآیین

گذاری دام خود اقدام کنندهویت . 
ماه یا یکسال،  6میلیون راس دام در کشور، ظرف مدت  85تا  80معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود 

ها وجود نداردبرای این دام گذاری استانداردامکان پالک . 
گذاری دام در مرکز اصالح نژاد، حبر داد و گفت: همه هویت های کشور با طراحی سامانهوی بر لزوم اقدامات الزم نسبت به ثبت دام

ها نیز در حال تدوین استنامهسازی و شیوهالزامات طرح در حال آماده . 
 

 تدارک کافی گوشت مرغ برای شب عید **
ون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در بخش دیگری، از تدارک کافی گوشت مرغ برای شب عید خبر داد و افزود: معا

ریزی گوشتی صورت گرفته که میلیون قطعه جوجه 121کمبودی برای عرضه گوشت مرغ در کشور وجود ندارد و در بهمن ماه 
شودبرای شب عید وارد بازار می . 

تومان در میادین در اختیار مصرف کنندگان قرار دارد 500هزار و  11ون نیز مرغ تنظیم بازار با قیمت به گفته وی، هم اکن . 
ریزی برای تولید گوشت مرغ برای ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این معاونت تولید جوجه در رضایی همچنین از برنامه
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ریزی در تاریخ صنعت رساند که ثبت این میزان جوجهمیلیون قطعه می 128میلیون و  120فروردین و اردیبهشت ماه را به بیش از 

سابقه خواهد بودطیور ایران بی . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  – 18/12/1397تاریخ : 

میلیون رأس رسید  ۶2.7تعداد دام سبک کشور در بهمن ماه به   
گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، تعداد گوسفند و بز طبق اعالم مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج بهمن ماه طرح آمارگیری اندازه

میلیون رأس رسید ۶2.7درصدی نسبت به مهر ماه سال جاری، به  20های کشور با رشد موجود در دامداری .  
، تحقیقات به عمل آمده و نتایج پنج دوره آمارگیری تخصصی از فعالیت مرکز آمار ایرانبه گزارش برگزاری فارس به نقل از 

های پاییز و دهد که جمعیت دام سبک در طول سال در حال تغییر است. با افزایش زایش گوسفند و بز در فصلدامداری نشان می
های پرواری، های بهار و تابستان، با کاهش زایش و همچنین خروج دامیابد و در فصلها افزایش مین، جمعیت این نوع دامزمستا

یابدجمعیت دام سبک کاهش می . 
های گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، تعداد گوسفند و بز موجود در دامداریاندازه بر اساس نتایج بهمن ماه طرح آمارگیری

میلیون رأس رسید ۶2.7درصدی نسبت به مهر ماه سال جاری، به  20کشور با رشد  . 
 :گزارش تفصیلی این طرح آمارگیری به شرح زیر است

)به دالیل مختلف، از جمله شرایط اقلیمی کشور و ذائقه مردم، پرورش گوسفند و بز  شوند( در که اصطالحاً دام سبک نامیده می

 1.2، نزدیک به 1393خوردار است. مطابق نتایج سرشماری عمومی کشاورزی در مهر ماه کشور ما از رونق زیادی بر
پرداختندمیلیون رأس دام سبک می ۴3.8بردار کشاورزی به پرورش بهره میلیون . 

ل در دهد که جمعیت دام سبک در طول ساتحقیقات به عمل آمده و نتایج پنج دوره آمارگیری تخصصی از فعالیت دامداری نشان می
های یابد و در فصلها افزایش میهای پاییز و زمستان، جمعیت این نوع دامحال تغییر است. با افزایش زایش گوسفند و بز در فصل

یابدهای پرواری، جمعیت دام سبک کاهش میبهار و تابستان، با کاهش زایش و همچنین خروج دام . 
در مرکز آمار ایران طراحی « گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبکاندازه»رگیری گیری ماهانه این تغییرات، طرح آمابا هدف اندازه

استان کشور در حال اجرا است 31ریزی شد و از مهر ماه امسال با کمک کارشناسان آمار سازمان مدیریت و برنامه . 
تلفنی( –های ثابت و شیوه ترکیبی حضورینههای جدید آمارگیری )استفاده از نمونه مؤثر، نمونتایج این طرح آمارگیری که با شیوه

رأس و تعداد  میلیون 46 جاریهای کشــور در بهمن ماه سالدهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداریشود، نشان میاجرا می
افزایش یافته است درصد 1۵.۴و  21.9ترتیب رأس بوده، که نسبت به مهر ماه، به میلیون 1۶.7بز و بزغاله  . 

شده رأس بوده، که نسبت به تعداد بره و بزغاله زاییده میلیون 1.۶و  ۵.۴ترتیب شده به ، تعداد بره و بزغاله زاییده1397ر بهمن ماه د
افزایش یافته است درصد ۵۴.8و  107.1در مهر ماه   

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 18/12/1397تاریخ : 

 درصد تولید طیور کشور در زنجیره قرار دارد 30
درصد تولید طیور کشور در قالب زنجیره کامل قرار دارد که باید این رقم افزایش یابد 30وزیر جهادکشاورزی گفت: -ایرنا -سمنان . 

طرح اشتغال روستایی در استان سمنان با حضور اسحاق  110به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز شنبه در آیین افتتاح همزمان 
و کد آی آر  2واحد دارای خط  ۶۴واحد کشتارگاه طیور و ماکیان در کشور،  270از  :جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری افزود

اردهای جهانی است و قابلیت صادراتی داردهستند یعنی محصوالتشان مطابق استاند . 
وی تکمیل زنجیره تولید را از برنامه های مهم وزارت جهادکشاورزی دانست و خاطر نشان کرد: بقیه تولیدکنندگان طیور در کشور 

 .نیز باید به این سمت حرکت کنند و تکمیل زنجیره در بخش تولید کشاورزی به فرهنگ تبدیل شود
هزار تن  ۴00میلیون و  2زی ایران را جزو هشت کشور دنیا در صنعت تولید مرغ برشمرد و اضافه کرد: ساالنه وزیر جهاد کشاور

کیلوگرم از باالترین میزان سرانه در جهان  30تا  28گوشت مرغ در کشور تولید می شود و مصرف گوشت مرغ ایران به میزان 
 .است

هزار تن در شرایط کنونی را  ۴00میلیون و  2تن از ابتدای انقالب اسالمی به  هزار 1۵0حجتی افزایش تولید گوشت مرغ از حدود 
 .از دستاوردهای مهم جمهوری اسالمی بر شمرد

وی تاکید کرد: تولیدات کشاورزی کشور اکنون باید به سمت نماد سازی و آماده سازی برای عرضه در بازارهای جهانی برنامه 
 .ریزی شود

کرد: گرفتاری بازار مرغ، التهاب های مقطعی قیمت گوشت مرغ و برخی مشکالت ساز و کارهای وزیر جهادکشاورزی بیان 
 .زنجیره، بخشی از معضل های حوزه تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ است

ضه به وی با بیان اینکه باید بیشتر دغدغه های تولید و عرضه مرغ را کاهش داد افزود: برنامه ریزی برای زنجیره از جوجه تا عر
 .بازار و تامین نهاده ها به همت بخش خصوصی از رویکردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی است

 .حجتی بیان کرد: دولت پشتیبان بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ها و تعاونی های حوزه صنعت مرغ است
شغل جدید در استان سمنان  233با  میلبارد لایر ۵70طرح با  ۶7طرح اشتغال روستایی  110وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: از 

 .در مجموعه وزارت جهادکشاورزی است
به گزارش ایرنا، در سفر یک روزه اسحاق جهانگیری به استان سمنان بزرگترین واحد فلزات غیردولتی کشور در شهرک صنعتی 

به بهره برداری رسید شهرستان آرادان و کشتارگاه صنعتی طیور در شهرک صنعتی ِایواَنکِی شهرستان گرمسار 2فجر  . 
میلیارد لایر و برای خرید  50میلیارد لایر سرمایه ثابت و خرید ماشین آالت خارجی  220برای ساخت کشتارگاه صنعتی طیور، 

هزار یورو هزینه شده است 200میلیون و  10ماشین آالت خارجی  . 
نفر  70ارگاهی ساخته شده که با افتتاح این طرح برای هزار متر مربع زمین و هفت هزار متر مساحت کشت 20این واحد صنعتی در 
 .شغل ایجاد شده است

میلیارد از محل تسهیالت رونق تولید پرداخت شده است 30میلیارد لایر از محل اشتغال روستایی و  50برای ساخت این کشتارگاه  . 
هزار نفر است، این  70ر مربع و جمعیتی حدود کیلومت 182گرمسار غربی ترین شهرستان استان سمنان و دارای وسعت پنج هزار و 

شهرستان از شمال به دماوند، از غرب به ورامین، از شرق به شهرستان آرادان و از جنوب به کویر مرکزی محدود می شود و در 
کیلومتری غرب مرکز استان سمنان واقع است 110 . 

صد در شهرستان های گرمسار و آرادان مستقر استدر 40واحد تولیدی فعال در استان سمنان  10هزار و  2از مجموع  . 
هزار نفر جمعیت در غرب استان سمنان قرار دارد 15شهرستان آرادان با دستکم  . 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت به منظور افتتاح چند  1395اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در چهارم شهریور 

ده بودطرح صنعتی به استان سمنان سفر کر . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 21/12/1397تاریخ : 

9۸ریزی در سال میلیون قطعه جوجه 120لیدات دامی تا پایان دولت دوازدهم/ درصدی تو 70افزایش   
هزار تن تولید گوشت قرمز در کشور  70تا  ۶0، حدود 1۴00مدت تا افق ها در برنامه میانریزیرضایی گفت: بر اساس برنامه

یابدافزایش می . 
پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی؛ مرتضی رضایی، معاون  به نقل از ،روه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگ به گزارش

 ها کهدر حاشیه گردهمایی سراسری معاونین بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان وزارت جهاد کشاورزی تولیدات دامی
های دومنظوره )گوشتی و شیری(، ارائه تسهیالت ر شد، اظهار کرد: توسعه پرورش گاودر سالن توسعه وزارت جهادکشاورزی برگزا

پربازده که اصالح شده، چندقلوزا و دارای رشد باالیی هستند و همچنین  های سبکدام و فراهم کردن بستر الزم برای افزایش جمعیت
هایی است که معاونت امور دام وزارت کشور از جمله پروژهپروار بخصوص گوساله در نقاط مختلف های پایهگذاری ورود دامپایه

 بینی کرده است.پیش 98جهاد کشاورزی برای افزایش تولید گوشت قرمز در سال 
 

هزار تن تولید گوشت قرمز در کشور افزایش  70تا  ۶0، حدود 1۴00مدت تا افق در برنامه میان  وی افزود: بر اساس برنامه ریزی ها
 یابد.می
 

درصد جمعیت دام کشور افزایش یافته  17تا امسال، چیزی حدود  93یی با بیان این که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از سال رضا
 ها برای بهار، سال بسیار عالی برایبینی هواشناسی برای تداوم این بارشهای خوب پاییزه و پیشاست، تصریح کرد: امسال با بارش

است که در نیمه دوم سال وارد بازار  98و عشایری خواهد بود که ماحصل آن تولید گوشت بیشتر در سال  ویژه دام روستاییدام به
 خواهد شد.

 دام و طیور؛ بخش عمده تولیدات استان زنجان بیشتر بخوانید:
برابری قیمت  2.۵تا  2این مسوول با بیان این که در حال حاضر کمبودی در تولید گوشت قرمز در کشور وجود ندارد، گفت: تفاوت 

های طوالنی در کشور است و دولت و وزارت جهاد کشاورزی گوشت وارداتی تنظیم بازار با گوشت داخلی عامل اصلی ایجاد صف
هزار تن واردات رسمی گوشت تنظیم بازار اتفاق بیفتد که عدد بسیار بزرگی  1۶0برای رفع این مشکل به دنبال این است که نزدیک به 

 است.
 

دار کردن و هویت دادن به دام را یکی از الزامات توسعه صنعتی پرورش دام عنوان و اظهار کرد: تا وقتی که مطلع اسنامهرضایی، شن
 های ما از بی اساس است.ریزینباشیم چه دامی در کجا، با چه نژادی و توسط چه کسی در حال پرورش است، برنامه

 
ابالغ شده  90نامه اجرای این طرح در سال در مجلس مصوب شد و شیوه 88در سال وی با بیان این که قانون نظام جامع دامپروری 

سازی این طرح برای دامداران تکلیف شده است که ظرف نامه اجرای جابجایی دام، الزاماتی قانونی برای پیادهاست، افزود: در آیین
 گذاری دام خود اقدام کنند.مدت قانونی نسبت به هویت

 میلیون دام در کشور وجود دارد 8۵ 
میلیون رأس دام در کشور وجود دارد و بدیهی است  8۵تا  80معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که حدود 

گذاری دام کرد: با طراحی سامانه هویت  ها وجود ندارد، بیانگذاری استاندارد برای این دامماه یا یکسال، امکان پالک ۶ظرف مدت 
سازی گیرد. در این راستا تمام الزامات طرح در حال آمادههای کشور صورت میدر مرکز اصالح نژاد دام، اقدام الزم نسبت به ثبت دام

 ها در حال تدوین است که امیدواریم در فرصت بیشتری نسبت به اجرای این طرح اقدام شود.است و شیوه نامه
 

درصد از گوشت قرمز منشاء گوسفندی تولیدی کشور  30تا  20از گوشت تولیدی کشور یعنی حدود  رضایی با بیان این که بخشی
 98های عشایری دارد تا در سال های کاملی برای دامشود، گفت: مرکز اصالح نژاد معاونت امور دام برنامهتوسط عشایر تولید می

ری نیز های عشایهای روستایی و صنعتی شامل دامولید مثل و ...( سیستمبرنامه اصالح نژادی، بهبود تولیدات )نحوه تغذیه، مدیریت ت
 شود.

 
ها گیرد، اما به صورت متمرکز و هدفمند برای آن دامبه گفته وی، این بدان معنی نیست که در بخش دام عشایری کاری صورت نمی

 های الزم صورت گیرد.ریزییز باید برنامهن
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اد کشاورزی از تدارک کافی گوشت مرغ برای شب عید خبر داد و افزود: کمبودی برای عرضه گوشت معاون تولیدات دامی وزارت جه
ریزی گوشتی صورت گرفته که برای شب عید وارد میلیون قطعه جوجه 121مرغ در کشور وجود ندارد و برای این امر در بهمن ماه 

 شود.بازار می
 

 تومان در میادین در اختیار مصرف کنندگان قرار دارد. ۵00هزار و  11با قیمت  به گفته وی، در حال حاضر نیز مرغ تنظیم بازار
 

ریزی برای تولید گوشت مرغ برای ماه مبارک رمضان نیز خبر داد و تصریح کرد: این معاونت تولید جوجه در رضایی از برنامه
ریزی در تاریخ صنعت اند که ثبت این میزان جوجهرسمیلیون قطعه می 128میلیون و  120فروردین و اردیبهشت ماه را به بیش از 

 سابقه خواهد بود.طیور ایران بی
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 ایرنا  – 18/12/1397تاریخ : 

 جمعیت دام سبک در کشور افزایش یافت
درصدی در  20ها با رشد مرکز آمار ایران اعالم کرد: جمعیت دام سبک کشور شامل گوسفند و بز موجود در دامداری -ایرنا -تهران

هزار راس رسید 700میلیون و  62ماه امسال، به بهمن ماه نسبت به مهر  . 
به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز آمار ایران، تحقیقات به عمل آمده و نتایج پنج دوره آمارگیری تخصصی از فعالیت دامداری نشان 

مستان، جمعیت این نوع دهد که جمعیت دام سبک در طول سال در حال تغییر است. با افزایش زایش گوسفند و بز در پاییز و زمی
یابدهای پرواری، جمعیت دام سبک کاهش مییابد و بهار و تابستان، با کاهش زایش و خروج دامها افزایش میدام . 

گزارش تفصیلی این طرح آمارگیری نیز نشان می دهد به دالیل مختلف، از جمله شرایط اقلیمی و ذائقه مردم، پرورش گوسفند و بز 
ر، از رونق زیادی برخوردار است)دام سبک( در کشو .  

میلیون  43.8میلیون بهره بردار کشاورز، کار پرورش  1.2، حدود 1393طبق نتایج سرشماری عمومی کشاورزی در مهرماه سال 
 .راس دام سبک را برعهده داشته اند

در حال تغییر است و طرح  تحقیقات انجام شده درباره فعالیت دامداری ها نشان می دهد که جمعیت دام سبک در طول سال
گیری ماهانه این تغییرات، در مرکز آمار ایران طراحی و از از نیز با هدف اندازه« گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبکاندازه»

استان، اجرایی شده است 31مهرماه امسال، با کمک کارشناسان آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی  . 
که با شیوه های جدید )استفاده از نمونه موثر، نمونه های ثابت و شیوه ترکیبی حضوری تلفنی( عملیاتی می نتایج این طرح آمارگیری 

میلیون راس و تعداد بز و بزغاله  46شود، بیانگر آن است که شمار گوسفند و بره موجود در دامداری های کشور در بهمن امسال 
درصد افزایش داشته است 15.4و  21.9رتیب میلیون راس بوده که نسبت به ماه مهر، به ت 16.7 . 

میلیون راس بوده که نسبت به تعداد بره و بزغاله زاییده  1.6و  5.4در بهمن ماه امسال نیز تعداد بره و بزغاله متولد شده به ترتیب 
درصد افزایش یافته است 54.8و  107.1شده در مهرماه،  . 

ری مرکز آمار ایران، در مهر امسال تعداد به گزارش ایرنا، بر اساس نتایج اولیه آمارگی  14.5میلیون راس گوسفند و بره و  37،5

ترتیب  ، به1393های کشور موجود بوده که نسبت به زمان مشابه در سال میلیون راس بز و بزغاله در دامداری درصد  17.6و  20

 .افزایش نشان می دهد
و  14.9میلیون راس و تعداد بز و بزغاله در همین مدت، به  40و  39،6ترتیب به تعداد گوسفند و بره در آبان و آذر امسال نیز به 

ها از روند افزایشی جمعیت دام سبک در کشور حکایت داردرسیده است که بررسی ترکیب گله و زایش دام 15.4 . 
  لینک خبر
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 حبوبات
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 خاک

 ایرنا  – 18/12/1397تاریخ : 

 الیحه جامع قانون حفاظت خاک کشور به زودی ابالغ می شود
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: به زودی الیحه جامع قانون حفاظت خاک کشور از سوی مجلس  -ایرنا -کرج

به دولت ابالغ می شود شورای اسالمی . 
به گزارش ایرنا، علیمراد اکبری روز شنبه در آئین معرفی نخستین مدیرکل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی که در معاونت آب و 

 .خاک وزارت جهاد کشاورزی در کرج برگزار شد، افزود: مساله خاک در ایران یکی از مولفه های اصلی تولید است
زیادی بود که به دنبال بحث خاک بودیم و یکی از بزرگترین مشکالت ما جایگاه قانونی خاک بود که وجود وی اظهار داشت: زمان 

 .نداشت
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: الیحه حفاظت خاک پس از سال ها پیگیری سرانجام امسال به تصویب مجلس شورای اسالمی 

آن را تائید کرد رسید و شورای نگهبان هم پس از اصالح موارد اختالفی، . 
وی اظهار داشت: همسو با این حرکت دیدیم که بحث تخصصی جایگاه خاک کشاورزی در معاونت آب وخاک وزارت جهاد 

 .کشاورزی خالی است که در پی مکاتبات زیاد با وزیر توانستیم موافقت وی را برای تشکیل دفتر خاک دریافت کنیم
با نگاه اجرایی راه اندازی شد« خاک»ی اولین بار در تاریخ ایران دفتری به نام معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: امروز برا . 

