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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmarkعالمت   "  روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 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 اخبار تهیه شده در سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 :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
 فودپرس 1397خرداد ماه  21دو شنبه 

 میلیون دالر برای انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان 350اختصاص 

 .جاری تخصیص می یابدمیلیون دالر برای انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان در سال  350با تصویب هیات وزیران، 

کل کشور را به تصویب رساند. طبق این  1397( ماده واحده قانون بودجه سال 4نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )هیات وزیران، آیین

( دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود 350ر000ر000آیین نامه مبلغ سیصد و پنجاه میلیون )

از طریق بانک  1397نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ممتعارف نظا

 .( هزار هکتار اراضی سیستان اختصاص خواهد یافت46کشاورزی برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح )

سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد  28/12/1396مورخ  1810438به پیشنهاد شماره  2/3/1397هیئت وزیران در جلسه 

( ماده واحده قانون بودجه سال 4تبصره ) (نامه اجرایی بند )هـاصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین

 :کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد 1397

 کل کشور 1397واحده قانون بودجه سال  ( ماده4نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )آیین

( دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود 350ر000ر000مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ) -1ماده 

ک از طریق بان 1397نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال متعارف نظام

ربط با ( هزار هکتار اراضی سیستان در چارچوب موافقتنامه ذی46کشاورزی برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح )

نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و تضمین این سازمان به تأمین منابع الزم برای اتمام پروژه مربوط در حوزه وزارت جهادکشاورزی، 

 .یابدهادکشاورزی و نیرو اختصاص میهای جبه وزارتخانه

بینی و بازپرداخت ( پیش1403-1398(در لوایح بودجه سنواتی کل کشور )1اصل و سود تسهیالت دریافتی موضوع ماده ) -2ماده 

با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی و حسب درخواست صندوق توسعه ملی از بانک  -3ماده .خواهد شد

کل کشور نزد  1397( ماده واحده قانون بودجه سال 4رکزی جمهوری اسالمی ایران، معادل کل مبلغ مذکور در بند )هـ( تبصره )م

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مسدود خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت کار از دستگاه 

ای تسهیالت مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران توسعه ملی برای واریز مرحله اجرایی، نسبت به اعالم به صندوق

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پس از اعالم صندوق توسعه ملی، نسبت به تبدیل ارز به ریال اقدام و  -4ماده .نمایداقدام می

 .خواهد کردربط در بانک کشاورزی واریز معادل ریالی آن را به حساب ذی

نامه را به های عملکرد این آیینهای جهاد کشاورزی و نیرو و بانک عامل مکلفند در مقاطع زمانی ماهانه گزارشوزارتخانه  -5ماده 

اجرایی مربوط مکلف است در قالب سامانه  به منظور کنترل حین اجرا، دستگاه -6ماده .سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند

های الزم را مطابق با چارچوب مورد نظر سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نیکی ایجاد شده توسط بانک کشاورزی، گزارشالکترو

کل کشور و سایر قوانین و  1397( ماده واحده قانون بودجه سال 4تبصره ) (در اجرای این تصویب نامه رعایت بند )ز -7ماده .نماید

نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت امور صندوق توسعه ملی گزارش اجرای این تصویب -8 ماده.مقررات مربوط الزامی است

 .نمایداقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=500ad11a2d0b4323 
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - 97/۰3/22 : تاریخ

 های دامی/واردکننده انحصاری همیشه یک قدم جلوتر است بازی دو سر باخت دولت در تنظیم بازار نهاده

ها سیاست رسد نه تنمرغ و تخم مرغ به نظر میتولید گوشت،رویه قیمت کنجاله سویا به عنوان یکی از نهاده های پایه در با افزایش بی

  .های پشتیبانی امور دام هم پاسخگوی نیاز بازار نبوده استارز یارانه ای دولت به دلیل نظارت ناکافی کم اثر بوده بلکه فعالیت

های جهانی سو و افزایش قیمتاین روزها افزایش نرخ ارز در داخل کشور از یک ،فاطمه بیاتـ گروه اقتصادی ـ  خبرگزاری فارس

برخی کاالهای استراتژیک از جمله کنجاله سویا از سوی دیگر دست به دست هم داده تا آه از نهاد تولیدکنندگان حوزه دام و طیور 

تومانی تا حدی جلوی  4200ای ز جمله ارز یارانههای دستوری ااگرچه دولت سعی کرده است تا با سیاست.در داخل کشور برآید

طبق گفته رئیس انجمن .ها را در دست گرفته استها را بگیرد، اما در نهایت این بازار است که افسار قیمتافزایش قیمت

رصد آن تولید د 30شود که تنها میلیون تن کنجاله سویا و ذرت در کشور مصرف می 6تا  5دهندگان مرغ گوشتی ساالنه بین پرورش

داخلی است و مابقی باید از طریق واردات تأمین شود. بدتر آنکه شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان بازوی اجرایی دولت که باید در 

درصد واردات و تامین کنجاله سویا را در دست دارد طی چند سال  15های دامی نقش مؤثری را ایفا کند، فقط تنظیم بازار نهاده

طور که باید نتوانسته است در تنظیم بازار نقش مؤثری ایفا کند و عمالً انحصار واردات محصوالتی همچون کنجاله ن داده آناخیر نشا

 .کنددرصد بازار را تأمین می 40سویا در دست فردی خاص افتاده که 

  .شودنجام میگویند تعیین قیمت روزانه کنجاله توسط این شخص خاص اجالب تر اینکه فعاالن این بخش می

تومان و با احتساب هزینه حمل  1780ای کیلویی دالر است که با احتساب ارز یارانه 500اکنون قیمت جهانی هر تن کنجاله سویا هم

تومان برای این  2800که شاهدیم قیمت تومان برای مرغداران در نظر گرفته شود درحالی 2000و سود واردکننده در نهایت باید تا 

حمید ورناصری مدیرعامل شرکت امور پشتیبانی امور دام پیش از این به خبرنگار فارس گفته بود که .شودر بازار تعیین میمحصول د

ای نسخه اشتباهی است که رسد که این ارز یارانهشود اما به نظر میای برای تعدیل قیمت در بازار نهاده در نظر گرفته میارز یارانه

اید کننده برود و در نهایت مصرفهای گذشته مرتکب شده بود و سود آن تنها به جیب واردکننده میسال دولت پیش از این نیز در

 .ها اصلی خود بپردازدقیمت بازار آزاد را برای خرید نهاده

 لسا :گویدمی فارس خبرنگر به ذرت و سویا کنجاله یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی همچنین در مورد قیمت

تومان رسیده  1300شد، در حالی که اکنون به یم داده تحویل تولیدکننده به تومان 820 ذرت کیلوگرم هر زمان همین در گذشته

 .رسدمی فروش به تومان 2700 اکنون که بود تومان 1300 گذشته سال هم سویا و هر کیلو کنجاله

ند، تصریح کتنظیم بازار این دو نهاده را به نرخ مصوب دولتی توزیع نمیوی در پاسخ به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام مگر برای 

کند که میزان آن این قدر نیست که بتواند قیمت را در بازار این شرکت مقدار کمی از این دو نهاده را در بازار توزیع می می کند:

عیت نابسامان بازار کنجاله سویا به خبرنگار فارس گذار میهن نیز در مورد وضرضا ترکاشوند رئیس اتحادیه مرغ تخم.تنظیم کند

مرغ این است که قیمت کنجاله سویا باالتر از نرخی است که باید باشد و شرکت گوید: االن یکی از مشکالت تولیدکنندگان تخممی

تومان نگه دارد، باید در  4200خواهد ارز را روی این نرخ یعنی پشتیبانی امور دام اقداماتش پاسخگو نبوده است و اگر دولت می

 های زیادیافزاید: پیگیریهای مکرر خود در مورد وضعیت کنجاله سویا اشاره کرده و میوی به پیگیری.کنترل بازار نهاده جدی باشد

 .در این زمینه انجام دادیم. شرکت پشتیبانی امور دام قول مساعد داده تا میزان بیشتری از این محصول را وارد کند
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های کنند و به کارخانهکند که برخی واردکنندگان لوبیای سویا را وارد میگذار میهن به این نکته اشاره میتخم تحادیه مرغرئیس ا

برای دریافت پاسخی روشن تر و اطالع از آخرین .بر استکنند که خود امری زماناش را توزیع میبرند و بعد کنجالهکشی میروغن

ازاری بسیار با حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی تماس گرفتیم وضعیت راهکارهای تنظیم ب

ظاهراً ورناصری دو روز گذشته هم برای ارائه توضیحاتی در زمینه تنظیم بازار نهاده و محصوالت پروتئینی به .و وی پاسخگو نبود

ی از تصمیمات دولت تنها در حد ابالغیه و بر روی کاغذ بوده، اما در عمل رسد بسیاربه گزارش فارس، به نظر می.مجلس رفته است

ند توااین مافیای بخش واردات است که بازار را در دست گرفته و عمالً دولت کنترل و نظارت خوبی روی آن ندارد که نتیجه آن می

ل، ورشکستگی بسیاری از فعاالن این بخش، افزایش مرغ در داخشده تولیدکنندگان گوشت، مرغ و تخمرویه قیمت تمامبه افزایش بی

 .های اقتصاد مقاومتی استبیکاری و افزایش واردات و در نهایت خروج ارز از کشور شود که کامالً در تضاد با سیاست

https://www.farsnews.com/news/03220003011397/%D8%A8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - 97/۰3/2۵ : تاریخ

 دهد وهوا گزارش میفارس از وضعیت آب

افزایش نسبی دما در روزهای آینده/ پایداری جوی در اغلب نقاط کشور امروز تا یکشنبه هفته آینده افزایش نسبی هوا در اغلب مناطق 

  .شود و روز یکشنبه در سایر مناطق جو پایدار خواهد بودمیبینی کشور پیش

یابی هواشناسی در دو روز آینده به ویژه های پیشها و داده، بر اساس تحلیل نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های قزوین، البرز، های گیالن، مازندران و ارتفاعات البرز در استانغرب، استانساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی نقاط شمال 

 .شودبینی میتهران و سمنان رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش

ار شد ابر، رگبهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و ارتفاعات البرز رروز یکشنبه هفته آینده در مناطق شمالی استان

  .شود و در سایر مناطق کشور جو پایدار خواهد بودبینی میپراکنده باران و رعدوبرق پیش

 .شودبینی میهای ایالم، خوزستان و بوشهر پیشدر سه روز آینده به سبب وزش باد شدید، بروز گردوخاک در استان

 .ریای عمان به سبب وزش باد شدید مواج استفارس، تنگه هرمز و دروزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده خلیج

 .شودبینی میامروز تا یکشنبه افزایش نسبی هوا در اغلب مناطق کشور پیش

، قزوین و گیالن، رگبار و رعدوبرق ، زنجان، اردبیلهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقیدر برخی نقاط استان 97/03/26روز شنبه 

 .شودبینی میپیش ساعات بعد از ظهر و اوایل شب ای درو وزش باد شدید لحظه

ها و شدن مسیلشود با توجه به انتظار وقوع صاعقه خصوصاً در مناطق کوهستانی و همچنین احتمال سیالبیاز این رو توصیه می

 .شود گرفته کاربه  وزش بادهای شدید، برای کاهش خسارات احتمالی و حفظ ایمنی اقدامات الزم

شود. همچنین روز یکشنبه نیز آسمان تهران صاف بینی میتخت فردا صاف، گاهی با وزش باد و اوایل شب گردوخاک پیشآسمان پای

 .درجه خواهد بود 26و  36شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران بینی میو با وزش باد در برخی ساعات پیش

مرکز استان  تریندرجه باالی صفر خنک 8مترین و شهرکرد با کمینه دمای درجه باالی صفر گر 46روز آینده اهواز با بیشینه دمای 

 .کنند مشاهدهاینجا  از توانند خبرنامه هواشناسی ویژه تعطیالت عید فطر راکاربران همچنین می.خواهد بود

 در گذشته سال بارش میزان شد، ثبت مترمیلی 161.6خردادماه امسال  18میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 بلندمدت میانگین همچنین است، گذشته سال از کمتر درصد 22.1 جاری سال بارش بنابراین بود، متر میلی 207.5 زمانی بازه این

 میزان بیشترین است؛ بلندمدت سال از کمتر درصد 26.4 جاری سال بارش که بود مترمیلی 219.4 مذکور زمانی بازه در کشور

  .بود مترمیلی 33.3 میزان به گیالن استان در آستارا منطقه به متعلق 37 هفته در بارش

 . مشاهده کنند اینجا از را توانند توضیحات بیشتری از خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزیکاربران همچنین می

https://www.farsnews.com/news/13970325000551/%D8%A7%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - 97/۰3/2۴ : تاریخ

 دهد فارس از وضعیت آب و هوا گزارش می

روز آینده در برخی شهرها/ آسمان تهران روز آینده صاف است آسمان تهران روز جمعه صاف خواهد بود و در  3وزش باد شدید تا 

بعد از ظهر با افزایش ابر همراه است، همچنین روز شنبه نیز آسمان پایتخت صاف است؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران به ترتیب 

  .درجه است 25و  36

ها، در سه روز آینده به های هواشناسی و خروجی مدل، بر اساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارسادی به گزارش خبرنگار اقتص

های واقع در دامنه شمالی و جنوب البرز غربی و مرکزی و ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط شمال غرب، استان

 .شودبینی میرکزی رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشزاگرس م

 .بعد از ظهر امروز نیمه شمالی خراسان رضوی و جنوب سیستان و بلوچستان با رگبار پراکنده و احتمال رعد و برق همراه است

ود که در برخی مناطق به ویژه منطقه شبینی میدر سه روز آینده در شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید پیش

بعد از ظهر امروز و همچنین روز جمعه به سبب وزش باد شدید احتمال گرد و خاک در .زابل همراه با خیزش گرد و خاک خواهد بود

عمان  امروز و فردا شرق خلیج فارس و روز شنبه خلیج فارس و دریای.های ایالم، خوزستان و بوشهر وجود داردبرخی نقاط استان

های شمالی های ساحلی خزر، اردبیل و خراساندرجه در استان 6تا  4از روز جمعه تا یکشنبه افزایش نسبی دما بین .مواج خواهند بود

 .شود که در بعد از ظهر با افزایش ابر همراه استبینی میآسمان تهران روز جمعه صاف پیش.و رضوی رخ خواهد داد

 25و  36بیشینه و کمینه دما فردا در تهران  شود؛بینی میهران صاف و اوایل شب گرد و خاک پیشهمچنین روز شنبه نیز آسمان ت

درجه باالی  7مرکز استان و شهر کرد با کمینه دمای  تریندرجه باالی صفر گرم 44روز آینده اهواز با بیشینه دمای .درجه خواهد بود

 .مرکز استان خواهد بود ترینصفر خنک

 .مشاهده کنند از اینجا توانند خبرنامه هواشناسی ویژه تعطیالت عید فطر و رؤیت هالل ماه شوال رانین میکاربران همچ

 در گذشته سال بارش میزان شد، ثبت مترمیلی 161.6خردادماه امسال  18میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 بلندمدت میانگین همچنین است، گذشته سال از کمتر درصد 22.1 جاری سال بارش بنابراین بود، متر میلی 207.5 زمانی بازه این

 بارش میزان بیشترین است؛ بلندمدت سال از کمتر درصد 26.4 جاری سال بارش که بود مترمیلی 219.4ر مذکو زمانی بازه در کشور

  .بود مترمیلی 33.3 میزان به گیالن استان در آستارا منطقه به متعلق 37 هفته در

https://www.farsnews.com/news/13970324000584/%D9%88% 
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 منابع طبیعیاقلیم و 
 فارس - 97/۰3/23 : تاریخ

 دهدفارس از وضعیت آب و هوا گزارش می

های شنبه در شمال غرب، دامنهابری اغلب شهرها در روز عید فطر/ بارش پراکنده در برخی نقاط کشور روز پنجآسمان صاف تا نیمه 

مرکزی و مناطقی از شمال شرق کشور، رشد ابر، بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد و در ارتفاعات البرز غربی و شمال شرق 

  .شودنی میبیبارش پراکنده پیش

یابی هواشناسی، امروز سامانه بارشی در های پیش، براساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

عد و برق و وزش باد های مرکزی و شرقی البرز، سواحل شرقی خزر و شمال شرق کشور فعال است و سبب رگبار باران، گاهی ردامنه

 .شدید موقت در این مناطق شده است

های شرقی البرز، استان مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ها امروز در شرق تهران، سمنان، دامنهشدت بارش

ژه زابل با گردوخاک و امروز در شمال شرق و برخی مناطق شرق کشور وزش باد شدید را شاهدیم که در منطقه شرق به وی.است

 .کاهش کیفیت هوا همراه است

های مرکزی و مناطقی از شمال شرق کشور رشد ابر، بارش پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد و شنبه در شمال غرب، دامنهروز پنج

 .شودمی بینیپیش در ارتفاعات البرز غربی و شمال شرق بارش پراکنده

 رد باران پراکنده رگبار و شودمی بینیپیش های البرز غربی و مرکزی و شمال غربرتفاعات و دامنهروز جمعه رگبار و رعدوبرق در ا

 .نیست انتظار از دور شرقی البرز

 .شنبه و جمعه مواج خواهد بودامروز تا روز جمعه نیمه شرقی خلیج فارس مواج است، ضمناً نیمه شرقی دریای عمان روزهای پنج

 روز همچنین شود،می بینیپیش قسمتی ابری، در بعدازظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدیدآسمان تهران فردا 

و  34ه و کمینه دما فردا در تهران بیشین شود؛می بینیپیش باد وزش با ابر افزایش بعدازظهر در ابری نیمه تهران آسمان فطر عید

درجه  6ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای درجه باالی صفر گرم 45ا بیشینه دمای روزها آینده اهواز ب.درجه خواهد بود 23

توانند خبرنامه هواشناسی ویژه تعطیالت عید فطر و رؤیت هالل کاربران همچنین می.ترین مرکز استان خواهد بودباالی صفر خنک

 ثبت مترمیلی 161.6خردادماه امسال  18میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .مشاهده کننداز اینجا ماه شوال را 

 گذشته سال از کمتر درصد 22.1 جاری سال بارش بنابراین بود، متر میلی 207.5ل گذشته در این بازه زمانی سا بارش میزان شد،

 سال از کمتر درصد 26.4 جاری سال بارش که بود مترمیلی 219.4 مذکور زمانی بازه در کشور بلندمدت میانگین همچنین است،

  .بود مترمیلی 33.3به منطقه آستارا در استان گیالن به میزان  متعلق 37 هفته در بارش میزان بیشترین است؛ بلندمدت

https://www.farsnews.com/news/13970323000960/%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - 97/۰3/22 : تاریخ

 دهد هوا گزارش میوفارس از وضعیت آب

شنبه روز آینده سامانه بارشی در ها/کاهش فعالیت سامانه بارشی از پنجاستانوزش باد شدید در پایتخت و گردوخاک در برخی 

های مرکزی و شرقی البرز، سواحل شرقی خزر و شمال شرق کشور فعال است و سبب رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید دامنه

  .دهدو کاهش کیفیت هوا رخ میموقت در این مناطق خواهد شد همچنین در برخی نقاط به ویژه زابل گرد و خاک 

ها، امروز به سبب نفوذ های هواشناسی و خروجی مدل، براساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بینی باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیشهای ساحلی خزر، رگبار درجه هوا در استان 5تا  3جریانات شمالی، ضمن خنک شدن 

  .شودمی

شرق کشور، رگبار و رعد و برق و وزش باد هایی از شمالهای جنوبی البرز و بخشدامنه غرب،امروز با فعالیت سامانه بارشی در شمال

  .شودبینی میشدید موقت پیش

ود شبینی میهان، قم، قزوین، البرز و تهران وزش باد شدید پیشهای سمنان، اصفشرق، شرق کشور، استانبعداظهر امروز در شمال

  .که برخی مناطق با گرد و خاک همراه است

های مرکزی و شرقی البرز، سواحل شرقی خزر و شمال شرق کشور فعال است و سبب رگبار باران، روز آینده سامانه بارشی در دامنه

غرب کشور نیز رشد ابر، رگبار پراکنده باران، خواهد شد، در برخی مناطق شمالرعد و برق و وزش باد شدید موقت در این مناطق 

 .شودبینی میگاهی رعد و برق و وزش باد پیش

های شرقی البرز در استان مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال ها در شرق تهران، شمال سمنان و دامنهفردا شدت بارش

شود که در برخی نقاط بینی میشرق کشور وزش باد شدید پیشده در شرق و برخی مناطق شمالروز آین .خراسان رضوی خواهد بود

شود و شنبه از فعالیت سامانه بارشی در کشور کاسته میروز پنج .به ویژه زابل با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود

رش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد و روند افزایش های البرز مرکزی رشد ابر، باغرب، غرب، دامنهفقط در شمال

فارس و روز چهارشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به سبب امروز خلیج .شودبینی میدما در نیمه شمالی کشور پیش

نه شود، بیشیبینی میوزش باد شدید پیش آسمان تهران فردا نیمه ابری گاهی ابری، رگبار و رعد و برق و .وزش باد شدید مواج است

در جه باالی صفر گرم ترین و شهرکرد با  43روز آینده اهواز با بیشینه دمای  .درجه خواهد بود 21و  31و کمینه دما فردا در تهران 

  .ترین مراکز استان خواهند بوددرجه باالی صفر خنک 8کمینه دمای 

 در گذشته سال بارش میزان شد، ثبت مترمیلی 161.6خردادماه امسال  18ال زراعی تا روز میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای س

 بلندمدت میانگین همچنین است، گذشته سال از کمتر درصد 22.1 جاری سال بارش بنابراین بود، متر میلی 207.5 زمانی بازه این

درصد کمتر از سال بلندمدت است؛ بیشترین میزان بارش  26.4ود که بارش سال جاری ب مترمیلی 219.4 مذکور زمانی بازه در کشور

  .بود مترمیلی 33.3متعلق به منطقه آستارا در استان گیالن به میزان  37در هفته 

https://www.farsnews.com/news/13970322000877/%D9%88%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۸تاریخ: 

ای جدیدی با نام تب کریمه کنگو پیش آمده اما این ها با گرم شدن هوا و ورود به گرمترین فصل سال، دغدغهاین روز

 .بیماری قابل پیشگیری است

های مختلف و به ویژه تهران با نام تب ای جدید به جان مردم شهردغدغهها با گرم شدن هوا و ورود به گرمترین فصل سال این روز

رسد؛ ذهنیتی منفی و پر از درد و سیاهی و خون ریزی برایمان ساخته کریمه کنگو افتاده است که هر زمان نامش به گوشمان می

 !کرد، فقط کافیست اقدام کنیدتوان از شیوع و بروز این بیماری جلوگیری شود، اما غافل از اینکه به راحتی میمی

 نهایی برای پیشگیری از آتب کریمه کنگو، عالئم و راهکارقصد دارد در این مطلب، شما را با بیماری  باشگاه خبرنگاران جوان

 .آشنا نماید، پس با ما همراه باشید

 معرفی تب کریمه کنگو

شود و گرچه منتقل می  Bunyaviridaeبا گزش یک کنه از خانواده  (CCHF)کریمه کنگوبیماری ویروسی تب خونریزی دهنده 

در شبه  1944ر در سال این بیماری برای اولین با.شودمیزبان اصلی آن حیوانات است، ولی موارد پراکنده آن در انسان نیز دیده می

 .جزیره کریمه توسط دانشمندان روسی شناسایی شد و تب هموراژیک کریمه نام گرفت

در کنگو  1956مشخص شد عامل تب خونریزی دهنده کریمه مشابه عامل بیماری است که در جریان اپیدمی سال  1969در سال 

های آسیای بیشتر در آفریقا، بالکان، خاورمیانه و کشور CCHF.است پیدا شد و ترکیب نام این دو منطقه علت نامگذاری این بیماری

 .شودجنوبی دیده می

طیف وسیعی از حیوانات وحشی و حیوانات اهلی مانند گاو، گوسفند و بز میزبان اصلی این ویروس هستند. پرندگان معموال نسبت به 

 .مرغ در آفریقا نیز دیده شده استهای ویروس مقاوم هستند؛ ولی شیوع آن در شتر مرغ و کشتارگاه

 عالئم تب کریمه کنگو

ها ناگهانی است. طول دوره نهفتگی بستگی به نوع ابتال به ویروس دارد. پس از ابتال به علت گزش کنه، دوره نهفتگی بروز نشانه

 .روز است 9معموال یک تا سه روز و حداکثر 

 های بیماریت، سر درد، چشم درد و ترس از نور )حساسیت به نور( نشانهتب، درد عضالنی، سرگیجه، درد گردن و سفتی، درد پش

 .هستند و ممکن است تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم و گلو درد در ابتدا وجود داشته باشد

 .های بعدی هستندنوسانات خلقی شدید و احساس گیجی نشانه

ایگزین تحریک شود. ضربان قلب سریع، بزرگ شدن غدد لنفاوی روز ممکن است خواب آلودگی، افسردگی و رخوت ج 4تا  2پس از 

 .های تب کریمه اضافه کنیدو جوش و کهیر ناشی از خونریزی داخل پوست را هم به فهرست نشانه

 .شودبعد از چند روز، خونریزی از دهان، بینی و دستگاه گوارشی بیمار شروع می

شود کاری برایش انجام داد. در این مرحله بیمار وارد شوک شده و از بین دیگر نمیرسد بیمار به مرحله خونریزی این بیماری که می

 .رودمی

 هایی برای پیشگیری از تب کریمه کنگوراهکار

 بیماری تب کریمه کنگو های مورد تایید وزارت بهداشت و با رعایت نکات ایمنی باشد، از انتقالشک ذبح دام اگر در کشتارگاهبی

کنند، تهیه گوشت از مراکز مورد تایید بهداشتی و دامپزشکی و فریز دامپزشکان نیز تاکید می.به مردم نگرانی وجود نخواهد داشت

http://awnrc.com/index.php
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و کامل  برد. پختن درستکردن گوشت قبل از مصرف در دمای فریزر به مدت سه تا چهار ساعت، ویروس تب کنگو را از بین می

 .گوشت مصرفی نیز همین اثر را خواهد داشت

های اوج بیماری ذبح شود و ذبح کننده دستکش به دست نداشته باشد یا اگر دستش خراش بردارد، ویروس اگر حیوان آلوده در روز

 .شودبالفاصله به او منتقل می

از اهمیت باالیی برخوردار است. به طور خاص، پزشکان و  جلوگیری از ابتال به این بیماریاستفاده از اقدامات محافظتی در 

های وارداتی حتما اصرار بر این است دام.دامپزشکان باید همیشه از دستکش، روپوش بلند، شلوار و چکمه مخصوص استفاده کنند

 های بازرسی نشده و بدون مهرها قرار گیرند. همچنین باید از خرید گوشتگاهتوسط دامپزشک معاینه شوند و بعد در اختیار کشتار

 .دامپزشکی خودداری شود

دهد کنه به سادگی تشخیص داده شود، جست وجو در اصطبل و مزارع برای از بین بردن پوشیدن لباس با رنگ روشن که امکان می

های محافظ درصورت سر و کار داشتن با حیوانات و پوشیدن دیگر لباسهای مهاجم به حیوانات، استفاده از دستکش یا کنترل کنه

 .ها به دامداران هستندترین توصیهمهم

https://www.yjc.ir/fa/news/6564177/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - 1397خرداد / /  2۸دوشنبه , 

 ای و افزایش دما و تأثیر آن بر اقلیم دنیاهشدار رشد گازهای گلخانه

با افزایش دما و تولید  میالدی مطرح شد، گفت: 1990الدولی تغییر اقلیم بیان اینکه موضوع تغییر اقلیم از نایب رئیس هیأت بین

 .بینددهد و محصوالت کشاورزی نیز در این حوزه آسیب جدی میای در دنیا رخ میای مشکالت عدیدهگلخانه گازهای

 .امروز در محل سازمان هواشناسی برگزار شد (IPCC) الدولی تغییر اقلیمرسانی و آموزشی هیأت بیننشست اطالع

اشت: ما در ارتباط با تغییر اقلیم مسئله مشترک داریم، تغییر اقلیم الدولی تغییر اقلیم اظهار ددر این مراسم نایب رئیس هیأت بین

 .ای گسترده استمسئله

چرخد و روی همه افراد کشیم، دور دنیا میالدولی تغییر اقلیم است، جوی که در آن نفس میهیأت بین IPCC :سوکونا ادامه داد

 .د اردتأثیر دارد، بنابر این ارتباط بین اقلیم در کره زمین وجود 

ند، کای و آلودگی( در جو ایجاد مییابد، )وسایل نقلیه، گازهای گلخانهها افزایش میوی ادامه داد: ترکیب این جو به خاطر فعالیت

های قطب و های گرمایی بر دما، رطوبت جو، یخچالها به عنوان شاخصزدایی در حال انجام است و اینزایی و جنگلهمچنین بیابان

 .، بارش دارد، چون اصول در حال تغییر استوی افزود: کشور اندونزی در حال حاضر در فصل خشک.تأثیرگذار است های یخکوه

دهد، گفت: با افزایش مصرف سوخت، ای مصرف سوخت را افزایش میسوکونا با بیان اینکه افزایش جمعیت انتشارات گازهای گلخانه

 .ی را داریماافزایش دما و افزایش تولید گازهای گلخانه

 ایگلخانه گازهای غلظت دوم جهانی سال اخیر به ویژه پس از جنگ  150الدولی تغییر اقلیم ادامه داد: در نایب رئیس هیأت بین

 .شد مطرح اقلیم تغییر میالدی 1990 در و شد بیشتر

 .دهدبیشتر در نواحی قطبی رخ می ِیابد و این گرمایشای دمای جو هم افزایش میوی افزود: با تولید بیشتر گازهای گلخانه

درجه به صورت ناگهانی باالتر برود، بر روی محصوالت  4اگر دما  سوکونا افزایش دما در دنیا را هشداری برای مردم اعالم کرد و گفت:

ت تأثیر این نفر تح تواند مشکالت بزرگ بیافریند و میلیاردهاقرن میاصلی کشاورزی مؤثر است، تغییر دمای سریع در یک دهه تا نیم

 .گیرندقرار می

 .شودوی افزود: هر چه ما بیشتر وضعیت اقلیم را تحت تأثیر قرار دهیم، ریسک بیشتر می

الدولی تغییر اقلیم بیان کرد: اگر تغییرات اقلیم را محدود کنیم و بخواهیم آینده پایا داشته باشیم، ابزارهای آن نایب رئیس هیأت بین

 .یمرا در اختیار دار

 .ها و آلودگی شهرها دستاورد همین مشکالت استهای اقیانوسسوکونا تأکید کرد: کاهش یخ

http://iranecona.com/84755/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%- 
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 انتصابات
 فارس - 97/۰3/2۶ : تاریخ

 رئیس سازمان چای کشور تغییر کرد

  .رئیس سازمان چای کشور در آخرین روز از ماه مبارک رمضان با دستور حجتی وزیر جهاد کشاورزی تغییر کرد 

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، روز چهارشنبه گذشته طی مراسم رسمی رئیس سازمان چای کشور با حکم محمود 

 .کشاورزی تغییر کردحجتی وزیر جهاد 

 .ساز جایگزین محمدولی روزبهان در ریاست سازمان چای کشور شدحمید جهان

  .کرده استساز پیش از این به عنوان معاون سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن فعالیت میشود، جهانگفته می

های کشور اعمال کرده ، به طوری که با ارائه کاریچایبه گزارش فارس، طی چند سال گذشته سازمان چای تغییرات مثبتی را در 

  .کاران داشته استسازی باغات چای سعی در بهبود معیشت چایتسهیالت کم بهره برای خرید تجهیزات و جوان

https://www.farsnews.com/news/60003961397032/%D8%B1% 
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 انتصابات
 فودپرس 1397خرداد ماه  27یک شنبه 

 کنفدراسیون صنعت ایران هیات مدیره جدید خود را شناخت+ لیست آراء

ره مدیمجمع عمومی کنفدراسیون صنعت ایران با حضور نماینده قانونی وزارت کشور به منظور انتخاب اعضای هیات  <صنایع غذایی

 .و بازرس برگزار شد

 9ز شمارش آراء ا پس شد برگزار کنفدراسیون عضو 38 حضور با که  ، در این مجمع«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .نفر اعضای اصلی هیات مدیره و بازرس کنفدراسیون برگزیده شدند

 .یافتند راه کنفدراسیون مدیره هیات به باال آرای با نیز ایران غذای صنعت نمایندگان  گزارش این بر بنا

 :لیست کاندیداها و تعداد آراء به شرح زیر است

 رای34                         محسن خلیلی عراقی

 رای 30                              ابوالحسن خلیلی

 رای28                              شاهرخ ظهیری

 رای27                          مسعود زاهدی اول

 اری 21                   نصراله محمدحسین فالح

 رای20                        مهدی کریمی تفرشی

 رای18                             جواد خوانساری

 رای15                                پرویز شریفی

 رای13                                    احمد تائب

 :بازرس 

 رای21                                مسعود لطیفی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=06d5fa8e982841e 
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 انگور/کشمش
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۸تاریخ: 

 ایران در صادرات کشمش تنزل یافت؟چرا رتبه 

 .ایران از نظر تولید انگور و صادرات کشمش در دنیا پس از فرش و پسته جایگاه سوم صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است

 صادرات کشمشایران از نظر تولید انگور و  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

 .ای در دنیا برخوردار است که پس از فرش و پسته جایگاه سوم در صادرات غیرنفتی را داراستاز رتبه ویژه

ب افت صادرات کشمش، جایگاه ایران از لحاظ صادرات در بازارهای جهانی تنزل یافته این درحالی است که در سال های اخیر به سب

است که توجه به صادرات آن می  اقتصاد مقاومتیدر حالیکه حمایت از صادرات این محصول با ارزش باغی یکی از ابزارهای مهم 

 .تواند ارزش افزوده باالیی برای بخش کشاورزی در بر داشته باشد

البته ناگفته نماند که با وجود سابقه سه هزار ساله در تولید کشمش و کیفیت بی نظیر این محصول خشکباری در جهان، باال بودن 

مام شده و نبود رقابت پذیری با سایر رقبا موجب شد تا در بازارهای هدف نتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و این قیمت ت

 .کشور جهان صادرمی شد 100درحالی است که در سال های اخیر، کشمش ایرانی به بیش از 

صادرکنندگان جایگاه این محصول مهم همچنان در حال انتظار می رود با بکارگیری تمهیدات ویژه و رفع موانع تولیدکنندگان و 

 های فرآورده آبمیوه، کنسانتره، خوری،کشمش، تازه جمله از مختلف طرق به باغی محصول این که چرا شود حفظ  بازارهای هدف

 .ایجاد کندبا و غیره قابلیت مصرف دارد و نقش مهمی از لحاظ صادرات در اقتصاد کشورهای تولیدکننده می تواند مر تخمیری،

بر های اخیر با خربط بدین منظور انجام داده ایم تا از دالیل کاهش صادرات کشمش در سالوگویی با مسئوالن ذیبراین اساس گفت

ا اشاره به ب ،دی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصا خبرنگار با وگوگفت در رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی:شویم

های اخیر اظهار کرد: با توجه به باال بودن قیمت تمام شده تولید، امکان رقابت پذیری با سایر دالیل افت صادرات کشمش در سال

ان صادرات به صادرات کشمش در سه ماه اخیر سال گذشته، میز یارانهرقبا در بازارهای هدف وجود ندارد که علی رغم اختصاص 

هزار ریال در نظر  2وی افزود: در سه ماه پایانی سال گذشته، دولت برای صادرات هر کیلو کشمش یارانه ای معادل .کاهش یافت

گرفت، ضمن آنکه در ازای صادرات یک کیلو کشمش مجوز واردات یک کیلو موز نیز داده شد که متاسفانه به سبب نبود رقابت 

 .در رونق صادرات کشمش تأثیری نداشتپذیری، مشوق های صادراتی 

نورانی با بیان اینکه ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان کشمش در دنیا به شمار می رفت، گفت: با وجود باال بودن قیمت تمام 

جدی  تجار برای حضور مشکالت صادراتیشده تولید نسبت به سایر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده، اختصاص یارانه و رفع 

 .است ضروری امری هدف بازارهای در کشمش تولیدکننده  اصلی های قطب  یکی از

یک مقام مسئول با اشاره به اینکه بیش از سه میلیون تن انگور در کشور تولید می شود، بیان کرد: با توجه به آنکه برای تولید هر 

واریدهای انگور به تازه خوری تغییر می دهد و در صورتی که امروزه کیلو انگور خشک می شود؛ بنابراین دنیا  5تا  4کیلو کشمش، 

 به گام باید  ار کشور های تاکستان های وارید  انگور با وارید های تازه و بازار پسند دو تا سه برابر کشمش ارزآوری دارد در نتیجه

 .کرد کشور نصیب را باالیی لزاییاشتغا و ارزآوری تا کرد کار آن صادراتی برنامه روی همواره و داد تغییر گام

وی ادامه داد: با توجه به نیاز کم انگور به مصرف آب، بسیاری از استان های کشور تاکستان خیز است که در صورت فراهم شدن 

ف هدزیرساخت های الزم می توان به عنوان یکی از بزرگترین قطب های تولید انگور در صادرات تازه خوری این محصول در بازارهای 
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به گفته نورانی اگرچه در سال های اخیر رتبه اول و دوم جهانی صادرات کشمش به ایران اختصاص داشت .حرفی برای گفتن داشت

 .اما در سال گذشته رتبه صادرات به سبب نبود رقابت پذیری با سایر رقبا تنزل یافت

ند جهانی برای کشمش چه تاثیری در صادرات می تواند رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در پاسخ به این سوال که ایجاد بر

داشته باشد، بیان کرد: برند محصول از جمله استاندارهای است که امروزه دنیا برای آن برنامه ریزی کرده است چرا که این امر نشان 

غیات وسیعی در خصوص دهنده اعتماد سازی تولید کننده به مصرف کننده است که به همین دلیل دیگر نیازی ندارد که تبل

ها میلیون دالر در دنیا خرید وی با بیان اینکه برند محصوالت مختلف با نرخ بیش از ده.کیفیت،بسته بندی و سورت آن صورت گیرد

، بحث برندسازی را دنبال می کند چرا که محصوالت کشاورزی و فروش می شود، افزود: وزارت جهاد کشاورزی در برنامه زنجیره

نورانی با بیان اینکه پیش بینی دقیق تولید .ر ارتقای جایگاه صادراتی و حضور پررنگ در بازارهای هدف نقش بسزایی دارداین امر د

انگور تا فصل برداشت میسر نیست، تصریح کرد: با توجه به سرمازدگی اخیر،تاکستان های برخی از استان های کشور دچار آسیب 

 .مهر امکان اعالم آمار دقیق تولید وجود نداردشدند که به همین دلیل تا شهریور و 

 نوسان شدید کشمش در بازارهای جهانی، عامل اصلی تنزل جایگاه صادراتی ایران

با انتقاد از کاهش  ،ران جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاوگو با خبرنگار گفت در محمد ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار

صادرات کشمش در سال گذشته گفت: با توجه به کاهش تولید انگور و به طبع آن کشمش، افزایش قیمت قابل توجهی برای این 

 .محصول لحاظ شد که به سبب نبود رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف، صادرات کشمش دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفت

ره به اینکه برای حضور در بازارهای جهانی ثبات قیمت و کیفیت محصول امری ضروری است ، افزود: این درحالی است که وی با اشا

و نوسان ارز، هر روز در حال تغییر است که با این وجود  نرخ ارزقیمت محصوالت ایرانی از جمله کشمش تحت تاثیر نبود ثبات 

ارزانی ممقانی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی، اگر تمهیداتی .برای صادرات داشته باشد صادرکننده نمی تواند برنامه ریزی مدونی

 می  برای اقتصاد کشور به کار گرفته نشود، نمی توان در بازارهای هدف حرفی برای گفتن داشت چرا که هم اکنون تنها کشورهایی

 .باشد رقبا سایر با رقابت قابل کیفیت و قیمت لحاظ زا محصوالتشان که باشند داشته حضور هدف بازارهای در توانند

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار باال بودن باقی مانده سموم ناشی از استفاده از سم های چینی و نامرغوب و سم پاشی های بی رویه 

در دنیا  صادرات خشکبار ایرانیوی با بیان اینکه کیفیت .را از دیگر دالیل افت صادرات و عدم حضور در بازارهای هدف برشمرد

بی نظیر است، افزود ایران سومین تولیدکننده کشمش در دنیا به شمار می رود که همواره این محصول می تواند در صادرات غیر 

 یفیتک دلیل هب حالیکه در است نفتی منابع  نفتی جایگاه ویژه ای داشته باشد، اما متاسفانه اکثر تکیه مسئوالن بر صادرات نفت و

 .روند می شمار به زمین روی نفت اقالم این ، خشکبار باالی

به گفته این مقام مسئول با وجود آنکه ایران یکی از قطب های بزرگ تولید کشمش در جهان محسوب می شود، اما امروزه بسیاری 

جه به صنعت خشکبار یک ضرورت از کشورهای نوظهور همچون چین در بازارهای هدف حرفی برای گفتن دارند که به همین خاطر تو

 .به شمار می رود چرا که با ادامه این روند در آینده ای نزدیک دیگر جایی در بازارهای جهانی نخواهیم داشت

 نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی مدرن بر افت صادرات کشمش دامن زد

الت با اشاره به مشک ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت

پیش روی تولیدکنندگان انگور بیان کرد: افزایش شدید قیمت نهاده ها و سموم مورد نیاز، نبود حمایت های بانکی و سیستم بازرگانی 

 طبع به و شمشک انگور، تولید کاهش بر مستقیمی تاثیر امر این طوریکه به  است کرده روروب مشکالتی با را  مناسب تولیدکنندگان

 .است داشته ارزآور محصول این صادرات آن
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از جمله کشمش ارائه می دهد، طی  صادرات محصوالت کشاورزیوی افزود: آمارهای طالیی که وزارت جهاد کشاورزی درباره 

 .است آمارسازی نحوی به ارقام این که دهد می نشان  یک رصد میدانی

 ارائه رایب را شرایطی ها بانک عبارتی به یا  به گفته این مقام مسئول از آن جا که سیستم بانکی کشور روی کشاورزان قفل است

ت کشاورزان ند که تولیدکنندگان قادر به تامین آنها نیستند؛ بنابراین این امر بر تشدید مشکالکن می مطالبه کشاورزان از تسهیالت

اسدی با انتقاد از وضعیت اسفناک صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور بیان کرد: با وجود آنکه اتفاق خاصی در این حوزه .دامن می زند

رخ نداده است، بیان کرد: براین اساس بسیاری از کشورهای پیشرفته بادیدن تصاویری از نحوه فراوری و تولید محصوالت ایرانی به 

م استفاده از روش های مدرن حاضر به خرید محصوالت ما نیستند که درنهایت این امر موجب شده تا سایر کشورها سهم بهانه عد

 .بازار خشکبار ایرانی را مصادره کنند

ه روش ب محصوالت کشاورزیوی ادامه داد: در بحث فرآوری و صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی به قدری ضعیف هستیم که اکثر 

سال گذشته تولید می شود که برای جلوگیری از تنزل رتبه صادرات محصوالت کشاورزی از جمله کشمش در  80تا  70سنتی 

 .بازارهای هرف،دولت و سازمان تعاون روستایی هر چه سریع تر در بحث ایجاد صنایع تبدیلی مدرن باید ورود یابد

لت در نظر دارد که بخش خصوصی در زمینه صنایع تبدیلی سرمایه عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از این موضوع که دو

گذاری کند، افزود: حال جای این سوال مطرح است که در صورت فقدان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی تا چند سال آینده 

 .کنیمقرار است که محصوالت تولیدی از جمله انگور نتوانیم مطابق با استاندارهای روز دنیا به کشمش تبدیل 

به گفته وی نوسان نهاده های مورد نیاز از جمله کودهای ریز مغذی وسموم تخصصی تاکستان ها، افزایش هزینه های گارگری و نبود 

ایجاد بازرگانی مناسب برای خرید محصوالت کشاورزان بر افت صادرات کشمش در سال های اخیر تاثیر بسزایی داشت که با ادامه 

 .به مراتب بدتر خواهد شد این روند وضعیت صادرات

اسدی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی در ایجاد بازرگانی مناسب برای خرید محصوالت کشاورزی هر یک دیگری 

را مسئول می داند ، درحالیکه با وجود قانون انتزاع این امر جای تاسف است که وزارت جهاد وظایف خود را به وزارت بازرگانی 

 .سکاری می کند و معتقد است که در بخش فروش محصوالت و بازرگانی خارجی نقشی نداردپا

کارسختی نیست، تصریح کرد: وزارت جهاد  برند جهانیعضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان سخنان خود با بیان اینکه ایجاد 

ا برگزاری همایش بین المللی در پایتخت شهر کشمش و کشاورزی باید متولی این امر باشد به طوریکه برای ایجاد برند جهانی ب

تبلیغات گسترده بین المللی به سهولت می تواند این کار را انجام دهد اما تازمانی که وزیر و معاونانش بخواهند در داخل ساختمان 

برند جهانی کند، این امر  وزارت جهاد، صرف این موضوع که کشمش تولیدی از کیفیت بی نظیری در دنیا برخوردار است اقدام به

 .آرزویی بیش نیست

https://www.yjc.ir/fa/news/6566937/%DA%86%D8%B1%D8%A7%- 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - 97/۰3/3۰ : تاریخ

 بار + جدولانواع میوه و ترهقیمت دهد فارس از قیمت میوه گزارش می

هزار تومان بسته به منطقه متفاوت است، اما  15تا  8های سطح شهر بین میدانی از پایتخت، قیمت انواع میوه در مغازه طبق بررسی 

  .رسدهزار تومان قیمت خورده و به فروش می 6تا  5ها بین بار این رقمدر سازمان میادین تره

ز جمله ها اهای میدانی خبرنگار فارس از سطح شهر قیمت برخی نوبرانه، طبق بررسیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .خربزه، سیب گالب و گیالس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بسیار افزایش داشته است

هزار تومان و گیالس درجه  15تا  12تومان، سیب گالب  5000تا  4500های سطح شهر م خربزه در مغازهبه طوری که هر کیلوگر

رسد و سایر اقالم میوه از جمله زردآلو، هلو، آلبالو، شلیل، آلو زرد قطره طال بسته به هر منطقه هزار تومان به فروش می 20تا  15یک 

و  تربار بسیار پایینهای سازمان میادین و میوه و ترهها همچنان در ایستگاهند، اما قیمتاهزار تومان قیمت خورده 10تا  6رقمی بین 

 .هزار تومان است 6تا  5رقمی بین 

https://www.farsnews.com/news/13970330000615/%D9 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  23تاریخ: 

 تومان رسید 7450تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت به  50کاهش 

 .تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد 50رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی با خبرنگارمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو 

 4نده درب مرغداری نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ ز تومانی نرخ مرغ 50کاهش از  ،جوان

هزار و  7و خرده فروشی  800هزار و  6، توزیع درب واحد های صنفی 650هزار و  6، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 900هزار و 

 .تومان است 450

 .تتومان اس 450هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  450هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمربه گفته وی 

 فیله مرغو  14هزار، سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

 .هزار تومان است 16

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا در آستانه  قیمت مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان سخنان خود

 .ید فطر، پیش بینی می شود که قیمت مرغ با نوساناتی در بازار روبرو شودع

https://www.yjc.ir/fa/news/6563659/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۵تاریخ: 

 اظهارات متفاوت مسئوالن از قیمت دام زنده/ وعده کاهش نرخ گوشت قرمز بعد از ماه رمضان

 .روست که توقف صادرات دام نتوانسته بر کنترل قیمت اثرگذار باشددر چند ماه گذشته قیمت دام زنده با نوساناتی در بازار روبه

با توجه به افزایش تقاضا به مناسبت برگزاری ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

یافت و این در حالی است که در چند ماه گذشته شاهد ها و مراسم مختلف در آستانه عید فطر، نیاز بازار به دام زنده افزایش جشن

 های اخیر نتوانسترویه قیمت گوشت گوسفندی و دام زنده در بازار بودیم به طوری که توقف صادرات دام زنده در هفتهافزایش بی

ود و صادرات غیرقانونی دام بسیاری از مسئوالن علت افزایش قیمت گوشت در بازار را ناشی از کمب.در کنترل بازار تأثیرگذار باشد

ها در و فقدان کنترل و رصد قاچاق دام، قیمت صادرات رسمی دام زندههای اخیر با وجود جلوگیری از اند که در هفتهاعالم کرده

یب جبازار فروکش نکرده است چرا که بسیاری از افراد سودجو سعی در برهم زدن نظم بازار دارند تا در این روزها سود بیشتری به 

هزار  23تا  21اکنون هر کیلو دام زنده با نرخ نصیب نخواهد بود چرا که همها بیبزنند، با این وجود امسال هم بازار از این نوسان

 .شود و به همین دلیل التهاب مجدد بازار ناشی از افزایش تقاضا وجود داردتومان در میادین عرضه می

جلوگیری کنند تا با نوسان  قاچاق دام های دقیق بر مبادی خروجی کشور ازا اعمال نظارترود که مسئوالن زیربط بحال انتظار می

ن های پاییهای اخیر قیمت باالی گوشت قرمز همواره دهکقیمت بیش از پیش فشار بیشتری بر خانوارها وارد نشود چرا که در سال

رو کرده است. بر این اساس با مسئوالن زیربط گفتگویی در وبهجامعه را برای خرید این محصول پروتئینی مورد نیاز با مشکالتی ر

 .خوانیدو آخرین وضعیت عرضه دام در آستانه عید فطر انجام دادیم که در ادامه آن را می توقف صادرات دام زندهخصوص تأثیر 

ینکه با اشاره به ا ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار الهی مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در گفتعلیرضا عزیز

های اخیر تأثیری بر کنترل بازار دام و گوشت قرمز نداشته است، اظهار کرد: صادرات دام زنده در توقف صادرات دام زنده در هفته

آن  شد که توقفاکنون دامی به صورت رسمی صادر نمیاعالم شد و هماسفندماه سال گذشته به سبب کنترل بازار شب عید ممنوع 

 .های اخیر بتواند بر کنترل بازار گوشت قرمز اثرگذار باشددر هفته

اکنون تأخیری در قاچاق دام ایجاد نشده که بتواند از التهابات بازار بکاهد چرا که بر صادرات غیرقانونی دام زنده رصدی وی افزود: هم

 .های نظارتی وجود ندارد که بتواند مقدار خروج آن را اعالم کندتگاهتوسط دس

رود که قیمت گوشت در بازار کاهش یابد چرا که توقف به گفته عزیزالهی با اتمام ماه رمضان و محدودیت مصارف خانوار انتظار می

 .های اخیر نتوانسته تغییر خاصی را در بازار ایجاد کندصادرات دام زنده در هفته

 هزار تومان 22تا  21نرخ هر کیلو دام زنده)گوسفندی( را 

اکنون متوسط نرخ هر کیلو دام های مختلف متغیر است، گفت: هممدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه نرخ دام زنده در استان

 .هزار تومان است 22تا  21زنده در استان تهران به سبب افزایش مصرف گوشت قرمز 

رو نیست و این در اکنون عرضه دام با محدودیت روبههم :اره به اینکه مشکل خاصی در عرضه دام وجود ندارد، بیان کردوی با اش

ط اکنون به سبب شرایهای اخیر به سبب شرایط اقلیمی مناسب، عشایر تمایلی به عرضه دام نداشتند که همحالی است که در ماه

 .عرضه دام ندارند ای جزسخت نگهداری دام در مراتع چاره

این در حالیست که به سبب ازدیاد تقاضا تغییر خاصی  :وی با اشاره به اینکه عرضه دام طبق روال عادی در حال انجام است، افزود

 .ها ایجاد نشده استدر قیمت
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اردات نیاز کشور باید از طریق وشود به همین دلیل مابقی این مقام مسئول ادامه داد: بازار گوشت قرمز تنها با تولید داخل تنظیم نمی

درصدی قیمت یونجه  70تا  60با وجود افزایش  :گفت های دامی در بازار،وی با انتقاد از افزایش سرسام آور قیمت نهاده.تأمین شود

دلیل  یندرصدی ذرت، سویا و جو نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت تمام شده تولید در بازار افزایش یافته که به هم 40نوسان 

 .های کمتری در بازار عرضه کنندتوانند دام خود را با قیمتکنندگان نمیتولید

ای هعزیزالهی درباره آخرین وضعیت قیمت دام عید فطر در بازار، افزود: اگرچه تقاضا در عید فطر به سبب برگزاری مراسم و جشن

 .ده و به طبع آن گوشت قرمز نوسانی داشته باشدیابند اما بعید است که قیمت دام زنمختلف در بازار افزایش می

درصد دام سبک در محیط کشتارگاه  70درصد دام سنگین و  100وی درباره آخرین وضعیت ذبح دام سبک و سنگین در بازار، گفت: 

 .گیردها صورت میدرصد کشتار دام سبک خارج از کشتارگاه 30شوند و تنها تحت نظارت سازمان پزشکی کشتار می

