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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 

 ایران اکونا  – 15/7/1397تاریخ : 

 همه تالش وزارت کشاورزی برای افزایش بهره وری آب بود
با نشاط  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: مدیران جوان باید مصدر امور قرار گیرند تا

 .جوانی کارها پیش رود
علی جوادی شامگاه شنبه در آیین تکریم و معارفه روسای پیشین و جدید سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی افزود: با 

  .توجه به اینکه شکاف نسلی بین مدیران کشور وجود دارد، آموزش مدیران در دستور کار است
استان زرخیز هم مدیران جوان رشد کرده و مصدر امور قرار گیرند زیرا مهمترین سرمایه هر وی بیان کرد: امیدواریم در این 

  .کشوری نیروی انسانی است و نیروی انسانی توسعه یافته کشور را سامان می دهد و خراسان جنوبی از این لحاظ غنی است
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از مدیران موفق معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: 'هاشم ولی پور مطلق' رئیس سابق سازمان 

  .استانی در وزارتخانه بوده که به همین دلیل مسئولیت ملی به وی سپرده شد و ابتدای این کار ملی دستیار ویژه وزیر است
ت های جهاد وی افزود: 'غالمرضا قوسی' رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان نیز فردی شناخته شده است که امیدواریم فعالی

  .کشاورزی در همه حوزه ها در دوره او مضاعف شود
جوادی اظهار داشت: رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی برای این مدیریت وامدار وزیر، استاندار، نماینده مجلس و 

  .هیچ کسی نیست و فقط وامدار کشاورزان و مردم است
 118سال اخیر از خشک ترین سال های کشور بود اما  50راعی گذشته نسبت به وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سال ز

  .میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید شد که نسبت به سال های قبل کمتر نبود با اینکه بارندگی کم بود
بهتر شود و خراسان جنوبی وی افزود: تالش سال گذشته بخش کشاورزی در سراسر کشور افزایش بهره وری بود تا از آب استفاده 

  .نیز از استان های پهناور با محوریت کشاورزی است که نقاط قوت فراوانی دارد و قطب گیاهان دارویی کشور است
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه خراسان جنوبی مورد تقاضای همه بخش کشاورزی کشور 

تون، زرشک و عناب جایگاه ویژه دارداست و این استان در زی .  
وی بیان کرد: در جلسه ای که با استاندار خراسان جنوبی داشتم، تقویت نقاط قوت اسان مطرح شد و اگر می توان در بعضی اقالم در 

  .کشور رتبه نخست و دوم را کسب کرد باید به نقاط قوت بپردازیم تا به رتبه های نخست برسیم
ن جنوبی می تواند تولیدات خود را غیر از وزن در بحث ارزش ریالی باال ببرد و امیدواریم روزی در این استان جوادی گفت: خراسا

  .مهاجرت نباشد و افراد به خراسان جنوبی بازگردند
یک جنگ تمام  وی ادامه داد: کشور در شرایط ویژه قرار دارد و مورد تحریم های ظالمانه ایاالت متحده آمریکا و اذنابش هستیم و در

  .عیار قرار داریم
وی اظهار داشت: قدرت دشمن زیاد است اما قدرت ملت بزرگ ایران و اسالم ما بیشتر است و به حول و قوه الهی این دوره هم می 

  .گذرد
ود در معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت، مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه با تمام وج

صحنه حاضر و پشت سر مقام معظم رهبری آماده عبور از این گردنه هستند و دوره سختی ها کوتاه است و به زودی به روشنایی 
  .می رسیم

  .وی افزود: اقتصاد مقاومتی که سال ها طراحی شده امروز به طور کامل نگاه به درون است و شاه بیت آن بخش کشاورزی است
ا قوسی به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی معرفی و از خدمات هاشم ولی پور در این آیین غالمرض

  .مطلق رئیس سابق این سازمان قدردانی شد
  .قوسی پیش از این مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی بود

 
 لینک خبر 
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 آب 
 

 ایرنا  – 18/7/1397تاریخ : 

راهکارهای مختلفی را برای استفاده بهینه  مردم و مدیران تا شد سبب کرمان در خشکسالی بحران – ایرنا –جیرفت 

از آب را در دستور کار قرار دهند که در نهایت کشت گلخانه ای بهترین چاره برای رویارویی با پدیده نامیمون کم آبی 

رزی نوین را در جنوب این استان نهادینه کنداست و می تواند کشاو . 

به گزارش ایرنا، با توجه به خشکسالی های اخیر کشور و به ویژه در استان کرمان، طبیعی است که بخش کشاورزی باید به سمت و 
ای مقابله با سوی کاهش مصرف آب حرکت کند و کارشناسان این بخش نیز بر این باورند کشت گلخانه ای به عنوان یکی از راه ه

برابری محصول و کاهش قابل توجه مصرف آب همراه است 10کمبود منابع آب و بحران کم آبی، با افزایش تولید  .  
خوب است بدانیم با وجود پیشرفت تکنولوژی در عرصه کشاورزی، هنوز بخش زیادی از کشاورزی این منطقه به صورت سنتی 

آب، این نوع کشت ها کشاورزی جنوب کرمان را به قهقرا برده و انتظار می رود با اتخاذ انجام می شود و با توجه به کمبود منابع 
  .تدابیر کارشناسی شده هر چه سریعتر جلوی کشاورزی سنتی پر مصرف گرفته شود

ا از سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان به عنوان متولی بخش کشاورزی، در زمینه ترویج کشت های گلخانه ای خدمات زیادی ر
طریق آموزش و معرفی کشاورزان به بانک برای دریافت تسهیالت انجام داده و این اقدامات نشان دهنده این است که اولویت مهم 

وزارت جهاد کشاورزی، استفاده از کشت های گلخانه ای به منظور جلوگیری از هدر رفت آب است اما آنچه که امروز جنوب کرمان 
ی توجهی برخی کشاورزان به توصیه ها و برنامه های کارشناسان بوده که در جای خود قابل بررسی و را با چالش مواجه کرده، ب

  .کنکاش خواهد بود
برای آشنایی بیشتر با کشاورزی این دیار و شناخت چالش های پیش روی آن، میزگرد بررسی مزایا و معایب کشت های گلخانه ای و 

و اقتصاد را با حضور سید یعقوب موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، تاثیر این نوع کشت بر میزان مصرف آب 
فرامرز رستگاری معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی و مدرس دانشگاه، حسین مسلمی کارشناس کشاورزی جنوب کرمان، 

ر با سابقه جنوب کرمان برگزار علیرضا حیدری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج و علی نعمتی کشاورز نمونه و گلخانه دا
  . کردیم

 جنوب کرمان رتبه نخست توسعه گلخانه های کشور را دارد **
هکتار گلخانه  25هزار و  2رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: جنوب استان کرمان در دولت تدبیر و امید با اجرای 

است رتبه اول توسعه گلخانه ای کشور را به خود اختصاص داده .  
سید یعقوب موسوی افزود: با توجه به سیاست اصولی وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی با 
تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب و بهینه نمودن روش های تولید و همچنین در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه 

توسط ستاد  1395ولید داخلی، طرح افزایش تولید در محیط های کنترل شده گلخانه ای از سال کشاورزی و تاکید بر تقویت توان ت
  .فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و عملیات اجرایی آن آغاز شد

وی تصریح کرد: کشور ایران دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک بوده و آب برای تولید محصوالت کشاورزی عامل تعیین کننده و 
محسوب می شود و توسعه کشت های گلخانه در کشور، یکی از مهمترین سیاست های افزایش بهره وری اقتصادی کشاورزی مهمی 

و مدیریت راهبردی آب قلمداد می شود و در همین راستا سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان طرح توسعه گلخانه ها را در این 
هزار و  2هکتاری، سطح گلخانه ها را به  162سال جاری با افزایش  منطقه در دستور کار خود قرار داد ، طوریکه در هکتار  25

  .رسانده و رتبه اول توسعه گلخانه های کشور را به خود اختصاص داده است
موسوی اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ساخت گلخانه ها و همچنین باال رفتن هزینه های جاری در تولید گلخانه 

ی،انتظار می رود سازمان برنامه و بودجه کشور عنایت خاصی به حمایت از این بخش حیاتی داشته باشندا .  
هزار تن انواع محصوالت گلخانه ای جالیزی شامل خیارسبز، گوجه، فلفل، بادمجان و توت فرنگی  400وی بیان کرد: ساالنه میزان 

خار دار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و شمشیری و بخشی از بادمجان و در جنوب کرمان تولید می شود که تمامی محصول خیار 
 .خیار سبز به خارج کشور و عمدتا به کشور های آسیای میانه به ویژه روسیه صادر می شود

** میلیون متر مکعبی مصرف آب  80توسعه گلخانه ها و کاهش   
با تکیه بر تجارب به دست آمده می گوییم کشت گلخانه ای معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز گفت: امروز 

میلیون متر مکعب در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی  80باید توسعه پیدا کند چرا که همین امسال با توسعه گلخانه ها توانستیم 
  .کنیم
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غاز شده و پیش بینی می شود از فرامرز رستگاری افزود: عملیات کاشت محصوالت گلخانه ای از اوایل مهرماه در جنوب کرمان آ
هزار تن انواع محصوالت جالیزی برداشتو  420این سطح گلخانه ها میزان  در صد محصول به سایر استان ها و  95تا  90

  .کشورهای همسایه صادر شود
ش مصرف آب، توسعه این استاد دانشگاه بیان کرد: در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و افزایش بهره وری تولید و کاه

گلخانه ها در دستور کار این مدیریت قرار گرفته و جنوب کرمان عالوه بر رتبه اول در سطح زیر کشت محصوالت جالیزی، رتبه 
  .نخست توسعه گلخانه ها در کشور را به خود اختصاص داده است

هزار اشتغال جدید را  20نوب کرمان بیش از معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب گفت: توسعه کشت های گلخانه ای در ج
  .برای اهالی این دیار رقم زده است

** برابری در فضای گلخانه ای 10میزان تولید   
برابر تولید در فضای باز بوده ضمن  10تا  8کارشناس کشاورزی جنوب کرمان هم گفت: میزان تولید محصول در فضای گلخانه ای 

نیز یک دهم کشت در فضای باز است بنابراین در شرایط بحران آب، احداث گلخانه ضروری و  اینکه مصرف آب در این نوع کشت
  .مفید است

حسین مسلمی افزود: صنعت کشت گلخانه ای یک نوع فعالیت متمرکز و پیشرفته از کشاورزی است که قابلیت تولید محصوالت 
ی به همراه داردکشاورزی متنوعی را دارد و به همین دلیل بازده اقتصادی باالی .  

افزایش تولید در واحد سطح، تولید بیش از یک محصول در سال، افزایش کیفیت محصول تولیدی، صرفه جویی  :وی تصریح کرد

در مصرف آب، استفاده از اراضی غیر قابل کشت با سیستم هیدرو پونیک، وابستگی نداشتن تولید به شرایط محیطی و امکان بازار 
م برنامه کشت مطابق با نیاز بازار از جمله مزایای کشت های گلخانه ای به شمار می رودیابی مناسب و تنظی .  

کارشناس کشاورزی ادامه داد: تداوم کار و تولید محصول در تمام فصل های سال با توجه به امکان کنترل عوامل محیطی و تنظیم 
کنیک های جدید کشت طبقاتی در گلخانه ها نیز از دیگر برتری های شرایط مورد نیاز گیاه، اشتغالزایی بیشتر و امکان استفاده از ت

  .کشت گلخانه ای است
مسلمی بیان داشت: در شرایط طبیعی کنترل، تنظیم دما، رطوبت محیط و همچنین نور از دست کشاورز خارج بوده و دخل و تصرف 

را کامال کنترل و در جهت رشد مطلوب گیاه تنظیم کرددر آنها ممکن نیست در حالیکه با کشت گلخانه ای می توان این سه عامل  .  
** درصدی مصرف آب در کشت هیدروپونیک  100کاهش   

برابری  2مسلمی همچنین به کشت هیدروپونیک اشاره کرد و گفت: به تازگی این نوع کشت با کاهش چشمگیر مصرف آب و افزایش 
  .تولید یاری گر کشاورزان شده است

زود: در این روش تولید محصول به دلیل تغذیه گیاه از طریق محلول آب، عملکرد بهتری دارد و میزان کارشناس کشاورزی اف
  . مصرف سموم به دلیل استفاده نشدن از خاک و آلودگی های محیطی به مراتب از روش های معمول کشت گلخانه ایی کمتر است

درصد کاهش  100را در مقایسه با شیوه های معمول آبیاری تا  مسلمی ادامه داد: کشت هیدروپونیک توانسته مصرف آب کشاورزی
برابر کند 2دهد و عالوه بر آن میزان تولید را نیز  .  

 رشد پنج برابری کشت های گلخانه ای در کهنوج **
رشد از یکصد مدیر جهاد کشاورزی کهنوج گفت: کشت های گلخانه ای در این شهرستان از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با پنج برابر 

هکتار رسیده است 500هکتار به بیش از  .  
علیرضا حیدری افزود: از جمله طرح های مهم دولت در بخش کشاورزی در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی، افزایش کشت 

  .های گلخانه ای و حذف کشت های تونلی است
ب، اشتغالزایی و سهولت کار در این فضا از مزایای مهم وی تصریح کرد: افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش میزان مصرف آ

  .کشت های گلخانه ای به شمار می رود
این کارشناس با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه های ترویجی و توجیهی برای کشاورزان گفت: برپایی اینگونه طرح ها از جمله 

با استقبال کشاورزان مواجه شده استبرنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی است که در این شهرستان  .  
مدیر جهاد کشاورزی کهنوج گفت: هم اکنون گلخانه داران در حال بسترسازی و آماده سازی زمین جهت کشت های متنوع پاییزه بوده 

  .که محصوالتی نظیر خیارسبز، فلفل، بادمجان و گوجه فرنگی گلخانه ای در این فضاها انجام می شود
کشاورزانی که اقدام به کشت های تونلی می کنند، می توانند از طریق مراکز خدمات و مدیریت جهاد کشاورزی  وی اظهار داشت:

  .نسبت به تکمیل پرونده و دریافت تسهیالت ایجاد گلخانه اقدام کنند
 کشت گلخانه ای به تقویت اقتصاد اهالی جنوب کرمان کمک می کند **

: اشتغالزایی بیشتر در واحد سطح ، ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان و کار گلخانه دار باسابقه جنوب کرمان گفت
آموختگان کشاورزی و استفاده از اوقات فراغت کشاورزان در فصل های پاییز و زمستان از جمله مزیت های کشت گلخانه ای است 
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  .که تاثیر زیادی بر اشتغالزایی و اقتصاد منطقه جنوب کرمان دارد
عمتی افزود: تجربه نشان داده افزایش کیفیت محصول تولیدی با کشت گلخانه ای محقق می شود از این رو کنترل دقیق و بهتر علی ن

آفات و بیماری ها با روش های کنترل بیولوژیکی و کاهش مصرف سموم سبب رشد کیفیت محصول و افزایش صادرات و حفظ 
  .محیط زیست می شود

رمان دریافته اند که با توسعه کشت های گلخانه ای نه تنها از هدر رفت آب جلوگیری کرده بلکه می هم اینک کشاورزان جنوب ک
توانند محصول بیشتری تولید و اقتصاد خانواده خود را در حد مطلوبی تقویت کنند اما زیان هایی که طی سالهای اخیر گریبانگیر 

کاهش داده که آورده ای برای احداث گلخانه ندارند و انتظار می رود دولت با کشاورزان این دیار شده بنیه اقتصادی آنها را به حدی 
انگیزه ایجاد اشتغال و کاهش مصرف آب، یکسری منابع مالی برای پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به بخش کشاورزی جنوب کرمان 

 .اختصاص دهد
 لینک خبر 
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 آب 
 

 ایرنا  – 17/7/1397تاریخ : 

 گذار کشاورزی از سنتی به مدرن، راه نجات آب ایران
های است. با توجه به آمار بارندگی دهه های بسیار محدودخشک و با بارندگیایران سرزمینی نیمه -ایرناپالس -تهران

 تر از گذشتهسالی و کمبود منابع آبی بسیار جدیتغییر اقلیم، بحران خشک وتر شدن کره زمین پیشین و در اثر گرم
کندایران را تهدید می . 

توان روند کنونی را ادامه داد و حرکت به سمت کشاورزی های فراوانی دارد، نمیدر شرایطی که مدیریت منابع آبی کشور ضعف
های نجات این بخش استمدرن یکی از راه . 

** تی ، هدف گذاری و برنامه ریزی ناصحیح شیوه های سن  
های آبیاری و چه در دانش و فناوری کشاورزی در ایران در چند دهه گذشته تقریباً ثابت بوده است و تغییر معناداری را چه در شیوه

شدت ذشته بهکه دانش کشاورزی در جهان در چند دهه گایم، درحالیهای کاشت و برداشت محصوالت در ایران شاهد نبودهشیوه
کشور در  شود. گرچه منکر پیشرفتهای آبیاری و نگهداری به کار گرفته میآالت برداشت و کاشت و شیوهتغییریافته و انواع ماشین

ی ای نیستیم، اما به لحاظ وزن و اهمیت هم چنان فاصلهفشار و قطرهویژه درروشهای آبیاری تحتسالیان اخیر درزمینه های مختلف به
ر زیادی با وضعیت مطلوب در این بخش وجود داردبسیا . 

عنوان نمونه در استان اصفهان که در نواحی مرکزی ناصحیح در این بخش مواجهیم. به ریزیاز سوی دیگر با هدف گذاری و برنامه
و حتی برنج صورت جات و خشک ایران واقع است و ازلحاظ منابع آبی در شرایط مناسبی قرار ندارد، سالیان متمادی کشت صیفی

عنوان مشکلی جدید و بروز پیامدهای اجتماعی و گرفت و حاال پس از متوقف شدن این روند، با اعتراض کشاورزان اصفهانی بهمی
ایمریزی صحیح مواجه شدهی عدم مدیریت و برنامهاقتصادی هم چون بیکاری در این استان درنتیجه . 

 محصوالت ترا ریخته**
ویژه ایران محل مناقشات ی نسبتاً جدیدی در کشاورزی جهان است که هنوز در بسیاری از کشورها بهه پدیدهمحصوالت ترا ریخت

فراوانی قرارگرفته است و در مورد فواید و مضرات آن سخنان بسیار متفاوتی در محافل مختلف سیاسی، پزشکی، اقتصادی و 
کاری )مهندسی( در ژنتیک یک گیاه کردن یک محصول، دستطور خالصه تراریخته شود. بهکشاورزی در کشور مطرح می

منظور تغییر یک ویژگی یا صفت یا میزان آن در یک گیاه یا محصول کشاورزی برای رسیدن به وضعیتی مطلوب استبه . 
ی ب و یا خانوادههای منظور تولید بیشتر ویتامینفرنگی و برنج بهها در بذر محصوالتی همچون گوجهکاریگونه دستمواردی ازاین

های محیطی ازجمله دمای محیط یا رطوبت هوا و کاهش مصرف ها با تنشکاری در بذر انواع گیاهان برای سازگارتر کردن آندست
حل این تواند بخشی از راهآب صورت گرفته است. در کشور ما که با مشکالت منابع آبی مواجه هستیم محصوالت تراریخته می

 .بحران باشد
وری باالتر و تغییر الگوی مصرفکردن محصوالت جانشین با بهره پیدا  

بر است، اما غیرممکن نیست و دولت انتخاب محصوالت جایگزین و تغییر سلیقه و الگوی مصرف گرچه بسیار سخت و زمان
تواند الت جدیدی که میتواند بااطالع رسانی و حمایت از کشاورزان این روند را سرعت ببخشد. برای مثال یک نمونه از محصومی

جایگزینی برای برنج باشد، کینووا است. این گیاه به دلیل ارزش غذایی بسیار باالی خود به خاویار گیاهی معروف است عالوه بر 
وری بسیار بار برداشت کرد و بهره 4-3توان در سال پنجم برنج دارد این گیاه را میارزش غذایی باال مصرف آبی در حدود یک

های با بارندگی کم به دست آورد و با توجه به قیمت فعلی آن در جهان ری را از اراضی تحت کشت در کشور حتی در استانبیشت
تواند بسیار مفید باشد. گیاه کینووا ازلحاظ ( ازلحاظ صادرات و ارزآوری هم می2017دالر برای هر کیلوگرم در سال  2)حدود 

تواند و در مقایسه با برنج از کالری کمتری برخوردار است و در کاهش ابتال به دیابت هم میی مصرف کامالً مشابه برنج است شیوه
 .مؤثر باشد

** های کوچک در ایرانهای ناشی از مقیاس و زمینصرفه  
مقیاس را های ناشی از شده که تولید در سطح وسیع صرفهعنوان یک اصل اثبات و پذیرفتهای در علم اقتصاد وجود دارد که بهقاعده

های کاشت و دهد؛ چراکه مثالً در کشاورزی با مقیاس وسیع هزینههای ثابت تولید را کاهش میدر پی دارد، به این دلیل که هزینه
شده برای هر واحد کاال بسیار پایین تر شود قیمت تمامگردد و این امر سبب میتر محصول یا زمین تقسیم میبرداشت در مقیاس وسیع

شود به دلیل کاهش قیمت، توان رقابت و انعطاف بنگاه و یا کشور صادرکننده باالتر مقیاس کوچک باشد و حتی سبب می از کشت در
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از رقبا باشد عاملی که در سالیان گذشته و در تولید محصوالت مختلف باعث موفقیت کشور چین و از رده خارج کردن رقبا شده 
 .است

وجه وجود ندارد. مقایسه کنید با هیچتر بهی تقسیم زمین به ابعاد کوچکای دارند، اجازهرفتهدر کشورهایی که کشاورزی موفق و پیش
تر به دالیل مختلفی چون تقسیم ارث مرسوم است و زمین به شرایطی که در ایران وجود دارد و تفکیک زمین به قطعات کوچک

ی اقتصادی ندارد و یا حتی موارد بدتر تغییر کاربری در صرفهشود که عمالً تولید در آن ی بسیار کوچک تقسیم میچندین قطعه
ها ضعف قوانین در گیرد که در این زمینههای حاصل خیز که به طمع دستیابی به سود حاصل از ساخت مسکن صورت میزمین

شود و باید اصالحاتی صورت بگیردشدت احساس میایران به . 
** ورزیی بخش کشای مفقودهصنایع تبدیلی حلقه  

ی افزودهافزوده را دارد و برعکس صادرات مواد اولیه و مواد خام ارزشدر تمامی صنایع صادرات محصول نهایی باالترین ارزش
ای و صورت فلهترین مثال این بخش صادرات زعفران بهبسیار پایینی دارد. بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنا نیست، معروف

ی اول ایران در تولید زعفران در جهان ای که باعث شده باوجود رتبهگونهاستفاده از صنایع تبدیلی است؛ بهبندی و عدم بدون بسته
ی این بخش برای ایران در مقایسه با کشورهای دیگر )برای نمونه اسپانیا( که صرفاً در افزودهدرصد تولید( در عمل سهم ارزش 95)

برابر ایران باشد 2.5د، ناچیز بماند و سهم این کشورها بندی قدرتمند هستنصنایع تبدیلی و بسته . 
 نقش دولت در بخش کشاورزی بسیار حیاتی است**

کند، اما تنها خرید ویژه در خرید تضمینی محصوالتی همچون گندم ایفا میاکنون نیز نقش مهمی را در بخش کشاورزی بهدولت هم
ها و رسانی و معرفی محصوالت جایگزین از طریق رسانهقال دانش، اطالعی دولت در انتتضمینی محصوالت کافی نیست. وظیفه

تر استمراتب مهمهای آبیاری و کشت نوین بهحمایت از طرح . 
 