وی با اشاره به جایگاه خاک به خصوص در بخش کشاورزی، افزود: ما تا کنون بیشتر روی موضوع آب در کشور تاکید داشته ایم و 
آب و خاک در کنار هم معنی و مفهوم پیدا می کنند، زیرا عنصر  2تالش کردیم که جایگاه آب را برای جامعه تبیین کنیم در حالی که 

 .خاک بستر تولید و مخزن آب است و ظرفیت تولید و نگهداری آب در خودش را تامین می کند
 .اکبری بیان داشت: اگر خاکی قوی، حاصلخیز و دارای مواد آلی باال نداشته باشیم، از منابع آب هم نمی توانیم به درستی استفاده کنیم

درصد صرفه جویی آب در آن بیشتر است 30درصد است تا  2وی گفت: خاکی که دارای مواد آلی باالی  . 
وی با اشاره به اهمیت باالی خاک چه در بخش کشاورزی و چه در بخش غیرکشاورزی، افزود: ایران یکی از کشورهایی است که 

 .درصد فرسایش خاک باالیی دارد
اد مختلفی برای فرسایش خاک در کشورمان مطرح می شود که باید با کمک دستگاه های مختلف اکبری اظهار داشت: همواره اعد

همچون سازمان جنگل ها و مراتع، موسسات تحقیقاتی خاک و آب و پژوهشکده حاصلخیزی آب و خاک به طور حتم اطالعات موجود 
 .را تدقیق کنیم تا میزان واقعی فرسایش خاک را بدانیم

ت تحقیقاتی همواره با اهداف کالن بهبود وضعیت خاک کشاورزی، پژوهش انجام می دهند که می تواند روی وی افزود: موسسا
 .افزایش کربن آلی خاک، جلوگیری از آلودگی خاک و جلوگیری از فرسایش خاک تاثیرگذار باشد

زی به خصوص در مزرعه خیلی معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: به نظر می رسد که روی فرسایش در خاک های کشاور
 .کار نشده است که باید یکی از برنامه های دفتر خاک این موضوع باشد

وی ادامه داد: خوشبختانه ظرفیت قانونی هم برای این کار داریم به طوری که در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده که 
انجام دهدهزار هکتار وضعیت بهبود خاک کشاورزی در کشور  500ساالنه  . 

هزارم خاک، نقشه کربن خاک و  25اکبری خاطرنشان کرد: برای تحقق این موضوع بایستی ابتدا تهیه نقشه های مدیریت پذیر یک 
 .نقشه آلودگی خاک ها در کشور تهیه شود و به صورت مرتب رصد و مدیریت را در امور خاک پیش برد

همچون سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت نیرو تهیه شود که  وی افزود: این نقشه ها باید به کمک دستگاه هایی
 .مطالعات زیادی روی خاک شناسی انجام داده اند

میلیون هکتار از اراضی آبی ما در آبخور  3.2معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در پروژه های سدسازی کشور که حدود 
استسدهاست، مطالعات خاک شناسی شده  . 

 .وی گفت: در پروژه های خاک و آب مطالعات نیمه تفصیلی دقیق باید انجام دهیم
اکبری تاکید کرد که یکی از اهداف این است که جایگاه خاک را در گریدبندی سازمان برنامه و بودجه برای مشاورین، پیمانکاران، 

تقویت کنیم آزمایشگاه خاک شناسی، شرکت های تولید کود حیوانی به کمک این دفتر . 
وی اظهار داشت: تاسیس اداره کل خاک وزارت جهاد کشاورزی می تواند بین موسسات تحقیقاتی همچون خاک و آب، سازمان جنگل 

 .ها و مراتع و موسسه فنی و مهندسی و انجمن ها و دانشگاه ها رابطه ارگانیکی برقرار کند
خاک وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد جهانبخش میرزاوند امروز به عنوان نخستین مدیرکل دفتر  

  لینک خبر
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 خاک 

 ایرنا  – 18/12/1397تاریخ :

 اداره کل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شد
خدمات تخصصی و مهندسی کشاورزی  اداره کل دفتر خاک معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با هدف ارائه -ایرنا -کرج

 .روز شنبه در آئینی فعالیت خود را در استان البرز آغاز کرد
جهانبخش »به گزارش ایرنا، در این آیین که در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج برگزار شد، دکتر 

عرفی شدبه عنوان نخستین مدیرکل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی م« میرزاوند . 
 میرزاوند که دارای دکترای خاکشناسی است، پیش از این ریاست سازمان سیما، فضای سبز شهری شهرداری شیراز را برعهده داشت

. 
 .مدیرکل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی در این آیین گفت: برای تبیین جایگاه خاک در میان افکار عمومی باید تالش زیادی شود

شوری، آلودگی، کربن و تغییر کاربری از جمله آسیب هایی است که برای خاک به درجه بحران رسیده استوی افزود: فرسایش،  . 
میرزاوند اظهار داشت: برای خروج از این بحران ها باید حرکت های نو آغاز شود که در مرحله نخست باید خاک مورد توجه ویژه 

 .قرار گیرد تا رشد و نمو داشته باشد
همچنین باید این بخش از لحاظ نیروی انسانی، ساختار بودجه، حاکمیت قانونی، آموزش و پژوهش و بهره برداران در وی ادامه داد: 

 .مدیریت خاک مورد آسیب شناسی قرار گیرد
ل مدیرکل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: نمی توان با افزایش سطح زیر کشت نیاز غذایی کشور را تامین کنیم و باید به دنبا

 .افزایش عملکرد در سطح خاک و مزرعه باشیم
 .وی افزود: این امر نیازمند حفاظت و مدیریت خاک است تا قدرت باردهی و حاصلخیزی خاک افزایش یابد

میرزاوند با بیان اینکه دلیل تغییر کاربری در اراضی غیرکشاورزی مشخص است، اظهار داشت: باید متولی فرسایش خاک در 
نیز مشخص شوداراضی کشاورزی  . 

وی با بیان اینکه باید بانک اطالعاتی خاک به درستی تهیه شود، گفت: بعضی ساخت و سازها در بهترین خاک ها انجام می شود ولی 
 .در بعضی اراضی نیز شاهد هستیم نمی توانیم به لحاظ کیفیت خاک عملکرد را باال ببریم

رز استقرار داردمعاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی در استان الب . 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس – 21/12/1397تاریخ :

درصدی قیمت خرید تضمینی چغندرقند  20افزایش   
افزایش  97درصد نسبت به سال  20با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی چغندرقند 

  .یافت
، مجری طرح چغندرقند با اعالم این خبر گفت: وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

لایر رسید 3۶۴2لایر و چغندرقند پاییزه به  37۴۶ت هر کیلوگرم چغندرقند بهاره درصدی قیم 20با این افزایش  . 
علیرضا یزدانی افزود: افزایش قیمت خرید تضمینی چغندرقند در راستای حمایت از کشاورزان و به منظور پایداری تولید شکر کشور 

 .صورت گرفته است
کیلو گرم شکر یا  2لایر و جایزه  ۶1۵لوگرم چغندرقند تحویلی به مبلغ وی اظهار داشت: پرداخت کمک کرایه حمل به ازای هر کی

کیلو گرم تفاله خشک به عنوان جایزه تحویل چغندر قند نیز لحاظ شده است 20قند و  . 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس  – 18/12/1397تاریخ ک 

یابد مشکالت دولت در خرید تضمینی با عرضه جو و ذرت در بورس کاال پایان می  
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی دو سه سال اخیر با عرضه جو و ذرت کشور در بورس کاال براساس سیاست قیمت تضمینی، 

حصول وجود نداردامروز دیگر هیچ نگرانی از بابت خرید تضمینی دولت برای این دو م .  
پایگاه خبری بازار سرمایهبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از  سنا(، عباس کشاورز عنوان کرد: یکی از مسیرها برای ) 

بورس کاالی ایران است که در سال های آینده با همکاری وزارت جهاد ساماندهی معامالت بخش کشاورزی کشور، بدون تردید 
  .کشاورزی و بورس کاال شاهد توسعه مبادالت این حوزه در بورس کاال و حمایت اصولی از کشاورزان خواهیم بود

ورس کاال افزود: در معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح قیمت تضمینی ذرت و جو در ب
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به دلیل جدید بودن کار و عادت فعاالن این  33ابتدای اجرای این سیاست براساس ماده 

حوزه به مبادالت سنتی، مشکالتی وجود داشت، اما رفته رفته با نمایان شدن مزایای عرضه محصوالت در بورس شاهد رونق طرح 
که اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت و جو در بورس هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع صاحبان صنعت دامداری و  بودیم، به طوری

 .مرغداری و به طور کلی گروه های مصرف کننده بوده است
این است به گفته وی، امروز دولت هیچ نگرانی برای اجرای سیاست خرید تضمینی و ورود به بازار ذرت و جو ندارد و توصیه من 

که عرضه گندم هم به شکل پرحجم در بورس کاال آغاز شود به طوریکه واحدهای صنفی صنعتی، گندم موردنیاز خود را از طریق 
کنندبورس تامین می .  

کنند که گندم، محصول حساسی است و موانعی برای عرضه عمده آن در بورس کاال وجود کشاورز با بیان اینکه برخی عنوان می 

گفت: به شخصه نگرانی برای عرضه گندم در بورس کاال ندارم، به طوری که در مرحله نخست گندم مورد نیاز صنف و دارد، 
صنعت در بورس عرضه شود و به مرور با فراهم شدن شرایط، می توان زمینه عرضه کل گندم کشور را نیز در بورس مهیا کرد. 

یدکنندگان شیرینی، بیسکویت و سایر تولیدکنندگانی که برای تولید داخلی و صادرات به عنوان مثال کارخانه های تولید ماکارونی و تول
  .خود به گندم و آرد نیاز دارند، از بورس اقدام به خرید گندم کنند

کشاورز تاکید کرد: عرضه محصوالت کشاورزی از جمله گندم عالوه بر اینکه به شفافیت و ساماندهی مبادالت، حمایت از 
کند، به میزان قابل توجهی از بار سنگین مالی روی دوش دولت در خرید تضمینی می رشد کیفیت محصوالت کمک می کشاورزان و

شود و رقابت در تولید و فروش کاهد؛ همچنین با رونق معامالت این محصوالت در بورس، از مداخالت دولت در بازار کم می
کندکاالهای کشاورزی نیز رشد می .  

جهاد کشاورزی در پایان بر لزوم فرهنگ سازی و آشنایی کشاورزان با مکانیسم معامالت بورس تاکید کرد و گفت: باید معاون وزیر 
کشاورزان را با این سیستم معامالتی بورس آشنا کنیم، تا بتوانیم به سرعت در مسیر عرضه محصوالت کشاورزی در این بازار 

 .حرکت کنیم
  لینک خبر
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 دانه های روغنی
 ایران اکونا  – 20/12/1397تاریخ : 

های روغنی از کانادا به چین ممنوع شدواردات دانه   
  .چین اعالم کرد واردات دانه های خام روغنی یک شرکت کانادایی به دلیل پیدا شدن آفت در آن را ممنوع کرده است

تنش  تارنمای روزنامه گلوبال تایمز چین روز شنبه نوشت؛ ناظران بر این باورند که این اقدام پکن نشانه دیگری از تشدید  به گزارش
 .ها میان این کشور و کانادا پس از دستگیری و محاکمه منگ وانژو مدیر ارشد مالی شرکت هواوی از سوی اوتاوا است

با این وصف لوکانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در مصاحبه با خبرنگاران در مورد افزایش تنش ها میان این کشور و کانادا گفت 
ردکه این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندا . 

وی خاطر نشان کرد که گمرک چین متوجه برخی از آفات بسیار خطرناک در دانه های روغنی شده که شرکت کانادایی قصد وارد 
 .کردن آن را داشته است

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که نباید در این مورد سوء برداشت شود این گونه آفات کشاورزی برای مصرف 
یار خطرناک است و کانادا باید به قوانین این کشور در این زمینه احترام بگذاردکنندگان چینی بس . 

چین بزرگترین خریداری این محصول از کانادا است و فراورده یاد شده متعلق به شرکت بین المللی ریچاردسون بوده است و 
داشته باشدجلوگیری از ورود آن می تواند برای کشاورزان کانادایی زیان های زیادی درپی  . 

میلیون و  4میلیون تن رسید در حالی که چین به تنهایی نزدیک به  17میالدی به  2018کل تجارت این فراورده در جهان در سال 
درصد آن تولید کانادا بوده است 93هزار تن از آن را وارد کرده که  750 . 

  لینک خبر
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 عفرانز
 ایرنا  – 21/12/1397تاریخ : 

 بورس ایران به مرجع بین المللی تعیین قیمت زعفران تبدیل می شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بورس کاال می تواند با تکمیل ابزارهای مالی و معامالتی محصول زعفران، به  -ایرنا -تهران

قیمت بین المللی طالی سرخ تبدیل شودمرجع تعیین  . 

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، با هدف شفاف کردن معامالت مواد و کاالهای پایه از جمله محصوالت کشاورزی و همچنین 
 .بسترسازی برای صادرات منسجم آنها، روند ورود این محصوالت به بورس و راه اندازی ابزارهای جدید مالی رو به افزایش است

از مزایای عرضه محصوالت در بورس، کنار گذاشتن دالالن و واسطه هاست که باعث می شود سود اصلی عاید کشاورزان و 
 .تولیدکنندگان شود

در سال های گذشته شاهد آن بودیم که عمده سود حاصل از تولید زعفران به واسطه ها می رسد اما از سال جاری با رونق معامالت 
به شیوه نقدی، گواهی سپرده کاالیی و قراردادهای آتی شاهد بهبود شرایط کشاورزان و بازار زعفران کشور  زعفران در بورس کاال

 .هستیم
به گفته فعاالن بازار زعفران، با وجود اینکه زمان زیادی از عرضه های فیزیکی، معامالت گواهی سپرده کاالیی و قراردادهای آتی 

میزان سودآوری زعفران کاران به مراتب باالتر از سال های گذشته استزعفران در بورس کاال نمی گذرد، اما  . 
تن در بازار گواهی سپرده خرید و  27تن از این محصول به شکل فیزیکی و  66از آغاز عرضه زعفران در بورس کاال تاکنون 

 .فروش شده است
اندازی و قراردادهای آپشن زعفران )اختیار ایران راهدر بورس کاالی  97قراردادهای آتی زعفران برای نخستین بار در خرداد سال 

اسفند امسال آغاز شد 12معامله( نیز از  . 
راه اندازی قراردادهای آپشن )اختیار معامله(، از یکسو ریسک معامالت را برای خریداران و فروشندگان داخلی کاهش می دهد و از 

دراتی به شمار می رود؛ بطوری که بازارهای جهانی از قیمت اعالم سوی دیگر به عنوان مرجعی برای قیمت گذاری محصوالت صا
 .شده در بورس ایران به عنوان مبنای قیمت گذاری استفاده خواهند کرد

آپشن به نسبت قراردادهای آتی، ریسک کمتر و نیاز به سرمایه در گردش پایین تری دارد و از همه مهم تر، این قرارداد مبنایی برای 
فران در آینده استبیمه قیمت زع . 

 کاهش ریسک و ایجاد تعادل در بازار  **
« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره راه اندازی معامالت آپشن )اختیار معامله( زعفران در « محمدرضا پورابراهیمی

در بورس کاال، هم به افزایش قدرت  بورس کاالی ایران گفت: به کارگیری ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و آپشن زعفران
تولیدکنندگان کمک می کند و هم در بخش تجاری، شرایطی را فراهم می سازد که تعهدات خارج از کشور در حوزه صادرات به نحو 

 .مطلوب پاسخ داده شود
لت و شفافیت به وجود آمده و وی با بیان اینکه بورس کاال به عنوان یک بستر معامالتی شفاف و قانونمند که به منظور ایجاد عدا

منعکس کننده بخش واقعی اقتصاد است، گفت: بحث پوشش ریسک از مزیت هایی است که همیشه در حوزه استفاده از ابزارهای 
 .مشتقه )آتی( مطرح بوده که در این رابطه ابزار معامالتی قراردادهای آپشن یکی از ظرفیت های مهم در این بخش است

د کرد: توسعه ابزارهای مشتقه روی زعفران باعث پوشش ریسک های موجود در معامالت سنتی خواهد شد و نیز پورابراهیمی تاکی
 .ظرفیت های سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد

موقع  وی اضافه کرد: در کنار حفظ منافع تولیدکنندگان، به کمک این ابزار، تعهدات صادرکنندگان در حوزه بازارهای خارجی نیز به
 .ایفا می شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ابزار معامالتی آپشن یک ابزار چند وجهی است، اظهار کرد: راه اندازی این معامالت 
در بورس کاال روی محصول انحصاری و صادراتی زعفران یک اتفاق حائز اهمیت و مثبت است که به ایجاد تعادل قیمت ها در 

صول کمک می کندبازار این مح .  
وی افزود: راه اندازی این ابزار در بازار مشتقه بورس کاال بخشی از نوسان ها را پوشش داده و کاهش نوسانات قیمتی را به همراه 

 .دارد تا قیمت محصول بیمه شود
برداشت خارج می کند  به گفته پورابراهیمی قراردادهای آپشن، معامالت زعفران را از ریسک نوسان قیمت ها به خصوص در فصل

 .و با پوشش ریسک در بخش های مختلف بازار، این محصول را به تعادل خواهد رساند
وی در خصوص تکمیل زنجیره ابزارهای مالی زعفران در بورس کاال اظهار کرد: گستره ابزارهای مالی بورس کاال هر چه افزایش 
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و می تواند بخشی از ریسک هایی را که پیش از این به واسطه عدم وجود پیدا می کند به تعادل بخشی منطقی تر بازار کمک کرده 
 .ابزارهای مالی بوده، به طور کامل پوشش دهد

این نماینده مجلس شورای اسالمی درباره بین المللی شدن معامالت زعفران در بورس کاالی ایران گفت: هر زمان که زنجیره 
دلیل آنکه کارآمدی، پوشش ریسک و تعادل بخشی منطقی را برای آن بازار به ارمغان ابزارهای معامالتی محصوالت تکمیل شود، به 

 .می آورد، می تواند آن بازار را به عنوان مرجع قیمتی بین المللی آن محصول تبدیل کند
لی طالی سرخ پورابراهیمی افزود: بورس کاال با تکمیل ابزارهای مالی روی محصول زعفران می تواند به مرجع قیمتی بین المل

 .تبدیل شده و به عنوان محور اصلی معامالت خارج از کشور نیز معرفی شود
وی با بیان اینکه در این شرایط دیگر کشورها از چنین بازاری، ثبات بیشتر قیمت ها را استنباط خواهند کرد، گفت: بنابراین تکمیل 

ش این بورس در تعیین قیمت های جهانی محصوالت انحصاری مثل زنجیره ابزارهای مالی در بورس کاال می تواند به جایگاه و نق
 .زعفران کمک بزرگی ارایه کند

المللی زعفران خبرداده و گفته بود: در سال آینده به گزارش ایرنا، مدیرعامل بورس کاال پیش از این از احتمال آغاز معامالت بین
شوداندازی میالمللی در یکی از مناطق آزاد راه ی بینالمللی زعفران بر مبنای دالر یا دیگر ارزهامعامالت بین . 