ی در پاسخ به این سوال که در اعیاد مختلف همچون عید فطر، مراکز مشخصی برای عرضه دام زنده در سطح کشور وجود دارد، و

ها و اتحادیه و سنوت مرتبط با نظارت دامپزشکی در مراکز مشخصی تصریح کرد: عرضه دام تنها در عید فطر با همکاری شهرداری

 .گیردعرضه تنها از طریق میادین صورت میشود و در مابقی مقاطع سال انجام می

 شودکمبود دام زنده یک شبه جبران نمی

از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار حسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت

کاهش جزئی قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: در چند هفته اخیر نرخ گوشت گوسفندی با افزایش واردات از کشورهای استرالیا 

 .هزار تومان در بازار رسید 49و ارمنستان با کاهش جزئی قیمت به 

هزار  22تا  21داتی هر کیلو دام زنده با نرخ های واربه گفته وی با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و گرایش آنها به سمت گوشت

 .شودتومان در بازار توزیع می

های اخیر معاونت امور دام وزارتخانه صادرات دام زنده را شکوهی از کمبود عرضه دام در میادین خبر داد و افزود: اگرچه در هفته

رود با استمرار شبه جبران کرد به همین خاطر انتظار می توان یکممنوع اعالم کرد اما میزان دامی که از کشور خارج شده را نمی

ق های دقیتوقف صادرات این مشکل مرتفع گردد چرا که دامداران زیادی در کشور مشغول فعالیت هستند که در صورت اعمال نظارت

 .بر مبادی خروجی کشور امکان تأمین گوشت موردنیاز از طریق منابع داخلی وجود دارد

اکنون دام زنده به صورت غیرقانونی در گوشت گوسفندی شهرستان ری با انتقاد از قاچاق دام زنده تصریح کرد: همرئیس اتحادیه 

 .تواند بر نوسان قیمت دامن بزندحال خروج از کشور است که اگر نظارت دقیقی بر این امر وجود نداشته باشد می

دام زنده در عید فطر، اظهار کرد: با توجه به افزایش واردات گوشت  وی در پایان سخنان خود درباره آخرین وضعیت قیمت گوشت و

 .بر افزایش مجدد قیمت و التهاب بازار گوشت در عید فطر وجود نداردو توقف صادرات دام زنده نگرانی مبنی

 هزار تومان 17تا  16نرخ هر کیلو دام زنده)گوسفندی( را 

ان اینکه بازار با بی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار ده در گفتمنصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام زن

های توزیع تا حدودی در تعادل بازار داخل افزایش واردات گوشت قرمز و شبکه :گوشت قرمز تا حدودی با آرامش رسیده است، افزود

اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با دمبه در وی با اشاره به اینکه قیمت گوشت داخل رو به کاهش است افزود: هم.ده استتأثیرگذار بو

تا  4های اخیر شود که نسبت به هفتهها عرضه میهزار تومان در عمده فروشی 37هزار تومان و الشه سنگین  39الشه سبک با نرخ 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به توزیع  17تا  16نرخ هر کیلو دام زنده)گوسفندی( را پوریان .هزار تومان کاهش یافته است 5
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تا حدودی فشار بر بازار گوشت داخل کاهش یافته است که با ادامه این روند خبری از نوسان مجدد  های وارداتیگوشتگسترده 

 .قیمت گوشت در بازار نخواهد بود

زنده در پایان سخنان خود در پاسخ به این سوال که به چه دلیل قیمت گوشت قرمز و دام زنده در  رئیس شورای صادرکنندگان دام

ها باالست، تصریح کرد: سودجویی دالالن و عوامل توزیع از جمله دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار خرده خرده فروشی

ن جامعه های پاییی بر بازار داشته باشند تا با آشفتگی بازار دهکرود مسئوالن نظارت بیشتررود که انتظار میفروشی به شمار می

 .رو نشوندهایی روبهبرای خرید این محصول پروتئینی با محدودیت

https://www.yjc.ir/fa/news/6564756/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۴تاریخ: 

 پارازیت گرانی بازار به پاستور رسید؟ + آخرین وضعیت برخی کاالها

 آن انجام دادند؟این روزها پارازیت گرانی در بازار تا پاستور هم رسیده ، اما مسئوالن با شنیدن زنگ گرانی چه اقدامانی برای مهار 

های شوند با قیمتمردم وقتی وارد مغازه ها می، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

شوند که این آشفتگی و نوسانات معادله اقتصادی سرانه مصرفی بسیاری روزها و هفته های گذشته مواجه میمتفاوت اجناس نسبت به 

رو شد که درصد در بازار روبه 60تا  40از خانوارها را به هم ریخته است و بدتر آنکه برخی از کاالها با رشد چشمگیر قیمت حدود 

 .خانوار باعث فشار بیش از پیش بر اقتصاد می شوداین امر به غیر از به هم ریختن نظم اقتصادی 

اینکه چه کسی باید این بازار آشفته را مدیریت کند و اینکه چه برنامه هایی برای امید به آینده به مردم بدهند به سراغ مسئوالن ذی 

 :خوانیدربط این حوزه رفتیم که در ادامه می

 نرخ برنج ایرانی ثبات نسبی دارد 

ن وضعیت درباره آخری ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبرنگار خ با وگوگفت در دبیر کل بنکداران مواد غذاییقاسمعلی حسنی 

در بازار  درصد کاهش و نرخ برنج ایرانی از ثبات نسبی 10اظهار کرد: در چند ماه اخیر قیمت برنج خارجی  بازار اقالم اساسی

 .برخوردار است

هزار مدیر گردشی و بازنشسته  8وی در پاسخ به این سوال که دلیل افزایش قیمت اقالم اساسی در برخی مقاطع چیست، افزود: 

کشور باید از سمت خود استعفا دهند چرا که این مدیران در کار خود ناموق عمل کردند و ادامه کار را به نیروهای تحصیل کرده و 

 .به علم روز دهند تا کمبود و گرانی کاالها مرتفع شود آشنا

 قبل از کاهش نرخ چه بود، گفت: با توجه قیمت برنج خارجیحسنی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دلیل نوسان شدید 

 صرف کننده متضرر میبه سه نرخی شدن ارز و نوسان شدید نرخ ارز بیشترین سود عاید واردکننده می شود و در این میان تنها م

 .شود و تا زمانی که بازار ارز به تعادل نرسد نمی توان انتظار داشت که این نابسامانی ها به پایان رسد

درصدی عوارض، مالیات و حقوق پرسنلی بدیهی است که نرخ اقالم  20دبیرکل بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: با وجود افزایش 

 .ت که با توقف عوارض های دولتی، انگیزه ای برای گرانی کاالها وجود نداردافزایش یابد و این درحالی اس

 رشد یک میلیون تومانی نرخ طالی سرخ در بازار 

ومانی از افزایش یک میلیون ت ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در علی حسینی عضو شورای ملی زعفران

 900میلیون و  4نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  نرخ طالی سرخ

هزار تومان است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از دخالت های سازمان تعاون روستایی  400میلیون و  6و حداکثر 

 .رو شدوزارت جهاد کشاورزی است که با افزایش یک میلیون تومانی در بازار روبه و

ز ناشی ا کشاورزانبه گفته وی مسئوالن ذی ربط و نهاده های زیر مجموعه دولت در صدد هستند که با افزایش قیمت، مشکالت 

 .های صحیح را جبران کنندعدم آموزش

 قیمت گوشت همچنان در اوج 

از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار  با وگوگفت در یس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ریحسن شکوهی رئ

در اواخر سال گذشته خبر داد و افزود: از اسفند ماه سال گذشته، نرخ گوشت گوسفندی ناشی  نرخ گوشت گوسفندینوسان شدید 

هزار تومان افزایش یافت که این امر واکنش های متعددی را  52هزار به  40هزار تومانی از حدود  12صادرات دام زنده با افزایش از 
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وی افزود: در چند هفته اخیر نرخ گوشت گوسفندی با افزایش واردات از کشورهای استرالیا و ارمنستان با کاهش .به همراه داشت

بازار رسید و انتظار می رود با استمرار واردات، مجددا نرخ گوشت در بازار کاهش یابد تا امکان خرید برای هزار تومان در  49جزئی به 

هزار تومان  4تا  3شکوهی با بیان اینکه قیمت گوشت در سال گذشته تا اواخر اسفند تنها .تمامی آحاد جامعه به سهولت فراهم شود

 صادرات قانونی و غیر قانونی داماست که نرخ این گوشت به دالیل متعددی نظیر افزایش یافته بود، تصریح کرد: این درحالی 

 .رو شدو برخی عوامل واسطه با نوسان چشمگیری در بازار روبه زنده

 هزار تومان 40نرخ واقعی هر کیلو گوشت گوساله  

شمگیر با انتقاد از نوسان چ ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران

هزار تومان بود که با افزایش  13تا  500هزار و  12 نرخ هر کیلو دام زنده قیمت گوشت گوساله در بازار اظهار کرد: سال گذشته

 .ن رسیده استهزار توما 14درصدی هم اکنون به  10

وی افزود: با توجه به نرخ دام زنده، قیمت واقعی هر کیلو گوشت گوساله با احتساب هزینه های کشتار، سودخرده فروشی و غیره 

هزار تومان عرضه می شود که  60هزار تومان است و این درحالی است که هم اکنون در مغازه های سطح شهر با نرخ  40حداکثر 

 .درصدی قیمت گوشت ناشی از سودجویی واسطه ها و دالالن در بازار است 100ایش این امر بیانگر افز

 های هزینه درصد 70 آنکه به توجه با: کرد تصریح  از دامداران شیرخام مقدسی با انتقاد از افزایش قیمت لبنیات و ثبات نرخ خرید

 لبنیات متقی تولید، های هزینه سایر و دستمزد و حقوق افزایش بهانه به لبنی های کارخانه اما است، شیرخام به مربوط لبنیات تولید

 .ایش دادندافز را

رئیس انجمن صنفی گاوداران تصریح کرد: با وجود افزایش هزینه های تولید دامداران و ثبات نرخ خرید شیرخام، سازمان حمایت 

 .باید پاسخگو باشد که به چه دلیل نرخ خرید شیر خام را افزایش نداده است

 افزایش قیمت لبنیات قانونی یا غیرقانونی؟ 

اران گروه اقتصادی باشگاه خبرنگ خبرنگار با وگوگفت در چندی پیش علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات استان تهران

هزار و  4به  500هزار و  3گرمی از  100در بازار خبر داد و گفت: هر بسته کره  قیمت هر کیلو کرهدرصدی  30از افزایش  ،جوان

 .تومان افزایش یافت 500

وی افزود: قیمت سایر اقالم لبنی نظیر پنیر، شیر،کشک، ماست و غیره ناشی از افزایش هزینه های تولید، حقوق و دستمزد، نهاده 

 .افزایش یافتدرصد  15تا  10های دامی و حقوق کارگران 

این درحالی است که سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده این افزایش قیمت را غیر قانونی دانسته و از کارخانه های لبنی 

که اقدام به افزایش نرخ محصوالت خود کرده بودند تا پایان بررسی دفاتر از آنها درخواست کرد تا قیمت محصوالت خود را به نرخ 

 .ها و مغازه های سطح شهر خبری از بازگشت قیمت ها نیستگردانند، اما در فروشگاهسابق باز

 بازار آشفته ماهی نیازمند ساماندهی و حمایت 

با  ،نادی باشگاه خبرنگاران جواگروه اقتص خبرنگار با وگوگفت در ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان

با نوسانات جزئی ناشی از کاهش مصرف  نرخ ماهی انتقاد از سودجویی دالالن در بازار ماهی اظهار کرد: اگرچه طی ماه های اخیر،

ک ان پیرو بود، اما نگرانی هایی مبنی بر افزایش غیرمعقول قیمت ماهی های پرورشی در زمدر فصل بهار و تابستان در بازار روبه

 .عرضه در ماه های آتی به سبب نوسان نرخ نهاده ها، تورم و افزایش حقوق و دستمزد در بازار وجود دارد
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در بازار افزایش می یابد، نرخ آن ناشی از سودجویی دالالن و واسطه ها در بازار با  خرید ماهیوی افزود: در مقاطعی که تقاضا برای 

 .رو می شودنوسانات چشمگیری روبه

هزار تومان سر مزرعه از پرورش دهنده خریداری می شود و این درحالی  10تا  9هم اکنون هر کیلو قزل آال با نرخ  :قاسمی ادامه داد

 .هزار تومان در بازار توزیع می شود 18است که به سبب سودجویی دالالن و واسطه ها با نرخ 

از سر مزرعه تا بازار با احتساب هزینه های  قیمت انواع ماهیداد: اختالف مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ادامه 

 .درصد بیشتر باشد در حالیکه به سبب سودجویی واسطه ها مابقی سود عاید دالالن می شود 30حمل و نقل و عمده فروشی نباید از 

 فراز و فرود قیمت مرغ و تخم مرغ در ماه های گذشته* 

رباره د ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار با وگوگفت در پرورش دهندگان مرغ گوشتیمحمد یوسفی رئیس انجمن 

 15نسبت به مدت مشابه سال قبل  قیمت مرغدرصدی نهاده های دامی،  45آخرین وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: با وجود افزایش 

وی افزود: قیمت نهاده های دامی تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون افزایش نرخ جهانی و نرخ ارز و .یافته است درصد کاهش

رو شد که انتظار می رود با ورود محموله های جدید وارداتی و استفاده از ارز سودجویی برخی واردکنندگان با نوساناتی در بازار روبه

 .تومانی بازار متعادل شود 3800

تومان  500هزار و  9و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده در خرده فروشی  500هزار و  6ی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده یوسف

 .رو هستندهزار تومانی روبه 2اعالم کرد و گفت: این درحالی است که مرغداران در فروش هر کیلو مرغ با زیان 

ر بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی بازار، پیش بینی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی قیمت مرغ د

 .می شود که قیمت مرغ تا پایان خرداد نوسانی نداشته باشد

در مقاطعی از سال در خرده فروشی ها تصریح کرد: در برخی مقاطع که با تعطیلی های  قیمت مرغ وی با اشاره به دلیل افزایش

ود در رو می شرو می شویم، نرخ مرغ به سبب تعطیلی کشتارگاه ها و کاهش کشتار با نوساناتی در بازار روبهبهچند روزه در بازار رو

 .حالیکه مالک اصلی قیمت برای ما میدان بهمن و کشتارگاه است

درباره  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار چندی پیش رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت

 تخم عدد هر واقعی نرخ  های دامی، نوسان نرخ ارز و غیره،آخرین وضعیت بازار تخم مرغ گفت: با توجه به افزایش نرخ جهانی نهاده

 .نیست گرانی معنای به امر این که است تومان 700 تا 600 ها فروشی خرده در  مرغ

 .روستدرصدی در بازار روبه 55آمارها حاکی از آن است که نرخ تخم مرغ ر یکسال اخیر با افزایش 

 افزایش قیمت میوه ربطی به مغازه دارها ندارد 

رانی میوه با بیان اینکه گ ،ادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتص خبرنگار با وگوگفت در اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی

در ایام خاص ارتباطی به خرده فروشی ندارد، اظهار کرد: مغازه های دارای مجوز از اتحادیه بر حسب فاکتور خرید و احتساب سود 

زه پرسیده شود،آنها فاکتور خرید های توزیعی در مغا نرخ میوهمنطقی خود اقدام به توزیع اقالم می کنند و زمانیکه از آنها دلیل 

 .خود را نشان می دهند

وی با بیان اینکه مغازه های خرده فروشی دارای مجوز نقشی در گرانی اقالم ندارند،افزود: گرانی انواع اقالم میوه ناشی از نرخ آن در 

 .گیرنددستخوش تغییر و تحوالتی قرار میمبدا است به گونه ای که در صورت کاهش تقاضا، قیمت این اقالم در مناسبت های مختلف 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت میوه ناشی از عرضه و تقاضاست، تصریح کرد: در بازار شب عید امسال به سبب 

 .،نرخ این محصول با نوساناتی روبرو شد که مجددا با افزایش حجم به نرخ سابق خود بازگشتخیارکمبود مقطعی 
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ه کارگر در ایام و مناسبت های مختلف که تقاضا برای برخی اقالم در بازار افزایش می یابد، ممکن است نرخ این محصوالت به به گفت

 .رو شودسبب کمبود مقطعی با نوساناتی روبه

 درصد گران می شود 9قیمت روغن با مصوبه دولت  

که با بیان این ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار اب وگوگفت در محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی

تا اواسط ماه رمضان کمتر از نرخ مصوب در بازار عرضه می شد،  نرخ شکر :مشکلی در توزیع اقالم اساسی وجود ندارد، اظهار کرد

 .روستبیا چیتی با روند کاهشی در بازار روبهضمن آنکه قیمت سایر حبوبات به جز لو

 .درصد در بازار افزایش یافت 9به گفته آقاطاهر بنابر مصوبه دولت نرخ روغن طی ماه های اخیر 

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به دلیل نوسان قیمت اقالم اساسی در برخی از مقاطع سال تصریح کرد: نبود فرهنگ 

ابر این موضوع که با افزایش تولید،سودکمتری دریافت شود؛ دلیل اصلی نوسان قیمت اقالم در مقاطعی از سال در بازار درست در بر

 .است و تا زمانی که این فرهنگ در میان تولیدکنندگان جا نیفتد این نوسانات همچنان در بازار ادامه خواهد داشت

 مضانیک بام و دوهوای افزایش قیمت نان بعد از ماه ر 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران برنگار خ با وگوگفت در محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی

نواع قیمت ا و انالیز درباره آخرین وضعیت تعیین و تکلیف نرخ نان اظهار کرد: وزارت صنعت و معدن پیگیر افزایش قیمت ،جوان

 .با سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است که بعد از ماه رمضان این جمع بندی به اتمام خواهد رسید نان

وی از ثبات نرخ نان طی سه و سال و نیم گذشته خبر داد و گفت: با توجه به ثبات نرخ نان در سال های اخیر، تمامی هزینه ها بر 

تغییر  برنامه دولت برای که دانیمنمی اما است نان نرخ تکلیف و تعیین پیگیر معدن و صنعت وزارت که  تولیدکنندگان بودهدوش 

 .قیمت نان به چه صورت است

 به گفته کرمی با وجود ثبات نرخ نان، دولت بعد از عید فطر باید اقدام به افزایش قیمت نان یا پرداخت هزینه نانوایان تحت عنوان

رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی ادامه داد: پیشنهاد اتحادیه به دولت آن است که یکسان سازی نرخ .یارانه کند

، نآرد و نان را انجام بدهد و مستقیما یارانه به خانوارها پرداخت کند چرا که با یکسان سازی نرخ آرد و نان و ایجاد رقابت میان نانوایا

 .زایش می یابد که این امر به نفع مردم استکیفیت نان اف

 های هزینه تاکنون، 93 سال از: افزود  درصدی هزینه های تولید نانوایان طی سال های اخیر خبر داد و 40تا  30وی از افزایش 

براساس شنیده ها افزایش درصد افزایش یافت، با این وجود دولت باید تصمیمات الزم را اتخاذ کند، اما  40 تا 30 حدود نان تولید

 .های دولت نیستقیمت نان از برنامه

 کاالها متقی افزایش  البته ناگفته نماند که مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی دو روز گذشته در نشست خبری بیان کرد:

یابد بنابراین تومان به آن اختصاص می4200 ارز و شودمی رصد مداوم صورت به کشور به وارداتی اولیه مواد ندارد، اقتصادی توجیه

حال جای سوال است که با وجود نبود توجیه اقتصادی برای گرانی کاالها چرا با دالالنی که بی .رو باشیمنباید با افزایش قیمت روبه

ر اقتصادی خانوارها محابا قیمت ها را افزایش می دهند، برخورد قاطع صورت نمی گیرد تا با شکسته شدن ارزش ریالی آنها، فشا

درصد  60گرانی برخی کاالها تا سقف  (خرداد 22همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در گفتگوی ویژه خبری).کاهش یابد

را تکذیب نکرد و گفت: اگرچه قیمت نان و بنزین نسبت به سال قبل افزایشی نداشت، اما بازهم قبول می کنیم که در اقتصاد کشور 

 .یی وجود دارد که باید جبران شودکم و کاستی ها

https://www.yjc.ir/fa/news/6563335/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۸تاریخ: 

 شدآرامش بر بازار میوه حاکم است/موز ارزان 

 .رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: با توجه به فراوانی میوه،مشکلی در توزیع و نوسان ناگهانی قیمت در بازار وجود ندارد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیاسداهلل کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت و گو با خبرنگار 

خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی میوه، مشکلی در توزیع و نوسان ناگهانی قیمت در  بازار میوه و سبزی، از آرامش حاکم بر جوان

 .بازار پیش بینی نمی شود

هزار و  7تا  500هزار و  5در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون هر کیلو موز با نرخ  تومانی نرخ موز 500کاهش یک هزار و وی از 

کارگر کاهش نرخ زردآلو، هلو و گوجه سبز را از دیگر تحوالت بازار میوه دانست و گفت: نرخ .تومان در میدان توزیع می شود 500

 .ز در بازار کاهش خواهد یافتهمچون شبرنگ و آلبالو با افزایش عرضه نی میوه های نوبرانهسایر 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه گرانی میوه ارتباطی به میوه فروش ندارد، اظهار کرد: اعضای اتحادیه برحسب فاکتور خرید 

مالیات و ... درصد روی قیمت اقالم خود لحاظ کنند که از این میزان با کسر هزینه های کارگر، حمل و نقل، 35می توانند حداکثر تا 

 .درصد سود برای خرده فروش باقی می ماند 8تنها 

ع دهند تا در اسرع وقت اطال 55662380 شماره به اتحادیه با را ها فروشی خرده در فروشی گران و تخلف هرگونه  به گفته وی؛ افراد

 .به شکایت آنها رسیدگی شود

هزار،  12تا  8م کرد و افزود: همچنین قیمت هر کیلو آلبالو بذر خارجی هزار تومان اعال 11تا  5 نرخ هر کیلو انگور یاقوتی کارگر

 500هزار، ملون یک هزار و  4تا  500هزار، خربزه یک هزار و  6تا  3، پرتقال تامسون شمال 500هزار و  3تا  3پرتقال رسمی شمال 

هزار،گوجه سبز یک  4تا  500لبی شاه پسند یک هزار و هزار، طا 4، طالبی یک هزار تا 200هزار و  2هزار، هندوانه یک هزار تا  4تا 

 .هزار تومان است 12تا  5هزار و گالبی جنگلی  10تا  500هزار و 

 200 و ارهز یک نرخ با  رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو خیار بوته ای

 زرد آلو شکر پاره هزار، 13 تا 8 ای فلکه آلو هزار،زرد 17 تا 6 فرنگی توت ،500 و هزار 2 تا هزار یک ای گلخانه خیار هزار، 3 تا

هزار، سیب لبنانی قرمز یک هزار و  6تا  500هزار، سیب لبنانی زرد یک هزار و  7تا  2هزار، هلو  8تا  4هزار، زرد آلو بادامی  7تا  2

 .هزار در میادین میوه و تره بار عرضه می شود 25تا  12، گیالس 500هزار و  4تا  500

هزار،بادمجان  13تا  7هزار تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو لیموترش ریز  16تا  10 قیمت هر کیلو لیمو ترش سنگی وی

تا  6هزار، برگ مو  2تا  800، بادمجان قلمی 500هزار و  3تا  500،بادمجان گلخانه ای یک هزار و 400هزار و 2تا  600دلمه ای 

هزار، سیر خشک  7تا  500هزار و  2، سیر تازه 700تا یک هزار و  500، سیب زمینی نو 500تا یک هزار و  600هزار، پیاز زرد  16

 .تومان است 500هزار و  3هزار و فلفل دلمه سبز یک هزار تا  7تا  2هزار، فلفل دلمه رنگی  6تا  2هزار، فلفل تند ریز  11تا  5

،کرفس 800تا یک هزار و  800،کاهو رسمی 200هزار و  2ر ادامه داد: هم اکنون هر کیلو کاهو پیچ ساالدی با نرخ یک هزار تا کارگ

هزار، نخود  4تا  2، لوبیا سبز 700هزار و  2تا  500هزار،گوجه فرنگی نو یک هزار و  4تا  2هزار،گوجه فرنگی گلخانه  2یک هزار تا 

 وی در پایان سخنان خود.تومان در میدان میوه و تره بار عرضه می شود 300هزار و  2ر و هویج یک هزار تا هزا 3فرنگی یک هزار تا 

 .تومان است 500تا یک هزار و  800و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  200هزار و  2تا  800 نرخ هر کیلو سبزی خوردن

https://www.yjc.ir/fa/news/6567789/%D8%A2%D8%B1%D 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  31تاریخ: 

 کمبودی در تامین میوه های تابستانه نداریم

ود ندارد، با این وجیک مقام مسئول گفت: با توجه به تنوع اقلیمی و تولید محصوالت مختلف، کمبودی در تامین بازار داخل وجود 

 .نیازی به واردات نداریم

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

را مورد تهدید قرار داد، اظهار کرد: از ابتدای سال  تولید محصوالت باغی ،با اشاره به اینکه امسال عوامل مختلفیخبرنگاران جوان

عواملی نظیر کم بارشی، مشکالت کم آبی،سرمازدگی، تگرگ و طوفان های مکرر به نوعی پکیج تهدید ها و حوادث غیر مترقبه را 

 .برقرار باشد کامل کرد که انتظار می رود روند کار به حدی برسد که با کاهش میزان ضایعات، تعادل بهتری برای تولید

براساس اظهارات معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی،  :وی با اشاره به آخرین وضعیت خسارت سرمازدگی بهاره به باغات افزود

خسارت  انواع آلو و هلوگردو، همچون محصوالت از بسیاری در که چرا  هزار میلیارد تومان برآورد شده 8خسارت اولیه باغات باالی 

شادلو ادامه داد: با بحث کیفی سازی تولید و جلوگیری از ضایعات انتظار می رود که محصوالت باغی عالوه بر .سنگین است بسیار

 . جوابگوی نیاز داخل، برخی از انتظارات صادراتی مورد نیاز را مرتفع کند

مبود میوه های تابستانه،اظهارکرد: با توجه به تنوع این مقام مسئول با انتقاد از اظهار نظر برخی افراد مبنی بر واردات میوه به سبب ک

اقلیمی و تولید محصوالت مختلف،کمبودی در تامین نیاز بازار داخل وجود ندارد چرا که سرمازدگی و حوادث غیر مترقبه اخیر بیش 

 .تر در مناطق سردسیری خسارت وارد کرده و در نوار گرمسیری و متعدل خزری وضعیت مساعد بوده است

ح کرد: نداشته است، تصری محصوالت باغیدر پایان سخنان خود با اشاره به اینکه وقوع طوفان های اخیر تاثیر چندانی بر تولید  وی

اگرچه وقوع طوفان و بادهای تند اخیر بر تولید محصوالت باغی بی تاثیر نیست،اما از آن جا که این طوفان ها بیش تر در زمان 

ر میزان تولید می گذارد؛بنابراین حوادث اخیر تاثیر چندانی در روند میزان تولید نخواهد داشت ، چرا برداشت محصول تاثیر منفی ب

که عمده محصوالت باغی از اواسط تیر تا اواسط آبان ماه برداشت می شود اما به هر حال تا پایان فصل برداشت نمی توان آمار دقیقی 

 .از میزان خسارت ها اعالم کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6570307/%DA%A9%D9%85%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - 1397خرداد / /  27یکشنبه , 

 مرغ و گوشت ارزان شد

بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به هجدهم خرداد 

 .دهدگروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش نشان می 6ماه اعالم کرد که طی آن قیمت 

درصد،  2های تازه درصد، سبزی 6.9های تازه میوه درصد، 2در هفته منتهی به هجدهم خرداد ماه نرخ لبنیات یک درصد، تخم مرغ 

 1.3درصد و گوشت مرغ  0.3درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ گوشت قرمز  2.2درصد و روغن نباتی  0.3قند و شکر 

 .درصد کاهش یافت، قیمت برنج، حبوب و چای نیز نسبت به هفته پیش از آن ثابت ماند

 لبنیات و تخم مرغ

ته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه و پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و قیمت سایر در هف

 180هزار تا  126ای درصد افزایش یافت و شانه 2درصد افزایش داشت. همچنین بهای تخم مرغ معادل  6.2درصد تا  0.1اقالم بـین 

 .رفتهزار ریال فروش می

 و حبوب برنج

درصد افزایش داشت. در  0.3در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک ثابت بود و بهای برنج داخله درجه دو معادل 

درصد کاهش ولی قیمت  0.2درصد و لوبیا چشم بلبلی  0.1گروه حبوب قیمت نخود و لپه نخود بدون تغییر بود. بهای عدس معادل 

 .درصد افزایش یافت 0.3درصد تا  0.2سایر اقالم بین 

 های تازهها و سبزیمیوه

شد و پرتقال درجه یک و کیوی عرضه کمی در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری سیب زرد و لیموشیرین عرضه نمی

وب ها متفاوت بودند، بـه نرخ مصشیفروداشت. سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه

 .شدبار عرضه میسازمان میادین میوه و تره

درصد  17.7های تازه بهای انگور معادل کردند که در گروه میوههای سطح شهر نیز اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه میفروشیمیوه

 1.2زمینی معادل  های تازه بهای سیبدر گروه سبزی درصد افزایش داشت. 22.5درصد تا  2.2کاهش ولی قیمت سایر اقالم بین 

 .درصد افزایش یافت 8.3درصد تا  0.9درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم بین  0.1های برگی درصد و سبزی 3درصد، لوبیا سبز 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد و گوشت مرغ  0.6مت گوشت گوسفند درصد افزایش ولی قی 0.7در هفته مورد گزارش بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل 

 .درصد کاهش داشت 1.3

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد افزایش یافت. قیمت شکر و چای خارجی نیز  2.2درصد و روغن نباتی جامد و مایع هر یک  0.6در این هفته بهای قند معادل 

 .ثابت بود

 تغییرات یکساله

 10.7فروشی لبنیات در هفته منتهی به هجدهم خرداد ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل  براساس اعالم بانک مرکزی، قیمت خُرده

درصد، چای  22.7درصد، گوشت قرمز  8.3های تازه درصد، سبزی 17.4های تازه درصد، میوه 2.4درصد، برنج  52درصد، تخم مرغ 
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 2.9درصد، گوشت مرغ  0.9فروشی گروه حبوب  همچنین قیمت خُرده .است درصد رشد داشته 4.3درصد و روغن نباتی  20.7

 .است درصد کاهش یافته 3.2درصد و قند و شکر 

http://iranecona.com/84678/%D9%85%D8%B1%D8%%D-BA9%88%DA- 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - 97/۰3/2۸ : تاریخ

 ادلّه کارشناسی و تجربه کشورهای پیشرفته در مخالفت تفکیک بازرگانی از کشاورزی + سند

ها که قرار ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسالمی نسبت به الیحه تفکیک وزارتخانهشبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه 

  .گیری شود، واکنش نشان داداست، طی روزهای آتی در صحن مجلس شورای اسالمی درباره آن رای

ای خطاب به علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی ، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامهفارس خبرگزاریبه گزارش 

گیری شود، ها که قرار است طی روزهای آتی در صحن مجلس شورای اسالمی در باره آن راینسبت به الیحه تفکیک وزارتخانه

های تولیدی و تبدیل آن به یک وزارتخانه مجزا منجر به ز وزارتخانهبر اساس این نامه، تفکیک وظایف بازرگانی ا.واکنش نشان داد

ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی و غلبه های تولیدی، افزایش ناهماهنگیچندپاره شدن نظام تصمیم گیری در بخش

  .بازرگانی بر کشاورزی خواهد شد که در گذشته نیز کشور آن را تجربه کرده است

گری از این نامه آمده است که با وجود مخالفت کمیسیون های تخصصی مجلس و پس از آن کمیسیون مشترک بررسی در بخش دی

 .الیحه مذکور، دولت کماکان بنا دارد، این الیحه را در صحن مجلس دنبال نماید

تخانه وظایف بازرگانی از وزارهای خارجی بررسی شده، تفکیک طبق نظر این شبکه تحلیلی، بر اساس تجربه کشور و همچنین نمونه

گیری در بخش های تولیدی، افزایش ناهماهنگی های تولیدی و تبدیل آن به یک وزارتخانه مجزا منجر به چندپاره شدن نظام تصمیم

ه صورت بها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی و غلبه بازرگانی بر آن خواهد شد. در واقع سکان هدایت بازرگانی و تجارت باید 

واحد در اختیار یک نهاد باشد، تا زمینه برای سیاستگذاری واحد و جلوگیری از غلبه بخش بازرگانی )که در آن واردات قدرت بیشتری 

رود مجلس شورای اسالمی در سال حمایت در پایان این نامه نیز بیان شده است که با این اوصاف، انتظار می.دارد( بر تولید فراهم شود

 .ی ایرانی، تصمیمی مبتنی بر نظرات کارشناسی، تجربه کشور در گذشته و الگوی کشورهای پیشرفته در این زمینه اتخاذ نمایداز کاال

 1391و  1390در این نامه خطاب به علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی آمده است: مجلس شورای اسالمی در سال های 

صوالت داخلی مطابق با تجربیات موفق جهانی در مدیریت واحد امور تولیدی و تجاری، به منظور بهبود شرایط تولید و تجارت مح

 .اقدام به حذف وزارت بازرگانی و اعطای وظایف مرتبط با آن به وزارتخانه های صمت و کشاورزی نمود

این زمینه پیش قدم شود،  هرچند کماکان روند تکمیل واگذاری این وظایف به اتمام نرسیده است و مجلس شورای اسالمی باید در

اما اصالح ساختاری صورت گرفته تاکنون نیز آثار مثبتی داشته است؛ از جمله آثار مثبت این اقدام در بخش کشاورزی می توان به 

درصدی تولید محصوالت کشاورزی و خودکفایی در محصوالت اساسی مانند  23میلیارد دالری کاستی تراز تجاری، افزایش  6کاهش 

با این حال، بر اساس ماده یک الیحه ارسالی دولت به .سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد 7و  6و شکر طبق بند گندم 

ها، دولت یازدهم خواستار تفکیک بخش بازرگانی از دو وزارتخانه موسوم به الیحه تفکیک وزارتخانه 17/3/1396مجلس در تاریخ 

های تخصصی مجلس و و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شد و با وجود مخالفت کمیسیونصنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 

بر اساس تجربه .پس از آن کمیسیون مشترک بررسی الیحه مذکور، کماکان بنا دارد، این الیحه را در صحن علنی مجلس دنبال نماید

رتخانه های تولیدی و تبدیل آن به یک وزارتخانه کشور و همچنین نمونه های خارجی بررسی شده، تفکیک وظایف بازرگانی از وزا

مجزا منجر به چندپاره شدن نظام تصمیم گیری در بخش های تولیدی، افزایش ناهماهنگی ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید 

ر یک نهاد باشد تا داخلی و غلبه بازرگانی بر آن خواهد شد. در واقع سکان هدایت بازرگانی و تجارت باید به صورت واحد در اختیا

همچنین .زمینه برای سیاستگذاری واحد و جلوگیری از غلبه بخش بازرگانی )که در آن واردات قدرت بیشتری دارد( بر تولید فراهم شود
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این اقدام علیرغم تضادی که با قانون برنامه ششم توسعه دارد، در تناقض با نامگذاری سال مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی است و 

پیگیری آن جز اتالف وقت مجلس، تحمیل هزینه های کالن مالی به دولت و کشور و به حاشیه رفتن اقداماتی که باید در حمایت از 

 .تولید داخلی و کاالی ایرانی انجام شود، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت

های تولیدی و تشکیل وزارت بازرگانی، دولت وزارتخانهشود به جای اقدام برای انتزاع مجدد وظایف بازرگانی از بنابراین پیشنهاد می

 .ترین حالت ممکن است قدم برداردبا پیگیری مجلس شورای اسالمی در راستای تکمیل ساختار فعلی که بهینه

در این راستا ضروری است ابتدا شرح وظایف جدید وزارت صمت بر اساس ادغام های صورت گرفته توسط دولت و مجلس طراحی و 

ویب شود؛ همچنین اجرای قانون تمرکز با انتقال سازمان ها و نهادهای باقیمانده در سایر وزارتخانه ها در حوزه تنظیم بازار تص

 .محصوالت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، تکمیل شود

رگانی ب تفکیک وظایف بازبررسی جوان»تهیه شده در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با عنوان  970301به پیوست گزارش سیاستی 

 .شودکه در آن به جوانب این مسئله پرداخته شده است، جهت استحضار و استفاده، تقدیم می« های تولیدیاز وزارتخانه

خود، با تفکیک بخش بازرگانی از  15436های مجلس شورای اسالمی در گزارش کارشناسی پیش از این نیز مرکز پژوهش

 .رزی مخالفت کرده و این اقدام را برخالف منافع کشور و مانع تقویت تولید داخلی عنوان نموده بودهای صمت و کشاووزارتخانه

رود مجلس شورای اسالمی در سال حمایت از کاالی ایرانی، تصمیمی مبتنی بر نظرات کارشناسی، تجربه با این اوصاف، انتظار می

 .اتخاذ نمایدکشور در گذشته و الگوی کشورهای پیشرفته در این زمینه 

 .قابل دریافت است    گزارش سیاستی تهیه شده توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از اینجا

https://www.farsnews.com/news/13970328000810/%D8%A7%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - 97/۰3/2۸ : تاریخ

 تجمیع تولید و بازرگانی کشاورزی تجربه موفق آمریکا و اروپا/دولت از تجربیات جهانی درس نمی گیرد؟

دولت در حالی بر احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی اصرار دارد که در کشورهای موفق  

  .های پسین تولید درون ساختار وزارت کشاورزی قرار داردهای آمریکا و اروپا، اختیارات تجارت و تنظیم بازار مصرف و حلقهقاره

که « اصالح بخشی از ساختار دولت» های دولت یازدهم، الیحهه خبری توانا خبرگزاری فارس، در آخرین ماهبه گزارش خبرنگار باشگا

وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نهایتا ورزش و جوانان تاکید شده بوده با قید دو فوریت  3در آن بر تفکیک 

و همچنین کمیسیون  96های تخصصی مجلس در تابستان ر برخی از کمیسیونتقدیم مجلس شورای اسالمی شد. کلیات این الیحه د

مشترک مجلس در بهار امسال مورد بررسی قرار گرفت و رد شد. با این وجود و با توجه به تداوم اصرار دولت، بررسی این الیحه در 

این الیحه  1ح بخشی از ساختار دولت، ماده های الیحه اصالترین بخشترین و جنجالیمهم.دستور کار این هفته مجلس قرار دارد

این ماده از  1مبنی بر تفکیک مجدد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و همچنین تبصره 

مرکز وظایف و قانون ت .الیحه مذکور مبنی بر لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود

به تصویب مجلس رسیده بود. طبق این قانون، کلیه اختیارات،  91اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در اواخر سال 

ریزی، نظارت و انجام اقدامات الزم در مواردی همچون صادرات، واردات و تنظیم بازار گذاری، برنامهوظایف و امور مربوط به سیاست

وزارت جهاد  .والت و کاالهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شدداخلی محص

را به نمایش گذاشت به  96تا  92های کشاورزی با توجه به اختیاراتی که براساس قانون تمرکز داشت، کارنامه قابل قبولی طی سال

میلیارد  5 حدود را کشاورزی محصوالت واردات ،… و برنج گندم، بی رویه محصوالتی نظیر گونه ای که توانست با ممانعت از واردات 

 .کاهش دهد 91دالر در مقایسه با سال 

درحالی اصرار دولت بر احیای وزارت بازرگانی و انتقال اختیارات بازرگانی حوزه کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه 

دهد. در ادامه این گزارش، تولید و تجارت کشاورزی، خالف این موضوع را نشان می تجربیات کشورهای موفق در بخشادامه دارد که 

نگاهی کوتاه به ساختارهای دولتی بخش کشاورزی در کشورهای موفق قاره های آمریکا و اروپا که دارای درصد قابل توجهی از تولید 

 :حصوالت کشاورزی هستند، می اندازیمناخالص داخلی و حجم باالیی از تجارت م

شود و ایاالت متحده آمریکا یکی از کشورهای پیشرو در حوزه تولید غذا و محصوالت کشاورزی در جهان محسوب می :آمریکا -1

. بر میلیارد دالر اعالم شده است 480بیش از  2017براساس آمارهای وزارت کشاورزی آمریکا، تراز تجاری مثبت این کشور در سال 

تن محاسبه شده است. با توجه به سرانه تولید  2.2اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی )فائو(، سرانه تولید غذای اساسی این کشور 

برابر ایران غذای اساسی تولید می کند. مدیریت و ساماندهی تولید و بازرگانی در کشور آمریکا به شکل  3.9تن در ایران، آمریکا  0.6

 کند و مسئولیتگر در حوزه تولید و بازار عمل میگر و تسهیلعنوان تنظیمگیرد؛ یعنی وزارت کشاورزی بهورت مییکپارچه ص

ریزی برای صادرات و تعیین استانداردهای تولید و گذاری تنظیمی در سطح خرد و کالن بازارهای مصرف و همچنین برنامهسیاست

 .واردات بر عهده این وزارت است
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 (شده خالصه چارت) آمریکا کشاورزی وزارت سازمانی ساختار در بازرگانی معاونت جایگاه  -1نمودار 

شود توجه در وزارت کشاورزی آمریکا آنجاست که حوزه تجارت محصوالت کشاورزی نیز کامالً ذیل این وزارتخانه مدیریت مینکته قابل

معاونت مستقل ذیل وزارت کشاورزی آمریکا هرکدام قسمتی از  و این امر توسط آنان چنان مهم و حساس تلقی شده است که دو

 .دهندوظایف این بخش را انجام می

 .میلیون نفر جمعیت، دومین صادرکننده شیالت و محصوالت آبزی در دنیا پس از چین است 5نروژ کشوری با حدود  :نروژ -2

درجه شمالی و شبه جزیره اسکاندیناوی واقع است و به علت سرمای هوا، تولیدات کشاورزی  60این کشور در عرض جغرافیایی 

هزار کیلومتری خود به بهترین وجه در  25خاصی ندارد. اما با به کارگیری فن آوری پرورش ماهی در قفس، از ظرفیت نوار ساحلی 

خود با « شیالت و امور سواحل»اقدام به ادغام وزارت  2014ی بهره گرفته است. نروژ از سال خدمت تولید و تجارت محصوالت دریای

در نروژ متولی تولید و بازرگانی صنعت شیالت است. امور « تجارت، صنایع و شیالت»نمود و اکنون وزارت « وزارت صنایع و تجارت»

کشور به معاونت، ماهی در قفس، غذای دریایی و بازارها واگذار شده مربوط به بازرگانی شیالت در وزارت شیالت و امور سواحل این 

 .است
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 (شده خالصه چارت) نروژ شیالت وزارت سازمانی ساختار در بازرگانی متولی جایگاه  -2نمودار 

ت های صحیح اتخاذ سیاس کانادا در تولید گندم ساالنه دو برابر بیشترین رکورد تولید گندم ایران، گندم تولید می کند و با :کانادا -3

در  95تولید و بازرگانی، محصولی رقابتی در بازارهای جهانی عرضه می کند و به هیچ وجه با مشکالتی که مازاد تولید گندم سال 

ایران به خاطر تفاوت قیمت تمام شده داخلی و قیمت بازارهای جهانی ایجاد کرد، مواجه نشده اند. مسئولیت خدمات بازرگانی در 

است که توسط دستیار معاون وزیر کشاورزی اداره « خدمات بازار و تجارت کشاورزی»رت کشاورزی کانادا بر عهده شاخه اجرایی وزا

های حمایتی و توسعه بازار، ایجاد شده از سوی مجلس کانادا در حوزه تنظیم بازار، اجرای برنامهاجرای لوایح و مقررات ابالغ»شود. می

 .های این بخش استاز مسئولیت« المللیگری برای حضور بهتر تولیدکنندگان در تجارت بینتسهیلزیرساخت اطالعاتی و 

 
 (شده خالصه چارت) کانادا کشاوزی وزارت سازمانی ساختار  -3نمودار 

 بازار در اینآلمان یکی از کشورهای پیشرفته در حوزه کشاورزی و تولیدات محصوالت غذایی است. مسئولیت های حوزه  :آلمان -4

کشور در حوزه کشاورزی ذیل وظایف متولی تولید تعریف شده است. یک معاونت در حوزه مصرف و بازار وظیفه سیاستگذاری را بر 

 .عهده دارد
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 (ساختار سازمانی وزارت غذا، کشاورزی و حمایت از مصرف کننده آلمان )چارت خالصه شده -4نمودار 

الیا یکی از ارکان اقتصادی این کشور محسوب می شود. تولید سرانه غذای اساسی در استرالیا، بخش کشاورزی استر :استرالیا -5

برابر ایران است. نام وزارتخانه مرتبط  6.5کیلوگرمی ایران، سرانه تولید غذای اساسی استرالیا  600تن می باشد. با احتساب سرانه  3.7

تجارت »، «تأمین بازار»است که چهار حوزه « ی، شیالت، جنگلداری و امور آبوزارت کشاورز»با امور تولیدات کشاورزی این کشور 

این  هایی ذیلصورت معاونتانواع محصوالت مرتبط با بخش کشاورزی همگی به« سالمت و ایمنی»و « صنایع تبدیلی»، «و بازرگانی

 .وزارتخانه مشغول فعالیت هستند
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در مجموع، (شده خالصه چارت) استرالیا آب منابع و کشاورزی وزارت سازمانی ساختار در بازرگانی امور معاونت جایگاه  -5نمودار 

 های پسیندهد اختیارات تجارت و تنظیم بازار مصرف، حلقهمطالعه ساختارهای دولتی و تجارب مدیریتی کشورهای فوق نشان می

مت غذا درون ساختار وزارت کشاورزی این کشورها قرار تولید )صنایع تبدیلی( و حتی بعضاً اختیارات مربوط به تأمین امنیت و سال

دارد. با توجه به این تجربیات موفق جهانی و با توجه به مشکالت متعدد و قابل توجه ناشی از احیای وزارت بازرگانی و انتقال وظایف 

ی به این وزارتخانه، انتظار می رود و تقاضا، تراز صادرات و واردات کشور در حوزه محصوالت کشاورز مربوط به تنظیم بازار، عرضه

 .این ماده مخالفت کنند 1و تبصره  1نمایندگان محترم مجلس با تصویب الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت بخصوص ماده 

https://www.farsnews.com/news/00097613970327/%D8%AA%D8%AC% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۸تاریخ: 

 بهبود روابط بانکی میان کشورها عاملی برای توسعه صادرات

 .است یک مقام مسئول گفت: بهبود روابط بانکی میان کشورها، عاملی موثر در رونق صادرات محصوالت کشاورزی

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

اظهار کرد: هر زمانیکه بانک های خارجی  نقل و انتقال ارز صادرکنندگان مبنی بربا انتقاد از مشکالت پیش روی  ،خبرنگاران جوان

 .مستقیم انجام دهند، مشکل وارد کردن ارز صادراتی مرتفع خواهد شد طور به را  توانستند روابط بانکی با کشورها

از صادرات دوا نخواهد شد؛ به همین دلیل باید  به گفته وی؛ تا زمانیکه امکان انتقال ارز از طریق بانک ها وجود نداشته باشد، دردی

 صادرات رونق در موثری عامل هماهنگ شود، چراکه این امر بانک های داخلی و خارجی هر چه سریع تر روابط اقتصادی میان

 .بود خواهد کشاورزی محصوالت

با توجه به آنکه امکان جابه جایی مستقیم ارز وجود  وجود ندارد، افزود: سامانه نیمانورانی با بیان اینکه امکان ورود صادرکنندگان به 

 .ندارد؛ پس چگونه ممکن است که صادرکنندگان وارد این سامانه شوند؟

این مقام مسئول ادامه داد: با وجود عالقه مندی صادرکنندگان برای انتقال ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی، انتظار می رود که 

 .کنند بانکی سیستم وارد را خود ارزی منابع  که صادرکنندگان بتوانند، به طور مستقیمچارچوب مشخصی تعریف شود 

، گرانی حمل و نقل هوایی و نبود زیرساخت های الزم را از دیگر مشکالت پیش روی صادرکنندگان دانست و کمبود هواپیما وی

ار گرفته شود، چرا که در بخش هوایی نبود کارگو و استفاده برنامه مدونی در حمل و نقل هوایی، دریایی و جاده ای باید به ک :افزود

 .از کارگوهای اجاره ای منجر به افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت چانه زنی در بازارهای جهانی می شود

مله رنفتی از جنورانی با بیان اینکه امروزه تمامی نگاه ها به واردات معطوف شده است، گفت: اگرچه به توسعه صادرات محصوالت غی

 .کشاورزی امیدوار هستیم، اما هم اکنون تمامی هدف ها وارداتی است؛ درحالیکه نگاه وارداتی ما را به جایی نخواهد رساند

توسعه تولید و صادرات با افزایش درآمد زایی و اشتغال  :وی با اشاره به اینکه واردات به معنای خرج کردن است، بیان کرد

 .دلیل محصوالت استراتژیک به هر قیمتی باید در داخل تولید شود ، به همینهمراه است

https://www.yjc.ir/fa/news/6552937/%D8%A8%D9%87%D8%A8% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1397خرداد ماه  27یک شنبه 

 دستور وزارت صنعت برای ساماندهی بازار بطری

کنندگان و تولیدکنندگان خواستار نظارت و جلوگیری از فروش وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستوری به سازمان حمایت مصرف

خریداری  طریق بورسکنندگانی شده است که مواد را از ای بازار از سوی تولیدهای حاشیهپریفرم و سایر ملزومات پالستیکی با قیمت 

 .کنندمی

بندی مواد غذایی اعم از آب معدنی و آشامیدنی، روغن، نوشابه و ماءالشعیر برای این صنایع درد درحالی کمبود بطری برای بسته

و  بندیساز شده که به گفته تولیدکنندگان این بخش آنها را با بحران مواجه کرده است و محصول تولید شده، ظرف برای بسته سر

عرضه در بازار به مقدار کافی وجود ندارد! مواد اولیه مورد استفاده در صنعت آب معدنی و آشامیدنی، صنعت روغن، لبنیات، نوشابه، 

 تولید که برده فکر به را تولیدکنندگان که موضوعی است؛ شده برابر 2.5شان نسبت به پارسال  ماء الشعیر، مواد شوینده و...قیمت

اده ش یافته، اما ظاهرا تعدادی متخلف نیز با استفکاه هاپتروشیمی به متعلق تولیدی مواد هرچند. ندارد اقتصادی توجیه برایشان دیگر

کنند. در این میان، صنایع غذایی و دیگر صنایع از رانت در حال سودجویی هستند و این مواد را با قیمت باال در بازار آزاد عرضه می

ی برای اند و ظرفبندی محصوالت خود نیز با مشکل مواجه شدهها برای بستهان مشتری این ظروف و بطریعنووابسته به این بخش به

 .کنندشان ندارند یا به سختی و با افزایش قیمت این نیاز صنعت را تامین میبندی و عرضه محصولبسته

ای به مدیر کل نظارت عت، معدن و تجارت در نامهخرداد ماه سال جاری مدیر کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صن 13 

نظارت و جلوگیری از فروش پریفرم و سایر ملزومات »کنندگان و تولیدکنندگان خواستار فلزی سازمان حمایت مصرفبر کاالهای غیر

در حالی  نای« کنند.ری میکنندگانی شده است که مواد را از طریق بورس خریداای بازار از سوی تولیدهای حاشیهپالستیکی با قیمت

کنند نیز اخذ و تهیه شده است؛ بنابراین وزارت است که لیست تولیدکنندگان پریفرم که از شرکت بورس کاالی ایران خرید می

کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرده ضمن نظارت کامل بر فعالیت واحدهای صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمایت مصرف

ه پریفرم گزارش مربوطه را به اداره کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت و کارگروه ساماندهی عرضه و تولیدکنند

  .تقاضای محصوالت پتروشیمی منعکس کند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b803e411e1eb4c028784913 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1397خرداد ماه  27یک شنبه 

 های غیربانکی امکان پذیر شدسفارشتمدید بیش از یک بار ثبت

اهم شده فرهای غیربانکی با داشتن شرایط الزم سفارشسامانه جامع تجارت در اطالعیه اعالم کرد: امکان تمدید بیش از یک بار ثبت

های غیربانکی اعالم سفارشای درباره تمدید بیش از یک بار ثبتبه گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطالعیه.است

روز گذشته، به شرط  180های غیربانکی که از تاریخ صدور آنها بیش از سفارشخرداد ماه امکان تمدید ثبت 24کرد: از پنجشنبه 

 .و یا ماقبل آن، فراهم شد 97/01/22الملل با تاریخ ل بینداشتن بارنامه حم

 :سامانه جامع تجارت در ادامه این اطالعیه عنوان کرده است که برای استفاده از این بستر باید مراحل زیر طی شود