 لینک خبر 
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 آب 

 
ایرنا – 18/7/1397تاریخ :   

مترمکعب آب وارد سدهای خراسان شمالی شدمیلیون  5.3  
گفت: سیالب اخیر، پنج میلیون و  معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی -ایرنا -بجنورد 

استان کرد هزار مترمکعب آب وارد مخازن سدهای 300 . 
ترین ورودی سیالب به مخازن سدها، در سد شیرین بیش :وحید واسطه روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت

هزار مترمکعب به ثبت رسیده است 400میلیون و  2دره با  .  
وی افزود: در سیالب اخیر، میزان ورودی و سرعت سیالب به مخزن سد شیرین دره بسیار باال بود به حدی که سبب تالطم در 

  .رسوب های ته نشین شده در دریاچه آن شد
تصریح کرد: تالطم ایجاد شده در مخزن سد سبب افزایش میزان گل و الی در آب شده و به ناچار آن را از چرخه مصرف واسطه 

 .آشامیدنی خارج ساخت
هزار مترمکعب سیالب  500معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: در هفته جاری یک میلیون و 

هزار مترمکعب گزارش  900چندیر نیز وارد شد و میزان ورودی سیالب به سد بارزو در شیروان هم به مخزن سد در حال ساخت 
 .شده است

میلیون متر مکعب آب در مخازن این سدها ذخیره است 38سد در دست بهره برداری است که کمتر از  6اکنون در خراسان شمالی  . 
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا – 16/7/1397تاریخ : 

میلیارد ریال به کشاورزی مازندران خسارت زد 2200توفان  

های میدانی کارشناسان این سازمان،  اساس بازدیدرئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که بر  -ایرنا -ساری

به بخش های مختلف کشاورزی استان خسارت وارد کرده است میلیارد ریال 200هزار و 2توفان و سیالب  . 

ساعته جمعه و شنبه گذشته در مناطق مختلف مازندران عالوه بر بخش های کشاورزی  48به گزارش خبرنگار ایرنا،بارندگی شدید 
ی روستایی، چندین دهنه پل ارتباطی اصلی و فرعی، تاسیسات آب، برق و مخابرات نیز خسارت زدبه راهها . 

ساعت نخست بارندگی اخیر حدود  24بر پایه گزارش هواشناسی مازندران در کمتر از  میلیمتر باران در رامسر بارید که در  280

دگی و تداوم آن بوده استسال اخیر بی سابقه بود و سیل و سیالب نیز نتیجه شدت بارن 25 .. 
عزیزهللا شهیدی فر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود که خسارت بارندگی برای تمامی بخش های زراعی، دامی ، 

 .پرورش آبزیان و گل و گیاه بوده است
موقع بود ، ولی سیل و سیالب ناشی از وی توضیح داد: اگر چه بارندگی برای کشت پائیزه گندم، کلزا، علوفه و سبزیجات و صیفی ب

آن موجب تخریب گل و گیاه، تلف شدن دام و طیور ، کندوهای زنبور عسل، از بین رفتن مزارع کشت برنج دوم و ریزش انواع 
 .مرکبات شده است

، گفت: سیالب به شهیدی فر با اشاره به اینکه سیل به چندین مزارع پرورش ماهیان سردآبی و گرم آبی نیز لطمه جدی زده است
 .بسیاری از سردهنه های رودخانه های منتهی به زمین های کشاورزی و شالیکوبی های مملو از برنج سفید نیز خسارت زد

رئیس جهاد کشاورزی مازندران به بازدید و بررسی های میدانی شخص استاندار و دکتر نوبخت به عنوان نماینده دولت از بخش های 
تان اشاره کرد و گفت: امیدواریم دولت برای کمک به خسارت دیدگان اعتبارات خوبی را در نظر بگیردمختلف خسارت دیده اس . 

در حال حاضر محصوالت کشاورزی کیوی ، انواع مرکبات ، کشت برنج دوم ،گل و گیاه ، پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی استان 
، علوفه و سبزیجات در زمین های زراعی در مرحله کاشت است مازندران در مرحله برداشت است و کشت پائیزه گندم، کلزا . 

هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد و حدود هفت میلیون تن انواع محصول کشاورزی در این استان تولید می  460مازندران 

 .شود
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  و منابع طبیعیاقلیم 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/7/1397تاریخ :   

  واحد تولیدی در سیل مازندران/تسهیالت دولتی برای بازسازی220خسارت 
ضمن بازدید از واحدهای تولیدی خسارت دیده غرب مازندران گفت: تسهیالت دولتی برای بازسازی شریعتمداری 

شودواحدهای تولیدی ارائه می .  
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  اری در سفر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمد 

 .یک روزه به مازندران، از مناطق سیل زده غرب این استان بازدید کرد
واحد  200واحد تولیدی و  20وزیر صنعت، معدن وتجارت در حاشیه این بازدید گفت: بر اساس ارزیابی اولیه در سیل اخیر، به 

 .صنفی در غرب مازندران خساراتی وارد شده است
امه دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی خسارت دیده افزود: پس از ارزیابی و برآورد اولیه، چگونگی شریعتمداری با اشاره به برن

 .پرداخت تسهیالت در هیئت دولت تصویب و در راستای کمک به بخش تولید و صنعت اجرایی می شود
در گردش از مهمترین اقدامات دولت در وی بیان داشت: پرداخت تسهیالت ویژه با بهره پایین و همچنین ارائه تسهیالت سرمایه 

 .راستای حمایت از واحدهای تولیدی خسارت دیده است
 

 لینک خبر 
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  اقلیم و منابع طبیعی
 

ایرنا  – 17/7/1397تاریخ :   

 عامل انسانی در آتش سوزی تاالب هورالعظیم دخالت دارد
های ماهواره ای، در زمان بروز آتش  معاون توسعه فناوری سازمان فضایی ایران گفت: بر اساس داده -ایرنا  -تهران

منطقه شدید نبود و بنابراین عامل انسانی در وقوع آن تغییرات دما در  سوزی در تاالب هورالعظیم در خوزستان،

بوده است دخیل . 
افزود: محل آتش سوزی به صورت « علی صادقی نایینی»به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 

می گیرد؛ مساحت کل تاالب حدود روزانه مورد پایش می شود و هر پنج روز یکبار میزان تخریب این تاالب مورد بررسی قرار 
هزار هکتار است که دو سوم در عراق و یک سوم آن در ایران قرار دارد 100 . 

شهریور حریق به  18شهریور ماه امسال حریق در قسمت عراقی این تاالب بود که از  17صادقی نائینی اظهار داشت: تا قبل از 
 .داخل ایران وارد شد

ی بر اساس داده های ماهواره ای بیان کرد: بر اساس پایشوی درباره علت وقوع آتش سوز ها از ابتدای آتش سوزی تغییرات دما در 
 .منطقه شدید نبود بنابراین نمی توان این موضوع را دلیل آتش سوزی دانست بلکه در این حادثه عامل انسانی دخیل بوده است

 ارایه روش شناسی کاهش خشکسالی به سازمان ملل  **
وسعه فناوری سازمان فضایی ایران گفت: ایران روش شناسی)متدولوژی( کاهش خشکسالی به سازمان ملل معرفی کرد که معاون ت

برای بهره برداری کشورها بر تارنمای اینترنتی این نهاد بین المللی قرار گرفته است و کشورهای مختلف می توانند از این متدولوژی 
 .برای کاهش خشکسالی استفاده کنند

ی همچنین از تهیه گزارشی درباره گرد و غبار به زبان انگلیسی خبر داد که پس از تکمیل به سازمان ملل ارسال می شودو . 
بار شاهد رخداد گردو غبار بود 17سیستان و بلوچستان امسال  **  

بار این رخداد در استان  17صادقی نائینی ضمن اعالم پایش روزانه رخداد گرد و غبار توسط داده های ماهواره ای، از وقوع 
 .سیستان و بلوچستان از ابتدای امسال خبر داد

استان شمالی اردبیل، زنجان، گیالن،  6به گفته معاون سازمان فضایی ایران، داده های ماهواره ای نشان می دهد که به جز 
مازندران، گلستان و خراسان شمالی در بقیه استان د گرد و غبار به وقوع پیوسته استها نیز از ابتدای سال تاکنون رخدا . 

های جنوب شرقی مانند سیستان و وی ادامه داد: طبق اطالعات ماهواره ای بیشترین تعداد رخدادهای گرد و غبار در استان
 .بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی و پس از آن در استان های جنوب غرب کشور مانند خوزستان و بوشهر رخ می دهد

خاطرنشان ساخت: اطالعات داده های ماهواره ای به صورت روزانه پایش و میزان این آالینده ها به صورت درصدی  صادقی نایینی
 .نشان داده می شود؛ البته تالش می شود که این میزان به صورت ِگرم در سطوح فضا سنجش شود

 
گیگابایت اطالعات از ماهواره 200دریافت روزانه  ** در ماهدشت ها   

گیگابایت اطالعات در مرکز فضایی ماهدشت دریافت  200توسعه فناوری سازمان فضایی ایران اعالم کرد: روزانه بیش از معاون 
قرار می گیرد« سازمان فضایی ایران»می شود که توسط متخصصان این مرکز، تحلیل و برای استفاده عموم در سایت  .  

هایی مانند، ایستگاهوی اظهار کرد: زیرساخت ادههای د ای در ای، آزمایشگاه سنجش از راه دور و مرکز پایش ماهوارههای ماهواره
 .مرکز فضایی ماهدشت ایجاد شده است

 ترسیم نقشه ماهواره ای ایران  **
صادقی نایینی در باره ترسیم نقشه ماهواره و دو سنسور مشابه دیگری که روی ماهواره« مادیس»ای ایران گفت: با کمک سنسور  ها 

بعدازظهر تصاویری از کل ایران و منطقه خاورمیانه دریافت می شود که  14صبح و  11شده است، هر روز حدود ساعت  نصب
 .نتیجه آن را به صورت نقشه ترسیم کرده و ساده شده، روی تارنمای اینترنتی سازمان فضایی ایران قرار می دهیم

ی شود تا پایان امسال این سامانه به صورت خودکار پس از دریافت داده معاون توسعه فناوری سازمان فضایی ایران افزود: تالش م
 .ها بالفاصله روی سرور تحلیل و به صورت آنالین بر بستر اینترنت نشان داده شود

 سنجش سطح آب دریاچه ها **
سال پیش  40ارومیه از وی درباره پایش دو هفته ای سطح دریاچه ارومیه، طشک، بختگان و مهارلو خاطرنشان کرد: سطح دریاچه 

تاکنون هر دو هفته یکبار مساحت این دریاچه سنجیده می شود؛ آخرین گزارش 95تاکنون پایش شده است اما از ابتدای سال  مربوط  
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کیلومتر مربع اعالم کرده است 1500به پایان شهریورماه است که مساحت این دریاچه را حدود  . 
آب این دریاچه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تفاوت چشمگیری نداشته اما در مقایسه صادقی نایینی تصریح کرد: امسال سطح 

درصد آب دریاچه ارومیه کاهش داشته است20حدود  95با مدت مشابه سال  . 
 معاون توسعه فناوری سازمان فضایی ایران درباره بررسی های سنجش سطح دریاچه ارومیه گفت: فروردین و اردیبهشت بیشترین
سطح و شهریور و مهرماه کمترین سطح آب در این دریاچه وجود دارد و در فصل پاییز و زمستان با توجه به بارش ها، سطح آب 

شوددریاچه بیشتر می . 
وی درباره سطح آب دریاچه طشک، بختگان و مهارلو خاطرنشان کرد: آب این سه دریاچه بر اساس پایش های ماهواره ای از سال 

کامل خشک شده است گذشته به طور . 
ها و مراتع سامانه پایشی در سازمان فضایی وجود دارد که جنگل :صادقی نائینی درباره پایش ماهواره ای حریق جنگل ها بیان کرد

هکتار از اراضی شمال مریوان را از بین  100را رصد می کند و بر اساس پایش این سامانه آتش سوزی در جنگل مریوان بیش از 
 .برده است

 اینترنت اشیا و مدیریت کشاورزی **
صادقی نائینی به خدمات کشاورزی با استفاده از داده های ماهواره ای اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در دشت مغان و کشت و 

صنعت نیشکر در جنوب کشور یک پروژه در حال اجراست که در آن از حسگرهای زمینی و تصاویر ماهواره ای برای مدیریت 
اراضی کشاورزی استفاده می شود بهینه . 

ای و زمینی موضوع کشاورزی دقیق با هدف ارایه خدمات مشاوره توسط معاون سازمان فضایی ایران گفت: طبق داده های ماهواره
گروهی از متخصصان مطرح است به طوری که دوره رشد محصول را با تعیین زمان آبیاری، میزان سم و کود و نظایر آن مدیریت 

کند تا با کمترین هزینه، بیشترین میزان تولید را داشته باشدمی  . 
صادقی نایینی افزود: در این قسمت با کمک اینترنت اشیا با اندازه گیری پارامترهای مختلفی مانند آب و خاک خدمات مشاوره ای 

 .توسط متخصصان به کشاورزان ارایه می شود
عیاستفاده از اطالعات ماهواره در حوادث طبی **  

معاون توسعه فناوری سازمان فضایی ایران درباره استفاده از داده های ماهواره ای در حوادث طبیعی تصریح کرد: تابستان سال 
گذشته تفاهم نامه مشترکی با سازمان مدیریت بحران به امضا رسید که در این تفاهم نامه چگونگی استفاده از فناوری فضایی در 

ه استمدیریت بحران کشور ذکر شد . 
متخصص سازمان مدیریت بحران از  100وی افزود: در سال گذشته دوره آموزشی سه روزه در هفته جهانی فضا برگزار شد که 

استان کشور در آن شرکت کردند 31 . 
دادیم  صادقی نائینی بیان کرد: پس از زمین لرزه کرمانشاه اطالعات ماهواره ای منطقه را دریافت و در ماهدشت مورد بررسی قرار

روستای حاشیه ای را تهیه و در اختیار گروه های  30که بر اساس آن نقشه مناطق تخریب شده در سر پل ذهاب، قصر شیرین و 
 .امدادرسان قرار گرفت

 
 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83060073


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 انگور/کشمش
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 قیمت هابازار و 

 
 ایران اکونا  – 19/7/1397تاریخ : 

 !نخودچی و کشمش چرا گران شد؟
تاثیر نوسانات ارزی افزایش  اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار تهران گفت: بازار آجیل و خشکبار که تحت رییس

همچون نخودچی و اند در این میان محصوالت سنتی مواجه شده صادرات داشتند، با افزایش قیمت در بازار داخلی

قیمت داشتند که دلیل آن کاهش ورود بار به میادین اصلی عرضه است کشمش هم افزایش . 
های اخیر به واسطه رشد قابل توجه نرخ دالر، محصوالت تولیدی بازار ایران جنبه صادراتی قابل توجه پیدا کرد و کار را به در ماه

والت به صورت حضوری به بازار ایران ورود کردندجایی رساند که تجار کشور همسایه برای خرید محص این موضوع در کنار  .

آبی، خشکسالی و سرمازدگی، قیمت محصوالتی همچون آجیل و خشکبار را تا سه برابر کاهش میزان تولیدات داخلی به دلیل کم
 .افزایش داد

نچنان بازار صادراتی ندارد و مشتری داخلی توجه در روزهای اخیر در بازار آجیل و خشکبار این افزایش قیمت به محصوالتی که آ
آن دارد سرایت کرده و قیمت محصولی همچون نخودچی و کشمش را هم افزایش داده است بیشتری به . 

شود، اما با افت قیمت، گفت: با افزایش نرخ دالر انواع محصوالت گران می -رییس اتحادیه آجیل و خشکبار  -در این باره احمدی 
کنند و مدعی هستند این محصوالت در گرانی دالر خریداری شده ندگان در برابر کاهش قیمت محصوالت خود مقاومت میکنعرضه

 .است؛ در این میان بازار آجیل و خشکبار از این قاعده مستثنی نیست
دودی افت کرده و نسبت به وی تصریح کرد: در روزهای اخیر به دلیل رکود بازار آجیل و خشکبار، قیمت محصوالت این بازار تا ح

تر هستند، اما خریداری وجود نداردروز گذشته فروشندگان برای عرضه محصوالت خود راغب 20 . 
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار در رابطه با افزایش قیمت نخودچی و کشمش تاکید کرد: آجیل و خشکبار جزو محصوالت کشاورزی 

مستقیم با شرایط آب و هوایی کشور دارد. در سال گذشته در اکثر نقاط کشور شاهد هستند که میزان تولید و عرضه آن ارتباط 
 .سرمازدگی یا خشکسالی بودیم

تاثیر از افت عرضه نبوده، موضوعاتی همچون افزایش احمدی ادامه داد: در کنار دالیل اصلی افزایش قیمت محصوالت داخلی که بی
خارجی برای محصوالت داخلی بر افزایش قیمت این محصوالت تاثیرگذار بوده استنرخ دالر و افزایش تقاضا در بازارهای  . 

وی همچنین یادآور شد: کاهش میزان حمل و نقل بار بر قیمت نهایی محصول تاثیرگذار بوده و در روزهای گذشته یکی از دالیل 
ده که امید است با ورود بار جدید به میادین افزایش قیمت، کاهش ورودی آجیل و خشکبار به میادین اصلی عرضه این محصوالت بو

ها کاهش یابداصلی قیمت  
. 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 

باشگاه خبر نگاران جوان  – 17/7/1397تاریخ :   

  دان ماندند ها بیعدد در سال/ مرغ 190مرغ در کشور سرانه مصرف تخم
عدد  190عدد بود که هم اکنون به  160تا  150سال اخیر به ازای هر نفر  10مرغ در مسئول گفت: مصرف تخمیک مقام 

  .رسیده است
رت و صنعت،تجاوگو با خبرنگار پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران تخم گذار استان تهران در گفتناصر نبی

، از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

هزار تومان است 15و شانه ای  300هزار و  7تا  200هزار و  7تخم مرغ درب مرغداری  . 
ای از روز گذشته تاکنون نهاده 16تا  15ها بی دان ماندند، افزود: با توجه به اعتصاب کامیون داران، از ه به اینکه مرغوی با اشار

رو هستندبنادر بارگیری نشده است و درنتیجه مرغداران با مشکالت متعددی برای تأمین دان روبه . 
دام جوابگوی نیاز مرغداران نیست، بیان کرد: با استمرار روند فعلی، در پور با اشاره به اینکه عرضه دان شرکت پشیتبانی امور نبی

دهدای نه چندان دور بحران در صنعت مرغداری رخ میآینده . 
کیلو اعالم کرد و گفت: این درحالی است که در سایر  10این مقام مسئول متوسط سرانه مصرف تخم مرغ به ازای هر نفر را 

کیلو می رسد 12کشورها این رقم به بیش از  . 
وی ادامه داد: با وجود آنکه تخم مرغ یکی از ارزانترین و کامل ترین غذای پروتئینی است، اما برخی خانوارها به سبب کاهش قدرت 

های حداقلی کاری کند تا این رود با حمایتخرید و عدم توان مالی مناسب امکان تهیه آن را ندارند که از این رو از دولت انتظار می
 .پروتئین ارزان قیمت در دسترس تمامی افراد قرار گیرد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در پاسخ به این سوال که آیا برنامه خاصی برای ترویج فرهنگ مصرف تخم مرغ در 
ما به اعتقاد بنده های مختلفی برگزار می شود، ااگرچه همه ساله در روز جهانی تخم مرغ همایش :کشور وجود دارد، تصریح کرد

های دولت می تواند در توسعه مصرف تاثیرگذار باشدتنها حمایت . 
عدد  190عدد بود که هم اکنون به  160تا  150سال اخیر به ازای هر نفر  10پور در پایان تصریح کرد: مصرف تخم مرغ در نبی

 .رسیده که این رقم خوبی است
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 16/7/1397تاریخ :   

  آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/ ثبات نرخ مرغ ادامه دار شد

  .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ مرغ ،انواع مشتقات و ماهی در بازار را اعالم کرد
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف گروه اقتصادی باشگاه  

هزار و  6ت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفخبرنگاران جوان 500 ،

، توزیع درب واحد های صنفی 900هزار و  8مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  هزار تومان  10و خرده فروشی  100هزار و  9

 .است
ار تومان استهز 10هزار و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  9به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 

هزار و فیله مرغ  18هزار، سینه بدون کتف  17یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف  19 
 .هزار تومان است

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی ثبات قیمت مرغ در بازار دانست
هزار، کپور  59هزار، شیر جنوب  67ره آخرین تحوالت بازار ماهی تصریح کرد: قیمت هر کیلو راشگو جنوب وی در پایان دربا

هزار، سفید  57هزار، حلوای سیاه  47هزار، هامور جنوب  32هزار، شیر نیزه ای  112هزار، سالمون نروژ  37هزار، تیالپیا  19
و قزل  63هزار، شوریده بندر  58هزار ، سرخو  17هزار، سارم  37هزار، سنگسر طالیی  32هزار، سنگسر شهری  22پرورشی 

هزار تومان است  23  آال . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

ایرنا – 18/7/1397تاریخ :   
 

وجود تخصیص ارز دولتی به نهاده های تولیدافزایش قیمت مرغ با   
به خود گرفته است که عالوه بر  قیمت گوشت مرغ در شرایطی یک بار دیگر در بازار روند افزایشی -ایرنا -تهران

اولیه، در هفته های اخیر با کاهش قیمت نیز روبرو شده بود دریافت ارز دولتی برای تامین نهاده های . 
 