میلیون دالر به  295تن به ارزش  227ماهه امسال  10تن زعفران در کشور تولید شده و در  400حدود  97در سال زراعی 
 .بازارهای هدف صادر شده است

ی مالی جدید در بورس گفت: برای هر کاالیی که شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره راه اندازی ابزارها
توان قرار داد آتی و اختیار خرید و فروش معامله را تعریف کرد که از بازار پایه آن کاال، از نقد شوندگی مناسب برخوردار باشد می

 .این رو امکان تعریف قرارداد آپشن عالوه بر زعفران برای سایر محصوالت کشاورزی نیز وجود دارد
زار آپشن شامل معامالتی دو طرفه است و سرمایه گذاران در هر دو حالت خرید و فروش می توانند موقعیت خرید و یا فروش با

اتخاذ کنند؛ در این میان اتخاذ موقعیت خرید در بازار معامالت آپشن ریسک پایین تری را برای سرمایه گذار به همراه دارد بطوری 
ا قبول یک ریسک مشخص و حداقلی وارد این بازار شوند و در مقابل سود باالیی به دست آورندکه سرمایه گذاران می توانند ب . 

در قرارداد آپشن هم مصرف کنندگان و صادرکنندگان زعفران و هم کشاورزان به عنوان تولیدکنندگان زعفران می توانند ریسک های 

ر برد برای فعاالن بازار زعفران استخودشان را پوشش دهند و به عبارتی این قرارداد یک بازی دو س . 
  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا  – 21/12/1397تاریخ : 

تن داروی دامی تاریخ مصرف گذشته در قزوین25کشف   
تن داروی دامی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی کارشناسان این اداره کل از یک  35دامپزشکی قزوین گفت: مدیرکل  -ایرنا -قزوین

 .انبار در استان کشف شد
دکتر حمید زینالی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بخشی از اقالم کشف شده مواد اولیه تولید داروهای دامی بوده 

  .است
ینکه ارایه داروهای تاریخ مصرف گذشته به دامداری ها جرم بوده و سالمت جمعیت دامی و در نهایت امنیت غذایی را با وی با بیان ا

  .احتالل روبرو می کند، اظهار داشت: انبار حاوی این اقالم تاریخ مصرف گذشته با هماهنگی مراجع قضائی مهر و موم )پلمپ( شد
کشف این اقالم دارویی دامی خودداری کرد و گفت: به دستور مقام قضائی تا انجام تحقیقات مدیرکل دامپزشکی قزوین از ذکر محل 

  .تکمیلی از ارایه اطالعات بیشتر در خصوص این خبر معذور هستیم
هزار قطعه و  600میلیون و  10واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت  422استان قزوین دارای  واحد مرغداری تخم گذار به  73

ت میلیون قطعه استظرفیت هش . 
هزار راس  700هزار راس گاو،  983این استان همچنین در بخش دام در مجموع با احتساب واحدهای دامی صنعتی و سنتی، دارای 

هزار راس بز است 140گوسفند و  . 
  لینک خبر
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 سیب زمینی
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 شیالت
 ایرنا  – 21/12/1397تاریخ : 

 وفور صید در مازندران قیمت ماهی سفید را تعدیل کرد
درصدی صید ماهیان استخوانی از دریای خزر در مازندران سبب تعدیل قیمت ماهی سفید در آستانه  140افزایش حدود  -ایرنا -ساری

 .سال جدید شده است
ایرنا، در حالی که هر قطعه ماهی سفید حدود یک کیلوگرمی تا هفته پیش در بازار ماهی فروشان مازندران بین به گزارش خبرنگار 

هزار لایر عرضه می شد، این روزها قیمت آن به نصف کاهش یافته است 700تا  600 .  
ل جدید به خاطر رسم خوردن سبزی پلو بر اساس روال معمول بازار، قیمت ماهیان استخوانی دریایی بویژه ماهی سفید در آستانه سا

 .و ماهی به طرز چشمگیری افزایش می یابد
بررسی های میدانی خبرنگار ایرنا از بازار ماهی فروشان نشان می دهد قیمت ماهی سفید دریایی که این روزها بیشترین گونه 

 .هزار تومان است 35عرضه شده در بازار است با وزن حدود یک کیلوگرم 
ی یکی از حجره داران در بازار ماهی فروشی فریدونکنار گفت که قیمت ماهی سفید به دلیل فراوانی ناشی از صید به رغم محمد بخش

 .وجود تقاضای باال در آستانه عید نوروز افزایش زیادی نداشته و تعدیل شده است
کرد و افزود هزار تومان اعالم 40گرم  900وی قیمت ماهی کفال و کپور دریایی را با وزن حدود  به دلیل صادرات ماهیان  :

هزار تومان است که قیمتی باالیی است38هزار تومان و  20پرورشی قیمت ماهی آزاد فیتباک و قزل آال به ترتیب  . 
مدیرکل شیالت مازندران هم روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت که صیادان استان از ابتدای فصل صید تا کنون چهار 

زار ه  .تن ماهی صید کرده اند 404
مهر آغاز شد و تا اواخر فروردین ادامه می یابد 15فصل صید ماهیان استخوانی امسال در مازندران از  . 

درصد افزایش دارد 139محمد محمدزاده گفت که میزان صید امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  . 
تن ماهی صید کرده بودند 850یکهزار و  صیادان مازندران پارسال در مدت مشابه حدود . 

میلیارد تومان اعالم کرد و افزود : بررسی 155مدیرکل شیالت مازندران ارزش ماهیان استخوانی صید شده در فصل صید جاری را 

روال  درصد رشد کرده است در حالی که طبق 30ها نشان می دهد که قیمت انواع آبزیان به طور متوسط نسبت به سال قبل حدود 
 . گرانی های بازار و در مقایسه با قیمت دیگر مواد پروتئینی ، افزایش دستکم دو برابری قیمت دور از انتظار نبود

وی وضعیت مناسب آب و هوایی دریای خزر از یک سو و تکثیر مصنوعی بچه ماهی و رهایی آنها در دریا را از عوامل مهم 
 .افزایش میزان صید برشمرد

میلیون قطعه بچه ماهی در سال جاری به روش تکثیر مصنوعی در حوزه مازندرانی دریای  90عالم این که بیش از محمدزاده با ا
خزر رها شد، و گفت : تکثیر طبیعی به روش شیل گذاری نیز در غنا بخشی به آبزیان دریای خزر بویژه ماهیان استخوانی موثر بوده 

 .است
ه ترین ماهیان استخوانی دریای خزر هستندگونه های کفال، ماهی سفید و کپور عمد . 

کیلومتر از  338شرکت تعاونی صیادی پره در  54صیاد در مازندران در قالب  200بر اساس آمارهای رسمی ، چهار هزار و 
 .سواحل خزر مشغول ماهیگیری هستند

درصد بقیه از گونه کفال ، کپور  30و درصد ماهیان صید شده در فصل جاری سفید  70مدیر کل شیالت مازندران همچنین گفت که 
 . و آزاد است

هزار تن انواع آبزی  75واحد است و سال گذشته  400بر اساس آمار شیالت ایران ، مراکز آبزی پروری مازندران سه هزار و 
هزار تن  85ولید به همچون ماهی سردآبی، گرم آبی و خاویار در استان صید و یا تولید شد و امسال پیش بینی شده که این میزان ت

دبرس . 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 18/12/1397تاریخ : 

هزار تن ماهی در قفس هدفگذاری شده است 200پرورش ساالنه   
هزار  200تولید پرورش ماهی در قفس کشور به رئیس سازمان شیالت گفت: براساس برنامه چشم انداز باید ظرفیت -ایرنا -شهرکرد

 .تن در سال برسد
به گزارش ایرنا، نبی هللا خونمیرزایی روز شنبه در نشست با استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: این در حالی است که بواسطه 

 .مخالفت ها و کارشکنی دستگاه های دیگر در خصوص تحقق این برنامه عقب هستیم
قطب مهم پرورش ماهی در قفس عنوان کرد و گفت: با جذب سرمایه گذار و  2چهارمحال و بختیاری و لرستان را  وی استانهای

توسعه مزارع پرورش ماهی در این استان ها می توان تحقق برنامه های خود را سرعت بخشید و عقب ماندگی های صورت گرفته 
 .را جبران کرد

را از برنامه های شاخص اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی دانست و تصریح کرد: خونمیرزایی تولید پرورش ماهی در قفس 
باید تمام توان خود را برای بهره گیری از ظرفیت استانها بویژه چهارمحال و بختیاری که استان پیشتاز در حوزه تولید آبزیان است، 

برای کشور و این استان به همراه آوردبکار گرفت تا ضمن رونق اشتغال و تولید، ارزش افزوده مضاعفی را  . 
هزار تن در سال اعالم کرد و گفت: این میزان تولید و صید  200رئیس سازمان شیالت در ادامه تولید آبزیان کشور را یک میلیون و 

برابری برخوردار است 40از رشد  57ماهی در مقایسه با سال  . 
رتبه نخست پرورش ماهی قزل آال در آب شیرین جهان را به خود اختصاص داده  معاون وزیر جهاد کشاورزی و با بیان اینکه ایران

است، اظهار داشت: ظرفیت های چهارمحال و بختیاری بعنوان رتبه نخست تولید ماهیان سردآبی در کشور سبب دستیابی به چنین 
 .موفقیتی شده است

ستان در حوزه آبزی پروری اظهار داشت: برای جذب سرمایه گذار استاندار چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به ظرفیت های این ا
 .و ایجاد زیرساخت های الزم در این حوزه آمادگی کامل داریم

اقبال عباسی ادامه داد: تالش می شود با همکاری ها الزم در راستای افزایش ظرفیت استان در حوزه تولید آبزیان بویژه پرورش 
رنامه های کشور در این حوزه نقش موثری ایفا کنیمماهی در قفس در عملیاتی شدن ب . 

وی تصریح کرد: ظرفیت های موجود در چهارمحال و بختیاری بیش از آن چیزی است که تاکنون عملیاتی شده و چنانچه بتوان این 
 .ظرفیت ها را عملیاتی کرد تحول بزرگی در حوزه شیالت کشور بوجود می آید

رفع مشکل شیالت داران استان را از ضرورت های این حوزه برشمرد و گفت استاندار چهارمحال و بختیاری، جهادکشاورزی  :

استان در خصوص ساماندهی عمومی مشکالت شیالت داران از جمله تخصیص آب و پروانه بهره برداری اقدامات الزم را پیگیری 
 .کند

درصد از ماهیان سردابی تولیدی 15ار تن ماهی قزل آال اکنون هز 23به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری با تولید ساالنه بیش از 
 55کشور را به خود اختصاص داده است، همچنین این استان با دارا بودن کارخانه های تولید خوراک آبزیان، عالوه بر صادرات، 

 .درصد نیاز کشور در این حوزه را تامین می کند
  لینک خبر
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 شکر
 ایرنا  – 21/12/1397تاریخ : 

 بازار شکر در آستانه آرامش
در پی افزایش قیمت شکر در روزهای پایانی امسال، واردات شکر از مرز خوزستان دوباره آغاز شد و همزمان  -ایرنا  -اهواز 

تشکیل شده استمیلیارد ریالی نیز برای محتکران شکر  500پرونده یک هزار و  . 
را باز کرده است. واردات شکر، که پیش از این و در پی افزایش تولید، ممنوع شده « واردات»اختالل در بازار شکر، دوباره پای 

  .بود، با گرانی ناگهانی شکر و اختالل در بازار آن، از حدود یک هفته پیش، دوباره از سرگیری شده است
صادر کرده است 98هزار تن شکر را در سال  600هزار تا  400ه مجوز واردات وزارت جهاد کشاورزی گفته است ک .  

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور با اشاره به برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات شکر 
هزار تن از بار کشتی  28رد شده که تا کنون هزار تن شکر خام از طریق بندر امام خمینی وا 70خام، می گوید: در چند روز اخیر 
  .تخلیه شده و این روند ادامه دارد

هزار تن شکر خام نیز در راه است که تا قبل از پایان سال از طریق بندر امام وارد  60یک کشتی با  :خدارحم امیری زاده می افزاید

  .کشور می شود
هزار تن نیز به شرکت توسعه نیشکر برای تصفیه  10به کارخانه قند دزفول و هزار تن از شکر خام وارداتی  10وی ادامه می دهد: 

  .و عرضه به بازار داده شده است
امیری زاده با بیان اینکه سهمیه شکر هر استان توسط شرکت بازرگانی دولتی در تهران تعیین می شود، خاطرنشان می کند: 

می شود و سهم شکر مورد نیاز خوزستان نیز از همین محل تامین می شود،  استان صادر 10شکرهایی که اخیرا وارد شده به حدود 
  .اگر چه میزان این سهمیه هنوز مشخص نشده است

و مربوط به روزهای پایانی سال و افزایش مصرف کارگاه های تولید شیرینی و قنادی ها « غیرواقعی»وی التهاب در بازار شکر را 
شی از کمبود شکر نیست، با این حال شرکت بازرگانی دولتی در تامین کاالهای اساسی به صورت می داند و می گوید: این گرانی نا

  .جدی ورود کرده است
 

 پرونده های میلیاردی شکر *
بعد از افزایش قیمت کاالهای اساسی، گرانی شکر، اختالل در بازار این محصول را در روزهای اخیر به دنبال داشته است. شکر که 

هزار لایر در مغازه باید به فروش برسد، اکنون در برخی فروشگاه ها نایاب شده و  34هزار لایر در کارخانه و  30وب با نرخ مص
درصد بیش از این قیمت فروخته می شود 70یا با  .  

و گفته  پرونده در زمینه تخلف شرکت های تولید شکر خبر داده 2مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در همین رابطه از تشکیل 
میلیارد لایر است 600میلیارد لایر و دیگری  900است: مبلغ تخلف در یکی از این پرونده ها  .  

دوشنبه( توسط سازمان صنعت، )رضا سعیدی از ذکر نام این شرکت ها خودداری می کند و می افزاید: پرونده این تخلفات دیروز 

سی است که هنوز رای نهایی درباره آنها صادر نشده استمعدن و تجارت خوزستان )صمت( ارائه شده و در حال برر .  
  .وی معاونت اقتصادی استانداری خوزستان و سازمان صمت را مسئول رسیدگی به گرانی شکر می داند

 
 دالالن بی نام و نشان *

میلیون نفر را  31نیاز درصد شکر کشور، قطب تولید این محصول استراتژیک به شمار می رود و شکر مورد  45خوزستان با تولید 
  .تامین می کند

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان )صمت( همچنین درباره علت افزایش قیمت شکر در روزهای 
اخیر توضیح می دهد: میزان تقاضا کمی بیش از عرضه بوده، از سوی دیگر خشکسالی و کاهش تولید داشتیم، همچنین َجو روانی 

شده بود، به این معنی که مردم بیش از نیاز خود شکر خریداری می کنند؛ عالوه بر « احتکار خانگی»اد شده در میان مردم باعث ایج
  .این جوسازی های دالالن و سوءاستفاده کنندگان در سطح بازار دست به دست هم دادند تا بازار شکر از حالت آرامش خارج شود

میلیون تن عنوان می کند و می گوید: بر اساس اعالم مسئوالن وزارت جهاد  2.2شکر کشور را  علی محمد رحمانی نیاز ساالنه
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هزار تن شکر در کشور شده که شرکت بازرگانی دولتی متعهد  700هزار تا  600کشاورزی، خشکسالی امسال منجر به کاهش تولید 
  .به تامین آن از طریق واردات شکر شده است

ندگی های اخیر باعث تاخیر در برداشت نیشکر در خوزستان شده، می افزاید: بر اساس بررسی ها عملکرد وی با بیان اینکه بار
شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون قابل قبول بوده اما مشکل ما با شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر است که تصفیه شکر خام 

  .را کاهش داده و منجر به کاهش عرضه شکر به بازار شده است
رحمانی در ادامه ادعای شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر را مبنی بر نبود خریدار برای موجودی شکر این شرکت را رد می کند 

و می گوید: در حال حاضر بازار تشنه شکر است و متقاضیان زیادی برای این کاال وجود دارند، بنابراین اگر این شرکت تولیدات 
به بازار عرضه نکند، در واقع آن را احتکار کرده است قبلی خود را در انبار نگهداری و .  

معاون صمت خوزستان همچنین تجار و بنکداران را واسطه توزیع شکر عنوان می کند و می افزاید: دالل های شکر باید شناسایی 
م می توانند کمک کنندشوند اما هنوز نتوانسته ایم کسی را به عنوان دالل شناسایی کنیم که در این زمینه رسانه ها و مرد .  

 
*« ممنوع « احتکار خانگی  

رحمانی با اشاره به راه اندازی گشت مشترک بازرسی و تشکیل پرونده تعزیراتی برای کارخانجات شکر، تصریح می کند: در بخش 
ست و هنوز به نتیجه تولید شکر حدود یک هزار میلیارد لایر پرونده احتکار تشکیل و به تعزیرات ارجاع شده که در حال رسیدگی ا

  .نهایی نرسیده است
مدینه فاضله»وی تصریح می کند: بازار شکر  نیست و تخلف در آن، هم در کارخانه و به صورت عمده و هم در میان بنکداران و  «

خرید کنند و از نزنند و به اندازه نیاز خود « احتکار خانگی»مغازه داران دیده می شود، بنابراین از مردم درخواست داریم دست به 
  .بابت شکر نگرانی نداشته باشند زیرا خرید بیش از نیاز است، که بازار شکر را با کمبود کاذب روبرو می کند

هزار لایر است و فروش بیش از  35هزار تا  34رحمانی با اشاره به تشدید بازرسی ها، می گوید: قیمت مصوب شکر در مغازه ها 
ار می رودقیمت گرانفروشی و تخلف به شم .  

هزار واحد آن در اهواز است بنابراین برای نظارت  40هزار واحد صنفی در خوزستان فعالیت می کنند که  140رحمانی می افزاید: 
بر این تعداد واحد صنفی به همکاری مردم نیاز است و از آنها درخواست می کنیم در صورت مواجهه با هر گونه تخلف آن را به 

کنندگزارش  124شماره  .  
 