 .را انتخاب کنید "ویرایش پرونده"در جزئیات پرونده مورد نظر، گزینه 

 .و بانکی، مشخصات بارنامه شامل شماره و تاریخ بارنامه و نیز شرکت حمل کننده را تکمیل کنیددر صفحه مربوطه به اطالعات مالی 

 .تصویر بارنامه را بارگذاری کنید "مستندات پرونده"در صفحه 

 .سفارش را ادامه دهیدویرایش را ثبت کرده و فرآیند ویرایش ثبت

 :شرح زیر استهای غیربانکی به سفارشنکات مهم برای امکان تمدید ثبت

 .است 97/03/31ها تا تاریخ سفارشگونه ثبتفرصت کاربران جهت تمدید این 

 .اطالعات بارنامه نباید در پرونده دیگری استفاده شده باشد 

 .شودصحت اطالعات بارنامه با استعالم از گمرک بررسی می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ae2283554b3c461e92fd87 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1397خرداد ماه  3۰چهار شنبه 

 ممنوع شدن واردات برخی از کاالها در آینده

برای ممنوع و محدود شدن برخی کاالها تهیه شده رییس سازمان توسعه تجارت گفت: پیرو تاکیدات رهبر معظم انقالب، فهرستی 

  .که برای تصویب در دست بررسی است

 اساسبر: افزود خبرنگاران جمع در تهران، کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق نمایندگان هیات نشست در « مجتبی خسروتاج»

  .کاال به طور کلی ممنوع می شود برخی واردات و محدود گمرکی حقوق افزایش با کاالها از برخی واردات شده، ارایه پیشنهادهای

وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب بارها تاکید کرده اند که نیازی به واردات کاالهای مشابه داخلی نیست؛ دولت این مساله را در سال 

 .تگذشته و امسال در چند نوبت با افزایش تعرفه های گمرکی در دستور کار قرار داده اس

شود، وجود دارد؛ نخست ممنوعیت رویکرد برای جلوگیری از واردات کاالهایی که مشابه آن در داخل تولید می 2خسروتاج گفت: 

 .واردات و سپس محدودیت واردات از طریق افزایش حقوق گمرکی

 .که اعالم شود هنوز فهرست مصوب نشده وی در پاسخ به این پرسش که آیا خودرو در این فهرست قرار دارد، گفت:

 ذخیره مواد اولیه، تقاضا برای واردات را افزایش داد

افزایش تقاضای واردات به دلیل ارزان بودن نرخ ارز  :وی در پاسخ به پرسش ایرنا در مورد افزایش تقاضا برای واردات ارز نیز گفت

 .درصد بیشتر است 10ان بود، توم 3800تومان( نسبت به میانگین نرخ سال گذشته که  4200نیست زیرا نرخ ارز )

معاون وزیر صنعت، افزایش تقاضا برای واردات را ناشی از دغدغه روانی و نگرانی واحدهای تولیدی از تحریم های آمریکا بیان کرد و 

ه ی داشتسازکنند ذخیرهبا خروج آمریکا از برجام، واحدهای تولیدی نگران تأمین مواد اولیه خود هستند؛ بنابراین سعی می :گفت

 .باشند و به همین دلیل تقاضای واردات را افزایش داده اند

 4200وی با تاکید بر اینکه افزایش تقاضا برای واردات به معنای ارزان بودن نرخ ارز نیست، گفت: عمده واردات کشور براساس نرخ ارز 

ش تقاضا برای واردات شده بیشتر ابعاد احتیاطی و رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: آنچه باعث افزای.شودتومانی تامین می

 .سازی موجودی واحدهای تولیدی استذخیره

خسروتاج درباره اینکه اگر برخی بخش ها مانند پتروشیمی ها ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه نکنند، چه عواقبی 

ها و فوالدی ها دولتی است، وزیران مربوطه از ی مانند پتروشیمیچون مدیریت بخش های :برای آنها درنظر گرفته شده است، گفت

  .جمله وزیر نفت، صنعت و کار باید پاسخگو باشند

وی افزود: در صورتی که ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما عرضه نشود، مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه آنها مسترد نخواهد شد 

 .شود؛ عالوه بر این، صادرات آنها مشمول تشویق نیز نخواهد شدت میو صادرات آنها نیز مشمول مالیا

معاون وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که اگر با همه این تنبیه ها، باز هم صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما تحویل ندهند 

سیاست دولت همراهی نمی کنند، تصمیم های  چه اتفاقی می افتد؟ گفت: اگر دولت ببیند بخش هایی مانند پتروشیمی ها با این

  .جدیدی اتخاذ خواهد کرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=435a57f1eed24 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=435a57f1eed24


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1397خرداد ماه  29سه شنبه 

 مشکالت اسناد زمین کشاورزان/ صادرات محصوالت کشاورزی لنگی دارددستور رهبری برای رفع 

 .رئیس مجلس اعالم کرد که مقام معظم رهبری دستور داده اند که مسائل کشاورزان در خصوص اسناد و مدارک زمین ها رفع شود

در نشست کمیسیون  خرداد( 29 شنبه، سه) امروز عصر اسالمی شورای مجلس رئیس الریجانی علی ملت، خانه به گزارش

کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی یک کمیسیون بسیار بااهمیت 

 .و مادر محسوب می شود و اعضای این کمیسیون از متخصصین و صاحب نظران تشکیل شده است

انین خوبی در زمینه تاالب ها و هوا در مجلس مصوب شده و الیحه رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در سال های گذشته قو

 .مربوط به خاک نیز که بسیار مهم است اگر زودتر در دستورکار قرار بگیرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت

سی قرار ررالریجانی افزود: پیشنهادات مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس باید در هیات رئیسه کمیسیون مورد ب

بگیرد و کار باید براساس یک اولویت بندی رو به جلو حرکت کند. به طور مثال باید مشخص شود کمیسیون کشاورزی از لحاظ 

 .تقنینی و نظارتی تا پایان سال می خواهد به چه نتایجی برسد

عفان پیگیری شده است و مقام معظم وی ادامه داد: در خصوص مشکالت مربوط به اراضی کشاورزی نیز مسائل از طریق بنیاد مستض

رهبری نیز در این رابطه دستور داده اند که مسائل کشاورزان در خصوص اسناد و مدارک زمین ها رفع شود و این مهم در چند مرحله 

انجام  هصورت گرفته و اگر مواردی نیز باقی مانده باید از طریق بنیاد مستضعفان پیگیری شود و مساعدت های الزم در این زمین

رئیس نهاد قانونگذاری افزود: موضوع سازمان عمران و توسعه روستا باید پیگیری شود چرا که کار درستی است، روستاییان .خواهد شد

باید با یک مرجع مشخص برای امر توسعه روبه رو باشند چرا که در اوایل انقالب که کارهای روستاییان با وزارت جهاد سازندگی 

رها با سهولت بیشتری انجام می شد اما در حال حاضر روستاییان برای انجام امور خود با طیف مختلفی از وزارتخانه ارتباط داشت، کا

 .ها در ارتباط هستند بنابراین باید موضوع تشکیل سازمان عمران و توسعه روستاها در مجلس پیگیری شود

زی و محیط زیست نیز پیشنهاد خوبی است که باید پیگیری شود و وی ادامه داد: موضوع تشکیل وزارتخانه های انرژی و آب، کشاور

از بابت هماهنگی نیز مشکلی در این رابطه وجود ندارد و با توجه به شرایط آبی کشور اینکه در این زمینه یک متولی واحد ایجاد شود 

 .کار عقالیی محسوب می شود

طرح آمایش کشاورزی یکی از اولویت ها است البته وزارت جهاد  الریجانی در خصوص طرح آمایش کشاورزی کشور گفت: توجه به 

کشاورزی می گوید که به این موضوع توجه کرده اما فکر می کنم در اجرا اقدامات خوبی صورت نگرفته و باید کمیسیون کشاورزی 

 .در این خصوص مطالبات را پیگیری کند

و از این موضوع حمایت می شود به طور مثال لزومی ندارد در جایی که  وی ادامه داد: توجه به الگوی کشت نکته بسیار مهمی است

 .مشکل کمبود آب وجود دارد برنج کاشته بشود بنابراین وزارت جهاد کشاورزی نیز باید رسیدگی الزم را انجام دهد

 در انجام امور براساس اولویترئیس قوه مقننه با بیان اینکه در صادرات محصوالت کشاورزی اصطالحا لنگی وجود دارد، گفت: باید 

کارها صورت بگیرد و اینگونه نباشد که از یک طرف محصوالت آبی کشاورزی تولید شود اما از طرف دیگر آب به صورت مجازی به 

 کشورهای دیگر داده شود چرا که این کار عقالیی نیست بنابراین با لحاظ طرح آمایش کشاورزی می توان زنجیره کار را طوری تعریف

کرد که از ارزش افزوده متناسب برخوردار باشد به طور مثال اگر زنجیره تولید خرما کامل شود می توان صادرات این محصول را 

الریجانی ادامه داد: اگر زنجیره صنعتی در بخش کشاورزی کامل شود و در صنایع کشاورزی و وابسته مانند بسته بندی .افزایش داد

 .رزی پیشرفت خواهد کردسرمایه گذاری شود بخش کشاو
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وی افزود: جنس بسیاری از شهرهای کوچک کشور به نحوی است که کار کشاورزی در این شهرها محور اصلی است، در هر صورت 

باید به رونق چرخه اقتصادی روستاها توجه شود و با حمایت مقام معظم رهبری برداشت یک و نیم میلیارد دالر منابع از صندوق 

ب شد و مقرر شد بانک ها نیز معادل این میزان منابع اختصاص دهند که باید این مهم پیگیری شود به طور مثال توسعه ملی مصو

 .ماه نوشته شده است این در حالی است که باید از ظرفیت ها استفاده بیشتری شود 6تدوین آئین نامه این مصوبه طی 

ات اقدام خوبی می تواند باشد و دولت نیز با این موضوع موافق است و با توجه الریجانی ادامه داد: تشکیل وزارتخانه برای توسعه صادر

به اینکه بازارهای خوبی در اطراف کشور وجود دارد می توان به طور مثال محصوالت کشاورزی را به کشورهایی مانند روسیه و عراق 

مایت می کند، گفت: باید به بیمه محصوالت رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس از بخش کشاورزی ح.صادر کرد

کشاورزی توجه شود چرا که متاسفانه کشاورزان با مسائلی مانند سرمازدگی و خشکسالی روبه رو هستند. باید نقص های مربوط به 

   .ق شودبیمه کشاورزی رفع شود چرا که در حال حاضر به محض وقوع حادثه برای پرداخت خسارت به کشاورزان باید منابع تزری

الریجانی با بیان اینکه در همه جای دنیا از بخش کشاورزی حمایت می شود، گفت: در خصوص رفع مشکالت مربوط به خرید تضمینی 

 .محصوالت کشاورزی نیز کمیسیون کشاورزی با سازمان برنامه بودجه هماهنگی های الزم را داشته باشد

موضوع تولید فکر در بخش کشاورزی توجه شود، افزود: به موضوع استفاده از ظرفیت رئیس نهاد قانونگذاری با بیان اینکه باید به 

آبیاری نوین و آبیاری تحت فشار در سال های اخیر توجه شده است و مقام معظم رهبری نیز از توسعه بخش کشاورزی حمایت می 

 .کار کنند تا این بخش تقویت شود کند بنابراین باید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با دلگرمی و تالش بیشتر

رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: در هر صورت کمیسیون کشاورزی مجلس باید موضوع اجرای قوانین در بخش کشاورزی را از 

 .دستگاه های اداری پیگیری کند و اگر تخلفی در اجرای آئین نامه ها و قوانین صورت می گیرد این تخلفات را گزارش کند

ت در این نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گزارشی از عملکرد این کمیسیون و برنامه های گفتنی اس

آتی به رئیس مجلس شورای اسالمی ارائه کردند و دغدغه های خود را برای رفع مشکالت کشاورزان و رفع مشکالت زیست محیطی 

 .بیان کردند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=7f483be20e684d61b6 
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 پسته
 ایران اکونا - 1397خرداد / /  29سه شنبه , 

 هزار فرصت شغلی از دست رفت 130افتد/مان به پسته نمیماه آینده چشم 21تا 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان با اشاره به تبعات خسارت بی سابقه به محصول پسته امسال، گزارشی پیرامون وضعیت 

 .پسته شهرستان و خساراتی که امسال به تولید و اشتغال شهرستان وارد شده است را ارائه کرد

گوی ستاد بحران کشور پیرامون بحران در باغات پسته مقام و سخنمدیر جهاد کشاورزی رفسنجان در نشستی که با حضور قائم 

میلیارد تومان پول از درآمد پسته به اقتصاد شهرستان تزریق شد  2000سال گذشته  :شهرستان رفسنجان برگزار شد، اظهار کرد

 پردازد و آخرینو... را میکه این پول نهایتاً به خود کشاورز بازمی گردد چرا که کشاورز طی سال پول کود، کارگر و هزینه تعمیرات 

هزار تن محصول پسته در رفسنجان داشتیم که با متوسط قیمت هر کیلو  65وی افزود: سال گذشته، .رسدپول به خود کشاورز می

 .میلیارد تومان به اقتصاد شهرستان تزریق شد 2000هزار تومان به فروش رفت و نزدیک به  30

 پسته است نوسانات دمایی عامل اصلی کاهش تولید 

هزار تن آن بر اثر عوامل دمای گرم و  20هزار تن بود، تصریح کرد:  25وی با اشاره به اینکه پیش بینی تولید محصول امسال حدود 

ساعت سرما در  700اش در زمستان برطرف شود در حالی که نوسانات دمایی در زمستان از بین رفت، چرا که پسته باید نیاز سرمایی

درجه را تجربه و زمستان گرمی را سپری کردیم. یکی از دالیلی که در چهل سال  16یم اما هزار ساعت دمای باالی شهرستان داشت

 .گذشته تا این حد تولید پایین رفته است نوسانات دمایی است

اه تولیدات تن محصول به همر 5000مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان خاطرنشان کرد: امسال با جمع بندی که انجام دادیم حدود 

 .تن است 1000تن و سهم شهرستان انار  4000شهرستان انار داریم که سهم شهرستان رفسنجان 

 هزار فرصت شغلی مستقیم تولید پسته در سال جاری از بین رفت 130

هزار  130رت، رضایی در ادامه به تبعات خسارات وارده به پسته رفسنجان اشاره و بیان کرد: با بررسی که کردیم بر اثر این خسا

هزار نفر روز کارگر طی  450شد و هزار تن پسته تر باید برداشت می 90فرصت شغلی مستقیم امسال از بین رفته به این معنی که 

 .شدند اما امسال دیگر این تعداد این شغل را ندارندکار میدو ماه شهریور و مهرماه مشغول به

های مجاور هم در برداشت ز اشتغال در بخش برداشت پسته ایجاد شد که از استانوی ادامه داد: سال گذشته یک میلیون نفر رو

هزار حلقه چاه در شهرستان به مدت دو ماه نگهبان داشتند مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان عنوان کرد: هر سال .کردندپسته کمک می

 .شد که این موضوع هم امسال دیگر نیستها به نگهبانان پرداخت میمیلیارد تومان پول نگهبانی این چاه 8که حدود 

 فروش پسته در رفسنجان امسال شغلی ندارندخرده 700

فروش در شهرستان در زمینه پسته داریم که با توجه به اینکه امسال عمالً محصولی وجود ندارد شغلی خرده 700رضایی اظهار کرد: 

اشتغال غیرمستقیم در بخش کشاورزی شهرستان  80در هر هکتار  کارگر به طور مستقیم و سرجمع 17ندارند، همچنین هر هکتار 

 .شود که امسال این تعداد تحت تأثیر خسارت پسته درآمدی نخواهند داشتایجاد می

کانتینر،  3000وی به تاثیر خسارت بی سابقه امسال به پسته رفسنجان در بخش حمل و نقل نیز اشاره و عنوان کرد: سال گذشته 

وارد  هایی که کوداز رفسنجان به بندرعباس انتقال دادند که عدد بزرگی است، همچنین این وضعیت برای کامیون محصول پسته را

 .های دیگر را هم تحت تأثیر قرار داده استکنند هم اثرگذار می شود و تبعات این کمبود محصول استانشهرستان می
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دن این خسارات به پسته در سال جاری، گفت: وقتی بارندگی نشود موج مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان با اشاره به چگونگی واردآم

 80شود که سال گذشته اواخر فروردین بارندگی اتفاق نیفتاد و ریزش گل و جوانه رخ داد، گرمازدگی امسال نیز گرما مستقر می

 .ها ریزش کرد و تلقیح انجام نشددرصد تمام گل 5درصد بود و در رطوبت 

 درصد تولید پسته کشور در شهرستان رفسنجان است 35تا  22بین 

درصد تولید پسته در کشور مربوط به رفسنجان بوده است، یادآور شد: شهرستان رفسنجان  34رضایی با بیان اینکه در سال گذشته 

پسته کشور در  درصد حجم تولید 35تا  22درصد باغات را داراست، تصریح کرد: بین  25از لحاظ جایگاه تولید پسته در کشور 

 .شهرستان رفسنجان است

 افتدماه آینده چشم ما به پسته نمی 21تا 

ماه آینده چشم  21مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تا 

داری و مدیریت باغات که در هر هکتار حداقل ساالنه افتد و سال آینده هم محصول نداریم، تسهیالت جدید برای نگهما به پسته نمی

 .میلیون تومان هزینه دارد، ضروری است 10

 50کند، امسال اگر حداقل رضایی با ارائه راهکارهایی در این خصوص بیان داشت: تسهیالت بالعوض کمک خوبی به کشاورزان می

 .شودکشاورزان برداشته میها را بالعوض بپردازند باری از دوش درصد قبوض برق موتورپمپ

 ایجاد صندوق پسته پیشنهاد شد

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان همچنین ایجاد صندوق پسته را پیشنهاد کرد و عنوان کرد: ما صندوق حمایت از بخش کشاورزی را 

 50مالکان بگذارند و  درصد سرمایه این صندوق را 50داریم که خوب نیز عمل کرده است و برای ایجاد صندوق پسته نیز حاضریم 

 .های بحران این صندوق کمکی برای کشاورزان باشددرصد دولت کمک کند تا در این سال

تاد بحران مقام سبا توجه به خسارت قابل توجه امسال به محصول پسته شهرستان رفسنجان در اثر خشکسالی و نوسانات دمایی، قائم

خرداد ماه از باغات پسته شهرستان  28مسئولین شهرستان پیش از ظهر امروز کشور به همراه مدیر جهاد کشاورزی و جمعی از 

 .رفسنجان بازدید کرد

ی هم در های پیاپبه گزارش ایسنا منطقه کویر، بهنام سعیدی پس از این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به خشکسالی

های مردمی، هیأتی از سازمان مدیریت بحران ر، نمایندگان و درخواستهای استانداجنوب و هم در شمال استان کرمان، پیگیری

 .کشور به استان کرمان عزیمت کرد تا دالیل وضعیتی که پیش آمده را بررسی کنند و راهکارهایی در این زمینه ارائه شود

 در خیلی از باغات، درختان حتی یک دانه پسته هم نداشتند

امروز صبح از تعدادی از باغاتی از شهرستان رفسنجان و زرند بازدید کردیم و انار نیز در ادامه سخنگوی ستاد بحران کشور افزود: 

انجام خواهد شد و در این بازدید مشکالت زیادی در بحث باغات مشاهده کردیم. نوسانات دمایی این مشکالت را به وجود آورده است 

 .دانه پسته هم نداشتندو در خیلی از باغات که بازدید داشتیم درختان حتی یک 

 قنوات با افت شدید آب مواجه شدند

سعیدی بیان کرد: خشکسالی موجب شده قنوات با افت شدید آب مواجه شوند و کمبود آب داشته باشند و نهایتا عدم تأمین نیاز 

 .سرمایی که باغات نیاز دارند تا بتوانند تولید محصول داشته باشند موضوع دیگری بود که مطرح شد

 تن برداشت شد 5000هزار تن محصول پسته،  25به جای 
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مقام ستاد بحران کشور تصریح کرد: مسئوالن جهاد کشاورزی اعالم کردند امسال میزان برداشت بسیار پایین است به نحوی که قائم

 .تن خواهد بود 5000 هزار تن محصول بود که با ادامه کار حداکثر برداشت 25بینی تن و در رفسنجان پیش 200در زرند حدود 

ای امروز در مرکز استان با حضور مسئولین گیرد و جلسهآوری و مورد تجزیه و تجلیل قرار میسعیدی اضافه کرد: این گزارش جمع

بق شود تا تصمیمات منطذیربط خواهیم داشت تا پیشنهادات استان را بشنویم و در شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور مطرح می

 .ن اتخاذ و به استان اعالم شودبا قانو

http://iranecona.com/84760/%D8%AA%D8%A7%DB%B-2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/84760/%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 پنبه
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 تامین منابع مالی
 فارس - 97/۰3/23 : تاریخ

 ها و کشاورزی پرداخت شدمیلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب 3.3 /اختصاصی فارس/

رسانی به روستاها و توسعه اراضی کشاورزی آب ها،میلیارد دالر برای مهار آب 3.3از سوی صندوق توسعه ملی  96در یازده ماهه سال  

 سال این در  صندوق توسعه ملی 1396براساس جزئیات عملکرد سال  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، .پرداخت شد

میلیون دالر  100میلیون دالر مصوب شد.که در نهایت وجه قرار داد با دو بانک به مبلغ  400فقره قرارداد سپرده گذاری به مبلغ  6

 .به حسابشان واریز شد

 گذاری ارزی منعقدهقراردادهای سپرده

، که به استناد آن به (2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( 8و در اجرای ماده ) 1396در سال 

 پرداختنامه یا تأمین نقدینگی برای پیشصندوق توسعه ملی اجازه داده شده است با رعایت قوانین مربوطه به منظور صدور ضمانت

هایی که موفق به صدور کاال یا شوند و یا شرکتهای خارجی برنده میجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصهو ت

شوند )اعطای تسهیالت خرید به خریداران خارجی کاالها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خرید(، در خدمات فنی مهندسی می

 .رزی نمایدگذاری اهای داخل و خارج سپردهبانک

میلیون دالر مصوب و جهت  400گذاری مجموعاً به مبلغ فقره قرارداد سپرده 6ها، های واصله از بانکلذا با توجه به درخواست

های کشاورزی، پست بانک و پارسیان نسبت ، تنها بانک1396سال  انتهای های مربوطه ارسال شد. لیکن تاامضا به بانک

های کشاورزی و پست اند که وجه قراردادهای منعقد شده با بانکه قراردادها اقدام نمودهبه بازگردانی نسخ امضا شد

 .میلیون دالر، به حساب معرفی شده هر یک، واریز شده است 100بانک مجموعاً به مبلغ 

صندوق و همچنین عدم از طرفی با توجه به عدم بازگردانی نسخ امضا شده قراردادها توسط بانک صنعت و معدن و بانک سامان به 

 .معرفی شماره حساب فعال توسط بانک پارسیان در مهلت مقرر، قراردادهای این سه بانک فسخ شدند

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 چهارم خرداد 

 

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

 
 1396-قراردادهای سپرده گذاری ارزی منعقد شده

اضاهای واقعی تقهای مرتبط در پی آن هستند تا ابتدا متقاضیان واجد شرایط را شناسایی کند و متناسب با رسد سایر بانکبه نظر می

 .دار نشدنداقدام نمایند تا هزینه سپرده ارزی بدون تقاضای موجهی را عهده الذکرقانون فوق( 8موضوع ماده )

هیأت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر تغییرات اعمال شده در خصوص نرخ سود  1396/10/23شایان ذکر است که مصوبه مورخ 

قانون الحاق )اعطای تسهیالت خرید به خریداران خارجی کاالها و خدمات ایرانی در  (8)ع ماده گذاری ارزی موضوقراردادهای سپرده

 در صورت گشایش اعتبار اسنادی، (گذاری موضوع قرارداد )سهم صندوققالب اعتبار خریدار(؛ مبنی بر اینکه نرخ سود سپرده

LC  ها اعالم شده است و این صندوق آمادگی خود را بانک بهدرصد خواهد بود؛  2.5به میزان دو درصد و در غیر این صورت

 .گذاری در راستای اجرای قانون فوق، اعالم نموده استبرای سپرده

https://www.farsnews.com/news/13970314000451/%DB%B3%D 
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 تامین منابع مالی  
 فودپرس 1397خرداد ماه  21دو شنبه 

 میلیون دالر برای انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان 350اختصاص 

 .میلیون دالر برای انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان در سال جاری تخصیص می یابد 350با تصویب هیات وزیران، 

کل کشور را به تصویب رساند. طبق این  1397( ماده واحده قانون بودجه سال 4تبصره ) نامه اجرایی بند )هـ(هیات وزیران، آیین

( دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود 350ر000ر000آیین نامه مبلغ سیصد و پنجاه میلیون )

از طریق بانک  1397برنامه و بودجه کشور در سال  نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمانمتعارف نظام

 .( هزار هکتار اراضی سیستان اختصاص خواهد یافت46کشاورزی برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح )

اد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استن 28/12/1396مورخ  1810438به پیشنهاد شماره  2/3/1397هیئت وزیران در جلسه 

( ماده واحده قانون بودجه سال 4تبصره ) (نامه اجرایی بند )هـاصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین

 :کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد 1397

 کل کشور 1397( ماده واحده قانون بودجه سال 4نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )آیین

( دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ سود 350ر000ر000جاه میلیون )مبلغ سیصد و پن -1ماده 

از طریق بانک  1397نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال متعارف نظام

ربط با ( هزار هکتار اراضی سیستان در چارچوب موافقتنامه ذی46)کشاورزی برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح 

نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و تضمین این سازمان به تأمین منابع الزم برای اتمام پروژه مربوط در حوزه وزارت جهادکشاورزی، 

 .یابدهای جهادکشاورزی و نیرو اختصاص میبه وزارتخانه

بینی و بازپرداخت ( پیش1403-1398(در لوایح بودجه سنواتی کل کشور )1ت دریافتی موضوع ماده )اصل و سود تسهیال -2ماده 

با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی و حسب درخواست صندوق توسعه ملی از بانک  -3ماده .خواهد شد

کل کشور نزد  1397( ماده واحده قانون بودجه سال 4تبصره )مرکزی جمهوری اسالمی ایران، معادل کل مبلغ مذکور در بند )هـ( 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مسدود خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت کار از دستگاه 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران ای تسهیالت مذکور از طریق بانک اجرایی، نسبت به اعالم به صندوق توسعه ملی برای واریز مرحله

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پس از اعالم صندوق توسعه ملی، نسبت به تبدیل ارز به ریال اقدام و  -4ماده .نمایداقدام می

 .ربط در بانک کشاورزی واریز خواهد کردمعادل ریالی آن را به حساب ذی

نامه را به های عملکرد این آییننک عامل مکلفند در مقاطع زمانی ماهانه گزارشهای جهاد کشاورزی و نیرو و باوزارتخانه  -5ماده 

 .سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند

اجرایی مربوط مکلف است در قالب سامانه الکترونیکی ایجاد شده توسط بانک کشاورزی،  به منظور کنترل حین اجرا، دستگاه -6ماده 

 .با چارچوب مورد نظر سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید های الزم را مطابقگزارش

کل کشور و سایر قوانین و مقررات  1397( ماده واحده قانون بودجه سال 4تبصره ) (در اجرای این تصویب نامه رعایت بند )ز -7ماده 

 .مربوط الزامی است

مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان نامه را در صندوق توسعه ملی گزارش اجرای این تصویب -8ماده 

 .نمایدبرنامه و بودجه کشور ارسال می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=500ad11a2d0b4323 
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 تامین منابع مالی
 ایران اکونا - 1397خرداد / /  2۸دوشنبه , 

 به کشاورزان خرمشهری متضرر از شوری آب خسارت پرداخت می شود

 .فرماندار خرمشهر از برآورد و پرداخت غرامت به کشاورزان این شهرستان که در اثر شوری آب متضرر شده اند، خبر داد

خرمشهر با موضوع مشکل شوری آب این شهرستان اظهار ولی اله حیاتی شامگاه یکشنبه در نشست با فعاالن اجتماعی شهرستان  

کرد: در جلسه کمیته بحران شهرستان مقرر شد که میزان خسارت ناشی از شوری آب به کشاورزی شناسایی و پیگیری های الزم از 

 .سوی جهاد کشاورزی برای پرداخت خسارت به خسارت دیدگان انجام شود

رداشت آب به کشت های دائمی داده شد اما این مجوز به کشت های موقت و فصلی در وی با یادآور شدن اینکه امسال مجوز ب

 .شهرستان خرمشهر داده نشده است، به برخی اعتراضات پیرامون این تصمیم اشاره کرد

جای  ته و بهفرماندار خرمشهر در این رابطه بیان کرد: برخی کشاورزان با این استدالل که خرمشهر در پائین دست رودخانه قرار گرف

خروج این آب از کشور می توان آن را برای کشت و زرع استفاده کرد، به اعطا نشدن مجوز برداشت آب برای کشت های فصلی 

وی افزود: از جمله سازوکارها برای رفع شوری آب احداث بند بر مارد است که با عملی شدن این امر راه برای .اعتراض می کنند

ن دست و خروج از کشور بسته خواهد شد و کشاورزان پائین دست. نیز امکان استفاده از این آب را نخواهند پیشرویی آب به سمت پائی

حیاتی با بیان اینکه با احداث سه سد سلولی که با حضور وزیر نیرو افتتاح شد، سد چوئبد و سدی در دهانه بهمنشیر که در .داشت

داری می رسند، مشکل تامین آب رفع خواهد شد، افزود: احداث بند خاکی بر دست احداث هستند و تا سه سال آینده به بهره بر

 .کارون و در محل مارد برای رفع شرایط بحرانی فعلی است

در  خرمشهر مردم آب شوری مشکالت بخش پایان را غدیر آبرسانی دوم فاز طرح اجرای و کن شیرین آب کارخانه وی، آغاز به کار 

خرمشهر برگزاری این جلسه را با هدف هم اندیشی با فعاالن اجتماعی برای پشت سر گذاشتن این مشکل فرماندار .سال جاری دانست

اعتراض برخی حاضران در جلسه به ناعدالتی در زمینه تخصیص سهمیه برداشت آب برای کشاورزی با اشاره به آزاد بودن  .اعالم کرد

ک در خوزستان، همچنین حذف مجوز برداشت آب برای پرورش آبزیان ها و ممنوعیت کشت شلتوکشت و زرع برنج در برخی استان

و در مقابل اعطای مجوز برداشت به صنعت نیشکر، کیفیت نامطلوب آب روستایی و شهری که به اعتقاد آنها مراحل تصفیه را نیز طی 

بود که در این جلسه دو ساعته مطرح نکرده و عالوه بر مشکل شوری سالمت شهروندان را به مخاطره انداخته است از جمله مطالبی 

 .شد

http://iranecona.com/84725/%D8%A8%D9%87 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
 فارس - 97/۰3/23 : تاریخ

 وجود ندارد/ شرکت پشتیبانی امور دام باید واردات را مدیریت کندمرغ از ابتدای سال نیازی به واردات تخم

مرغ نیست و اکنون به مرور زمان با گذار میهن گفت: از ابتدای امسال اعالم کردیم که نیازی به واردات تخمرئیس اتحادیه مرغ تخم 

  .مازاد تولید این محصول روبه رو هستیم که باید فکری به حال صادرات آن بکنیم

، رضا ترکاشوند بعدازظهر امروز در نشست خبری به اقدامات انجام شده برای ارتقاء خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

جدی به نام گذار در دو سال اخیر با معضل مرغ در کشور خاطرنشان کرد: صنعت مرغ تخمهای تولیدکننده تخمکیفیت مرغداری

  .زیادی به این صنعت وارد کرده است هایآنفلوانزای حاد پرندگان مواجه شده که آسیب

م شد که معدوقطعه مرغ  میلیون 6تا  5ها مواجه شدیم که ما با شیوع آنفلوانزای پرندگان در مرغداری 94از سال  وی اضافه کرد:

گذار میلیون قطعه مرغ تخم 12بر اثر همین بیماری  95بود و به مرور در سال بیشترین آن در استان قم و بخشی هم در استان تهران 

گذار بر اثر آنفلوانزا از بین رفت که در میلیون قطعه مرغ تخم 25فقط  96معدوم شدن که استانهای بیشتری را دربرگرفت و در سال 

گذار کشور وارد شده اشاره های تخمآنفلوانزا به مرغداری وی همچنین به زیانی که بر اثر .واحد درگیر شدند 570تا  560 پروسهاین 

میلیارد تومان  700مرغ به صنعت کشور وارد شد که هزار میلیارد تومان زیان اقتصادی به صنعت تولید تخم 2کرد و گفت: بیش از 

 200ز مرغ یعنی بیش ال تولید تخمهای درگیر بیماری بوده و الباقی مربوط به یک ساآن به طور مستقیم مربوط به معدوم شدن مرغ

  .گذار اتفاق نیفتادهای تخمتوانست محقق شود، ولی به دلیل بیماری و از بین رفتن مرغهزار تن تولیدی که می

میلیارد  350طی سه سال گذشته بیش از  وی همچنین به کارهای انجام شده در حوزه بیمه محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت:

ای، پرداخت های بیمهرت از طریق صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به مرغداران پرداخت شده، ولی با توجه به مدلتومان خسا

 معدوم مرغ قطعه هر ازای به بیمه مثال عنوانایم که اگر به تخم مرغ مقدور نیست، اما تالش کرده تولیدکنندگانصددرصد خسارت 

  .تومان رساندیم 500 هزار و 15 رقم به را آن کردندمی پرداخت تومان هزار 10 شده

ها از مرغداریای سازی در موارد حاشیهمعدوموی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینک مرغداران نسبت به عدم پرداخت غرامت 

روند، اما غرامتی توسط بیمه بابت آن پرداخت مرغ که در حین معدوم سازی از بین میهای تخممرغ، دان، جعبه و شانهجمله تخم

توسط سازمان دامپزشکی انجام شود که از محل اعتبارت خود آن را بپردازد و اگر این موضوع اتفاق  بایداین مسئله  شود، گفت:نمی

  .پیگیری کرد و ما انتظارمان این است که صددرصد غرامت تولیدکنندگان در این قسمت پرداخت شود افتد، بایدنمی

یکی از  ها و پرداخت میزان غرامت خبر داد و گفت:وی همچنین از رایزنی با بیمه محصوالت کشاورزی در راستای بازنگری تعرفه

آوری و حمل و نقل کود مرغی است که با همکاری ؤثر است، شیوه جمععواملی که در انتشار ویروس بیماری آنفلوانزا در کشور م

  .و نقل کود مرغی را ساماندهی کنیم حملسازی و آوری، عقیمسازمان دامپزشکی سعی کردیم، دستورالعمل جابجایی و جمع

و افزود: با این  خبر دادرعهده دارند را ب مرغتخمگذار که امر تولید تخم مرغترکاشوند همچنین از تالش برای واکسیناسیون واحدهای 

  .کنددرصد امنیت و سالمت مرغ را تأمین می 90گویند باالی بریم و کارشناسان میکار امنیت زیستی مرغ را باال می

مرغ از کشورهایی همچون ترکیه گفت: یک زمانی به دلیل از بین رفتن مرغ و واردات تخموی همچنین در مورد وضعیت بازار تخم

مرغ بود ولی از ابتدای امسال اعالم کردیم که دیگر نیازی به گذار و به تبع آن کاهش تولید نیاز به واردات تخمواحدهای مرغ تخم

های وارداتی مرغتخمشدیم یکسری  متوجه مرغ نیست و امکان تأمین نیاز داخل از محل تولید داخلی وجود دارد، اما اخیراًتخم ارداتو

کرد: موضوع را با مدیر شرکت پشتیبانی امور دام در میان گذاشتیم و آنها اعالم کردند که این  خاطرنشانوی  .است وارد بازار شده
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، اند، وارد کشور شده استای که قبال ثبت سفارش را انجام دادهمرغ مربوط به این شرکت نیست، بلکه از طریق چند واردکنندهتخم

مرغ درب مرغداری طی چند وی به کاهش قیمت فروش تخم .مسئول مدیریت واردات است در حالی که شرکت پشتیبانی امور دام

تولید یک  هزینهخرند در حالی که هزار تومان می 5 مرغداریدرب  مرغداریمرغ از کرد و افزود: هر کیلوگرم تخم اشارهروز گذشته 

مرغ مواجهیم و اگر است و ما اکنون با مازاد تولید تخم درصد افزایش یافته 40کیلوگرم تخم مرغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

وارد بازار شود مشخص نیست که باید تولید مازاد را چه کرد، البته باید به فکر بازارهای صادراتی هم  همین طورمرغ وارداتی تخم

زینه تولید تخم مرغ را تشکیل درصد ه 80های اصلی که گذار میهن در مورد تغییر قیمت نهادهرئیس اتحادیه مرغ تخم .هستیم

تومان  2800تا  2400تومان بود که امسال به  1500تا 1300 کیلوییمدت  همینسویا سال گذشته در  کنجاله:دهد،؛ گفتمی

تومان رسیده که در کنار آن افزایش  1200تومان در مدت مشابه سال گذشته به  800رسیده است، همچنین هر کیلوگرم ذرت از 

ای هم سال گذشته در این زمان گرفت، چرا که حتی همین ارز مبادله در نظرستمزد کارگری است و نرخ ارز هم باید درصدی د 20

گذار اکنون به سن بازدهی های تخمتوجه به پولت با :کردوی بر این نکته تأکید  .تومان رسیده است 3800تومان که اکنون به  3300

ای اتفاق بیفتد، به فکر راه حل اساسی آنکه فاجعه از قبلشود و باید این به بعد هم بیشتر هم میاند، میزان تولید تخم مرغ از رسیده

ترکاشوند در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت  .بود که هم از تولید داخل حمایت شود و هم بازار صادراتی را رونق دهیم

یابد، سویا اختصاص می کنجالهی که برای واردات محصوالت اساسی از جمله اسویا در بازار اشاره کرد و گفت: طبق ارز یارانه کنجاله

تومان باید دراختیار تولیدکنندگان قرار گیرد که شرکت پشتیبانی امور دام هفته گذشته یک کشتی  2200قیمت مصوب این محصول 

اما نیاز بیش از اینهاست و اثر چندانی بین  ه است،قرار داد تولیدکنندگانتومان دراختیار  1950از این محصول را وارد کرده و به نرخ 

کرد و  ها اشارهحکومتی و نظارت بر قیمت یراتنظارتی از جمله سازمان تعز هایوی به ضعف سیستم .تولیدکنندگان نداشته است

، یابدای به واردکننده اختصاص مییارانهشود، با وجود آنکه ارز سویا باالتر از نرخ مصوب در بازار آزاد فروخته می کنجالهاگر  گفت:

  .هستند که باید علت را بررسی و با افراد خاطی برخورد کنند رتیهای نظااین سازمان

https://www.farsnews.com/news/13970323001073/%D9%86% 
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 تخم مرغ
 فارس - 97/۰3/23 : تاریخ

 دهدمرغ گزارش میفارس از وضعیت بازار تولید و واردات تخم

مرغ از ترکیه و افزایش زمان تخمشود به دلیل واردات همای روانه سطل زباله میمرغ وارداتی فاسد معدوم شد/ ارز یارانهتن تخم 500 

شده کاهش یافته و در های تمامرغم افزایش هزینهمرغ داخلی علیاست که قیمت تخم مرغ در داخل، کار به جایی رسیدهتولید تخم

طی دو سال اخیر  فاطمه بیات،ـ  خبرگزاری فارسگروه اقتصادی ـ  .شوندهای تاریخ گذشته وارداتی وارد سطل زباله میمرغکنار آن تخم

رو شد تا جایی مرغ در داخل با مشکالتی روبهگذار مادر، تولید تخمدرصد از مزارع مرغ تخم 30ی حاد پرندگان و از بین رفتن با شیوع آنفلوآنزا

 .هزار تومان رسید 20تا  18به  96مرغ در اواخر پاییز سال که قیمت هر شانه تخم

مرغ را صادر کرد. در همان زمان تولیدکنندگان تن تخم هزار 20در همین راستا از ابتدای دی ماه ستاد تنظیم بازار مجوز وارد 

ار مرغ از ترکیه و مقدمند شدند اما در نهایت واردات تخمحمایت از بخش تولید کشور گالیهمرغ نسبت به این راهکار دولت و عدمتخم

 .کمتری از اوکراین و آذربایجان به کشور آغاز شد

مور دام به عنوان بازوی اجرایی دولت در تنظیم بازار محصوالت پروتئینی از جمله حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی ا

مرغ وارداتی برای تنظیم بازار در تهران توزیع تن تخم 30به خبرنگار فارس گفته بود که روزانه  96مرغ در روزهای پایانی سال تخم

زیع افتد. در کنار این طرح توپشتیبانی امور دام، این موضوع اتفاق می ها نیز بنا به نیاز هر شهر از طریق اداراتشود و در شهرستانمی

ها به ثبات ای آغاز شد تا قیمتهای زنجیرهتومان در سازمان میادین و در فروشگاه 800هزار و  12مرغ وارداتی با نرخ هر شانه تخم

مرغ یش نرخ کنجاله و سویا و به عنوان دو نهاده مهم تولید تخمبرسند. حاال با گذشت چند ماه از این موضوع، با افزایش نرخ دالر و افزا

مرغ افزایش یافته، اما به دلیل وفور عرضه قیمت این محصول در بازار کاهش چشمگیری داشته شده تخمدر کشور با آنکه قیمت تمام

بین  مرغگوید: قیمت تخمخبرنگار فارس میمرغ در بازار به گذار میهن در مورد نرخ تخمرضا ترکاشوند رئیس اتحادیه مرغ تخم.است

هزار تومان از تولیدکننده خریداری  6تومان در هر کیلو نسبت به دو هفته پیش کاهش یافته و درب مرغداری کیلویی  700تا  600

تر از اسب است کمکننده منمرغ توزیعی در بازار شاید اگر برای مصرفکند که شاید قیمت تخموی به این نکته هم اشاره می.شودمی

ها و بازار ای سطح شهر، سوپرمارکتهای زنجیرههای میدانی که خبرنگار فارس از فروشگاهطی گزارش.نرخی است که باید باشد

هزار تومان به  18مرغ تومان و هر شانه تخم 700تا  650ها بین مرغ در سوپرمارکتمولوی انجام داد، مشخص شد که هر عدد تخم

عددی با تخفیف  20های بسته تومان، 5400عددی با تخفیف  6شده بندیمرغ بستهای تخمهای زنجیرهدر فروشگاه.رسدفروش می

 .تومان در نظر گرفته شده است 500هزار و  16مرغ در بازار مولوی اما نرخ هر شانه تخم.شودتومان، عرضه می 800هزار و  14

حمایت از تولیدکننده داخلی در استان اصفهان با انتقاد از عملکرد دولت در عدممرغ حمید کاشانی یکی از تولیدکنندگان تخم

گذار از بین رفت، سعی کردیم تا خود را به حد نیاز بازار برسانیم های بسیار با وجود آنکه بخشی از مزارع مرغ تخمگوید: با سختیمی

کند: خیلی برای ما زشت است که زمانی صادرکننده ی اضافه میو.شوداندازه نیاز کشور در داخل تأمین میمرغ بهو اکنون تخم

 دهند تا کاالیی که درای میتر اینکه ارز یارانهمرغ وارد کنیم. جالبمرغ و رقیب ترکیه بودیم اما این روزها باید از ترکیه تخمتخم

مرغ ترک تن تخم 500دیریت جزو آن باشد شود را از کشور دیگر وارد کنیم و سپس به هر دلیلی که شاید سوءمداخل تولید می

های شهریار معدوم شد؛ یعنی چیزی حدود یک میلیون دالر ارز کشور به دور هفته گذشته به دلیل فاسد شدن در یکی از سردخانه

ی همچون کنجاله هایشد این پول را در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی به عنوان یارانه برای نهادهریخته شد و آیا واقعاً نمی

 کردند؟سویا و ذرت هزینه می
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ی مانند ای در مناطقهای ترکیهمرغمرغ که خواست نامش در گزارش درج نشود با انتقاد از توزیع تخمیکی دیگر از تولیدکنندگان تخم

ق مرغ ترک در این مناطتخمگوید جالب اینجاست که دستور داده شده که فقط بازار انبار نفت تهران، اسالمشهر و منطقه زرگنده می

خرند و منِ تولیدکننده در این هزار تومان هم از ما نمی 5مرغ تولیدداخل را کیلویی اند که تخمتوزیع شود و کار را به جایی رسانده

ت اطالعات برای دریاف.های سربار تولید را تحمل کنم و از یک طرف کاهش قیمت در بازارمیان از یک طرف باید فشار افزایش هزینه

به گزارش فارس، .بیشتر طبق معمول بارها و بارها با مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تماس گرفتیم اما کسی پاسخگوی ما نبود

تی های اقتصاد مقاوماند و در کنار آن باید سیاستدر سالی که رهبر معظم انقالب سال حمایت از تولید کاالی ایرانی نامگذاری کرده

 .ها را بر روی حمایت از تولید داخل بسته استار دولتمردان قرار گیرد، اما ظاهراً شیرینی و چربی واردات چشمدر دستورک

https://www.farsnews.com/news/13970323000631/%DB%B5%DB% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  3۰تاریخ: 

 تومان 5400عرضه تخم مرغ وارداتی ضرورتی ندارد/نرخ هر کیلو تخم مرغ 

یک مقام مسئول گفت: با توجه به وضعیت مساعد جوجه ریزی با مازاد تولید تخم مرغ روبرو هستیم که در این شرایط عرضه تخم 

 .نداردمرغ وارداتی ضرورتی 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی رضا ترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت و گو با خبرنگار

عرضه تخم مرغ ، با اشاره به اینکه بازار از تخم مرغ های داخلی به طور کامل اشباع است، اظهار کرد: در شرایط کنونی جوان

جایگاه و ضرورتی ندارد که با وجود برخی اخبار و شنیده ها مبنی بر توزیع تخم مرغ های وارداتی، موضوع را از پشتیبانی  وارداتی

 ارداتیو مرغ تخم توزیع برای ای برنامه اکنون هم که کرد اعالم  امر جویا شدم که مدیرعامل پشتیبانیامور دام به عنوان متولی این 

در بازار روبرو  مازاد تولید تخم مرغوی افزود: با توجه به روند جوجه ریزی و وضعیت مطلوب تولید و تقاضا، با .نداریم بازار در

 .یمت تمام شده درب مرغداری عرضه می شودهستیم، به همین سبب هرکیلو تخم مرغ کمتر از ق

هزار تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو تخم  6درب مرغداری را باالی  قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغترکاشوند 

 .تومان عرضه می شود 400هزار و  5تا  300هزار و  5مرغ با نرخ 

 شدروند بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در کشور کنترل 

خبر داد و گفت: طی دو ماه اخیر  آنفلوانزا حاد پرندگان این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از کنترل روند بیماری

اقداماتی نظیر رعایت اصول بهداشتی، ارتقای سطح امنیت زیستی ، دمای هوا و گرما در این فصل تا حدودی بر محدودیت عوامل 

ا این وجود عمده شیوع بیماری در این مدت از واحدهای مرغداری بومی و تعداد معدودی از واحد های روند این بیماری موثر بود؛ ب

 .صنعتی گزارش شد

وی ادامه داد: در رابطه با کنترل موضوع بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان عالوه بر تاکید بر رعایت برخی اقدامات بهداشتی در جوجه 

دامپزشکی و امور دام وزارتخانه در استان ها تشکیل شد، تا با کنترل بر واحدهایی که جوجه  ریزی، کمیته مشترکی میان سازمان

 .ریزی کردند، روند شیوع بیماری را به حداقل برسانند

 .در مناطق پرریسک تحت نظارت سازمان دامپزشکی خبر داد واکسیناسیون فوق حاد پرندگانترکاشوند از اجرای برنامه  

مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت پرداخت خسارت آنفلوانزا حاد پرندگان به مرغداران بیان کرد: اگرچه تا 

میلیارد تومان که مربوط به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی بود به  350معادل  خسارت مرغداراندرصد  95کنون بیش از 

 .است بوده تومان میلیارد 700 باالی مرغداران به وارده مستقیم  مرغداران پرداخت شد اما خسارت

میلیارد تومان باقی مانده خسارت مرغداران مربوط به صندوق بیمه ناشی از آخرین واحدهایی که درگیر  8تا  7به گفته وی؛ پرداخت 

در بازار گفت:  نرخ نهاده های دامیان اخیر ترکاشوند در بخش پایان با انتقاد از نوس.بیماری شدند، در دستور کار قرار گرفته است

درصد قیمت این محصول باالتر از نرخ واقعی به مرغدار عرضه می شود،  15تا  10ای به واردات ذرت، باوجود اختصاص ارز یارانه

تظار ی ربط اندستگاه های ذ نظارت و دولت حمایت با  ضمن آنکه قیمت کنجاله سویا به وضعیت مساعدی در بازار نرسیده است که

 .گیرد قرار تولیدکنندگان اختیار در مناسبی های قیمت با ها نهاده این نرخ  می رود که

https://www.yjc.ir/fa/news/6570151/%D8%B9%D8%B1%D8%B 
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  27تاریخ: 

 ضوابط خرید تضمینی محصوالت زراعی ابالغ شد

و محصوالت  1397تر ابریشم برای سال سازمان برنامه و بودجه ضوابط قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی، برگ سبز چای و پیله

 .را ابالغ کرد 1396باغی برای سال 

نامه مربوط به نقل از سازمان برنامه و بودجه، تصویب ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش

از طرف محمدباقر نوبخت معاون  1397/ 3/ 30مورخ  128825با شماره  «قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعیضوابط »به 

 .جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شدرئیس

مورخ  17883/020های شماره درخواست 7/3/1397متن کامل تصویبنامه به شرح زیر است: شورای اقتصاد در جلسه مورخ 

شورای  5/2/1397مورخ  45523وزارت جهاد کشاورزی درخصوص اصالح مصوبه شماره  8/2/1397مورخ  2013/020و  19/7/1396

و محصوالت باغی برای  1397تر ابریشم برای سال و پیله برگ سبز چایاقتصاد موضوع قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی، 

بررسی و به شرح ذیل مورد ( 2به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) قانون الحاق موادی( 36، را به استناد ماده )1396سال 

 .تصویب قرار داد

یابد. درصد تغییر می 15درصد به  16مصوبه مذکور درصد عیار برای چغندر قند پاییزه از ( 1جدول شماره ) 6در توضیحات ردیف -1

و انجمن  وزارت جهاد کشاورزیف، براساس فرمول مورد توافق نحوه محاسبه قیمت خرید چغندر قند پاییزه برای عیارهای مختل

 .شودهای قند و شکر ایران تعیین میصنفی کارخانه

 .گرددالذکر اضافه میمتن ذیل در انتهای جدول شماره یک مصوبه فوق-2

ریال  1000ریال برای چغندر قند بهاره و  1200کیلوگرم تفاله خشک )به نرخ هر کیلوگرم  20در قبال تحویل هر تن چغندر قند »

ریال برای چغندرقند  6500ریال برای چغندرقند بهاره و  7500کیلوگرم قند یا شکر )به نرخ هر کیلوگرم  2برای چغندر قند پاییزه( و 

قیمت ابالغی منظور ریال هزینه حمل در سقف  410شود. به ازای هر کیلوگرم چغندرقند مبلغ پاییزه( به عنوان جایزه تحویل می

کنندگان و ایجاد بار مالی برای وری کارخانجات، نباید سبب افزایش قیمت مصرفاصالحات فوق از طریق بهبود بهره».شده است

 «.دولت گردد

https://www.yjc.ir/fa/news/6566671/%D8%B6%D9%88%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - 97/۰3/3۰ : تاریخ

 بی اثر دولت برای تولید/ واردات مرغ جایگزین تولید داخل خواهد شد ای؛ نسخهارز یارانه

اند. خطر تعطیلی هایی از مشکالت تولید در بخش دام و طیور منتشر شد، اما ظاهرا مسئوالن خود را به خواب زدهبا آن که گزارش 

  .و نیاز به واردات مرغ در چند ماه آینده جدی است، اما تا این لحظه هیچ راهکار عملی از سوی دولتمردان ارائه نشده است

ـ گروه اقتصادی ـ فاطمه بیات، یک روز خبر از هجوم مرغداران و دامداران برای خرید گندم داخلی به جای کنجاله  خبرگزاری فارس

 هایسازی جوجهرسد. روز دیگر خبر از تجمع مرغداران به دلیل عدم حمایت از تولید داخل و حاال نیز خبر تلخ معدومسویا و ذرت می

رسد؛ چراکه تولیدکنندگان این پرنده حتی توان پرداخت هزینه حمل و نقل برای فروش زه با آب و گاز فرمالین به گوش مییکرو

 .ریزی و تولید مرغ بسیار کم شده استرایگان را هم ندارند و مشتری برای جوجه

خاطر هاد کشاورزی به تولیدکنندگان دام و طیور اطمینانماجرا از آنجا آغاز شد که از ابتدای امسال با افزایش قیمت ارز، دولت و وزیر ج