میلیون تن آن در مبادالت  10میلیون تن گوشت مرغ در سطح جهان تولید می شود که نزدیک به  100انه به گزارش ایرنا، سالی
هزار  640تجاری قرار می گیرد؛ از این رقم حدود سه میلیون تن آن به مصرف همسایگان ایران می رسد؛ عراق هر سال بیش از 

میلیون تن گوشت مرغ را دارد 3یران ظرفیت تولید نزدیک هزار تن مرغ وارد می کنند، درحالی که ا 800تن و عربستان  . 
هزار تن گوشت مرغ در ایران تولید و عرضه می شود که تامین کننده نیاز داخلی است؛ در  300میلیون و  2طبق آمارها سالیانه 
دلیل مسائل اقتصادی  هزار تن مرغ مازاد بر نیاز داخلی آن به کشورهای هدف صادر می شد که به 100سالهای اخیر ساالنه 

  .صادرات آن متوقف شده است
پس از بروز نوسان های ارزی در ابتدای امسال، دولت حمایت از تولید داخل و کاالهای اساسی را در دستور کار قرار داد و اقدام به 

ین وجود، دست اندرکاران تومانی برای نهاده های تولید از جمله کنجاله سویا، ذرت کرد اما با ا 4200تخصیص ارز یارانه ای 
 .صنعت طیور می گویند افزایش هزینه های تمام شده تولید، قیمت گوشت مرغ را تحت تاثیر قرار داده است

به همین دلیل با اینکه در مردادماه امسال ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ را برای مصرف کنندگان هشت 
اما این محصول در ماه های گذشته نه فقط با نرخ مصوب عرضه نشد بلکه بهای آن در خرده  تومان تعیین کرد، 175هزار و 

هزار تومان نیز رسید 11فروشی ها به هر کیلوگرم  . 
برخی دست اندرکاران صنعت طیور، نوسان نرخ گوشت مرغ را ناشی از افزایش هزینه های تولید می دانند اما در مقابل برخی 

ین باورند که با وجود حمایت های یارانه ای دولت از کاالهای اساسی و نهاده های طیور و تولید مناسب، روند کارشناسان نیز بر ا
 .افزایشی قیمت گوشت مرغ در بازار مصرف منطقی نیست

دودیت البته برخی تولیدکنندگان مدعی هستند که در تامین کنجاله سویای مورد نیاز واحدهای پرورشی خود با مشکالتی همچون مح
 .خرید این کاال مواجه اند

میلیون تن انواع نهاده های دامی ذرت، جو و کنجاله سویا به ارزش حدود سه میلیارد دالر وارد  9براساس آمارها سالیانه نزدیک به 
 .درصد نهاده های مورد نیاز کشور وارداتی است 80می شود؛ در واقع نزدیک به 

در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با انتقاد از وضعیت قیمتی بازار کاالهای مصرفی ملیکا نوری یکی از شهروندان تهرانی 
گفت: با افزایش قیمت گوشت قرمز، بسیاری برای تامین پروتئین مورد نیاز خانواده خود به مصرف گوشت مرغ روی آوده اند اما 

 .هر روز شاهد افزایش قیمت آن هستیم
یی را برای مردم ایجاد کرده زیرا ممکن است بتوانند به راحتی این کاال را در سبد خرید خود جای وی افزود: این امر نگرانی ها

 .دهند
لیال موسوی یکی دیگر از شهروندان به خبرنگار ایرنا می گوید: در حالی مسئوالن در ماه های اخیر همیشه به مردم اطمینان داده اند 

ارد، اما وقتی به بازار مصرف مراجعه می کنیم، شاهد افزایش قیمت مواد غذایی مورد که مشکلی در تامین کاالهای اساسی وجود ند
 .نیاز خود هستیم که گله مندی را در بین شهروندان ایجاد کرده است

وی گفت: محصوالت پروتئینی بویژه گوشت مرغ از اقالمی هستند که در داخل تولید می شوند و دولت هم اعالم کرده که نهاده های 
ن بخش را تامین می کند اما در عمل می بینیم که قیمت آن روند افزایشی در بازار داردای . 

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران در گفت و گو اختصاصی با ایرنا وضعیت « محمد یوسفی»در این پیوند 
شت مرغ مرتبط به افزایش هزینه های تولید در ماه تولید گوشت مرغ کشور را مناسب ارزیابی کرد و گفت: بخشی از نوسان نرخ گو

تومان باشد در حالی که کمتر از  500هزار و  7های اخیر است به طوری که اکنون قیمت منطقی مرغ زنده درب مرغداری ها باید 
 .این نیز فروخته می شود

این محصول دانست و افزود: به دلیل وی علت کاهش قیمت مرغ در هفته های اخیر به ویژه دهه اول محرم را کاهش تقاضای 
افزایش نرخ ارز در آن برهه زمانی مردم بیشتر به سمت خرید برنج و روغن و دیگر کاالهای مصرفی روی آوردند و به دلیل کاهش 
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 .نقدینگی خانوارها مصرف مرغ کاهش یافت
: در این جلسه قرار شد برای تامین نیاز بازار وی به برگزاری اخیر جلسه کارگروه برنامه ریزی تولید اشاره کرد و اظهار داشت

فواصل جوجه ریزی افزایش یابد تا مرغداران بتوانند جذب بیشتری برای جوجه داشته باشند که همین امر در افزایش قیمت جوجه 
 .یک روزه و در نهایت گوشت مرغ می تواند موثر باشد
ه دلیل مشکالتی در سیستم حمل و نقل، این کاالها از بنادر شمالی و جنوبی با وی قیمت نهاده های طیور را باال عنوان کرد و افزود: ب

تاخیر به استان ها ارسال می شود و در صورت ارسال نیز تقاضای نرخ مجدد پشت بارنامه مربوط به صاحب کاال می شود که باید 
 .بپردازد

تومان است که مرغداران در  350ان و ذرت یک هزار و توم 700هزار و  2به گفته وی، اکنون قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا 
 .تامین کنجاله سویا با مشکالتی مواجه هستند

یوسفی حضور شرکت پشتیبانی امور دام را در متعادل بودن نرخ نهاده های طیور موثر دانست و گفت: قرار است در روزهای آتی 
دمحموله های شرکت پشتیبانی امور دام به استان ها ارسال شو . 

 9150رییس اتحادیه صنف مرغ و ماهی امروز )چهارشنبه( قیمت هر کیلوگرم مرغ در محل کشتارگاه را  «مهدی یوسفخانی»

تومان اعالم کرد 250هزار و  10تومان و خرده فروشی را  8800تومان، میدان بهمن را  9350تومان، عمده فروشی را  . 
تومان افزایش را نشان می دهد؛ این درحالیست که  350اوایل مهرماه یک هزار و به گفته وی، قیمت امروز گوشت مرغ نسبت به 
تومان به دست مصرف کنندگان می رسید 8900قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ در اوایل مهرماه  . 

« تی حامل کش 17مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره تامین نهاده های صنعت طیور به ایرنا گفت: « حمید ورناصری

نهاده های دام و طیور در راه رسیدن به کشور است که چند محموله آن به بندر امام خمینی )ره( رسیده که پس از تخلیه برای توزیع 
 .به سرعت به استان ها ارسال می شود

اشدوی به دست اندرکاران صنعت دام و طیور اطمینان داد که هیچ کمبودی در تامین ذرت، کنجاله سویا و جو نب . 
هزار تن نهاده طیور کنجاله سویا، ذرت و جو با قیمت های مصوب هر کیلوگرم ذرت یک  400میلیون و  2به گفته وی، تاکنون 

تومان در استان ها در حال توزیع است 180تومان و جو یک هزار و  200هزار و  2تومان، کنجاله سویا  150هزار و  . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

باشگاه خبرنگاران جوان – 17/7/1397تاریخ :   

  درصد افزایش یافت 60میوه آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/قیمت 
درصد  60یک مقام مسئول گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید،قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  .افزایش داشته است
صنعت،تجارت و کشاورزیاسدهللا کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: طی روزهای اخیر قیمت گوجه فرنگی به سبب کمبود در خبرنگاران جوان
با نوساناتی روبرو شد که علی رغم ممنوعیت صادرات، قیمت آن کاهش چندانی نداشته استبازار  . 

وی افزود: با توجه به پایان فصل برداشت گوجه فرنگی در مناطق سردسیری و تاخیر در برداشت مناطق گرمسیری پیش بینی می 
 .شود که قیمت گوجه فرنگی به نرخ سابق خود در بازار بازنگردد

تومان در میدان اعالم کرد و  500هزار و  4تا  3گوجه فرنگی نو را   هزار و 6تا  4  خ هر کیلو گوجه فرنگی گلخانه راکارگر نر
درصد سود باید در خرده فروشی ها عرضه شود 35تا  30براساس فاکتور،  :گفت . 

 9تا  4  هزار، سیب لبنانی زرد 9تا  4قیمت هر کیلو انار  :وی درباره آخرین وضعیت قیمت میوه های پاییزه در بازار افزود

هزار، خرمالو  9تا  4هزار، پرتقال جنوب  6تا  4هزار، لیموشیرین  8تا  4هزار، سیب گالب پاییزه  8تا  3هزار،سیب لبنانی قرمز 
هزار تومان است 7تا  3هزار و نارنگی تخم ژاپنی  9تا  500هزار و  3 . 

درصدی تولید سیب خبر داد و گفت: کاهش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل یکی  30ا ت 25رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش 
 .از دالیل اصلی قیمت باالی سیب در بازار به شمار می رود

به گفته کارگر با توجه به آنکه هنوز میوه های تابستانه مورد استقبال قرار می گیرد،مدیریت بازار سیب امری ضروری است چرا که 
نوسان مجدد قیمت در بازار وجود دارداحتمال  . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود 13تا  6وی نرخ هر کیلو انجیر زرد را   7تا  500هزار و  3قیمت هر کیلو انگور بی دانه زرد  :

زار،زغال ه 18تا  8هزار، توت فرنگی  9تا  5هزار،آلو شابلون  7تا  4هزار، انگور مهری  12تا  4هزار، انگور بی دانه قرمز 
تا  12اخته  هزار و هلو  9تا  4هزار ، هلو انجیری  17تا  7هزار، گالبی بیروتی و شاه میوه  9تا  4هزار، شلیل شبرنگ  25

هزارتومان است 10تا  5زعفرانی  . 
هزار و  2تا  007رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو خربزه با نرخ 
، طالبی یک هزار تا 500 ، خیار بوته 500هزار و  2، خیار گلخانه یک هزار تا 100تا یک هزار و  400، هندوانه 500هزار و  3

هزار تومان در میدان عرضه می شود 11تا  500هزار و  8هزار و موز  3ای یک هزار تا  . 
تومان اعالم کرد و افزود: همچنین قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه  800هزار و  2وی نرخ هر کیلو بادمجان دلمه ای را یک هزار تا 

 3تا  2، چغندر 200هزار و  2تا  800هزار،پیاز شیری  2تا  800، پیاز زرد 500هزار و  8تا  2، بامیه 500هزار و  3تا  2ای 

هزار و  2، سیب زمینی 200هزار و   7تا  3، فلفل تند ریز 500هزار و  3تا  2هزار، شلغم  9تا  4هزار، سیرخشک  4تا  500

هزار تومان است 7تا  3هزار، فلفل همدانی  . 
، کاهو پیچ  500هزار و  6تا  500هزار و  2هزار، فلفل دلمه سبز  12تا  5کارگر ادامه داد: هر کیلو فلفل دلمه رنگی با نرخ 

تا  500و  ساالدی یک هزار هزار، کدو  2، کدو مسمایی یک هزار تا 500هزار و  2تا  500هزار، کاهو رسمی یک هزار و  3

 11تا  4هزار، کلم بروکلی  3تا  2، کرفس 500هزار و  2تا   ، کدو مسمایی یک هزار500هزار و  2تا  500حلوایی یک هزار و 
هزار و  2هزار و هویج  7تا  3ر،لیمو ترش سنگی هزا 13تا  8هزار،لیمو ترش ریز  5تا  3هزار،لوبیا سبز  هزار و  3تا  500

تومان است 500 . 
 600هزار و  2تا  2  و سبزی جور)پلو،آش،قورمه( 500هزار و  3تا   500به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن یک هزار و 

 .تومان است
ه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به درصدی قیمت میو 60رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پایان از افزایش 

افزایش هزینه های تولید،قیمت میوه همانند سایر کاالها در بازار افزایش داشته است و این موضوع هیچ ارتباطی به گران فروشی 
 .ندارد

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 16/7/1397تاریخ :   

  هزار تومان رسید 59بازار/قیمت شقه به هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی در  2کاهش 
هزار تومان  59هزار تومانی به  2یک مقام مسئول گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با کاهش 

  .رسید
صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

هزار تومانی نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  2، از کاهش خبرنگاران جوان
هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود 59 . 

و نبود انگیزه کافی برای قاچاقچیان به دلیل شکسته شدن قیمت ارز را دلیل اصلی اُفت   ود حاکم بر بازار،کاهش نرخ دالروی رک
 .قیمت گوشت در بازار اعالم کرد

 قیمت گوشت تابع شرایط عرضه وتقاضاست،از این :ملکی با اشاره به اینکه نمی توان قیمت گوشت در بازار را پیش بینی کرد،افزود

وضعیت بازار تاثیر بسزایی دارد  کنترل خروج غیر قانونی دام از مرزهای کشور و افزایش عرضه در داخل بر  رو . 
گفت: با توجه به افزایش عرضه   هزار تومان اعالم کرد و 25رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نرخ هر کیلو دام زنده در میادین را 

هزار تومان کاهش یافته است 2بت به هفته گذشته دام در میادین، نرخ هر کیلو دام زنده نس . 
هزار تومان در قصابی ها منطقی است،   72تا  70  وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا فروش سردست گوسفندی با نرخ

گان است که هزار تومان غیر واقعی و اجحاف در حق مصرف کنند 68تا  67تصریح کرد: فروش هر کیلو سردست با نرخ باالتر از 
 .انتظار می رود دستگاه های ذی ربط نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد

 
 لینک خبر 
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ایرنا  – 18/7/1397تاریخ :   

 سه عامل مهم کاهش نیافتن قیمت میوه اعالم شد
وارداتی و داخلی کاهش نیافته است که  با وجود کاهش قیمت نرخ ارز در روزهای اخیر، قیمت میوه های -ایرنا -تهران

تقاضای صادرات، افزایش نرخ کرایه حمل و نقل و رشد »تهران، سه عامل  به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی

دلیل این مساله است« فصلی جابجایی . 
رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران امروز)دوشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید براینکه میوه و صیفی جات مورد 

حال حاضر بدلیل جابجایی فصلی، میوه های تابستانی و پاییزی در نیاز کشور تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم، گفت: در 
 .بازار موجود است

« افزود: بخشی از گرانی میوه و سبزی ناشی از افزایش نرخ دالر بود زیرا این نوسان در افزایش قیمت عموم « اسدهللا کارگر

 .کاالهای مصرفی مردم تاثیر داشته است
قیمتکمبود تولید و عرضه سیب درختی  **  

درصدی تولید سیب درختی، ممکن  25رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران پیش بینی کرد: به دلیل سرمازدگی ابتدای سال و کاهش 
 .است امسال با کاهش عرضه این محصول در بازار مواجه شویم

 .وی از دولت خواست برای تنظیم بازار این محصول تدبیری اندیشه شود
وجه فرنگی نیز گفت: به نظر می رسد قیمت گوجه فرنگی برای یک ماه آینده کاهش نیابد زیرا اکنون وی درباره وضعیت بازار گ

عالوه بر خرید گوجه فرنگی توسط کارخانجات رب گوجه فرنگی و افزایش صادرات، عرضه گوجه فرنگی از شهرهای اقماری 
؛ بنابراین همین امر می تواند در نوسان نرخ این محصول تهران کاهش یافته و باید منتظر برداشت گوجه فرنگی جنوب کشور باشیم

 .موثر باشد
گزارش ایرنا از قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران حاکی از آن است که از امروز تا 

هزار تا  4گوجه فرنگی گلخانه ای  تومان، 500مهرماه برای هر کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی )نو( سه هزار تا چهار هزار و  22

هزار  2تا  800هزار تومان، پیاز شیری  2تا  800هزار تومان، پیاز زرد  4تا  500هزار و  2تومان، سیب زمینی  500هزار و  6
 800تومان، خیار رسمی یک هزار تا سه هزار تومان و خیار گلخانه ای  500تا سه هزار و  500هزار و  2تومان، هویج  200و 

تومان است 500هزار و  2تا  .  
هزار تومان، موز بین هشت هزار و  270هزار تا  150تایی آناناس  8و  6همچنین امروز قیمت هر کارتن  هزار  11تا  500

هزار تومان نیز  400هزار تومان عرضه شد؛ در حالی که اواخر شهریورماه نرخ هر کارتن آناناس به  20هزار تا  12تومان، انبه 
بود رسیده .  

هزارتومان بود 140تا  90تومان و کارتن آناناس بین  500هزار و  4پیش از نوسان نرخ ارز، قیمت هر کیلوگرم موز حدود  . 
 12هزار تومان و زغال اخته بین  18هزارتومان، توت فرنگی کرج هشت هزار تا  9اکنون هر کیلوگرم انار به قیمت سه هزار تا 

هزار تومان بود 16هزار تا  6می شود، اما پیش از این، بهای هر کیلوگرم زغال اخته بین  هزار تومان عرضه 25هزار تا  . 
هزار تومان، سیب دو رنگ  9تا  500هزار تومان، خرمالو بین سه هزار و  9امروز هر کیلوگرم پرتقال جنوب بین چهار هزار تا 

هزار تومان  9هشت هزار تومان، سیب لبنانی زرد چهار هزار تا  هزار تومان، سیب گالب پاییزه چهار هزار تا 9بین چهار هزار تا 
هزار  13هزار تومان، لیمو ترش ریز هشت هزار تا  6و سیب لبنانی قرمز سه هزار تا هشت هزار تومان، لیموشیرین چهار تا 

مان قیمتگذاری شدتومان، لیمو ترش سنگی سه هزار تا هفت هزار تومان و نارنگی تخم ژاپنی سه هزار تا هفت هزار تو . 
هزار تا  6همچنین هر کیلوگرم انجیر زرد  تا هفت هزار تومان، انگور بی  500هزار تومان، انگور بی دانه زرد سه هزار و  13

هزار تا هفت هزار  4هزار تومان، انگور مهری  6هزار تا  4هزار تومان، انگور شاهانی بین  12دانه قرمز بین چهار هزار تا 
ابلون پنج هزار تا تومان، آلو ش هزار  10هزار تومان و شلیل شمس چهار هزار تا  9هزار تومان، شلیل شبرنگ چهار هزار تا  9

هزار تومان، هر کیلوگرم هلو انجیری چهار  17هزار تومان، گالبی شاه میوه هفت هزار تا  17تومان، گالبی بیروتی هفت هزار تا 
هزار تومان تعیین قیمت شد 10جدا پنج هزار تا هزار تومان، هلو زعفرانی هسته  9هزار تا  . 

 400تومان، هندوانه  500تومان، طالبی یک هزار تا سه هزار و  500هزار و  2تا  700امروز همچنین قیمت هر کیلوگرم خربزه 
تومان است 100تا یک هزار و  .  