 آشفته بازار شکر *
هزار  97هزار تن شکر تولید کرده که  900( 96-97بر اساس آمارهای سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در سال زراعی گذشته )

تن از آن از چغندر قند و مابقی از نیشکر تولید شده است. اگر چه برخی مسئوالن کمبود شکر و افزایش قیمت آن را در نتیجه کاهش 
ید شکر در خوزستان در پی خشکسالی شدید عنوان می کنند، اما با وجود پیگیری خبرنگار ایرنا، چنگلوایی رئیس سازمان جهاد تول

  .کشاورزی استان از پاسخگویی و شفاف سازی در این زمینه شانه خالی می کند
 80انبی با داشتن هفت واحد و بیش از واحد کشت و صنعت نیشکر در خوزستان وجود دارد که شرکت توسعه نیشکر و صنایع ج 9

  .هزار هکتار مزرعه نیشکر، بزرگترین آنها به شمار می آید
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اما معتقد است: علت اصلی گرانی شکر را در بازار باید جستجو 

  .کرد و این مساله ارتباطی به تولید شکر ندارد
ی افزاید: کارخانه های تولید شکالت و شیرینی و نوشابه، با خرید بیش از نیاز و ذخیره شکر، بازار را ملتهب می محمود شمیلی م

کنند، مساله دیگر در بازار فروش شکر، شگردهایی است که بعضی ها برای سودآوری بیشتر به کار می گیرند و من نمی خواهم 
  .وارد بحث آن شوم

می داند و توضیح می دهد« نیشکر»ائی برای مجموعه وی امسال را یک سال استثن امسال شاهد یک تابستان خشک و بیرحم برای  :

مزارع بودیم و از سوی دیگر با زمستانی بسیار پربارش مواجه شدیم به طوری که خوزستان رتبه دوم بارندگی در کشور را دارد، 
  .این شرایط تاکنون در خوزستان رخ نداده است

پیش شرط های برداشت نیشکر را خشک بودن زمین می داند و می گوید: بارندگی شدید در ماه های اخیر، برداشت  شمیلی یکی از
  .نیشکر را با تاخیر دو سه ماهه مواجه کرده است

 20 هزار تن خواهد بود که نسبت به پارسال 600وی می افزاید: بر اساس برآوردهای اولیه، تولید امسال شکر در این شرکت حدود 
  .درصد کاهش دارد، البته تا زمان اتمام زمان برداشت نمی توان میزان قطعی تولید را اعالم کرد

شمیلی ادامه می دهد: در سال های گذشته با توجه به اشباع بازار شکر در پائیز و زمستان، فرآیند سفید کردن )تصفیه( شکر تولیدی 
ل با تاخیر در برداشت )که از بهمن آغاز شده(، عملیات برداشت و سفید کردن شکر از ماه های بهمن و اسفند آغاز می شد، اما امسا
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  .به صورت همزمان انجام می شود، به همین دلیل تاخیر در برداشت تاثیر منفی بر بازار شکر نداشته است
از تولیدات شکر سفید  وی همچنین با اشاره به مشکالت فروش محصول شکر شرکت نیشکر، تصریح می کند: تا سال گذشته بخشی
را نتوانستیم بفروشیم  96این شرکت، به فروش نمی رفت و گاهی تا سال آینده در انبارها باقی می ماند، به طور مثال شکر تولید سال 

 به همین دلیل ناچار شدیم برای پرداخت حقوق کارکنان خود، اسفند پارسال وام بگیریم، امسال شرایط استثنائی بوده و به دلیل
  .مشکالتی که در بازار بوجود آمد، شکرهای پارسال این شرکت تقریبا به طور کامل به فروش رفته است

مدیرعامل توسعه نیشکر در ادامه اتهام احتکار شکر توسط این شرکت را رد می کند و می گوید: با توجه به اینکه نرخ شکر دولتی 
هیچ تغییری نداشته، انبار کردن محصول، هیچ توجیه منطقی ندارد و این  هزار لایر در کارخانه مصوب شده( و امسال 30بوده )

  .شرکت تمایل دارد هر چه زودتر تولیدات خود را به فروش برساند
وی با بیان اینکه واردات شکر از چند ماه پیش آغاز شده می گوید: واردات بر فروش شکر تولید داخل تاثیر منفی می گذارد و مانع 

ی شودفروش محصول م .  
 سوداگران شکر *

در ماه های اخیر، نه تنها بازار کاالهای اساسی، بلکه بازار دادگاه های مفاسد اقتصادی نیز داغ شده است. آذر ماه امسال بود که 
و اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران از رسیدگی به پرونده یکی از باندهای مهم جرایم اقتصادی در زمینه واردات شکر خبر داد 

نفر که در حوزه واردات شکر مرتکب ارتشا، کالهبرداری، جعل اسناد دولتی اعم از اسناد اعتباری و غیره شده بودند  15گفته است: 
سال حبس، شالق، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده اند 13تا  2به  .  

  آیا کام سوداگران شکر بازهم تلخ می شود؟
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خبرگزاری فارس  – 18/12/1397تاریخ :   

 باران مانع بازاررسانی به موقع شکر شد/ انتظار کاهش شدید قیمت در بازار 
های شدید در منطقه خوزستان مانع از رسیدن به موقع شکر به بازار شد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه بارندگی

ای که انجام شده، کاهش شدید قیمت شکر در بازار را خواهیم داشتر طی چند روز آینده و واردات گستردهگفت: با برداشت نیشک .  
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در حاشیه جشنواره  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یزدان سیف
افزایش قیمت شکر در بازار گفت: تأخیر در برداشت نیشکر خوزستان  عکس خوشه که در باغ موزه قصر برگزار شد، درباره دالیل

درپی باعث شد عرضه در بازار با تأخیر بیشتری همراه باشدهای پیبه علت بارندگی .  
بندی آب که در خوزستان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: از سوی دیگر میزان تولید شکر چغندری به دلیل سهمیه

هزار تن کاهش یافت 300م شد، حدود انجا . 
بینی خشکسالی و جلوگیری از ضررهای شدید آن محصوالت کشاورزی منطقه خوزستان سیف گفت: تابستان امسال به دلیل پیش

بندی شد و آب کمتری به چغندرکاران رسیدسهمیه . 
سریعاً برداشت نیشکر و عرضه به بازار را آغاز وی تصریح کرد که سیستم نظارتی به کشاورزان منطقه خوزستان هشدار داده که 

  .کنند و طی روزهای آینده قیمت شکر کاهش خواهد یافت
 .وی حتی گفت، قیمت شکر در ماههای آینده با کاهش شدیدی همراه خواهد شد

 ۶12ست. همچنین هزار تن آن از انبارها خارج شده ا ۴8هزار تن شکر در طرح توزیع قرار دارد که  33۵به گفته یزدان سیف 
ای از آن انجام شده استهزار تن هم برای ذخایر استراتژیک واردات شکر باید انجام شود که بخش عمده . 

هزار تن شکر است 180مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، میزان نیاز کشور ماهانه  به گفته . 
ی احتمال افزایش قیمت گندم وجود دارد، به ویژه اینکه های صنعتسیف در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که با حذف یارانه خبازی

شود، گفت: تا این لحظه برای افزیاش نرخ تضمینی گندم تصمیمی گرفته نشده، اما تومان مطرح می 2۴00هزار تا 2هایی بین قیمت
رکینگ، رضایت کشاورزان را ها و پرداخت کرایه حمل و همچنین جایزه اجاره پاکند، تا سال آینده با ارائه مشوقدولت تالش می

 .جلب کند
شود و اگر کشاورز وی افزود: اصالح قیمت تضمینی هم مطرح است که اگر اجرایی شود نرخ مشخصی از سوی دولت اعالم می

 .التفاوت را دولت پرداخت خواهد کردمابه نتوانست به آن قیمت در بازار بفروشد،
سال آینده روند پرداخت پول کشاورزان بسیار بهتر از امسال و با تسهیالت  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد که

 .بیشتری همرا خواهد شد
سیف در پاسخ دیگر سؤال فارس که اگر قیمت گندم افزایش نیابد به همان شکلی که تفاوت نرخ ارز باعث تشدید قاچاق گوشت و 

ای برای جلوگیری از این کار دارید، گفت: من مسئله افزایش قیمت در بازار داخلی شده، همین باال هم سر گندم خواهد آمد، آیا برنامه
دالر است ،اما گندم  ۵تا  ۴نم، اما قیاس گندم با گوشت درست نیست. نرخ هر کیلو گوشت در بازار جهانی کقاچاق گندم را رد نمی

سنت است و بنابراین رغبتی برای قاچاق ایجاد نخواهد کرد 30کیلویی  . 
های آرد به کارخانهها و صنایع نان گفت: مشکالت آنها حل شده است. ماه قبل وی در ادامه در مورد مشکالت سهمیه آرد کارخانه

درصد  9۵ها این بود که هزار تن شده است. همچنین مشکل عمده نانوایی 21۵ایم، اما این ماه سهمیه آنها هزار تن گندم داده 1۶0
 .مجوزشان مشکل داشت یا جواز نداشتند یا مشکل حصر وراثت داشتند و فعالیت آنها قانونی نبود

ن فروردین مهلت داده شده تا مشکالت جوازشان را اصالح کنندوی تأکید کرد: به همه آنها تا پایا . 
گویند چون آب در کشور محدود است، محصوالتی مانند گندم یزدان سیف همچنین در جشنواره عکس خوشه با انتقاد از کسانی که می

ترین منتقل کنیم، چرا که گندم نجیبایم فرهنگ مناسب را به آنها را وارد کنیم، گفت: این بحث به خاطر این است که ما نتوانسته
بر است و بیشترین تأثیر را برای محیط زیست داردآبمحصول بوده و کم . 

امروز نخستین جشنواره عکس خوشه در باغ موزه قصر توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و با همت سازمان فرهنگی و هنری 
 .شهرداری و مؤسسه آبان برگزار شد

هایی را از تولید گندم داشتند، جوایزی اهدا شدبرگزیده که عکس 9ه در این جشنواره ب . 
 .به گفته سیف قرار است سال آینده این جشنواره در حوزه گندم و کلزا و در سه حوزه عکس، مستند و فیلم 100 ثانیهای برگزار شود

 لینک خبر 
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 شکر 
ایرنا  – 16/12/1397تاریخ :   

میلیارد دالربا خوداتکایی در تولید گندم و شکر 3جلوگیری از خروج   
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -تهران خوداتکایی در تولید گندم و شکر از خروج سه  با :

 .میلیارد دالر ارز کشور جلوگیری شد
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده اظهار داشت: با توجه به 

های تولید و کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از اولویت  شرایط تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی، تامین و توزیع مناسب نهاده
 .های دولت و وزارت جهاد کشاورزی است

وی گفت: سران نظام سلطه، در جمع بندی های داخلی خودشان اعالم کرده بودند که در مدت سه ماه در بازار ایران قحطی ایجاد 
کالت جدی برای ایران ایجاد خواهد شد اما در حال حاضر انبارها و خواهیم کرد و با توجه به کمبود اجناس و ارزاق در بازار، مش

قلم کاالی اساسی مردم به وفور موجود بوده و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد 10ذخایر راهبردی ما پر است و  . 
لید گندم و شکر، نیازی به معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با خوداتکایی کشور در تو

واردات این محصوالت وجود ندارد و اگر موضوع خودکفایی در وزارت جهاد کشاورزی با جدیت پیگیری نمی شد و نیاز به واردات 
 .این محصوالت بود، در شرایط کنونی حداقل سه میلیارد دالر از منابع ارزی ما هزینه واردات این محصوالت می شد

ازار گوشت قرمز اشاره کرد و گفت: با کیفیت ترین گوشتی که در بازار اروپا و روسیه نیز مصرف می شود از وی در ادامه به ب
ماه گذشته نیز گوشت منجمد گوساله برزیلی برای مصرف خانوارها تامین شده است 11کشور برزیل وارد شده و در  . 

شرکت از  97بخشنده تصریح کرد: در حال حاضر  گوسفندی را به کشور وارد می کنند که با توجه به سیستم  کشور، گوشت گرم 13

درصد آن از این کشور تامین می شود و روزانه  70پیشرفته لجستیک و خطوط هواپیمایی و کشتارگاه های مجهز کشور استرالیا، 
تن گوشت گرم صرفاً از این کشور هستیم 100شاهد واردات  . 

اهده می شود، ناشی از ضعف در تأمین نیست و خارج از وظایف محوله مجموعه وی افزود: مشکالتی که در سیستم توزیع مش
 .وزارت جهاد کشاورزی است که برای رفع این مشکل در ستاد تنظیم بازار قرار شد توزیع گوشت هدفمند شود
ر حال حاضر در بغداد بخشنده، قاچاق دام از مرزهای غربی و جنوبی کشور را عاملی مهم در افزایش قیمت گوشت دانست و گفت: د

هزار تومان معامله می شود که این موضوع بر نرخ  140هزار تومان و در اقلیم کردستان عراق  165گوشت گوسفندی به قیمت 
 .گوشت در داخل تاثیر داشته است

س قیمت نهاده ها و تومان است، گفت: بر اسا 500هزار و  11بخشنده با تاکید بر اینکه قیمت خرده فروشی مرغ برای مصرف کننده 
تومان نیست 500محاسبه سود تولیدکننده، قیمت مرغ زنده برای مرغدار بیش از هشت هزار تا هشت هزار و  . 

اشاره و  98معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به وضعیت بودجه این وزارت در سال 
میلیارد تومان برای آبخیزداری و  500ی سامانه های نوین آبیاری، یک هزار و میلیون دالر برا 400خاطرنشان کرد: تخصیص 

 .هزار میلیارد تومان برای بیابان زدایی از مهمترین اعتبارات مصوب وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال آینده است
ز مهمترین برنامه های وزارت جهاد بخشنده، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر مبنای ارائه تسهیالت به تولید کنندگان را ا

کشاورزی در سال آتی عنوان و تاکید کرد: در بررسی و تصویب تسهیالت و تخصیص اعتبارات به تولید کنندگان به توجیه اقتصادی 
 .طرح ها و هدف گذاری جهت استمرار سرمایه گذاری و تولید توجه ویژه شود

رزی نزوالت جوی در سال جاری را مناسب ارزیابی کرد و با ابراز امیدواری معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاو

 .برای استمرار آن در بهار سال آینده گفت: در تولید غالت، گندم، جو و علوفه مشکل خاصی نداریم و تولید خوبی خواهیم داشت
 

  لینک خبر
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 خبرنگاران جوان  – 1۵/12/1397تاریخ : 

هزار تن شکر با نرخ مصوب به قنادان 2 توزیع  
هزار تومان به اتحادیه قنادان تخصیص داده است 3هزار تن شکر با نرخ مصوب  2رئیس اتحادیه قنادان تهران گفت: دولت  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی مند رئیس اتحادیه قنادان تهران در گفت وگو با خبرنگارعلی بهره گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

هزار تومان به اتحادیه قنادان تخصیص داده است 3هزار تن شکر با نرخ مصوب  2بازار شیرینیگفت: دولت  ، دربارهجوان . 
نداریم اظهار کرد: هم اکنون افزایش قیمتی برای جعبه شیرینی در نظر   ایان سالوی با اشاره به اینکه افزایش قیمت شیرینی برای پ

 .گرفته نشده است
  بازار شیرینی در آستانه روز مادر/کمبودی در عرضه شیرینی وجود ندارد :بیشتر بخوانید

واحد  2۵00ار کرد: در تهران حدود هزار واحد صنفی در کل کشور مشغول به فعالیت هستند اظه 3۵بهره مند با بیان اینکه بالغ بر 
 .صنفی در بخش قنادی در حال فعالیتند

رئیس اتحادیه قنادان تهران درباره اینکه چرا قیمت برخی انواع شیرینی که در بازار دارای نرخ مصوب نیستند، متفاوت است، گفت: 
ای به مغازه دیگر متفاوت است، ای قنادی از مغازههقیمت انواع شیرینی که نرخ مصوبی ندارند، براساس متلایر و درجه بندی واحد

ها نظارت دارد تا تخلفی در عرضه صورت نگیرداما اتحادیه همواره بر این واحد . 
از ثبات نسبی در بازار برخوردار است، بیان کرد: این در حالی است که در بازار  نرخ مصوب آرد بهره مند با بیان اینکه به اینکه

گیرد که نسبت به گذشته نوسان داشته استهزار تومان در اختیار اعضا قرار می 130تا  120با نرخ  آزاد هر کیسه آرد . 
ترین اتحادیه مراجعه کنند و شکایات خود های شیرینی به نزدیکشود درصورت تخلف از قیمتوی، از مردم درخواست می  به گفته

مطرح کنند ۶۶9۴۴۴99یا شماره تلفن  12۴را به سامانه  . 
های سطح شهر آمادگی کامل برای عرضه شیرینی در این ایام را دارند و جای هیچگونه نگرانی مبنی وی بیان کرد: هم اکنون قنادی

 .بر تامین و کمبود عرضه نیست

دنتوانند با خیال آسوده خرید کنرئیس اتحادیه قنادان تهران افزود: خوشبختانه نگرانی بابت شیرینی وجود ندارد و مردم می  
  لینک خبر
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 صادرات و واردات
 

 فود پرس  – 18/12/1397تاریخ : 

شودپروتکل بهداشتی ایران و اروپا برای واردات گوشت/به ترکیه و استرالیا دامپزشک اعزام نمی  
دامپزشکی گفت: پروتکل بهداشتی با کشورهای عضو اتحادیه معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان  <مواد غذایی

استرالیا و ترکیه داریم و برای واردات گوشت از این کشورها نیاز به اعزام دامپزشک نیست بلکه به اجرای موارد نیوزیلند،اروپا،
کنیمپروتکل بهداشتی نظارت می . 

 
های وارداتی در کشورهایی که از آنها ها و گوشتتی بودن دامعلی صفر ماکنعلی اعالم کرد: روش نظارت بر سالمت و بهداش

های بهداشتی کشورهای صادر کننده مطابقت واردات گوشت داریم تغییر یافته است و در روش جدید تالش شده خودمان را با پروتکل
 .دهیم

 
تر است و به جای اجرای بر بسیار دقیقمعاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در عین حال تاکید کرد که این روش 

های بهداشتی که با کشورهای صادر کننده داریم، دامپزشکان آنها به موارد توافق بر اساس پروتکل کنیم؛حسن اجرا نظارت می
کنیممی ها نظارتکنند و ما به صحت اجرای این پروتکلرسیدگی می . 

 
ر با کشورهای اتحادیه اروپا، نیوزیلند، استرالیا و ترکیه وجود دارد و ما کامال های بهداشتی در حال حاضبه گفته صفری پروتکل

ایم کامال اجرا کرده باشندکنیم که در زمان واردات گوشت از این کشورها آنها به موارد بهداشتی که توافق کردهمراقبت می . 
 

ت: اعزام دامپزشکان و ناظران شرعی به کشورهای وگو با فارس گفچند روز پیش رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل در گفت
توان با استفاده از دامپزشکان آن کشورها هزینه تمام شده هر کیلو گوشت را کاهش داد تا صادر کننده گوشت هزینه زیادی دارد و می

تری به دست مصرف کننده برسدبه قیمت مناسب . 
 

خبری اعالم کرد: قرارداد داریم که از دامپزشکان کشورهای صادرکننده  نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی هم در نشست
استفاده شود و وزیر جهاد کشاورزی این را ابالغ کرده است که در کشورهایی که پروتکل بهداشتی داریم از دامپزشکان آنها استفاده 

 .شود
 

های برزیل به دامپزشکان و ناظران : در کشتارگاهاالسالم تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفتحجت
)شرعی هر هفته مبلغی را به عنوان ویکند  کشیدند و ما به دادند و پول آن را روی گوشت وارداتی ما میتعطیالت آخر هفته( می

ی کشورهای خارجی دریافت هاهایی که دامپزشکان و ناظران شرعی از کشتارگاهها قطع شود. هزینهتازگی ابالغ کردیم که این هزینه
کردندکردند، عالوه بر حق مأموریتی بود که آنها از ایران دریافت میمی . 

 
های واردات الزم باشد انجام خواهد داد و بدین منظور وزیر جهاد دستور تقوی گفت: وزارت جهاد هر اقدامی که برای کاهش هزینه

ک از کشور اعزام نشودداده با کشورهایی که پروتکل بهداشتی داریم دامپزش . 
 

های دامپزشکانی که به کشورهای دیگر اما در این میان معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور معتقد است که هزینه
 50کرد به گفته وی هزینه روزانه یک دامپزشک روزانه ای روی گوشت ایجاد نمیشدند بسیار اندک و ناچیز بوده که هزینهاعزام می

تواند ادامه داشته باشدروز می 90ورو است که تا ی . 
 

کماکان مثل روال قبل است و دامپزشکان به عنوان ناظران بهداشتی در این کشور   وی در عین حال تاکید کرد که واردات از برزیل
 .حضور دارند

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 1۵/12/1397تاریخ : 

هزار تومان 14ر قیمت هر کیلو برنج در شمال نیازی به واردات برنج نداریم/حداکث  
ماهه ابتدای سال، نیازی به واردات برنج برای تنظیم  ۶علی زاده گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و واردات بیش از حد در 

 .بازار نداریم
صنعت، تجارت و کشاورزی جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

دران با های گیالن و مازن، با انتقاد از تفاوت چشمگیر قیمت برنج در بازار اظهار کرد: هم اکنون در خرده فروشی استانجوان
هزار تومان است 1۴تا  13درصد خرده و بدون ناخالصی  3تا  2با حداکثر  برنج ترینکیفیت . 