التفاوت تومان مابه 400ای و اختصاص شده این محصول را نخواهد داد و با ارز یارانهدادند که اجازه تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام

 .دهدای نهاده با قیمت ثابت در اختیار تولیدکنندگان قرار میارز مبادله

روزها آه از نهاد تولیدکننده دام و طیور بلند شده است و در نهایت به دلیل افزایش که در عمل به شکل دیگری شد و ایناتفاقی 

 .اندقیمت کنجاله سویا و ذرت میزان تولید خود را کاهش داده

دهد که گونه توضیح می تومان این 1200داران برای خرید گندم تولید داخل به قیمت کیلویی محمد یوسفی در مورد هجوم مرغ

شود و نباید گندم خوراک انسانی سالم را خریداری قاعدتا هر سال گندمی که در سیلو افت زیادی کرده، به مرغداران فروخته می

اند که به خرید گندم روی کرد، اما به دلیل افزایش قیمت کنجاله سویا و ذرت طبق یکسری محاسبات ظاهرا مرغداران مجبور شده

تومان است، در صورتی که هر کیلوگرم گندم  1800،حدود  9تا  8.5کند: اکنون هر کیلو ذرت با پروتئین بین وی اضافه می .ندبیاور

ننده جویی اقتصادی برای تولیدکتومان که این میزان پروتئین بیشتر با کاهش مصرف کنجاله سویا صرفه 1200، حدود 11با پروتئین 

کند که البته گندم برای واحدهای تولید مرغ گوشتی و دگان مرغ گوشتی به این نکته هم اشاره میرئیس انجمن پرورش دهن .دارد

کنند که مجبورند برای زرده تخم مرغ از رنگدانه گذار آن را مصرف میجوجه یکروزه مناسب نیست و بیشتر واحدهای مرغ تخم

وگو با خبرنگار کشاورزی ور و دبیر انجمن جوجه یک روزه در گفتغالمعلی فاروقی رئیس هیأت مدیره انجمن ملی طی. استفاده کنند

ها و کاهش قدرت خرید گوید: قیمت جوجه یک روزه به دلیل افزایش قیمت نهاده، در مورد وضعیت تولید میخبرگزاری فارس

ریزی دارند که این در نهایت مشکالت زیادی را طی چند ماه ری برای جوجهمرغداران بسیار پایین آمده است و مرغداران توان کمت

 .کندآینده در حوزه تولید مرغ ایجاد می

توانند جوجه خود را بفروشند، مجبورند آن را معدوم کنند، البته کند: در نهایت واحدهای تولید مرغ مادر که نمیوی تصریح می

و در نهایت از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک هزار میلیارد تومان مرغداران در بخش مرغ  مرغداران گوشتی هم این مشکل را دارند

 .اندگوشتی و مرغ مادر ضرر متحمل شده

ید را اند تولراحتی نتوانستهبه گزارش فارس، همه اینها در حالی است که طی دو سال گذشته در فصل پاییز و زمستان، مرغداران به

 .های خود به دلیل شیوع آنفلوآنزا پرندگان راست نشده استسازی مرغداریکمر آنها از فشار معدوم ادامه دهند و هنوز

شوند، نتیجه چیزی جز کوچک شدن بدنه این صنعت ها متحمل میکند که با ضرر و زیانی که مرغداریفاروقی به این نکته اشاره می

 .تولید داخلی نیستو از بین رفتن تولید ملی آن هم در سال حمایت از 

http://awnrc.com/index.php
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سبب  ایاثر بودن ارز یارانهها و اصالح نشدن آن، پایین نگه داشتن دستوری قیمت مرغ و بیکند: افزایش قیمت نهادهوی اضافه می

کننده را مرغداران بدهند درصد ضرر کنند و چرا باید هزینه ارزان خوردن مرغ برای مصرف 25تا  20شده تا مرغداران گوشتی بین 

 .ریزی استنظمی در برنامهمام اینها نتیجه بیو ت

 40گوید: طی ای به واردات را جز هدر دادن ارز ندانست و میرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به اختصاص ارز یارانه

اند و ن سوءاستفاده کردهای خاص از آای نداشته و فقط عدهسال هیچ وقت پرداخت یارانه به واردکننده برای تولید و مصرف نتیجه

های ملی هزار میلیارد تومان رایانه ارز را به صندوق 3التفاوت ارز بر سر سفره مردم بنشیند، اگر دولت واقعاً مصمم است که این مابه

ر صندوق د ـ تخصصی طیور، دام و عشایر پرداخت کنند که تبدیل به سرمایه و نقدینگی برای تولیدکنندگان به عنوان یک پول پایدار

 .ها نظارت کندتواند بر این صندوقبماند و با رانت از بین نرود، مضاف بر آنکه دولت هم می

https://www.farsnews.com/news/13970330000427/%D8%A7%D 
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا - 1397خرداد / /  22سه شنبه , 

 دهندمرغداران جوجه ریزی را کاهش می

عضو اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی از کاهش جوجه ریزی به دلیل تحمیل قیمتهای نامناسب نسبت به هزینه تولید و 

 .ادامه ضرر و زیان تولیدکنندگان مرغ خبر داد

  حسن زاده در گفتگو با رادیو اقتصاد با اشاره به افزایش هزینه های تولید مرغ گوشتی افزود: افزایش قیمت جهانی نهاده ها، عطااهلل

 .تومانی قیمت تمام شده است 1000دلیل افزایش  نوسانات ارز و دیر رسیدن نهاده به مرغداری ها، 

نی دام این صنعت هنوز با مشکل مواجه است، گفت: متعادل نبودن وضعیت عرضه حمایت امور پشتیباوی با اشاره به اینکه علی رغم 

زیان مرغداران را غیر قابل جبران کرده است که این روند سبب کاهش جوجه ریزی از سوی تولید  وتقاضا، پایین بودن قیمتها، 

میلیون قطعه جوجه ادامه داد:  110تا  105ولید عضو اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی با اشاره به ت.کنندگان خواهد شد

درصد از حجم کلی تولید جوجه یک روزه کم شود تا بازار عرضه  7تا  5ما با افزایش تولید جوجه یک روزه مواجه هستیم که باید 

حسن زاده با بیان اینکه تولیدمرغ گوشتی به اندازه نیاز بازار انجام خواهد شد گفت: هم اکنون قیمت تمام شده .وتقاضا متعادل شود

 .تومان باشد 8500تومان است که قیمت متعادل برای فروش این محصول بدون درنظر گرفتن سود مرغدار باید  5500تولید مرغ 

دام برای حمایت از مرغداران گفت: ما تالش کردیم که ستاد تنظیم بازار قدرت وی با اشاره به محدودیت سازمان پشتیبانی امور 

 .سازمان پشتیبانی امور دام را برای حمایت بهتر از مرغداران افزایش دهد

میلیون تن اعالم کرد و ادامه داد: مصرف کشور  3عضو اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی ظرفیت تولید مرغ را در کشور 

تن است که با توجه به برهم خوردن بازار به دلیل اختالف تولید باید کارشناسان به این بخش ورود کنند که عالوه  200یلیون و م 2

تنش میان آمریکا و چین باعث افزایش قیمت جهانی نهاده های .بر آن نیز دولت باید ردیف اعتباری برای مرغداران در نظر بگیرد

یری رییس هیئت مدیره صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان نیز با اشاره به تنش ایجاد شده در دنیا به دامی شده استمجید موافق غد

دلیل مشکالت ایجاد شده بین دو کشور آمریکا و چین به عنوان برترین تولید کننده ومصرف کننده خوراک دام گفت: این تنش سبب 

 3800کنجاله سویا ادامه داد: این نهاده ها با ارز تومانی  2500اره به قیمت وی با اش.افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی شده است

 .تومانی وارد می شوند اما افزایش بسیار زیاد قیمت جهانی نهاده ها درهرصورت افزایش هزینه تمام شده را به دنبال داشته است

ت نهاده ها تغییر چندانی ندارد گفت: آسان سازی تخصیص غدیری با بیان اینکه تا چند روز آینده تنش ها کاهش خواهد یافت اما قیم

ثبت سفارش و کاهش تعرفه کنجاله سویا دو برای راحتتر شدن در ارز به نهاده های دامی، تسریع در گشایش اعتبار در این بخش 

ماه رمضان ان گفت: پس ازهیئت مدیره صنایع خوراک دام و طیور و آبزی رئیس.پیشنهاد ما به دولت برای کمک به مرغداران است

 .تصمیمات جدی درخصوص رفع مشکالت مرغ داران گرفته خواهد شد

http://iranecona.com/84587/%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  27تاریخ: 

 تومان رسید 7600آخرین تحوالت بازار مرغ و تخم مرغ/ نرخ هر کیلو مرغ به 

 .تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد 100رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار

 4نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 100کاهش ، از جوان

 7و خرده فروشی  950هزار و  6، توزیع درب واحد های صنفی 800هزار و  6تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  900هزار و 

 .تومان است 600هزار و 

 .تومان است 600هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  600هزار و  6 رنرخ هر کیلو ران مرغ با کم به گفته وی؛

هزار و  13، سینه بدون کتف 500هزار و  12یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

 .تومان است 500هزار و  15 فیله مرغو  500

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش تولید و شرایط کنونی بازار پیش بینی  قیمت مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی

 .می شود که نوسان خاصی در بازار رخ نخواهد داد

 در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون هر شانه تخم مرغ درب نرخ هر شانه تخم مرغوی در پایان سخنان خود از کاهش هزار تومانی 

 عدم صورت در که شود می عرضه وارداتی های مرغ تخم توزیع  هزار تومان ناشی از 14هزار تومان و معادل شانه ای  7مرغداری 

 .بود روبرو بازار در نوساناتی با مرغ تخم داخل،قیمت تولید کاهش سبب به توزیع

https://www.yjc.ir/fa/news/6566841/%D8%A2%D8%AE%D8%B1% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  29تاریخ: 

 تومان 7500آینده روشنی پیش روی صنعت مرغداری نیست/نرخ هر کیلو مرغ 

یک مقام مسئول گفت: با توجه به نوسان شدید نرخ نهاده های دامی و زیان انباشت تولیدکنندگان، آینده روشنی پیش روی صنعت 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار .مرغداری نیست

ران اظهار کرد: با توجه به آنکه پشتیبانی امور دام به اندازه نیاز مرغداران نهاده در اختیار با انتقاد از اوضاع نامساعد مرغدا ،باشگاه خبرنگاران جوان

امر به  نند که اینندارد که بتواند آن را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد؛ بنابراین مرغداران به ناچار باید مابقی نیاز خود را از بازار آزاد تهیه ک

 .تمام می شود مرغداران زیانسبب اختالف فاحش قیمت به 

تومان اعالم کرد و افزود:  900هزار و  2را کنجاله سویا  و 300 و هزار یک را آزاد بازار در مرغدار به تحویل  وی نرخ هر کیلو ذرت

نرخ  نوساننرخ توزیع نهاده های دامی، توسط پشتیبانی امور دام نسبت به مدت مشابه سال قبل، ناشی از افزایش قیمت جهانی و 

 .درصد رشد داشته است 40تا  30ارز؛ 

 2تا  900توسط شرکت پشتیبانی امور دام به مرغداران را یک هزار و کنجاله سویا را یک هزار و  نرخ توزیع هر کیلو ذرتیوسفی 

 صنعت مرغداریی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه آینده روشنی پیش رو.هزار تومان در بازار اعالم کرد

نیست، تصریح کرد: با توجه به نوسان شدید نرخ نهاده های دامی و زیان انباشت تولیدکنندگان، مرغداران در شرایط نامساعدی به 

سر می برند که با ادامه این روند پرورش دهندگان مرغ گوشتی در خرید جوجه و جوجه ریزی سالن های خود تجدید نظر خواهند 

قیمت جوجه با افت زیادی در بازار روبرو خواهد شد، کمااینکه در شرایط کنونی، نرخ جوجه به حداقل خود رسیده  کرد و در نهایت

در کنار مرغ  خرید مرغ زندهیوسفی ادامه داد: هم اکنون شرکت پشتیبانی امور دام برای تعادل نرخ مرغ در بازار، اقدام به .است

 .نتظار می رود با بررسی قیمت تمام شده تولید، تجدید نظری در نرخ مرغ در بازار ایجاد کندکند که از ستاد تنظیم بازار امنجمد می

 کاهش به اقدام خود  در بازار، واحدهای مرغ مادر برای جلوگیری از زیان نوسان نرخ نهاده های دامییوسفی گفت: با استمرار  

 .داشت نخواهد بر در مرغ عرضه کمبود جز ای نتیجه امر ینا دهند؛ افزایش را ها قیمت تا کرده خود های واحد ریزی جوجه

 شود می تولید جوجه قطعه میلیون 120 تا 115 ماهانه آمار آخرین براساس به گفته وی؛

به کُندی در حال انجام است، به همین خاطر مرغ های تولیدی در سالن های مرغداری و کشتارگاه  خرید مرغ زنده :وی تاکید کرد

نرخ هر کیلو  این مقام مسئول در پایان سخنان خود.ماند، این امر در افزایش وزن مرغ و زیان مرغداران تاثیر بسزایی داردها باقی می

هزار و  6، غرفه های میادین میوه و تره بار 300هزار و  5ه طبخ در کشتارگاه ، مرغ آماده ب800هزار و  4درب مرغداری  مرغ زنده

 .تومان اعالم کرد 500هزار و  7تا  500هزار و  6و خرده فروشی های سطح شهر  500

https://www.yjc.ir/fa/news/6826865/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D 
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 خرما
 ایران اکونا - 1397خرداد / /  23چهارشنبه , 

 درصد تجارت جهانی خرما در قبضه ایران 20

درصد تجارت جهانی خرما  20مدیرکل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر 

 .درصد خرمای جهان در ایران تولید می شود 15در اختیار ایران است و 

هزار هکتار است، افزود: هم اکنون  250مسعود لطیفیان در مصاحبه با رادیو ضمن اشاره به اینکه سطح زیرکشت نخیالت فعلی کشور 

 .درصد میزان تولید خرمای جهان مربوط به این مرز و بوم است 15درصد سطح زیرکشت و  21

وی همچنین اظهارداشت: خوشبختانه طی چند ساله اخیر عملکرد مقدار تولید خرما در کشور از رشد پنج برابری برخوردار بوده 

مسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق آمار سطح زیرکشت خرما در مدیرکل دفتر امورمیوه های گر.است

 .درصد بوده است 2.1و نرخ رشد تولید  1.8مملکت طی سنوات گذشته بطور متوسط 

 47وی تصریح کرد: طرح توسعه زیر کشت نخیالت کشور پنج هزار هکتار، اصالح و تبدیل باغات خرمای درجه دو به یک به میزان 

هکتار طی برنامه پنج ساله ششم توسعه پیش بینی شده  360هزار و  45هکتار و حذف و جایگزینی نخیالت به وسعت  780هزار و 

ساله گذشته همواره در معرض خشکسالی بوده و پیش بینی ها  10لطیفیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران طی .است

 .واهد ماندحاکی ازاینکه کشور در این شرایط باقی خ

مدیرکل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی افزود: خوشبختانه سیاست های کوتاه مدت، میان 

مدت و بلندمدت برای مقابله با خشکسالی در دستور کار دستگاه های مرتبط قرار گرفته که بوسیله اعمال این سیاست ها از قبیل 

ری تحت فشار و استفاده از ارقام متحمل به شوری و خشکی می توان راندمان مصرف آب و آبیاری را در توسعه سیستم های آبیا

وی اضافه کرد: جدا از این خرما در بحث شوری و خشکی گیاهی مقاوم به حساب می آید البته ناگفته نماند .باغات کشور باال برد

 .مقاومت به معنی افت عملکرد نیست

http://iranecona.com/84625/%DB%B2%DB%B0%D-8%AF%D8%B1%D8%B5%D 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - 97/۰3/22 : تاریخ

 توسط شورای اقتصاد قیمت خرید چغندرقند پاییزه و جایزه آن تعیین شد

مصوبه شورای اقتصاد درباره اصالح قیمت خرید چغندر قند پاییزه و تعیین جایزه در قبال تحویل هر تن چغندر قند از سوی رئیس  

شورای اقتصاد درباره ، مصوبه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد

اصالح قیمت خرید چغندر قند پاییزه و تعیین جایزه در قبال تحویل هر تن چغندر قند از سوی محمدباقر نوبخت دبیر شورای اقتصاد و رئیس 

 .سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد

و  1396/7/19مورخ  020/17883های شماره درخواست 1397/03/7 مورخ جلسه در اقتصاد شورای  در این مصوبه آمده است:

شورای اقتصاد موضوع  1397/2/5مورخ  45523وزارت جهاد کشاورزی در مورد اصالح مصوبه شماره  1397/2/8مورخ  020/2013

را به  1396و محصوالت باغی برای سال  1397تر ابریشم برای سال قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی، برگ سبز چای و پیله

 .بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد (2( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )26استناد ماده )

 .یابددرصد تغییر می 15درصد به  16( مصوبه مذکور درصد عیار برای چغندر قند پاییزه از 1جدول شماره ) 6در توضیحات ردیف  -1

قیمت خرید چغندر قند پاییزه برای عیارهای مختلف، بر اساس فرمول مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی و انجمن نحوه محاسبه 

 .شودهای قند و شرک ایران تعیین میصنفی کارخانه

 .شودالذکر اضافه میمتن ذیل در انتهای جدول شماره یک مصوبه فوق -2

ریال  1000ریال برای چغندر قند بهاره و  1200تفاله خشک )به نرخ هر کیلوگرم کیلوگرم  20در قبال تحویل هر تن چغندر قند »

ریال برای چغندر  6500ریال برای چغندر قند بهاره و  7500کیلوگرم قند یا شکر )به نرخ هر کیلوگرم  2برای چغندر قند پاییزه( و 

ریال هزینه حمل در سقف قیمت ابالغی  410قند مبلغ  شود. به ازای هر کیلوگرم چغندرقند پاییزه( به عنوان جایزه تحویل می

 .منظور شده است

 «.کنندگان و ایجاد بار مالی برای دولت شودوری کارخانجات، نباید سبب افزایش قیمت مصرفاصالحات فوق از طریق بهبود بهره»

ttps://www.farsnews.com/news/h13970322001088/%D9%82%DB%8C% 
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 خرید تضمینی  
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  3۰تاریخ: 

 پای دالالن به خرید تضمینی گندم باز شد/خروج گندم تولیدی از چرخه آرد و نان

شود، این امر موجب شده تومان به صورت نقدی به دالالن فروخته می 1200یک مقام مسئول گفت: گندم تولیدی کشاورزان با نرخ 

 .تا گندم تولیدی از چرخه آرد و نان خارج شود

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

 گفت: ثبات نرخ خرید گندم، نقض خرید تضمینی خرید تضمینی گندمبا اظهار نگرانی نسبت به وضعیت کنونی  ،خبرنگاران جوان

 روی گندم خرید به  طه ها، مرغدارانمحصوالت کشاورزی و نابسامانی بازار نهاده های دامی موجب شد که بسیاری از دالالن، واس

 .است شده داغ حسابی محصول این داللی بازار وجود این با که بیاورند

وی افزود: طبق اعالم سخنگوی دولت، کشاورزان تا پایان آبان ماه سال گذشته مطالبات خود را به طور کامل دریافت نکرده اند؛ 

گیرند، کنند، بهتر از نسیه ای است که طی چند ماهه میپولی که امروز دریافت می بنابراین با یک حساب سرانگشتی در می یابند که

 .به صورت نقدی می کنند دالالن و مرغداران تومان به 1200به همین خاطر اقدام به فروش گندم با نرخ 

 آرد چرخه از گندم تا شد موجب  نسبت به فروش گندم به صورت نقدی به دامداران و مرغداران کشاورزان تمایل  ایمانی ادامه داد:

خبر  خرید تضمینی گندمرئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران از کاهش میزان . رود طیور و دام خوراک سمت به و خارج نان و

 با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم، در می یابیم که میزان گندم تحویلی به دولت را  داد و گفت: اگر آمار خرید تضمینی گندم

تومان توسط دالالن و مرغداران و تمایل کشاورزان،  1200توسط کشاورزان کاهش یافته است، چراکه با وجود خرید نقدی گندم با نرخ 

خرید گندم از چرخه دولتی خارج و به سمت مصارف خوراک دام و طیور رفته است که این امر نگرانی هایی برای آینده خودکفایی 

از جمله گندم، انتظار می رود که  محصوالت کشاورزیوی؛ با توجه به افزایش قیمت تمامی اقالم به جز به گفته .گندم در بر دارد

 .دولت تجدید نظری در قیمت گندم داشته باشد، چرا که هنوز گندم تولیدی برخی از استان ها برداشت نشده است

و مرغداران تهدیدی برای تولید داخل و خودکفایی گندم در ایمانی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه خرید گندم توسط دالالن 

سال های آتی به شمار می رود، از مسئوالن ذی ربط تقاضا داریم که تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی گندم داشته باشد تا در 

 .سال های آتی با کاهش تولید گندم در کشور روبرو نشویم

https://www.yjc.ir/fa/news/6566558/%D9%BE%D8%A7% 
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 خرید تضمینی
 فارس - 97/۰3/3۰ : تاریخ

 کارانهزار تن گندم/ پرداخت نقدی نیمی از پول گندم 400میلیون و  3خرید تضمینی 

 50صورت تضمینی خریداری شده و هزار تن گندم به 400میلیون و  3مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا کنون  

  .اند، به صورت نقدی پرداخت شده استخرداد گندم خود را تحویل داده 20درصد هزینه بخش اول آن به گندم کارانی که تا 

از شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف به پرداخت نقدی بخش اول بدهی به نقل  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 بخش هزینه درصد 50 و  صورت تضمینی خریداری شدههزار تن گندم به 400میلیون و  3گندم کاران اشاره کرد و گفت: تا کنون 

 .است شده پرداخت ینقد صورت به اند،داده تحویل را خود گندم خرداد 20 تا که کارانی گندم به آن اول

اند، پس از ثبت اطالعاتشان در سامانه پرداخت خواهد شد، درصد مابقی بدهی افرادی که گندم ارائه کرده 50وی با اشاره به اینکه 

های مسئول در حد توان گفت: در برخی موارد تنگناهایی برای تامین مالی پرداخت خرید ها وجود دارد که دولت و سایر بخش

 .مناسبی از این بخش داشته اند تا پول کشاورزان به موقع پرداخت شود هایحمایت

شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم با سرعت در حال انجام است، ادامه داد: منابع مالی دولت در مدیر عامل 

 .یم به زودی حل شودامیدوارشود که هم اکنون مشکالتی در این بخش داریم و قانون بودجه تعریف می

سیف با اشاره به اینکه دولت در قالب خرید تضمینی در حال خرید گندم است، افزود: دولت براساس قانون خرید تضمینی، مکلف 

 .است گندم را از کشاورزانی که قادر به فروش این محصول در بازار نیستند، را با قیمت تعیین شده از کشاورزان خریداری کند

https://www.farsnews.com/news/13970330000755/%D8%A 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  31تاریخ: 

 آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم

هزار میلیارد تومان خریداری  4هزارتن گندم با ارزش بالغ بر حدود  400میلیون و  3آمارها، یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم در گفت و گو با خبرنگار.شده است

 4هزارتن گندم با ارزش بالغ بر حدود  400میلیون و  3اظهار کرد: براساس آخرین آمارها،  خرید تضمینی گندم، ، درباره آخرین وضعیتجوان

 .هزار میلیارد تومان خریداری و تحویل مراکز سیلوها شده است

 مطالبات گندمگاراندرصد  50اردیبهشت به طور کامل پرداخت شده است، افزود:  16وی با اشاره به اینکه مطالبات گندمگاران تا 

 .پس از تحویل به مراکز خرید و ورود به سامانه پرداخت و مابقی در اسرع وقت به حساب آنها واریز می شود

 .برشمرد تولیدکننده گندم ترتیب از استان های اصلی این مقام مسئول ؛خوزستان، گلستان و فارس را به

مجری طرح گندم با بیان اینکه برداشت گندم در اقلیم گرم و خشک جنوب به پایان رسیده است، گفت: هم اکنون گندم از استان 

چرخه خرید خواهند  های نوار ساحلی خزر و مناطق معتدل در حال انجام است که تا دهه اول تیر ماه اقلیم مناطق سرد هم وارد

وی با اشاره به اینکه خرید تا زمان تحویل گندم تولیدی کشاورزان به سیلوها و مراکز تحویل ادامه خواهد داشت، بیان کرد: اگرچه .شد

میلیون تن برسد اما با وجود دیررس بودن تولید در مناطق اقلیم  10به  خرید تضمینی گندم میزان امسال  پیش بینی می شود که

 .تدل و سرد، عملکرد تولید با روند افزایشی روبرو خواهد بودمع

مشاور وزیر جهاد کشاورزی از کاهش جزئی خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: میزان خرید تضمینی گندم در 

ی نزد کشاورزان و امید مقایسه با مدت مشابه سال قبل ناشی از وجود دالالن، نگه داری بخشی از گندم تولیدی جهت خود مصرف

 .تولیدکنندگان به تغییر قیمت ها و تعلل در تحویل به مراکز خرید تا حدودی کاهش یافته است

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش رغبت کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز دولتی ناشی از حضور دالالن و واسطه ها 

این موضوع را تایید و تکذیب نمی کنم، چراکه همه ساله ،کمابیش این مسئله وجود داشته  :در امر خرید است یا خیر؟،تصریح کرد

به مراکز خرید دولتی نداشته است. در حال حاضر بهتر است این  گندم که کشاورز به سبب خرید نقدی دالل، تمایلی نسبت به ارائه

مل این موضوع هستند و بنده تا پایان فصل برداشت نسبت به موضوع از خود تولیدکنندگان پرسیده شود، چراکه آنها در جریان کا

اسفندیاری پور با بیان اینکه طوفان اخیر به برخی مناطق خسارت وارد کره .کاهش میزان خرید نمی توانم اظهار نظری داشته باشم

طق از منا برخی در اخیر سرمای و نطوفا که  است،افزود: با توجه به ذات کشاورزی و اثر پذیری آن از شرایط اقلیمی، می توان گفت

خرداد،میزان بارندگی نسبت به مدت  23مجری طرح گندم ادامه داد:براساس آخرین آمارها تا .تولید اثرات منفی به جا گذاشته است

درصد در اقلیم گرم و مناطق خشک جنوب کاهش داشته است که انتظار می رود به  27درصد و بلند مدت  22مشابه سال قبل 

وی در پایان تصریح کرد: کشاورزان با .ب شرایط مساعد جوی در دیم زارهای مناطق معتدل و اقلیم سرد این میزان جبران شودسب

درصد  50تولیدی خود را تحویل مراکز دولتی و سیلوهای شرکت غله و سازمان تعاون روستایی دهند چرا که  گندماطمینان کامل 

 .و مابقی در اسرع وقت به حساب آنها واریز خواهد شدمطالبات آنها پس از ثبت در سامانه 

https://www.yjc.ir/fa/news/6570104/%D8%A2%D8% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  31تاریخ: 

 آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم

هزار میلیارد تومان خریداری  4هزارتن گندم با ارزش بالغ بر حدود  400میلیون و  3گفت:براساس آخرین آمارها، یک مقام مسئول 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم در گفت و گو با خبرنگار.شده است

 4هزارتن گندم با ارزش بالغ بر حدود  400میلیون و  3اظهار کرد: براساس آخرین آمارها،  خرید تضمینی گندم، ، درباره آخرین وضعیتجوان

 .هزار میلیارد تومان خریداری و تحویل مراکز سیلوها شده است

 مطالبات گندمگاراندرصد  50اردیبهشت به طور کامل پرداخت شده است، افزود:  16وی با اشاره به اینکه مطالبات گندمگاران تا 

 .پس از تحویل به مراکز خرید و ورود به سامانه پرداخت و مابقی در اسرع وقت به حساب آنها واریز می شود

 .برشمرد تولیدکننده گندم ترتیب از استان های اصلی این مقام مسئول ؛خوزستان، گلستان و فارس را به

مجری طرح گندم با بیان اینکه برداشت گندم در اقلیم گرم و خشک جنوب به پایان رسیده است، گفت: هم اکنون گندم از استان 

چرخه خرید خواهند  های نوار ساحلی خزر و مناطق معتدل در حال انجام است که تا دهه اول تیر ماه اقلیم مناطق سرد هم وارد

وی با اشاره به اینکه خرید تا زمان تحویل گندم تولیدی کشاورزان به سیلوها و مراکز تحویل ادامه خواهد داشت، بیان کرد: اگرچه .شد

میلیون تن برسد اما با وجود دیررس بودن تولید در مناطق اقلیم  10به  خرید تضمینی گندم میزان امسال  پیش بینی می شود که

 .تدل و سرد، عملکرد تولید با روند افزایشی روبرو خواهد بودمع

مشاور وزیر جهاد کشاورزی از کاهش جزئی خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: میزان خرید تضمینی گندم در 

ی نزد کشاورزان و امید مقایسه با مدت مشابه سال قبل ناشی از وجود دالالن، نگه داری بخشی از گندم تولیدی جهت خود مصرف

 .تولیدکنندگان به تغییر قیمت ها و تعلل در تحویل به مراکز خرید تا حدودی کاهش یافته است

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش رغبت کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز دولتی ناشی از حضور دالالن و واسطه ها 

این موضوع را تایید و تکذیب نمی کنم، چراکه همه ساله ،کمابیش این مسئله وجود داشته  :در امر خرید است یا خیر؟،تصریح کرد

به مراکز خرید دولتی نداشته است. در حال حاضر بهتر است این  گندم که کشاورز به سبب خرید نقدی دالل، تمایلی نسبت به ارائه

مل این موضوع هستند و بنده تا پایان فصل برداشت نسبت به موضوع از خود تولیدکنندگان پرسیده شود، چراکه آنها در جریان کا

اسفندیاری پور با بیان اینکه طوفان اخیر به برخی مناطق خسارت وارد کره .کاهش میزان خرید نمی توانم اظهار نظری داشته باشم

طق از منا برخی در اخیر سرمای و نطوفا که  است،افزود: با توجه به ذات کشاورزی و اثر پذیری آن از شرایط اقلیمی، می توان گفت

خرداد،میزان بارندگی نسبت به مدت  23مجری طرح گندم ادامه داد:براساس آخرین آمارها تا .تولید اثرات منفی به جا گذاشته است

درصد در اقلیم گرم و مناطق خشک جنوب کاهش داشته است که انتظار می رود به  27درصد و بلند مدت  22مشابه سال قبل 

وی در پایان تصریح کرد: کشاورزان با .ب شرایط مساعد جوی در دیم زارهای مناطق معتدل و اقلیم سرد این میزان جبران شودسب

درصد  50تولیدی خود را تحویل مراکز دولتی و سیلوهای شرکت غله و سازمان تعاون روستایی دهند چرا که  گندماطمینان کامل 

 .و مابقی در اسرع وقت به حساب آنها واریز خواهد شدمطالبات آنها پس از ثبت در سامانه 

https://www.yjc.ir/fa/news/6570104/%D8%A2%D8% 
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 خشکسالی
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  27تاریخ: 

 میلیون هکتار پهنه، تحت تاثیر بیابان زایی 100های زمین است/ بیابان زایی در حال بلعیدن زیبایی

در طول سال های اخیر، بیابان زایی در حال بلعیدن زیبایی های زمین است که برای این معضل جهانی باید راهکارهای مناسبی به 

در  بیابان زایی، در طول سال های اخیر، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اورزیصنعت،تجارت و کشبه گزارش خبرنگار .کار گرفته شود

حال بلعیدن زیبایی های زمین است که این معضل جهانی موجب شده تا بسیاری از کشورها دست در دست هم دهند و راهکار مناسبی برای 

  .این دردی که بر جان زمین افتاده، انتخاب کنند

کنند برنامه های می شناخته شده و کشورهای مختلف سعی روز جهانی بیابان زداییژوئن  17براین اساس در تقویم جهانی، 

متفاوتی برای مبارزه با بیابان زایی و اثرات خشکسالی بر روی زمین انتخاب کنند؛ چرا که یک سوم زمین های قابل کشت جهان با 

 .کندمیلیون نفر در کشورهای مختلف را تهدید می 250خطر بیابانی شدن روبروست که این خطر به طور مستقیم، زندگی بیش از 

ایی یکی از نگران کننده ترین چالش های امروز در دنیاست که ذره ذره زمین را می خورد و از آن تنها متروکه ای بی آب و بیابان ز

های  زمین جلوگیری از بیابانی شدنعلف باقی می گذارد، از این رو به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از راهکارهای آنها برای 

 :کشاورزی با خبر شویم

با  صنعت،تجارت و کشاورزیسرداری، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفت و گو با خبرنگار فرهاد 

میلیون هکتار تحت  21ش از در کشور داریم، اظهار کرد: از مجموع این عرصه ها بی عرصه های بیابانیمیلیون هکتار  32بیان اینکه 

تاثیر فرسایش بادی است که در سال های اخیر در استان های جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و نزدیکی استان تهران بر وسعت 

 .است شده افزوده هستند، خشک های تاالب جمله از غبار و  مناطقی که مبداء گرد

گیرند، اما هم اکنون این تاالب ها خشک شدند و جزیی از منبع گرد و غبار قرار نمیبه گفته وی؛ اگرچه تاالب ها جزء مناطق بیابانی 

 .هستند؛ بنابراین برای مقابله با پدیده بیابان زدایی باید عملیات بیولوژیک، فیزیکی و شیمیایی انجام داد

شده بود که خوشبختانه از سال گذشته متوقف  85سرداری ادامه داد: طرح مالچ پاشی به عنوان یکی از عملیات شیمیایی از سال 

 مالچ ر داد که با این میزان امکان عملیاتقرا ها جنگل سازمان اختیار در رایگان مالچ تومان میلیارد 390 معادل رقمی  دولت ساالنه

  .هزار هکتار وجود دارد 30تا  27 پاشی

در اختیار سازمان جنگل ها قرار گرفت، افزود: سال گذشته این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته مقدار زیادی مالچ رایگان 

امسال نیز در نظر داریم   مقادیری مالچ در اختیار استان های خوزستان، هرمزگان، اصفهان، قم و سیستان و بلوچستان قرار گرفت و

خوزستان، منابع اعتباری به این استان از  مدیرکل دفتر امور بیابان ادامه داد: با توجه به شرایط حاد.تعداد استان ها را افزایش دهیم

طریق قانون بودجه اختصاص داده شده است و سازمان جنگل ها و وزارتخانه در تالش است که برای سایر استان ها منابع الزم را 

 .تامین کند

 :بیان زدایی دانست و افزود وی نهال کاری، بوته کاری و مدیریت مناطق بیابانی از جمله پروژه های در دست اجرا برای مقابله با

 رشگست  و قرار گرفتن در کمربندی خشک و نیمه خشک موجب شده که در این مناطق با شرایط حادتری از خشکسالی های اخیر

 .باشیم روبرو بیابان
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ه گذاری کرد، بامسال سرزمین ارزشمند است و برای حفظ و احیای آن باید سرمایه  بیابان زاییبا توجه به آنکه شعار روز جهانی 

نظر می رسد که سازمان برنامه و بودجه و مردم باید توجه ویژه ای به این سرمایه گذاری داشته باشند، به طوریکه از طریق دولت 

 .اعتبار مناسبی برای این بخش در نظر گرفته شود

 میلیون هکتار از بیابان های کشور تحت تاثیر فرسایش بادی است 21

صنعت،تجارت   ون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفت و گو با خبرنگارناصر حیدری پور، معا

بیابان میلیون هکتار تحت تاثیر  100میلیون هکتار پهنه که در سطح کشور قرار دارد، هم اکنون  164گفت: از حدود  و کشاورزی

 .است زایی

میلیون هکتار از این میزان تحت تاثیر فرسایش بادی  21 :میلیون هکتار بیابان در کشور موجود است، افزود 32وی با اشاره به اینکه 

هکتار کانون بحران فرسایش بادی در کشور داریم که این امر برای مناطق مسکونی، تاسیسات و راه های  هزار 700میلیون و  7و 

 .مواصالتی مشکالتی ایجاد کرده است

 در کشور اعالم کرد و گفت: در بیابان زدایی حیدری پور مدیریت بحران، مدیریت ریسک یا پیشگیری را از برنامه های مقابله با

ان، جنوب، جنوب شرق و شرق کشوربا پدیده گرد و غبار و حرکت تپه های ماسه ای روبرو هستیم که این امر مناطقی از خوزست

به همین خاطر در قالب مدیریت بحران ، مدیریت   .متاسفانه در کاهش توان اکولوژیک سرزمین و بیابان زایی تاثیر بسزایی دارد

 .هستیم ها کانون این مهار صدد در مراقبتی و مدیریتی و  اجرایی، عملیات بیولوژیک ، بیومکانیک

در جلوگیری از بیابان  آبخیزداری و آبخوان داری این مقام مسئول در پایان سخنان خود در پاسخ به این سوال که اجرای عملیات

رل اظت خاک، کنتزایی تاثیرگذار است یا خیر، تصریح کرد: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در تقویت پوشش گیاهی، حف

 .فرسایش و رسوب و جلوگیری از توسعه سطح بیابان های کشور نقش اساسی دارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6566384/%D8%A8%DB%8C% 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۸تاریخ: 

 درصد مطالبات کلزاکاران 50هزار تن فراتر رفت/ پرداخت  225خرید تضمینی کلزا از مرز 

 .میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد 750هزارتن کلزا با ارزش بالغ بر  225 از بیش  های روغنی گفت: تاکنونمجری طرح دانه

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  گفت و گو با خبرنگارعلیرضا مهاجر، مجری طرح دانه های روغنی در 

 بالغ ارزش با کلزا هزارتن 252 از بیش  اظهار کرد: براساس آخرین آمار تاکنون خرید تضمینی کلزا، درباره آخرین وضعیت جوان

 .شد خریداری کشاورزان از تومان میلیارد 750 بر

 .خبر داد و گفت: مابقی مطالبات طی این هفته و هفته آتی پرداخت خواهد شد مطالبات کلزاکاران درصد 50وی از پرداخت 

درصد افزایش داشته است، بیان کرد:  80مهاجر با اشاره به اینکه تاکنون میزان خرید تضمینی کلزا نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .هزارتن برسد 300به  میزان خرید تضمینی کلزاتاپایان فصل برداشت پیش بینی می شود که 

درصد روغن مورد  7 دانه های روغنیدرصد و مابقی  9ا حدود مجری طرح دانه های روغنی ادامه داد: امسال از مجموع تولید کلز

 .میلیون دالر صرفه جویی ارزی خواهیم داشت 450نیاز کشور تامین خواهد شد که با این وجود 

و تهیه بذور مناسب را از  مطالبات کشاورزان مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود خرید تضمینی و پرداخت به موقع

 .عوامل موثر در افزایش تولید دانه های روغنی اعالم کردجمله 

https://www.yjc.ir/fa/news/6567711/%D8%AE%D8%B1%DB%8 
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 روغن
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۴تاریخ: 

 است زعفران تولید زمینه در ایران بالقوه رقیب افغانستان،

حسینی گفت: افغانستان رقیب بالقوه ایران در زمینه تولید زعفران است، این امر تهدید جدی برای طالی سرخ ایرانی به شمار می 

، با اشاره گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار.رود

، اظهار کرد: با وجود آنکه زمزمه هایی مبنی بر خرید زعفران توسط تجار خارجی از بورس کاال  تجارت زعفران در بورس کاالبه مزایا و معایب 

 .به میان آمده است، اما اطالع دقیقی از ساز و کارهای اجرایی آن نداریم

ای تجار خارجی بر خرید زعفراندانیم که ساز و کارهای وی افزود: صادرکنندگان موظف به رعایت مقررات صادراتی هستند،اما نمی

 ایینهزم  چگونه در بورس کاال فراهم شده است؟. به همین خاطر باید منتظر ماند و دید که آیا این امر مقدور خواهد بود یا اینکه تنها

 .زها فراهم خواهد شدمر از خارج  در دالالن حضور برای

رو باید هوشیار بود تا به شیوه جدیدی، این رود، از اینهای متمادی است که سرمایه کشاورزان به یغما می حسینی ادامه داد: سال

 .که جز سرمایه ملی کشور است؛ نابود نشود محصول استراتژیک

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه ساز و کار عرضه زعفران در بورس کاال برای خریداران خارجی فراهم نیست، تصریح کرد: یک 

 گذراد، پس چطور ممکن است که یک خریدار خارجی بیاید وبرای صادرات، پشت سر می صادرکننده ایرانی مراحل متعددی را

 .مورد نیاز خود را از بورس کاال خریداری کند؟ زعفران

اق پیاز ها با قاچاست، بیان کرد: در سال های اخیر، افغان تولید زعفرانوی با اشاره به اینکه افغانستان رقیب بالقوه ایران در زمینه 

 شمار هب ایرانی سرخ طالی برای جدی تهدید امر این که کردند استراتژیک محصول این تولید به اقدام خود مزارع در  ان و کشتزعفر

 .سال آینده، حرفی برای گفتن نخواهیم داشت 10 تا روند این ادامه صورت در که چرا رود، می

به اروپا وجود دارد که برای افغانستان نیست، بنابراین  ایرانیصادرات زعفران حسینی ادامه داد: پیچیدگی های متعددی برای 

ه ب زعفران صادرات  عمده زعفران تولیدی به افغانستان صادر می شود و از آنجا که افغانستان رقیبی برای ایران محسوب می شود؛

در بازار خبر داد و  نرخ زعفرانکاهش عضو شورای ملی زعفران در بخش پایانی سخنان خود از .افغانستان خیانت به کشور است

هزارتومان است که این رقم نسبت به  900میلیون و  5و حداکثر  800میلیون و  4گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ 

 .هفته های اخیر کاهش داشته است

https://www.yjc.ir/fa/news/6552744/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8% 
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 زیتون
 فودپرس 1397خرداد ماه  29سه شنبه 

 اندهزار هکتار از باغات زیتون آلوده20افزایش جمعیت مگس زیتون در باغات کشور/ 

های دما و افزایش رطوبت بر اثر بارش ماهزا سازمان حفظ نباتات گفت: کاهش نسبی مدیر دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت

 .اخیر شرایط بسیار مناسبی برای افزایش جمعیت آفت مگس زیتون به وجود آورده است

هزار هکتار از باغ های زیتون 20سپیده قاسمی؛ محمدظاهر رجبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآنالین با بیان اینکه  -اقتصادآنالین 

شکیل ها به مرحله تین و گیالن آلوده به مگس زیتون هستند، افزود: با توجه به اینکه درختان باغات این استانهای زنجان، قزواستان

اند غذای کافی برای ادامه حیات و افزایش بیشتر جمعیت مگس زیتون وجود ندارد اما، باید نسبت به امکان طغیان هسته میوه نرسیده

 .این آفت در آینده آماده بود

گیرد و باید قبل از آن رسد که توسط مگس زیتون مورد حمله قرار میای میه داد: در تیر ماه رشد میوه زیتون به مرحلهوی ادام

 .اقدامات پیشگیری انجام شود

رجبی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی تا کنون انجام گرفته است، گفت: نشست هماهنگی با مسئوالن استان های مورد تهدید 

 اند،ار شده و شبکه پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات اطالعات الزم را به کشاورزان برای همکاری با ماموران این سازمان دادهبرگز

 .شودهمچنین در تمام باغات جمعیت مگس زیتون با دقت رصد می

ز و سموم مناسب برای مبارزه با مدیر دفترپیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات اضافه کرد: تجهیزات مورد نیا

 .این آفت آماده شده است و نگرانی برای احتمال خسارات باال توسط این آفت در سالجاری وجود ندارد

رجبی در پایان تاکید کرد: شرایط آب و هوایی برای افزایش جمعیت آفت مگس زیتون مهیاست اما اقدامات انجام گرفته برای 

 .ستپیشگیری از خسارات مناسب ا

رویه میوه زیتون از کشورهای همسایه به کشور راه یافته و و بر اثر واردات بی 83به گزارش اقتصاد آنالین؛ آفت مگس زیتون از سال 

 .های فوق و البته کمی هم در استان گلستان استخیز کشور در استانگانه زیتونکانون اصلی پراکنش آن مناطق سه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=db7705011e7c4d27bab 
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 سالمت
 فارس - 97/۰3/29 : تاریخ

 شود خوراکی اجباری می بندی قارچد روی بستهردرج هولوگرام استاندا

گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای اطمینان خاطر مردم از سمی نبودن ها، مدیرکل امور گلخانه

  .شوداجباری می بندی قارچهای خوراکی، هولوگرامی طراحی شده که نصب آن بر روی بستهقارچ

مرضا تقوی صبح امروز از نشان استاندارد ملی قارچ خوراکی رونمایی کرد و گفت: ، غالخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

های باز های سمی که از محیطپس از اتفاقات اخیر طی دو ماه گذشته و مسموم شدن تعدادی از هموطنان به دلیل مصرف قارچ

ودیم و برای انکه به مردم این اطمینان خاطر جمع آوری شده بود متاسفانه شاهد کاهش مصرف قارچ خوراکی در برخی نقاط کشور ب

بندی شده اطمینان داشته باشند، هولوگرامی را طراحی کردیم که باید از های خوراکی بستهتوانند از سالمت قارچرا بدهیم که می

 .دار درج شودهای پرورشی واحدهای پروانهبندی قارچیکی دو ماه آینده به صورت اجباری روی بسته

توانند با پیامک کردن مورد مشخصات این نشان افزود: شماره سریال مشخصی روی این هولوگرام درج شده که هموطنان میوی در 

ر های تقلبی نامعتباین شماره سریال به انجمن صنفی مرتبط از محل تولید این قارچ اطمینان خاطر حاصل کنند و شماره سریال

گیرانه اعطای این هولوگرام به کارگاههای پرورش وی در مورد شرایط سخت.واهد شدها مشخص خخواهد بود و این شماره سریال

مولفه را برای دریافت این هولوگرام رعایت کنند که یکی از آنها داشتن پروانه بهره  3دهندگان قارچ باید قارچ گفت: تمام پرورش

یدکنندگان قارچ باشند و در کنار آن نظارت ادواری تولید را برداری از وزارت جهاد کشاورزی است و دیگر آنکه باید عضو انجمن تول

های طبیعی توسط های سمی که تمام آنها از محیطبه گزارش خبرنگار فارس طی دو ماه اخیر به دلیل مصرف قارچ.دریافت کنند

ادی شد که همین مسئله آوری شده بود، موجب مرگ و بستری شدن تعداد زیهای غربی کشور جمعبرخی از هموطنانمان در استان

های سمی ندارند، نیز خودداری کنند های خوراکی که هیچ ارتباطی با قارچو اطالع رسانی نادرست موجب شد تا مردم از مصرف قارچ

و وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از کاهش سرانه مصرف قارچ و همچنین ضرر تولیدکنندگان این صنف دستورالعمل نصب 

 .بندی در دستور کار قرار دادهای بستهبر روی قارچ هولوگرام را

https://www.farsnews.com/news/13970329000526/% 
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 سالمت
 فودپرس 1397خرداد ماه  29سه شنبه 

 شودمی بندی قارچ اجبارینصب هولوگرام بر روی بسته

  .شود رونمایی شدهای قارچ به منظور اطمینان از سالمت آن نصب میبندیامروز طی مراسمی از هولوگرامی که روی بسته

های خوراکی اظهار کرد: به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، غالمرضا تقوی در حاشیه مراسم رونمایی از هولوگرام قارچ

اری از وزارت بردهای بهرهشود که سه ویژگی داشته باشند؛ این تولید کنندگان باید پروانهدگانی داده میاین هولوگرام به تولیدکنن

 .کنند دریافت را تولید بر ادواری نظارت و باشند خوراکی قارچ تولیدکنندگان انجمن عضو همچنین  جهاد کشاورزی را داشته

ند توانمکاری انجمن قارچ خوراکی درج می شود که براساس آن مصرف کنندگان میها شماره سریالی با هوی افزود: روی این هولوگرام

 .با پیامک کردن شماره سریال موجود بر روی این هولوگرام از محل تولید قارچ مطمئن شوند

 پاسخی  ل آنهای تقلبی در صورت ارسال شماره سریاهای وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برای تشخیص هولوگراممدیر کل گلخانه

 .شودمی دریافت نامعتبر

 .وشدهای قارچ خوراکی از یک تا دو ماه آینده اجباری میوی تصریح کرد: نصب این هولوگرام بر روی بسته

بنابراین گزارش در ماههای گذشته به دلیل مصرف قارچهای غیرخوراکی برخی افراد جان خود را در برخی مناطق کشور از دست 

رت جهاد کشاورزی با همکاری انجمن قارچ کشور به منظور دادن اطمینانهای الزم برای مصرف قارچ هولوگرامی بر اند که وزاداده

کند تا مصرف کنندگان بتواند اصالت محل تولید را تشخیص دهند. افرادی که در ماههای بندی این محصوالت درج میروی بسته

 .صرف قارچهای غیرخوراکی کرده بودند که از مراتع طبیعی برداشت شده بودگذشته جان خود را از دست داده بودند اقدام به م

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3a8979679da44c0baf543 
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 سالمت
 فودپرس 1397خرداد ماه  27یک شنبه 

 خونیالعاده برای مبارزه با کمدمنوش فوق

 .کند و برای افرادی که غلبه سودا دارند، مناسب استدمنوش افسنتین کم خونی را رفع و خون را تصفیه می <غذا و تغذیه

خشک و شنزارها  سانتی متر است که در زمین های 120تا  80سال( به ارتفاع  2افسنتین گیاهی علفی و پایا )با طول عمر بیش از 

 .قرمز و زرد است های آن سبز مایل به سفید و گل های آن به شکل خوشه و به رنگروید؛ رنگ برگمی

کند و برای افرادی که غلبه سودا دارند، دمنوش افسنتین کم خونی را رفع و خون را تصفیه می :خواص قلبی و عروقی افسنتین

اند باید برد؛ مبتالیان به تصلب شرایین و افرادی که سکته مغزی کردهنیز از بین می ها رامناسب است؛ دمنوش افسنتین رسوب رگ

 .از این دمنوش استفاده کنند.دمنوش افسنتین برای تقویت قلب نیز موثر هست

های عصبی موثر است؛ اشخاصی که دچار دمنوش افسنتین در درمان بیماری :اثرهای دمنوش افسنتین بر دستگاه عصبی

دمنوش افسنتین حافظه را تقویت و  .های آشفته )کابوس( و عصبانیت هستند باید از این دمنوش استفاه کنندبی، خوابخوابی

 .کندسرگیجه را رفع می

کند؛ این دمنوش در دمنوش افسنتین کبد را تقویت و عوارض ناشی از نارسایی کبد را رفع می :اثرهای دمنوش افسنتین بر غدد

 .وثر هستدرمان یرقان نیز م

 .دمنوش افسنتین برای رفع بوی بد دهان و درمان گلو درد موثر است :خواص تنفسی دمنوش افسنتین

اثرهای دمنوش افسنتین بر دستگاه حرکتی: دمنوش افسنتین برای درمان بیماری واریس، رعشه و لقوه مفید است. افراد برای رفع 

 .درد را با دمنوش غلیظ افسنتین کمپرس کنند دردهای عضالنی و دردهای روماتیسم مفصلی باید محل

کند. این دمنوش برای دمنوش افسنتین سودا و بلغم زائد بدن را دفع و هضم غذا را آسان می :خواص گوارشی دمنوش افسنتین

ی صفراو های مزمنهای ناشی از ضعف دستگاه هاضمه نیز موثر هست. دمنوش افسنتین معده و روده را تقویت و اسهالرفع یبوست

 .بردهای انگلی روده را نیز از بین میکند.این دمنوش کِرمرا درمان می

لیوان آب جوش در قوری بریزید و به  2یک قاشق چای خوری برگ و گل خشک شده افسنتین را با  :طرز تهیه دمنوش افسنتین

توانید و میل کنید.دمنوش افسنتین را می دقیقه بر روی شعله غیر مستفیم قرار دهید سپس آن را صاف، با عسل مخلوط 10مدت 

 .لیوان و به مدت یک هفته مصرف کنید 2روزانه 

زنان باردار و شیرده باید از مصرف دمنوش افسنتین خودداری کنند همچنین استفاده از این  :موارد منع مصرف دمنوش افسنتین

 .فسردگی ممنوع استدمنوش برای افرادی که زخم معده و روده دارند و نیز مبتالیان به ا

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c8d3733954a545d9ad 
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 سالمت
 فودپرس 1397خرداد ماه  22سه شنبه 

 در کاهش کلسترول کودکان D تاثیر رژیم غذایی سرشار از ویتامین

 .با کاهش کلسترول در کودکان مرتبط است D نتایج یک مطالعه جدید، میزان باال ویتامین طبق

بود  nmol/l 80خون شان بیش از  D به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه فنالند شرقی دریافتند کودکانی که میزان ویتامین

 .بودند LDL ارای میزان کمتر کلسترول بد یاد nmol/l 50کمتر از  D در مقایسه با کودکان دارای میزان ویتامین

خون و میزان پایین کلسترول خون مستقل از چربی بدن، فاکتورهای رژیم غذایی،  D محققان دریافتند ارتباط بین میزان باال ویتامین