 700هزار و  2تا  500جان قلمی یک هزار و تومان، بادم 800هزار و  2نرخ هر کیلوگرم بادمجان دلمه ای بین یک هزار تا 
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هزار تا چهار هزار و  2تومان، بادمجان گلخانه ای بین  تومان، بامیه سه هزار تا هشت هزار تومان، سیر خشک چهار هزار تا  500

سبز سه هزار  هزار تومان، لوبیا 2تا  500تا سه هزار تومان، کاهو رسمی یک هزار و  500هزار تومان، کاهو پیچ یک هزار و  9
سبزی »تومان و  500تومان و انواع سبزی خوردن بین یک هزار 500هزار و  2تا پنج هزار تومان، کدو مسمایی یک هزار تا 

تومان است 700هزار و  2هزار تا  2بین « جور .  
 35تا  25وشی ها درصد و برای خرده فر 20تا  15قیمت سود برای اعضا در میدان میوه و سبزی تهران روی فاکتور خرید، 

  .درصد محاسبه می شود
میلیون تن انواع محصوالت  22میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و نزدیک  120بر اساس آمارهای موجود، سالیانه بیش از 

  .باغی در کشور تولید می شود
یل، آناناس، انبه و موز از سال طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی، واردات انواع میوه بجز نارگ

ممنوع شده است 1390 .  
»گمرک جمهوری اسالمی ایران سیزدهم اسفندماه پارسال در بخشنامه ای، میوه های  را از فهرست ممنوعیت « پاپایا»و « منگوستین

 خارج کرد اما چند روز بعد دوباره ممنوعیت واردات آنها برقرار شد
. 

 لینک خبر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83058932


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 بازار و قیمت ها
  

ایران اکونا  – 15/7/1397تاریخ :   

تومان شد 10000تا  9500قیمت هرکیلوگرم مرغ   
تومان شد 10000تومان تا  9۵00قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در سطح خرده فروشی های شهر تهران  . 

تومان،  10000تومان، خرده فروشی  9100تومان، پخش  8900هرکیلوگرم مرغ گرم استعالمی امروز کشتارگاههای تهران قیمت  

تومان است 8600تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن  9500خرده فروشی مرغ شمال  . 
تومان است 17000ومان و فیله ت 16000تومان، سینه بدون کتف  15000قیمت هرکیلوگرم سینه با کتف مرغ  . 

های اعالمی فوق نرخ استعالمی بوده و آنها در اطالعیه اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی خطاب به اعضای آمده است که قیمت
درصد سود اقدام به فروش نمایند 10توانید با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب می  . 

تومان بیشتر باشد  8175 مصوبه ستاد تنظیم بازار، حداکثر قیمت مرغ برای مصرف کننده نباید از بنابراین گزارش بر اساس آخرین 
 .و اگر قیمت مرغ به بیش از این نرخ برسد، دولت مکلف به عرضه مرغ تنظیم بازاری برای کنترل قیمت ها است

ق با هزینه های تولید نمی دانندتومانی مرغ مورد قبول مرغداران نیست و آن را منطب 8175گفتنی است که قیمت  . 

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/7/1397تاریخ :   

  بازار/اختالالت حمل و نقل برای مرغداران دردسرساز شدثبات نرخ تخم مرغ در 
و شانه  300هزار و  ۷تا  200هزار و  ۷یک مقام مسئول گفت:هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

هزار تومان است 15ای  .  
صنعت،تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

مرغ طی یک هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر  ، از ثبات نرخ تخماقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 1۵و شانه ای  300هزار و  7تا  200هزار و  7کیلو تخم مرغ درب مرغداری  . 

و نقل،کمبود  وی با انتقاد از کمبود توزیع دان به واحدهای مرغداری افزود: اعتصاب کامیون داران و اختالالت ایجاد شده در حمل 

 .دان در واحدهای مرغداری را به همراه داشته است
روز گذشته تا کنون نهاده های دامی از بندر جابه جا نمی شود که با این وجود نمی توان دان مورد نظر  1۵به گفته نبی پور از 

 .مرغداران را تامین کرد
امور دام جوابگو نیاز مرغداران نیست،بیان کرد: با استمرار روند این مقام مسئول با اشاره به اینکه عرضه دان شرکت پشتیبانی  

 .فعلی ،فاجعه در صنعت مرغداری رخ می دهد
وی در پاسخ به این سوال که آیا با اعتصاب کامیون داران،قیمت نهاده های دامی نوسانی داشته است،گفت: قیمت نهاده های دامی 

تومان  ۴00هزار و  2و کنجاله سویا  200م اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و نسبت به هفته های قبل تغییری نکرده است و ه
 .به مرغداران عرضه می شود

نبی پور قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: شرایط کنونی بازار تخم مرغ بستگی به توزیع نهاده ها دارد چرا که  

می گذارداگر مرغ ها دان مصرفی نداشته باشد،تخمی ن . 
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار در پایان با اشاره به اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ وجود ندارد،تصریح کرد: تولید طبق  

 .روال عادی در حال انجام است و کمبودی در تامین نیاز داخل نداریم

 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 21/7/1397تاریخ :   

 آخرین تحوالت بازار مرغ/ مرغ ارزان شد
تومانی نرخ مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد 150رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از اُفت  . 
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف اه گروه اقتصادی باشگ 

تومانی نرخ مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته خبر داد و گفت 150، از کاهش خبرنگاران جوان امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده  :

و خرده  200هزار و  9هزار، توزیع درب واحد های صنفی  9، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 600هزار و  6درب مرغداری 
تومان است 100هزار و  10فروشی  . 

تومان است 100هزار و  10و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  100هزار و  9ته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گف . 
و فیله مرغ  17هزار، سینه بدون کتف  16خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف یوسف 18 

 .هزار تومان است
تومان اعالم کرد 800و   هزار 10هزار و مرغ آماده به طبخ  7و ماهی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را  رئیس اتحادیه پرنده . 

وی در پایان درباره وضعیت قیمت مرغ در روزهای آتی تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا امکان پیش بینی 
 .قیمت مرغ در بازار وجود ندارد

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

ایرنا – 16/7/1397تاریخ :   

 رب گوجه فرنگی در اولویت قیمت گذاری تثبیتی نیست
کیلوگرم گوجه درصدی قیمت هر  15آمار بانک مرکزی در هفته منتهی به سی ام شهریور از رشد  -ایرنا -تهران

مشابه پارسال نشان دارد اما به گفته معاون سازمان حمایت از  درصدی در مدت 106فرنگی نسبت به هفته پیش و 

مصرف کنندگان، رب گوجه فرنگی مشمول اولویت قیمت گذاری تثبیتی نشود تولیدکنندگان و . 
هزار  500تولید پنج میلیون و  1397 - 96ال زراعی به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در س

هزار و  122تن گوجه فرنگی در  هکتار مربوط به  51هزار و  59هزار تن در  381میلیون و  2هکتار پیش بینی شده که  281

 .طرح استمرار و کشت بهاره است
بستانه تولید می شودهکتار مربوط به کشت تا 222هزار و  63هزار تن محصول نیز در  112سه میلیون و  . 

میلیون و  154هزار تن گوجه فرنگی به ارزش  532در بحث صادرات نیز پارسال حدود  هزار تن رب  134هزار دالر و  500

هزار دالر به کشورهای هدف صادر شد 500میلیون و  189گوجه فرنگی به ارزش  . 
هزار تن رب گوجه فرنگی به ارزش  48میلیون دالر و  121هزار تن گوجه فرنگی به ارزش  306در پنج ماهه امسال نیز نزدیک 

میلیون دالر به عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرات صورت گرفت 68 . 
کیلوگرم برآورد شده  50سرانه مصرف گوجه فرنگی تازه خوری و سس و رب گوجه فرنگی فرآوری شده برای هر ایرانی حدود 

 .است
ه بهای این محصوالت بر پایه آمارهای بانک مرکزی افزایش زیادی یافته که در فصل بهار به اختالل در حمل و این در حالی است ک

نقل آنها برمی گشت اما این بار کارشناسان معتقدند عالوه بر اخالل در عرضه محصول به بازار مصرف به دلیل برخی مشکالت 
رنگی اثر گذاشت؛ زیرا محصول زیادی به بازارهای صادراتی فرستاده شدکامیونداران، نوسان نرخ ارز نیز بر بازار گوجه ف . 

 .در روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در بازار مصرف به بیش از هفت هزار تومان رسید
وجه فرنگی در در همین پیوند، معاون نظارت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعالم کرد: با توجه به حجم تولید گ

 .کشور، رب گوجه فرنگی مشمول قیمت گذاری تثبیتی نمی شود
« ماهه  6امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با روند افزایشی صادرات گوجه فرنگی در « سیدداود موسوی

ت گوجه فرنگی اعمال شدنخست سال شاهد کاهش عرضه و افزایش قیمت این کاال بودیم که بدین منظور ممنوعیت صادرا . 
هزار  20وی اعالم کرد: قیمت خرید کارخانه ها از حدود سه هزار لایر به ازای هر کیلوگرم در اردیبهشت ماه امسال به بیش از 

لایر رسید و واحدهای تولیدی با مشکل تامین مواد اولیه روبرو شدند؛ بنابراین ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی اعمال شد تا بازار 
اخلی کنترل شودد . 

 اولویت با رب نیست **
معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تصریح کرد: بر اساس تصویب هیات وزیران و ابالغیه وزیر 

کاالها و خدمات مشمول قیمت  معدن و تجارت و رییس کارگروه تنظیم بازار و نیز مصوبات ستاد هدفمندسازی یارانه ها،صنعت، 
ری تثبیتی احصا شده است و مطابق فرآیند مصرح در این مصوبات تعیین قیمت می شود که البته رب گوجه مشمول این قیمت گذا

اهمیت کاال در سبد ماده اولیه و رب گوجه فرنگی با توجه به تعدد واحدهای تولیدی، حجم تولید،  موسوی ادامه داد: گذاری نیست
ت قیمت گذاری تثبیتی نیست و واحدهای تولیدی باید خودشان بر اساس ضوابط قیمت گذاری خانوار و فصلی بودن، مشمول اولوی

ثبت کنند 124مصوب هیات نسبت به تعیین بهای کاالی خود اقدام و آن را در سامانه  . 
 .به گفته وی، روند قیمت گوجه و رب کاهشی است

جهاد کشاورزی، گفتمدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت « شاهرخ شجری»چندی پیش نیز  به دلیل نوسان نرخ ارز ممکن است  :

برخی، سوء استفاده هایی از این موضوع داشته باشند اما دولت تالش خود را به کار بسته است تا از صادرات بی رویه محصوالت 
 .کشاورزی و مواد غذایی مورد نیاز داخلی جلوگیری کند

ی وزارت جهاد کشاورزی، نیز اعالم کرد: تولید گوجه فرنگی در کشور کافی مدیرکل دفتر سبزی و صیف« حسین اصغری»همچنین 
 است و کمبودی در این زمینه نداریم
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و قیمت ها ر بازا  
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/7/1397تاریخ :   

  قلم محصول لبنی/معرفی گرانفروشان به سازمان تعزیرات حکومتی 15جزئیات قیمت 
محصول لبنی، گفت: پرونده  قلم 15قیمت  کنندگان و تولیدکنندگان، با تشریح جزئیاتسازمان حمایت مصرف معاون

ارسال شد تخلف گرانفروشی برخی شرکتها، به تعزیرات حکومتی . 
؛ به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ داوود موسوی ضمن تاکید بر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های لبنی بدون طی فرآیند مربوط، شامل بررسی قیمت های اخیر گفت: هر گونه افزایش قیمت فرآوردهرا بودن قیمت گذاریاالجالزم
 .و تهیه گزارش کارشناسی توسط این سازمان و تصویب در کارگروه تنظیم بازار، فاقد وجاهت قانونی است

فروشی برخی افزود: در همین رابطه پرونده تخلف گرانمعاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی اقتصادی 
های لبنی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده استشرکت . 

جمله شیرخام و مواد بسته گفت: مشکالت و مسائل طرح شده از سوی واحدهای لبنی در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه منوی 
ط برای تصمیم نهایی قرار داردرببندی در حال بررسی و انعکاس به مسئوالن ذی . 

تخلف واحدهای لبنی، موضوع برخورد با متخلفین را به جدیت  موسوی در پایان افزود: این سازمان کماکان ضمن بررسی علل
اطالع داده تا رسیدگی الزم  12۴خواهد در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق سامانه پیگیری کرده و از مردم می

به این 02/0۵/97مورخ  113882/60گیرد. در این راستا آخرین قیمت محصوالت لبنی بر اساس ابالغیه شماره  صورت شرح  
 :است

هزار تحویل درب کارخانه  100درصد چربی و بار میکروبی  2/3حداکثر قیمت هر کیلوگرم کیفی ترین شیر خام با مشخصات  .1

استلایر تعیین شده 1۵700معادل  . 
2. بطری یک لیتریشیر  1/۵ )کم چرب  لایر 29۵00 درصد (:   
لایر30۵00درصد (:  2نیم چرب ) شیر بطری یک لیتری  .3  
لایر 32۵00 درصد (: 3پرچرب ) شیر بطری یک لیتری  .۴  
لایر33000درصد (:  3/2کامل )  شیر بطری یک لیتری .۵  
)شیر استریل یک لیتری تتراپک .6 1/۵ لایر3۵000درصد(:    

)شیر استریل یک لیتری تتراپک .7 لایر 37000درصد(: 3  
لایر22000 درصد (: ۵/1کم چرب) شیر نایلونی  .8  

گرمی 900ماست  .9 لایر38000درصد (:  1/۵کم چرب )    
لایر۴0000درصد (:  3پرچرب ) گرمی  900ماست  .10  

ایگرمی دبه 2۵00ماست  .11 لایر9۵000 درصد (: 1/۵کم چرب )    
ایگرمی دبه 2۵00ماست  .12 لایر100000درصد (: 3پرچرب )    

۴00پنیر .13 لایر۵7000گرمی یو اف:    
210پنیر .1۴ لایر3۴000گرمی تتراپک:    
لایر80000گرمی تتراپک:  ۵20پنیر .1۵  

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/7/1397تاریخ :   

  درصدی نرخ روغن در بازار 18افزایش 
درصد  18وزیر جهاد کشاورزی با رد برخی اظهارات مبنی بر افزایش دو برابری قیمت روغن خوراکی گفت: روغن 

  .افزایش قیمت داشته است
کشاورزی با رد برخی اظهارات به نقل از خانه ملت، محمود حجتی وزیر جهاد  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 

مبنی بر افزایش دو برابری قیمت روغن خوراکی، اظهار کرد: آنطور که گفته می شود قیمت روغن خوراکی دوبرابر نشده است، چرا 
درصد افزایش قیمت داشته که با توجه به افزایش نرخ ارزی که نسبت به سال گذشته  18که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی 

 یم طبیعی است.داشت
تومان به واردات دانه های روغنی اختصاص می یافت، افزود: این درحالی  200هزار و  3وی با اشاره به اینکه سال گذشته دالر 

 تومان است. 200هزار و  4است که هم اکنون این نرخ 
، بنابراین این نوسان قیمت در بازار داخل روستبه گفته حجتی با توجه به آنکه قیمت روغن در بازارهای جهانی با نوسان قیمت روبه

 طبیعی است.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: قیمت روغن در بازار توسط سازمان حمایت کنترل می شود و افزایش دو برابری آن به 

 هیچ وجه مورد تأیید نیست.
 لینک خبر 
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زار و قیمت ها با  
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 21/7/1397تاریخ :   

  یابد/ ضرورت جلوگیری خروج کاال از مرزهاقیمت رب گوجه فرنگی کاهش می
تدریج در قیمت رب گوجه به شود کهبینی مییک مقام مسئول گفت: با توجه به ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، پیش

  .بازار کاهش یابد
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به دالیل افزایش قیمت رب گوجه فرنگی در بازار اظهار کرد: افزایش قیمت قوطی،کارتن، درب گاران جوانخبرن
برابر در بازار باال رود 3.5تا  3پالستیکی،گوجه فرنگی و رونق صادرات همگی دست به دست یکدیگر داد تا قیمت رب گوجه  . 

قیمت رب گوجه فرنگی در بازار وجود دارد، افزود: با توجه به ممنوعیت صادرات وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان کاهش 
تدریج کاهش یابد، اما به سبب افزایش مواد پتروشیمی،کارتن و غیره امکان بینی می شود که قیمت رب گوجه بهگوجه فرنگی، پیش
هزار تومان وجود ندارد 6یا  600هزار و  5بازگشت به نرخ  . 
درصد در بازار  20تا  15های اخیر تأمین حبوبات را مناسب دانست و گفت: اگرچه قیمت اقالم حبوبات نسبت به ماهآقاطاهر شرایط 

تومان و ممنوعیت صادرات حبوبات  4200افزایش یافته است، اما پیش بینی می شود که در صورت تأمین کسری نیاز داخل با ارز 
یمت در بازار وجود نداردگونه نگرانی مبنی بر نوسان قداخل، جای هیچ . 

گرفت به طوریکه کشورهای همسایه به این مقام مسئول ادامه داد: تا مرداد ماه، خروج کاال از مرزهای کشور به سهولت صورت می
که  دادند از این رو انتظار می رودسبب آنکه قیمت اقالم داخلی یک سوم مدت مشابه سال قبل بود، خریدهای خود را روزانه انجام می

 .صادرات کاالهای داخلی همانند سوخت ممنوع شود
درصد در بازار افزایش  3تا  2وی از عرضه برنج نو به بازار خبر داد و گفت: قیمت برنج ایرانی نو نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .یافته است
به کشور سبب کاهش تولید این کاال شد که آقاطاهر درباره آخرین وضعیت بازار روغن افزود: تاخیر واردات مواد اولیه تولید روغن 

ها در حال تولید هستندهم اکنون با تأمین مواد مورد نیاز، کارخانه . 
تومانی به واردات اقالم  4200رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان با اشاره به قیمت اقالم اساسی در بازار گفت: اگر ارز 

شود که نوسان خاصی در بازار رخ ندهداساسی اختصاص یابد، پیش بینی می  . 

 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 

 
 ایران اکونا  – 17/7/1397تاریخ : 

بخشنامه هیئت وزیران را نقض کردانکی که ب  

بودجه، بخشنامه هیئت وزیران  نظام صنفی کشاورزی ایران گفت: بانک کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و رییس

بالیای طبیعی و همچنین بخشودگی سود، جرایم و کارمزد  مبنی بر امهال تسهیالت کشاورزان خسارت دیده از

نقض کرد تسهیالت بانکی آنها را . 
به  ای را اظهار کرد: معاون اول رئیس جمهور چندی پیش بخش نامه محمد شفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی ایران

عنوان مصوبه هیئت وزیران مبنی بر بخشودگی جرایم،کارمزد و سود وام های سررسید شده کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر 
مدت سه سال را اعالم کرد اما اکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به بانک به  مترقبه و امهال اصل تسهیالت آنها 

 .مرکزی این بخش نامه دولت را نقض کرده است
وی افزود:در نامه نوبخت که به مصوبه هیئت وزیران نیز استناد شده است آمده است که اصل سود و جرایم در سه سال امهال شود؛ 

یز به شعب خود اعالم کرده است که اصل بدهی، سود، کارمزد و جرایم جمع بندی و در سه سال تقسیط می شود، بانک کشاورزی ن
 .این یعنی به جای اینکه تا سه سال از کشاورزان چیزی گرفته نشود، گفته شده است که از سال آینده این موارد دریافت شود

که بر اساس مصوبه هیئت وزیران سود،کارمزد و جریمه کشاورزان خسارت رییس نظام صنفی کشاورزی ایران ادامه داد: در حالی
دیده از بالیایی طبیعی بخشیده شده بود، در بخش نامه جدید بانک کشاورزی و سازمان برنامه بودجه آمده است که این مبالغ باید 

اله برداشته شده استبخش نامه هیئت وزیران نقض و امهال سه س پرداخت شود، این امر به معنی آن است که  . 
وی تصریح کرد: کشاورزی در این شرایط ریسک زیادی دارد و تولید برای کشاورزان با مشکل مواجه است، دولت باید همکاری 

 .های الزم را با این بخش داشته باشند و بخش نامه های خود را نقض نکند
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 

 
 ایران اکونا  – 15/7/1397تاریخ : 

 همه تالش وزارت کشاورزی برای افزایش بهره وری آب بود
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: مدیران جوان باید مصدر امور قرار گیرند تا با نشاط 

 .جوانی کارها پیش رود
روسای پیشین و جدید سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی افزود: با علی جوادی شامگاه شنبه در آیین تکریم و معارفه 

  .توجه به اینکه شکاف نسلی بین مدیران کشور وجود دارد، آموزش مدیران در دستور کار است
ایه هر وی بیان کرد: امیدواریم در این استان زرخیز هم مدیران جوان رشد کرده و مصدر امور قرار گیرند زیرا مهمترین سرم

  .کشوری نیروی انسانی است و نیروی انسانی توسعه یافته کشور را سامان می دهد و خراسان جنوبی از این لحاظ غنی است
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: 'هاشم ولی پور مطلق' رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از مدیران موفق 

ن دلیل مسئولیت ملی به وی سپرده شد و ابتدای این کار ملی دستیار ویژه وزیر استاستانی در وزارتخانه بوده که به همی .  
وی افزود: 'غالمرضا قوسی' رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان نیز فردی شناخته شده است که امیدواریم فعالیت های جهاد 

  .کشاورزی در همه حوزه ها در دوره او مضاعف شود
رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی برای این مدیریت وامدار وزیر، استاندار، نماینده مجلس و جوادی اظهار داشت: 

  .هیچ کسی نیست و فقط وامدار کشاورزان و مردم است
 118سال اخیر از خشک ترین سال های کشور بود اما  50وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سال زراعی گذشته نسبت به 

تن محصول کشاورزی در کشور تولید شد که نسبت به سال های قبل کمتر نبود با اینکه بارندگی کم بودمیلیون  .  
وی افزود: تالش سال گذشته بخش کشاورزی در سراسر کشور افزایش بهره وری بود تا از آب استفاده بهتر شود و خراسان جنوبی 