شود، هزار تومان عرضه می 1۴و حداکثر  13های شمالی با نرخ های میدانی همان برندی که در استانوی افزود: براساس بررسی
ها بازار برنجهمانند سایر کاال رسد و این امر بدان معناست که درفروش میهزار تومان به  18تا  17ها با اعمال تخفیف در فروشگاه

 .نظارتی نیست
هزار تومان منطقی نیست، بیان کرد: از مردم تقاضا داریم که از  20با نرخ  فروش هر کیلو برنج علی زاده شایق با اشاره به اینکه

های شمالی وجود داردبرنج از استان 1.۵کان خرید خرید برنج با این نرخ اجتناب کنند چرا که با این قیمت ام . 
/ قاچاق برنج منتفی استهزار تن برنج تا پایان سال 200ضرورت واردات حداقل  :بیشتر بخوانید  

را مطلوب دانست و گفت: علی رغم آنکه سال گذشته، مسئوالن بر عدم  9۶-97در سال زراعی  تولید برنج این مقام مسئول میزان
های مناسب بهار برای کشت برنج بسیار ها تاکید داشتند، اما شرایط مساعد آب و هوا و بارندگیکشت برنج در بسیاری از استان

بودمناسب  . 
ماهه  ۶نداریم، اظهار کرد: براساس آمار گمرک در  بازار شب عید برای ایام تنظیم واردات برنج وی با اشاره به اینکه نیازی به

هزار تن برنج وارد کشور شده است که در نهایت با احتساب تولید داخل حتی یک گرم کسری برنج در  200امسال، یک میلیون و 
مسئوالن و دست اندرکاران تقاضا دارم با شایعه پراکنی باعث گرانی برنج در بازار نشوندکشور نداریم و از تمامی  . 

های اندک از افراد تقاضا داریم که با جو سازی کمبود برنج بر نوسان های ناچیز و درآمددبیر انجمن برنج ادامه داد: با توجه به حقوق
و شب عید خود را درست کنند تا رشته کارشان در سال آینده باز شودقیمت در بازار دامن نزنند تا مردم بتوانند رشته پل . 

بود، سرانه  واردات علی زاده شایق درباره میزان سرانه مصرف برنج در کشور گفت: در زمانی که وزارت بازرگانی متولی
سازمان و کارشناس و  ۴0ا کیلو افزایش یافته بود که مجدد سازمان بازرسی کشور با برگزاری چند جلسه ب ۴۵مصرف برنج تا 

های اخیر به سبب شرایط نامساعد کیلو اعالم کرد که در سال 37تا  3۶در ایران را  سرانه مصرف برنج های میدانیبررسی
کیلو رسیده است 3۶های خانوار و رژیم غذایی به کمتر از اقتصادی، کاهش درآمد . 

نداریم، تصریح کرد: اظهار نظر دبیر انجمن واردکنندگان مبنی بر  واردات برنج هاین مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه نیازی ب
ماهه  ۶هزار تن برنج برای تنظیم بازار ایام پایانی سال به سبب شرایط مساعد تولید و واردات بیش از حد در  200واردات حداقل 

 .ابتدای سال جای تمسخر دارد
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 

 ایران اکونا  – 20/12/1397تاریخ : 

 واردات دانه های روغنی از کانادا به چین ممنوع شد
  .چین اعالم کرد واردات دانه های خام روغنی یک شرکت کانادایی به دلیل پیدا شدن آفت در آن را ممنوع کرده است

تارنمای روزنامه گلوبال تایمز چین روز شنبه نوشت؛ ناظران بر این باورند که این اقدام پکن نشانه دیگری از تشدید تنش   به گزارش
دستگیری و محاکمه منگ وانژو مدیر ارشد مالی شرکت هواوی از سوی اوتاوا است ها میان این کشور و کانادا پس از . 

با این وصف لوکانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در مصاحبه با خبرنگاران در مورد افزایش تنش ها میان این کشور و کانادا گفت 
 .که این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارد

جه برخی از آفات بسیار خطرناک در دانه های روغنی شده که شرکت کانادایی قصد وارد وی خاطر نشان کرد که گمرک چین متو
 .کردن آن را داشته است

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که نباید در این مورد سوء برداشت شود این گونه آفات کشاورزی برای مصرف 
ین این کشور در این زمینه احترام بگذاردکنندگان چینی بسیار خطرناک است و کانادا باید به قوان . 

چین بزرگترین خریداری این محصول از کانادا است و فراورده یاد شده متعلق به شرکت بین المللی ریچاردسون بوده است و 
 .جلوگیری از ورود آن می تواند برای کشاورزان کانادایی زیان های زیادی درپی داشته باشد

میلیون و  4میلیون تن رسید در حالی که چین به تنهایی نزدیک به  17میالدی به  2018جهان در سال کل تجارت این فراورده در 
درصد آن تولید کانادا بوده است 93هزار تن از آن را وارد کرده که  750 . 

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – 18/12/1397تاریخ : 

 عامل اصلی گرانی آجیل و خشکبار/ واردات قاچاق گردو و بادام هندی به کشور  2
درصد از افزایش قیمت محصوالتی  30رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به سرمازدگی باغات در سال جاری گفت: 

مانند پسته، گردو، بادام و فندق، ناشی از افزایش قیمت ارز است و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این 
  .محصوالت بوده است

ار گفت: براساس وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت بازار شب عید آجیل و خشکبمصطفی احمدی در گفت
خوب بوده است اما در   های بهاره در تهران استقبال مردم از خرید آجیل و خشکبارگزارشات دریافت شده از زمان افتتاح نمایشگاه

شود در روزهای آتی بهتر شودبینی میهای استان تهران استقبال چندان خوب نبوده که پیشبرخی شهرستان .  
یک چهارم مدت مشابه سال گذشته  97ماهه سال  11تهران بیان داشت: فروش آجیل و خشکبار در   رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار

 .بوده است
وضعیت بازار آجیل و خشکبار کمی رونق گرفته است، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده خرید   وی با بیان اینکه از ابتدای اسفند

شود بنابراین هنوز اظهار نظر راجع به وضعیت بازار شب عید آجیل شروع میاسفند  22بخش طبق روال هر سال از   مردم در این
 .و خشکبار زود است

اشاره کرد و گفت  رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل در رابطه با دالیل افزایش قیمت پسته امسال به دلیل سرمازدگی درختان،  :

التی مانند پسته، گردو، فندق و بادام و امثال آن به شدت کاهش ها و باغات دچار آسیب شدند و به همین دلیل تولید محصودرختچه
  .یافت

ها در بخش آجیل و خشکبار گفت: دلیل عمده افزایش قیمت آجیل و خشکبار کاهش تولید در درصدی قیمت 80وی با اشاره به افزایش 
  .اثر سرمازدگی ابتدای امسال بود

ته، تولید این محصول امسال به شدت کاهش یافت و همین موضوع قیمت این احمدی اظهار داشت: به دلیل سرمازدگی باغات پس
  .محصول را به شدت افزایش داد

شود، گفتهزار تن پسته در کشور تولید می 200وی با بیان اینکه هر ساله حدود  هزار تن صادر و حدود  140از این مقدار حدود  :

شودت تبدیل میهزار تن به مصرف داخلی و بقیه هم در کارخانجا 20 . 
هزار تنی پسته در سال جاری بیان داشت: بر اثر سرمازدگی و کاهش  70با اشاره به تولید حدود   رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل

های برخی مشتریان خود در بخش صادرات را هم نتوانستیم تامین کنیمتولید این محصول ما حتی درخواست . 
سته در ابتدای سال جاری از وزارت جهاد کشاورزی خواستیم تا اجازه واردات بادام هندی به وی افزود: پس از سرمازدگی باغات پ

محصول جایگزین پسته را صادر کند تا بدین ترتیب هم قیمت پسته در بازار داخلی کنترل شود و هم بتوانیم در این شرایط   عنوان
  .بازارهای صادراتی خود را تامین کنیم

شود، گفت: و آجیل با بیان اینکه در حال حاضر بادام هندی بصورت غیرقانونی و قاچاق به کشور وارد میرئیس اتحادیه خشکبار 
شد و تا این اندازه کرد، قیمت پسته کنترل میاگر وزارت جهاد کشاورزی برای سال جاری مجوز واردات این محصول را صادر می

یافتقیمت این محصول افزایش نمی . 
شد ضمن اینکه مشتریان ورت صدور مجوز ثبت سفارش و واردات بادام هندی بازار پسته داخلی کنترل میاحمدی افزود: در ص

گشت وزارت جهاد کشاورزی با به حالت قبلی باز می 98ضمن اینکه اگر وضعیت تولید در سال   دادیمخارجی خود را از دست نمی
را دوباره متوقف کندتوانست واردات بادام هندی استفاده از اختیارات خود می .  

با بیان اینکه عالوه بر پسته، سرمازدگی موجب خسارت به درختان گردو هم شد، بیان داشت:   رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران
درصد  90درصدی شد اما سرما زدگی به شدت تولید گردو را متاثر کرد بطوریکه  80تا  70در پسته سرما زدگی منجر به کاهش 

ن محصول کاهش یافتتولید ای .  
شوداز کشور شیلی و طریق واردات قاچاق تامین می  موجود در بازار از  وی افزود: اکنون گردو .  

احمدی با بیان اینکه چنین وضعیتی را در مورد فندق و بادام هم در سال جاری شاهد بودیم گفت: مصرف گردو برای ماه رمضان 
زایش قیمت این محصول وزارت جهاد کشاورزی باید به فکر تامین آن از طریق واردات باشدیابد و برای جلوگیری از افافزایش می .  

درصدی تولید پسته، گردو، بادام و فندق در سال جاری گفت: حدود  80تا  70رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران با اشاره به کاهش 
ها ناشی از کاهش تولید این ه و بخش قابل توجهی از افزایش قیمتدرصد از گرانی این محصوالت ناشی از افزایش قیمت ارز بود 30

  .محصوالت به دلیل سرمازدگی باغات در سال جاری بوده است
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 

 خبرنگاران جوان  – 20/12/1397تاریخ : 

هزار راس گوسفند تا پایان هفته 50ت قیمت/ واردات افزایش توزیع گوشت قرمز و مرغ برای تثبی  
هزار راس وارد خواهد  90شود و در مراحل بعدی حدود هزار راس گوسفند زنده تا پایان این هفته وارد می ۵0ورناصری گفت: 

 .شد
باشگاه خبرنگاران جوان  گروه اقتصادی به گزارش به  گوشت مرغ صدا و سیما، حمید ورناصری تصریح کرد: عرضه  به نقل از 

ریزی صورت تازه و منجمد در شهر تهران ادامه دارد و گوشت مرغ منجمد به هر میزان که الزم باشد، در سطح میادین با برنامه
شود و این روند را ادامه خواهیم داددرست توزیع می . 

توانند هر کیلو گوشت مرغ تازه را از سازمان افزایش دادیم تا در دسترس مردم باشد، مردم می وی گفت: عرضه گوشت مرغ گرم را
تومان خریداری کنند ۵00هزار و  11میادین به قیمت  . 

تن گوشت مرغ در سطح میادین عرضه شد، در حالی  200مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: امروز در تهران باالی 
ایمتن عرضه داشته 1۴0تا  130ای قبل هکه روز . 

وی گفت: این روند تا پایان تعطیالت ادامه خواهد داشت، استمرار این عرضه متناسب با شرایط قیمت در بازار است و تا هر زمانی 
خواهد بود تومانی ادامه دار ۵00هزار و  11که بازار کشش داشته باشد و شرایط قیمتی متعادل شود، این توزیع گوشت با نرخ  . 

 .ورناصری گفت: طبیعی است وقتی قیمت مرغ کاهش پیدا کند، دیگر نیازی به توزیع مرغ منجمد نخواهد بود
ایم که در هزار تن گوشت گرم مرغ عرضه کرده 30ها در این سطح اثرگذار بوده و ما در دو ماه گذشته حدود وی افزود: حتما توزیع

تومان رسیده است 11۵00رسیده بود و در یک ماه اخیر هم تا امروز به تومان  9800مقطع قبل قیمت مرغ به  . 
افتد که به خاطر افزایش تقاضا استمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: یک سری نوساناتی در پایان سال اتفاق می . 

ها در ا اثر خود را بر روی قیمتتن مرغ گرم در میادین و افزایش عرضه مرغ منجمد حتم 200ورناصری افزود: عرضه حدود 
 ۵00هزار و  11تومان و مرغ گرم را  10۵00توانند مرغ منجمد را به ازای هر کیلو های آینده خواهد گذاشت و مردم میروز

 .تومان خریداری کنند
هزار  11کرده است مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: عددی که سازمان حمایت برای قیمت گوشت مرغ گرم اعالم 

تومان است و ما به دنبال این هستیم که قیمت را به این عدد نزدیک کنیم ۵00و  . 
های مختلف در حال انجام است، عالوه بر آن دام زنده هم در حال وی در مورد گوشت قرمز هم گفت: واردات گوشت قرمز از کشور

را با کشتی خواهیم داشتواردات است که تا پایان همین هفته واردات گوسفند زنده  . 
شود هزار راس است تا پایان این هفته وارد می ۵0مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: اولین محموله گوسفند زنده که 

هزار راس وارد خواهد شد 90و در مراحل بعدی حدود  . 
گوشت قرمز را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه در یکی  های زنده و عرضه آن، کاهش قیمتورناصری ادامه داد: با واردات این دام

 .دو روز گذشته هم ثبات نسبی قیمت گوشت قرمز را در بازار شاهد بودیم
کند و با یک سود حداقلی برای ها بر مبنای اعداد و ارقامی است که سازمان حمایت اعالم میوی افزود: تعیین قیمت این گوشت

هایی را طرح کنند که اطالعی هزار تومان است و ممکن است افرادی قیمت ۴2ر کیلویی حدود واردکنندگان است که در حال حاض
 .از عملیات واردات گوشت را نداشته باشند

توانند به واردات گوشت اقدام کنند، افزود: برمبنای مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مورد اینکه آیا همه افراد می
توانند به معاونت توسعه بازرگانی های بهداشتی افراد متقاضی میاعالم شده برای ثبت سفارش و دریافت مجوز ضوابط و مقرراتی که

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی مراجعه کنند
هزار رأس دام زنده به کشور/ توزیع مرغ گرم با نرخ مصوب همچنان ادامه دارد ۵0ورود هفتگی  :بیشتر بخوانید  

کنند که در مجموع حدود شرکت است و تعدادی هم گوشت گوساله وارد می 170گوسفند حدود  ورناصری گفت: واردکنندگان گوشت
ها ممکن است از توان و ظرفیت باالتر و شرکت تا االن واردکننده گوشت قرمز هستند، طبیعی است که برخی از این شرکت 2۶0

 2۶0ها تازه وارد و توان آن چنانی نداشته باشند، ولی در مجموع همه این سابقه بیشتری برخوردار باشند و برخی دیگر از شرکت
ارندشرکت صالحیت واردات این کاال را د . 

وی در ادامه گفت: امسال تقریبا دو برابر سال قبل گوشت گوسفند تامین کرده ایم، واردات گوشت گوساله هم تقریبا معادل سال گذشته 
 .بود
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دهد که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خصوص تولید و عرضه گوشت مرغ هم گفت: آمار جوجه ریزی ما نشان می
میلیون قطعه بود،  10۴میلیون قطعه جوجه ریزی داشته ایم که در قیاس با سال قبل که  120ل چیزی حدود در دی و بهمن امسا

ایمافزایش تولید را شاهد بوده . 
ورناصری افزود: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تامین این اقالم را بر عهده دارد و باید سیستم نظارتی کار خود را به خوبی انجام 

 .دهد
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 1۵/12/1397تاریخ : 

هزار راس دام از پاکستان وارد کشور می شود۶0  
هزار راس دام زنده به صورت رسمی و قانونی از پاکستان وارد  60تا  50رئیس سازمان دامپزشکی ایران گفت:  -ایرنا  -شیراز 

وچستان ذبح شودکشور خواهد شد تا در کشتارگاه های استان سیستان و بل . 
به گزارش ایرنا، علیرضا رفیعی پور چهارشنبه این سخنان را پس از دیدار با همتای پاکستانی خود در حاشیه هشتمین نشست منطقه 

  .ای اوراسیای غربی در شیراز اعالم کرد
ه و بهداشتی دام زنده به ایران وی اظهار داشت: در نشست با رئیس دامپزشکی پاکستان، تمهیدهای تازه ای برای صادرات کنترل شد

  .اتخاذ شد
رئیس سازمان دامپزشکی ایران افزود: در این نشست مقرر شد دام های زنده به صورت کنترل شده و با گواهی نامه بهداشتی و 

  .رعایت الزام های دامپزشکی ایران وارد کشور شود
خود برای تقویت همکاری مشترک مرزی در راستای کنترل بیماری تب وی ادامه داد: در این دیدار همچنین ایران و پاکستان بر عزم 

  .برفکی صحه گذاشتند
دولت این کشور در نظر دارد بزودی صادرات محدود دام زنده به  :رئیس سازمان دامپزشکی پاکستان نیز در حاشیه این دیدار گفت

  .خارج را آغاز کند
 پاکستان و مذاکراتی که با رئیس سازمان دامپزشکی ایران داشتم بزودی با ایرانخورشید احمد افزود: بر اساس سیاست جدید دولت 

های صادراتی پاکستان مشروط بر داشتن ضوابط بهداشتی و به صورت رسمی های بهداشتی مبادله می شود تا صدور دام گواهی
 .مقدور شود

حدودیتی در صادرات محموله ها از پاکستان به ایران نیست و وی یادآور شد: هم اینک در ارتباط با گوشت آماده و بدون استخوان م
  .این صادرات در حال انجام است

 OIE) هشتمین نشست منطقه ای نقشه راه اوراسیای غربی روز دوشنبه سیزدهم اسفندماه جاری با مشارکت سازمان بهداشت دام جهان
 15کنترل بیماری دامی تب برفکی با حضور روسای دامپزشکی با هدف  ( FAO فائو)و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  (

  .کشور در شیراز آغاز به کار کرد.این نشست امروز چهارشنبه پانزدهم اسفندماه به کار خود پایان داد
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 
 

خبرگزاری فارس  – 16/12/1397یخ : تار  

کند؟ چرا ایران به رغم خودکفایی از روسیه گندم وارد می  
یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: واردات گندم از روسیه به خاطر نیاز در کشور نیست بلکه برای توسعه و استفاده از 

شودبه کشورهای دیگر صادر میهای آرد کشور است که پس از فراوری کارخانه تمام ظرفیت .  
روز پیش پایگاه خبری 2به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،   UAWIRE  گزارشی منتشر کرد که یک کشتی باری

تن گندم در کانال ولگا در دریای خزر و در منطقه آستاراخان به مانع برخورد کرده است ۴900ایرانی با  . 
دقیقه بین  9:2۵اراخان درباره جزئیات این برخورد اعالم کرده بود که این برخورد در ساعت وزارت شراط اظطراری منطقه آست

 .شهرهای نینوکا و فودوروکا اتفاق افتاده اما خسارت جدی وارد نشده است
رودن میخدمه بوده و با پرچم ایران و تحت مدیریت شرکت کشتیرانی پرشین گلدن سی به مقصد امیرآباد در ایرا 1۴کشتی دارای  . 

حساسیت این خبر عالوه بر اینکه این کشتی برای ایران بوده بیشتر به خاطر محموله گندم آن بود چرا که ایران امسال اعالم کرده در 
زا بودکند حساسیتتولید گندم خودکفا است و اقدام به واردات محموله گندم از روسیه می . 

باره و دالیل واردات به خبرنگار فارس گفت: از آنجایی که در کشور ظرفیت یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی در این 
شودهای آرد زیاد است برای توسعه آنها و همچنین درآمدزایی برای کشور اقدام به واردات گندم میکارخانه . 

های تولید آرد در کارخانه شود و عالوه بروارد کشور می« عبور موقت»های وارداتی تحت عنوان این منبع آگاه گفت: این گندم
شودکشور، مشتقات دیگری نظیر آرد، گلوتن و نشاسته هم از آنها استخراج می . 