 .فعالیت فیزیکی، تحصیالت والدین و طول روز قبل از گرفتن نمونه خون بود

خون و میزان چربی خون نیاز به تحقیقات  D خیص علل وجود این ارتباط بین میزان ویتامینمحققان تاکید می کنند برای تش

 .بیشتری است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=50469ef4bc4343d0a0c72 
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 سالمت
 فودپرس 1397خرداد ماه  3۰چهار شنبه 

 برای پیشگیری از پوکی استخوان چه کنیم؟

یک متخصص تغذیه گفت: شکستگی ناشی از پوکی استخوان به راحتی ترمیم نشده و گاهی برای فرد از کار افتادگی  <غذا و تغذیه

کودکی غافل نبوده و دریافت سه تا چهار واحد لبنیات در  از همان سنین D کند؛ لذا بایستی از دریافت کلسیم و ویتامینایجاد می

 .روز باید مورد توجه قرار بگیرد

پیام فرحبخش دکتری تغذیه درباره عوامل بروز پوکی استخوان در افراد گفت: شکستگی ناشی از پوکی استخوان به راحتی ترمیم 

از همان سنین کودکی غافل نبوده   D از دریافت کلسیم و ویتامین کند؛ لذا بایستینشده و گاهی برای فرد از کار افتادگی ایجاد می

 .و دریافت سه تا چهار واحد لبنیات در روز باید از دوران کودکی مورد توجه قرار بگیرد و این روند تا سنین کهنسالی ادامه پیدا کند

 .کرد ذفح زندکی از را لبنیات توان نمی لذا ست؛نی  فرحبخش بیان کرد: جایگاه کلسیم مغز دانه ها و حبوبات با شیر قابل مقایسه

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی به افراد توصیه کرد اگر در مصرف شیر و ماست دچار مشکالت جسمی می شوند ، می توانند دوغ 

 .رودرا جایگزین این مواد لبنی کرده و یا غذاهایی مصرف کنند که در آنها کشک به کار می

غذیه های تاین مطلب که چربی مانع جذب کلسیم است، ادامه داد: خامه و کره، چربی لبنیات بوده و در تقسیم بندیوی با اشاره به 

در متابولیسم کلسیم خیلی موثر است. منابع غذایی در این زمینه خیلی  D نمی توان آنها را لبنیات تصور کرد. همچنین ویتامین

در بدن توسط آزمایش، افراد می توانند مکمل های دارویی را به صورت قرص و   D امینکارایی ندارند و بعد از چک کردن سطح ویت

 منی  روزی حداقل باید اما کنند می تامین را دی ویتامین از مقادیری گوشت و شیر  آمپول استفاده کنند. گرچه زرده تخم مرغ،

ها، صورت و مقداری از پاها در این فرایند باید در کنیم. دستالزم را کسب  D ویتامین تا  عت در معرض نور آفتاب موثر باشیمسا

نوربخش درباره افرادی که اضافه ورن دارند، نیز خاطرنشان کرد: این افراد برای پیشگیری از ابتال به پوکی .معرض آفتاب باشند

خوان شده و برداشت کلسیم افراد را های سریع نیز باعث پوکی استاستخوان باید اضافه وزن خود را کاهش دهند. البته کاهش وزن

مختل می کند. اشخاص نباید بدون مشورت با پزشک این کار را انجام دهند چرا که با از دست دادن شدید آب بدن و یا از بین بردن 

 صورت هنوشاب و چای نوشیدن توسط که  زیاد فسفر و کافئین مصرف از  عضالت، وضعیت استخوان های بدن را بدتر می کنند. باید

 منابع زا است بهتر و شود استخوان پوکی باعث تواند می گازدار های نوشیدنی اندازه از بیش مصرف که چرا کنند اجتناب گیرد، می

 .کنند استفاده مکمل های قرص جای به لبنی

سال سطح کلسیم خود را از سال باید یک بار در  65این متخصص تغذیه و رژیم درمانی در پایان اظهار کرد: تمام خانم های باالی 

 70همچنین آقایان باالی  .ارزیابی کنند و اگر سطح آن کاهش داشت، داروهای مربوطه را دریافت کنند  طریق آزمایش های مربوطه

 .سال هم باید مورد ارزیابی در این زمینه قرار بگیرند

tp://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ht41f56d4d9c 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 ایران اکونا – 1397خرداد / /  29سه شنبه , 

 پروران خوزستان حل نشده استمشکل آب آبزی

تباط مستقیما با معیشت و اقتصاد مردم ارکه تولید ارتباطی با سیاسی بازی ندارد و پروران خوزستان با بیان اینرییس اتحادیه آبزی

ها پروران در بحث تامین آب مورد نیاز آنشود مشکالت حل شده است، صحیح نیست و مشکالت آبزیکه عنوان میدارد، گفت: این

پروران استان وجود دارد، اشاره به مشکالتی که در موضوع تامین آب موردنیاز آبزی با  سید مصطفی موسوی.همچنان پابرجا است

های استان پروریها همچنان پا برجا است و بسیاری از آبزیپروران در بحث عدم تامین آب مورد نیاز آناظهار کرد: مشکالت آبزی

 .تشود مشکالت حل شده است، صحیح نیسکه عنوان میتعطیل هستند و این

شود، مجوز های جدی مواجه هستند. آنچه که عنوان میپروری در استان تعطیل و با بحرانوی افزود: بسیاری از واحدهای آّبزی

پروری استان امسال ضربه مهلکی را پروران دریافت شده است، در عمل چیز دیگری است و آبزیآبگیری و تامین آب مورد نیاز آبزی

گیرد، تصریح کرد: که امسال تامین آبی صورت نمیپروران خوزستان با بیان اینرییس اتحادیه آبزی.دبه خود دیده و خواهند دی

پروری استان نیز با توجه به این شرایط تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. اگر اداره امسال آب بسیار کم است و بسیاری از مزارع آبزی

 .پروری باشد، شاید بتواند مقداری از درد آبزی پروران را کاهش دهدمزارع آبزی های وارد شده بهکل شیالت به دنبال تامین خسارت

بینند اما واقعیت این است که تولید ارتباطی با سیاسی بازی موسوی عنوان کرد: متاسفانه مسئوالن فقط جنبه سیاسی کارها را می

حل نشود، روز به روز شرایط برای تولیدکنندگان و مردم ندارد و مستقیما با معیشت و اقتصاد مردم ارتباط دارد و اگر مشکالت 

وی ادامه داد: مسئوالن باید ارتباط بیشتری با مجموعه تولیدکنندگان داشته باشند، تا شاید شاهد حل مشکالت .شودتر میسخت

وارد  هایان بخشی از خسارتپروران استان باشند تا در صورت امکها باشیم. مسئوالن در اداره کل شیالت پیگیر مشکالت آّبزیآن

به گزارش ایسنا، نبی اهلل خون میرزایی مدیرکل شیالت خوزستان پیش .ها پرداخت کنندشده به آبزی پروران را به کمک دولت به آن

بود که های کرخه، دز و کارون مجاز به آبگیری هستند، عنوان کرده که همه مزارع پرورش ماهی در حوزه رودخانهاز این با بیان این

 .ها رو به اتمام استاند و آبگیری آنمزارع پرورش ماهی در استان کار خود را آغاز کرده

http://iranecona.com/84787/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9 
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 شکر
 فارس - 97/۰3/22 : تاریخ

 اقتصاد قیمت خرید چغندرقند پاییزه و جایزه آن تعیین شدتوسط شورای 

مصوبه شورای اقتصاد درباره اصالح قیمت خرید چغندر قند پاییزه و تعیین جایزه در قبال تحویل هر تن چغندر قند از سوی رئیس  

، مصوبه شورای اقتصاد درباره خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد

اصالح قیمت خرید چغندر قند پاییزه و تعیین جایزه در قبال تحویل هر تن چغندر قند از سوی محمدباقر نوبخت دبیر شورای اقتصاد و رئیس 

 .سازمان برنامه و بودجه به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد

و  1396/7/19مورخ  020/17883های شماره درخواست 1397/03/7 مورخ جلسه در اقتصاد شورای  ن مصوبه آمده است:در ای

شورای اقتصاد موضوع  1397/2/5مورخ  45523وزارت جهاد کشاورزی در مورد اصالح مصوبه شماره  1397/2/8مورخ  020/2013

را به  1396و محصوالت باغی برای سال  1397تر ابریشم برای سال پیلهقیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی، برگ سبز چای و 

 .بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد (2( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )26استناد ماده )

 .یابددرصد تغییر می 15درصد به  16پاییزه از ( مصوبه مذکور درصد عیار برای چغندر قند 1جدول شماره ) 6در توضیحات ردیف  -1

نحوه محاسبه قیمت خرید چغندر قند پاییزه برای عیارهای مختلف، بر اساس فرمول مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی و انجمن 

 .شودهای قند و شرک ایران تعیین میصنفی کارخانه

 .شودفه میالذکر اضامتن ذیل در انتهای جدول شماره یک مصوبه فوق -2

ریال  1000ریال برای چغندر قند بهاره و  1200کیلوگرم تفاله خشک )به نرخ هر کیلوگرم  20در قبال تحویل هر تن چغندر قند »

ریال برای چغندر  6500ریال برای چغندر قند بهاره و  7500کیلوگرم قند یا شکر )به نرخ هر کیلوگرم  2برای چغندر قند پاییزه( و 

ریال هزینه حمل در سقف قیمت ابالغی  410شود. به ازای هر کیلوگرم چغندر قند مبلغ به عنوان جایزه تحویل میقند پاییزه( 

 .منظور شده است

 «.کنندگان و ایجاد بار مالی برای دولت شودوری کارخانجات، نباید سبب افزایش قیمت مصرفاصالحات فوق از طریق بهبود بهره»

https://www.farsnews.com/news/13970322001088/%D9%82%DB%8C% 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - 97/۰3/3۰ : تاریخ

 شودشیر مدارس با دو سال وقفه از مهر امسال توزیع می

  .شودمجدداً اجرا می 97مهر ماه  15با تصمیم کارگروه تنظیم بازار، طرح توزیع شیر در مدارس با دو سال وقفه از  

ارس ر مدبه نقل از شاتا، با تصمیم اعضای این کارگروه در نشست چهار ساعته دیروز، مقرر شد، توزیع شی خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .مهر ماه امسال اجرایی شود 15حداکثر از 

نامه اجرایی این تصمیم حداکثر ظرف یک ماه آتی، در قالب طرحی توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش شیوه

 .گیری به کارگروه ارایه خواهد شدبرای تصمیم

های تولید در قیمت و صنایع لبنی ، عوامل موثر در برآورد هزینه در این نشست همچنین مقرر شد، به منظور حمایت از دامداران

 .تمام شده شیرخام و صنایع لبنی در کمیته تخصصی مربوطه بررسی و نتیجه به کارگروه تنظیم بازار اعالم شود

ی کاال از جمله هماهنگ سازی سیستم حمل و نقلعالوه بر این به منظور ایجاد تسهیل در فرآیند کاالرسانی تمهیدات الزم جهت روان

 .ای کشور پیش بینی شدبا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای تامین اقالم مورد نیاز ناوگان حمل و نقل جاده

بر اساس حکم محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسؤولیت دبیری کارگروه تنظیم بازار به حسن یونس سینکی 

تفویض شده است و پیش از این محسن بهرامی ارض اقدس عهده دار این سمت « بازرگانی این وزارتخانه معاون امور اقتصادی و»

ای های تخصصی ذیربط و با مسئولیت دستگاه ههمچنین ساختار تصمیم گیری برای کارگروه تنظیم بازار با شکل گیری کمیته.بود

 .متولی و عضویت اعضای مرتبط تدوین شد

https://www.farsnews.com/news/13970330000779/%D8%B 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۸تاریخ: 

 قیمت شیرخام و لبنیات، تعیین تکلیف می شود

صبح در جلسه ستاد تنظیم بازار تعیین  9رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: نرخ خرید شیرخام و محصوالت لبنی فردا ساعت 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگار با  احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو.تکلیف خواهد شد

در بازار اظهار کرد: نرخ خرید شیر خام و محصوالت لبنی  نرخ شیرخام و لبنیاتبا اشاره به آخرین وضعیت تعیین و تکلیف  ،خبرنگاران جوان

 .شد خواهد تکلیف تعیین بازار تنظیم ستاد جلسه در صبح 9  فردا ساعت

وی با انتقاد از تعلل دولت در بررسی نرخ نهایی شیر خام و محصوالت لبنی در بازار افزود: دولت برای کنترل تورم تصمیمی برای 

رخ نوسان شدید نافزایش قیمت این محصوالت ندارد که این امر با واکنش شدید تولیدکنندگان روبرو شده است، چرا که با وجود 

 .خرید شیر خام و لبنیات، تورم از جیب تولیدکنندگان پرداخت می شود و ثبات نرخ نهاده های دامی

 700یک هزار و  نرخ تمام شده هر کیلو شیرخاممقدسی ادامه داد: با توجه به آنکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید 

انجمن گاوداران با صنایع لبنی، هر کیلو شیرخام با  کند که به سبب توافق دو ماه اخیرتومان اعالم کرد، اما ستاد تنظیم بازار ادعا می

تومان از دامداران خریداری شود و این در حالی است که در دو ماه اخیر نرخ توزیع ذرت و کنجاله سویا از سوی  550نرخ یک هزار و 

 .تومان افزایش یافته است 350و  150پشتیبانی امور دام به ترتیب 

و کنجاله  100به یک هزار و  950توسط پشتیبانی امور دام از  نرخ توزیع هر کیلو ذرتو ماه اخیر به گفته این مقام مسئول در د

 .تومان افزایش یافت 950به یک هزار و  600سویا از یک هزار و 

هزار  2نادر هم اکنون نرخ هر کیلو کنجاله سویا تحویل ب :وی با اشاره به محدودیت توزیع نهاده های دامی دولتی در بازار بیان کرد

تومان به دامدار توزیع می شود که با این وجود نرخ  750هزار و  2تومان بوده که با احتساب هزینه های حمل و نقل با قیمت  650و 

 . تومان است 560تمام شده هر کیلو شیر خام درب دامداری یک هزار و 

د نرخ ارز، خودرو و سایر کاالها در بازار، ستاد تنظیم بازار به رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان تصریح کرد: با وجود نوسان شدی

درصد افزایش دهد؛ این امر در نهایت به زیان انباشت  10را بیش از  محصوالت لبنیسبب کنترل تورم قصد ندارد نرخ شیرخام و 

 .زندتولیدکنندگان، دامن می

https://www.yjc.ir/fa/news/6568075/%D9%82%DB%8C%D9% 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس 1397خرداد ماه  3۰چهار شنبه 

 اعالم قیمت های جدید لبنیات طی هفته آینده

  .فرآورده های لبنی خبر دادقیمت خرید  "منطقی"معاون وزارت جهاد کشاورزی در امور بهبود تولیدات دامی از افزایش 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرتضی رضایی اظهار کرد: بررسی موضوع قیمت لبنیات و شیر به کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور رفته 

وی اضافه کرد: افزایش قیمت محصوالت لبنیات به صورت منطقی در سال  .و طی هفته آینده قیمت این محصوالت اعالم می شود

رضایی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در بازار گفت: این نوسانات سبب افزایش حبابی  .گذشته امتحان خود را پس داده استهای 

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: امروز کشور در تولید شیر  .قیمت ها شده اما مقطعی است و این افزایش ها واقعی می شود

رضایی دربخش دیگری از سخنان خود به تامین نهاده ها اشاره کرد و گفت: در بخش نهاده  .است به مرز خودکفایی و صادرات رسیده

  .های ذرت، سویا و جو محدودیت نداریم و به اندازه کافی وجود دارد

ثبت سفارش  تومانی برای کنجاله سویا به هر میزان که 800هزار و  3وی افزود: دولت نیز به طور کامل این آمادگی را دارد که ارز 

رضایی از اتحادیه ها، تشکل ها، تعاونی ها و انجمن های صنفی در بخش کشاورزی خواست که با توجه به نوسانات  .بشود را تامین کند

  .موجود در بازار، تامین نهاده ها را بر عهده گیرند

صرف این فرآورده ها در بین مردم کم وی گفت: یکی از بزرگ ترین چالش ها در بخش مصرف شیر و لبنیات این است که میزان م

 .است درحالیکه ارزش غذایی محصوالت لبنی باال است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=406c9423a1e44ae3a 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۶تاریخ: 

 هزار تنی نیاز کشور به کاغذ روزنامه 70قطع واردات در بخش کاغذهای بسته بندی/کاهش 

 .گیردهای بسته بندی، به دلیل کیفیت باال و قیمت مناسب ،واردات صورت نمییک مقام مسئول گفت:در بخش کاغذ

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  ر در گفت و گو با خبرنگارابوالفضل روغنی رئیس انجمن تولیدکنندگان کاغذ و مقوای کشو

ست های تولیدی ابخش ؛اظهار کرد: بهره باالی بانکی، مشکالت ارز، تامین مواد اولیه و بیمه مشکالت عمده،باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس انجمن تولیدکنندگان کاغذ و مقوای کشور با اشاره افزایش واردات تصریح .را نیز تحت تاثیر قرار داده است صنعت کاغذکه 

 .کرد:تامین ارز ارزان قیمت و ورود افراد غیر متخصص به این صنعت رکود تولیدات داخلی در این حوزه را به همراه داشته است

های فرهنگی و کمک به آن، گاهی در مجلس بیان کرد:برای حفظ بستر واردات کاغذوی با اشاره به وضع برخی از قوانین در حوزه 

درصد ارزش افزوده  9 " پرداخت از  کند.معافیت واردکنندگان کاغذشود که ناخواسته تولیدات داخلی را نابود میقوانینی تصویب می

در کشور ،ابراز کرد:در بخش  های بسته بندیکاغذروغنی با اشاره به تامین .مصداق بارز این امر است "های داخلیاز تولید کاغذ

به گفته وی؛ در کاغذ روزنامه و تحریر به دلیل .گیردهای بسته بندی، به دلیل کیفیت باال و قیمت مناسب ،واردات صورت نمیکاغذ

ه تامین می شود. نیاز بازار ب وارداتگیرد و نیاز بازار از طریق چندانی صورت نمی نبود زیر ساخت و فضا برای سرمایه گذاری، تولید

 توان طریق از آن تامین  توان بهسال می 3  هزار تن است که در صورت حمایت مسئوالن، ظرف مدت 350کاغذ روزنامه حدود 

 .پرداخت داخلی

رئیس انجمن تولیدکنندگان کاغذ و مقوای با بیان اینکه نیاز به کاغذ روزنامه در کشور کاهش یافته است، اذعان کرد: به دلیل گسترش 

روغنی در پایان با اشاره به اشتغالزایی در این حوزه .هزارتن کاهش داشته است 70های دیجیتالی، نیاز به کاغذ روزنامه حدود رسانه

نفر به طور مستقیم مشغول به کار هستند . الزمه افزایش  250هزار تن کاغذ و محصوالت سلولزی حدود  10ولید هر گفت: به ازای ت

 .و ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه گذاری است حمایت از تولید داخلی  میزان اشتغال در این حوزه

https://www.yjc.ir/fa/news/6564953/%D9%82%D8%B7% 
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 صادرات و واردات  
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۸تاریخ: 

 بهبود روابط بانکی میان کشورها عاملی برای توسعه صادرات

 .محصوالت کشاورزی استیک مقام مسئول گفت: بهبود روابط بانکی میان کشورها، عاملی موثر در رونق صادرات 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

اظهار کرد: هر زمانیکه بانک های خارجی  نقل و انتقال ارز با انتقاد از مشکالت پیش روی صادرکنندگان مبنی بر ،خبرنگاران جوان

 .مستقیم انجام دهند، مشکل وارد کردن ارز صادراتی مرتفع خواهد شد طور به را  توانستند روابط بانکی با کشورها

انک ها وجود نداشته باشد، دردی از صادرات دوا نخواهد شد؛ به همین دلیل باید به گفته وی؛ تا زمانیکه امکان انتقال ارز از طریق ب

 صادرات رونق در موثری عامل هماهنگ شود، چراکه این امر بانک های داخلی و خارجی هر چه سریع تر روابط اقتصادی میان

 .بود خواهد کشاورزی محصوالت

وجود ندارد، افزود: با توجه به آنکه امکان جابه جایی مستقیم ارز وجود  امانه نیماسنورانی با بیان اینکه امکان ورود صادرکنندگان به 

 .ندارد؛ پس چگونه ممکن است که صادرکنندگان وارد این سامانه شوند؟

د که واین مقام مسئول ادامه داد: با وجود عالقه مندی صادرکنندگان برای انتقال ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی، انتظار می ر

 .کنند بانکی سیستم وارد را خود ارزی منابع  چارچوب مشخصی تعریف شود که صادرکنندگان بتوانند، به طور مستقیم

، گرانی حمل و نقل هوایی و نبود زیرساخت های الزم را از دیگر مشکالت پیش روی صادرکنندگان دانست و کمبود هواپیما وی

هوایی، دریایی و جاده ای باید به کار گرفته شود، چرا که در بخش هوایی نبود کارگو و استفاده برنامه مدونی در حمل و نقل  :افزود

 .از کارگوهای اجاره ای منجر به افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت چانه زنی در بازارهای جهانی می شود

اگرچه به توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی از جمله  نورانی با بیان اینکه امروزه تمامی نگاه ها به واردات معطوف شده است، گفت:

 .کشاورزی امیدوار هستیم، اما هم اکنون تمامی هدف ها وارداتی است؛ درحالیکه نگاه وارداتی ما را به جایی نخواهد رساند

زایی و اشتغال  توسعه تولید و صادرات با افزایش درآمد :وی با اشاره به اینکه واردات به معنای خرج کردن است، بیان کرد

 .، به همین دلیل محصوالت استراتژیک به هر قیمتی باید در داخل تولید شودهمراه است

https://www.yjc.ir/fa/news/6552937/%D8%A8%D9%87%D8%A8% 
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 صادرات و واردات 
 فودپرس 1397خرداد ماه  3۰چهار شنبه 

 ممنوع شدن واردات برخی از کاالها در آینده

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: پیرو تاکیدات رهبر معظم انقالب، فهرستی برای ممنوع و محدود شدن برخی کاالها تهیه شده 

  .که برای تصویب در دست بررسی است

 اساسبر: افزود خبرنگاران جمع در تهران، کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق نمایندگان هیات نشست در « مجتبی خسروتاج»

  .کاال به طور کلی ممنوع می شود برخی واردات و محدود گمرکی حقوق افزایش با کاالها از برخی واردات شده، ارایه پیشنهادهای

نیازی به واردات کاالهای مشابه داخلی نیست؛ دولت این مساله را در سال  وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب بارها تاکید کرده اند که

 .گذشته و امسال در چند نوبت با افزایش تعرفه های گمرکی در دستور کار قرار داده است

عیت شود، وجود دارد؛ نخست ممنورویکرد برای جلوگیری از واردات کاالهایی که مشابه آن در داخل تولید می 2خسروتاج گفت: 

 .واردات و سپس محدودیت واردات از طریق افزایش حقوق گمرکی

 .هنوز فهرست مصوب نشده که اعالم شود وی در پاسخ به این پرسش که آیا خودرو در این فهرست قرار دارد، گفت:

 ذخیره مواد اولیه، تقاضا برای واردات را افزایش داد

افزایش تقاضای واردات به دلیل ارزان بودن نرخ ارز  :برای واردات ارز نیز گفتوی در پاسخ به پرسش ایرنا در مورد افزایش تقاضا 

 .درصد بیشتر است 10تومان بود،  3800تومان( نسبت به میانگین نرخ سال گذشته که  4200نیست زیرا نرخ ارز )

تولیدی از تحریم های آمریکا بیان کرد و معاون وزیر صنعت، افزایش تقاضا برای واردات را ناشی از دغدغه روانی و نگرانی واحدهای 

ه سازی داشتکنند ذخیرهبا خروج آمریکا از برجام، واحدهای تولیدی نگران تأمین مواد اولیه خود هستند؛ بنابراین سعی می :گفت

 .باشند و به همین دلیل تقاضای واردات را افزایش داده اند

 4200به معنای ارزان بودن نرخ ارز نیست، گفت: عمده واردات کشور براساس نرخ ارز وی با تاکید بر اینکه افزایش تقاضا برای واردات 

رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: آنچه باعث افزایش تقاضا برای واردات شده بیشتر ابعاد احتیاطی و .شودتومانی تامین می

 .سازی موجودی واحدهای تولیدی استذخیره

برخی بخش ها مانند پتروشیمی ها ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه نکنند، چه عواقبی خسروتاج درباره اینکه اگر 

ها و فوالدی ها دولتی است، وزیران مربوطه از چون مدیریت بخش هایی مانند پتروشیمی :برای آنها درنظر گرفته شده است، گفت

  .جمله وزیر نفت، صنعت و کار باید پاسخگو باشند

افزود: در صورتی که ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما عرضه نشود، مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه آنها مسترد نخواهد شد وی 

 .شود؛ عالوه بر این، صادرات آنها مشمول تشویق نیز نخواهد شدو صادرات آنها نیز مشمول مالیات می

همه این تنبیه ها، باز هم صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما تحویل ندهند معاون وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که اگر با 

چه اتفاقی می افتد؟ گفت: اگر دولت ببیند بخش هایی مانند پتروشیمی ها با این سیاست دولت همراهی نمی کنند، تصمیم های 

  .جدیدی اتخاذ خواهد کرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=435a57f1eed24 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=435a57f1eed24


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۵تاریخ: 

 کارخانه های خوراک دام با یک سوم ظرفیت خود کار می کنند

ذرت و سویا خام با یک سوم ظرفیت خود کار یک مقام مسئول گفت:کارخانه های خوراک دام به سبب تمایل مرغداران به استفاده از 

وه گر صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه تعاونی های خوراک دام، طیور و آبزیان در گفت و گو با خبرنگار.می کنند

منسوخ شده است، اظهار کرد: با توجه به آنکه تولید  واحد های مرغداری با اشاره به اینکه تولید خوراک در ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

خوراک یکنواخت و بهداشتی در آسیاب میکسرهای واحد های مرغداری غیر ممکن است؛بنابراین این موضوع به سبب کاهش بهره وری به ضرر 

 .درصد وزن الشه طیور بهبود می بخشد 8تا  6مرغداری تمام می شود در حالیکه با استفاده از خوراک آماده تولید کارخانه ها، صنعت 

پیشنهاد  وزارت جهاد کشاورزیوی افزود: با توجه به مزایای استفاده از خوراک آماده کارخانه ها در واحد های مرغداری، طرحی به 

 اختیار در آماده خوراک توزیع که چرا  طرف قرارداد شود کارخانه های خوراک دام با  ع ذرت و سویا خام،داده ایم تا به جای توزی

 .ضریب تبدیل و تولید گوشت و شیر با کیفیت تاثیر بسزایی دارد بهبود در ها واحد

این درحالی است که هم اکنون میلیون تن است، گفت:  20مسعودی با بیان اینکه ظرفیت اسمی کارخانه های خوراک دام در سال 

میلیون تنی معادل یک سوم ظرفیت  9خام با ظرفیت  ذرت و سویا کارخانه های خوراک دام به سبب تمایل مرغداران به استفاده از

وی نبود فشار از روی سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی بر واحد های مرغداری مبنی بر استفاده از .خود کار می کنند

 .اک دام آماده را دلیل اصلی ظرفیت خالی تولید کارخانه ها اعالم کردخور

ر د نوسان نرخ نهاده های دامیقائم مقام اتحادیه تعاونی های خوراک دام، طیور و آبزیان در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از 

تومانی به واردات نهاده های دامی تاکید کرده  3800بازار تصریح کرد: با توجه به آنکه بارها وزارت جهاد کشاورزی بر اختصاص ارز 

است، اما در ماه های اخیر قیمت کنجاله سویا و ذرت با نوسان چشمگیری در بازار روبرو شد. این درحالی است که تغییری در قیمت 

درصد  70تا  65را که فروش مرغ ایجاد نشده است با ادامه این روند اکثر تولیدکنندگان صنعت مرغداری ورشکست خواهند شد چ

 .هزینه تولید گوشت مرغ مربوط به خوراک است

https://www.yjc.ir/fa/news/6553778/%DA%A9%D8%A7%D8% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1397خرداد ماه  29سه شنبه 

 رسما از تنظیم بازار رفت/ بازار مواد غذایی رنگ تعامل و آرامش می گیرد؟محسن بهرامی 

 نارک بازار تنظیم ستاد دبیری از رسما اقدس ارض بهرامی محسن باالخره زنی گمانه و بحث مدتها از پس –اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .گرفت دست به را بازار تنظیم کارگروه دبیری فرمان سینکی یونس حسن و رفت

، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابالغی تمامی اختیارات خود در کارگروه تنظیم بازار «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .را به سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی خود تفویض کرد

ه تنها به طوری که ن بود کننده ناراضی و پرحاشیه بسیار دوازدهم و یازدهم دولت در  بنا بر این گزارش، عملکرد کارگروه تنظیم بازار

مردم و مصرف کنندگان بلکه تولیدکنندگان نیز از تصمیمات این کارگروه ناراضی بوده و گالیه داشتند. گالیه هایی که بخش مهمی 

می ارض اقدس بر عهده از آنها به نحوه اداره جلسات و دعوتها و اولویت بندی موضوعات بر می گشت. وظایفی که عمال محسن بهرا

 .داشت و نتیجه آنها گرانی، کمبود و برهم خوردن بازار مواد غذایی طی این سالها بود

اما فارغ از همه این موضوعات نحوه عملکرد محسن بهرامی در خصوص قیمت روغن نباتی و دخالت آشکار وی در مراودات بخش 

اتی را داشت سرو صدای زیادی به پا کرد تا جایی که حتی برخی افراد خصوصی در حالی که سالها سابقه حضور در صنعت روغن نب

خارج از صنعت روغن نباتی نیز به رفتارهای بهرامی در خصوص انجمن روغن نباتی، قیمت روغن نباتی و دخالتهای وی در تصمیمات 

ه تا کنون در مدیران دولتی کمتر دید صنعت روغن نباتی خرده گرفتند و رفتار وی را ناشی از برخوردهای شخصی تفسیر کردند که

عملکرد بهرامی در ستاد تنظیم بازار عمال نتوانست دولت، تولیدکنندگان و حتی مردم را راضی نگه دارد اما دوران بهرامی .شده بود

ود؛ زار سایه افکنده بدر تنظیم بازار را نمی توان در همین موارد بررسی کرد زیرا حاشیه های محسن بهرامی بر عملکرد او در تنظیم با

که در شبکه های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شد و « مردم فعال گرانی را تحمل کنند»اظهار نظر بهرامی در خصوص اینکه 

همچنین تصویری از حضورش در مصر و بر سر قبر محمدرضا شاه پهلوی آنهم با کت و شلوار عمال بهرامی را باحاشیه های پررنگ تر 

حال باید دید حضور حسن یونس سینکی که در دولت یازدهم نتوانسته بود انتظارات را برآورده کند در این .گیر کرده بوداز متن در

دوره می تواند خاطرات عملکرد مطلوبش در دولت اصالحات را زنده کرده و با ایجاد تعامل و همراهی با بخش خصوصی بازار مواد 

 !د و بازار مواد غذایی رنگ آرامش بگیرد یا اینکه اینبار نیز در بر همین پاشنه خواهد چرخید؟غذایی را آرام کرده و به ثبات برسان

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=0bca15796ec14e5e9ba 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1397خرداد ماه  21دو شنبه 

 اندازی آزمایشگاه تشخیص محصوالت تراریخته در موسسه صنایع غذاییراه

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از افتتاح آزمایشگاه تشخیص محصوالت تراریخته شمال شرق کشور در این موسسه 

ره گفت: این موسسه در راستای مأموریت خود نسبت به اخذ مجوزهای الزم زاده در این بابه گزارش ایسنا دکتر قدیر رجب.خبر داد

 .از سازمان غذا و دارو در زمینه تشخیص محصوالت تراریخته اقدام کرده است

ها به دستکاری ژنتیکی برای تولید روند رو به رشد جمعیت در جهان، دغدغه امنیت غذایی را افزایش داده، در نتیجه دولت :وی افزود

 .شونداند و کشورهای آمریکا، چین و استرالیا عمده تولیدکنندگان محصوالت تراریخته در جهان محسوب میای بیشتر روی آوردهغذ

زاده در خصوص الزامات تشخیص محصوالت تراریخته، تاکید کرد: به علت نبود تضمین کافی برای ایمنی مواد غذایی تراریخته رجب

تمالی مصرف این محصوالت در مطالعات انجام شده، اجماع نظر در خصوص مزایا یا معایب مصرف و از طرفی عدم تایید مضرات اح

ندگان کنگذاری محصوالت تراریخته جهت آگاهی بخشی به مصرفاین محصوالت وجود نداشته و بر این اساس دولت مکلف به لیبل

ه تشخیص محصوالت تراریخته شمال شرق کشور خبر داد رییس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از افتتاح آزمایشگا.شده است

 اندازی اینهای نظارتی به عنوان آزمایشگاه همکار از جمله اهداف راهو گفت: تشخیص محصوالت تراریخته و ارائه گزارش به سازمان

اه اندازی این آزمایشگگفت: با راه های روغنی استویژه دانهوی با بیان اینکه ایران واردکننده محصوالت تراریخته به.آزمایشگاه است

 .توان آزمایشات الزم را بر روی این محصوالت انجام دادمی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=18e7ae6c0b4341e199fe3 
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 غذاییصنایع 
 فودپرس 1397خرداد ماه  29سه شنبه 

 رسد درصد آرد کشور به نان صنعتی می11های نان صنعتی، گورستان تجهیزات وارداتی!/ فقط کارخانه

های مایتهای سنتی از حرییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان کشور گفت: دو نرخی بودن قیمت آرد و برخورداری نانوایی

  .های این صنعت در حال تبدیل شدن به گورستان تجهیزات وارداتی هستندهای صنعتی گرفته و کارخانهامکان رقابت را از ناندولتی 

دولت با وعده ممنوعیت صدور مجوز نان سنتی و اعطای  86سپیده قاسمی؛ محسن لزومیان با یادآوری اینکه در سال  - اقتصادآنالین

اکنون پس گذشت  :های تولید نان صنعتی کرد، به خبرنگار اقتصادآنالین گفترا تحریک به ایجاد کارخانهامتیاز سرمایه گذاران زیادی 

   .ای نیز برخودار هستندهای بیمهای و حمایتها از آرد یارانههای سنتی ادامه دارد بلکه آنها نه تنها صدور مجوز برای نانواییسال

 ها را یا از چرخه تولید خارجهای نان صنعتی و غیر منصفانه بودن فضای رقابت، این کارخانهخانهوی ادامه داد: هزینه باالی تولید کار

 .ها را کاهش داده استکرده یا ظرفیت تولید آن

 .درصد عنوان کرد 11لزومیان سهم تولید نان صنعتی از آرد کشور را 

ست، گفت: بهترین راهکار تک نرخی کردن قیمت آرد برای وی در پاسخ به این پرسش که راهکار ایجاد فضای رقابتی مناسب چی 

ایجاد فضای رقابت منصفانه است اما، اگر این امر در حال حاضر برای دولت امکان پذیر نیست با توجه به حجم کم آردی که در 

 .ای تحویل دادشود به این صنعت نیز آرد یارانههای نان صنعتی مصرف میکارخانه

را  ها بهداشتهای سنتی در سراسر کشور هستیم که بسیاری از آنمتاسفانه هر روز شاهد افزایش تعداد نانوایی لزومیان اظهار کرد:

 .ها رواج داردهای غیر مجاز در آندر تولید نان رعایت نمی کنند و استفاده از افزودنی

ای متعددی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ههای سنتی وجود ندارد، افزود: نامهوی با بیان اینکه نظارت کافی بر نانوایی

های سنتی هشدار داده ایم اما، همچنان تعداد زیادی سازمان غذا و دارو ارسال کردیم و نسبت به نتایج منفی رشد قارچ گونه نانوایی

 .کنندک و بزرگ توزیع میهای کوچای وجود دارد که نان را در شرایطی غیر بهداشتی تولید و در فروشگاهنانوایی زیر پله

ور به ویژه های صنعتی کشهای صنعتی از صدور نانرییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان کشور با تاکید بر سالمت نان

 .های مغزدار به کشورهای مختلف خبر دادنان

های با کاهش هزینه تولید و جان گرفتن کارخانه وی با بیان اینکه هم اکنون میزان صادرات در حد انتظار نیست، گفت: توسعه صادرات

 نان صنعتی به راحتی امکان پذیر است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=934d37a2796c446cbe85f 
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 صنایع غذایی
 ایران اکونا - 1397/  خرداد/  2۸دوشنبه , 

 است ;quot&تراریخته;quot&کدام محصوالت غذایی بازار ایران 

دلیل عدم درج اطالعات است اما به ;quot&تراریخته;quot&اکنون برخی از محصوالت غذایی موجود در بازار کشورمان هم

کنندگان امکان تشخیص این محصوالت را مصرفگذاری( تراریختگی بر روی برچسب این محصوالت )عدم اجرای قانون برچسب

ر مطلبی تخصص مهندسی ژنتیک ددکتر علی کرمی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی، متخصص بیوتکنولوژی پزشکی و فوق .ندارند

 :به بررسی محصوالت غذایی تراریخته موجود در بازار کشورمان پرداخته است؛ در ادامه مشروح این گزارش آمده است

ای در سفره غذایی مردم ایران وجود کنند هیچگونه محصول تراریختهها اعالم میاخیرا برخی افراد چه در سخنان خود و چه در رسانه

دهد یا این افراد اطالعات کافی ندارند یا با انکار، قصد پاک کردن صورت مسئله را جهت پیشگیری از استمرار ندارد! این نشان می

 .این مورد دارند بنا براین الزم دیده شده مطلب زیر خدمت مردم و آگاهی این افراد نوشته شودمطالبات مردمی در 

ای که در مورد محصوالت تراریخته در چند سال گذشته در ایران صورت گرفته، آگاهی مردم در های گستردهرسانیبا توجه به اطالع

ت محصوال هایی که در مورد خطرات ر افزایش یافته و با توجه به نگرانیزمینه توجه به سبک زندگی سالم و بخصوص تغذیه سالم بسیا

ها و سؤاالت مهمی در این زمینه تراریخته برای سالمت انسان، محیط زیست، منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی وجود دارد مردم نگرانی

پرسند این است: چه محصوالت ر مورد محصوال میمهمترین سؤالی که مردم د.دارند که الزم است بطور شفاف به آنان پاسخ داده شود

 ای در سبد غذایی مردم ایران وجود دارد؟تراریخته

 :کنیمتر شدن موضوع، این سؤال را به چند سؤال زیر تقسیم میبرای روشن

 تشخیص دهند؟ آیا محصوالت تراریخته در ایران وجود دارند؟ آیا در سبد غذایی مردم وارد شده؟ چگونه مردم این محصوالت را

 سازی واردات محصوالت تراریختهپنهان

میلیارد دالر محصوالت تراریخته به کشور بدون اینکه مردم آگاه  5عضو اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به واردات ساالنه 

رسانی صحیحی گونه اطالعباشند این محصوالت وارد سفره آنان شده است ضمن اینکه جز در شش ماه اخیر مسئوالن مربوطه هیچ

 !انددر این زمینه نداشته

 برنج تراریخته کشت کردند 83صدها کشاورز ایرانی سال 

وی درباره تولید محصوالت تراریخته در کشور نیز اظهار کرد: مقداری از این محصوالت به شکل آزمایشی در کشور تولید و حتی برنج 

گفته عمرانی با استناد به گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت ، در طبیعت رهاسازی شده است؛ به 83در سال 

 !اند، این نوع برنج را کشت کرده83نظام، صدها کشاورز در سال 

 محصول تراریخته در ایران مجوز مصرف دارند 3فقط 

های روغنی کلزا، سویا و ریخته شامل دانهمحصول تراژنی یا ترا 3مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون فقط قائم

 .ذرت در ایران مجوز مصرف دارند و هیچ محصول یا فرآورده دستکاری ژنتیک شده دیگری در بازار کشور وجود ندارد

شود البته مطمئن نیستم که فقط های روغنی سویا، کلزا و ذرت وارد کشور میحریرچی گفت: اکنون فقط سه محصول تراژنی دانه

شود اما در هر صورت حتی مجوز کشت شود یا محصول آماده روغنی آن نیز وارد میه روغنی مورد نیاز در صنعت روغن وارد میدان

 .ها نیز به جز در موارد محدود تحقیقاتی در کشور داده نشده استاین نوع دانه

 محصوالت تراریخته مجاز کشور کدامند؟
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دو محصول سویا و ذرت به صورت تراریخته یا اصالح ژنتیکی شده در بازار کشور وجود دارد رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد فقط 

 .و درج برچسب تراریخته بر روی این محصوالت نیز اجباری شده است

 میلیون تن ذرت همچنین بخش اعظم غذای دام و طیور ما که 6تمام سویای وارداتی به ایران تراریخته است و از سوی دیگر بیش از 

 .وارداتی است تراریخته است

 !کنندسال پیش محصوالت تراریخته مصرف می 20مردم ایران از 

درصدی محصوالت  100عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نمایندگان مجلس معتقد به ممنوعیت 

سال است که مردم ایران این محصوالت  20وز نیست بلکه تراریخته نیستند، گفت: مصرف محصوالت تراریخته مربوط به امروز و دیر

 !کنندرا استفاده می

 90کنند و حدود سال است مردم تراریخته مصرف می 15همچنین محمود توالیی؛ رئیس انجمن ژنتیک ایران نیز معترف است 

 .درصد تراریخته است 100شود و بطور درصد روغن مصرفی کشور ما وارداتی است که از آرژانتین و برزیل وارد می

 ها نبود؟شد این دعواها و مخالفتسال گذشته که مصرف می 15اگر تراریخته بد است چرا در 

 شودای از اتحادیه اروپا انجام نمیکشت محصوالت تراریخته در هیچ نقطه

های وارداتی تراریخته یا غذایی یعنی روغنگوید: اخیرا دو گروه از مواد رستگار؛ مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو نیز می

 .همان دستکاری شده ژنتیکی به طور رسمی و با تایید سازمان غذا و دارو به بازار عرضه شده است

ه کنند بلک، این محصوالت را خودشان استفاده نمیکنند اما برخی کشورهاهرچند کشورهای زیادی محصوالت تراریخته تولید می

شود؛ اما واردات این محصوالت را انجام ای از اتحادیه اروپا انجام نمیکنند؛ کشت محصوالت تراریخته در هیچ نقطهیها را صادر مآن

 .گویند مردم حق انتخاب دارندکنند و میگذاری میدهند و حتی برچسبمی

ابط دهیم؛ ضوباشد، اجازه واردات نمیاگر در محصوالت تراریخته، تغییرات ژنتیکی حتی یک درصد، بیشتر از استانداردهای موجود 

 .یابدایم و همچنان ادامه میگذاری محصوالت تراریخته را اعمال کردهبرچسب

های گوید مصرف محصوالت تراریخته ممکن است در درازمدت باعث جهشزهرا عبداللهی؛ رئیس اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت می

 .ناباروری شودژنتیک، افزایش تومورهای سرطانی و حتی 

های توزیع شده در بازار، اکثرا و بنا های سطح شهر بزنید تا متوجه شوید روغنکافی است سری به بازار فروش مواد غذایی و فروشگاه

 توان برای محصوالت کشاورزی و موادترین حالتی است که میاند! این خوشبینانهبه قولی، همگی از مواد اولیه تراریخته تولید شده

 .گذاری نشده باشدها در سبد غذایی ایرانیان جایای غیر از روغنذایی متصور بود و امیدوار بود که هیچ محصول تراریختهغ

این در حالی است که چندی پیش، رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرده بود: تا جایی که وزارت بهداشت اطالع دارد 

شود و ما برنج دستکاری شده نداریم، فقط واردات ما در دو مورد ذرت و مشتقات آن و ران کشت نمیای در ایهیچ محصول تراریخته

 .سویا )کنجاله و روغن( است

 های تراریخته در فروشگاه های سراسر کشورتصویر برخی از روغن

 حجتی واردات محصوالت تراریخته را تایید کرد

گوید: ما محصولی که تراریخته باشد، در کشور تولید محصوالت تراریخته به کشور میوزیر جهاد کشاورزی نیز با تایید واردات 

 .ستندشوند، تراریخته هکنیم اما بخشی از محصوالت تراریخته مانند سویا و ذرت و کمابیش برخی دیگر از محصوالتی که وارد مینمی
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 را ایران کردن تراریخته قصد سال است  20نفر اصلی که رغم ممنوعیت قانونی برای کشت محصوالت تراریخته در کشورمان، علی

آقای منتظری »کدین خود خبری مبنی بر تولید انبوه برنج تراریخته منتشر کرد؛ او ذیل عکس یک برنجکار نوشت: لین کانال در دارد

 «.دهدتولید شده نشان میکه محصول پربار خود را که بدون سم 1394شالیکار پیشتاز تراریخته کار در استان گلستان در سال 

 "برنج تراریخته"ایران نخستین کشور قربانی کشت صنعتی 

 نیا،یعل فرامرز با همراه داشت، عهدهبه را کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده مسئولیت ایران تراریخته سرکرده ، زمانی که 84سال 

 .ستا داشته اذعان تراریخته برنج( غیرآزمایشگاهی) حصار بدون و گسترده غیرقانونی کشت به برنج تحقیقات مؤسسه رئیس

دلیل عدم درج اطالعات تراریختگی این است اما به "تراریخته"اکنون برخی از محصوالت غذایی موجود در بازار کشورمان هم

 .کنندگان امکان تشخیص این محصوالت را ندارندمحصوالت، مصرف

اند که چرا مسئوالن اطالعات شفافی از لیست محصوالت د سال گذشته داشتههایی که مردم در چنمتاسفانه با همه درخواست

ها منتشر های واجد تراریختهدهند، هنوز هم لیست دقیقی از این محصوالت یا فرآوردهتراریخته موجود را بازار به مردم ایران نمی

 !شودنمی

ت که محصوالت تراریخته زیر در سفره غذایی مردم ایران وجود توان گفآوری اطالعات پراکنده موجود میبا تحقیق و بررسی و گرد

 باتین روغن نوع چند بروی فقط و هستند آنها تشخیص در سردرگم واقعا مردم دلیل نزدن برچسب تراریخته، دارد اما متاسفانه به

 "تراریخته یعنی شده ژنتیکی دستکاری": شده نوشته شد، مشاهده باال تصاویر در را آن از برخی که

های وارداتی و احتماال درصد کمی های بازار تراریخته است و محصوالت دیگری چون، ذرت، سویا و پنبهپس تقریبا اکثر روغن نباتی

 اما زنی اجباری توسط سازمان غذا و دارو با توجه به ابالغ قانون مصوب مجلس و دستور برچسب.برنج تراریخته در بازار وجود دارد

 .کنندمی امتناع قانون این اجرای از همچنان بهداشت وزارت مانند مرا متولیان

 زنیبرچسب این است الزم بنابراین با توجه به اینکه مردم بدون برچسب زنی به هیچ وجه قادر به شناسایی محصوالت تراریخته نیستند 

 شفاف دانستن حق آنان، انتخاب حق مردم، شهروندی حقوق به احترام با دارند انتظار مسئوالن از کشورمان مردم شود؛ اجرا سریعا

 .ی و داشتن غذای سالم، به این سؤاالت در مورد محصوالت تراریخته روشن و شفاف پاسخ دهندکشاورز و سالمت اهمیت حقیقت،
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۵تاریخ: 

 هزار تومان 8بازار گل در آستانه عید فطر/ قیمت هر شاخه رز سوپر با تزئین 

گل، ازدیاد تولید و رکود شدید بازار قیمت گل در آستانه عید فطر نوسانی نخواهد رئیس اتحادیه گل و گیاه گفت: با توجه به فراوانی 

درباره ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراکبر شاهرخی رئیس اتحادیه گل و گیاه در گفت.داشت

اظهار کرد: با توجه به فراوانی گل، ازدیاد تولید و رکود شدید بازار، قیمت گل در آستانه عید فطر نوسانی نخواهد  قیمت گل در آستانه عید فطر

 .ها جوابگوی هزینه هایشان نبودوشیبه گفته وی، رکود حاکم بر بازار در یک ماه اخیر به قدری شدید بود که فروش گل فر.داشت

ی نداشت تعریف بازار گل های گذشتهشاهرخی با بیان اینکه قیمت گل تابع عرضه و تقاضاست، افزود: امسال برخالف ماه رمضان سال

 .چرا که به سبب برخی مسائل اقتصادی قدرت خرید مردم کاهش یافته است

هزار، لیلیوم  20تا  10هزار، رز ایرانی دسته ای  6هزار، رز درجه یک  8با تزئین را  نرخ هر شاخه رز سوپررئیس اتحادیه گل و گیاه 

 .هزار تومان اعالم کرد 10تا  6هزار، آنتلیوم  4تا  3هزار، مریم  10تا  8هزار، میخک دسته ای  20تا  15

فراوانی برخالف سایر اقالم که با  در ماه رمضان خبر داد و گفت: قیمت گل به سبب درصدی نرخ گل 30کاهش وی در پایان از 

 .رو شدنوسان نرخ دالر دستخوش تغییراتی قرار گرفته بودند، با روند کاهشی در بازار روبه

https://www.yjc.ir/fa/news/6563764/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  31تاریخ: 

 آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم

هزار میلیارد تومان خریداری  4هزارتن گندم با ارزش بالغ بر حدود  400میلیون و  3یک مقام مسئول گفت:براساس آخرین آمارها، 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم در گفت و گو با.شده است

 4هزارتن گندم با ارزش بالغ بر حدود  400میلیون و  3اظهار کرد: براساس آخرین آمارها،  خرید تضمینی گندم، ، درباره آخرین وضعیتجوان

 .هزار میلیارد تومان خریداری و تحویل مراکز سیلوها شده است

 مطالبات گندمگاراندرصد  50اردیبهشت به طور کامل پرداخت شده است، افزود:  16وی با اشاره به اینکه مطالبات گندمگاران تا 

 .س از تحویل به مراکز خرید و ورود به سامانه پرداخت و مابقی در اسرع وقت به حساب آنها واریز می شودپ

 .برشمرد تولیدکننده گندم این مقام مسئول ؛خوزستان، گلستان و فارس را به ترتیب از استان های اصلی

پایان رسیده است، گفت: هم اکنون گندم از استان مجری طرح گندم با بیان اینکه برداشت گندم در اقلیم گرم و خشک جنوب به 

های نوار ساحلی خزر و مناطق معتدل در حال انجام است که تا دهه اول تیر ماه اقلیم مناطق سرد هم وارد چرخه خرید خواهند 

رچه د داشت، بیان کرد: اگوی با اشاره به اینکه خرید تا زمان تحویل گندم تولیدی کشاورزان به سیلوها و مراکز تحویل ادامه خواه.شد

میلیون تن برسد اما با وجود دیررس بودن تولید در مناطق اقلیم  10به  خرید تضمینی گندم میزان امسال  پیش بینی می شود که

 .معتدل و سرد، عملکرد تولید با روند افزایشی روبرو خواهد بود

سال قبل خبر داد و گفت: میزان خرید تضمینی گندم در  مشاور وزیر جهاد کشاورزی از کاهش جزئی خرید نسبت به مدت مشابه

مقایسه با مدت مشابه سال قبل ناشی از وجود دالالن، نگه داری بخشی از گندم تولیدی جهت خود مصرفی نزد کشاورزان و امید 

 .تولیدکنندگان به تغییر قیمت ها و تعلل در تحویل به مراکز خرید تا حدودی کاهش یافته است

خ به این سوال که آیا کاهش رغبت کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز دولتی ناشی از حضور دالالن و واسطه ها وی در پاس

این موضوع را تایید و تکذیب نمی کنم، چراکه همه ساله ،کمابیش این مسئله وجود داشته  :در امر خرید است یا خیر؟،تصریح کرد

به مراکز خرید دولتی نداشته است. در حال حاضر بهتر است این  گندم یلی نسبت به ارائهکه کشاورز به سبب خرید نقدی دالل، تما

موضوع از خود تولیدکنندگان پرسیده شود، چراکه آنها در جریان کامل این موضوع هستند و بنده تا پایان فصل برداشت نسبت به 

با بیان اینکه طوفان اخیر به برخی مناطق خسارت وارد کره اسفندیاری پور .کاهش میزان خرید نمی توانم اظهار نظری داشته باشم

طق از منا برخی در اخیر سرمای و طوفان که  است،افزود: با توجه به ذات کشاورزی و اثر پذیری آن از شرایط اقلیمی، می توان گفت

خرداد،میزان بارندگی نسبت به مدت  23مجری طرح گندم ادامه داد:براساس آخرین آمارها تا .تولید اثرات منفی به جا گذاشته است

درصد در اقلیم گرم و مناطق خشک جنوب کاهش داشته است که انتظار می رود به  27درصد و بلند مدت  22مشابه سال قبل 

وی در پایان تصریح کرد: کشاورزان با .سبب شرایط مساعد جوی در دیم زارهای مناطق معتدل و اقلیم سرد این میزان جبران شود