اط قوت فراوانی دارد و قطب گیاهان دارویی کشور استنیز از استان های پهناور با محوریت کشاورزی است که نق .  
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه خراسان جنوبی مورد تقاضای همه بخش کشاورزی کشور 

  .است و این استان در زیتون، زرشک و عناب جایگاه ویژه دارد
خراسان جنوبی داشتم، تقویت نقاط قوت اسان مطرح شد و اگر می توان در بعضی اقالم در وی بیان کرد: در جلسه ای که با استاندار 

  .کشور رتبه نخست و دوم را کسب کرد باید به نقاط قوت بپردازیم تا به رتبه های نخست برسیم
یدواریم روزی در این استان جوادی گفت: خراسان جنوبی می تواند تولیدات خود را غیر از وزن در بحث ارزش ریالی باال ببرد و ام

  .مهاجرت نباشد و افراد به خراسان جنوبی بازگردند
وی ادامه داد: کشور در شرایط ویژه قرار دارد و مورد تحریم های ظالمانه ایاالت متحده آمریکا و اذنابش هستیم و در یک جنگ تمام 

  .عیار قرار داریم
لت بزرگ ایران و اسالم ما بیشتر است و به حول و قوه الهی این دوره هم می وی اظهار داشت: قدرت دشمن زیاد است اما قدرت م

  .گذرد
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت، مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه با تمام وجود در 

ره سختی ها کوتاه است و به زودی به روشنایی صحنه حاضر و پشت سر مقام معظم رهبری آماده عبور از این گردنه هستند و دو
  .می رسیم

  .وی افزود: اقتصاد مقاومتی که سال ها طراحی شده امروز به طور کامل نگاه به درون است و شاه بیت آن بخش کشاورزی است
ت هاشم ولی پور در این آیین غالمرضا قوسی به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی معرفی و از خدما

  .مطلق رئیس سابق این سازمان قدردانی شد
  .قوسی پیش از این مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی بود

 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 

ایران اکونا  – 17/7/1397تاریخ :   

 بانکی که بخشنامه هیئت وزیران را نقض کرد
بودجه، بخشنامه هیئت وزیران  نظام صنفی کشاورزی ایران گفت: بانک کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و رییس

بالیای طبیعی و همچنین بخشودگی سود، جرایم و کارمزد  مبنی بر امهال تسهیالت کشاورزان خسارت دیده از

نقض کرد تسهیالت بانکی آنها را . 
به  ای را اظهار کرد: معاون اول رئیس جمهور چندی پیش بخش نامه نفی کشاورزی ایرانمحمد شفیع ملک زاده رییس نظام ص

عنوان مصوبه هیئت وزیران مبنی بر بخشودگی جرایم،کارمزد و سود وام های سررسید شده کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر 
ون رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به بانک به مدت سه سال را اعالم کرد اما اکن مترقبه و امهال اصل تسهیالت آنها 

 .مرکزی این بخش نامه دولت را نقض کرده است
وی افزود:در نامه نوبخت که به مصوبه هیئت وزیران نیز استناد شده است آمده است که اصل سود و جرایم در سه سال امهال شود؛ 

اصل بدهی، سود، کارمزد و جرایم جمع بندی و در سه سال تقسیط می شود،  بانک کشاورزی نیز به شعب خود اعالم کرده است که
 .این یعنی به جای اینکه تا سه سال از کشاورزان چیزی گرفته نشود، گفته شده است که از سال آینده این موارد دریافت شود

د،کارمزد و جریمه کشاورزان خسارت رییس نظام صنفی کشاورزی ایران ادامه داد: در حالیکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران سو
دیده از بالیایی طبیعی بخشیده شده بود، در بخش نامه جدید بانک کشاورزی و سازمان برنامه بودجه آمده است که این مبالغ باید 

بخش نامه هیئت وزیران نقض و امهال سه ساله برداشته شده است پرداخت شود، این امر به معنی آن است که  . 
رد: کشاورزی در این شرایط ریسک زیادی دارد و تولید برای کشاورزان با مشکل مواجه است، دولت باید همکاری وی تصریح ک

 .های الزم را با این بخش داشته باشند و بخش نامه های خود را نقض نکند
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 

ایرنا  – 17/7/1397تاریخ :   
 

کشاورزی کشورهای اسالمینهاد تشکیل سازمان توسعه   
کشاورزی کشورهای اسالمی را  یک پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه، ایده سازمان توسعه -ایرنا  -شهرکرد 

در عرصه تجارت است« حالل»رونق اقتصاد منطقه ای و برند  مطرح کرد و گفت: تشکیل این سازمان راهی برای . 
عضو سازمان همکاری  57با ایرنا اظهار داشت: این سازمان می تواند با همکاری امین لطفعلیان روز سه شنبه در گفت و گو 

به عنوان دومین سازمان بین المللی پس از سازمان ملل با هدف گسترش و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی،  (OIC) اسالمی

مک کندجنگلداری، شیالت و تامین غذای مناسب برای همگان، به صورت ویژه به کشورهای اسالمی ک .  
وی هدف از تشکیل این سازمان را بهبود سطح زندگی و بهبود تغذیه کشورهای اسالمی، توزیع مناسب موادغذایی در مناطق مختلف 

و ایجاد امنیت غذایی کشورهای عضو عنوان کرد« حالل»جهان با برند  .  
دیگر اهداف تشکیل این سازمان خواند و گفت: این  عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد مبارزه با سوء تغذیه در کشورهای فقیر را از

 .سازمان می تواند، بازدهی کشاورزی و سطح تغذیه در جهان را ارتقا دهد
وی افزود: از دیگر اهداف تشکیل این نوع سازمانها می تواند به حمایت از کشورهای عضو با در اختیار گذاشتن امکانات فنی و 

آوری، بررسی و انتشار اطالعات و کمک به ریزی، جمعخط مشی و مشاوره در خصوص برنامه ها در راستای تعیینکمک به دولت
  .ارتقای جایگاه دیپلماسی کشاورزی بین کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسالمی باشد

ه ایجاد نظام ایمن و این پژوهشگر، کاهش فقر روستایی، حمایت از روستاییان فقیر در دسترسی به منابع و خدمات مورد نیاز، کمک ب
کارآمد غذایی در راستای حمایت از کشاورزی خرد و کاهش فقر و گرسنگی در مناطق روستایی را از دیگر اهداف راهبردی و 

  .ماموریت این سازمان عنوان کرد
یا ناشی از اقدامات وی افزایش مقاومت معیشت در برابر بالیا، کمک به کشورها در آمادگی به منظور مقابله با بالیای طبیعی و 

انسانی، از طریق کاهش ریسک و ارتقای مقاومت نظام های های کشاورزی و غذایی را از دیگر ماموریت های سازمان توسعه 
  .کشاورزی کشورهای اسالمی دانست

برنامه راهبردی و  لطفعلیان ادامه داد: با توجه به معضالت کنونی بخش کشاورزی در کشورهای اسالمی این سازمان به دنبال اجرای
  .منسجم براساس چارچوبی فنی، جامع و نظام مند است که کشورهای عضو را قادر به پاسخگویی موثر به چالش ها می کند

(OIC) به گزارش ایرنا، سازمان همکاری اسالمی کشور عضو است 57، دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد با  . 
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
 

ایرنا  – 17/7/1397تاریخ :   
 

  برنامه های ترویجی مصرف تخم مرغ درایران پیشرفت خوبی دارد
مصرف تخم مرغ است افزود  نماینده فائو در ایران با بیان اینکه ایران یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ترویج اهمیت -ایرنا-کرج

  . : برنامه های ترویجی خوبی در سالهای گذشته برای افزایش مصرف این ماده غذایی انجام شده است
 

به گزارش ایرنا، رائو ماتا روز سه شنبه در همایش روز جهانی تخم مرغ در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر در کرج 
غذایی مفید است که می بایست اهمیت تغذیه ایی آن بیشتر اطالع رسانی شود افزود: تخم مرغ به عنوان یک ماده . 

 .وی گفت: ترکیب انواع ویتامین ها ، پروتئین و مواد غذایی در تخم مرغ موجب اهمیت باالی غذایی آن شده است
صرف بیشتر تخم تشویق کندنماینده فائو درایران اظهار داشت: سازمان بهداشت جهانی تالش دارد تا فعاالنه مردم را به م .  

 .اکنون یک میلیارد نفر در جهان دچار سوتغذیه هستند که این رقم در سال های آینده افزایش خواهد یافت :ماتا افزود
وی ادامه داد: تخم مرغ به عنوان یک قرص ویتامین کامل که عالوه بر مقرون به صرفه بودن به حفظ محیط زیست نیز کمک می 

راه حل برجسته ای در تامین مواد غذایی انسان ها باشدکند می تواند  . 
تخم مرغ امتیاز افزوده باالتری نسبت به ماده غذایی مانند گوشت دارد و به عبارتی تامین کننده  :نماینده فائو در ایران اظهار داشت

 .پروتئین مورد نیاز بدن است
ستعدد اعالم شده ا 198سرانه مصرف ساالنه تخم مرغ در ایران  . 

 .مهرماه به عنوان روز جهانی تخم مرغ نامگذاری شده است 17
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 

ایران اکونا  – 16/7/1397تاریخ :  

 بررسی راهکارهای حل مشکالت کارگروه دام، طیور و آبزیان
نسبت به ارائه راهکار  کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کارگروه دام، طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی، سخنگوی

کندرا جهت پیگیری به کمیسیون اعالم می مشخص جهت حل مشکالت مختلف دام و طیور، اقدام و نتیجه . 
را به خود اختصاص داده است اما با این گذاری گفت: صنعت مرغ کشور بعد از صنعت نفت، بیشترین سرمایه  نژاد،محمد تربتی

رو هستیم که ها روبهوجود با مشکالتی از قبیل عدم توانمندی سیستم تنظیم بازار در تعیین قیمت واقعی تولیدات مربوط و گرانی نهاده
 .این صنعت را با مشکالت فراوان مواجه کرده است و فعالیت در این بخش را دچار ضرر و زیان نموده است

قدر زیاد است که حتی بیم تعطیلی این صنعت و صنایع وابسته وجود دارد. جلوگیری از صادرات، نژاد افزود: این مشکالت آنبتیتر
روزه و طوالنی بودن دوره پرورش مرغ گوشتی، از عوامل موثر در این ارتباط هستندی یکافزایش قیمت خوراک مرغ و جوجه . 

کمیسیون کشاورزی که با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و فعاالن و   روز گذشته  وی با اشاره به جلسه
تولیدکنندگان این بخش برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد کارگروه دام، طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی با بررسی 

اقدام و نتیجه را جهت پیگیری به کمیسیون اعالم تر، نسبت به ارائه راهکار مشخص جهت حل مشکالت مذکور کارشناسانه و دقیق
 .کند

 
 لینک خبر 
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 برنج
 

ایرنا  – 18/7/1397تاریخ :   
 

درصد کاهش یافت 23واردات برنج و موز به طور میانگین   
تازه ترین آمار تجارت خارجی گمرک نشان می دهد که در نیمه نخست امسال از نظر وزنی واردات برنج بررسی  -ایرنا -تهران

درصد افزایش یافت 4.97درصد و گوشت  23.20درصد کاهش و در مقابل گوشی تلفن همراه  33.32درصد و موز  14.12 . 
م کاالی عمده وارداتی و صادراتی خود ارائه می دهد؛ قل 15به گزارش ایرنا، گمرک پایان هر ماه جداولی از ترانزیت خارجی و 

  .قطعات منفصله تولید خودرو، برنج، گوشی تلفن همراه، موز، گوشت و روغن دانه آفتابگردان جزو کاالهای عمده وارداتی هستد
 قطعات منفصله صدرنشین کاالهای وارداتی  **

هزار دالر قطعات منفصله تولید خودرو وارد کشور شده بنابراین  439میلیون و  978برابر جداول گمرک در نیمه نخست امسال 
  .صدرنشین واردات در بازه زمانی موردنظر است

درصد رشد داشت 77.89ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  6همچنین واردات قطعات منفصله در  .  
درصد افزایش یافت  53ارزش واردات تلفن همراه  **  

ل از اجرای طرح کددار کردن گوشی تلفن همراه )رجیستری( با هدف ساماندهی رود گوشی ها به کشور و مبارزه با قاچاق یک سا
  .آن می گذرد و هم اکنون تمام نشان های تجاری مشمول این طرح هستند

دالر گوشی تلفن همراه وارد  486هزار و  692میلیون و  242ماهه نیمه نخست امسال نشان می دهد که به میزان  6بررسی آمار 
درصد افزایش دارد 53.54کشور شده که نسبت به مدت مشابه پارسال  .  

درصد رشد داشت 23.20واردات گوشی تلفن هراه از لحاظ وزنی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  .  
هزار تن موز وارد کشور شد  233بیش از  **  

ی وارداتی است که با نرخ ارز آزاد وارد کشور می شود البته در ماه های اردیبهشت و خرداد موز با نرخ ارز موز از جمله میوه ها
 .دولتی وارد کشور شد اما پس از آن از فهرست کاالی ضروری حذف شد و دیگر ارز یارانه ای به آن تخصیص نمی یابد

درصد  33.32که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی تن موز وارد کشور شد  722هزار و  233در نیمه نخست امسال 
  .کاهش داشت

تومان است( را نوسان نرخ ارز، تعلل برخی  500هزار و  10تا  8البته برخی کارشناسان دلیل افزایش قیمت موز )که در بازار بین 
  .واردکنندگان در انجام واردات و حضور دالالن در این بخش می دانند

میلیون و  217در بازه زمانی یاد شده  ماه نخست  6دالر ارز برای واردات موز از کشور خارج شده که نسبت به  72هزار و  871

درصد کاهش داشت 19.30پارسال  . 
 هزار تن برنج وارد کشور شد  935 **

ل کشور کشت می شود؛ سهم واردات از میلیون تن آن در داخ 2تا  1.7میلیون تن است که  3.2مصرف سالیانه برنج در کشور حدود 
میلیون تن در سال بوده و هند، بزرگترین تامین کننده برنج مورد نیاز ایران است؛ پاکستان، تایلند و  1.5تا  1.2بازار برنج سالیانه 

 .اروگوئه هم بخش دیگری از برنج وارداتی ایران را تامین می کنند
ز فصل برداشت آن در کشور آغاز و تا پایان آذرماه ادامه دارد، بررسی جداول گمرک با توجه به اینکه ممنوعیت واردات برنج ا

درصد کاهش یافت 5.85درصد و از لحاظ ارزشی  14.12نشان می دهد که در نیمه نخست امسال واردات برنج از لحاظ وزنی  .  
دالر وارد کشور شد 904 هزار و 67میلیون و  964تن برنج به ارزش  647هزار و  935دربازه زمانی مذکور  .  

 واردات گوشت پنج درصد افزایش یافت  **
قلم کاالی عمده وارداتی در نیمه نخست امسال است که واردات آن نسبت  15برپایه بررسی جداول گمرک، گوشت منجمد گاوی جزو 

درصد رشد داشت 6درصد و از لحاظ ارزشی  4.97به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی  .  
هزار دالر وارد کشور شده است 871میلیون و  217تن گوشت به ارزش  273هزار و  51ماه نخست امسال  6طی  .  

درصدی واردات روغن دانه آفتابگردان  38کاهش  **  
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران، خام عالوه بر مصرف خوراکی در صنعت نیز استفاده می شود رتبه چهاردهم را 

ماه نخست امسال به کشور دارد 6االهای وارداتی طی در ک .  
دالر وارد کشور شد که  391هزار و  316میلیون و  191تن از این روغن ها به ارزش  919هزار و  233در بازه زمانی مذکور 

  .اغلب در صنایع روغن کشی کاربرد دارد
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درصد کاهش داشت 40.41درصد و از نظر ارزشی نیز  94.37برابر آمارهای گمرک واردات انواع این روغن ها از نظر وزنی  .  
میلیون دالر وارد کشور  182میلیارد و  22تن کاال به ارزش  220میلیون و  16به گزارش ایرنا، در مجموع در نیمه نخست امسال 

درصد کاهش داشت 11.93درصد و از نظر ارزشی  9.3شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی  .  
 

 لینک خبر 
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 برنج 

 
ایرنا  -  16/7/1397تاریخ :   

 هدف مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی تامین امنیت غذایی منطقه است
نظر تامین امنیت غذایی منطقه  از مرکز این فعالیت: غربی،گفت و مرکزی آسیای برنج مرکز رئیس – یرنا –باکو 

ای برخوردار است ،درشرایط افزایش تقاضا به برنج از اهمیت ویژه . 
« روز دوشنبه طی سخنانی در ششمین اجالس کمیته مدیریت فنی مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی در باکو ، با « عباس شهدی

میلیون تن تا سال  16.6میالدی و 2020میلیون تن برای سال  12لیون تن فعلی به می 9اشاره به اینکه مصرف برنج در منطقه از 
  . میالدی ،افزایش خواهد یافت افزود: باالترین تقاضا به برنج در منطقه آسیای مرکزی و غربی وجود دارد 2035

ادر به تولید برنج خود نبوده و به طور کامل دهد که به تنهایی قوی افزود: این افزایش تقاضا در بین کشورهایی از خاورمیانه رخ می
  .وابسته به واردات برنج هستند

شهدی با بیان اینکه ، دفتر اصلی مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی، در رشت برای توسعه و به کارگیری فناوری های جدید و 
 . آموزش پرسنل در حوزه برنج کاری در منطقه فعال است

ی مرکزی و غرب با تقویت همکاری های علمی و فنی میان کشورهای این منطقه برای بهبود کیفیت وی افزود: مرکز برنج آسیا
  .تحقیقات انجام گرفته در حوزه برنج کاری تالش می کند

  .وی اظهار داشت: همکاری، هماهنگی فعالیت و تعامالت میان کشورهای منطقه می تواند برای رسیدن به اهداف این مرکز کمک کند
مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی با اشاره به میزبانی جمهوری اسالمی ایران ، ترکیه و قزاقستان در اجالس های قبلی کمیته  رئیس

میالدی این مرکز که از سوی موسسه بین المللی مطالعاتی برنج تایید  2022تا  2018مدیریت فنی این مرکز گفت: برنامه پنج ساله 
ورد بررسی در ششمین اجالس این کمیته در باکو استشده ،یکی از موضوعات عمده م  . 

کشور عضو این مرکز و  11ششمین اجالس کمیته مدیریت فنی مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی امروز با حضور 
 . هیات جمهوری اسالمی ایران در باکو آغاز شد

یران ، جمهوری آذربایجان، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، نمایندگان کشورهای عضو مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی، شامل ا
 .ازبکستان،ترکیه ،افغانستان، هند، تاجیکستان و ترکمنستان دراین اجالس حضور دارند

کیلومتری جنوب باکو ادامه خواهد داشت و حاضران همچنین از  270دومین و سومین روز این اجالس در شهر لنکران واقع در 

نج این منطقه بازدید خواهند کردواحد های تولید بر  .  
 

 لینک خبر 
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 برنج 

 
ایرنا – 16/7/1397تاریخ :   

 اجالس مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی در باکو آغاز شد
مرکزی و غربی روز دوشنبه با حضور  آسیای برنج المللی بین مرکز فنی مدیریت کمیته اجالس ششمین – ایرنا –باکو 

آغاز شد اسالمی ایران در باکو کشور عضو این مرکز و هیات جمهوری 11  . 
به گزارش ایرنا ، نمایندگان کشورهای عضو مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی، شامل ایران ، جمهوری آذربایجان، عراق، 

،افغانستان، هند، تاجیکستان و ترکمنستان دراین اجالس حضور دارندقزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان،ترکیه  . 
« نایب رئیس کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس « جبار کوچکی نژاد»رئیس مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی و « عباس شهدی

 .شورای اسالمی نیز به عنوان نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در این اجالس شرکت کرده اند
میالدی به ابتکار جمهوری اسالمی ایران و با هدف توسعه کشت و  2010بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی در سال  مرکز

 . تولید برنج در منطقه تاسیس شده است
هیات ایرانی به سرپرستی شهدی قرار است در این اجالس ،حمایت های کشورمان از فعالیت این مرکز ، ظرفیت ها و مزایای آن 

ی کشورهای منطقه و شرایط فعلی کشت و تولید برنج در کشورهای منطقه را تشریح کندبرا .  
شرکت کنندگان در اجالس مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی در طی سه روز برگزاری این همایش ، پیشنهادات موسسه بین المللی 

ایجاد صندوق توسعه برنج آسیای مرکزی و غربی ، ایجاد  مطالعاتی برنج در قالب برنامه پنج ساله این مرکز ، فروش آنالین برنج ،
  . شبکه مکانیزاسیون برنج منطقه ای را بررسی می کنند

در ششمین اجالس سه روزه کمیته مدیریت فنی مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی همچنین هیات فدراسیون روسیه بعنوان میهمان 
  .حضور دارد

کیلومتری جنوب باکو ادامه خواهد داشت و حاضران همچنین از  270هر لنکران واقع در دومین و سومین روز این اجالس در ش
  . واحد های تولید برنج این منطقه بازدید خواهند کرد

 . دفتر اصلی این مرکز در حال حاضر در رشت فعال است
 

 لینک خبر 
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 پسته
 

 ایرنا  – 18/7/1397تاریخ : 

 لبخند تلخ پسته
در تولید این محصول دارد اما امسال  هزار تن پسته رتبه ششم کشور را 15خراسان جنوبی با تولید  -ایرنا  -بیرجند 

درصد کاهش داده و حسرت پسته های خندان سالیان قبل بر دل  45را  آفات و نوسانات دمایی تولید این محصول

منطقه مانده است کشاورزان . 
به گزارش ایرنا، قصه پسته و کشاورزان پسته کار خراسان جنوبی امسال قصه پر غصه ای است و جوالن آفات، تغییر اقلیم و 

نوسانات دمایی ناشی از خشکسالی های متوالی باعث کاهش محصول پسته در استان شده به طوری که در برخی شهرستان ها، باغ 
ل خالی مانده و خستگی یک سال رنج و زحمت را بر تن کشاورزان باقی گذاشته استها از محصو .  