های آرد کشور به کارخانه وی گفت: سال گذشته وزارت جهاد قرارداد واردات یک میلیون تن گندم با روسیه امضا کرده تا از ظرفیت
 .طور کامل استفاده کند و آنها را توسعه دهد

کارخانه آرد کشور که مجوز واردات دارند، به کشورهای جنوب شرقی  1۵های وارداتی پس از فرآوری در به گفته منبع آگاه، گندم
شودآسیا و از جمله چین صادر می . 

 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان  – 18/12/1397تاریخ : 

درصدی قیمت گل در بازار/رکود بر بازار گل حاکم است 40کاهش   
درصد کاهش  ۴0های اخیر شاهرخی گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و رکود حاکم بر بازار، قیمت گل نسبت به هفته

 .یافته است
خی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در گفت و گو با خبرنگاراکبر شاهر گروه اقتصادی  صنعت، تجارت و کشاورزی 

های اخیر قیمت گل به مناسبت روز خبر داد و گفت: در هفته قیمت گل در بازار درصدی ۴0، از کاهش باشگاه خبرنگاران جوان
درصد در بازار کاهش یافته  ۵0تا  ۴0مادر با نوساناتی در بازار روبرو شد، در حالیکه هم اکنون به سبب افت چشمگیر تقاضا حدود 

 .است
 1۵تا  12ای هزار، میخک دسته 1۵تا  12هزار، داودی  ۶0ا ت ۵0هزار، لیلیوم  1۵تا  12وی نرخ مصوب هر شاخه گل رز را 

هزار تومان اعالم کرد 10هزار و نرگس  . 
شاهرخی قیمت گل در بازار را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، رکود حاکم بر بازار و کاهش 

یمت در بازار ادامه یابدشود که روند کنونی ققدرت خرید خانوار پیش بینی می . 
وی ادامه داد: با توجه به آنکه بخش اعظم افزایش قیمت گل در بازار ناشی از سودجویی دالالن و عوامل واسطه است، از این رو 

در نظر دارد که قیمت گل در بازار را مدیریت کند هاحذف واسطه اتحادیه با بکارگیری برخی تمهیدات و . 
برابری قیمت مواد اولیه و جانبی گل در بازار خبر داد و افزود: امسال  ۴تا  3ن گل و گیاه تهران از افزایش رئیس اتحادیه فروشندگا

رشد  نوسان نرخ ارز قیمت مواد اولیه و لوازم جانبی همچون اسفنج، رمان، کاغذ رنگی و سیم و ... نسبت به سال گذشته به سبب
گل نسبت به مدت مشابه سال قبل امری بدیهی استچشمگیری داشته که با این وجود افزایش قیمت  . 

قیمت گل در بازار/امکان پیش بینی قیمت گل در بازار شب عید وجود ندارد درصدی 30افت  :بیشتر بخوانید  
وی با اشاره به اینکه پیاز گل سنبل، الله و لیلیوم وارداتی است، بیان کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و اختصاص نیافتن ارز دولتی 

امر موجب شده تا قیمت عرضه برای بازار شب عید  به واردات، قیمت پیاز الله و سنبل افزایش چشمگیری داشته است که همین
 .دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گیرد

شاهرخی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه گل سنبل و الله و سبزه شب عید وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد 
سانی نخواهد داشتآب و هوا و تولید مناسب، قیمت گل سنبل و الله در بازار شب عید نو . 

های هدف های هدف وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه تجار بازاربه بازار صادرات گل این مقام مسئول با اشاره به اینکه امکان
سانتی و غنچه یکسان هستند، از این رو امکان صادرات وجود ندارد 70خواهان کیفیت گل یکنواخت با شاخه گل  . 

های اخیر، بسیاری از تجار عراقی تریلی تریلی توجه به اختالف چشمگیر لایر با دالر و نوسان نرخ ارز در ماه وی ادامه داد: با
کنندهای کشور را خریداری و از مرز خارج میهای موجود در گلخانهگل . 

ت مواد اولیه و سایر ملزومات، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در پایان تصریح کرد: علی رغم افزایش چند برابری قیم

های پایین ندارندای جز عرضه گل با نرخگل فروشان به سبب فساد پذیر بودن گل و جلوگیری از ضایعات چاره . 
 لینک خبر 
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 گندم 
 ایرنا  – 20/12/1397تاریخ :

درصد رشد یافت 2زیرکشت گندم امسال سطح   
درصدی سطح زیرکشت گندم برای امسال خبرداد و گفت: این  2مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی از رشد  -ایرنا -تهران

 وزارتخانه کاهش سطح زیرکشت گندم را به دلیل محدودیت منابع آبی در دستور کار قرار داده بود، اما تولید کنندگان از این کشت
 .استقبال کردند

« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید « اسماعیل اسفندیارپور

برنامه کاهش سطح زیر کشت و افزایش تولید گندم در واحد سطح را در دستور کار قرار داد تا جایی که در سالهای گذشته با کاهش 
ی سطح زیرکشت گندم روبرو شدیمدرصد 12 . 

هزار هکتار آن را  905هزارتن است که سه میلیون و  860وی اظهارداشت: اکنون کل سطح زیرکشت گندم کشور پنج میلیون و 
هزار هکتار را کشت آبی به خود اختصاص داده است 933کشت دیم و یک میلیون و  . 

هزارتن ثبت شده است 470میلیون و  6ح زیرکشت گندم در کشور سط 1390 -92اسفندیار پور اضافه کرد: بین سالهای  . 
 

میلیون تن  14خرید تضمینی گندم فراتر از  **  
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، شروع برداشت گندم را از شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان در اواخر اسفندماه 

اکندگی بارندگی ها در اراضی کشت دیم، به نظر می رسد تولید گندم امسال فراتر از اعالم کرد و گفت: به دلیل شرایط اقلیمی و پر
 .میزان پیش بینی شده باشد

میلیون تن اعالم کرده بود 14به گفته وی، پیش از این وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید گندم در سال زراعی جاری را  . 
هزار  500ب در کشور موجب شد تا نیاز به آبیاری در سطح یک میلیون و اسفندیار پور اظهارداشت: امسال بارندگی های مناس

 .هکتار اراضی آبی نسبت به سال گذشته کاهش یابد که رقم قابل توجهی است
وی با بیان این که برداشت گندم در استان های هرمزگان، بوشهر، فارس، خوزستان و مناطق جیرفت و کهنوج در ماه های فروردین 

به تدریج اوج می گیرد، گفت: اکنون آمادگی الزم برای شروع فصل برداشت گندم را داریم تا جایی که کمباین ها و و اردیبهشت 
 .دستگاه های مورد نیاز برداشت گندم در استان ها جانمایی شده است

 
اضافه کرد: امروز تولید مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی افزایش کیفیت و پروتئین گندم نیازمند استفاده کود اوره  **

کنندگان برای تولید گندم کیفی، پروتئین و وزن دانه باال، الزم است از کود اوره سرک در دو تا سه مرحله پس از ظهور خوشه 
 .استفاده کنند که تاثیر بسزایی در تولید دارد

تومان  70تومان و گندم دوروم را با  700و  وی درباره نرخ گذاری گندم گفت: امسال شورای اقتصاد قیمت گندم معمولی را یکهزار
تومان بیشتر از گندم معمولی بود 30تومان تعیین کرد، درحالی که سال گذشته قیمت گندم دوروم  770افزایش، یکهزار و  .  

یاپی به وی درباره پیشنهاد مجدد دو هزارتومانی نرخ خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد افزود: ایران برای چهارمین سال پ
 .خودکفایی دست یافته است که انتظار می رود با افزایش نرخ گندم بتوان شرایط را برای رضایتمندی کشاورزان فراهم ساخت

میلیون تن گندم هدف گذاری  14تولید حدود  97-98به گزارش ایرنا، براساس سیاست وزارت جهادکشاورزی برای سال زراعی 
میلیارد تومان از کشاورزان  51هزار و  12میلیون تن گندم به ارزش  9.5نزدیک به  96-97شده، در حالی که در سال زراعی 

 .خریداری شد
هزار میلیارد لایر بود 114میلیون تن گندم به ارزش بیش از  9نیز نزدیک به  95-96سال زراعی   

بلوچستان و مناطق گرمسیر آغاز و تا روزهای  خرید تضمینی گندم سالیانه از اواخر اسفندماه از شهرستان سرباز در استان سیستان و
 .پایانی مهرماه در دیگر استان های کشور )از سواحل خزر تا مناطق سردسیر( تداوم دارد

طبق قانون، وزارت جهادکشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده توسط دولت را تا قبل از 
یه و تا پایان شهریورماه نرخ ها به کشاورزان اعالم شودشروع فصل زراعی جدید ارا . 

وزارت جهادکشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم را در اوایل شهریورماه هر سال تعیین و به 
این مهم همچنان در دست  شورای اقتصادی ارایه می دهد تا قبل از شروع فصل کشت، نرخ نهایی شده به کشاورزان اعالم و امسال

 .بررسی های کارشناسی در شورای اقتصاد قرار دارد و تاکنون اعالم نشده است
 

 لینک خبر 
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 گندم 
 

خبرگزاری فارس  – 16/12/1397تاریخ :   

کند؟ چرا ایران به رغم خودکفایی از روسیه گندم وارد می  
یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: واردات گندم از روسیه به خاطر نیاز در کشور نیست بلکه برای توسعه و استفاده از 

شودهای آرد کشور است که پس از فراوری به کشورهای دیگر صادر میکارخانه تمام ظرفیت .  
روز پیش پایگاه خبری 2گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به   UAWIRE  گزارشی منتشر کرد که یک کشتی باری

تن گندم در کانال ولگا در دریای خزر و در منطقه آستاراخان به مانع برخورد کرده است ۴900ایرانی با  . 
دقیقه بین  9:2۵عالم کرده بود که این برخورد در ساعت وزارت شراط اظطراری منطقه آستاراخان درباره جزئیات این برخورد ا

 .شهرهای نینوکا و فودوروکا اتفاق افتاده اما خسارت جدی وارد نشده است
رودخدمه بوده و با پرچم ایران و تحت مدیریت شرکت کشتیرانی پرشین گلدن سی به مقصد امیرآباد در ایران می 1۴کشتی دارای  . 

اینکه این کشتی برای ایران بوده بیشتر به خاطر محموله گندم آن بود چرا که ایران امسال اعالم کرده در  حساسیت این خبر عالوه بر
زا بودکند حساسیتتولید گندم خودکفا است و اقدام به واردات محموله گندم از روسیه می . 

رس گفت: از آنجایی که در کشور ظرفیت یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی در این باره و دالیل واردات به خبرنگار فا
شودهای آرد زیاد است برای توسعه آنها و همچنین درآمدزایی برای کشور اقدام به واردات گندم میکارخانه . 

های شود و عالوه بر تولید آرد در کارخانهوارد کشور می« عبور موقت»های وارداتی تحت عنوان این منبع آگاه گفت: این گندم
شودشتقات دیگری نظیر آرد، گلوتن و نشاسته هم از آنها استخراج میکشور، م . 

های آرد کشور به کارخانه وی گفت: سال گذشته وزارت جهاد قرارداد واردات یک میلیون تن گندم با روسیه امضا کرده تا از ظرفیت
 .طور کامل استفاده کند و آنها را توسعه دهد

کارخانه آرد کشور که مجوز واردات دارند، به کشورهای جنوب شرقی  1۵اتی پس از فرآوری در های واردبه گفته منبع آگاه، گندم
شودآسیا و از جمله چین صادر می . 

 لینک خبر
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 گندم 
ایرنا – 18/12/1397تاریخ :   

گندم از اواخر اسفندماه آغاز می شود برداشت  
رییس بنیاد گندمکاران ایران با اشاره به آغاز فصل برداشت از اواخر اسفندماه جاری، خواستار به موقع تامین شدن  -ایرنا -تهران

 .منابع مالی خرید تضمینی گندم از سوی دولت شد
« بیان اینکه خودکفایی گندم در سال زراعی جاری نیز استمرار می  روز شنبه در گفت و گو اختصاصی با ایرنا با« علی قلی ایمانی

یابد، افزود: امسال با وضعیت مناسب کشت گندم در سراسر کشور مواجه هستیم تا جایی که به نظر می رسد، با وجود مشکالت در 
 .امر تولید، فراتر از پیش بینی وزارت جهادکشاورزی تولید داشته باشیم

جود برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش سطح زیرکشت گندم، امسال با استقبال کشاورزان مواجه شده وی اظهار داشت: باو
درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است 2ایم به طوری که سطح زیرکشت این محصول یک تا  . 

ن تعیین کرد اما هنوز نرخ گندم دوروم توما 1700به گفته وی، دولت برای فصل زراعی جاری، قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی را 
 .هنوز مشخص نشده است

تومان خریداری می کنند که این موضوع می  2200تا  2000وی تصریح کرد: اکنون کارخانجات گندم ذخیره سال گذشته را بین 
 .تواند در کاهش خرید گندم توسط دولت موثر باشد و حتی گندم را وارد بازار داللی کند

انی، الزم است دولت برای تامین به موقع منابع مالی خرید تضمینی راهکاری بیندیشدبه گفته ایم . 
 اختالف قیمت گندم ایران با منطقه **

دالر است، در حالی که قیمت هر تن گندم در کشور ما با  245رییس بنیاد گندمکاران ایران گفت: اکنون قیمت جهانی هر تن گندم 
و  نرخ مصوب جدید حدود یک میلیون  .هزار تومان است که تفاوت قیمتی زیادی با نرخ های جهانی و حتی منطقه دارد 700

وی اظهار داشت: این اختالف قیمت ها در کنار نوسان نرخ ارز در کشور، می تواند زمینه را برای قاچاق گندم به خارج مهیا کند و 
ای الزم را داشته باشدبنابراین الزم است دولت برای مقابله با آن از اکنون پیش بینی ه . 

میلیون تن گندم هدف گذاری شده است 14تولید حدود  1397-98به گزارش ایرنا، برای سال زراعی  . 
هر کیلوگرم گندم معمولی )نان( همچون سال زراعی پیشین از آن با افت مفید چهار درصد و افت  1396-97در سال زراعی 

تومان 330لایر )یک هزار و  300هزار و  13تومان( و گندم دوروم  300زار و هزار لایر )یک ه 13درصد به مبلغ 2غیرمفید  ) 
 .از کشاورزان خریداری شد

 1395-96میلیارد تومان و در سال زراعی قبل از آن  51هزار و  12هزار تن گندم به ارزش  500میلیون و  9سال گذشته نزدیک 

هزار تن خریداری شده بود 590میلیون و  14نزدیک  . 
 لینک خبر 
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 گندم 
خبرگزاری فارس  – 18/12/1397تاریخ :   

میلیون تن گندم در سال جاری/ یک میلیون تن افزایش نسبت به سال گذشته  14بینی تولید پیش  
میلیون تن گندم در کشور تولید شود که نسبت به سال گذشته افزایش یک میلیون  1۴شود امسال بینی میپیش مجری طرح گندم گفت:

  .تنی خواهد داشت
پور امروز در حاشیه نشست جشنواره عکس خوشه که در باغ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسماعیل اسفندیاری

تن گندم در کشور تولید شود که نسبت به سال گذشته افزایش یک میلیون  1۴شود، امسال بینی میموزه قصر برگزار شد، گفت: پیش
ها حتی امکان تولید بیشتر از این هم وجود داردمیلیون تنی دارد و با توجه به وضعیت مناسب بارندگی . 

ن از این تومانی نرخ خرید تضمینی گفت: ما به دنبال رضایت کشاورزان هستیم و اگر کشاورزا 1600مجری طرح گندم درباره نرخ 
 .قیمت ناراحت هستند، پس ما هم ناراحتیم

 2۵00تومان تعیین شده است، در کشورهای حاشیه هم قیمت تا  1۶00نرخ خرید تضمینی گندم امسال به گزارش خبرگزاری فارس،
ول به کشورهای تومان است، پایین بودن نرخ داخلی عالوه براینکه نارضایتی کشاورزان را سبب شده، نگرانی از قاچاق این محص

 .اطراف را تشدید کرده است
هزار هکتار افزایش یافته است، اما به گفته وی میانگین آن  100پور ادامه داد: سطح کشت گندم در سال زراعی جاری اسفندیاری
های گذشته با کاهش همراه بوده استطی سال . 

 2.7و از خروج  1391میلیون تن گندم سال  7از واردات  ترین دستاورد ما این بوده کهمهم مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت:
 .میلیارد دالر ارز از کشور جلوگیری شده است

متر بارندگی ساالنه در منطقه خشک بوده و در میلی 232پور همچنین تأکید کرد که با توجه به اینکه کشور ایران با اسفندیاری
نوع اقلیم امکان کاشت هر گونه گندم را دارد و این مزیت بزرگی است کمربندی خشکی قرار دارد، اما به واسطه داشتن چهار . 

شوددرصد انرژی از گندم تولید می 38درصد پروتئین نیاز کشور و  ۴2وی افزود:  . 
اجرا خواهد شد تصریح کرد که تا پایان برنامه هفتم برنامه تولید گندم طراحی شده و دقیقاً   مجری طرح گندم . 

کنیمواردکننده گندم بودیم، گفت: سه سال متوالی است که گندم وارد نمی 92مچنین با بیان اینکه سال پور هاسفندیاری . 
جشنواره عکس خوشه امروز در موزه قصر توسط شرکت بازرگانی دولتی برگزار شد و به 9 نفر عکاسان برتر در بخش گندم 

 .جوایزی اهدا شد
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971218001028/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اسفند ماه 

   

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

 گندم 

ایرنا  – 16/12/1397تاریخ :   

میلیارد دالربا خوداتکایی در تولید گندم و شکر 3جلوگیری از خروج   
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -تهران با خوداتکایی در تولید گندم و شکر از خروج سه  :

 .میلیارد دالر ارز کشور جلوگیری شد
 به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده اظهار داشت: با توجه به
شرایط تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی، تامین و توزیع مناسب نهاده های تولید و کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از اولویت 

 .های دولت و وزارت جهاد کشاورزی است
طی ایجاد وی گفت: سران نظام سلطه، در جمع بندی های داخلی خودشان اعالم کرده بودند که در مدت سه ماه در بازار ایران قح

خواهیم کرد و با توجه به کمبود اجناس و ارزاق در بازار، مشکالت جدی برای ایران ایجاد خواهد شد اما در حال حاضر انبارها و 
قلم کاالی اساسی مردم به وفور موجود بوده و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد 10ذخایر راهبردی ما پر است و  . 

اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با خوداتکایی کشور در تولید گندم و شکر، نیازی به  معاون برنامه ریزی و امور
واردات این محصوالت وجود ندارد و اگر موضوع خودکفایی در وزارت جهاد کشاورزی با جدیت پیگیری نمی شد و نیاز به واردات 

از منابع ارزی ما هزینه واردات این محصوالت می شداین محصوالت بود، در شرایط کنونی حداقل سه میلیارد دالر  . 
وی در ادامه به بازار گوشت قرمز اشاره کرد و گفت: با کیفیت ترین گوشتی که در بازار اروپا و روسیه نیز مصرف می شود از 

ه استماه گذشته نیز گوشت منجمد گوساله برزیلی برای مصرف خانوارها تامین شد 11کشور برزیل وارد شده و در  . 
شرکت از  97بخشنده تصریح کرد: در حال حاضر  کشور، گوشت گرم گوسفندی را به کشور وارد می کنند که با توجه به سیستم  13

درصد آن از این کشور تامین می شود و روزانه  70پیشرفته لجستیک و خطوط هواپیمایی و کشتارگاه های مجهز کشور استرالیا، 
م صرفاً از این کشور هستیمتن گوشت گر 100شاهد واردات  . 