درصد  50تولیدی خود را تحویل مراکز دولتی و سیلوهای شرکت غله و سازمان تعاون روستایی دهند چرا که  گندمان کامل اطمین

 .مطالبات آنها پس از ثبت در سامانه و مابقی در اسرع وقت به حساب آنها واریز خواهد شد

ps://www.yjc.ir/fa/news/htt6570104/%D8%A2%D8% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  3۰تاریخ: 

 پای دالالن به خرید تضمینی گندم باز شد/خروج گندم تولیدی از چرخه آرد و نان

شود، این امر موجب شده تومان به صورت نقدی به دالالن فروخته می 1200یک مقام مسئول گفت: گندم تولیدی کشاورزان با نرخ 

 .تا گندم تولیدی از چرخه آرد و نان خارج شود

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

 گفت: ثبات نرخ خرید گندم، نقض خرید تضمینی خرید تضمینی گندمبا اظهار نگرانی نسبت به وضعیت کنونی  ،خبرنگاران جوان

 روی گندم خرید به  مرغداران محصوالت کشاورزی و نابسامانی بازار نهاده های دامی موجب شد که بسیاری از دالالن، واسطه ها،

 .است شده داغ حسابی محصول این داللی بازار وجود این با که بیاورند

وی افزود: طبق اعالم سخنگوی دولت، کشاورزان تا پایان آبان ماه سال گذشته مطالبات خود را به طور کامل دریافت نکرده اند؛ 

گیرند، کنند، بهتر از نسیه ای است که طی چند ماهه میکه امروز دریافت میبنابراین با یک حساب سرانگشتی در می یابند که پولی 

 .به صورت نقدی می کنند دالالن و مرغداران تومان به 1200به همین خاطر اقدام به فروش گندم با نرخ 

 آرد چرخه از گندم تا شد موجب  نسبت به فروش گندم به صورت نقدی به دامداران و مرغداران کشاورزان تمایل  ایمانی ادامه داد:

خبر  خرید تضمینی گندمرئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران از کاهش میزان . رود طیور و دام خوراک سمت به و خارج نان و

با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم، در می یابیم که میزان گندم تحویلی به دولت  را  داد و گفت: اگر آمار خرید تضمینی گندم

تومان توسط دالالن و مرغداران و تمایل کشاورزان،  1200کشاورزان کاهش یافته است، چراکه با وجود خرید نقدی گندم با نرخ توسط 

خرید گندم از چرخه دولتی خارج و به سمت مصارف خوراک دام و طیور رفته است که این امر نگرانی هایی برای آینده خودکفایی 

از جمله گندم، انتظار می رود که  محصوالت کشاورزیتوجه به افزایش قیمت تمامی اقالم به جز  به گفته وی؛ با.گندم در بر دارد

 .دولت تجدید نظری در قیمت گندم داشته باشد، چرا که هنوز گندم تولیدی برخی از استان ها برداشت نشده است

مرغداران تهدیدی برای تولید داخل و خودکفایی گندم در ایمانی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه خرید گندم توسط دالالن و 

سال های آتی به شمار می رود، از مسئوالن ذی ربط تقاضا داریم که تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی گندم داشته باشد تا در 

 .سال های آتی با کاهش تولید گندم در کشور روبرو نشویم

https://www.yjc.ir/fa/news/6566558/%D9%BE%D8%A7% 
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 گندم
 فارس - 97/۰3/27 : تاریخ

برابری تولید محصوالت کشاورزی طی چهار دهه/ برخی از روی خبث طینت به دنبال قطع تولید گندم  6افزایش 

 هستند

، گویند تولید گندم را قطع کنیمرئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی گفت: گندم ناموس زراعت ایران است و اینهایی که می 

میلیون تن رسیده  83میلیون تن به  13.3براساس خبث طینت دنبال این مسئله هستند و طی چهار دهه تولید محصوالت زراعی از 

، محمدرضا جهانسوز امروز در آئین پاسداشت چهل سال خدمات انقالب اسالمی در بخش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .است

گفت: براساس آماری که داریم،  های انقالب که همزمان با سال روز جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی برگزار شد،کشاورزی تحت عنوان شنبه

رسد و ضریب تغییرات حدود میلیون تن می 83به  95میلیون تن بوده که این رقم در سال  13.3، 57ل تولید بخش زراعی ما در سال میزان ک

هایی که انجام شده، وی در مورد افزایش یا کاهش سطح زیرکشت در حوزه محصوالت زراعی هم گفت: طبق بررسی .درصد افزایش دارد 523

 24میلیون هکتار رسیده است؛ یعنی تنها سطح زیر کشت  11.7ایم که اکنون این رقم به ون هکتار زمین زراعی داشتهمیلی 9.4قبل از انقالب 

  .درصد افزایش یافته که نشانگر افزایش عملکرد در هکتار است

ت و افزود: در چهل سال جهانسوز همچنین اصالح بذر و توزیع آن بین کشاورزان را یکی از عوامل مؤثر در افزایش تولید کشور دانس

اند سه برابر برابر افزایش یافته است و محصوالتی که تحت پوشش گواهی بذر قرار گرفته 20شده گذشته میزان تولید بذر اصالح

  .اندای دست پیدا کردههای ویژهمتخصصان کشور ما به موقعیت چغندرقندسوربن و  اند، تا جایی که در حوزه کلزا،بیشتر شده

رقم بذر زراعی به  350اکنون  به اینکه قبل از انقالب تعداد ارقام اصالح شده بذر در کشور بسیار محدود بود، افزود: اشارهنسوز با جها

  .میزان مورد نیاز کشاورزان اضافه شده و امروزه استانداردهای ملی زیادی برای تولید بومی بذر داریم

ام وز را در بهبود وضعیت کشاورزی به ویژه بخش زراعی مؤثر دانست و افزود: بارها گفتههای نوین روی همچنین استفاده از فناوری

 گویند تولید گندم را قطع کنیم یا براساس قصوراینهایی که میای نیست، بلکه ناموس زراعت ایران است و که گندم گیاه ساده

 4تن در هکتار به  1.7ید گندم آبی در کشور از وی همچنین گفت: میانگین تول .است که من شک دارم یا خبث طینت است

  .تن رسیده است و با آنکه ضریب خودکفایی ما نسبت به اول انقالب بسیار باالتر رفته ولی هنوز وابستگی و واردات زیادی داریم

تن در هکتار  4تا  3.6به گفته رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی، اکنون میزان متوسط تولید برنج در ارقام پرمحصول حدود 

وی همچنین در مورد ذرت هم گفت: میانگین خیلی خوبی در این زمینه داریم که  .کندتن تولید می 12است که کشاورز نمونه ما 

  .تن در هکتار تولید داشته است 19تن در هر هکتار است، ولی کشاورز نمونه ما  7.6تولید 

  .محصول کشاورزی دارای استاندارد تولید در کشور است 50ند حدود امروز به فضل خداو وی در پایان تصریح کرد:

https://www.farsnews.com/news/13970327000493/%D8%A7%D9%81%D 
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 گندم
 فارس - 97/۰3/29 : تاریخ

 فقط توسط کارخانه آرد و مرغداران  کم رغبتی کشاورزان در تحویل گندم به دولت/ خرید نقدی گندم

کند نرخ خرید تضمینی گندم را به بهانه پرداخت نقدی افزایش نداده اما در کاران گفت: با آنکه دولت ادعا میرئیس بنیاد ملی گندم

قلی ایمانی در علی .انددالالن آرد و مرغداران برای خرید نقدی گندم به میان آمدهاند و از طرف دیگر عمل قول تسویه آبان را داده

، در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان خاطرنشان کرد: خرید تضمینی گندم خبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی  وگوگفت

وی با اشاره به افزایش نرخ .کمتر رغبت دارند که گندم را به دولت بفروشند، چون بازار بسیار آشفته است کارانشود و گندمیبه کُندی انجام م

ه گذارد، گفت: بآالت کشاورزی تأثیر میهای کارگری و حتی ماشینهای کشاورزی از جمله سم، بذر، هزینهارز که به طور مستقیم بر نرخ نهاده

هزار تومان به  120فسفات  آمونیومهزار تومان افزایش یافته، یا کود دی 85هزار تومان قیمت داشت، به  45می که هر لیتر آن عنوان مثال س

رئیس بنیاد ملی گندم.آور افزایش یافته استآالت کشاورزی نیز سرسامهزار تومان در بازار رسیده است. همچنین قیمت ادوات و ماشین 165

 خواهیم پول کشاورز را نقداً: همه اینها در حالی است که امسال قیمت گندم افزایش نیافته و استدالل دولت این است که میتصریح کرد کاران

دهیم، را نقداً می کاراندرصد پول گندم 50گویند های گذشته تا آبان ماه تسویه حساب کشاورز طول نکشد و از طرفی میبپردازیم، تا مانند سال

مانده پول درصد باقی 50گویند پردازند. مضاف بر آنکه آقای نوبخت در رسانه ملی میرا می کاراندرصد چند درصد از گندم 50ند گویاما نمی

ایمانی به چرخه معیوب خرید تضمینی گندم هم اشاره کرد و .کامال با هم مغایر است وگوهاپردازیم که این گفترا تا آبان ماه می کارانگندم

اند هر کشاورزی ابتدا باید از مراکز خدمات جهاد کشاورزی حواله بگیرد و سپس برای فروش گندم مراجعه کند و همه این امسال گفتهافزود: 

دهد، تا کشاورز ترجیح بدهد که گندم خود را به یک مشت دالل و واسطه که در این روزها به بازار گندم ورود مسائل دست به دست هم می

خریم و همین تومان از شما می 1200تواند نقد بدهد و ما گندم را کیلویی گویند دولت پول شما را نمیوی افزود: این افراد می.داند، بفروشکرده

 قیمتشگذارند و این کشاورز است که باید گندمی را که هزار تومانی را در جیبشان می 7کنند و دالر افراد گندم را تبدیل به آرد کرده، صادر می

سویا و ذرت برای مرغداران  کنجالههمچنین به مشکل افزایش نرخ  کارانرئیس بنیاد ملی گندم.یش نیافته، صد تومان زیر قیمت بفروشدافزا

اشاره کرد و گفت: همین مسأله سبب شد تا مرغداران هم برای تأمین نهاده خود به سمت گندم حمله ببرند و از گندم به عنوان خوراک دام و 

 کشاورزان از تضمینی صورت به را گندم تن میلیون 10.5 امسال که است  بینی کردهوی در پایان گفت: اگر چه دولت پیش.ه کنندطیور استفاد

 سردسیر ناطقم تقریباً و رسیده اتمام  های پرتولیدی مانند خوزستان، گلستان و فارس بهدم در استانگن برداشت که آن وجود با اما بگیرد، تحویل

 .است شده خریداری گندم تن میلیون 3 تنها اند،هماند باقی

https://www.farsnews.com/news/13970328000991/%DA%A9% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۸تاریخ: 

 هزار تومان 50رکود بر بازار گوشت قرمز حاکم است/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

های پایانی ماه و تعطیالتی که در هفته گذشته پشت سرگذاشتیم، بازار گوشت رونق چندانی ملکی گفت: به سبب نزدیک شدن به روز

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  و گو با خبرنگارعلی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت .ندارد

 پشت گذشته هفته در که تعطیالتی و ماه پایانی هایروز به شدن نزدیک سبب به خبر داد و گفت: بازار گوشت، از رکود حاکم بر جوان

 . ار گوشت رونق چندانی نداردباز سرگذاشتیم،

هزار تومان به  50تا  49هزار تومان به مغازه دار و  47تا  46بدون دنبه با نرخ  شقه گوسفندیبه گفته وی؛ هم اکنون هر کیلو 

ار گوشت بیان کرد: با توجه به توقف صادرات رسمی بر باز توقف صادرات دام زنده ملکی با اشاره به تاثیر.شودمشتری عرضه می

 .دام زنده، نرخ گوشت قرمز طی سه هفته اخیر از ثبات نسبی در بازار برخوردار است

تا  20هزار تومانی در میادین  2سبک را با کاهش  نرخ هر کیلو دام زنده رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان سخنان خود

و گفت: در هفته های اخیر با اعالم رسمی توقف صادرات رسمی دام زنده، نرخ هر کیلو گوشت گوسفندی  هزار تومان اعالم کرد 21

 .هزار تومان در بازار کاهش یافت، ضمن آنکه دیگر کمبودی در توزیع دام وجود ندارد 5تا  4

https://www.yjc.ir/fa/news/6566724/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  3۰تاریخ: 

 تومان 7400آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی اعالم شد/ نرخ هر کیلو مرغ 

 .کردرئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار را اعالم 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار

درب  نرخ هر کیلو مرغ زنده کیلو مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز تومانی نرخ هر 100تا  50، از نوسان جوان

و خرده  750هزار و  6، توزیع درب واحد های صنفی 250هزار و  6تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  800هزار و  4مرغداری 

 .تومان است 400هزار و  7فروشی 

 .تومان است 400هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  400هزار و  6 با کمر نرخ هر کیلو ران مرغ به گفته وی؛

 فیله مرغ هزار و 14هزار،سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: نرخ مرغ تابع عرضه و تقاضاست، به  قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی .هزار تومان است 16

 .همین خاطر نمی توان پیش بینی خاصی راجع به وضعیت بازار طی روزهای آتی داشت

هزار، حلوا  40در بازار تصریح کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو شیر جنوب  تحوالت ماهیوی در پایان سخنان خود با اشاره به آخرین 

هزار،تیالپیا  20هزار، شیر نیزه ای  58، راشگو جنوب 500هزار و  11هزار، قزل آال  13هزار،کپور  50هزار، شوریده بندر  31اه سی

هزار و سالمون نروژ  20هزار، سنگسر شهری  8هزار، سارم  25هزار، هامور جنوب  8هزار، آزاد دزفولی  16هزار،سفید پرورشی  22

 .نسبت هفته گذشته تغییری نداشته است هزار تومان بوده که به 64

https://www.yjc.ir/fa/news/6570476/%D8%A2%D8%AE%D8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6570476/%D8%A2%D8%AE%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 فارس - 97/۰3/27 : تاریخ

 پیام ویدئویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی عنوان شد در واکنش به

های ایران درصد از زمین 96»گوید: های سازمان هواشناسی میدرصد زمین ایران با کم آبی مواجه است داده 96دانیم ما خود می 

شنا ن ایرانی با این مشکل آاین واقعیت هم بر کسی پوشیده نیست، سالهاست مردم و مسئوال«. اندآبی مواجهبه نوعی با مشکل کم

  .ها استشده و حداقل در بیان، حل مشکل آب دغدغه دولت

ی اجتماعی هاهای مختلف و با استفاده از فضای مجازی و شبکهبنجامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، مدتی است با بهانه

گوید ایرانیان اگر آزادی داشته باشند، شلوار جین به پا می مانی میها دارد. زسعی در صحبت با مردم ایران و برقراری ارتباط با آن

شود. همین هفته هم در خطاب به مردم تر از مادر میمهربان دهد و دایهگیر کشورمان پیام میکنند و زمانی به علیرضا کریمی کشتی

 آبی را مطرحشنهاد کمک به ایران برای حل مشکل کم گوید. وی در این پیام ویدیویی پیایران از حل مشکالت آب آنها سخن می

  .نوشدای میکند و جرعه کند. در آغاز این پیام از پارچ آبی که کنار دست دارد، لیوانی پر میمی

 .ودشسابقه به ایران ارائه کند. پیام، درست دو روز پس از راهپیمایی روز قدس منتشر میگوید قصد دارد پیشنهادی بیسپس می

اند و او حاال بی توجه به این شعارها ها ایرانی در سرتاسر کشور شعار مرگ بر اسرائیل سر دادهراهپیمایی که در آن میلیون

شان دارد. پیشنهادی برای ادامه حیات دشمن. سابقه برایمندانه انگار مقابل دوربین حاضر شده و مدعی است یک پیشنهاد بیسخاوت

 .کندرا ارائه میچینی و با آب و تاب فراوان آن  آب. پیشنهادی که با مقدمه پیشنهادی در حوزه

کند و مدعی خواند که حتی آب مورد نیازشان را نیز از آنها دریغ میرحم و استبدادی میوی مردم ایران را قربانی یک رژیم بی

گیری با مردم ایران، فارغ از این که سعی او در این نوع ارتباط کند. فارغ از اهداف مشخصشود اسرائیل از مردم ایران حمایت میمی

ها در حمایت از دشمن ای رونمایی کند که پیامآور جنگ و نفرت، از چهرهای که به آن مشهور است، به جای پیام دارد به جای چهره

ای را آغاز ینها همه، به گمانم وی بازی هوشمندانهداند، فارغ از اخود و از مردم ایران دارد و بحران آب را درد مشترک دو ملت می

گوید که امروز یکی از معضالت کشور است. دهد. پیش و بیش از همه از موضوعی سخن میکرده و نمایشی تماشاگر پسند ارائه می

ه چند کنم توجه بت. فکر میهای کشور به آن دچار اسگیرد و بخش قابل توجهی از استانمعضلی که کم کم ابعاد امنیتی به خود می

 .نکته در این باب ضروری است

ای کم آب واقع شده و ایران سرزمینی است سخت و خشک که در منطقه .نخست این که ایران مشکل آب دارد. در این بحثی نیست

یابان. دو بیابان بزرگ ایران، کم ارتفاع یکی در ساحل خزر و دیگری در خوزستان، پوشیده است از کوه و از ب به استثنای دو منطقه

سالی خشک اند. اینجا زمین فراوان است، اما آب کمیاب. سالهاست این کشور با پدیدهدشت کویر و دشت لوت تقریبا غیر قابل سکونت

اه سال و ها هشتمین مشده. ایرانیکند. آب از دیرباز عنصری حیاتی برای ایرانیان بوده و مقدس شمرده میدست و پنجه نرم می

 .انددهمین روز هر ماه را آبان نام گذاری کرده

توان دید. برای مثال قدمت واژه میرآب در ادب فارسی خود گواه در تاریخ، در ادبیات، و در اساطیر ایرانی به وضوح نقش آب را می

گر. مثال دیگر ب مظهر حیات است و درماناهمیت آن برای ما از دیرباز است. در اساطیر ایرانی هم آب نقش ویژه و پر رنگی دارد. آ

 .گذر از آب است یا آزمون آب، شست و شوی نمادین در آب، پاک شدن و روئین تن شدن

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 چهارم خرداد 

 

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

ها بیش از ها امروز ایرانیدهدش و حاصل روئین تنی اوست. افزون بر ایناش اسفندیار و غسلی که زرتشت در آب حیات می نمونه

ای انگشت گذاشته که امروز نقطه ضعف اند. نتانیاهو درست روی نقطهشی از کمبود آب مواجه شدههر زمان دیگری با مشکالت نا

 .شودضعفی که در صورت عدمِ تدبیر، تبدیل به تهدید می ماست، نقطه

شش درصد  نود و»گوید: های سازمان هواشناسی میدادههای اجتماعی منتشر کرده با اشاره به وی در این پیام که در شبکه

این واقعیت هم بر کسی پوشیده نیست، سالهاست مردم و «. اندآبی مواجههای ایران به نوعی با مشکل کماز زمین

های جمهوری اسالمی ایران مسئوالن ایرانی با این مشکل آشنا شده و حداقل در بیان، حل مشکل آب دغدغه دولت

های عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و ریاست د. با این همه ناچار به صحبت، او اما سعی دارد خالف این موضوع را القا کناست

های زیست محیطی ناشی از بحران وزیر پیشین کشاورزی ایران گفته که به دلیل آسیب»کند که سازمان محیط زیست اشاره می

 .«میلیون ایرانی مجبور به ترک محل زندگی خود خواهند شد 50آب، 

های بزرگی مواجه خواهد شد، تردیدی نیست که اگر راه چاره ای برای این داستان اندیشه نشود، ایران با بحران در این هم البته

های عمیقی رو به رو خواهیم شد. به ویژه در تامین حداقل در تامین امنیت غذاییِ جمهوری اسالمی ایران با ادامه روند فعلی با چالش

 .به خارجنیازهای غذایی کشور بدون وابستگی 

کیلو کالری در روز برآورد شده است. ایران این میزان کالری را از  2390 (ADER) به طور متوسط میانگین نیاز غذایی ایرانیان

 .شودشود و بخشی هم توسط واردات تامین میمنابع مختلف گیاهی و حیوانی باید تامین کند. بخشی از این نیاز در داخل تولید می

دهد، پیش بینی چندان دور از واقعیتی م آبی که تولید در بخش زراعی، باغی و دامی در ایران به خود اختصاص میبا توجه به حج

نیست این که در آینده با کمبود بیشتر آب، ناچار واردات مواد غذایی وزن بیشتری را نسبت به تولید در داخل به خود اختصاص دهد 

 .مرزها و این یعنی وابستگی بیشتر به خارج از

ای برای های پیشرفتهآوریاسرائیل هم با چالش آب روبرو است. ما فن»کند: در ادامه نتانیاهو به مشکل کم آبی اسرائیل نیز اشاره می

های یشرفتاند، سپس به پگوید آنها مشکل کم آبی را با پیشرفت تکنولوژی پشت سر گذاشتهوی می« ایمحل این مشکل توسعه داده

درصد از فاضالب خود را تصفیه و بازیافت  90گوید این رژیم تقریبا کند و میآبی و مدیریت آب اشاره میرژیم در مبارزه با کماین 

 .کند. بیشتر از هر کشور دیگری در دنیامی

 هایایم، تکنولوژیاختراع کرده ای را انتخابما آبیاری قطره»اند: ای را اختراع کردهشود که آنها آبیاری قطرهوی همچنین مدعی می

د، کنای اشاره میاما آنچه نتانیاهو به عنوان آبیاری قطره«. کندما مواد مغذی مورد نیاز برای هر گیاه را به صورت دقیق مشخص می

بخشی از  چیزی است فراتر از آبیاری. این که مواد مغذی گیاه متناسب با نیازهایش به آن داده شود، مطلب جدیدی نیست و

است. اتفاقا محدود به منابع آبی هم نیست. در این کشاورزی که قدمت آن به  (Precision Agriculture) یا "کشاورزی دقیق"

شوند؛ این نیاز ، بر اساس نیاز الزم اعمال می(VRT) های با نرخ کاری متغیرها توسط ماشینرسد، نهادهدهه هشتاد میالدی می

های الکترونیکی، اطالعات و سنجیده شده و پس از تهیه نقشه ها و رادارها(، سنسورهانجش از راه دور )ماهوارههای ستوسط سیستم

 .شود تا بر اساس این اطالعات عملیات مختلف کشاورزی را انجام دهندهای کشاورزی داده میبه ماشین

های جانبی، در اندازه کوچکترین ناوری فضایی و سایر سیستمتفاوت اساسی میان کشاورزی دقیق و مرسوم، جدا از به کارگیری ف

سطح مزرعه به عنوان واحد مدیریتی است. در واقع ایده کشاورزی دقیق بر اساس کوچکترین سطح ممکن به عنوان واحد مدیریتی، 

ه ها را به طور جداگانهیک از بوت ای که بسیار شبیه است به کشاورزی اولیه؛ زمانی که کشاورز با دست خود هربنا نهاده شده. ایده

های مختلف کاربرد دارد. برای مثال تغییرات در جیره دام با کاشت. امروز کشاورزی دقیق به مدد پیشرفت مکانیزاسیون در حوزهمی
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ما به »افزاید: میکند و توجه به تولید شیر. یا همان که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عنوان اختراع این رژیم به آن اشاره می

های گیاه را در زمان آبیاری دقیق نیاز .«دهیم چگونه از خشکسالی فرار کرده و خانواده خود را سیر کنندکشاورزان ایرانی نشان می

 دهد. در بیانی اجمالی آبیاری دقیق کاربرد میزان دقیق آب یا کاربرد آب درمشخص با بهترین راندمان و پراکندگی ممکن پاسخ می

شود، راهی که وری منتهی میشود، راهی که عاقبت به صرفه جویی در مصرف آب و به افزایش بهرهمکان و زمان دقیق محسوب می

 .ها پیش در آن قدم نهاده استایران از سال

شاورزی، اسیون کمطلبی که نباید فراموش کرد این است که رژیم صهیونیستی، بر خالف ادعای نخست وزیرش تنها با مدد از مکانیز

ود. شای از نیاز آبی این رژیم از منابع آبی مناطق اشغال شده توسط این حکومت تامین میمشکل آب خود را حل نکرده. بخش عمده

دهد بدون سرقت از این منابع، از مناطق اشغالی کرانه باختری و جنوب لبنان گرفته تا جست و جویی ساده در اینترنت نشان می

 .کندمیای نجوالن، تامین نیاز آبی این رژیم ممکن نخواهد بود. مطلبی که نخست وزیر این رژیم اشغالگر به آن هیچ اشاره هایبلندی

نهاد دارد. اما این پیشاش پرده بر میسابقهبعد از این مقدمه طوالنی، باالخره در انتهای این پیام ویدیویی نتانیاهو از پیشنهاد بی

 .ست؟ پیشنهادی که حاال بعد از ادعاهای فراوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی، مخاطب ایرانی باید منتظرش باشدسخاوتمندانه چی

های سایتی به فارسی که در آن روشاندازی شود، وبسایتی است که قرار است توسط این رژیم برای کاربران ایرانی راهاین پیشنهاد وب

چ کشد، پاردهد بر خالف آنچه دوربین به تصویر میشود. پیشنهادی که نشان میرح داده میبازیافت آب و استفاده مجدد از آن، ش

 .تر از چیزی است که به نمایش درآمده استآب نخست وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل خالی

ی مندچنان بازیگر تواناش بی ماهی است، اما آنداند حوض نقاشینخست وزیر رژیم اسرائیل خود، اما بیش از هر شخص دیگری می

ای هم در مقابل، او را هو کنند و بعد، دو ای برایش دست بزنند و هورا بکشند، عدهاست که انتظار داشته باشد، در پایان نمایش، عده

 .طرف بپیچند به پر و بال هم و در این میان اصل داستان فراموش شود

تاریخی فراوان، با وجود اهمیتی که آب و حفاظت  ت، که این است که ما با وجود سابقههای نتانیاهوسکنم اصل داستان نه یاوهفکر می

ایم، با وجود خیل عظیم از منابع آبی برای اجداد ما داشته، با وجود تجربه و دانش بومی که در طی این سالیان دراز کسب کرده

د لنگنوز در این حوزه مشکل داریم و یک جای کارمان میمان در مهندسی آب و منابع طبیعی، همتخصصان کشاورزی و متخصصان

 .چنان باقی است حکایت ما و بی آبیها همه همکرد که با اینمان صدا نمیانگار که اگر این طور نبود، زنگ خطر آبی مدتها در گوش

 یت غذاییگر امندانشجوی دکترای مکانیزاسیون کشاورزی و تحلیل m.emami@srbiau.ac.ir محمد امامی

https://www.farsnews.com/news/13970327000407/%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - 97/۰3/2۶ : تاریخ

اقتصادی نبود/ جهادگران هرجا که رفتند مشکالت آن بخش به سرعت اگر جهاد سازندگی بود، بسیاری از مشکالت 

 حل شد

ش ماندند تا مشکلی پیرفتند و منتظر نمیگوید، روحیه جهادگران این گونه بود که خود به دنبال مشکل و حل آن میشمایلی می 

  .آن بسیار است هاینظیر بود که در مهندسی جنگ نمونهبیاید. سرعت عمل جهادگران در حل مشکالت بی

های جهادی سال از عمر فعالیت 40سال از پایان دوران دفاع مقدس و  30، با آنکه فاطمه بیات - گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس

م مانند برق رسانی، آبرسانی، راه رسانی خالصانه جهاد سازندگی در روستاها و مناطق محروگذرد، اما همچنان طعم خوش خدماتمی

روستایی و ایجاد واحدهای دامداری روستایی از یاد مردم نرفته است، امروز ضرورت وجود یک نهاد انقالبی برای خدمت رسانی به 

 و به اعتقاد 1379شود. با ادغام وزارت جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی وقت در سال مناطق محروم بیش از پیش احساس می

کلید انحالل این نهاد  62در سال « وزارت جهاد سازندگی»به « جهاد سازندگی»برخی کارشناسان قبل از آن با تبدیل نهاد انقالبی 

 .رنگ تر شدخدمتگزار زده شد و مدیریت با رنگ و بوی جهادی در وزارت جهاد کشاورزی و بلکه کشور هر روز کم

های جهاد سازندگی رفتیم، یداهلل شمایلی مرد روزهای سخت ساخت خاکریز ی از بازماندهبرای اطالع از خدمات جهادگران به سراغ یک

جنگ و مرد جهادی امروز که هم اکنون به عنوان مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر و به تعبیری دیگر از مجموع محدود مؤسساتی که 

 .کنندمی مدیریت خوزستان استان در را امانده جهاد سازندگی سابق است، احیای اراضی خوزستان و کنترل ریزگردهته

ها ندارند و با داشت خود در رسانهچشمهای بینکته جالب توجه اینکه اغلب جهادگران آن روزها چندان تمایلی به توصیف تالش

تر رمضان در دف زحمت بسیار توانستیم این مدیر جهادی را پای میز مصاحبه بکشانیم. مصاحبه ما در ظهر یکی از روزهای ماه مبارک

کسوت ای شد تا بخواهیم با جهادگران پیشسالروز تشکیل جهاد سازندگی بهانه :فارس.مدیرعامل موسسه جهاد نصر انجام شد

خواهیم بدانیم اگر جهاد سازندگی با همان مصاحبه کنیم، اما رویکرد ما امسال فقط ذکر خاطره از روزهای جهادی نیست، بلکه می

توانست، ای میداشت، چه نسخه وجود اقتصادی موجود مشکالت با زمان از برهه همین در االن همین اول وزهایر انقالبی  روحیه

ها چندان کسوتان حوزه جهاد با توجه به شرایط فعلی کشور و اینکه دولت به دلیل بار زیاد هزینهاجرا کند. شما به عنوان یکی از پیش

 توانست بار زیادی از این مشکالت را به دوش بکشد؟زینه کند، آیا جهاد میهای عمرانی هتواند در بخش پروژهنمی

کرد، با توجه به اهدافی که انقالب داشت، نظام جدیدالتأسیس جمهوری اسالمی یکسری ضرورت انقالب اسالمی ایجاب می :شمایلی

دهد، نبود. چون وقتی انقالبی در کشوری رخ می کارها را انجام دهد که امکانش با ساختارهای موجود کشور و قبل از انقالب فراهم

انتظار این است که یکسری کارها با فوریت و هزینه کمتر و کیفیت باال انجام شود. امام خمینی )ره( معمار کبیر انقالب اسالمی دو 

اه پاسداران از ابتدا جنبه مهم انقالب را که یکی بخش نظامی و یکی بخش سازندگی بود، در قالب دو نهاد جهاد سازندگی و سپ

 .تأسیس کرد. چرا که ایشان معتقد بودند، باید بازوی اعتقادی برای حفظ دستاوردهای انقالب داشته باشند

به موازات آن به این نتیجه رسیدند که برای سازندگی و تحول در کشور در بخش تولید نهاد جهاد سازندگی تأسیس شود که جوشیده 

زدایی از روستاها و تمرکز بر بخش تولید روستایی بود و در طول دوران حیات این صلی آن رفع محرومیتاز بطن مردم بود که کار ا

  .نهاد خدمات بسیار زیادی را به انقالب ارائه کرد و شاید یکی از مراکز تأثیرگذار که انقالب را به درون روستاها برد جهاد بود

کنند که از زمانی که جهاد سازندگی تبدیل به وزارتخانه شد، از حالت جهادی خود فاصله گرفت و یکسری برخی عنوان می :فارس

 ها شد در مورد اینهای مختلف داده شد تا جایی که جهاد تبدیل به پیمانکار برخی وزارتخانهکارها از جهاد گرفته شد و به وزارتخانه
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ماند، شد و به عنوان نهاد اولیه باقی میدرست است اگر جهاد سازندگی به وزارتخانه تبدیل نمی :یلیشمادهید؟موضوع هم توضیح می

قطعاً اثرگذاری و کارآمدی بیشتری داشت، ولی در هر صورت مسئوالن آن وقت و مدیران آن زمان نظام به این نتیجه رسیدند، چه 

  .ود، اما در عین حال وزارت جهاد سازندگی هم کارایی باالیی داشتشد، خیلی بهتر ببسا که اگر به وزارتخانه تبدیل نمی

سال خدمات زیادی را در بخش تولید و موارد امنیت غذایی  18، 17( در این 1379تا زمانی که ادغام صورت گرفت ) 62-61از سال 

 بود؟ چه داد انجام سال 18 ،17 این در سازندگی جهاد که کاری ترینبرجسته :فارس .کشور انجام داد

توجه به روستاها و بردن انقالب اسالمی به روستاها، ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری بود و وفادار بودن مردم روستایی به  :شمایلی

گردد، به کارهایی که جهاد در روستاها انجام داد. مشارکت مردم در همه کارها در بخش روستایی یکی اش برمیانقالب بخش عمده

 .داد انجام را آن خوبی به جهاد که بود از کارهایی

کنید، اگر جهاد همچنان با همان روحیه جهادی زایی در بخش روستایی است، فکر میاکنون یکی از مشکالت کشور اشتغال :فارس

 کرد؟زایی در روستاها را فراهم میفعال بود، چقدر امکان اشتغال

ک سری محاسن و یک سری معایب داشت، شاید محاسن قطعاً اقدام جهاد سازندگی با کشاورزی ی :شمایلی

توانست باشد، چه به لحاظ کاری بین دو وزارتخانه میآن از دیدگاه مسئوالن آن روز جلوگیری از موازی

سبک کردن ساختار دولت و چه سرعت در انجام کارها. اما کارهایی که جهاد با به کارگیری نیروهای مردمی و 

داد، این از محاسن خوب جهاد سازندگی بود، تا حدی که در ابتدای ستقیم انجام میتولیدکنندگان به طور م

 شکرآید، فعالیت وقتی که مشاهده کردند، جهاد به خوبی از پس مسائل برمی

اط ها دادند و از طرف دیگر ارتبها و معاونت امور دام و بخش تولید پروتئین کشور را به جهادی، منابع طبیعی و سازمان جنگل

 .شد که کارها بهتر پیش برودهمه باعث می -با وجود نمایندگی در جهاد سازندگی  -مستقیم با امام خمینی 

 های مختلف بود؟یعنی جهاد سازندگی در آن زمان بازوی مستقیم اقتصادی رهبر انقالب در زمینه :فارس

 هب را پاگیر و دست مسائل و اداری مین است که بروکراسیشد. معموالً حُسن نهادها در هبله! تصمیمات سریع اجرایی می :شمایلی

ماند تا بتواند به سرعت در مسائل پس ای کاش جهاد سازندگی به شکل نهاد همان طور باقی می :فارس .کنندمی حل دیگر ایگونه

 .اقتصادی روز ورود کرده و آن را حل کند

ماند، کارایی بیشتر داشت و شاید مشکالت اقتصادی اش باقی میاول تأسیس بله قطعاً اگر نهاد جهاد سازندگی به همان شکل :شمایلی

ایم، اما نهادهایی همچون جهاد سازندگی در برطرف کردن آن بسیار مؤثر بودند کمتر. همیشه ما در راه انقالب با مشکالتی مواجه بوده

آن  گویند کاشکنند و همه میازندگی اظهار نارضایتی میو اکنون تقریباً بسیاری از مسئوالن کشور از فقدان نهادی مانند جهاد س

 .ماندگرفت و جهاد سازندگی هر چند در قالب یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی باقی میروزها این ادغام صورت نمی

 دولتی، ولی اگر نهاد هایگفتند بودجه نداریم که کار انجام شود، مانند بسیاری از دستگاهاگر وزارتخانه هم بود، دوباره می :فارس

طور است. چرا که هر جا جهادگران چه در سازمان، نهاد یا تشکیالت هر قطعاً همین :شمایلی.رودتر پیش میمردمی باشد، کار سریع

شد، کما اینکه یکی از دستاوردهای بزرگ جهاد این بود که مدیر پرورش گرفتند، مسائل آن بخش به سرعت حل میجا که قرار می

س بردند. کما اینکه وزرای دوره پشان با انگیزه انقالبی کار را پیش میاد، مدیران الیق، کارآمد و شایسته که بر اساس توانمندیدمی

هایی که وزیر جهادی داشته از انقالب از دل جهادگران بودند و بسیاری از استانداران. االن هم اگر در بدنه دولت نگاه کنید، دستگاه
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اند. چه به لحاظ سالمت کار و چه به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ جسارت. یکی از خصوصیات فرزندان جهاد کرده است، بهتر عمل

 زنم که در بخشروند. من همیشه این مثال را میشوند، بلکه به دنبال حل مسأله میجسارت آنهاست و منتظر پیش آمدن کار نمی

ه رود و بعد به بروید جلو، ولی در نهادهایی مانند جهاد خود فرمانده ابتدا جلو میدهد کنشیند و دستور مینظامی فرمانده عقب می

پاه، بسیج های سکنند که وارد کار شوند. یکی از موفقیتگوید که وارد عمل شوند و در نتیجه بقیه نیروها انگیزه پیدا میدیگران می

اندازی کرد، این بود که زمان خوبی را برای دوران دفاع مقدس راهو جهاد سازندگی که در بخش نظامی به جنگ ورود پیدا کرد و سا

کردند و در خط مقدم حضور داشتند و بعد به نیروهای مدیران و فرماندهان سپاه و جهاد خودشان مشکل را از نزدیک مشاهده می

 .دادند، خیلی متفاوت استدست خود فرمان میپایین

مسئول قرارگاه کربال بودید و پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد را بر عهده  68تا  59ی هاهای جنگ بین سالشما در سال :فارس

ام که در داشتید. جهاد در حوزه جنگ هم کارهای مهندسی زیادی را انجام داده کمی هم در این مورد توضیح دهید؟ چون شنیده

را بر عهده داشتند. این کارها طی چه فرایندی  های معلقشرایط سخت جنگ جهادگران کارهای مهمی از جمله ساخت خاکریز یا پل

گویند های عمرانی مشکل وجود دارد، میشد، چون االن هر کجای کشور که در بخشافتد و بودجه آن از کجا تأمین میاتفاق می

ش ها چگونه پیبودجه نداریم و قطعاً در دوران جنگ هم به دلیل نحوه فروش نفت و سایر مشکالت شرایط خوبی نداشتیم، پس کار

 .رفتمی

گردد که بالفاصله بعد از بحث دفاع مقدس و حضور جهاد یک ریشه عمیقی دارد که ابتدا به اعتقادات خود جهادگران برمی :شمایلی

های جهاد و نهاد جهاد سازندگی با این که هیچ وظیفه شروع جنگ و دستور امام مبنی بر اینکه باید جلوی دشمن را گرفت. بچه

ثل ارتش و سپاه نداشتند، بر اساس ضرورت، نیاز و احساس تکلیف بالفاصله خودشان را به مناطق جنگی جنوب، غرب و جنگی م

غرب رساندند و در کنار نیروهای مردمی و ارتش، آن موقع سپاه هم هنوز سازمان و سازوکار مناسبی نداشت و مانند یک طفل شمال

آالت و ادوات جنگی را بر روزهای اول کارهای تدارکات، رساندن مهمات، تعمیر ماشین.کرد تازه به دنیا آمده بود، از جنگ پشتیبانی

آوری دادند و به این امور آشنا بودند. جمعآالت امر سازندگی را انجام میعهده گرفت، چرا که جهادگران در روستاها با ماشین

به دلیل انقالب که یکسری از نیروهایش را از دست داده بود به های مردمی و روستایی یکی از کارهای جهادی است. ارتش هم کمک

توانست از نیروهای مردمی کمک بگیرد، در نتیجه سپاه و جهاد در این میان نقش به یک سازمان کالسیک تبدیل شده بود که نمی

 حاتفتو سایر و خرمشهر فتح و شد صلحا پیروزی شدند، سازماندهی نیروها این که بعد هایسال در مرور به و کردند ایفا  سزایی را

ها به غنیمت گرفتیم و سازمان پشتیبانی مهندسی از خود عراقی 61تا  59های ما خیلی از ادوات و امکاناتمان را در سال.شد حاصل

تیپ و گردان مهندسی با توجه به شرایط  50، 40بدیلی ایفا کرده است که هفت قرارگاه و جنگ جهاد هم در این میان نقش بی

ها در شمال و غرب کشور بیشتر به کارهای عمرانی و ط اقلیمی و جنگ و عمل کردن گردانکند و بسته به شرایها ایجاد میجبهه

کردند و در جنوب در یک دشت مسطح های خروشان غرب راه عبوری ایجاد میها، رودخانهراهسازی اختصاص داشت که باید از دره

کرد و نیاز به خاکریز داشتیم، عبور از اروند و هورالعظیم. د میجنگیدیم که این موضوع تلفات ما را زیاو بدون عارضه باید با دشمن می

شد، یا ما بحث جنگ آبی در یا نیاز بود یک پل شناور تأسیس شود که ظرف یکی، دو ماه چنین پلی توسط جهادگران ساخته می

اهایی ای تخلیه کنیم یا یک جمنطقهدادیم و آب را از یک جنوب داشتیم که یک نقاطی باید بر اساس محاسبات مسیر آب را تغییر می

شد، تا دشمن نتواند به نیروهای ما سرمان با پمپاژ به جلو رانده میبر سر راه دشمن آب بیندازیم که این آب از کیلومترها از پشت

دگران باید شد تلفات کاهش یابد. ما در هر عملیاتی سه مرحله داشتیم که مرحله اول جهانزدیک شود و همه این کارها سبب می

ا شد تها آماده میها، خاکریزها و جادهکردند، توپخانه، پدافندها، نیروهای خدماتی درمانی، بیمارستانمنطقه را شناسایی و آماده می

االحداث و بتوان این عملیات را انجام داد سپس مراحل مقدماتی برای حضور نیروها و در زمان عملیات ایجاد خاکریزهای سریع
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شد که زیر آتش بمباران و ها و شهدای ما را تخلیه کنند، سنگرهایی که باید در خط مقدم ایجاد مییی که بتوانند زخمیهاجاده

ها نگکردیم. در جکردیم، باید منطقه را تسطیح میای را فتح میشد و منطقهخمپاره دوام بیاورد. تازه بعد از اینکه عملیات انجام می

دهند و چون ما ادوات جنگی زیادی در جنگ نداشتیم، کننده بیشتر تلفات میگونه است که نیروهای حملهو نبردها معموالً این 

 .مجبور بودیم با نیروی انسانی کمبود تجهیزات را جبران کنیم

کرد ینمالعبور بودن دشمن فکر شد. خیلی از نقاط بود که به دلیل صعبیک بخش از این مسأله هم با کارهای مهندسی جبران می

 در کردیم، مثالًافتد و دشمن را غافلگیر میشد این اتفاق میکه ما از آن نقطه به او حمله کنیم، اما با کارهای مهندسی که انجام می

 فکر ام که کرد اذعان او و کردیم اسیر را عراقی طرف فرمانده موفق عملیات انجام از پس که بود مریوان ای به نام دزلیحلبچه منطقه

  .کوهستانی بسیار سخت و در زمانی کوتاه به ما حمله کند و العبورصعب ارتفاعات این از ایرانی نیروهای کردیم،مین

 مثالً در آن منطقه چه کاری انجام شده بود؟ :فارس

رسیدیم، دشت میباید از یک ارتفاع بلند به  66ترین شرایط زمستان و یخبندان سال در یک زمان بسیار کوتاه و در سخت :شمایلی

تا بتوانیم عملیات را انجام دهیم. تا وقتی نیروهای رزمنده ما حمله کردند، بتوانیم آنها را پشتیبانی کنیم یا عبور از اروند یکی از 

کرد که جمهوری اسالمی از اروند عبور کند و پلی را احداث کند که هر شاهکارهای مهندسی جنگ در دنیاست و کسی تصور نمی

کردند، اما یک ساعت بعد قطعات تخریب شده م بمباران شود، از بین نرود. هواپیماهای عراقی مدام این پل را بمباران میچقدر ه

  .گرفت و ظرف یک ساعت جاده و پل ارتباط برقرار شدمانند یک پازل سر جایش قرار می

ز مشکالت کشور تأمین گوشت قرمز، قیمت باالی این حاال برگردیم به بخش فعالیت جهاد در عرصه دام و شیالت االن یکی ا :فارس

 محصول و واردات آن است، زمانی که جهاد مدیریت پروتئین کشور را بر عهده داشت، وضعیت به چه شکلی بود؟

ند کردهای شمالی کشور و یا آنهایی که دسترسی به رودخانه داشتند، ماهی مصرف نمیقبل از انقالب مردم به جز قسمت :شمایلی

پروری را در کشور ترویج کرد و با وجود آنکه جمعیت وقتی که امام شیالت را به جهاد واگذار کردند و جهاد مصرف آبزیان و آبزی

کشور نسبت به اول انقالب سه برابر شده، اما سرانه مصرف نیز سه تا چهار برابر افزایش یافته است و اکنون مؤسسه جهاد نصر که 

د است، االن به این مسأله و پرورش ماهی در قفس ورود پیدا کرده است. ما در شمال و جنوب کشور بیشترین های جهاالسلف بچهبقیه

 .توانیم اشتغالزایی هم ایجاد کنیممرز آبی و در عین حال بیشترین آمار بیکاری را داریم که در این راستا می

بر عهده جهاد بود در اوایل انقالب و دوران جنگ چه تمهیداتی کنم زمانی که بخش تأمین دام و گوشت کشور باز تکرار می :فارس

دانم که در زمان جنگ جهادگران دعا البته اطالعات من در این حوزه خیلی کافی نیست، اما می :شمایلی .شددر نظر گرفته می

دیم، کرنمارک، بلغارستان وارد میهای پنیر وارداتی بخورد ما حتی پنیر هم از داکردند، اگر قرار است موشکی بخورد به کشتیمی

شد، اما امروز شد و بخشی از مرغ وارد میای از شیر خشک برای مصرف نوزادان از خارج وارد میچون تولید نداشتیم. بخش عمده

 اگر چه وقتی.یکی از افتخارات جهاد سازندگی این است که روی خودکفایی مواد پروتئینی، گوشت قرمز و گوشت سفید کار کرد

ایم، اما اگر آن کارها نبود االن بسیار وابسته بودیم و دچار مشکل بودیم. االن اگر بازارهای منطقه ها کامل به حد مطلوب نرسیدهبخش

کنید با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اگر شما فکر می :فارس.توانیم در این حوزه صادرات هم داشته باشیماجازه بدهند، حتی می

کشور که جهاد بتواند در آن وارد شود و در راستای اقتصاد  اقتصادی بخش روحیه آن زمان وجود داشت پاشنه آشیل جهاد با همان

 کرد؟سال را حل کند چه کار می 40مقاومتی یکسری مشکالت بعد از گذشت 
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 هامحدودیت و هاتحریم عموضو در شمایلی: قطعاً اگر جهاد سازندگی بود، وضعیت خیلی بهتر از این چیزی است که اکنون هست.