میلیارد تومان به باغداران این محصول خسارت وارد  280بر اثر آفات، سرما زدگی سال گذشته و گرمازدگی در فروردین امسال 
ها نیز پوک شده است درصد پسته 25بود و درصد پسته نا 80شده و در برخی شهرستان های استان از جمله بشرویه بیش از  .  

به گفته کشاورزان از دو سال متوالی یک سال پر محصول و سال دیگر محصول کمی دارد و به اصطالح مردم محلی می گویند 
بز به امسال سال پسته نیست اما امسال در بیشتر باغات خراسان جنوبی سال پسته بود که متاسفانه در ابتدای سال جاری طالی س

  .عنوان دسترنج یک سال کشاورزان بر روی شاخه های درختان خشکید
درخواست پسته کاران استان از دولت در این شرایط بحرانی، پرداخت تسهیالت کم بهره با باز پرداخت بلندمدت و استمهال وام 

ندهایشان است تا بتوانند در سال آینده هزینه های تولید پسته باغات خود را تامین کن .  
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: سطح زیرکشت محصول پسته استان 

هکتار غیربارور است 326هکتار بارور و هشت هزار و  497هزار و  11هکتار است که از این مقدار  823هزار و  19 .  
 45تن پسته از باغات استان برداشت شود که نسبت به سال گذشته  500سال هشت هزار و مهدی یوسفی افزود: پیش بینی می شود ام

میلیارد تومان را نابود کرد 280درصد کاهش دارد، در مجموع آفات و بالیای طبیعی هفت هزار تن از محصول پسته به ارزش  .  
از مهمترین آفات پسته در استان ذکر کرد و اظهار  وی، پسیل پسته، پروانه چوبخوار، سوسک سرشاخه خوار پسته، زنجره و سن را

  .داشت: امسال نوسانات دمایی و اختالل در عمل گرده افشانی خسارت های چشمگیری به محصول پسته استان وارد کرده است
چهار  هکتار است که از این میزان 260مدیر جهاد کشاورزی بشرویه هم گفت: سطح زیرکشت پسته این شهرستان هفت هزار و 

هکتار بارور و بقیه غیربارور است 500هزار و  .  
درصدی محصول پسته این شهرستان نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: پیش بینی می شود امسال یک  80حسین سرچاهی از کاهش 

محصول تولید  تن 200تن پسته در بشرویه برداشت شود در حالی که سال گذشته کشاورزان شهرستان هفت هزار و  350هزار و 
  .کرده اند

وی یادآور شد: تغییرات و نوسانات اقلیمی و آفات مهمترین علل کاهش محصول پسته شهرستان است که باعث کم محصولی یا به 
میلیارد تومان به کشاورزان منطقه خسارت زد 150باری درختان پسته شده است، در مجموع این عوامل اصطالح کم .  

م شدن هوا در نیمه دوم بهمن ماه باعث بیدار شدن و رشد زودهنگام درختان پسته و از طرفی افزایش دما سرچاهی عنوان کرد: گر
در اسفندماه موجب یخ زدگی و ریزش جوانه های پسته شد، همچنین بارندگی های نامناسبی در دهه اول فروردین در زمان گرده 

پسته از روی درختان شدافشانی محصول پسته رخ داد که باعث شسته شدن گرده های  .  
کیلوگرم  620مدیر جهاد کشاورزی بشرویه اظهار داشت: به طور میانگین برداشت پسته از هر هکتار در این شهرستان یکهزار و 

کیلوگرم هم محصول برداشت نکرده اند 100است که برخی کشاورزان امسال تنها در هر هکتار کمتر از  .  
ارور روی درختان بر اثر گرمازدگی در فروردین ماه امسال، سال آینده هم اوضاع برداشت پسته از وی گفت: به دلیل نبود جوانه ب

امسال بهتر نخواهد بود و باز هم کشاورزان شهرستان متحمل خسارت های میلیاردی خواهند شد و قصه پر غصه کشاورزان باز هم 
  .تکرار خواهد شد

پایانه ضبط پسته در این شهرستان وجود دارد، ادامه داد: در سال گذشته این پایانه ها  9سرچاهی با اشاره به اینکه در زمان حاضر 
روز بیشتر فعال نخواهند بود 10ماه فعالیت داشته اند که امسال فقط سه تا چهار پایانه فعال هستند و  2در سه نوبت  .  

 چاره فوری برای کشاورزان اندیشیده شود  **
اظهار داشت: با وضع کم آبی، قیمت باالی سم و کود و دستمزد کارگر و خرابی محصول و بارور  مدیر جهاد کشاورزی بشرویه
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نشدن درختان، اگر اوضاع همینطور پیش برود دیگر خبری از پسته و پسته کاری در منطقه نخواهد بود و مسئوالن باید چاره ای 
  .فوری برای کشاورزان بیاندیشند

ضر وی با بیان اینکه در زمان حا هکتار زیر پوشش بیمه کشاورزی هستند  800درصد باغات این شهرستان یعنی یکهزار و  50

درصد خسارت به باغداران را تایید کرده اند 70تا  60گفت: کارشناسان بیمه در بازدید از باغات بشرویه  .  
تا  8انگین هزینه غرامت در هر هکتار سرچاهی ادامه داد: بیمه بخشی از هزینه های کشاورز را پرداخت می کند و به صورت می

میلیون تومان درآمدزایی داشته و بیمه  200میلیون تومان است در حالی با توجه به افزایش قیمت ها، یک کشاورز از هر هکتار  10
  .درختان هیچ توجیه اقتصادی برای کشاورزان ندارد

محصول پسته دولت برای هر هکتار تسهیالت چهار درصدی و وی با تاکید بر اینکه نیاز است برای جبران بخشی از خسارت 
بلندمدت به کشاورزان ارائه دهد، گفت: همچنین باید استمهال وام های پسته کاران که مصوبه هیئت وزیران است اجرایی شود چرا که 

  .هنور بانک ها این مصوبه را اجرایی نمی کنند
هکتار است که از این مقدار یکهزار و  900هزار و  2پسته این شهرستان  مدیر جهاد کشاورزی سرایان هم گفت: سطح زیرکشت

هکتار غیربارور است 100هکتار بارور و یکهزار و  800 .  
درصد کاهش  60موسی سلیمانی پیش بینی کرد؛ امسال یکهزار تن پسته خشک در شهرستان برداشت شود که نسبت به سال گذشته 

تن پسته در سرایان تولید شد 624دارد و سال گذشته یکهزار و  .  
و اختالل در عمل گرده افشانی در فروردین ماه امسال را علت اصلی کاهش  96وی نوسانات دمایی در بهمن و اسفند ماه سال 

میلیارد تومان به پسته کاران سرایان خسارت  78محصول پسته در شهرستان ذکر کرد و افزود: با افزایش قیمت پسته در سال جاری 
رد شدوا .  

 پسته ها پوچ شد **
یکی از پسته کاران بشرویه نیز گفت: امسال کشاورزان شهرستانی محصولی برای برداشت ندارند و گاهی در برخی باغات برداشت 

درصد کاهش دارد 90محصول  .  
والن جهاد کشاورزی حسین روحبخش تغییر اقیلم، نوسانات دمایی و جوالن آفات را مهمترین علل کاهش پسته ذکرکرد و از مسئ

ها راهکارهای علمی و به موقع قبل از بروز خسارت به کشاورزان ارائه دهندخواست برای کاهش این خسارت .  
وی با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته درصد پوچی پسته نیز افزایش یافته است، افزود: سال گذشته هر سه کیلو پسته تر یک 

کیلو محصول تر یک کیلو پسته خشک جواب می دهد،  4.5د ولی امسال به دلیل پوچی محصول هر کیلو پسته خشک جواب می دا
درصد پسته شهرستان پوچ است 25امسال در مجموع  .  

مسئول ترمینال ضبط پسته روحبخش بشرویه راه اندازی مرکز تحقیقات تخصصی پسته را با توجه به اقلیم منطقه در شهرستان 
با انجام تحقیقات علمی و ارایه راهکارهای تخصصی می توان خسارت محصول را کاهش دادضروری دانست و گفت:  .  

روحبخش یادآور شد: نوسانات دمایی به خصوص پدیده گرما زدگی در فرودین ماه امسال جوانه های درختان را برای سال آینده نیز 
یم داشتاز بین برده است و سال آینده هم محصولی چندانی در شهرستان نخواه .  

روز با یک خط فعال بوده  10خط فعال بوده که در سال جاری فقط  2روز با  40وی بیان کرد: سال گذشته ترمینال ضبط پسته ما 
  .است

 بیمه بخشی از هزینه ها را پرداخت می کند **
ینه های را جبران می کند و مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی هم به خبرنگار ایرنا گفت: بیمه بخشی از هز

  .بیمه اصال جبران درآمد کشاورز نیست
جواد غنچه ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه ها و قیمت محصول پسته غرامتی که صندوق بیمه کشاورزی پرداخت می کند 

  .جایگاهی در درآمد کشاورزان ندارد
داشت از هر هکتار متفاوت است، افزود: چند سالی است که نوسانات دمایی وی با بیان اینکه پرداخت غرامت با توجه به میانگین بر

  .ناشی از تغییر اقیلم و آفات مختلف خسارت های میلیاردی به پسته کاران استان وارد می کند
 غنچه عنوان کرد: سال گذشته سهم دولت در پرداخت غرامت های بخش کشاورزی بیشتر از سال جاری بود

.  
 لینک خبر 
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 پنبه
 

 
فود پرس  -  19/7/1397تاریخ :   

درصدی صادرات پسته در سال جاری/ دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست و فسادآور است 90افت   
گوید: تفاوت صادرات بیش از یک کرمان میزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سیدمهدی طبیب <مواد غذایی

دهنده بروز یک فاجعه استمیلیون دالری آن در سال جاری، نشان 100میلیارد دالری پسته در سال گذشته با صادرات حداکثر  .  
تن تمهیدات میز پسته کشور در محل اتاق کرمان برگزار و بر مواردی از جمله حفظ جایگاه پسته در بازارهای جهانی، در نظر گرف

 .الزم برای نگهداری از باغات پسته و اختصاص تسهیالت بالعوض و یا ارزان برای باغداران پسته تاکید شد
این نشست با حضور معاون سازمان توسعه تجارت، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی، رئیس و جمعی از اعضای 

ندگان پسته و مدیران اقتصادی استان برگزار شدهیات نمایندگان اتاق کرمان، فعاالن و صادرکن . 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست با اشاره به ابعاد وسیع فاجعه اتفاق افتاده در صنعت پسته 

ن در سال جاری، میلیون دالری آ 100گفت: تفاوت صادرات بیش از یک میلیارد دالری پسته در سال گذشته با صادرات حداکثر 
درصد تولید این محصول کاهش یافته و به همین دلیل  90دهنده بروز یک فاجعه است. هنوز این باور وجود ندارد که بیش از نشان

 .تصمیمات جدی در این رابطه اتخاذ نشده است
برای حفظ باغات پسته تالش جدی  هزار میلیارد تومان است، گفت: باید 60سیدمهدی طبیب زاده با بیان اینکه ارزش باغات پسته 

در بحران به وجود آمده نه تنها تولیدکننده پسته بلکه تمام مقدمات و ماخرات  .صورت گیرد تا بتوان در سال های آینده پسته تولید کرد

و از دولت تعیین  آن مانند تاجر، حمل و نقل، کارگر و واحدهای فرآوری آسیب دیده اند. از بانک های عامل همراهی با فعاالن پسته
 .تکلیف نرخ ارز را خواستاریم

 درخواست اعطای تسهیالت ارزان قیمت به باغداران
 5محسن جالل پور، صادرکننده نمونه پسته و فعال اقتصادی در این نشست با اشاره به اینکه میزان تولید پسته در سال جاری حداکثر 

ای برای حفظ و نگهداری از باغات پسته به جز مسئله تولید پسته اگر چاره درصد تولید این محصول در سال های گذشته است، گفت:
 .صورت نگیرد، این باغات به عنوان سرمایه استان و کشور از بین می روند

میلیون تومانی یکساله به  10تا  5جالل پور افزود: در این رابطه پیشنهاد می شود برای هر هکتار باغ پسته تسهیالت ارزان قیمت 
باشد تا بتوانند از باغات خود نگهداری کنند 98باغداران داده شود که زمان بازپرداخت آن سال  . 

وی در رابطه با وضعیت بازار ثانویه ادامه داد: تنها راه خرید ارز از بازار ثانویه ثبت سفارش هاست که در حال حاضر ثبت 
ازار ثانویه تایید می شود و این مسئله به معنای آن است که سفارش های بسیار کمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در ب

 .عرضه و تقاضا نقشی در تعیین نرخ ارز ندارند
جالل پور تصریح کرد: دولت باید تمهیدی بیندیشد تا یکسری کاالها و محصوالت را به ارز غیرپتروشیمی وصل کند تا محصولی 

جاد بازار دو نرخی برای پسته غیرمعقول است و اگر تکلیف ارز بازار پسته مشخص مانند پسته بتواند با پتروشیمی ها رقابت کند. ای
 .شود بازار داخل خود را با آن قیمت وفق خواهد داد

اند و جالل پور در رابطه با تامین مالی صادرات پسته در استان گفت: همه بانک ها با بهانه اینکه فعاالن پسته ورشکست شده 

دارند در پرداخت تسهیالت و وصول مطالبات خود سخت گیری می کنند. در این زمینه باید برای تامین وضعیت اقتصادی خوبی ن
 .مالی صادرات پسته کشور اقدام الزم صورت گیرد

ساله پسته نباید آسیب ببیند 100صادرات     
ذشته به طور مداوم وجود داشته است، سال گ100رئیس انجمن پسته ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه صادرات پسته در طول

گفت: از صادرات محصوالت تولیدی سنتی و دستی مانند پسته، فرش و پنبه، فقط پسته باقی مانده که باید برای ادامه صادرات آن 
 .تالش کرد

افت اما فعاالن این نیز چنین شرایط سختی برای کشاورزان به وجود آمد و تولید پسته به شدت کاهش ی 1358ابطحی افزود: در سال 
 .حوزه توانستند این شرایط را به فرصت تبدیل کنند که امیدواریم در سال جاری نیز این شرایط اتفاق بیفتد

 دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست
عرضه پسته  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: زمزمه هایی مبنی بر صادرات پسته با نرخ ارز بازار ثانویه و

 .در داخل کشور با نرخ ترجیحی مطرح می شود که باید گفت دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست و فسادآور است
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محمدرضا پورابراهیمی افزود: باید مسیر بازار ثانویه متناسب با عرضه و تقاضا طی شود و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازار  

دارد و توزیع رانت در اقتصاد کشور استثانویه هیچ منطق اقتصادی ن . 
وی ادامه داد: خسارت های وارد شده به چرخه تولید، فرآوری و صادرات پسته بسیار سنگین است که در این رابطه باید در استمهال 

باشد 97وام های بانکی صادرکنندگان پسته مبنای عمل سررسیدهای تا پایان سال  . 
کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از دست دادن برند پسته ایران در دنیا به معنای از در ادامه معاون توسعه صادرات 

 .دست دادن سرمایه اجتماعی کشورمان است و باید برای حفظ جایگاه پسته ایران در بازارهای جهان تالش کرد
دولت است، افزود: در سال جاری که تولید  محمدرضا مودودی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت سخنگوی بخش خصوصی در 

پسته بشدت کاهش یافته درخواست برخی فعاالن پسته مبنی بر ورود موقت پسته به کشور و صادرات مجدد آن برای حفظ بازارهای 
 .پسته ایران، مشکلی ایجاد نمی کند

ندان معنا ندارد. هیچ برنامه ای برای محدود در شرایطی که پسته با بحران روبرو شده تجارت این محصول نیز چ :وی ادامه داد

کردن صادرات محصوالت کشاورزی وجود ندارد و تصمیم گیری در حوزه محصوالت کشاورزی به وزیر مربوطه واگذار شده 
 .است

مودودی تصریح کرد: در تحریم ها با کاهش ارزش پول ملی فرصت مناسبی برای افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه گردشگری  

 ایجاد می شود در حالی که برای سایر بخش های اقتصادی کشور یک تهدید خواهد بود
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی

 
 ایران اکونا  – 17/7/1397تاریخ : 

انکی که بخشنامه هیئت وزیران را نقض کردب  

بودجه، بخشنامه هیئت وزیران  نظام صنفی کشاورزی ایران گفت: بانک کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و رییس

بالیای طبیعی و همچنین بخشودگی سود، جرایم و کارمزد  تسهیالت کشاورزان خسارت دیده ازمبنی بر امهال 

نقض کرد تسهیالت بانکی آنها را . 
به  ای را اظهار کرد: معاون اول رئیس جمهور چندی پیش بخش نامه محمد شفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی ایران

دگی جرایم،کارمزد و سود وام های سررسید شده کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر عنوان مصوبه هیئت وزیران مبنی بر بخشو
به مدت سه سال را اعالم کرد اما اکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به بانک  مترقبه و امهال اصل تسهیالت آنها 

 .مرکزی این بخش نامه دولت را نقض کرده است
وبخت که به مصوبه هیئت وزیران نیز استناد شده است آمده است که اصل سود و جرایم در سه سال امهال شود؛ وی افزود:در نامه ن

بانک کشاورزی نیز به شعب خود اعالم کرده است که اصل بدهی، سود، کارمزد و جرایم جمع بندی و در سه سال تقسیط می شود، 
گرفته نشود، گفته شده است که از سال آینده این موارد دریافت شود این یعنی به جای اینکه تا سه سال از کشاورزان چیزی . 

رییس نظام صنفی کشاورزی ایران ادامه داد: در حالیکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران سود،کارمزد و جریمه کشاورزان خسارت 
ه بودجه آمده است که این مبالغ باید دیده از بالیایی طبیعی بخشیده شده بود، در بخش نامه جدید بانک کشاورزی و سازمان برنام

بخش نامه هیئت وزیران نقض و امهال سه ساله برداشته شده است پرداخت شود، این امر به معنی آن است که  . 
وی تصریح کرد: کشاورزی در این شرایط ریسک زیادی دارد و تولید برای کشاورزان با مشکل مواجه است، دولت باید همکاری 

این بخش داشته باشند و بخش نامه های خود را نقض نکندهای الزم را با  . 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 

ایرنا  – 18/7/1397تاریخ :   

سال 6هزار میلیارد ریالی سرمایه دولتی بانک کشاورزی در ۷4رشد   
دولت در بانک کشاورزی طی دولت  سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان افزایش سرمایه -ایرنا -تهران

ریال اعالم کرد میلیاردهزار  ۷4یازدهم و دوازدهم را بیش از  . 
به گزارش ایرنا، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک کشاورزی دوشنبه )شانزدهم مهرماه( با حضور سرپرست وزارت امور اقتصادی 
و دارایی به عنوان رییس و اعضای مجمع مشتمل بر نمایندگان سازمان ها و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و 

اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حسابرس و بازرس قانونی رفاه 
 .مجمع برگزار شد

میلیارد  74به نوشته عصر چهارشنبه تارنمای وزارت اموراقتصادی و دارایی، سرپرست این وزارتخانه در این آیین با اعالم رشد 
در این بانک اتصریح کرد: دولت سعی می کند در سال های اخیر از بانک کشاورزی در قالب افزایش سرمایه و  ریالی سرمایه دولتی

  .تخصیص منابع ریالی صندوق توسعه ملی حمایت های ویژه داشته باشد
« صادرات  یادآوری کرد: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای که این بخش در« سیدرحمت هللا اکرمی

 .غیرنفتی به خود اختصاص داده است، اهمیت آن را بخوبی نشان می دهد
وی افزود: تاثیرپذیری اندک بخش کشاورزی از تحریم های بین المللی لزوم توجه جدی به بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن و 

 .همچنین سرمایه گذاری در آن را دوچندان می سازد
ویژه به بخش کشاورزی، با عنایت به نقش مهم آن در توسعه اقتصادی کشور و همچنین از منظر مقابله با این مقام اضافه کرد: توجه 

 .فقر، ایجاد اشتغال بویژه در روستاها و شهرهای کوچک و تامین امنیت غذایی کشور، بسیار ضروری به نظر می رسد
یش بهره وری در این بخش از طریق حمایت از توسعه اکرمی ادامه داد: حمایت از پایداری تولید در بخش کشاورزی و افزا

مکانیزاسیون کشاورزی، حمایت از محصوالت جدید در این بخش از قبیل سامانه های نوین آبیاری، توسعه کشت های گلخانه ای، 
امات مهم پرورش ماهی در دریا، تامین مالی زنجیره های ارزش محصوالت کشاورزی و حمایت از صادرات این محصوالت از اقد

 .بانک کشاورزی است که باید با جدیت بیشتر دنبال شود
به گزارش ایرنا، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک کشاورزی به ارائه گزارش 

و نیمه نخست امسال پرداخت و گفت 1396عملکرد بانک در سال مالی  ماه نخست  6لیارد لایر و در هزار می 210پارسال بیش از  :

درصد برنامه  60درصد و نیمه نخست امسال  126هزار میلیارد لایر رشد منابع داشتیم؛ به بیان دیگر، پارسال  110امسال بیش از 
 .ها تحقق یافت

شم بین این درصد اعالم کرد که در جایگاه ش 8.44بانک را  10خدارحمی سهم بانک کشاورزی از منابع شبکه بانکی کشور بین 
 .بانک ها و دوازدهم در کل شبکه بانکی قرار می گیرد

بیش از  1397درصد رشد کرد و تا پایان شهریور سال  16.3به گفته وی، پارسال میزان اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی 
درصد از برنامه امسال تحقق یافت 41.2هزار میلیارد لایر پرداخت شد که به این ترتیب  185 . 