وی افزود: مشکالتی که در سیستم توزیع مشاهده می شود، ناشی از ضعف در تأمین نیست و خارج از وظایف محوله مجموعه 
 .وزارت جهاد کشاورزی است که برای رفع این مشکل در ستاد تنظیم بازار قرار شد توزیع گوشت هدفمند شود

غربی و جنوبی کشور را عاملی مهم در افزایش قیمت گوشت دانست و گفت: در حال حاضر در بغداد بخشنده، قاچاق دام از مرزهای 
هزار تومان معامله می شود که این موضوع بر نرخ  140هزار تومان و در اقلیم کردستان عراق  165گوشت گوسفندی به قیمت 

 .گوشت در داخل تاثیر داشته است
تومان است، گفت: بر اساس قیمت نهاده ها و  500هزار و  11ده فروشی مرغ برای مصرف کننده بخشنده با تاکید بر اینکه قیمت خر

تومان نیست 500محاسبه سود تولیدکننده، قیمت مرغ زنده برای مرغدار بیش از هشت هزار تا هشت هزار و  . 
اشاره و  98ن وزارت در سال معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به وضعیت بودجه ای

میلیارد تومان برای آبخیزداری و  500میلیون دالر برای سامانه های نوین آبیاری، یک هزار و  400خاطرنشان کرد: تخصیص 
 .هزار میلیارد تومان برای بیابان زدایی از مهمترین اعتبارات مصوب وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال آینده است

گذاری در بخش کشاورزی بر مبنای ارائه تسهیالت به تولید کنندگان را از مهمترین برنامه های وزارت جهاد بخشنده، سرمایه 
کشاورزی در سال آتی عنوان و تاکید کرد: در بررسی و تصویب تسهیالت و تخصیص اعتبارات به تولید کنندگان به توجیه اقتصادی 

تولید توجه ویژه شود طرح ها و هدف گذاری جهت استمرار سرمایه گذاری و . 
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نزوالت جوی در سال جاری را مناسب ارزیابی کرد و با ابراز امیدواری 

 .برای استمرار آن در بهار سال آینده گفت: در تولید غالت، گندم، جو و علوفه مشکل خاصی نداریم و تولید خوبی خواهیم داشت
 

  لینک خبر
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 گندم 
ایرنا  – 18/12/1397تاریخ :   

 برداشت گندم از اواخر اسفندماه آغاز می شود
 رییس بنیاد گندمکاران ایران با اشاره به آغاز فصل برداشت از اواخر اسفندماه جاری، خواستار به موقع تامین شدن -ایرنا -تهران

 .منابع مالی خرید تضمینی گندم از سوی دولت شد
« روز شنبه در گفت و گو اختصاصی با ایرنا با بیان اینکه خودکفایی گندم در سال زراعی جاری نیز استمرار می « علی قلی ایمانی

با وجود مشکالت در یابد، افزود: امسال با وضعیت مناسب کشت گندم در سراسر کشور مواجه هستیم تا جایی که به نظر می رسد، 
 .امر تولید، فراتر از پیش بینی وزارت جهادکشاورزی تولید داشته باشیم

وی اظهار داشت: باوجود برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش سطح زیرکشت گندم، امسال با استقبال کشاورزان مواجه شده 
گذشته افزایش یافته استدرصد نسبت به سال  2ایم به طوری که سطح زیرکشت این محصول یک تا  . 

تومان تعیین کرد اما هنوز نرخ گندم دوروم  1700به گفته وی، دولت برای فصل زراعی جاری، قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی را 
 .هنوز مشخص نشده است

ن موضوع می تومان خریداری می کنند که ای 2200تا  2000وی تصریح کرد: اکنون کارخانجات گندم ذخیره سال گذشته را بین 
 .تواند در کاهش خرید گندم توسط دولت موثر باشد و حتی گندم را وارد بازار داللی کند

 .به گفته ایمانی، الزم است دولت برای تامین به موقع منابع مالی خرید تضمینی راهکاری بیندیشد
 

 اختالف قیمت گندم ایران با منطقه **
دالر است، در حالی که قیمت هر تن گندم در کشور ما با  245مت جهانی هر تن گندم رییس بنیاد گندمکاران ایران گفت: اکنون قی

 .هزار تومان است که تفاوت قیمتی زیادی با نرخ های جهانی و حتی منطقه دارد 700نرخ مصوب جدید حدود یک میلیون و 
مینه را برای قاچاق گندم به خارج مهیا کند و وی اظهار داشت: این اختالف قیمت ها در کنار نوسان نرخ ارز در کشور، می تواند ز
 .بنابراین الزم است دولت برای مقابله با آن از اکنون پیش بینی های الزم را داشته باشد

میلیون تن گندم هدف گذاری شده است 14تولید حدود  1397-98به گزارش ایرنا، برای سال زراعی  . 
)نان( همچون سال زراعی پیشین از آن با افت مفید چهار درصد و افت  هر کیلوگرم گندم معمولی 1396-97در سال زراعی 

تومان 330لایر )یک هزار و  300هزار و  13تومان( و گندم دوروم  300هزار لایر )یک هزار و  13درصد به مبلغ 2غیرمفید  ) 
 .از کشاورزان خریداری شد

 1395-96میلیارد تومان و در سال زراعی قبل از آن  51ر و هزا 12هزار تن گندم به ارزش  500میلیون و  9سال گذشته نزدیک 

هزار تن خریداری شده بود 590میلیون و  14نزدیک  . 
 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 ایرنا  – 19/12/1397تاریخ : 

 مرحله جدید عرضه گوشت گرم در فروشگاه های شهروند آغاز شد
مدیر عامل شرکت شهروند اعالم کرد: مرحله جدید عرضه گوشت گرم گوسفندی وارداتی با قیمت تنظیم بازار از  -ایرنا -تهران

 .امروز یکشنبه در فروشگاه های شهروند و سازمان میادین میوه و تره بار تهران آغاز شد
روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی شرکت شهروند، مسعود سریع القلم با اشاره به تغییرات ایجاد شده در نحوه عرضه به گزارش 

این تصمیم به منظور جلوگیری از واسطه گری دالالن و تامین گوشت مورد نیاز شهروندان به  :گوشت تنظیم بازار تصریح کرد

کیلوگرم گوشت گرم قرمز را  4تا  3وانند از امروز با ارائه کارت ملی به میزان صورت متمرکز اتخاذ شده است و شهروندان می ت
 .به صورت بسته بندی خریداری کنند

مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای شهروند در خصوص نحوه عرضه این محصول خاطر نشان کرد: هر شهروند با ارائه کارت 
ا قیمت مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت و پشتیبانی امور دام کشور به مبلغ ملی خود می تواند از سهمیه گوشت تنظیم بازار ب

تومان برای سردست گوسفندی استفاده کند 400هزار و  42تومان برای ران گوسفندی و  400هزار و  44 .  
کارگری، ارگان  به گفته وی، در راستای عرضه مطلوب گوشت گوسفندی تنظیم بازار به جامعه هدف که شامل تعاونی های مصرف

ها، سازمان ها، وزارتخانه ها و سایر شهروندان می شود و بر اساس مصوبه کمیته تنظیم بازار کل کشور مقرر شده است عرضه 
 .گوشت تنظیم بازار از طریق دو مجموعه شهروند و سازمان میادین میوه و تره بار انجام شود

ه آنالینی که به همین منظور طراحی شده ثبت می شود و هر نفر در ماه یک بار می سریع القلم ادامه داد: کد ملی شهروندان در سامان
 .تواند گوشت مصرفی خود را از طریق فروشگاه های شهروند تهیه کند

وی با اشاره به شرایط خاص روزهای پایانی سال و هیجان خرید شهروندان در خرید گوشت قرمز، یاد آور شد: با تدابیر اندیشیده شده 
ایط عرضه و توزیع گوشت گوسفندی طی روزهای آینده بهبود پیدا خواهد کرد و بر اساس تصمیمی که مدیریت تنظیم بازار کل شر

کشور گرفته است مشکل عرضه این محصول به زودی حل خواهد شد و گوشت مورد نیاز شهروندان بدون هیچ کمبودی، تامین 
 .خواهد شد

هروند در سراسر پایتخت وجود داردشعبه فروشگاه ش 39به گزارش ایرنا،  . 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – 18/12/1397تاریخ : 

 قاچاق دام تاثیر مهمی در افزایش قیمت گوشت دارد 
قاچاق دام از مرزهای غربی و جنوبی کشور را عاملی مهم در افزایش قیمت گوشت دانست و گفت: در بغداد گوشت گوسفندی به 

هزار تومان معامله می شود که این قیمت بر نرخ گوشت در داخل تاثیر  1۴0هزار تومان و در اقلیم کردستان عراق  1۶۵قیمت 
  .داشته است

ه نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده در گردهمایی معاونین به گزارش خبرگزاری فارس ب
برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان ها که در مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره( برگزار شد، اظهار 

و توزیع مناسب نهاده های تولید و کاالهای اساسی مورد نیاز  داشت:با توجه به شرایط تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی، تامین
 .مردم از اولویت های دولت و وزارت جهاد کشاورزی است

ماه در بازار ایران قحطی ایجاد  3وی گفت: سران نظام سلطه، در جمع بندی های داخلی خودشان اعالم کرده بودندکه ظرف مدت 
ارزاق در بازار، مشکالت جدی برای ایران ایجاد خواهد شد اما در حال حاضر انبارها و  خواهیم کرد و با توجه به کمبود اجناس و

قلم کاالی اساسی مردم به وفور موجود می باشد و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد 10ذخایر راهبردی ما پر است و  . 
ه لطف خدا و با برنامه ریزی های مجموعه وزارت معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: ب

خوداتکایی کشور در تولید گندم و شکر، نیازی به ورادات این محصوالت وجود ندارد و اگر موضوع خودکفایی   جهاد کشاورزی، با
میلیارد دالر  3ل در وزارت جهاد کشاورزی با جدیت پیگیری نمی شد و نیاز به واردات این محصوالت بود و در شرایط کنونی حداق

 .از منابع ارزی ما هزینه واردات این محصوالت می شد
وی در ادامه به بازار گوشت قرمز اشاره کرد و گفت: با کیفیت ترین گوشتی که در بازار اروپا و روسیه نیز مصرف می شود از 

ف خانوارها تامین شده استماه گذشته نیز گوشت منجمد گوساله برزیلی جهت مصر 11کشور برزیل وارد می شود و در  . 
کشور، گوشت گرم گوسفندی را به کشور وارد می کنند که با توجه به  13شرکت از  97دکتر بخشنده تصریح کرد: در حال حاضر 

درصد آن از این کشور تامین می شود و  70سیستم پیشرفته لجستیک و خطوط هواپیمایی و کشتارگاه های مجهز کشور استرالیا، 
از این کشور هستیم  تن گوشت گرم صرفاً  100هد واردات روزانه شا . 

وی افزود: مشکالتی که در سیستم توزیع مشاهده می شود ناشی از ضعف در تأمین نیست و خارج از وظایف محوله مجموعه 
 .وزارت جهاد کشاورزی است که برای رفع این مشکل در ستاد تنظیم بازار مقرر شد توزیع گوشت هدفمند شود

ده، قاچاق دام از مرزهای غربی و جنوبی کشور را عاملی مهم در افزایش قیمت گوشت دانست و گفت: در حال حاضر در بغداد بخشن
هزار تومان معامله می شود که این کشف قیمت بر نرخ  1۴0هزار تومان و در اقلیم کردستان عراق  1۶۵گوشت گوسفندی به قیمت 

 .گوشت در داخل تاثیر داشته است
تومان است، گفت: بر اساس قیمت  ۵00هزار و  11بخشنده با تاکید بر این که قیمت خرده فروشی مرغ برای مصرف کننده دکتر 

نیست 8۵00الی  8000نهاده ها و محاسبه سود تولید کننده، قیمت مرغ زنده برای مرغدار بیش از  . 
اشاره و  98وضعیت بودجه این وزارت در سال  معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به

میلیارد  1000میلیارد تومان برای آبخیزداری و  1۵00میلیون دالر برای سامانه های نوین آبیاری،  ۴00خاطرنشان کرد: تخصیص 
 .تومان برای بیابان زدایی از مهمترین اعتبارات مصوب وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال آینده است

ده، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر مبنای ارائه تسهیالت به تولید کنندگان را از مهمترین برنامه های وزارت جهاد دکتر بخشن
کشاورزی طی سال آتی عنوان و تاکید کرد: در بررسی و تصویب تسهیالت و تخصیص اعتبارات به تولید کنندگان، به توجیه 

مایه گذاری و تولید توجه ویژه شوداقتصادی طرح ها و هدف گذاری جهت استمرار سر . 
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه نزوالت جوی طی سالجاری را مناسب ارزیابی کرد و با ابراز 

امیدواری در خصوص استمرار آن در بهار سال آینده گفت: به لطف خدا و همت کشاورزان در تولید غالت، گندم، جو و علوفه 
ل خاصی نداریم و تولید خوبی خواهیم داشتمشک . 

دکتر بخشنده در پایان گفت: مردم ما در دوران دفاع مقدس روزهای سختی را پشت سر گذاشته است و انشااله از این پیچ سخت 
ان باید ایستاد شرایط جنگ اقتصادی، با سربلندی عبور خواهیم کرد؛ توانمندی و تجربه این کار را داریم و با کمک هم و حمایت بزرگ

 و کار کرد
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – 21/12/1397تاریخ : 

خودداری کردیم  کانتینر گوشت تنظیم بازار/از تحویل محموله 70متروکه شدن   
کانتینر گوشت وارداتی تنظیم بازار به دلیل عدم تسویه ارزی مشمول قانون  70مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه 

ها توزیع شوداز تحویل این محموله خودداری کردیم و معتقدیم باید مشکل آن سریعتر رفع و گوشت متروکه شده است، گفت: .  
ادی فارس، در خصوص شایعه فروش وگو با خبرنگار اقتصجمشید قسوریان جهرمی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در گفت

های در جلسه ستاد تنظیم بازار به مسئوالن گفتم که گوشتهای تنظیم بازاری توسط سازمان اموال تملیکی اظهار داشت:گوشت
شرایط ها مورد نیاز جامعه و مردم است و باید وارداتی متروکه شده برای تنظیم بازار را به سازمان اموال تملیکی ندهید. این گوشت

 .آن خارج از متروکه شدن باشد
، گفت: با های وارداتی تنظیم بازار متروکه شده استآوری و فروش اموال تملیکی در مورد اینکه چرا گوشتمدیرعامل سازمان جمع

ه ارز وجود ها تأمین شده اما پول آن به دست فروشنده نرسیده است و چون امکان تسویتومانی این گوشت 4200توجه به اینکه ارز 
اگر کاالیی در مناطق آزاد و ویژه بماند خود به خود مشمول قانون   ماه 2توان از گمرک ترخیص کرد بنابر این بیش از نداشته نمی

شودمتروکه می . 
 های تنظیم بازاری خودداری کرده است و این موضوع را به مسئوالن ستاد تنظیمسازمان از متروکه کردن گوشت :وی ادامه داد

 .بازار نیز گفتیم
 4200قسوریان جهرمی با اشاره به اینکه به مسئوالن ستاد تنظیم بازار پیشنهاد شد قانون متروکه برای کاالهای اساسی که ارز 

ها برای کاالهایی که ارز دولتی دریافت کنند برداشته شود، عنوان کرد: در شرایط تحریمی و با توجه به محدودیتتومانی دریافت می
گیری شودکنند، نباید برخی مقررات دست و پاگیر شده و باید با توجه به شرایط تصمیممی . 

کانتینر گوشت وارداتی تنظیم بازار تحویل  70تا  60آوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: بالغ بر مدیرعامل سازمان جمع
چه زودتر فراهم شود و در پروسه کاالی متروکه قرار  سازمان اموال تملیکی شد و اعالم کردیم که باید شرایط ترخیص آنها هر

اندها و این محموله از گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد کشور شدهنگیرد. این گوشت . 
 70تن ظرفیت دارند که اگر در  17.۵فوت هستند که حدود  20شود کانتینرهای محموله گوشت وارداتی به گزارش فارس، گفته می

تن گوشت بالتکلیف مانده است 122۵بالغ بر کانتینر ضرب شود  . 
  لینک خبر
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 گوشت مرغ
 ایرنا  – 18/12/1397تاریخ : 

 حذف واسطه ها، مدیریت قیمت و کیفیت گوشت مرغ را به همراه دارد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: زمینه توسعه و تقویت صنعت تولید مرغ در کشور، با حذف بسیاری از واسطه ها محقق  -ایرنا -سمنان

 .می شود و این مساله مدیریت قیمت و کیفیت را به همراه دارد
به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز شنبه در حاشیه آیین افتتاح کشتارگاه صنعتی طیور در شهرستان گرمسار در جمع خبرنگاران 

وری در صنعت مرغ با حذف واسطه ها  ها در این صنعت تاکید کرد و گفت: مدیریت قیمت، کیفیت و بهره سمنان بر حذف واسطه
 .محقق می شود

ه صنعت مرغداری کشور بعد از انقالب روز به روز در حال پیشرفت است گفت: روزهای نخست انقالب وی با اشاره به اینک
هزار تن بود در حالی که امروز ظرفیت تولید به سه میلیون تن در سال می رسد و هم اکنون  160وضعیت تولید مرغ در کشور 

شور شاهد هستیمهزار تن را در ک 400میلیون و  2هزار تا  300میلیون و  2تولید  . 
های  گذاریحجتی با اشاره به اینکه زنجیره تولید مرغ، از ابتدا تا انتها در کشور وجود دارد گفت: به منظور تولید مرغ سرمایه 

 .مناسبی انجام شده است اما در مدیریت زنجیره هنوز کامل نیستیم
ها صورت درصد تولید مرغ کشور، در زنجیره  30ست و تنها صورت واحد، هنوز عملی نشده اوی بیان کرد: مدیریت خط تولید به 

گیرد که نیاز به توسعه داردمی  . 
کیلوگرم به ازای  1.6وزیر جهادکشاورزی افزود: هم اکنون در زمینه بهره وری، برخی زنجیره واحدهای تولیدی و ضریب تبدیل 

کیلوگرم است 2تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ است که متوسط آن  . 
وری خوب حرکت شده استالعاده با بهره ادامه داد: این امر نشان دهنده این است که در این بخش فوق  وی . 

کشتارگاه طیور و ماکیان در کشور وجود  270های گذشته را مناسب ارزیابی کرد و افزود: حدود  وری نسبت به سالحجتی بهره 
های مدرن هستندواحد آن، کشتارگاه  64دارد که  . 

المللی هستندتولید مرغ و خدمات تکمیلی و منطبق بر استانداردهای بین  2کشتارگاه دارای خط  64ی ادامه داد: این و . 
حجتی با تاکید بر اینکه تولیدات این کشتارگاه ها قابلیت صادرات به اغلب کشورهای دنیا را دارند، بیان کرد: پیش سردکن، آب چکان 

گذاری خوبی را داشته است که در این زمینه این کشتارگاه ها، سرمایه 2از جمله مشخصه های خط  و تمیز و آماده طبخ کردن مرغ
 .اند

ها آرام آرام رفع وزیر جهاد کشاورزی افزود: در مدیریت ابتدا تا انتها در صنعت مرغ مشکل داریم و این هم با توسعه زنجیره 
 .خواهد شد

جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به استان سمنان بزرگترین واحد فلزات غیردولتی به گزارش ایرنا، در سفر یک روزه اسحاق 
شهرستان آرادان و کشتارگاه صنعتی طیور در شهرک صنعتی ِایواَنکِی شهرستان گرمسار به بهره  2کشور در شهرک صنعتی فجر 

  .برداری رسید
میلیارد لایر و برای خرید  50بت و خرید ماشین آالت خارجی میلیارد لایر سرمایه ثا 220برای ساخت کشتارگاه صنعتی طیور، 

هزار یورو هزینه شده است 200میلیون و  10ماشین آالت خارجی  .  
نفر  70هزار متر مربع زمین و هفت هزار متر مساحت کشتارگاهی ساخته شده که با افتتاح این طرح برای  20این واحد صنعتی در 
  .شغل ایجاد شده است

میلیارد از محل تسهیالت رونق تولید پرداخت شده است 30میلیارد لایر از محل اشتغال روستایی و  50ت این کشتارگاه برای ساخ .  
هزار نفر است، این  70کیلومتر مربع و جمعیتی حدود  182گرمسار غربی ترین شهرستان استان سمنان و دارای وسعت پنج هزار و 

به ورامین، از شرق به شهرستان آرادان و از جنوب به کویر مرکزی محدود می شود و در شهرستان از شمال به دماوند، از غرب 
کیلومتری غرب مرکز استان سمنان واقع است 110 .  