های تولیدی یا دفاع مقدس کما اینکه همین کارهای عمرانی، چه در بخشبودند چه در بخش شکنخط جهادگران همیشه هم

 .کنندها فعالیت میهای جهاد هستند که االن در همین بخشباقیمانده بچه

 هایی هم باقی مانده است؟است چه بخشاالن به جز مؤسسه جهاد نصر که باقیمانده جهاد همان روزه :فارس

پروری با روش پرورش ماهی در قفس با توجه به محدودیت منابع آب کشور یک کاری است که واقعاً در االن توسعه آبزی :شمایلی

ه های کشاورزان برای کاهش مصرف گازوئیل و سوخت کدار کردن چاهراستای اقتصاد مقاومتی در حال انجام است، همچنین برق

 یک وانعن به آن حل دنبال به و کردیم پیدا ورود نیز این مأموریت در کل کشور به جهاد نصر سپرده شده در بخش کنترل ریزگردها

 .هستیم کشوری معضل

 مانده آن فقط مؤسسه جهاد نصر باقی ماند؟یعنی بعد از آنکه وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شد، از باقی :فارس

های جهاد جنگ های جهادی بیشتر است و همچنان بچهنه جهاد نصر قبل از ادغام جهاد هم بود، اما در اینجا نمود فعالیت :شمایلی

در آن حضور دارند ولی خب در بدنه وزارتخانه هم خود آقای وزیر )حجتی( از جهادگران دفاع مقدس هستند، یا آقای زنگنه وزیر 

ان دوران جنگ تحمیلی هستند، و بسیاری از جهادگر از اینها همه مسکن و راه وزیر آخوندی آقای اشت،بهد وزیر هاشمی آقای نفت،

 .اندمسئوالن کشور از جمله استانداران و بسیاری از نمایندگان مجلس هم جهادگر بوده

های شاخصی اید، یکی از خاطرهکردههای مختلف جهاد فعالیت به عنوان کسی که طی چهار دهه از انقالب همواره در عرصه :فارس

 ای کرده است چیست؟که در ذهن شما باقی مانده است به ویژه در عرصه اقتصادی که اکنون به کشور کمک ویژه

در بحث امنیت غذایی در ابتدای انقالب با توجه به تغییراتی که در کشور رخ داده بود، امام خمینی تأکید داشتند که گندم  :شمایلی

وی ها ران قوت اصلی کشور که باید گندم را خودمان تولید کنیم و دستمان را به سمت دنیا دراز نکنیم. جهاد در همان سالبه عنو

های بذر مردم بسیار خوب کار کرد و کشت و ترویج آن را آموزش و توسعه داد و امروز گندم مورد نیاز کشور را خودمان تولید گونه

 .کنیممی

 ول وضعیت کشت گندم چگونه بود؟های ادر سال :فارس

بیشتر سطح زیر کشت مردم به روش دیم بود اما به مرور اراضی ما آبی شدند و با در اختیار قرار دادن بذرهای خوب و  :شمایلی

  .آموزش و ترویج و در نظر گرفتن قیمت تضمینی از جمله عواملی بود که کشاورزان انگیزه کشت گندم را پیدا کردند

https://www.farsnews.com/news/13970320000526/%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - 97/۰3/23 : تاریخ

 سرپرست ماندبی کنیم/ وقتی جهاد حذف شد مناطق محرومپیشنهاد تشکیل نهاد مردمی جهاد سازندگی را ارائه می

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: جهاد سازندگی یکی از نهادهای مهم اول انقالب بود که به بهانه ادغام و  

سازی دولت منحل شد، اما با توجه به نیاز روز جامعه پیشنهاد تشکیل نهاد مردمی انقالبی جهاد سازندگی با رویکرد جدید را کوچک

، اشاره، با پیروزی انقالب اسالمی برخی نهادهای انقالبی همچون جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی )ره( در خبرگزاری فارس .نیمکارائه می

تشکیل شد که خدمات ارزنده به مردم مستضعف در نقاط روستایی و محروم کشور به عنوان صاحبان اصلی انقالب اسالمی ارائه  58خرداد  27

 امر کی به را شما که بگو مردم به پیامبر ای «قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی و فرادی»شد، شعار این نهاد هم برگرفته از آیه قرآن 

خدمات جهاد سازندگی باعث امید و نشاط در روستاها و احساس  .برای خدا قیام کنید (که به صورت فردی یا دو تایی )جمعی کنمیم موعظه

تعلق به انقالب اسالمی شد، جهادگران با شروع جنگ تحمیلی هم به عنوان سنگر سازان بی سنگر و پشتیبانی مهندسی رزم در خدمت رزمندگان 

با تصویب قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی این نهاد انقالبی در قالب یک ساختار اداری 1362کردند، اما از سال  و مجاهدان راه خدا خدمت

با تصویب مجلس با انحالل جهاد سازندگی و ادغام آن در وزارت کشاورزی یک وزارت 1379قرار گرفت و از حرکت آن کاسته شد، در نهایت سال 

، اما به گواه اکثر کارشناسان روحیه مدیریت جهادی و عمل انقالبی بسیار ضعیف و عمال حذف شد.مناطق تشکیل شد« جهاد کشاورزی»جدید 

محروم هم اکنون متولی درست و حسابی ندارند، نمونه آن در زلزله کرمانشاه و یا روستاهای محروم سیستان و بلوچستان و خوزستان و عدم 

 .شودخدمت رسانی مناسب مشاهده می

با پیشنهاد پیش کسوتان جهاد  انتصاب حجت االسالم تقوی دامغانی در نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، اکنون با

 .پیشنهاد احیای این نهاد انقالبی در صدد تدوین است منتهی با محوریت مردمی و غیر دولتی خواهد بود

جهاد کشاورزی، در مورد تشکیل نهادهای انقالبی از جمله جهاد دامغانی نماینده ولی فقیه در وزارت االسالم سیدرضا تقویحجت

های خاص انقالبی شکل سازندگی گفت: بعد از اینکه انقالب اسالمی پیروز شد، نیازهایی که در جامعه وجود داشت نهادها و سازمان

ب اسالمی و جهاد سازندگی برای آبادانی های انقالکمیتهتوان به تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی،گرفت که از جمله آنها می

های روز به های بعد بنابر نیاز جامعه و ضرورتروستاها و خدمت به مردم مستضعف در مناطق محروم اشاره کرد که البته در سال

در وزارت  های افزایش تعداد کارمندان دولت و در راستای کوچک سازی حجم دولت نهاد جهاد سازندگی منحل شد و با ادغامبهانه

کشاورزی آن روز وزارتخانه جدید جهاد کشاورزی تشکیل شد، اما امروزه با توجه به نیاز کشور به مدیریت انقالبی با رویکرد جهادی، 

رسانی به مناطق محروم و مردم مستضعف، نیاز به تشکیل یک نهاد انقالبی با رویکرد مردمی و غیردولتی برای ایجاد اشتغال، خدمت

 وزارت در فقیه ولی نماینده دامغانیاالسالم سیدرضا تقویدر این زمینه با حجت.شودرسانی به مستضعفان احساس میتادامه خدم

 .شودمی خوانندگان تقدیم که شده انجام ایمصاحبه کشاورزی جهاد

خرداد  27 هایی در ابتدای انقالب اسالمی وجود داشت که حضرت امام خمینی درفارس: لطفا بفرمایید چه ضرورت

حذف و در وزارت  79فرمان تشکیل جهاد سازندگی دادند و بعد چه اتفاقی افتاد که این نهاد انقالبی در سال  1358

 کشاورزی آن زمان ادغام شد؟

هایی شکل گرفت که رسالت آنها در تقوی: انقالب اسالمی که پیروز شد بر اساس نیازهایی که جامعه آن روز داشت نهادها و سازمان

توانست این شد و با ساختار سازمانی حاکمیت گذشته نمیواقع پاسخ به نیاز موجود مردم در آن زمان بود که خالئی احساس می

بود که بخش حفاظت و امنیت و انتظامات را داشت. چون نظام « های انقالب اسالمیکمیته»اولین نهاد انقالبی .نیازها پاسخ داده شود

ها و تشکیالت موجود فلج شده بود بنابراین نیاز به یک سازمان جهادی بود که بود و خدمات سازمانشاهی در کشور شکسته شده 

پس از آن سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود که رسالت این نهاد امنیت و حفاظت از انقالب اسالمی بود. .کار انتظامی انجام دهد
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و برای خانه سازی و ساخت سرپناه برای محرومان و مستضعفان جامعه  همچنین بنیاد مسکن که با فرمان امام خمینی تشکیل شد

شکل گرفت که از نهادهای بسیار مؤثری بود که همزمان با پیروزی  58خرداد  27نهاد جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی در .بود

جمع شدند. آنها به سراغ نقاط محروم کشور  ای از نیروهای انقالبی، مومن و متخصصانقالب اسالمی متولد شد و در آن نهاد مجموعه

رفته و هر جا که بار انقالب بر زمین مانده بود آنها رفتند و این بار را برداشتند. جهاد سازندگی کارهای مهمی انجام داد و در واقع 

 .کردا پر میها روزارتخانه موجود کشور رفت و کارهای بر زمین مانده و خال 13این نهاد نوپا و انقالبی به کمک 

داد و رسانی اب و برق روستاها را انجام میاز جمله خدمات کشاورز، بهداشت و درمان، مسکن، راه وشهرسازی و ترابری و نیز خدمات

ها رفت. در مدتی که جهاد سازندگی فعال بود کارهای ارزشمندی انجام داد و مردم با حضور جهاد سازندگی به کمک همه وزارتخانه

 .در میدان خدمت رسانی احساس آرامش و تعلق به انقالب داشتند جهادگران

در واقع تشبیه اینکه جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی دو بال انقالب بودند، آنقدر این دو نهاد مؤثر بودند که همای 

جهاد سازندگی وارد جنگ شدند و به عنوان  انقالب با این دو بال به پرواز درآمد و بعد از اینکه جنگ تحمیلی پیش آمد نیروهای

فتند با لودر و بولدوزر خاکریز، آنها می .جهادگران حتی از نیروهای عملیاتی جنگ جلوتر بودند.ها آفریدندسنگر حماسهسنگرسازان بی

شد، هاد و مبارزه آماده میکردند تا زمینه عملیات برای رزمندگان را فراهم کنند و وقتی میدان برای جپل و موانع خاکی ایجاد می

کردند و در واقع جهاد سازندگی شاید به اندازه سپاه پاسداران در اداره جنگ تحمیلی مؤثر نیروهای رزمنده در آن حضور پیدا می

بود.درست است که نیروهای جهاد سازندگی عملیاتی و پشتیبانی بودند و در واقع نظامی نبودند، اما آنها در تیررس دشمن روی 

 .های سنگرسازی شهید شدندساختند و چقدر از نیروهای مخلص جهاد بر روی همین ماشینبولدوزر و لودر سنگر می

 .های دوران اول انقالب بوده و البته خود انقالب اسالمی هم یک پدیده استواقعا جهاد سازندگی یکی از پدیده

و خدمات آنها بر مبنای اندیشه انقالب بود. همه نیروهای انقالبی و  های جهاد سازندگی شاداب کردانقالب اسالمی را همین فعالیت

 براساس بلکه بود، نیامده سازندگی جهاد به خود زندگی اداره و  مومن در جهاد سازندگی جمع شده بودند و کسی برای شغل و کار

 به ومنم  هایویژگی دیگر ایمان واعتقاد بود که انسان و دادند تشکیل را سازندگی جهاد انقالبی گیریجهت و فکر با انقالب نیاز

 مانز و کردندمی کار سازمانی تشکیالت از فراتر که بودند نیروهایی و شدند جمع هم دور اسالمی انقالب رهبری و انقالب شعارهای

های شناختند و با تخصصستان نمیوزم تابستان روز، و شب. نبود مهم وقت و ساعت آنها برای. کردندمی خدمت صرف را خود نیروی و

 .کردندمختلف به مردم خدمت رسانی می

سازی حجم دولت در وزارت کشاورزی آن زمان ادغام فارس: به نظر شما چرا جهاد سازندگی منحل شد و به بهانه کوچک

 شد و آیا روحیه جهادی در مدیران وزارتخانه جهاد کشاوزی ادامه پیدا کرد؟

گفتند بار دولت سنگین شده، تعداد کارمندان زیاد شده و باید بار دولت را سبک کنیم و تعداد نان بود که می تقوی: موجی در کشور

 کردیم، بهخوران دولت کم شوند. سفره دولت آنقدر گسترده شده بود و تعداد کارمندان زیاد شده بودند که هر چه نفت صادر می

. رسیدشد و به کارهای عمرانی کمتر میرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان میجای اینکه پول آن صرف کارهای عمرانی شود، ص

 .ها و نهادها افتادندچنین موجی ایجاد شد که باید کارمندان را کم کنیم، لذا به فکر ادغام وزارتخانه

اسالمی تشکیل شد. بنیاد مسکن به های انقالب اسالمی را در ژاندارمری، شهربانی ادغام کرده و نیروی انتظامی جمهوری مثال کمیته

ای از وزارت مسکن شد و نهاد جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی ادغام شد و وزارت جهاد عنوان یک نهاد انقالبی تبدیل به شعبه

های انقالبی تبدیل به یک نهاد شود و بعد همیشه یک مشکل داشتیم که آن بحث فکری است که اگر حرکت.کشاورزی تشکیل شد
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شود و اگر حرکت انقالبی در نهادی آن خوب هدایت نشود و نهاد مناسب به خوبی تغییر پیدا نکند آن حرکت انقالبی متوقف می از

 .کندقرار گیرد که متناسب آن نباشد خود آن نهاد از حرکت جلوگیری می

 تنظیم حرکت انقالبی با یک نهاد، کار هنرمندانه است*

ر انقالبی نباشد، خود ساختار، بازدارنده خواهد بود و علت اینکه موفق نبودیم این بود که هر جا اگر ساختار تشکیالتی مناسب فک

، تنظیم حرکت انقالبی با یک نهادانقالب در چارچوب نهاد محبوس کردیم موفق نشدیم که حرکت انقالب را پیش ببریم. در واقع 

رکت انقالبی نباید تبدیل به ایستایی در یک نهاد و ساختار شود. جهاد ای برای آن الزم است که حو روش ویژه کار هنرمندانه است

سازندگی یک حرکت انقالبی بود که در یک چارچوب نهاد و پس از آن تبدیل به وزارتخانه جهاد سازندگی شده بود که تعریف خاص 

کرد و به این طریق حرکت بات کار میو ضوابط و مقررات خاصی داشت که باید با نظارت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاس

  .شد، در حالی که یک نهاد انقالبی باید ساختار مناسب خود را داشته باشدجهادی متوقف می

 شودحرکت انقالبی با ساختار و آئین نامه متوقف می *

عمولی شده و باالی سرش شود و تبدیل به یک اداره متوان یک حرکت را در یک نهاد جای داد چون حرکت از آن گرفته مینمی

گیرد و این آفت یک حرکت است. وقتی جهاد سازندگی در کشاورزی ادغام شد ها، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی قرار مینامهآئین

 .و جهاد کشاورزی تشکیل شد، دیگر توقع نداریم، آنهایی که ادغام شدند، همان کار جهاد سازندگی اول انقالب را انجام دهند

ت سرپرسرفتند که وقتی ادغام صورت گرفت مناطق محروم بیگران اول انقالب به نقاط محروم و خدمت به مردم مستضعف میجهاد

کنیم. البته برخی افراد ماندند و متولی پیگیری مسائل نقاط محروم دیگر وجود ندارد. در حال حاضر خال بسیار زیادی احساس می

گویند ادغام با نیت خوب انجام شد که جهاد کشاورزی تشکیل شود، بار دولت سبک ن نیت مینگاه دیگری به ادغام دارند و با حس

اند که آیا کارمندان دولت کم شده اند؟سال از این ادغام به این اهداف رسیده 18شود. اما سؤال این است که آیا اکنون پس از حدود 

رفتند را گرفتیم. نه ای از جهادگران که سراغ مردم مستضعف میدهالبته کم نشدند. امکانات محدود نشد، ولی در عوض جلوی ع

 .بودجه کم شد و نه امکانات. همان امکانات و همان کارمندان وجود دارد ولی حرکت انقالبی وجود ندارد، یعنی هدف ادغام انجام نشد

 حذف جهاد سازندگی با نیت خوب یا نفوذ جریان غیر انقالبی *

ای معتقدند همان جریان نفوذ که امام خمینی )ره( هشدار داده بود، به بهانه ادغام ین کار را انجام دادند، اما عدهای با حسن نیت اعده

 .و کوچک سازی دولت قصد داشتند، نهادهای انقالبی را یکی یکی کنار بزنند و منحل کنند

یک نهاد ایستا شود و جریان متوقف شود آمدند به بهانه های انقالبی تبدیل به گویند برای اینکه حرکتمعتقدان به جریان نفوذ می

دهد، پیام انقالب اسالمی را سازی دولت، جهاد سازندگی را در کشاورزی ادغام کردند. چون جهاد سازندگی به مردم امید میکوچک

البی بود گیری انقرد. هم با جهتکرساند. نمایانگر روحیه انقالبی بود.فقط کار اقتصادی نمیبه مردم مستضعف و صاحبان انقالب می

ها است که حرکت انقالب واسطه باشد کار نفوذی 5ادغام حتی اگر با .کردو هم مشکالت فراوان را به صورت چراغ خاموش حل می

هایی ل دستیای بهتر از اینکه با ابزار قانونگذاری از یک حرکت انقالبی جلوگیری کنند. بر اساس این تحلرا جلوگیری کند و چه برنامه

ای دارند و گفت باید حرکت جهاد سازندگی را متوقف کنیم و خود مقام معظم رهبری در زمان ادغام نامهدر پشت صحنه بود که می

 .مخالفت خود را با اینکه جهاد سازندگی در کشاورزی ادغام شود، صریحا اعالم کردند

که به عنوان نماینده ایشان در وزارت جهاد کشاورزی خدمت کنم، ضمن ای حکم دادند اهلل خامنهبنده از آن زمان که حضرت آیت

کنند، اما خالء وجود جهاد سازندگی را کامال احساس اندرکاران این وزارتخانه که تالش میاحترام به وزیر جهاد کشاورزی و همه دست
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کنند. آن نهاد خاص انقالبی جهاد سازندگی را نمیدر وزارت جهاد کشاورزی،نیروهای جهادی و انقالبی وجود دارند اما کار .کنندمی

 .کنیمباید ضوابط خاص خود را داشته باشد و اکنون خالء جهاد سازندگی را به شدت در جامعه احساس می

تشکیل شود با همان روحیه اول انقالب خواهد بود و آیا  1397فارس: آیا به نظر شما جهاد سازندگی که بخواهد در سال 

 به آن اندازه وجود دارد؟ نیروی مخلص

را تشکیل دهیم و جهاد سازندگی را زنده کنیم. نیروهای مومن  1397به نظر من باید جهاد سازندگی متناسب با شرایط سال  تقوی:

ران نظو انقالبی از سراسر کشور در این نهاد جمع کنیم و شور انقالبی اول انقالب اسالمی را دوباره به وجود آوریم. البته از صاحب

خواهیم به تشکیالت دولت اضافه کنیم، بلکه گیریم که جهاد سازندگی جدید جنبه مردمی و غیر دولتی داشته باشد. نمیکمک می

های جهادی در کشور هستند که برا ساس تعهد و ابتکار خود به با کمک خود مردم و امکانات مردم تشکیل شود. االن چقدر گروه

وجود دارد که هر کدام خدماتی  NGO های مردم نهادچقدر نهادهای خیریه و سازمان.کننددمت میروند و خمناطق محروم می

جامعه اسالمی ما این گونه است. نیروهای زیادی وجود دارند که اگر یک  .کنندمداشت به مردم مناطق محروم ارائه میبدون چش

کنند حتی می توان به این ها فکر دهد و اینها به دولت کمک می.هت دهدتواند اینها را جتشکیالت به وجود آید با روحیه انقالبی می

رسانی به مردم و آبادانی نهادی به وجود آوریم که طرف قرارداد دولت باشد و امکانات جامعه ضمیمه امکانات دولت کنیم و در خدمت

ها شکل خواهد گرفت. دنبال این مت به انساناین نهاد جهاد سازندگی جنبه انقالبی خواهد داشت و انگیزه خد .کشور کمک کنیم

 .کار هستیم که نهاد انقالبی جهاد سازندگی را زنده کنیم

فارس: برخی از شعارها و مفاهیم اول انقالب کم کم در حال تغییر هستند. مثال واژه مستضعفان که از سوی رهبر انقالب 

ا نهادهای انقالبی در قالب وزارتخانه جدید شکل شود یشد کم کم تبدیل به محروم و مناطق محروم میمطرح می

 توان آن رویکرد اول انقالب را دوباره زنده کرد؟اند. آیا میگرفته

ها یک مدیریت مختصر به تقوی: بسیاری از روستاها و مردم مستضعف در نقاط محروم اکنون متولی ندارند. البته در برخی ارگان

ینها جوابگوی کل کشور نیستند. چگونه جهاد سازندگی که یک نهاد وابسته به انقالب بود و به عنوان مناطق محروم وجود دارد ولی ا

داد منحل شد و باید با احیای دوباره آن شور و نشاط انقالبی و کار و فعالیت مثل اول انقالب مردم مناطق محروم امید و نشاط می

تشکیل شود البته با هم فرق دارند. در آن زمان روستاها  97که در سال  با جهاد سازندگی 57احیا شود و امروز جهاد سازندگی سال 

های یاد شده در تهران احداث شده و باید محور فعالیت جهاد سازندگی جدید بدون آب و برق، گاز و جاده بود. امروز اکثر زیرساخت

 .تولید و اشتغال و احیای کار باشد

خدمت به روستاها دارند اما بعضی از روستاها تاکنون خدمات بسیار اندکی فارس: در حال حاضر نهادهای مختلفی ادعای 

 رسانی به مناطق محروم را ایجاد کرد؟اند. آیا می توان عدالت خدمتدریافت کرده

بوی االن خال وجود دارد. اگر بعضی از روستاها به ویژه در مناطق سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان وجود دارند که هنوز  تقوی:

محرومیت در آن وجود دارد، پس هنوز مشکل آنها حل نشده و اگر حل شده باشد که نیازی نیست. االن مشکل کشاورزی، بهداشت 

شود. اگر وزارت کار در روستاها حضور دارند پس این همه بیکار چه را ایجاد اشتغال و کار برای روستائیان به شدت احساس می

ها نهاد انقالبی جهاد سازندگی احیا شود که بستری بسازند و در جاهایی حضور پیدا کنند که وزارتخانهخواهیم گویند؟ یعنی ما میمی

 کنیمتوان امکانات مردم را به کار گرفت. همین نیاز را احساس میآنقدر زمینه اشتغال و کار وجود دارد ومی.اصال خبری از آنها ندارند

اند. مثال امام خمینی )ره( به شدت معتقد بود مستضعفان صاحبان اصلی انقالب شده که مفاهیم انقالبی جایگزین مفاهیم جدید

هستند و باید به آنها خدمت دهیم. بعد از اینکه جهاد سازندگی ادغام شد، متاسفانه تشکیالت دولتی نتوانست به مردم مستضعف 
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ت مردمی استفاده کنیم و فکر احیاء جهاد سازندگی به پاسخ مناسب دهد و محرومان را پوشش دهد. باید از افراد جامعه و امکانا

 .ها در کشور استخاطر وجود همین محرومیت

 روستاهایی بر روی چاه نفت و محروم از همه چیز*

االن در خوزستان روستاهایی وجود دارد که روی دریایی از طال یعنی نفت خام قرار دارد، ولی مردم آن نان شب ندارند. بهداشت 

دارند،  خانه و امکانات فرهنگی ندارند. متاسفانه مشکل کشور ما این است که اکثر مسئوالن پولدار شدند، خانه دارند، ماشینندارند، 

توانند درد فقرا را احساس کنند. باید سراغ نیروهایی برویم که درد را احساس کنند. ما مشکل بهداشت و درمان ندارند، بنابراین نمی

گری خواهیم مسئول در کشور ما فقیر باشد. ولی امکانات بیش از حد و اشرافیدر کشور فقیر باشد، حتی نمیخواهیم هیچ کسی نمی

 .کندمسئولین را از مردم جدا می

 گریحمله به روحیه اشرافی *

 .حرومان را ببیندگذارد انسان برود و وضع مگری نمیکند. روحیه اشرافیگری پرخاش و حمله میمقام معظم رهبری چقدر به اشرافی

مشکل اشتغال و تولید وجود دارد. اگر به مستضعفان و محرومان توجه و رسیدگی نشود و زندگی آنها روبه راه نشود به اهداف خود 

خواهند انجام دهند، اما سرانجام های نفوذی را جدی گرفت. بسیاری از کارهایی که مسئوالن کشور میرسیم. معتقدم باید جریاننمی

های مختلف برای ضربه زدن به انقالب اسالمی وارد شده و بحث نفوذ را باید جدی گرفت. بسیاری رسد. دشمن از راهبست مینبه ب

 حال در مرتب  چرا مهاجرت از نقاط محروم و حاشیه شهرها.بینیم، متوقف شده استهای مطالعه شده میاز کارهای خوب و طرح

 های اجتماعی فراوان به دنبال دارد. بایدگسترش است که مشکالت فرهنگی، اقتصادی و آسیبر حال د نشینیحاشیه و است افزایش

شود فقط نگاه کرد. مقام معظم رهبری برای مشکالت و با حرکت انقالبی جلوی این معضل اجتماعی و فرهنگی را گرفت. نمی

ی پاسخگوی نیاز جامعه نیست. خیلی از مشکالت را حل های اجتماعی چقدر فریاد زدند. البته مسئوالن دولت کار کردند، ولآسیب

گیریم، اما اینها کافی نیست، زیرا جامعه انقالبی دشمن زیاد دارد هایی کشیدند که آنها را نادیده نمیکردند و مدیران مخلص زحمت

زند، ت. رهبری انقالبی نهیب میو دردهای تاریخی وجود دارد که با حرکت انقالبی باید درمان شود. ساختار فعلی جوابگوی آن نیس

 گیری به وجودتوان امید داشت و نتیجه چشمشود. نمیگذارد دردی درمان نمیاما پاسخگو نیست. از این جلساتی که با دولت می

 .های انقالبی مشکالت را حل کندآید. باید نهادهای انقالبی و حرکتنمی

اهیم یک خوقانونی کنند، بلکه نمیخواهند بیای میبته به این معنا نیست که عدهرد. الک حل را مسائل شودنمی هم کردن تعارف با

الب و توان نیروهای انقخواهد. با ضابطه انقالبی میهای انقالبی قانون انقالبی هم میقانونی جلو رود، اما حرکتحرکت انقالبی با بی

 .بسترها و امکانات موجود را استفاده کرد

 دست و پاگیر برای تولید و فعالیتانباشت قوانین  *

یکی از مشکالت کشور این است که انباشتی از قوانین مختلف از مجلس بیرون آمده که برای هر وزارتخانه کلی مصوبه مجلس وجود 

ه کار شود اما چقدر از آن اجرا شده است. برخی از مصوبات کنونی دست و پای انسان را بسته و اجازطرح و قانون مطرح می .دارد

کند. فضای انقالبی به مستضعفان و ها توجه میکند و به انگیزهدهد. در حالی که قانون انقالبی فضای کار و تالش را روان مینمی

االن هر چه امکانات وجود دارد، در شهرها است، ولی نقاط محروم کسی را  .کندمحرومان که صاحبان اصلی انقالب هستند توجه می

 .ی وجود نداردندارند و مدیریت

 مناطق محروم صاحبی ندارند*
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رحم دشمن ایستادگی کنیم، نیاز به یک ها را خنثی کرد و مقابل تهاجم بیمناطق محروم صاحبی ندارند و برای اینکه بتوان تحریم

 .د هم زیاد هستندهای معتقحرکت انقالبی شبیه اول انقالب داریم. اگر نهادهای انقالبی شکل بگیرد، خرج کمتری هم دارند. آدم

شود شود صرف حقوق کارمندان میدر حال حاضر این همه ساختمان، وزارتخانه و انباشت کارمند وجود دارد که هر چه نفت صادر می

شود. باید نهاد انقالبی جهاد سازندگی با مشورت خبرگان و افراد باتجربه به وجود آید و مدیران جهادی اما کار عمرانی انجام نمی

گیری انقالبی و طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری آماده کنند که در خارج از چارچوب دولتی ولی به کمک مردم و با جهت طرحی

 .شکل گیرد و به دولت هم کمک کند

فارس: برخی از شعارهای اول انقالب مانند خودکفایی که امام خمینی آن را سرمنشا استقالل قضایی و اقتصادی 

د. روجویی در آب و یا به وسیله واردات ارزان از خارج زیر سؤال میوسیله برخی افراد به بهانه صرفه دانست امروز بهمی

 توان دوباره به خودکفایی اصرار کرد؟به نظر شما آیا می

وقت در وزیر خواهیم همه نیازهای کشور را از خارج وارد کنیم. این فکر در زمان شاه وجود داشت که هویدا نخستتقوی: ما نمی

ها کارگر ما هستند و برای ما یخچال، کنیم. نفت داریم، پول داریم و خارجیمیلیون بشکه نفت صادر می 7گفت روزی تلویزیون می

کنیم. کشورهای خارجی کارگران ما هستند اما این استدالل شاهنشاهی سازند و ما به عنوان ارباب مصرف میتلویزیون و اتوموبیل می

 توانیم چه کارگیرند و اگرچه پول داشته باشیم، میآید که جلوی آن را میر همه چیز را بخواهیم وارد کنیم روزی میو غلط بود. اگ

 کنیم؟

 شود کشور را با این تفکر نفوذی اداره کرد؟مگر می*

یک یا چند محصول  شود کشور را با این تفکر نفوذی اداره کرد؟ برخی چیزها در هر کشوری بر اساس نیاز داخلی رویمگر می

کنند اما محصول استراتژیک مانند گندم که غذای اصلی مردم به شمار کنند و برخی کاالهای غیرضروری را وارد میگذاری میسرمایه

 .گذاری کنیم وحتی یارانه و سوبسید بدهیم و روی پای خود باشیمرود باید سرمایهمی

رد، اما بعضی از کاالهای ضروری را باید صفر تا صد خودمان تولید کنیم. البته توان وارد کدر برخی چیزها که ضروری نیست، می

دار کند روی توان همه کاالها را در کشور تولید کرد اما بر اساس شعار استقالل هر چیزی که بخواهد استقالل کشور را خدشهنمی

یم وارد کنیم پس باید نفت خام را بیش از حد صادر کنیم آن حساسیت داریم و اصرار بر این است که در داخل تولید شود. اگر بخواه

 .نسلی است و چون این یک ثروت بین

 کنیمبا فروش نفت خام به آیندگان ظلم می *

آب  اند کهها که اکنون آب ندارند، آن قدر چاه زدهکنیم چون نفت پایان پذیر است. مثل برخی استانما االن به نسل آینده ظلم می

 .شودضابطه و به صورت خام بفروشیم، آن هم مثل آب تمام مینها تخلیه شده و اگر نفت را هم بیزیرزمینی آ

و  گذاری و تولید زاینده شودها را آتش بزنیم، باید بودجه نفت تبدیل به سرمایهمگر ما ملت انتخاب شده خدا هستیم که همه ثروت

 .شود کردر یک انرژی جایگزین نفت باشیم. بحث اشتغال را چه میشود. باید از هم اکنون به فکگرنه نفت روزی تمام می

اگر بخواهیم همه چیز وارد کنیم این همه جوان دانشگاه رفته باید کجا کار کنند؟ اگر متکی به واردات باشیم ممکن است، اگر هم 

ما نباید تولید کننده باشیم؟ چرا باید  چرا .پول داشته باشیم به ما کاال ندهند. بزرگترین خطر سیاسی همین بیکاری جوانان است

وارد کننده و تنبل باشیم؟ چرا به جای آن صادرکننده کاال با ارزش افزوده نباشیم؟ این تفکر را به هیچ وجه قبول نداریم که محصول 

شود، را نیازمند به واردات باشیم بلکه حتما باید در تولید گندم که امروزه به عنوان سالح غذایی از آن یاد می گندماستراتژیکی مثل 

 .خودکفا باشیم
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 بستر تولید و خودکفایی وجود دارد*

نیم ب استفاده کالبته زمینه و بستر هم وجود دارد. برای تولید بیشتر با همین کم آبی، کم بارشی که وجود دارد اگر به خوبی از آ

 .گرا مومن و معتقد نیستتوان در گندم به خودکفایی رسید و حتی صادرکننده گندم باشیم.یک ملت مصرفمی

ازگارتر بخشد و با فطرت انسان سکند اما بر عکس تولید و اشتغال به انسان نشاط میتعهد و فشل میگرایی انسان را بیتفکر مصرف

سازد یا کتاب مثال کسی که یک ساختمان می .خواهد ایستا باشددامه دار و کشدار باشد. نمیخواهد ااست. شخصیت انسان می

 .شوددهد و ادامه دار میآورد او را دوست دارد چون تولید به انسان نشاط میای به دنیا مینویسد یا بچهمی

تفاوتی آلودگی و بیخواب گرایی وادادگی،ا در مصرفکند، آثار فرهنگی دارد، در تولید جنبش و حرکت است، امعقل آدم را کامل می

کند، فقط مصرف کننده و وارد کننده باشیم و نیازمند تولید دیگران باشیم؟ اینها با شخصیت ملت ما است. آیا شان ملت ما اقتضا می

 .سازگاری ندارد

آیا افراد کافی و  رسد؟آرمانی به نظر نمی سال از انقالب 40فارس: آیا به نظر شما ایجاد یک نهاد جهاد سازندگی بعد از 

 با انگیزه وجود دارند؟

های انقالبی و دردمند مراجعه کردند و دردها را منعکس کردند، خال ای از انسانخواهد مجموعهتقوی: طرحی که در دست داریم می

نوز در حد رایزنی و صحبت کردن و مشورت را احساس کردند و راه حل دادند که چگونه این مشکل را حل کنند. البته این طرح ه

خواهیم اگر طرحی برای احیای جهاد سازندگی دارند، به حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت نظران میکردن است و از همه صاحب

 .جهاد کشاورزی ارائه کنند، تا روی آن بیشتر کار شود

کت، ستاد اجرایی فرمان امام، اردوهای جهادی وجود فارس: در حال حاضر نهادهایی مانند بسیج سازندگی، بنیاد بر

 دارند، آیا به نظر شما نیاز به تشکیالت جدیدی هم هست؟

های انقالبی و مردمی نیاز هایی ایجاد شدند و اینها بهترین دلیل است که جامعه ما به چنین حرکتتقوی: در اردوهای جهادی گروه

ی توان با سازندگداند بر اساس نیاز روز جامعه تشخیص داده که میمردم انقالب اسالمی میدارند. سپاه که ماموریت خود را حفاظت از 

بیند بخشی از مردم بدبین و نا آرام شدند بسیج سازندگی ایجاد کرد و این در مناطق محروم به انقالب اسالمی خدمت کند. وقتی می

گذارند و در ازندگی ایجاد شود، آنها امکانات خود را در اختیار میهای سپاه صحبت کردیم که اگر جهاد سخال وجود داشته با بچه

همچنین بنیادهای خیریه مانند خیران سالمت، خیران مسجدساز و .های جهادی پزشکی، سازندگی، وجود دارندحال حاضر گروه

ا ها رکارها قرار گیردو سیاست تواند به عنوان محور اینکنند که اگر جهاد سازندگی شکل بگیرند میساز کار جهادی میمدرسه

کنند و خواهد؟ اگر اشتغال و کار روستائیان فراهم شود خودشان مسجدسازی میمشخص کند که در فالن جا چه کار تولیدی می

ت لتواند حاسازند، ولی اگر بیکار باشند، باید برایشان هم مسجد و هم مدرسه بسازیم. البته نهاد جهاد سازندگی میمدرسه هم می

خواهیم جلوی کار کسی را بگیریم. در حال حاضر مرکزیت داشته باشد که از مجموعه افراد خبره و انقالبی تشکیل شود و ما نمی

کنند، اما باید یک جایی محور همه بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و بسیج سازندگی هم دارند خدمت می

 .این خدمات باشد

مؤثر باشد و آیا آن قدر نیروی مخلص وجود دارد که بدون  58تواند مثل جهاد سال می 97جهاد سازندگی  فارس: آیا

 داشت خدمت کنند؟چشم

تقوی: آن قدر نیرو وجود دارد به ویژه جوانان که نیروهای خوب و جهادی وجود دارند که در اردوهای جهادی داوطلبانه شرکت 

زیر چتر او قرار  همه که کنند بلند علم یک تواندمی سازندگی جهاد و دهندمی  ین راه از دستکنند و گاهی جان خود را در امی
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ای شوند که نیروهای مومن و انقالبی با انگیزه و روحیه انقالبی دور آن جمع شوند و به مردم خدمت کنند. االن به بگیرند و مجموعه

یشتر هستند. اما جایی که اینها را بتوانند گرد هم جمع کند وجود ندارد و اگر نظر من نیروهای مومن و انقالبی از اول انقالب هم ب

 .آیندنهاد جهاد سازندگی با رویکرد انقالبی جدید شکل بگیرد مطمئن باشید همه می

https://www.farsnews.com/news/13970323000257/%D9%B 
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 ارسال طرحی به دفتر رهبری برای احیای مجدد جهاد سازندگی 

سازندگی خبرداد و گفت: این نامه ای برای احیای نهاد جهاد نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی از تهیه طرح و ارسال نامه

  .های کارشناسی استاندازی آن منوط به بررسیبه دفتر رهبری ارجاع شده که تصویب و راه

سال  40شت االسالم سید رضا تقوی دامغانی بعد از ظهر امروز در آئین پاسدا، حجتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

گفت: طرح پیشنهادی برای احیای جهاد سازندگی ارائه شده « های انقالبشنبه»خدمات انقالب در بخش کشاورزی تحت عنوان 

خواهیم با استفاده از نیروهای مخلص و بسیجی مشکل تولید و اشتغال را خواهیم به تشکیالت دولت بیافزاییم، بلکه میاست، اما نمی

ای در راستای احیای نهاد جهاد سازندگی خبرداد و گفت: این طرح و نامه را به دفتر مقام معظم طرح و نامه وی از تهیه.حل کنیم

 .های کارشناسی است که امیدواریم این احیاء به زودی انجام شوداندازی آن منوط به بررسیایم که تصویب و راهرهبری ارجاع داده

دهه پس از انقالب اسالمی تصریح کرد: با این همه  4با اشاره به کارهای انجام شده در  نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی

 .ایم با مردم ارتباط برقرار کنیمرسانی نتوانستهایم، مردم راضی نیستند و ما در سبک و سیاق اطالعکاری که انجام داده

ای که ایشان در دیدار با آقای جنتی در شورای دهند، به ذکر خاطرههای توخالی به مردم میتقوی دامغانی با انتقاد از آنهایی که وعده

دهند، باید رد صالحیت شوند، چرا که نظام را زیر سئوال نگهبان داشت، گفت: در این جلسه عنوان کردیم آنهایی که وعده توخالی می

ورزی اظهارداشت: جهاد سازندگی به عنوان وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اقدام جهاد سازندگی در بخش کشا.برندمی

  .یک مرکز انقالبی در قالب ادغام با وزارت کشاورزی را نمدمال کردند و آن نهاد انقالبی از بین رفت

ن ایم که اکنون تعریف کار تغییر کرده و کار یعنی داشتتقوی با توجه به شرایط کنونی کشور اظهارداشت: ما طوری کشور را پیش برده

وی در پایان بر این نکته تاکید کرد که ما باید متناسب با .ایمنیز خودرو و یک محیط کار و در فرهنگ کار دچار مشکل شده منشی

 .دهی کنیمهای دانشگاهی و تحصیالت را متناسب بازار کار سازماننیاز کشور، رشته

https://www.farsnews.com/news/13970327001019/%D8%A7% 
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 کنند باید از جریان انقالب حذف شوند را مطرح می« توانیمنمی»و « نکاشت»آنهایی که طرح 

از جمله طرح نکاشت و مهاجرت نیمی از جمعیت را به خارج از « توانیمنمیما »وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: آنهایی که تفکر 

  .اند تا به کشور ضربه بزنند و باید از جریان انقالب حذف شوندکنند، آمدهکشور به دلیل بحران آب مطرح می

سال خدمات انقالب  40اسکندری پیش از ظهر امروز در آیین پاسداشت ، محمدرضا خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های انقالب همزمان با روز جهاد سازندگی و کشاورزی برگزار شد، گفت: ما امروز اگر اسالمی در بخش کشاورزی تحت عنوان شنبه

سمبل روستاست و یکی از  گوییم، به خاطر آن است که کشاورزیساله عملکرد انقالب در بخش کشاورزی می 40از خدمات 

های کشور استفاده کنیم، دوباره باید به سمتی دستاوردهای انقالب اسالمی تشکیل جهاد بوده است و اگر امروز بخواهیم از ظرفیت

انجام های قبل از انقالب در حوزه کشاورزی کاری وی با اشاره به اینکه دولت.برویم که نهادهایی مانند جهاد سازندگی را ایجاد کنیم

 57ها اتفاقی افتاده، عملکرد مردم بوده است، اما واقعیت این است که در سال تصریح کرد: اگر هم در این حوزه آن زمان اند،نداده

وی با انتقاد از عملکرد برخی .میلیون تن رسیده است 110میلیون تن بوده که اکنون به  27کل میزان تولید محصوالت کشاورزی 

ما »ای هستند که با تفکر اند که عده، تصریح کرد: حضرت آقا تأکید کرده«توانیمما نمی»مطرح کردن تفکر  افراد در کشور و

اند و ما باید این تفکر را از جریان انقالب حذف کنیم؛ چراکه تا موقعی که این تفکر وجود دارد موانعی هست که آمده« توانیمنمی

 نکاشتکنند و یک روز طرح ها یک روز بحث بحران آب را مطرح میدی کوثر افزود: همینرئیس سازمان اقتصا.گیردسرعت کار را می

هایشان طرحی هست که آب هستیم، باید آن را مدیریت کنیم، ولی آنها کجا در صحبتگوییم اگر کشوری کمکه ما میرا، درحالی

دلیل آنکه آب نداریم باید کوچ کنند، آیا حرف امام به درصد جمعیت کشور به  50گویند آبی چه کار باید کرد؟ میباید برای کم

اسکندری در ادامه با اشاره به اینکه .عنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی این بود یا آیا رهبر انقالب اکنون این است، قطعاً این نیست

آید، قطعاً نه. یک انقالبی بیرون میاظهار داشت: آیا این حرف از دهان نیروهای  کنند،را در کشور مطرح می «نکاشت» برخی طرح

و ظرفیت  توانمندکه کشور ما تا دلتان بخواهد نیروی فنی،کنند، درحالیاندازی میروز به بهانه آب، یک روز به بهانه عدم توانایی سنگ

 برداشت سال در تن هزار  50های شمال و جنوب پروری نداشتیم و فقط در قالب صید آبدارد. به عنوان مثال قبل از انقالب ما آبزی

 توانیم به یکتوانیم نیاز کشور را تأمین کنیم، بلکه میتنها در این بخش مینه که است رسیده تن میلیون یک به اکنون اما شد،می

های پس از وی همچنین به افزایش متوسط عملکرد باغات و مزارع در بخش کشاورزی طی سال.کشور صادرکننده تبدیل شویم

تن سیب صادر  400تا  300تن در هکتار است و ساالنه  18متوسط عملکرد باغات سیب در کشور اکنون  :اشاره کرد و گفت انقالب

تن در هکتار  4کند. همچنین متوسط عملکرد گندم آبی ما تن سیب در هکتار برداشت می 168کنیم که حتی کشاورزی نمونه ما می

رئیس .تن در هکتار است 6.5کند و این رقم در کشورهای پیشرفته تار برداشت میتن در هک 12است که کشاورز نمونه کشوری 

و  آیند باید شکاف عملکرد بین آنچه که هستسازمان اقتصادی کوثر به این نکته اشاره کرد که وقتی نیروهای انقالبی به میدان می

دانند و باید پرسید آیا اینها وقتی این حرف را مزخرف می اما برخی افراد در کشور خودکفایی گندم .کنندآنچه که باید باشد پر می

اند و اینها حرکت دشمن است. باید دشمن زنند، نیروی انقالب هستند؟ اینها عامل بازدارندهرا در جلسه رسمی جمهوری اسالمی می

جایی رسیده که آقای حجتی وزیر جهاد  اسکندری افزود: کار به.ای بر سر راه استها بهانهرا بشناسیم و حواسمان باشد که این حرف

گذرد، فریادش بلند است. روزهای اول انقالب مقابله با انقالب به صورت عملیات سال که از انقالب می 40کشاورزی اکنون بعد از 

  .شودهای مختلف انجام میمسلحانه بود اما اکنون مقابله با انقالب به شکل

https://www.farsnews.com/news/13970327000484/%D8%A2%D9% 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
https://www.farsnews.com/news/13970327000484/%D8%A2%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - 97/۰3/27 : تاریخ

 ناطق محروم بدون متولی ماندرسانی به روستائیان و منحالل جهاد سازندگی با تبدیل به وزارتخانه شروع شد/ خدمتا

کسوت معتقد است، جهاد سازندگی از وقتی به وزارتخانه تبدیل شد، در اصل منحل شد، چرا که دیگر کار مردم و جهادگر پیش 

  .شدهای اداری شد و دیگر مستقیم زیر نظر رهبر نبود، بلکه باید به مجلس پاسخگو میروستاییان وارد بروکراسی

، حسینعلی عظیمی در بدو ورود آنچه که در مقابل دیدم با آنچه که در ذهنم تصور فاطمه بیاتـ گروه اقتصادی ـ  خبرگزاری فارس

ای زردرنگ و عرقچینی خاکی رنگ بر سرش که هنوز نقاهت مجروحیت دوران کردم، کامالً تفاوت داشت. مردی تکیده با چهرهمی

اش این را به من افتاده شمارههایش به زبان بیاورد، اما نفس بهکرد، اگرچه تمایل نداشت تا کالمی از رنجا با خود حمل میجنگ ر

 .فهماند که او هم جزو جانبازان شیمیایی دوران دفاع مقدس است

کند که در قاب چهارگوش عکس حتماً می های این روزگار هنوز حال و هوای دهه اول انقالب اسالمی را دارد و تأکیدبا تمام تلخی

 .عکس امام هم در مصاحبه باشد

های است که در تمام سال 1352ساله شده است. او فوق لیسانس رشته عمران از دانشگاه شیراز در سال  70حسینعلی عظیمی اکنون 

آبادی در اقصی نقاط روستایی کشور به کار دفاع مقدس دانش و توان خود را در کارهای جهادی از خاکریز جنگ گرفته تا عمران و 

 :خوانیدها دیده شود، میمصاحبه یک ساعت و نیمه ما را با این اسطوره جهادی که شاید این روزها کمتر در رسانه.گرفته است

ال با توجه کسوتان حوزه جهاد سازندگی هستید. از چه زمانی فعالیت جهادگری را آغاز کردید؟ در عین حشما یکی از پیش :فارس

روزها در عرصه اقتصادی کشور و فعالیت وجود دارد، این ذهنیت هست که ای کاش وزارت جهاد در وزارت به مشکالتی که این

طور که باید کارهای جهادی های جهادی خود به سرعت ادامه دهد و شاید این روزها آنشد تا بتواند به فعالیتکشاورزی ادغام نمی

 .افتداتفاق نمی

)سال ادغام وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی  1379ام. نسل شما انحالل جهاد سازندگی را در سال این حرف را بارها گفته :یمیعظ

که تصور درستی نیست. جهاد سازندگی که به صورت یک نهاد و بازوی کند، در صورتیو تشکیل وزارت جهاد کشاورزی( تصور می

 .( تغییر یافت، ماهیتش هم تغییر کرد1362ز موقعی که به وزارتخانه )اقتصادی امام خمینی )ره( بود، ا

 داد؟هایش را بهتر انجام مییعنی تا زمانی که وزارتخانه نبو،د فعالیت :فارس

ن سمی در ای کم ماننداختیاراتش گرفته شد که کمبله، از وقتی که تبدیل به وزارتخانه شد، با مقرراتی که برایش گذاشتند،  :عظیمی

 .سازمان نفوذ کرد و منجمد شد

 خواهید بگویید از وظیفه جهادی خود دور شد؟یعنی می :فارس

 .ای دادند که الیروبی قنوات با وزارت جهاد باشدبله، از جهادی بودنش دور شد و یک وظیفه :عظیمی

فعالیت در امور دام را دادند،  62البته آن چیزی که بنده تحقیق کردم، وظایف وزارت جهاد طبق مصوبات مجلس در سال  :فارس

 ...تأمین شیالت و آبزیان را دادند 66سال 

این را شما بدانید که از زمانی که نهاد انقالبی جهاد سازندگی تبدیل به وزارت جهاد سازندگی شد، دیگر فعالیتش سازندگی  :عظیمی

در آن حضور داشت. حق رأی و حق وتو در مسائل شرعی  نبود؛ چراکه در ابتدا یک تشکیالت شورایی داشت که نماینده امام خمینی

دیگر التماس  69تا  63داد نه به رهبر. از سال داشت، بعد که وزارتخانه شد، مسئول آن وزیری شد که باید به مجلس پاسخ می

 .نوات نداشتای جز الیروبی قای بود که هیچ وظیفهکردند که کاری به وزارت جهاد بدهید، انجام دهد و وزارتخانهمی

 مگر مسائل عمرانی روستاها و کارهای ترویجی و آموزش در حوزه کشاورزی و بهداشت برعهده جهاد نبود؟ :فارس
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رسانی را بدهید به وزارت بهداشت و شما بروید پیمانکار او شوید؛ یا نه! پس از وزارتخانه شدن همه را گرفتند. گفتند آب :عظیمی

سازی با آموزش و پرورش، شما پیمانکار آموزش و پرورش شوید، شما پیمانکار وزارت راه شوید. مدرسه راهسازی با وزارت راه است،

 .کردندطور در مورد کشاورزی. مضاف بر این زمانی که جهاد سازندگی یک نهاد بود، مردم به جهاد سازندگی کمک میهمین

 رنگ شد؟شد، کموزارتخانه شدن این نهاد انجام می های جهادی که قبل ازخواهید بگویید آن فعالیتیعنی می :فارس

های پایین؛ چراکه یک عده شورای مرکزی جهاد را که همان مسئوالن اصلی جهاد بودند، رها کردند تا رده 63در همان سال  :عظیمی

ادی قطع شد. مردم روحیات های جهجهادی بودند و به مرور پای مردم از جهاد و فعالیت .برای کارمند شدن به جهاد نیامده بودند

، ، نهدهندکنند؟ یا به وزارت جهاد کشاورزی پول میخاصی نسبت به تشکیالت دولتی دارند، مثالً آیا االن به اداره ثبت کمک می

 .دهند، مردم روحیات خاصی نسبت به تشکیالت دولتی دارندنمی

سازی گندم است، بالفاصله جهاد سیلو همشکل ما اکنون ذخیر گفتقبل از آن جهاد سازندگی در کنار دولت بود، مثالً دولت می

ساخت. بزرگترین مشکلی که در کشور پیش آمد جنگ تحمیلی بود. جهاد سازندگی در زمان جنگ مشکالتی مانند سنگرسازی، می

شده بود، به جنگ  ماه که جهاد تشکیل 15عمده نیروهای جهاد بعد از  .دادپل سازی و احداث راه و امثالهم را انجام می

، دانرفتند و در کوران جنگ هم دیگر کسی حواسش نبود که جهاد سازندگی را جمع کرده و تبدیل به وزارتخانه کرده

ای بنام سازمان پ.م.ج.ج )پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد( وجود داشت که نیروهای ولی تا سال دهم انقالب و پایان جنگ، موسسه

 .آمدندهای مختلف به عنوان نیروی جهادی به جبهه میفنی و مهندسی از استان

در کنار آن سال امام دید جهادگران در وزارت جهاد بیکارند، امور شیالت را به وزارت جهاد سازندگی سپرد. شیالت یک سازمان 

ت اشت. از موقعی که شیالگذشد و شاه یکی از تیمسارها را به عنوان مسئول آن میسنتی و قدیمی بود که به صورت سنتی اداره می

 .را به جهاد سازندگی دادند، انفجار توسعه در این بخش رخ داد

 گویید، چه بود؟ای که میمثالً آن انفجار توسعه :فارس

درصد رشد کرد. در  16کیلوگرم رسید و شیالت ایران حدود  11تا  9سرانه مصرف ماهی از دو تا سه کیلوگرم در کشور به  :عظیمی

گونه رشد نکرده است. پرورش میگو را جهادگران از کشورهای خارجی وارد ایران کردند و اصالً کسی عه هیچ بخشی اینتاریخ توس

خورد. مصرف ماهی محدود شده بود به صید طبیعی ماهی از دریا یا آال نمیدانست میگوی پرورشی چیست. کسی ماهی قزلنمی

های جهاد سازندگی سامان دادند و شیالت زیر و رو شد. سال پروری را بچهآبزی گفتند، ماهی خوراک اشراف است ورودخانه و می

د بکند توانهای آبخیزداری را به جهاد سازندگی سپردند، اما باز باید گفت، مگر یک سازمان دولتی چه کار میهم یکسری فعالیت 69

 .اتفاق افتاد 1379شدند که این ادغام در سال ادغام میو این سرنوشت محتوم بود که باالخره باید بخش جهاد و کشاورزی با هم 

های جهادی با تشکیل وزارت جهاد سازندگی اتفاق افتاد. حاال رنگ شدن فعالیتهایتان فرمودید کمشما در ابتدای صحبت :فارس

 حوزه نداشتیم؟سؤال من این است؛ از زمانی که وزارت جهاد باز با وزارت کشاورزی ادغام شد، دوباره افتی در این 

به نظر من یکسری از جهادگران قدیمی که هنوز روحیه جهادی داشتند، در این وزارتخانه حضور داشتند و بویی از تالش  :عظیمی

ای که حاکم بود، برای جهاد نبود، اگرچه رسید، ولی ساختار اداریبرای استقالل و خودکفایی که وظیفه جهاد بود، هنوز به مشام می

 .ها بیشتر بودهاد و کشاورزی یک متصدی داشت و هماهنگیدو قسمت ج

خرداد  27همان  خواهیم کمی برگردیم به عقب؛ به زمانی که جهاد سازندگی با همان ماهیت مردمی تازه تشکیل شده،می :فارس

های عمرانی جهادی در پروژه. لطفاً توضیحاتی در مورد نحوه عملکرد جهادگران در همان زمان در روستاها بفرمایید؛ اینکه 58سال 

 .رفت یا کارهای ترویجیروستاها چگونه پیش می
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امام خمینی، جهاد سازندگی را در بخش اقتصادی انقالب تشکیل دادند و سپاه را در بخش امنیتی انقالب اسالمی؛ تفاوت  :عظیمی

ی جنگ بینید وقته انقالب اسالمی دارد. اینکه مییک نهاد انقالبی با اداره در این است که اولویت کارهایش همیشه اولویتی است ک

زدایی از روستاها بود. از های جهاد به جنگ رفتند و زمانی که جهاد شروع به کار کرد، اولویت اولش محرومیتتحمیلی روی داد، بچه

 های اصلی قرارند که کنار جادههزار روستایی که آن زمان بود و اکنون خیلی از آنها تخلیه شده است، تنها روستاهایی راه داشت 80

ی کشی، بهداشت و حمام بهداشتکردند؛ یا آب لولهوآمد میداشتند. بسیاری از روستاها قاطر رو بودند، یا فقط با موتورسیکلت رفت

د ر از خارج وارهای دیگری بود که جهاد به سراغ آنها رفت. مثالً تمام گندم مصرفی کشواصالً در روستاها وجود نداشت. البته اولویت

 .ها طی سال برای تخلیه گندم در نوبت بودندشد و کشتیمی

 شد؟پس کشاورزی ما در آن زمان در چه حد بود و چه چیزی کشت می :فارس

در کشت  58ل اول فرمان دادند گندم در کشور بکارید که مردم در سال سا همان در با ورود امام خمینی به کشور، ایشان  :عظیمی

 شروع را ازیسیلوس های جهاد سازندگیندم کاشتند. بعد احتیاج به سیلو داشتیم تا بتوانیم مازاد بر نیاز را ذخیره کنیم. بچهبهاره گ

 .کردند

 یعنی هیچ سیلویی در کشور نداشتیم؟ :فارس

زود متوجه شدند که شد، والسالم. ولی جهادگران خیلی فقط چند سیلوی کوچک بود که در طی سال از آنها استفاده می :عظیمی

 آالت جدید در بخش کشاورزیافتاده است و باید کارهای زیادی انجام شود. باید از فنون، تکنولوژی و ماشینکشاورزی ما خیلی عقب

ها ساختند؛ دستگاهی را ساختند که پشت تراکتورهای قدیمی رومانیایی بسته های بوجاری را جهادیاستفاده شود. نخستین ماشین

 .و جای گاوآهن را گرفتشد می

ادعای شاه این بود که تکنولوژی روز را به کشور آورده است، پس چگونه ما حتی یک ماشین کشاورزی جایگزین گاوآهن  :فارس

 .نداشتیم

های برنامهدر واردات از خارج باز بود و نگرش خوبی روی کشاورز و روستایی وجود نداشت و کشاورزان احترامی نداشتند و در  :عظیمی

الت ها خجدادند. تا جایی که جواناطالع نشان میتلویزیونی کشاورز روستایی را در قالب جوک و به عنوان یک فرد احمق، نادان و بی

کشیدند، بگویند ما روستایی هستیم. با تشکیل جهاد سازندگی و احترامی که به روستائیان گذاشته شد، جو غالب جامعه برگشت می

یت جهاد در روستاها، مهاجرت معکوس آغاز شد و روستائیان اگرچه تمام مسائلشان حل نشد، اما امیدوار شدند. چون شاهد و با فعال

تالش جهادگران بودند که جاده فالن روستا کشیده شد و پایگاه روستائیان در شهرها، اداره جهاد شد. جهاد با مردم قاطی بود و مردم 

ها را برآورد خواهند یک مدرسه بسازند، پیمانکار پس از اتمام کارهای مهندسی هزینهد. االن وقتی میدانستنجهاد را از خودشان می

 کرد و کارهایکشی اقالم موردنیاز را تأمین میبرای انجام یک لولهگیرد، اما جهاد مثالً کند و بابت تمام کارها از دولت پول میمی

شد و کار با ر مانند حفاری زمین و استفاده از نیروی کارگری توسط خود مردم انجام میتداد، کارهای سادهمهندسی را انجام می

 .رفتسرعت بیشتر و هزینه کمتر پیش می

 .شدهای عمرانی دولت کمتر مصرف میتوان گفت در آن زمان بودجهبه تعبیر دیگر می :فارس

رفت، چون نیروها داوطلب کار در تمام اقصی نقاط کشور پیش می گرفت وبله، با یک بودجه اندک، سه برابر کار انجام می :عظیمی

 .گرفتندکردند و مثل پیمانکاران کنونی بهانه نمیفعالیت می

 نیروهای هسته اولیه جهاد سازندگی چگونه و از کجا شکل گرفتند؟ :فارس
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ند که دین خود را به شهدای انقالب ادا کنند. این دانشجویان پیرو خط امام و از قبل به دنبال این بود بیشتر دانشجو بودند، :عظیمی