هزار میلیارد لایر بود 17چنین تسهیالت پرداختی برای توسعه اشتغال پایدار روستایی تا پایان شهریور امسال هم . 
فقره اعالم کرد 95مدیرعامل بانک کشاورزی شمالر کارگزارهای خارجی بانک را   

هزار کارمند دارد 16شعبه و  1800بانک کشاورزی بیش از  . 
 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 

ایران اکونا  – 17/7/1397تاریخ :   

 بانکی که بخشنامه هیئت وزیران را نقض کرد
بودجه، بخشنامه هیئت وزیران  نظام صنفی کشاورزی ایران گفت: بانک کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و رییس

بالیای طبیعی و همچنین بخشودگی سود، جرایم و کارمزد  کشاورزان خسارت دیده ازمبنی بر امهال تسهیالت 

نقض کرد تسهیالت بانکی آنها را . 
به  ای را اظهار کرد: معاون اول رئیس جمهور چندی پیش بخش نامه محمد شفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی ایران

م،کارمزد و سود وام های سررسید شده کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر عنوان مصوبه هیئت وزیران مبنی بر بخشودگی جرای
به مدت سه سال را اعالم کرد اما اکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به بانک  مترقبه و امهال اصل تسهیالت آنها 

 .مرکزی این بخش نامه دولت را نقض کرده است
به مصوبه هیئت وزیران نیز استناد شده است آمده است که اصل سود و جرایم در سه سال امهال شود؛ وی افزود:در نامه نوبخت که 

بانک کشاورزی نیز به شعب خود اعالم کرده است که اصل بدهی، سود، کارمزد و جرایم جمع بندی و در سه سال تقسیط می شود، 
شود، گفته شده است که از سال آینده این موارد دریافت شوداین یعنی به جای اینکه تا سه سال از کشاورزان چیزی گرفته ن . 

رییس نظام صنفی کشاورزی ایران ادامه داد: در حالیکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران سود،کارمزد و جریمه کشاورزان خسارت 
آمده است که این مبالغ باید دیده از بالیایی طبیعی بخشیده شده بود، در بخش نامه جدید بانک کشاورزی و سازمان برنامه بودجه 

بخش نامه هیئت وزیران نقض و امهال سه ساله برداشته شده است پرداخت شود، این امر به معنی آن است که  . 
وی تصریح کرد: کشاورزی در این شرایط ریسک زیادی دارد و تولید برای کشاورزان با مشکل مواجه است، دولت باید همکاری 

داشته باشند و بخش نامه های خود را نقض نکندهای الزم را با این بخش  . 
 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 

ایران اکونا  – 16/7/1397تاریخ :   
 

میلیارد تومان اعتبار برای تبدیل اراضی شیبدار به باغ 80اختصاص   
میلیارد تومان  80 های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال آیندهدفتر امور میوه مدیرکل

یافت اعتبار برای تبدیل اراضی شیبدار به باغ اختصاص خواهد . 
در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود  شکرهللا حاجی وند  طرح توسعه باغات دیم در اراضی کم  :

بهره وری اقتصادی و کمک به معیشت بهره بازده و شیبدار عالوه بر حفظ، تثبیت خاک و احیای عرصه های آسیب دیده، در 
  . برداران موثر است

گذاری وی اظهار داشت: برای تسهیل این طرح در برنامه ششم توسعه عالوه بر هدف هزار هکتار باغ ردیف اعتباری معادل  500

شده استبینیمیلیارد تومان نیز برای سال آینده پیش 80 .  
اضی و پیشگیری از تغییر کاربری های نامناسب زمین های کشاورزی و ملی، استفاده از حاجی وند گفت: جلوگیری از تخریب ار

روان آب های سطحی، استفاده از آب سبز با هدف افزایش بهره وری در باغ های دیم، حفاظت از آب و خاک و اجرای عملیات 
  .آبخیزداری از مهمترین اهداف اجرای این طرح است

به اینکه اجرای این طرح در اشتغال پایدار مناطق موثر است بنابراین طرح احداث باغات در اراضی  وی خاطرنشان کرد: با توجه
گذاری جهاد کشاورزی نیز بر اساس کند و از سوی دیگر هدفدار از تخریب مراتع و تجاوز به منابع طبیعی جلوگیری میشیب

تواند به رونق اقتصادی کمک کندپذیر میهای توجیهطرح .  
چنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این جلسه بر لزوم توسعه باغ های مثمر دیم در اراضی شیبدار تاکید کرد هم

و گفت: طرح ایجاد و توسعه درختان مثمر در اراضی شیبدار عالوه بر حفظ، تثبیت خاک و احیای عرصه های آسیب دیده، در بهره 
هره برداران نیز موثر استوری اقتصادی و کمک به معیشت ب .  

کریم ذوالفقاری، با اشاره به اولویت واگذاری اراضی دیم به مراکز تحقیقاتی افزود: این طرح در برخی مناطق استان مثل منطقه اهنز 
  .فیروزکوه با موفقیت انجام شده است

این جلسه اظهار داشت: توسعه باغات در اراضی همچنین معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در 
شیب دار، کشت باغات دیم و گیاهان دارویی از استراتژی ها و مهم ترین برنامه های وزارت جهادکشاورزی است که این طرح ها 

میلی لیتر باشد، قابل اجراست 350تا  300در هر نقطه استان که دارای بارندگی باالی  .  
با توجه به محدودیت های منابع آبی، باید این منابع را برحسب نوع کشت به نحوی مدیریت کنیم تا با صرفه عباسعلی عامری افزود: 

  .جویی الزم در مصرف آب، افزایش بهره وری حاصل شود
ا اجرای این وی با اشاره به اینکه شناسایی نقاط و اراضی شیبدار مستعد توسعه باغات در دستور کار این سازمان قرار دارد، افزود: ب

  .طرح و تبدیل اراضی شیبدار و دیم به باغ، تولیدات کشاورزی و اشتغال زایی در استان افزایش می یابد
 

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/87608/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-80-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 تامین منابع مالی 
 

ایرنا  – 15/7/1397تاریخ :   

 هفت هزار میلیارد ریال به طرح های آبخیزداری اختصاص یافت
مراتع و آبخیزداری گفت: امسال هفت  مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان جنگل ها، -ایرنا  -بجنورد 

خیزداری در کشور اختصاص یافته توسعه ملی برای اجرای طرح های آب هزار میلیارد ریال اعتبار از منابع صندوق

 .است
شهرستان بجنورد به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اعتبار اختصاص « قتلیش»هوشنگ جزی، یکشنبه در حاشیه بازدید از حوزه آبخیز 

می گیردمیلیون دالر بوده که این رقم در قالب هفت هزار میلیارد لایر در اختیار این سازمان قرار  200یافته از این صندوق  . 
حوزه آبخیز در استان های مختلف کشور  670شهرستان و  360وی افزود: با این میزان اعتبار قرار است طرح های آبخیزداری در 

 .به اجرا درآید
وی آبخیزداری را شامل کنترل سیل و فرسایش خاک، ایجاد سازه های مکانیکی و بیولوژیکی و اقداماتی نظیر طرح های توسعه 

گل دانست که به پایداری خاک و منابع آبی کمک می کندمرتع و جن . 
میلیون هکتار از عرصه های طبیعی انجام شده که از این میزان،  26جزی افزود: در کشور مطالعه تفصیلی در سطح نزدیک به 

میلیون هکتار اجرایی و به اتمام رسیده است 11طرح های آبخیزداری در سطح  . 
سطح حدود چهار میلیون هکتار در دست اجرا است و در سطح مابقی عرصه های مطالعه شده هیچ وی گفت: طرح آبخیزداری در 

 .اقدامی اجرایی نشده است
وی علت اجرایی نشدن طرح های آبخیزداری در این عرصه ها را کمبود اعتبارات عنوان کرد و گفت: اعتباری که به حوزه 

این بخش است آبخیزداری اختصاص می یابد، بسیار کمتر از نیاز . 
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: اعتبار طرح های آبخیزداری کشور در سال 

 .های گذشته، مطابق نیاز نبوده و نیاز است در این حوزه توجه ویژه ای مبذول شود
ندوق توسعه ملی به طرح های آبخیزداری اختصاص یافته اما این رقم جزی اظهار داشت: خوشبختانه امسال اعتبار خوبی از منابع ص

 .نیز کافی نیست، هر چند می توان با آن بخشی از طرح های مطالعه شده را اجرایی کرد
میلیارد  500وی با بیان اینکه برای اجرای طرح های آبخیزداری ردیف اعتباری ملی در نظر گرفته شده، گفت: امسال یکهزار و 

میلیارد لایر باید صرف پرداخت دیون  400اعتبار از این منابع به توسعه آبخیزداری اختصاص دارد که بیش از یکهزار و  لایر
 .پیمانکاران شود

میلیارد لایر طلب دارند که بر این اساس، با  400وی تصریح کرد: پیمانکاران بابت اجرای طرح های آبخیزداری بیش از هزار و 
، نمی توان اقدام جدیدی برای توسعه آبخیزداری انجام داداعتبارات ردیف ملی . 

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: این اعتبارات در قالب اسناد خزانه است که 
سررسید می شود 98برخی از آنها در سال  .  

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 

ایرنا  – 15/7/1397تاریخ :   

 میلیارد تومان برای تبدیل اراضی شیبدار به باغ اختصاص می یابد 80
 80کشاورزی گفت: در سال آینده  های سردسیری و خشک وزارت جهادمدیرکل دفتر امور میوه -ایرنا -تهران

شیبدار به باغ اختصاص خواهد یافت تبدیل اراضیمیلیارد تومان اعتبار برای  . 
به گزارش خبرنگار ایرنا، شکرهللا حاجی وند روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: 

در بهره وری  طرح توسعه باغات دیم در اراضی کم بازده و شیبدار عالوه بر حفظ، تثبیت خاک و احیای عرصه های آسیب دیده،
  . اقتصادی و کمک به معیشت بهره برداران موثر است

گذاری وی اظهار داشت: برای تسهیل این طرح در برنامه ششم توسعه عالوه بر هدف هزار هکتار باغ ردیف اعتباری معادل  500

شده استبینیمیلیارد تومان نیز برای سال آینده پیش 80 .  
ب اراضی و پیشگیری از تغییر کاربری های نامناسب زمین های کشاورزی و ملی، استفاده از حاجی وند گفت: جلوگیری از تخری

روان آب های سطحی، استفاده از آب سبز با هدف افزایش بهره وری در باغ های دیم، حفاظت از آب و خاک و اجرای عملیات 
  .آبخیزداری از مهمترین اهداف اجرای این طرح است

توجه به اینکه اجرای این طرح در اشتغال پایدار مناطق موثر است بنابراین طرح احداث باغات در اراضی وی خاطرنشان کرد: با 
گذاری جهاد کشاورزی نیز بر اساس کند و از سوی دیگر هدفدار از تخریب مراتع و تجاوز به منابع طبیعی جلوگیری میشیب

تواند به رونق اقتصادی کمک کندپذیر میهای توجیهطرح .  
همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این جلسه بر لزوم توسعه باغ های مثمر دیم در اراضی شیبدار تاکید کرد 
طرح ایجاد و توسعه درختان مثمر در اراضی شیبدار عالوه بر حفظ، تثبیت خاک و احیای عرصه های آسیب دیده، در بهره  :و گفت

شت بهره برداران نیز موثر استوری اقتصادی و کمک به معی .  
کریم ذوالفقاری، با اشاره به اولویت واگذاری اراضی دیم به مراکز تحقیقاتی افزود: این طرح در برخی مناطق استان مثل منطقه اهنز 

  .فیروزکوه با موفقیت انجام شده است
در این جلسه اظهار داشت: توسعه باغات در اراضی همچنین معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز 

شیب دار، کشت باغات دیم و گیاهان دارویی از استراتژی ها و مهم ترین برنامه های وزارت جهادکشاورزی است که این طرح ها 
میلی لیتر باشد، قابل اجراست 350تا  300در هر نقطه استان که دارای بارندگی باالی  .  

د: با توجه به محدودیت های منابع آبی، باید این منابع را برحسب نوع کشت به نحوی مدیریت کنیم تا با صرفه عباسعلی عامری افزو
  .جویی الزم در مصرف آب، افزایش بهره وری حاصل شود

: با اجرای این وی با اشاره به اینکه شناسایی نقاط و اراضی شیبدار مستعد توسعه باغات در دستور کار این سازمان قرار دارد، افزود

  .طرح و تبدیل اراضی شیبدار و دیم به باغ، تولیدات کشاورزی و اشتغال زایی در استان افزایش می یابد
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 تامین منابع مالی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/7/1397تاریخ :   

  واحد تولیدی در سیل مازندران/تسهیالت دولتی برای بازسازی220خسارت 
لتی برای بازسازی شریعتمداری ضمن بازدید از واحدهای تولیدی خسارت دیده غرب مازندران گفت: تسهیالت دو

شودواحدهای تولیدی ارائه می .  
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در سفر  

د کردیک روزه به مازندران، از مناطق سیل زده غرب این استان بازدی . 
واحد  200واحد تولیدی و  20وزیر صنعت، معدن وتجارت در حاشیه این بازدید گفت: بر اساس ارزیابی اولیه در سیل اخیر، به 

 .صنفی در غرب مازندران خساراتی وارد شده است
ارزیابی و برآورد اولیه، چگونگی شریعتمداری با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی خسارت دیده افزود: پس از 

 .پرداخت تسهیالت در هیئت دولت تصویب و در راستای کمک به بخش تولید و صنعت اجرایی می شود
وی بیان داشت: پرداخت تسهیالت ویژه با بهره پایین و همچنین ارائه تسهیالت سرمایه در گردش از مهمترین اقدامات دولت در 

یدی خسارت دیده استراستای حمایت از واحدهای تول . 
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 تخم مرغ
 

ایرنا  – 17/7/1397تاریخ :   
 

  برنامه های ترویجی مصرف تخم مرغ درایران پیشرفت خوبی دارد
نماینده فائو در ایران با بیان اینکه ایران یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ترویج اهمیت مصرف تخم مرغ است افزود  -ایرنا-کرج

یی انجام شده است: برنامه های ترویجی خوبی در سالهای گذشته برای افزایش مصرف این ماده غذا  .  
 

به گزارش ایرنا، رائو ماتا روز سه شنبه در همایش روز جهانی تخم مرغ در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر در کرج 
 .افزود: تخم مرغ به عنوان یک ماده غذایی مفید است که می بایست اهمیت تغذیه ایی آن بیشتر اطالع رسانی شود

مین ها ، پروتئین و مواد غذایی در تخم مرغ موجب اهمیت باالی غذایی آن شده استوی گفت: ترکیب انواع ویتا . 
  .نماینده فائو درایران اظهار داشت: سازمان بهداشت جهانی تالش دارد تا فعاالنه مردم را به مصرف بیشتر تخم تشویق کند

قم در سال های آینده افزایش خواهد یافتاکنون یک میلیارد نفر در جهان دچار سوتغذیه هستند که این ر :ماتا افزود . 
وی ادامه داد: تخم مرغ به عنوان یک قرص ویتامین کامل که عالوه بر مقرون به صرفه بودن به حفظ محیط زیست نیز کمک می 

 .کند می تواند راه حل برجسته ای در تامین مواد غذایی انسان ها باشد
امتیاز افزوده باالتری نسبت به ماده غذایی مانند گوشت دارد و به عبارتی تامین کننده تخم مرغ  :نماینده فائو در ایران اظهار داشت

 .پروتئین مورد نیاز بدن است
عدد اعالم شده است 198سرانه مصرف ساالنه تخم مرغ در ایران  . 

 .مهرماه به عنوان روز جهانی تخم مرغ نامگذاری شده است 17
 لینک خبر 
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 تخم مرغ 
 

ایرنا  – 17/7/1397تاریخ :   

عدد رسید 198سرانه ساالنه مصرف تخم مرغ به   
 160 گذشتهتخم مرغ در کشور در  دبیرستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ با بیان اینکه سرانه مصرف -ایرنا -کرج

عدد در سال رسیده است 198عدد بوده گفت: هم اکنون این سرانه به  . 
 

به گزارش ایرنا، سید فرزاد طالکش روز سه شنبه درهمایش روز جهانی تخم مرغ که در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور برگزار 
م ترویجی افزایش یافتعدد بود که با اقدا 160شد، افزود: هشت سال پیش سرانه مصرف تخم مرغ در کشور . 

وی اظهار داشت: تخم مرغ یکی از کامل ترین، ارزان ترین و فراوان ترین غذاهای پروتئینی است که جایگاه ویژه ای را در تغذیه 
اقشار مختلف جامعه می تواند داشته باشد ولی به دالیل غیرعلمی و باورهای اشتباه، از مصرف مناسب این فرآورده مغذی خودداری 

شود می . 
طالکش گفت: یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه در هر جامعه ای جلوگیری از اضافه وزن، چاقی و کوتاهی قد کودکان است که 

 .بنا بر اعالم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در زمان حاضر از چالش های جدی کشور به حساب می آید
کیفیت ترین غذاهای پروتئینی که می تواند نقش بسیار مهمی در رفع سوء تغذیه به ویژه وی بیان داشت: تخم مرغ به عنوان یکی از با 

 .در گروه های نوزادان، کودکان و زنان باردار و شیرده می تواند داشته باشد
دارد اما سرانه دبیرستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ ادامه داد: با وجود اینکه ایران دارای جایگاه دهم تولید تخم مرغ در جهان 

 . مصرف این محصول همچنان پایین بوده است
طالکش گفت: از دیدگاه تمام مسئوالن عضو ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ تخم مرغ جایگاه پایینی در سبد غذایی اقشار 

 .مختلف جامعه دارد که بایستی در مورد آن اقدام شود
دم باید بدانند اگر چه تخم مرغ بر اساس تورم و گران شدن مواد اولیه مصرفی دبیر ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ افزود: مر

مانند سایر کاالهای غذایی دیگر افزایش قیمت داشته ولی قیمت واقعی تخم مرغ نه تنها گران نبوده بلکه در مقایسه با ساده ترین و کم 
 . خاصیت ترین مواد غذایی موجود در سبد معمول غذایی مردم پائین است

سال گذشته سرانه مصرف از  8طالکش افزود: با اقدامات انجام شده طی  عدد رسیده ایم و می  198عدد تخم مرغ در سال به  160

توانیم جشن بسیار کوچکی برای آشتی ملی با تخم مرغ برپا کنیم ولی به دلیل جوان بودن کشور و مشکالت اقتصادی دسترسی کافی 
هنوز باید در بحث مصرف تخم مرغ کارهای بیشتری انجام دهیمبه سایر منابع پروتئینی دامی  . 