درصد در شهرستان های گرمسار و آرادان مستقر است 40واحد تولیدی فعال در استان سمنان  10هزار و  2از مجموع  .  
ار نفر جمعیت در غرب استان سمنان قرار داردهز 15شهرستان آرادان با دستکم  .  

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت به منظور افتتاح چند  1395اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در چهارم شهریور 

 .طرح صنعتی به استان سمنان سفر کرده بود

 
 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 18/12/1397تاریخ :

 کشتارگاه صنعتی طیور در گرمسار افتتاح شد
یک واحد کشتارگاه صنعتی طیور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و محمود حجتی وزیر جهاد  -ایرنا -سمنان

 .کشاورزی در شهرک صنعتی ِایواَنکِی شهرستان گرمسار افتتاح شد
فتتاح این کشتارگاه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: برای اجرای این طرح مدیرکل دامپزشکی استان سمنان روز شنبه در حاشیه ا

 200میلیون و  10میلیارد لایر و برای خرید ماشین آالت خارجی  50میلیارد لایر سرمایه ثابت و خرید ماشین آالت خارجی  220
 .هزار یورو هزینه شده است

هزار متر مربع زمین  20نفر شغل ایجاد شده است گفت: این واحد صنعتی در  70ی محمد سعیدی با بیان اینکه با افتتاح این طرح برا
 .و هفت هزار متر مساحت کشتارگاهی ساخته شده است

میلیارد از  30میلیارد لایر از محل اشتغال روستایی و  50مدیرکل دامپزشکی استان سمنان اضافه کرد: برای ساخت این کشتارگاه 
پرداخت شده است محل تسهیالت رونق تولید . 

طرح صنعتی در قالب سفر یک روزه به غرب استان  2به گزارش ایرنا، جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به منظور افتتاح 
 .سمنان سفر کرده است

درصد در شهرستان های گرمسار و آرادان مستقر است 40واحد تولیدی فعال در استان سمنان  10هزار و  2از مجموع  . 
هزار نفر است، این  70کیلومتر مربع و جمعیتی حدود  182ربی ترین شهرستان استان سمنان و دارای وسعت پنج هزار و گرمسار غ

شهرستان از شمال به دماوند، از غرب به ورامین، از شرق به شهرستان آرادان و از جنوب به کویر مرکزی محدود می شود و در 
کیلومتری مرکز استان سمنان واقع است 110 . 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت به منظور افتتاح چند طرح صنعتی  1395همچنین معاون اول رئیس جمهوری در چهارم شهریور 

 .به استان سمنان سفره کرده بود
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
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ایرنا  – 15/12/1397تاریخ :   

 کل تراکتورها و کمباین ها شماره گذاری می شوند
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: همه تراکتورها و کمباین های موجود در بخش کشاورزی، با حذف  -ایرنا -تهران

 .شرط سنی، شماره گذاری می شوند
کامبیز عباسی»کشاورزی، به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد  افزود: در راستای حمایت از بخش کشاورزی، پیش  «

درصد حق بیمه، حذف معاینه فنی و بخشودگی کامل جریمه نداشتن سوابق بیمه ای اجرا  30از این نیز طرح هایی همچون بخشودگی 
 .شد

اسب بخار در هر یک هکتار  1.61نون اک -شاخصی برای توصیف کشاورزی مکانیزه  -به گزارش ایرنا، ضریب مکانیزاسیون 

 ..است
 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه
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 ایرنا  – 20/12/1397تاریخ : 

ساخت وساز غیرمجازدر اراضی کشاورزی فردیس تخریب شد21  
شهرستان فردیس استان البرز اعالم کرد که در اجرای یک طرح ضربتی با حکم قضایی، رئیس اداره جهاد کشاورزی  -ایرنا  -کرج 

مورد ساخت وساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان تخریب شد 21روز گذشته  . 
مورد مورد دیوارکشی و هفت  14سیدمحسن موسوی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این ساخت وسازها شامل 

 .ویال بود که به صورت غیر قانونی در اراضی کشاورزی فردیس احداث شده بود
هزار مترمربع اراضی کشاورزی که  50قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی  10ماده  2وی بیان داشت: در اجرای تبصره 

ر مشکین دشت قلع و قمع شدبه صورت قطعه بندی تغیرکاربری شده داده بود با حضور نماینده دادستانی فردیس د . 
جهادکشاورزی این شهرستان برای تامین امنیت غذایی مردم و حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و  :موسوی اظهار داشت

 .باغی با متخلفان و عوامل تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به شدت برخورد می کند
م مالکان زمین های کشاورزی خواست تا قبل از هرگونه تغییرکاربری برای اخذ رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان فردیس از تما

مشاوره و مجوزهای قانونی به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه کنند و در صورت مشاهده هر گونه تغییرکاربری غیرمجاز موارد به 
اطالع رسانی نمایند 131سامانه  . 

رزی و باغی داردهزار هکتار اراضی کشاو 2شهرستان فردیس حدود  . 
2 هکتار اراضی باغات در شهرستان فردیس وجود دارد 500هکتار اراضی کشاورزی و یک هزار و  200هزارو  . 

 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه 
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خبرگزاری فارس  – 20/12/1397تاریخ :   
 

« کشاورزی را متحول کرد/سران قوا اختیار واردات را به وزارت صمت دادند « قانون انتزاع  
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه قانون انتزاع، کشاورزی کشور را متحول کرده است، گفت: این قانون اگر نقایصی در 

  .اجرا دارد، باید برطرف کنیم، نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت صنعت و تجمیع آن در 

های جهاد سال پیش در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان به وزارتخانه ۶وزارت جهاد کشاورزی که 
کشاورزی و صنعت جهت اجرا ابالغ شد، امروز با تالش دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی و تجمیع همه وظایف بازرگانی در 

 .آن، در شرف لغو شدن است
یف تجارت کشاورزی از وزارت صنعت و تجمیع آن در وزارت جهاد کشاورزی، تصویب و در قالب طرح انتزاع وظا 91در سال 

شد که وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد متمرکز شود، قبل از آن زمان تولید محصوالت کشاورزی در وزارت 
ررهای جبران ناپذیری بر بخش تولید شد. این دوگانگی ضشد و بازرگانی و تجارت آن در وزارت صنعت مدیریت میجهاد انجام می

 .و همچنین جامعه مصرف کننده وارد کرد
خوانی نداشتند و هرکسی با توجه به وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت هیچ گونه هم 2آمارهای تولید محصوالت کشاورزی در 

امالً مغایر با واقعیت بودشد، کای که در عمل اجرا میبرد، بنابراین برنامهها را پیش میآمار خودش برنامه . 
های مختلف، باالخره در کمیسیون کاریها بحث و بررسی و چکشمجلس آن زمان با در نظر گرفتن شرایط موجود و پس از سال

های قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد را تصویب شد. شاکله قانون این بود که بخش
تجارت باید در کنار بخش تولید باشند، این اصل مورد قبول جامعه جهانی است که تحت عنوان نظام یکپارچهبازرگانی و   

System  integration های تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده، سازی تمام زنجیرهشود. در این سیستم یکپارچهدنبال می

شودمی صادرات، واردات، تأمین نهاده همه توسط یک بخش مدیریت . 
اخیراً رئیس جمهور اعالم کرده که وزارت بازرگانی باید احیا شود و مفهوم آن این است که بخش تجارت و بازرگانی وزارت جهاد، 

های مربوطه جدا و در یک وزارتخانه مستقل شکل بگیرند. در همین راستا، گروهی از صنعت، معدن همه باید از وزارتخانه
ارائه داد که از امروز بررسی آن در « تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»این زمینه با عنوان نمایندگان طرح جدیدی در 

 .کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز خواهد شد
سال گذشته است و برازنده  ۶برخی کارشناسان معتقدند این اقدام هیچ مشکلی را برای کشور حل نخواهد کرد، ضمن اینکه برگشت به 

سال پیش این همه کارشناس و متخصص به یک نتیجه مطلوب  ۶های خود را با آزمون و خطا دنبال کند. رنامهکشور نیست که ب
پا زدن جایز نیسترسیدند که البته مطلوب جهانی هم هست و اکنون در شرایطی به همه این قوانین مصوب پشت . 

لس انجام دادیموگویی با احمد علی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجدر این زمینه گفت . 
 .گفت: قانون انتزاع قانون بسیار درستی بود و انصافاً نتایج بسیار خوبی را برای بخش کشاورزی و تولید داشته است احمدعلی کیخا

سال پیش قبل از تصویب قانون قابل مقایسه نیست. با واقعی شدن نرخ ارز هم  ۶وی ادامه داد: کشاورزی اکنون ما با کشاورزی 
ای یافته است. حجم العادهبخش کشاورزی بسیار بهبود یافته، صادرات بیشتر شده، درآمد کشاورزان افزایش فوق توسعه در

ها در بخش کشاورزی بسیار افزون شده است، کشاورزان محصوالت خود را حتی مستقیم و با نرخ بسیار مناسبی گذاریسرمایه
و کفه ترازو به سمت بخش کشاورزی سنگینی کرده استدهد که وضعیت کنند و همه اینها نشان میصادر می . 

های مقام معظم رهبری است که استقالل سیاسی را نماینده زابل و زهک گفت: در حقیقت توسعه بخش کشاورزی همان مبنای صحبت
دانددر گرو استقالل کشاورزی می . 

خواهد جانی سر کشاورز زدیم و حاال که کشاورز می سال گذشته به دلیل پایین نگه داشتن نرخ ارز مرتب بر ۴0در  :گفت کیخا

خواهیم عرصه را بر آنان تنگ کنیمدوباره بگیرد با نقض قوانین می . 
برای کشور بسیار ارز آور و درآمدزا است، گفت: یک گلخانه به اندازه یک چاه نفت برای  وی با بیان اینکه اکنون بخش کشاورزی

رسد و ما اگر از تولیدکنندگان حمایت جدی کنیم، ارز آوری هزار تومان به فروش می ۵ای انهکشور ارزش دارد، هرکیلو خیار گلخ
 .بسیار خوبی برای کشور خواهند داشت

میلیارد دالر محصوالت اساسی وارد کشور کند، همین  1۴دولت به جای اینکه تصویب کند  :رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

دانند که نیاز کشور را چگونه تأمین کنندو در اختیار کشاورزان قرار دهد و مطمئنم که آنها میارزها را تبدیل به لایر کرده  . 
از زمانی که قانون انتزاع تصویب شد، دولت و  :وی درباره اینکه چرا اکنون دولت به سمت احیای بازرگانی روی آورده است، گفت

دهند که وزارت کشاورزی در مسیر قانونی خود عمل کندو اجازه نمیاند وزارت صمت مرتباً در اجرای این قانون دخالت کرده . 
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اند که این مغایر با قانون است و اند و اختیارات واردات را به وزارت صمت دادهای تهیه کردهسران سه قوه صورت جلسه :وی گفت

قانون انتزاع اختیار این واردات و حتی در این مورد به الریجانی رئیس مجلس هم اعتراض کردم. حرف من این است که مگر 
کنیمصادرات را به وزارت جهاد کشاورزی نداده است و ما چرا قانون را نقض می . 

دادند، اگر دامدار وی ادامه داد: وزارت صمت با در اختیار داشتن واردات شیر خشک و کره مرتب دامداران را تحت فشار قرار می
کردند کردند و عرضه را در بازار بیشتر میداد، اقدام به واردات شیر و کره مییارشان قرار نمیخواستند در اختبه قیمتی که آنها می

 .تا در نهایت دامدار به خواسته آنها تسلیم شود
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه از وزارت جهاد کشاورزی هم انتقاد کرد و گفت: علیرغم اینکه مأموریت بازرگانی بخش 

شان عمل نکردندا براساس قانون به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، اما آنها متناسب با مأموریتکشاورزی ر . 
های ها پر از گوجهها و وانت نیساننفر از اعضای کمیسیون در هرمزگان بودیم که داخل کمپرسی 8روز پیش به تعداد  2وی گفت: 

وردای بود و کنجکاو شدیم که از ماجرا سر در آفله . 
وی ادامه داد: به محض اینکه کشاورزان متوجه شدند که ما نماینده مجلس و از اعضای کمیسیون کشاورزی هستیم، لب به اعتراض 

مان را به جیب دالالن بریزیم، در حالیکه کشورهایی مانند رنجگشودند که این چه وضعی است؟ ما کشاورزان مجبور هستیم دست
ای به دهد و ما مجبوریم آن را فلهوجه فرنگی است، اما وزارت جهاد کشاورزی اجازه صادرات نمیافغانستان متقاضی واردات گ

 .دالالن بفروشیم
گفت: همان لحظه به رضا رحمانی وزیر صنعت زنگ زدم و دلیل را جویا شدم، اما ایشان گفت که وزارت جهاد کشاورزی  کیخا

دهداجازه صادرات نمی . 
اینکه انقالبی در حوزه کشاورزی صورت گرفته است، اما نباید ما تولیدکننده را فدای مصرف کننده کنیم، به  تأکید کرد: علیرغم کیخا

های آنها در جهت بهبود و توسعه بخش کشاورزی باشدویژه وزارت جهاد کشاورزی بیشتر متولی تولید است و باید حمایت . 
های سازمان تعاون روستایی در حذف دست دالالن از منافع بخش تواند از ظرفیتوزارت جهاد کشاورزی می به گفته کیخا،

تواند با راه اندازی عرضه مستقیم کاال در نقاط مختلف شهر، اجازه ندهد که دالالن محصوالت کشاورزی کشاورزی استفاده کند و می
 .خریداری کرده و چندین برابر قیمت به مصرف کنندگان بفروشند را به ثمن بخس

کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تأکید کردرئیس  انتزاع قانون بسیار مفیدی برای بخش کشاورزی بوده و براساس یک الگوی  :

گیری شده است و اگر انتقاداتی هم نسبت به این قانون وجود دارد، باید آن را اصالح کنیم نه اینکه کل صورت مسئله را جهانی تصمیم
 .پاک کنیم
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 متفرقه 
ایرنا  – 19/12/1397تاریخ :   

روان می کندانتقال کاال های کشاورزی را  FATF تصویب  
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تصویب سازوکار مالی اتحادیه اروپا، فعالیت در  -ایرنا  -تهران 

 .بخش کشاورزی به ویژه به لحاظ واردات کاال و تجهیزات فنی از اروپا را روان تر خواهد ساخت
شاورزی، عبدالمهدی بخشنده در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد ک

وزارتخانه درباره تاثیر اجرایی شدن ساز و کار مالی اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی اظهارداشت: برای اجرایی شدن ساز و کار 
جاد شود و بانک مرکزی و وزارت امور خارجه به مالی اتحادیه اروپا در قالب اینستکس باید در مقابل یک تشکیالتی در ایران ای

  .سرعت در حال ایجاد این تشکیالت در چارچوب اینستکس هستند
« FATF»  گروه ویژه اقدام مالی» یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی محسوب می شود، در واقع » (Financial Action 

Task Force – FATF)  هایی درباره وضعیت قوانین تشکیل شد تا بررسی« 7جی »عضو گروه  به ابتکار کشورهای 1989در سال

شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به مبارزه با پول
مالی هدف را بررسی و در مورد گذاری در بازارهای اطالع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه

روند، احتیاط کنندمی« کشورهای مشکوک»گذارانی که به سرمایه . 
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برخالف ادعای آمریکایی ها که بخش غذا و دارو شامل تحریم نمی شود، اما به دلیل 

اورزی مورد نیاز بوجود آمده، در عمل تحریم ها شامل بخش محدودیت هایی که در زمینه انتقال مالی برای واردات محصوالت کش
 .کشاورزی شده است

بخشنده افزود: مشکالت مربوط به انتقال مالی موجب شده تجار به موقع نتوانند پول محصوالت خریداری شده از سایر کشورها را به 
 .فروشنده پرداخت کنند و ترخیص کاالهای کشاورزی نیز با تاخیر انجام می شود

 .وی گفت: بواسطه مشکالت انتقال مالی، هزینه های اضافی تحمیلی، قیمت تمام شده کاالهای وارداتی کشاورزی را افزایش می دهد
این مقام مسئول اضافه کرد: تاکنون تالش شده تا با راهکارهای مختلف، مشکل انتقال مالی را برای واردات کاالهای اساسی و مورد 

این مشکالت تاثیر گذار بوده است نیاز حل شود، اما گاهی . 
 نیز در حوزه کشاورزی اظهارداشت: مجموعه دولت معتقد است که چنانچه لوایح FATF بخشنده همچنین درباره تاثیر تصویب لوایح

FATF  به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد و ابالغ شود، به روان شدن و تسهیل در کارها در بخش کشاورزی کمک

دخواهد کر . 
که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی F به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی

تروریسم است، از ایران خواسته تا قوانین پیشگیرانه تری را برای مقابله با این جرایم اعمال کند؛ از این رو ایران برای عضویت در 
، «اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصالح قانون مبارزه با پولشویی»المللی چهار الیحه شامل  این نهاد بین

و « عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو(» عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با »

برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی فرستاد را تهیه و «(CFT) تامین مالی تروریسم . 
تاکنون از چهار الیحه، دو الیحه نخست پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد، اما دو الیحه مربوط به 

مجلس بر مصوبه خود، راهی مجمع عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی هنوز به سرانجام نرسیده و با توجه به اصرار 
همچنین از دو الیحه ای که اکنون در نوبت رسیدگی در مجمع قرار دارند، الیحه پالرمو در دستور .تشخیص مصلحت نظام شده است

 .کار جلسات مجمع است و هنوز اعضا به جمع بندی نهایی نرسیده اند
بر نظام بانکی ایران اعمال شده، بانک ها هم به دلیل این تحریم ها و نیز این در حالیست که در شرایط کنونی که تحریم های آمریکا 

 .عضویت نداشتن ایران در گروه ویژه اقدام مالی به سختی می توانند مبادالت مالی مربوط به تامین مایحتاج مردم را انجام دهند
برگزار شد، تعلیق اقدام های تقابلی کشورها با ایران  گروه ویژه اقدام مالی در چنین شرایطی، در نشست خود که سوم اسفند ماه جاری

 .را تا ماه ژوئن )خرداد ماه( تمدید کرد تا در این فرصت قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند
در فهرست سیاه 95ایران تا تیرماه   FATF تروریسیم در  قرار داشت و سپس به دلیل تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی

ایران برای نخستین بار از این فهرست تعلیق شد تا اصالحاتی برای رعایت توصیه های این نهاد با هدف شفافیت مالی و جلوگیری از 
 .پولشویی و حمایت از تروریسم از بستر نظام بانکی ایران اعمال کند

لیق ایران از اقدامات سخت گیرانه کشورها در زمینه نقل و انتقالت این تعلیق آخرین بار در اسفند ماه امسال بار دیگر تمدید شد تا تع
 مالی با کشورمان سه ساله شود

 لینک خبر 
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