، کار جهادی با اولویت «که این مخروبه را باید بسازیم»کردند و با توجه به پیامی که امام صادر کردند افراد احساس بدهکاری می

حوزه کشاورزی کردند، معرفی  روستاها آغاز شد. جهادگران شروع به آموزش و راهنمایی روستائیان برای استفاده از ابزار جدید در

های بهداشتی تا جایی که یک هزار روستا در مدت کوتاهی کشی آب آشامیدنی و آموزشهای جدید و مسائلی همچون لولهکشت

های فراوانی کشیده شد و حتی زمانی که جهاد سازندگی سال اول انقالب اسالمی، زحمت 3-4صاحب آب آشامیدنی شدند و در 

 .تخانه شد، مدت یکی، دو سال طول کشید تا موج قوانین وزارتخانه شدن به روستاها برسدتبدیل به وزار

ها گرفتار بیماری بودند که واکسیناسیون دام و طیور در همان زمان در روستاها آغاز شد. چون زمانی یکسری مرغ پرورشی زمانی دام

های بومی هم بر اثر این بیماری از بین رفته بود که جم زیادی از مرغاز خارج وارد شده بود که به بیماری نیوکاسل مبتال بودند و ح

ها های ضدکنه ساختند که دامجهادگران واکسیناسیون گسترده علیه این بیماری را در روستاها آغاز کردند. جهادگران حمام و حوض

 .ضدعفونی شوند

 .کودکان هم توسط جهادگران انجام شدکنی سراسری فلج اطفال و توزیع قطره بین کنم ریشهفکر می :فارس

بله، این یکی از خدمات جهادگران در حوزه بهداشت بود. مهمترین کاری که جهادگران انجام دادند این بود که روستا  :عظیمی

ای هجهاد برای مدیریت روستا شورای اسالمی تشکیل داد که بعد از آن در سال .مدیریت درستی نداشت و از هم پاشیده شده بود

بعد قوانین شوراها هم مصوب شد. تمام نهرهای کشاورزی در روستاها بستر مناسبی نداشت و خاکی بود که جهادگران این نهرها را 

 .کشی و سیمانی کردند تا از هدررفت آب جلوگیری شود. در نتیجه آب روستاها افزایش یافت و کشاورزی رونق بیشتری گرفتکانال

 اتفاقات ادامه داشت؟چند سال این  :فارس

 کم مشکالت روستائیان گرفتار دستور اینتقریباً تا یکی، دو سال بعد از آن که جهاد به وزارتخانه تبدیل شد. پس از آن کم :عظیمی

رئیس و آن رئیس و بروکراسی اداری شد، در صورتی که پیش از آن هنگامی که جهاد یک نهاد مردمی بود، مسئول مستقیم برای 

 .دادیک کار دستور میاجرای 

 ای در جنگ داشتند؟های جهاد چه نقش ویژهخواهیم در مورد نقش جهادگران در جنگ بپرسیم. بچهحاال می :فارس

آمد. پس از آنکه جنگ آغاز شد مردم دسته دسته و ها در جنگ به این شکل به دست نمیاصالً اگر جهاد نبود، پیروزی :عظیمی

کنان شهرهایی که جنگ در آنها شدت گرفته بود، مانند آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، تبدیل به مهاجر جنگی هزاران هزاران نفر از سا

شدند که به شهرهای بزرگ پناه آوردند. حتی شهر اهواز به آن بزرگی تخلیه شده بود، چون دشمن به نزدیکی اهواز رسیده بود. چه 

شد، یافتند، غذای آنها تأمین میها اسکان میینه جهادگران بودند. باید این خانوادهبهترین گز کرد،کسی باید مشکالت اینها را حل می

 .انگار که زلزله بسیار بزرگی آمده باشد

اند، برخی جهادگران از محل های جهاد سازندگی دیدند رزمندگان ما در خط مقدم با مشکلی به عنوان خاکریز مواجهطرف بچهاز آن

برد. تقیم عازم جبهه شدند. نداشتن سنگر یکی از دالیلی بود که در ابتدای جنگ آمار تلفات را باال میخدمتشان از روستاها مس

 .زدنددالورانی باید پشت لودر نشسته و خاکریز می

 !ایم برای زدن خاکریزپس ما شهیدها داده :فارس

مهارت پیدا کردیم و ایران تبدیل شدیم به یکی از با بله، خیلی. به مرور با همت جهادگران در ایجاد خاکریز و سنگرسازی  :عظیمی

سال  7-8ها و ها و نه اسرائیلیضلعی ما نه ناتو دارد، نه آمریکایی 5تر از سنگرهای ترین کشورها در سنگرسازی و هنوز عملیاتیتجربه

ها نوع پل در مناطق ی کردند. دهنیروهای رزمنده در همین سنگرهایی که جهادگران ساخته بودند زیر گلوله و بمب و آتش زندگ
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شیر جاده ها روی رودخانه بهمنهای جهاد ابداع شد. موقعی که آبادان در محاصره بود، در یک سال اول جهادیجنگی توسط بچه

، شدمی کشیدند و پل زدند، منتها چون آن زمان جنگ بود، حرفی از این راه و مسیر زده نشد، تا ناامن نشود و از آن پل تردد انجام

های جهادی روزانه مشغول کار بودند و هر رفت و در طول یک سال و اندی که آبادان در حصر بود، بچهرفت، آمبوالنس میآذوقه می

ها از این دست زیاد است و اما در سال پایان جنگ، مأموریت امداد و بازسازی زلزله بردند. داستانمتر خاکریزها را به جلو می 50روز 

ترین نیروی سازندگی های جنگ جهاد بود، اما در دوران سازندگی بزرگها محول کردند. آن آخرین مأموریت بچهرا به جهادیرودبار 

گشت، کرد، منحل شد و خالصه سرش را بریدند و این خیلی عجیب بود و اگر جهاد سازندگی برمیکشور که در زیر آتش فعالیت می

بود؛ چراکه سیستم مشاور، کارفرما و پیمانکار یک سیستم قدیمی و کند است باید در این حد میسازمان مهندسی و اجرایی ما االن ن

چیست و برای چه چیزی درست شده است و متأسفانه این سیستم  EPC کنند کههای مدیریتی کشور درک نمیو هنوز دستگاه

لگن صد دست...، هزینه زیاد، اضافی و گران و در نتیجه المثل آفتابه افتاده قدیمی وارد سیستم اجرایی کشور شد و شد ضربعقب

کیلومتر پل از ایران تا جزیره مجنون شمالی  14های جهاد سازندگی پل خیبر را ساختند، اگر شرح آن را شنیده باشید، بچه.کار کُند

شور هم تکان خورد. هدایت ای داشت و حتی مدیریت کالعادهزده شد. پل شناوری که حتی یک ستون هم نداشت که مهندسی فوق

 .ای مدیر پروژه بودساله 24این موضوع در دستان جهادگران بود و جوان 

 با حداقل هزینه؟ :فارس

کیلومتر پل ساخته شد  30کیلومتر پل به جزیره مجنون زده است.  14های خارجی نوشتند که ایران بله، حتی همه روزنامه :عظیمی

ی هاای بود که در مدت کوتاهی مانند پازل قسمتگونهکرد، ساخت پل بهها را بمباران میین پلو جالب اینجاست که هرجا دشمن ا

شد که ایران به جزایر پل زده است، چون عراق اصرار داشت جزایر شد و اصالً باورشان نمیشده دوباره چیده شده و ترمیم میتخریب

بالغ کردند که پل خیبر باید ساخته شود، در عرض دو ماه انجام شد. قطعات را پس بگیرد و از زمانی که نیروهای نظامی به جهاد ا

 .های کشور ساخته شداین پل بدون آنکه کسی بداند به چه مصرفی برسد در تمام کارخانه

 شما تا آخرین روزهای جنگ به عنوان جهادگر در جبهه حضور داشتید؟ :فارس

 .بله :عظیمی

گذارد، اما جالب است؛ از ابتدای شروع مصاحبه با شما احساس کردم، شما همچنان روحیه می میسال از عمر انقالب اسال 40 :فارس

ای هتواند انجام دهد و پروژههمان دهه اول انقالب اسالمی را دارید. االن دولت به دلیل کمبود بودجه بسیاری از کارهای عمرانی را نمی

 توانست مشکلی را حل کند؟اد با همان روحیه مردمی گذشته بود، میرو شده است و اگر جهعمرانی کشور با مشکل روبه

، ما باید از این تجربه گردد. االن شرایط خود را دارد و آن زمان هم شرایط خاص خود را داشتتاریخ به عقب برنمی :عظیمی

می بود و االن باید دید اولویت انقالب برای امروز استفاده کنیم، جهاد یک نهاد انقالبی بود که اولویت اولش اولویت انقالب اسال

گفت تراشکاری. بسته به توانمندی افراد و نیاز جبهه و برداری بلدم، یکی میگفت من نقشهآمد میچیست. در آن زمان یکی می

 .کردیمجنگ و روستاها از افراد استفاده می

 ه استها را پر کرداالن بت تکنولوژی که کشورهای غربی صاحب آن هستند چشم*

گرفتیم. امروز مقام معظم رهبری بر اقتصاد رشته آموزشی در آن زمان به افراد جهادی آموزش داده و آنها را به کار می 17ما در 

االن بت تکنولوژی که کشورهای  .یعنی ما وابسته به خارج نباشیممقاومتی تأکید دارند. هدف از اقتصاد مقاومتی استقالل است، 

اولویت اقتصادی پیروی از کاپیتالیسم و ساختن تعداد زیادی فروشگاه  .ها را پر کرده استند چشمغربی صاحب آن هست

اند، تبدیل به ساختمان، برج و پاساژ و مرکز خرید ها تمام پول مردم، چندصد هزار میلیارد را گرفتهای نیست. االن بانکزنجیره
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سی یا یک آید یا یک فناوری جدید، یک آیل اینها یک دانه گندم هم درنمیاند. مگر ما چقدر فروشنده نیاز داریم، از داخکرده

 .آیددستگاه موبایل از توی آن درنمی

 اقتصاد کاپیتالیستی فاسد است*

ت و راه رفاین اقتصاد فاسد و خراب است، این اقتصاد کاپیتالیستی است که اکنون حاکم است. اگر جهاد االن بود به سراغ علت می

ایم، محتاج هواپیما، موبایل و انواع مواد اولیه هستیم. چند روز و جلوگیری از وابستگی. ما االن در فناوری پیشرفته وابسته استقالل

لی چرا تولیدکننده داخپیش در مجلس، آقای جهانگیری جلسه محرمانه برای تأمین ارز تولیدکنندگان داشت. سؤال اینجاست که 

های گوییم در حوزهما می .ایماین به مفهوم این است که به تمام مواد اولیه و قطعات وابسته باید نیاز به ارز داشته باشد،

ل ها تبدیرود، با فناوری غربیمختلف، معادن مختلفی داریم، اما مواد اولیه محصول فناوری پیشرفته است. مواد خام ما به خارج می

ت. حتی اش خارجی اسبندی لبنیات ما، مواد اولیهشود، حتی ظروف بستهمثالهم میبه مواد پلیمری، الکترونیکی، ورق فوالد، کاغذ یا ا

 .بندی ما خارجی استآالت قالب این ظروف هم خارجی است و حتی ماشین چاپ، رنگ و کاغذ بستهماشین

م یک فرد روستایی که تما اش محتاجیم.بندی آب خوردن ما مونتاژ و وارداتی است و همهبینید حتی بستهکنید، میوقتی نگاه می

میلیون تومان. اینجا دیگر کسی  12شود یا دریچه قلب آمریکایی بخرند می شود، گرفتار بیماریمیلیون تومان هم نمی 5اش دارایی

های هوا را باید به قیمت خون گوید ما با آمریکا در جنگیم، بحث حیات مطرح است. یا در تکنولوژی ساخت ماشین، کیسهنمی

 .رشان از خارج بخریم و وارد کنیم و تکنولوژی ساخت کیسه هوا )ایربگ( نداریمپد

 خدشه در استقالل با وابستگی در همه چیز *

ر قرار مان را نیز تحت تأثیدار و گرفتارمان کرده است و حتی استقالل سیاسیایم و این وابستگی االن استقالل ما را خدشهما وابسته

توانستیم به فناوری سال می 10رفتند. یعنی ظرف مدت ها بودند، االن به سراغ تکنولوژی پیشرفته میجهادیدهد. بنابراین اگر می

سال گذشته در فناوری دنیا اول بودند. باید االن تاریخ برگردد و نسل جوان جهادی مأموریتش  400کشورهای اسالمی  .اول دنیا برسیم

 .اکنون کارهای فناوری پیشرفته است

 شرکت جهادی کارتر از شرکت دانش بنیان کاسب *

آورد و برای گذران معیشت، آن فناوری را بنیان اگرچه خوب است، اما جهادی نیست، یک فناوری را به دست میشرکت دانش

 .کردکه هر جهادی دستاوردی که داشت را برای مردم و با مردم خرج میفروشد، درحالیمی

 64دهه افتاده، روحیه شما قابل تحسین است. انگار که اکنون در سال  4ام اتفاقاتی که در این خیلی جالب است. با تم :فارس

 .کنیم. در روحیه جهادی شما تأثیر نداشته استایم و مصاحبه مینشسته

ریت جنگ هاست. اگرچه بعد از پایان جنگ سازمان مدیافتد، مرهون زحمات همان جهادیاالن هم اتفاقی که در کشور می :عظیمی

 .ایمهایی هم داشتهجهاد سازندگی جمع شد، اما تاریخ را نباید فراموش کرد که گاهی در آن شکست

 تبدیل جهاد سازندگی به وزارتخانه یک شکست بود*

در حوزه جهاد یک شکست این بود که جهاد از نهاد مردمی به وزارتخانه تبدیل شد، شکست دوم این بود که سازمان مهندسی جنگ 

پ.م.ج.ج( که نیروی سوم جنگ بود، منحل شد. اینها اتفاقات بسیار بزرگی است که نسل جوان اصالً از آن خبر ندارد. یک )اد جه

اهلل لبنان رفته بودم. خیلی جالب بود، یکی از نخبگان همین افراد زمانی برای آموزش و انتقال تجربیات جهادی به فرزندان حزب

مسلمین و رهبر انقالب باید بازوی مستقیم نظامی داشته باشد که در مسائل امنیتی هم و غم رهبر  طور که ولی امرگفت ،همینمی
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داشت که در مسائل اقتصادی طور ولی امر مسلمین در یک کشور اسالمی باید یک بازویی میرا داشته باشد و منعطف باشد، همان

 .فقط منویات ولی امر را پیگیری کند

 .ایمگونه عمل کردهدر مسائل سیاسی ایناما ظاهراً ما  :فارس

آنها معتقدند که امام خمینی سپاه را برای مسائل امنیتی تشکیل داد و برای مسائل اقتصادی، جهاد را و امام قبل از رحلتشان  :عظیمی

اشد و آن را منحل کردند تواند چه اثرگذاری داشته بها داشتند، اما دولت مردان نفهمیدند که جهاد میهم پیام مستقیمی به جهادی

 .و بعد به همین دلیل ایران در اقتصاد شکست خورد

 ناموفق اقتصاد در و موفق امنیت و  ایران در سیاست *

گویند ایران در سیاست و امنیت بسیار موفق عمل رویم، همه میگفت اکنون که به کشورهای مسلمان میاهلل لبنان میاین فرد حزب

گویند انقالب ایران در اقتصاد موفق نبوده است و الگوی مالزی و ترکیه را مدنظر قرار کنیم، میحث اقتصاد میکرده است، اما وقتی ب

 .توانست الگوی همه باشدکه جهاد سازندگی میدهند، درحالیمی

 .غالب کارهای بزرگی که در اقتصاد و فناری کشور اتفاق افتاده، توسط فرزندان جنگ جهاد اتفاق افتاده است

 .بله! همین احیای اراضی خوزستان هم توسط جهادگران در حال انجام است :فارس

اند و مپنا شوید که فرزندان جهاد کار ساخت نیروگاه را آغاز کردهاین یکی از همه آنهاست. شما اگر برگردید، متوجه می :عظیمی

های ی است که با زیمنس آلمان، آلستوم فرانسه و شرکتسازاستعداد بزرگ دنیا در نیروگاه 10یکی از آنهاست که اکنون یکی از 

های جهاد آغاز این استعداد بزرگ از صفر و بعد از جنگ توسط بچه .شودالمللی برنده میهای بینآمریکایی رقابت دارد و در مناقصه

های ها شروع کردند و نیروگاهجهادی سدسازی را هم .سازندهای گاز را هم دارند میطور و اکنون توربینهای گاز همینتوربین .شد

های تصفیه نمک و کارخانه .های جهاد ساختندهای آبی دنیاست، همه را بچهکه جزو بزرگترین نیروگاه 3آبی بزرگ مانند کارون 

یم ازسهای صنعتی در دنیا میکنیم. اکنون کشتارگاههای جهاد ساخته شد و اکنون شیر خشک صادر میشیرخشک هم توسط بچه

 .اندکه همه اینها را فرزندان جهاد سازندگی طراحی کرده و ساخته

 .گیری یک کار بزرگ بوداش شکلیعنی هر کجا که به جهادگران میدان دادند، نتیجه :فارس

 داد و الگوی ساختن در کشورماند و به فعالیت خود ادامه میاگر سازمان پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد باقی می !بله :عظیمی

ن آوردیم، ولی االشد، مطمئنم که اکنون مجبور بودیم برای تأمین نیرو از کشورهای دیگر نیروی کار وارد کنیم و نیرو کم میمی

نه آنکه اقتصاد ما به این شکل فاسد شده است و کالم آخر اینکه باید مدیریت جهادی که مردم در آن دخیل باشند، دوباره احیا شود، 

 .ای نداشته باشدشت میزش بنشیند، حقوقش را بگیرد و دغدغهیک کارمند دولتی پ

https://www.farsnews.com/news/13970313001000/%D8%A7%D9%86 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 جوانخبرنگاران  - 1397خرداد  31تاریخ: 

 محصول خشکباری 4رتبه اول تا سوم جهانی ایران در تولید 

 .یک مقام مسئول گفت: ایران از لحاظ تولید گردو، پسته، فندق و بادام رتبه اول تا سوم جهانی را به خود اختصاص داده است

صنعت،تجارت و شکراله حاجی وند، مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 

رتبه اول تا سوم جهانی را  محصول خشکباری 4به اینکه ایران در تولید  با اشاره ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .  داراست، اظهار کرد: ایران از نظر سطح زیرکشت گردو رتبه دوم و تولید رتبه سوم جهانی را به خود اختصاص داده است

م کرد و افزود: سطح زیرکشت گردو میلیون تن اعال 3.7میلیون هکتار و  1.1و تولید جهانی را به ترتیب  سطح زیرکشت گردو وی

 .هزارتن بود 262هزار هکتار با تولید  166هزارتن و سال گذشته سطح زیر کشت  252هزار هکتار و تولید  157در ایران  95سال 

یلو بوده اما ک 3در ایران  تولید گردو سرانه آنکه باوجود  هزارتن اعالم کرد و گفت: 200حاجی وند میزان تولید گردو برای امسال را 

سطح زیر کشت این مقام مسئول با اشاره به اینکه .مصرف سرانه این محصول در کشور کمتر از این رقم معادل بیش از دو کیلو است

میلیون تن است، بیان کرد: ایران از لحاظ سطح زیر کشت بادام، مقام پنجم و تولید  3.2میلیون هکتار و تولید  1.8 جهانی بادام

 212هزار هکتار اعالم کرد و گفت: سال گذشته از مجموع  199، 95وی سطح زیرکشت بادام در سال .انی را داراسترتبه دوم جه

هزارتن محصول تولید شد که امسال پیش بینی می شود تولید این محصول خشکباری به  183هزار هکتار سطح زیرکشت بادام، 

رکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد با بیان اینکه مشکلی مدی.هزارتن باشد 143تا  142سبب سرمازدگی اخیر حدود 

در تولید بادام در کشور وجود ندارد، افزود: هم اکنون تولید سرانه بادام در کشور بیش از دو کیلو بوده ؛ این درحالی است که مصرف 

مقام هفتم و تولید چهارم  سطح زیر کشت فندق این مقام مسئول با بیان اینکه ایران از نظر.سرانه حدود یک کیلو و نیم است

هزارتن و سال  23هزار هکتار سطح زیر کشت حدود  24از مجموع  95جهانی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: سال 

 15 هزارتن فندق تولید شد که امسال به سبب سرمازدگی اخیر تولید فندق به باالی 27هزار هکتار سطح زیر کشت  27گذشته از 

یر سطح ز مجموع  وی با اشاره به اینکه از نظر رتبه تولید پسته با آمریکا در حال رقابت هستیم، بیان کرد:.هزارتن نخواهد رسید

 و هزارتن 305  ،95هزارتن است که از این میزان تولید در سال  57هزار هکتار و تولید یک میلیون و  640 کشت پسته جهانی

میان ایران و آمریکا  تولید پسته به گفته حاجی وند؛ با توجه به رقابت شدید.داشت اختصاص ایران به هزارتن 287 گذشته سال

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد در .بسته به شرایط اقلیمی، رتبه اول و دوم به این دو کشور اختصاص دارد

 را پسته و تن 69  تن، فندوق 640هزار و  4هزارتن، بادام  3ر از در سال گذشته را کمت صادرات گردوپایان سخنان خود مجموع 

 .کرد اعالم هزارتن 130
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1397خرداد ماه  2۸دو شنبه 

 کنند باید از جریان انقالب حذف شوندرا مطرح می« توانیمنمی»و « نکاشت»آنهایی که طرح 

از جمله طرح نکاشت و مهاجرت نیمی از جمعیت را به خارج از « توانیمما نمی»وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: آنهایی که تفکر 

 .اند تا به کشور ضربه بزنند و باید از جریان انقالب حذف شوندکنند، آمدهمی کشور به دلیل بحران آب مطرح

سال خدمات انقالب  40به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا اسکندری پیش از ظهر امروز در آیین پاسداشت 

ی و کشاورزی برگزار شد، گفت: ما امروز اگر های انقالب همزمان با روز جهاد سازندگاسالمی در بخش کشاورزی تحت عنوان شنبه

گوییم، به خاطر آن است که کشاورزی سمبل روستاست و یکی از ساله عملکرد انقالب در بخش کشاورزی می 40از خدمات 

متی س های کشور استفاده کنیم، دوباره باید بهدستاوردهای انقالب اسالمی تشکیل جهاد بوده است و اگر امروز بخواهیم از ظرفیت

های قبل از انقالب در حوزه کشاورزی کاری انجام وی با اشاره به اینکه دولت.برویم که نهادهایی مانند جهاد سازندگی را ایجاد کنیم

 57ها اتفاقی افتاده، عملکرد مردم بوده است، اما واقعیت این است که در سال تصریح کرد: اگر هم در این حوزه آن زمان اند،نداده

وی با انتقاد از عملکرد برخی .میلیون تن رسیده است 110میلیون تن بوده که اکنون به  27ان تولید محصوالت کشاورزی کل میز

ما »ای هستند که با تفکر اند که عده، تصریح کرد: حضرت آقا تأکید کرده«توانیمما نمی»افراد در کشور و مطرح کردن تفکر 

تفکر را از جریان انقالب حذف کنیم؛ چراکه تا موقعی که این تفکر وجود دارد موانعی هست که اند و ما باید این آمده« توانیمنمی

کنند و یک روز طرح نکاشت ها یک روز بحث بحران آب را مطرح میهمین :رئیس سازمان اقتصادی کوثر افزود.گیردسرعت کار را می

هایشان طرحی هست که را مدیریت کنیم، ولی آنها کجا در صحبت آب هستیم، باید آنگوییم اگر کشوری کمکه ما میرا، درحالی

درصد جمعیت کشور به دلیل آنکه آب نداریم باید کوچ کنند، آیا حرف امام به  50گویند آبی چه کار باید کرد؟ میباید برای کم

اسکندری در ادامه با اشاره به اینکه .ستعنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی این بود یا آیا رهبر انقالب اکنون این است، طعاً این نی

آید، قطعاً نه. یک اظهار داشت: آیا این حرف از دهان نیروهای انقالبی بیرون می کنند،را در کشور مطرح می« نکاشت»برخی طرح 

و ظرفیت  توانمندیروی فنی،که کشور ما تا دلتان بخواهد نکنند، درحالیاندازی میروز به بهانه آب، یک روز به بهانه عدم توانایی سنگ

هزار تن در سال برداشت   50های شمال و جنوب پروری نداشتیم و فقط در قالب صید آبدارد. به عنوان مثال قبل از انقالب ما آبزی

نیم به یک تواتوانیم نیاز کشور را تأمین کنیم، بلکه میتنها در این بخش میشد، اما اکنون به یک میلیون تن رسیده است که نهمی

های پس از وی همچنین به افزایش متوسط عملکرد باغات و مزارع در بخش کشاورزی طی سال.کشور صادرکننده تبدیل شویم

تن سیب صادر  400تا  300تن در هکتار است و ساالنه  18انقالب اشاره کرد و گفت: متوسط عملکرد باغات سیب در کشور اکنون 

تن در هکتار  4کند. همچنین متوسط عملکرد گندم آبی ما تن سیب در هکتار برداشت می 168ما کنیم که حتی کشاورزی نمونه می

 .تن در هکتار است 6.5کند و این رقم در کشورهای پیشرفته تن در هکتار برداشت می 12است که کشاورز نمونه کشوری 

ه که آیند باید شکاف عملکرد بین آنچبی به میدان میرئیس سازمان اقتصادی کوثر به این نکته اشاره کرد که وقتی نیروهای انقال

ن دانند و باید پرسید آیا اینها وقتی ایکنند. اما برخی افراد در کشور خودکفایی گندم را مزخرف میهست و آنچه که باید باشد پر می

اند و اینها حرکت دشمن است. باید زنند، نیروی انقالب هستند؟ اینها عامل بازدارندهحرف را در جلسه رسمی جمهوری اسالمی می

اسکندری افزود: کار به جایی رسیده که آقای حجتی .ای بر سر راه استها بهانهدشمن را بشناسیم و حواسمان باشد که این حرف

ب به صورت گذرد، فریادش بلند است. روزهای اول انقالب مقابله با انقالسال که از انقالب می 40وزیر جهاد کشاورزی اکنون بعد از 

 .شودهای مختلف انجام میعملیات مسلحانه بود اما اکنون مقابله با انقالب به شکل

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=593d55be99604be2 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 1397خرداد / /  2۸دوشنبه , 

 وزیر جهاد کشاورزی از طرح انتقال آب کارون به جراحی دیدن کرد

وزیر جهاد کشاورزی پیش از ظهر امروز از ایستگاه پمپاژ در حال احداث طرح انتقال آب رودخانه کارون به رودخانه جراحی با حضور 

 .مسئوالن استانی و محلی بازدید کرد

های شادگان را تامین آب کند، قرار است آب مورد نیاز این نخیالت از ودخانه جراحی آبی ندارد تا بتواند نخلستانبا توجه به اینکه ر

 .رودخانه کارون تامین شود

روز آینده احداث شود تا کار انتقال آب  20تا  15در این راستا قرار است در نزدیکی رودخانه کارون یک ایستگاه پمپاژ ظرف مدت 

مقرر شده است، در این طرح حدود پنج متر مکعب بر ثانیه آب به صورت موقت از رودخانه .های شادگان انجام گیردبه نخلستان

 .کارون به جراحی منتقل شود تا حداقل نیاز امسال نخیالت شادگان به آب برطرف شود

http://iranecona.com/84733/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  3۰تاریخ: 

 ها به پایان می رسدمشکالت بخش کشاورزی با توسعه فعالیت استارت آپ

 .مسئول گفت:با انجام فعالیت های نوآورانه و استارت آپی، مشکالت بخش کشاورزی مرتفع می شودیک مقام 

مجتبی نوروزی مدیر عامل شرکت سرمایه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

گذاری کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر در حاشیه اولین همایش رویداد نوآورانه و استارتاپی کشاورزی در جمع خبرنگاران ،اظهار 

در انجام بسیاری از فعالیت های نوآورانه و استارت آپی مظلوم  بخش کشاورزیکرد: با توجه به اهمیت امنیت غذایی و ایمنی غذا،

شرکت های دانش سازمان اقتصادی کوثر با برگزاری این همایش و دعوت از موسسه های غیر دولتی به دنبال ایجاد  .واقع شده است

ان اقتصادی کوثر و برخی نهادها ارائه به گفته وی در این گردهمایی پروژه و طرح های نوآورانه مختلفی با حمایت سازم .است بنیان

 .خواهد شد که در سمینارهای بعدی انتظار می رود که بر تعداد شرکت هایی که از کارهای نوآورانه حمایت میکند،افزوده شود

ل اصلی سخن به میان می آید،اما نباید فراموش کرد که مشک بحران آب نوروزی ادامه داد: با توجه به آنکه در محافل مختلف از 

مدیریت مصرف آب ناشی از محرومیت بخش کشاورزی از فعالیت های نوآورانه است درحالیکه سازمان اقتصادی کوثر با برگزاری این 

 .همایش و فعالیت در انجام کارهای نوآورانه در نظر دارد که بهره وری در بخش های مختلف کشاورزی را افزایش دهد

های مختلف آب،بذر و مکانیزاسیون اقدامات مختلفی صورت گرفته است که با تجاری سازی آنها  به گفته این مقام مسئول در حوزه 

طرح در این گردهمایی عرضه خواهد شد،افزود:  126نوروزی در پایان سخنان با اشاره به اینکه  .بسیاری از مشکالت حل خواهد شد

طرح منتخب در زیربخش های دام،طیور،آبزی  7ی کوثر با طرح انتخاب شده است که سازمان اقتصاد 40طرح ،  126از مجموع 

پروری،مکانیزاسیون،مکمل ها و آب جهت تجاری سازی در این فعالیت های نوآورانه حمایت های مالی به عمل خواهد اورد تا مشکالت 

 .در بخش کشاورزی مرتفع گردد

 نقش مهم دولت ها در توسعه سرمایه گذاری خطر پذیر 

 یشرفتپ و رشد سرعت: کرد رود،اظهار می شمار به دنیا در پیشرو های شرکت اصلی رقابتی مزیت نوآوری اینکه به رهاشا با  نوروزی 

ل به طور کامل دچار تحول سا چند تنها طی را افراد کاری و زندگی سبک که بوده زیاد حدی به اخیر های سال در نوین های فناوری

پیشرو از فناوری سخت افزاری به فناوری های نرم افزاری و همچنین از تولیدی به سمت وی تغییر تمرکز شرکت های  .کرده است

خدماتی و ارایه راهکارهای مدیریتی را یکی از پارادایم های کلیدی حوزه فناوری دانست و افزود: همچنین از بین رفتن انحصار سنتی 

یدی حوزه فناوری است که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند فناوری در کشورهای توسعه یافته غربی از دیگر پارادایم های کل

و بسیاری از آن ها انتقال قدرت از غرب به شرق را یکی از مهم ترین تحوالت دهه های پیشرو می دانند که در پی آن جریانی از 

 .توسعه سرازیر خواهد شد شرکت های نوپا،ایده ها و کار آفرینان از سمت بازارهای توسعه یافته به بازارهای در حال

اغلب شرکت های دانش بنیان،فارغ التحصیالت جوان  :داد ادامه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر  

و خوش فکری هستند که فاقد تجربه مدیریتی کافی،منابع مالی مناسب و بازار و مشتری مستعد هستند که بسیاری از تالش ها برای 

 .اندازی کسب و کار جدید به دلیل برخی عوامل با شکست روبرو می شود راه

 .نوروزی مشارکت در تجاری سازی طرح با صاحبان طرح را یکی از روش های مطلوب حمایت از کارآفرینان دانست 

بیش از  2016این مقام مسئول با اشاره به عملکرد جهانی سرمایه گذاران خطر پذیر بیان کرد: براساس آخرین گزارش ها در سال  

میلیارد دالر در حوزه سرمایه گذاری های خطر پذیر داشته ایم که این میزان نسبت به سال  176قرارداد با حجم حدود  21000
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ت که از نظر حجمی در دوسال اخیر،سرمایه گذاران خطر پذیر آسیایی بیش از اروپایی ها سرمایه درصد رشد داشته اس 19ماقبل خود 

 .گذاری کرده اند

 80صنعت سرمایه گذاری خطر پذیر در ایران مورد توجه قرار گرفت،اظهار کرد: از اواسط دهه  80 دهه اواسط از اینکه بیان با  وی 

ه گذاری در شرکت های دانش بنیان توجه ویژه ای داشتند به طوریکه در آیین نامه اجرایی نهادهای دولتی و خصوصی به مقوله سرمای

به تصویب رسید،ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری که هدف اصلی آنها سرمایه  81قانون برنامه سوم توسعه که در سال  100ماده 

ار آن تعیین شد و در برنامه چهارم این رویکرد همواره تدوام گذاری در شرکت های دانش بنیان است مورد توجه قرار گرفت و ساز وک

به گفته مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر در برنامه پنجم پیشنهاد ایجاد صندوق عمومی  .داشت

دانش بنیان و تجاری غیر دولتی به جای تنفیذ صندوق هدی قبلی مطرح شد به طوریکه قانون حمایت از شرکت ها و موسسات 

وی با اشاره به نقش مهم دولت ها در توسعه این فرآیندها بیان کرد: نقش عمده دولت  .سازی نوآوری و اختراعات به تصویب رسید

ها در ترویج سرمایه گذاری های خطر پذیر را می توان در قالب سرمایه گذاری،وضع مشوق ها و معافیت های مالیاتی و همچنین 

درصد مبلغی که توسط سرمایه گذار خصوصی در حوزه سرمایه گذاری های  40زیرساختی و نهادی دانست،ضمن آنکه تسهیل گری 

 فیزیک کشور در کشاورری مشکل آنکه به توجه با: افزود ادامه در  نوروزی.خطر پذیر سرمایه گذاری شده ،دولت ها برعهده می گیرند

ده های نوآورانه و استارت آپی در حوزه کشاورزی راهکار مناسبی ای با بنیان دانش های شرکت رو این از. است افزار مغز و نیست منابع

سال اخیر اقدامات خوبی در زمینه مکانیزاسیون صورت گرفت اما برای  40برای حل مشکل بهره وری بخش کشاورزی است که در 

و ارتقای بهره وری از منابع فیزیکی هستیم که این امر برعهده  به ثنر نشستن این اقدامات نیازمتد مغز افزار خالق در زمینه مدیریت

 شرکت جایگاه به اشاره با مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر .فارغ التحصیالن بخش کشاورزی است

 ایهسرم شرکت: کرد تصریح پذیر خطر گذاری سرمایه امر در تخصصی هلدینگ یک عنوان به کوثر کشاورزی گذاری سرمایه های

گذاران کشاورزی کوثر در این عرصه با این شیوه ،بازار قطعی برای استارت آپ های موفق ایجاد خواهد کرد تا این شرکت های نوپا 

 .از شبکه ارتباطات بسیار با ارزش این شرکت بهره مند شوند و مسیر رشد را بسیار سریع طی کنند و به بازارهای جدیدی دست یابند

نوروزی در پایان گفت: سرعت تصمیم گیری شرکت .این در حالی است که این امر برای استارت آپ های کوچک امکان پذیر نیست

های سرمایه گذاری کشاورزی کوثر برای تامین مالی در مراحل مختلف نیز بیشتر از شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیری عمومی 

ذیر عمومی به دنبال دستاوردهای مالی هستند اما شرکت سرمایه گذاری کوثر به عنوان یک است در حالیکه سرمایه گذاران خطر پ

سرمایه گذار خطر پذیر شرکتی در بخش کشاورزی، به دنبال دستیابی به نتایج عملیاتی برای مشکالت است که در نتیجه دستاوردهای 

 .مالی بیشتری را به دنبال خواهد داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6570948/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9% 
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 نهاده
 ایران اکونا - 1397خرداد / /  27یکشنبه , 

 دولت به تعهدات خود در توزیع نهاده عمل نکرد

به همه تعهدات خود در توزیع نهاده های دامی عمل نکردند، گفت:دولت  ئیس انجمن خوراک دام با بیان اینکه دستگاه های متولی،

 2مجیدموافق قدیری درباره اینکه آیا خرید .به جای دستگاههای دولتی، باید به تشکل های خصوصی برای تنظیم بازار میدان بدهد

وضعیت بازار نهاده های دامی داشته است؟، میلیون تن نهاده دامی توسط دولت و توزیع آن میان دامداران و مرغداران تاثیری بر 

 40هزار تن تعهدی که برای توزیع نهاده های دامی داده بودند تنها  200های مربوط به تنظیم بازار از اظهار کرد: متاسفانه سازمان

ع خوراک دام، طیورو رئیس انجمن صنای .هزار تن آن را توزیع کردند و کماکان بارگیری کاالها در بنادر با مشکالتی مواجه است

آبزیان اضافه کرد: ضمن اینکه قیمت ها نیز توسط فروشندگان نهاده های دامی به دالیل متعدد ازجمله افزایش قیمت جهانی و عدم 

تومانی کاهش پیدا نکرده است. البته پیش بینی می شود که قیمت کنجاله سویا که امروزه به عنوان کاالی لوکس  3800تخصیص ارز 

قدیری تصریح کرد: مشکل دیگری رخ .گردد، شکسته شودده می شود به دالیل دیگری که به قیمت مرغ و جوجه ریزی بر مینام بر

داده و آن هم افزایش قیمت هگزان است که به عنوان حالل در کارخانجات روغنکشی مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت هگزان از 

مهمترین دلیل این افزایش قیمت نیز باال رفتن قیمت ارز و محدود شدن عرضه ارز به تومان رسیده است و  6000تومان به  3500

این فعال بخش خصوصی درباره آخرین وضعیت قیمت نهاده های دامی در بازار .واحدهای پتروشیمی جهت واردات این کاال است

هزار تن ذرت دامی موجود است، اما  400میلیون و  1 از بیش ایران بنادر در امروز خوشبختانه  داخل و بازارهای بین المللی افزود: 

 به نیز اکراین ذرت هرکیلوگرم قیمت به گفته قدیری .تومان در پایان روز چهارشنبه رسید 1180به  1150قیمت ذرت برزیل از 

اینکه در این ماه  هزار تن است؛ ضمن 160هزار تن و دانه سویا حدود  100موجودی کنجاله سویا نیز حدود  .تومان رسید 1010

وی افزود: قیمت کنجاله سویای آرژانتین نسبت به هفته قبل کمی .هزار تن دانه سویا وارد بنادر جنوبی ایران خواهد شد 350بیش از 

تومان را در دفاتر ثبت کرد. اما قیمت کنجاله سویای تولید داخل تغییری نکرده است. موجودی جو دامی  2550ارزان تر شد و رقم 

 1030هزار تن می رسد با این حال افزایش قیمت را در بازار شاهد بودیم و از  250در بنادر شمال و جنوب ایران به بیش از  نیز

ای جهانی نوسانات ه قیمت متعدد دالیل به گذشته هفته در قدیری اضافه کرد: .تومان در پایان روز چهارشنبه رسید 1080تومان به 

دالر رسید. قیمت  440دالر به رقم عجیب  500دالر و دانه سویا از  470زیادی داشته است. به طوری که هر تن کنجاله سویا به 
دالر در هر تن رسید. جو دامی حمل فوری تحویل بنادر شمال  228ذرت نیز کاهش داشت به طوری که ذرت دامی تحویل آگوست به قیمت 

بازگشت تحریم ها تاثیری  رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور درباره اینکه آیا .دالر در هر تن رسید 215به قیمت  ایران نیز

 اثیرت مهمترین. بود خواهد تاثیرگذار که داده نشان قبل سالهای تجربیات و محاسبات  بر بازار نهاده ها و واردات این کاالها خواهد داشت؟، گفت: 

را نیز در عدم مبادالت بانکی به موقع، عدم تخصیص به موقع گشایش های اعتباری، تحریم سیستم حمل و نقل، عدم مشارکت شرکتهای معتبر 

ی قدیری درباره اینکه چه راهکاری برای جلوگیر .بین المللی در زمینه نهاده های دامی با شرکتهای ایرانی، افزایش قیمت ارز و... شاهد خواهیم بود

م اما بخشی اقتصادی، نقشی غیرمستقیاز ایجاد تنش های شدید در این زمینه پیشنهاد می کنید؟، افزود: معتقدم که دولت باید در فرآیند تنوع

ب تخصیص سبه تشکل های خوشنام و بازرگانان معتبر تجارت نهاده های دامی وام ریالی با قیمت منافعال ایفا کند. بنابراین پیشنهاد می کنم که دولت 

ازار را داشته و ب دهد تا این شرکتها بتوانند گشایش های بیشتری برای نهاده های دامی داشته باشند تا در زمان شروع تحریم های جدید، انبارها ذخیره کافی

 .حلقه های مختلف زنجیره محصوالت پروتیئنی با شوک کمتری مواجه شود

http://iranecona.com/84681/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%%-AA 
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - 1397خرداد  2۶تاریخ: 

 خروج آمریکا از برجام تاثیری بر صادرات آبزیان ندارد

وجود تنوع کشورهای صادراتی، خروج آمریکا از برجام تاثیری بر صادرات محصوالت شیالتی معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با 

درباه تاثیر  ،وه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگر صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صالحی رئیس سازمان شیالت درگفت و گو با خبرنگار.ندارد

 .میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد 500هزارتن محصوالت شیالتی با ارزش بالغ بر  130خروج آمریکا از برجام ،اظهار کرد: سال گذشته 

 .با وجود تنوع کشورهای صادراتی،خروج آمریکا از برجام تاثیری در این زمینه نخواهد داشت

 صادرات محصوالت مورد در بنابراین:ایم،افزود نداشته ها اروپایی با ارتباط زمینه در خاصی مشکل تاکنون  وی با بیان اینکه 

 .اگر اتفاق غیر منتظره ای رخ ندهد،مشکلی نخواهیم داشت شیالتی

بود، بنابراین پیش بینی می شود که صالحی ادامه داد: با وجود آنکه سال گذشته،صادرات محصوالت شیالتی بیش از هدف برنامه 

 .امسال میزان صادرات از سال گذشته کمتر نباشد

معاون وزیر جهاد کشاورزی، صادرات محصوالت شیالتی را شامل میگو،ماهیان مرکب،یال اسبی،قزل آال،کپور،ماهیان خاویاری و برخی 

 .گونه های پرورشی همچون سوف دریایی و شانک و غذای آبزیان اعالم کرد

 گفت: در زمینه خروج آمریکا از برجامصالحی در پایان سخنان خود درباه آخرین وضعیت واردات تجهیزات محصوالت شیالتی با 

واردات تجهیزات و ارقام ژنتیک از اروپا و سایر کشورها بعید است که مشکلی پیش آید و تنها ممکن است درخصوص شرکت های 

 .د،دچار موانعی شویمچند ملیتی که با آمریکا کار می کنن

https://www.yjc.ir/fa/news/6544662/%D8%AE%D8%B1%D9% 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6544662/%D8%AE%D8%B1%D9%25

	آب
	اختصاص 350 میلیون دلار برای انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان

	اقتصاد کلان
	اقتصاد محصولات
	بازی دو سر باخت دولت در تنظیم بازار نهادههای دامی/واردکننده انحصاری همیشه یک قدم جلوتر است

	اقلیم و منابع طبیعی
	فارس از وضعیت آبوهوا گزارش میدهد
	فارس از وضعیت آب و هوا گزارش میدهد
	فارس از وضعیت آب و هوا گزارش میدهد
	فارس از وضعیت آبوهوا گزارش میدهد
	این روزها با گرم شدن هوا و ورود به گرمترین فصل سال، دغدغهای جدیدی با نام تب کریمه کنگو پیش آمده اما این بیماری قابل پیشگیری است.
	معرفی تب کریمه کنگو
	علائم تب کریمه کنگو
	راهکارهایی برای پیشگیری از تب کریمه کنگو

	هشدار رشد گازهای گلخانهای و افزایش دما و تأثیر آن بر اقلیم دنیا

	انتصابات
	رئیس سازمان چای کشور تغییر کرد
	کنفدراسیون صنعت ایران هیات مدیره جدید خود را شناخت+ لیست آراء

	انگور/کشمش
	چرا رتبه ایران در صادرات کشمش تنزل یافت؟
	نوسان شدید کشمش در بازارهای جهانی، عامل اصلی تنزل جایگاه صادراتی ایران
	نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی مدرن بر افت صادرات کشمش دامن زد


	بازار و قیمت ها
	فارس از قیمت میوه گزارش میدهد قیمت انواع میوه و ترهبار + جدول
	کاهش ۵۰ تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت به ۷۴۵۰ تومان رسید
	اظهارات متفاوت مسئولان از قیمت دام زنده/ وعده کاهش نرخ گوشت قرمز بعد از ماه رمضان
	نرخ هر کیلو دام زنده(گوسفندی) را 21 تا 22 هزار تومان
	کمبود دام زنده یک شبه جبران نمیشود
	نرخ هر کیلو دام زنده(گوسفندی) را 16 تا 17 هزار تومان

	پارازیت گرانی بازار به پاستور رسید؟ + آخرین وضعیت برخی کالاها
	آرامش بر بازار میوه حاکم است/موز ارزان شد
	کمبودی در تامین میوه های تابستانه نداریم
	مرغ و گوشت ارزان شد

	برنامه و سیاست ها
	ادلّه کارشناسی و تجربه کشورهای پیشرفته در مخالفت تفکیک بازرگانی از کشاورزی + سند
	تجمیع تولید و بازرگانی کشاورزی تجربه موفق آمریکا و اروپا/دولت از تجربیات جهانی درس نمی گیرد؟
	بهبود روابط بانکی میان کشورها عاملی برای توسعه صادرات
	دستور وزارت صنعت برای ساماندهی بازار بطری
	تمدید بیش از یک بار ثبتسفارشهای غیربانکی امکان پذیر شد
	ممنوع شدن واردات برخی از کالاها در آینده
	دستور رهبری برای رفع مشکلات اسناد زمین کشاورزان/ صادرات محصولات کشاورزی لنگی دارد

	برنج
	پسته
	تا ۲۱ ماه آینده چشممان به پسته نمیافتد/130 هزار فرصت شغلی از دست رفت

	پنبه
	تامین منابع مالی
	/اختصاصی فارس/ ۳.۳ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آبها و کشاورزی پرداخت شد
	اختصاص 350 میلیون دلار برای انتقال آب کشاورزی به اراضی سیستان
	به کشاورزان خرمشهری متضرر از شوری آب خسارت پرداخت می شود

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	نیازی به واردات تخممرغ از ابتدای سال وجود ندارد/ شرکت پشتیبانی امور دام باید واردات را مدیریت کند
	فارس از وضعیت بازار تولید و واردات تخممرغ گزارش میدهد
	عرضه تخم مرغ وارداتی ضرورتی ندارد/نرخ هر کیلو تخم مرغ ۵۴۰۰ تومان
	روند بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در کشور کنترل شد


	تولیدات باغی
	تولیدات زراعی
	ضوابط خرید تضمینی محصولات زراعی ابلاغ شد

	تولیدات دام و طیور
	ارز یارانهای؛ نسخه بی اثر دولت برای تولید/ واردات مرغ جایگزین تولید داخل خواهد شد
	مرغداران جوجه ریزی را کاهش میدهند
	آخرین تحولات بازار مرغ و تخم مرغ/ نرخ هر کیلو مرغ به ۷۶۰۰ تومان رسید
	آینده روشنی پیش روی صنعت مرغداری نیست/نرخ هر کیلو مرغ ۷۵۰۰ تومان

	چای
	حبوبات
	خاک
	خرما
	۲۰ درصد تجارت جهانی خرما در قبضه ایران

	خرید تضمینی/خدمات
	توسط شورای اقتصاد قیمت خرید چغندرقند پاییزه و جایزه آن تعیین شد
	پای دلالان به خرید تضمینی گندم باز شد/خروج گندم تولیدی از چرخه آرد و نان
	خرید تضمینی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم/ پرداخت نقدی نیمی از پول گندمکاران
	آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم
	آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم

	خشکسالی
	بیابان زایی در حال بلعیدن زیباییهای زمین است/ ۱۰۰ میلیون هکتار پهنه، تحت تاثیر بیابان زایی
	21 میلیون هکتار از بیابان های کشور تحت تاثیر فرسایش بادی است


	دانه های روغنی
	خرید تضمینی کلزا از مرز ۲۲۵ هزار تن فراتر رفت/ پرداخت ۵۰ درصد مطالبات کلزاکاران

	روغن
	زعفران
	افغانستان، رقیب بالقوه ایران در زمینه تولید زعفران است

	زیتون
	افزایش جمعیت مگس زیتون در باغات کشور/ ۲۰هزار هکتار از باغات زیتون آلودهاند

	سلامت
	درج هولوگرام استاندارد روی بستهبندی قارچ خوراکی اجباری میشود
	نصب هولوگرام بر روی بستهبندی قارچ اجباری میشود
	دمنوش فوقالعاده برای مبارزه با کمخونی
	تاثیر رژیم غذایی سرشار از ویتامین D در کاهش کلسترول کودکان
	برای پیشگیری از پوکی استخوان چه کنیم؟

	سیب زمینی
	شیلات
	مشکل آب آبزیپروران خوزستان حل نشده است

	شکر
	توسط شورای اقتصاد قیمت خرید چغندرقند پاییزه و جایزه آن تعیین شد

	شیر و فرآورده ها
	شیر مدارس با دو سال وقفه از مهر امسال توزیع میشود
	قیمت شیرخام و لبنیات، تعیین تکلیف می شود
	اعلام قیمت های جدید لبنیات طی هفته آینده

	صادرات و واردات
	قطع واردات در بخش کاغذهای بسته بندی/کاهش 70 هزار تنی نیاز کشور به کاغذ روزنامه
	بهبود روابط بانکی میان کشورها عاملی برای توسعه صادرات
	ممنوع شدن واردات برخی از کالاها در آینده

	صنایع غذایی
	کارخانه های خوراک دام با یک سوم ظرفیت خود کار می کنند
	محسن بهرامی رسما از تنظیم بازار رفت/ بازار مواد غذایی رنگ تعامل و آرامش می گیرد؟
	راهاندازی آزمایشگاه تشخیص محصولات تراریخته در موسسه صنایع غذایی
	کارخانههای نان صنعتی، گورستان تجهیزات وارداتی!/ فقط ۱۱درصد آرد کشور به نان صنعتی میرسد
	کدام محصولات غذایی بازار ایران &quot;تراریخته&quot; است

	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	بازار گل در آستانه عید فطر/ قیمت هر شاخه رز سوپر با تزئین 8 هزار تومان

	گندم
	آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم
	پای دلالان به خرید تضمینی گندم باز شد/خروج گندم تولیدی از چرخه آرد و نان
	افزایش ۶ برابری تولید محصولات کشاورزی طی چهار دهه/ برخی از روی خبث طینت به دنبال قطع تولید گندم هستند
	کم رغبتی کشاورزان در تحویل گندم به دولت/ خرید نقدی گندم فقط توسط کارخانه آرد و مرغداران

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	رکود بر بازار گوشت قرمز حاکم است/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی ۵۰ هزار تومان

	گوشت مرغ
	آخرین تحولات بازار مرغ و ماهی اعلام شد/ نرخ هر کیلو مرغ ۷۴۰۰ تومان

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	متفرقه
	در واکنش به پیام ویدئویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی عنوان شد

	مرکبات
	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	اگر جهاد سازندگی بود، بسیاری از مشکلات اقتصادی نبود/ جهادگران هرجا که رفتند مشکلات آن بخش به سرعت حل شد

	شمایلی: قطعاً اقدام جهاد سازندگی با کشاورزی یک سری محاسن و یک سری معایب داشت، شاید محاسن آن از دیدگاه مسئولان آن روز جلوگیری از موازیکاری بین دو وزارتخانه میتوانست باشد، چه به لحاظ سبک کردن ساختار دولت و چه سرعت در انجام کارها. اما کارهایی که جهاد ب...
	پیشنهاد تشکیل نهاد مردمی جهاد سازندگی را ارائه میکنیم/ وقتی جهاد حذف شد مناطق محروم بیسرپرست ماند
	ارسال طرحی به دفتر رهبری برای احیای مجدد جهاد سازندگی
	آنهایی که طرح «نکاشت» و «نمیتوانیم» را مطرح میکنند باید از جریان انقلاب حذف شوند
	انحلال جهاد سازندگی با تبدیل به وزارتخانه شروع شد/ خدمترسانی به روستائیان و مناطق محروم بدون متولی ماند
	رتبه اول تا سوم جهانی ایران در تولید ۴ محصول خشکباری
	آنهایی که طرح «نکاشت» و «نمیتوانیم» را مطرح میکنند باید از جریان انقلاب حذف شوند
	وزیر جهاد کشاورزی از طرح انتقال آب کارون به جراحی دیدن کرد
	مشکلات بخش کشاورزی با توسعه فعالیت استارت آپها به پایان می رسد

	نهاده
	دولت به تعهدات خود در توزیع نهاده عمل نکرد

	نوغان
	گزارشات جهانی
	خروج آمریکا از برجام تاثیری بر صادرات آبزیان ندارد