 .وی گفت: از جمله اقدامات ترویجی مصرف تخم مرغ ، توزیع تخم مرغ در ایستگاه های مترو و مدارس است
هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود 950ساالنه حدود  . 
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 تخم مرغ 
 

باشگاه خبر نگاران جوان  – 17/7/1397تاریخ :   
 

  ماندنددان  ها بیعدد در سال/ مرغ 190مرغ در کشور سرانه مصرف تخم
عدد  190عدد بود که هم اکنون به  160تا  150سال اخیر به ازای هر نفر  10مرغ در یک مقام مسئول گفت: مصرف تخم

  .رسیده است
صنعت،تجارت و وگو با خبرنگار پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران تخم گذار استان تهران در گفتناصر نبی

، از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

است هزار تومان 15و شانه ای  300هزار و  7تا  200هزار و  7تخم مرغ درب مرغداری  . 
ای از روز گذشته تاکنون نهاده 16تا  15ها بی دان ماندند، افزود: با توجه به اعتصاب کامیون داران، از وی با اشاره به اینکه مرغ

رو هستندبنادر بارگیری نشده است و درنتیجه مرغداران با مشکالت متعددی برای تأمین دان روبه . 
ت پشیتبانی امور دام جوابگوی نیاز مرغداران نیست، بیان کرد: با استمرار روند فعلی، در پور با اشاره به اینکه عرضه دان شرکنبی

دهدای نه چندان دور بحران در صنعت مرغداری رخ میآینده . 
کیلو اعالم کرد و گفت: این درحالی است که در سایر  10این مقام مسئول متوسط سرانه مصرف تخم مرغ به ازای هر نفر را 

کیلو می رسد 12ن رقم به بیش از کشورها ای . 
وی ادامه داد: با وجود آنکه تخم مرغ یکی از ارزانترین و کامل ترین غذای پروتئینی است، اما برخی خانوارها به سبب کاهش قدرت 

کاری کند تا این های حداقلی رود با حمایتخرید و عدم توان مالی مناسب امکان تهیه آن را ندارند که از این رو از دولت انتظار می
 .پروتئین ارزان قیمت در دسترس تمامی افراد قرار گیرد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در پاسخ به این سوال که آیا برنامه خاصی برای ترویج فرهنگ مصرف تخم مرغ در 
برگزار می شود، اما به اعتقاد بنده های مختلفی اگرچه همه ساله در روز جهانی تخم مرغ همایش :کشور وجود دارد، تصریح کرد

های دولت می تواند در توسعه مصرف تاثیرگذار باشدتنها حمایت . 
عدد  190عدد بود که هم اکنون به  160تا  150سال اخیر به ازای هر نفر  10پور در پایان تصریح کرد: مصرف تخم مرغ در نبی

 .رسیده که این رقم خوبی است
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 تولیدات باغی
 

 ایرنا  – 18/7/1397تاریخ : 

 قارچ خوراکی هلوگرام دار شد
باغبانی اعالم کرد: با هدف  معاونت امور مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی -ایرنا  -تهران 

 ابتدای مهر ماه بیش از یک میلیون بسته قارچ خوراکی هولوگرام دار به بازار اطمینان مردم از سالمت محصول، از
 .مصرف عرضه شده است

ام پیش بینی کرد: عرضه قارچ با داشتن برچسب هولوگر« غالمرضا تقوی»به گزارش چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 
 .تا پایان مهر ماه، به بیش از سه میلیون بسته برسد

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ابتدای سال مصرف قارچ های سمی خودرو از عرصه های منابع طبیعی، باعث مسمومیت و 
 500تا  400 مرگ تعدادی از مصرف کنندگان شد، طراحی و نصب هولوگرام روی بسته های فله ای قارچ خوراکی و بسته های

 .گرمی این محصول به منظور شفافیت مسیر تولید تا عرضه مطرح و به مرحله اجرا گذاشته شد
 واحد تولیدی قارچ خواستار دریافت هولوگرام شدند 41 **

غ مربوط به واحد تولیدی، مبال 16واحد تولید قارچ خوراکی برای اخذ هولوگرام ثبت نام کرده اند؛ از این تعداد  41وی گفت: تاکنون 
 .اخذ هولوگرام را واریز و آماده دریافت این نشان شده اند

 .تقوی افزود: اکنون چهار واحد بزرگ تولید قارج خوراکی، این هولوگرام را دریافت و روی بسته های محصول خود نصب کرده اند
تصریح کرد: از آنجایی که نصب نشان مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی 

هولوگرام نشان دهنده مسیر سالم تولید تا عرضه قارچ خوراکی است، وزارت جهاد کشاورزی بر توجه و استقبال مصرف کنندگان از 
 .بسته های قارچ خوراکی دارای نشان هولوگرام تاکید دارد

در کشور فعال هستندبه گفته وی، اکنون یک هزار واحد تولید کننده قارچ خوراکی  . 
هزار  10واحد بهره برداری دارای مجوز با اشتغالزایی بیش از  900هزار تن قارچ خوراکی توسط  150به گزارش ایرنا، ساالنه 

تن قارچ خوراکی به خارج از کشور صادر شد 600نفر تولید می شود، پارسال بیش از سه هزار و  . 
گرم است در حالی که در کشورهای اروپایی چهار کیلوگرم و در دنیا  200کیلو و  سرانه مصرف قارچ در ایران بین یک تا یک

کیلوگرم مصرف می شود 2متوسط  . 
شود که کشورهای چین، آمریکا، هلند، فرانسه و لهستان پنج گونه قارچ به روش تجاری پرورش داده می 20امروز در جهان بیش از 

می شوندکشور برتر تولیدکننده قارچ خوراکی محسوب  . 
غربی  طبق آخرین آمار سال گذشته به دلیل افزایش میزان بارندگی ها و رویش قارچ های سمی بیش از یک هزار نفر در پنج استان

گونه قارچ سمی  50نفر آنان جان باختند و اکنون  15کشور به دلیل مصرف قارچ سمی مسموم و راهی بیمارستان شدند که بیش از 
د که چهار گونه آن مرگبار استدر ایران رشد می کنن . 

های مصرفی مربوط به بیماران مسموم نشان می دهد یک نوع از آنها، قارچ سمی و کشنده با عوارض کبدیبررسی نمونه قارچ  
Lepiota brunneioncarnata  .نوع قارچ سمی و غیرکشنده 2بود  Hypholoma fascicalare و Coprinopsis atram 

entaria مومیت افراد شدنیز موجب مس . 
 .اولین نمونه این قارچ ها از کرمانشاه و آخرین آنها از کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شد

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

ای سمی و خوراکی وجود ندارد و تفاوت آنها برای یک قارچ شناس، براحتی قابل تشخیص کارشناسان معتقدند هیچ تفاوتی بین قارچ ه
 .نیست

 
 لینک خبر 
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 ولیدات زراعی ت
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 تولیدات دام و طیور
 

ایران اکونا  – 16/7/1397تاریخ :  

مشکالت کارگروه دام، طیور و آبزیانبررسی راهکارهای حل   
نسبت به ارائه راهکار  کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کارگروه دام، طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی، سخنگوی

کندرا جهت پیگیری به کمیسیون اعالم می مشخص جهت حل مشکالت مختلف دام و طیور، اقدام و نتیجه . 
گذاری را به خود اختصاص داده است اما با این ور بعد از صنعت نفت، بیشترین سرمایهگفت: صنعت مرغ کش  نژاد،محمد تربتی

رو هستیم که ها روبهوجود با مشکالتی از قبیل عدم توانمندی سیستم تنظیم بازار در تعیین قیمت واقعی تولیدات مربوط و گرانی نهاده
این بخش را دچار ضرر و زیان نموده است این صنعت را با مشکالت فراوان مواجه کرده است و فعالیت در . 

قدر زیاد است که حتی بیم تعطیلی این صنعت و صنایع وابسته وجود دارد. جلوگیری از صادرات، نژاد افزود: این مشکالت آنتربتی
اط هستندروزه و طوالنی بودن دوره پرورش مرغ گوشتی، از عوامل موثر در این ارتبی یکافزایش قیمت خوراک مرغ و جوجه . 

کمیسیون کشاورزی که با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و فعاالن و   روز گذشته  وی با اشاره به جلسه
تولیدکنندگان این بخش برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد کارگروه دام، طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی با بررسی 

به ارائه راهکار مشخص جهت حل مشکالت مذکور اقدام و نتیجه را جهت پیگیری به کمیسیون اعالم تر، نسبت کارشناسانه و دقیق
 .کند

 
 لینک خبر 
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 چای
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 21/7/1397تاریخ : 

  سهم چای ایرانی از بازار جهانی چقدر است؟
های مدون و ریزیبرنامه از جمله محصوالت پر مصرف در حوزه کشاورزی است که در صورت عجین شدن آن با چای

برای کشور به همراه خواهد داشت ایردش مالی فزایندهاصولی، ارزآوری، اشتغالزایی و گ .  
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  شده  های انجامبنابر مطالعات و بررسیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  

رودچای بعد از آب، دومین نوشیدنی پرمصرِف جهان به شمار می . 
محصول مذکور در زمره تولیدات استراتژیک عرصه زراعت و کشاورزی قابل تعریف است که گردش مالی دو تا سه هزار میلیارد 

ر استتومانی آن در داخل کشور موید تقاضای باال و قابل توجه برای خرید این محصول خاص و کم نظی . 
توان از نمونه محصوالتی به شمار آورد که در سفره تمامی اقشار جامعه اعم از غنی، فقیر و طبقه متوسط وجود دارد و چای را می 

خورددر اکثریت قریب به اتفاق مراسم و مجالس خصوصی، دولتی، گروهی و خانوادگی حضور آن به چشم می . 
های بسیار پر مصرف در تمامی شود و امروزه چای از نمونه نوشیدنیکشور ایران نمی این تقاضا و جذابیت باال، صرفا منحصر به

رود و قطعا در شود و همین گستردگی و فراگیرِی ُوسعت تقاضا فرصتی ویژه وکم نظیر به شمار میهای دنیا محسوب میکشور
ائز اهمیت برای خیزش و رانش فزاینده اقتصاد توان از این ظرفیت به عنوان یک مولفه حصورت توجه مضاعف به این حوزه، می
 .کشور به سمت توسعه بهره برداری کرد

رود و ترین تولیدات چای در جهان به شمار میترین و ارگانیکشود که اساسا چای ایرانی از مرغوباین ادعا زمانی قابل اثبات می
ز و بوم در مزارع خطه شمالی کشور، باعث شده تا چای این ویژگی منحصر به فرد در سایه طبیعت، اقلیم و خاک خاص این مر

 .ایرانی به عنوان یکی از محصوالت برند در عرصه کشاورزِی کشور مطرح شود
گردد، نخستین کارخانه هجری شمسی در الهیجان باز می 1280های موجود، تاریخچه نخستین باغ چای ایران به سال بنابر گزارش

اندازی شدشمسی تأسیس و راههجری  1311چای سازی در سال  . 
ای در زمینه تولید این های ارزندهپس از انقالب، بنابر نگاه ویژه سیاستگذاران حوزه اقتصادی کشور، شاهد توفیقات و پیشرفت

شد، دو سوم چای مورد نیاز کشور به واسطه تولید داخلی تامین و عرضه می70ایم، به نحوی که در دهه نوشیدنی بوده . 
میلیون چای کار و دو میلیون  80چین به عنوان نخستین کشور زادگاه چای در جهان معروف است و امروزه نیز با بیش از  اگرچه

رود، اما کیفیت باالی چای ایرانی باعث شده تا این ترین تولید کننده چای در جهان به شمار میتن محصول، بیشترین و بزرگ
کشور خارج شود و به واقع ایران نیز به نوبه خود از حیث کیفی صاحب چای مناسب و انحصار تا حدودی از ید و اختیار این 

 .مطلوبی باشد
هزار هکتار باغ چای در دو استان مازندران  26دهد در حال حاضر نزدیک به های انجام شده نشان میآنچنان که مطالعات و بررسی

هزار چای کار در این اراضی، نمودی  ۵۵گیرد و فعالیت رداری قرار میهزار هکتار از آن مورد بهره ب 21و گیالن وجود دارد که 
 .از اشتغالزایی قابل توجه این محصول زراعتی در خطه گیالن و مازندران است

دهد در طول سال قریب به یکصد تا یکصدو و های انجام شده نشان میبرآورد 10 شود و به تبع در هزار تن چای مصرف می

اخلی این محصول، به ناچار واردات آن اجتناب ناپذیر خواهد بود، زیرا هیچ نوشیدنی دیگری از قابلیت جایگزین صورت عدم تامین د
های پر مصرف جهان نیز از چنین ظرفیت و توانمندی سازی این محصول برخوردار نیست و حتی قهوه به عنوان یکی از نوشیدنی

اساسا ذائقه مردم ایران با طعم چای به مراتب، قرابت بیشتری دارد برای عرضه و تقاضا در کشور برخوردار نیست، زیرا . 
 تأملی بر ویژگی منحصر به فرد چای ایرانی

های بارز چای ایرانی به سالمت این محصول و عدم استفاده از مواد شیمیایی، سموم و غیره برای دفع آفات این گیاه یکی از ویژگی
شودمعطوف می . 

وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با از چایکاران سابق استان مازندران، در گفتمحمد حسین فالح، یکی 
های جهان به دلیل شرایط آب و هوایی خاصی که با آن مواجه چایکاران فعال در دیگر کشور :اشاره به مطلب فوق تصریح کرد

ماهه برداشت  6اقدام به سم پاشی کنند، اما در کشور ایران به دلیل فصل  باید بعد از هر نوبت برداشت محصول،هستند، به ناچار می
ماه بعدِی سال، ضرورت و نیازی به سم پاشی برای دفع آفات و یا بازدارندگی از بروز آن  6و فرارسیدن مقطع خواب گیاهان در 

شودامتیازی خاص و ویژه محسوب میهای منحصر به فردی است که برای چای ایرانی، وجود ندارد و این موضوع از ویژگی . 
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شود و به واقع ضریب سالمت این ترین چاِی جهان یاد میوی افزود: به واسطه همین خصوصیت، از چای ایرانی به عنوان ارگانیک
های تولید شده در جهان در باالترین حد ممکن قرار داردمحصول، به نسبت دیگر چای . 

ها در فرآیند فرآوری، بر روی میزان و گی و قدیمی بودن تجهیزات تولیدی چای در کاخانهفالح گفت: در سالیان گذشته، فرسود
هایی که برای حصول پیشرفت در این عرصه برداشته شده، های اخیر با توجه به گامضریب تولید بسیار اثرگذار بود، اما در سال

های تولید چای شمال کشور تعمیم توان به تمام کارخانهل را نمیضریب تولید با افزایش هر چه بیشتری همراه شده که البته این تحو
ورزندداد و همچنان هستند کارخانجاتی که با تجهیزات قدیمی به فرآوری و تولید چای مبادرت می . 

و  هایی است که متاسفانه همواره به عنوان چالشی در پیش روی این صنعت مطرح بودهوی افزود: واردات چای از دیگر عارضه
توان ضریب واردات را به حداقل ممکن کاهش دادهای روز و افزایش سطح زیر کشت میقطعا در صورت استفاده از فناوری . 

شود و وابستگی این فعال سابق در حزوه تولید چای بیان کرد: دستیابی به چنین توفیقی باعث جلوگیری از خروج ارز از کشور می
رود که صرف نظر از مصرف آن، واهد کرد، زیرا این محصول از نمونه اقالمی به شمار میکشور به چای خارجی را نیز کمتر خ

 .ناممکن است، زیرا مصرف این نوشیدنی به نوعی با فرهنگ غذایی و خوراکی این مرز و بوم آمیخته و عجین شده است
ر به میزان کافی و وافی انجام نشده و امید آن وی افزود: متاسفانه، فرهنگ سازی الزم برای استفاده از چای ایرانی در داخل کشو

رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به حمایت از کاالی ایرانی مزین شده، شاهد تالش هر چه بیشتری در این زمینه می
 .باشیم

ر صورت توجه هر چه گردد و قطعا دهای پیش روی این صنعت به کیفیت بسته بندی آن باز میفالح گفت: یکی دیگر از نارسایی
 .بیشتر به این مقوله، شاهد فروش و ارزش افزوده هر چه بیشتری در فرآیند عرضه آن خواهیم بود

کنند هایی که چای را تولید میکنند و گروهباید میان کسانی که چای را کشت میاین فعال سابق در صنعت چای گفت:به واقع می
کنند چای آماده مصرف، هایی که گمان میتفاوت قائل شد، زیرا کم نیستند افراد و گروه )فعاالن در عرصه کارخانجات تولید چای(

شود که این تلقی و تصوری اشتباه استصرفا در قالب یک حلقه، تولید و تامین می . 
شود و تجار می هاوی افزود: با وجود تالش بسیار چای کاران و تولیدکنندگان چای، اما بخش قابل توجه سود حاصله نصیب واسطه

باید با اتخاذ تدابیر ویژه، شاهد بازنگری و حصول تغییراتی جدی در میزان سود دهی فعاالن این عرصه باشیم که البته طرح که می
رود سود عادالنه تری نصیب چای کاران و چای سازان کشور این موضوع به معنای نادیده گرفتن سود تجار نیست، اما انتظار می

 .شود
رودشبکه آبیاری از ضروریات و الزامات قابل توجه در عرصه چایکاری به شمار می توسعه  

بدون تردید، آبیاری و تامین آب مورد نیاز چای، همچون دیگر محصوالت و تولیدات حوزه زراعت کشاورزی و باغداری از 
دهای سنگینی همراه خواهد شضروریاتی است که غفلت از آن با تحمیل خسارات و هزینه . 

های آبیاری برای باغات و با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش نزوالت آسمانی و ظهور و بروز پدیده خشکسالی، تجدید نظر در سیستم
رسدهای زراعی از ضروریاتی است که توجه به آن، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میعرصه . 

ها در این خصوص تصریح کرد: بخش قابل توجهی از باغات گو با رسانهومحمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور در گفت
چای کشور در ارتفاعات و سطح شیب دار قرار گرفته اند که به تبع توسعه شبکه آبیاری تحت فشار در این شرایط ضرورتی جدی و 

کاران برای حصول این امر از موارد حائز رسد، )بدون تردید تقویت و ارائه تسهیالت هر چه بیشتر به چایاجتناب ناپذیر به نظر می
های اینچنینی دشوار خواهد شداهمیتی است که در فقدان و خالء آن امکان پیشبرد هر چه بیشتر طرح ). 

های چایکاران و چای سازان ترین دغدغهتأمین نقدینگی از دیگر ضروریاتی است که در سالیان اخیر همواره به عنوان یکی از جدی
و به تبع هر آنچه در این عرصه شاهد موفقیت بیشتری باشیم، به تبع انگیزه فعاالن این حوزه در دو بخش کاشت و تولید مطرح بوده 

تر خواهد شدافزون . 
کاهش وابستگی این صنعت به دولت، اعمال خصوصی سازی واقعی در این حوزه و جذب سرمایه گذاری از دیگر ضروریاتی است 

تر خواهد شد و مجموع های بیشتری برداشته شود به همان میزان موفقیت و توفیقات حاصل شده فزایندهامکه هر آنچه در این بخش گ
های باالتر جهانی ارتقا خواهد دادها در نهایت چای ایرانی را به عنوان یک نوشیدنی با کیفیت در رتبهاین مولفه . 
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 حبوبات
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  خرید تضمینی / خدمات
 

 ایران اکونا  – 18/7/1397تاریخ : 

 تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم به ضرر امنیت غذایی کشور است
خرید تضمینی تاخیر در اعالم نرخ  کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهور، یک

عدم افزایش این نرخ متناسب با هزینه های تولید و قیمت های منطقه  گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان و همچنین

تضعیف امنیت غذایی دانست را عامل . 
ن شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهور، وضعیت تولید گندم و امنیت غذایی کشور در ای

 .محصول راهبردی را مورد بررسی قرار داد
بر اساس این نامه، یکی از اقدامات مهم دولت در تحقق خودکفایی در تولید گندم، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود که به 

انجامید 1395میلیون تن در سال  14.5به  1392میلیون تن در سال  9.3افزایش تولید گندم از  . 
به  1396به دلیل عدم رعایت ارکان اساسی و قانونی خرید تضمینی در سال های اخیر، تولید گندم در سال زراعی  با این وجود،

شود ادامه این روند، کاهش مجدد تولید گندم را نیز به همراه داشته باشدمیلیون تن کاهش یافت و پیش بینی می 11.5 . 
تومان  1600می دهد که نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری باید حداقل  بررسی های این کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری نشان

تعیین شود تا عالوه بر ایجاد انگیزه در کشاورزان، از صادرات قاچاقی این محصول جلوگیری نماید و زمینه را برای استمرار امنیت 
 .غذایی در کشور فراهم کند

 :متن نامه مذکور به شرح زیر است
ضر هستید؛ تامین امنیت غذایی یکی از راهبردی ترین برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم بود که با اقدامات همانطور که مستح

میلیون تن در  97هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی همراه گردید. این اقدامات منجر به افزایش سطح تولید محصوالت کشاورزی از 
های اخیر بی سابقه بوده و شایسته تقدیر استگردید که در سال 7139میلیون تن در سال  120به بیش از  1392سال  . 

گندم از جمله محصوالتی بود که با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی طی این مدت، خودکفایی در تولید آن حاصل گردید و در نتیجه، 
 .نیاز کشور به این محصول راهبردی مرتفع شد

ی در تولید گندم، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود که به افزایش تولید گندم یکی از اقدامات مهم دولت در تحقق خودکفای
انجامید. با این وجود، به دلیل عدم رعایت ارکان اساسی و  1395میلیون تن در سال  14.5به  1392میلیون تن در سال  9.3از 

شود میلیون تن کاهش یافت و پیش بینی می 11.5به  1396قانونی خرید تضمینی در سال های اخیر، تولید گندم در سال زراعی 
 .ادامه این روند، کاهش مجدد تولید گندم را نیز به همراه داشته باشد

ماه در پرداخت مطالبات کشاورزان، عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید و قیمت های  3تاخیر بیش از 
ر اعالم نرخ طی سال های اخیر، از جمله عواملی بوده است که در این کاهش نقش کلیدی دارد و ماه د 6منطقه و تاخیر بیش از 

 .عالوه بر اینکه برنامه کشاورزان را با مشکل مواجه می کند، منجر به قاچاق گندم نیز می شود
گندم، ضروری است دولت محترم بنابراین با توجه به آغاز فصل زراعی جدید و گذشت یک ماه از زمان اعالم نرخ خرید تضمینی 

هرچه سریعتر این نرخ را متناسب با هزینه های کشاورزان اعالم نموده تا این قشر زحمت کش بتوانند برای تولید سال جاری و آتی 
 .خود برنامه ریزی نمایند

ینه های تولید و قیمت بررسی های شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طبق قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی و همچنین هز
تومان تعیین شود تا عالوه بر ایجاد انگیزه در  1600های منطقه، نشان می دهد که نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری باید حداقل 

 .کشاورزان، از صادرات قاچاقی این محصول جلوگیری نماید و زمینه را برای استمرار امنیت غذایی در کشور فراهم کند
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 خشکسالی

 
 ایرنا  – 18/7/1397تاریخ : 

راهکارهای مختلفی را برای استفاده بهینه  مردم و مدیران تا شد سبب کرمان در خشکسالی بحران – ایرنا –جیرفت 

از آب را در دستور کار قرار دهند که در نهایت کشت گلخانه ای بهترین چاره برای رویارویی با پدیده نامیمون کم آبی 

 .است و می تواند کشاورزی نوین را در جنوب این استان نهادینه کند
کشور و به ویژه در استان کرمان، طبیعی است که بخش کشاورزی باید به سمت و به گزارش ایرنا، با توجه به خشکسالی های اخیر 

سوی کاهش مصرف آب حرکت کند و کارشناسان این بخش نیز بر این باورند کشت گلخانه ای به عنوان یکی از راه های مقابله با 
توجه مصرف آب همراه است برابری محصول و کاهش قابل 10کمبود منابع آب و بحران کم آبی، با افزایش تولید  .  

خوب است بدانیم با وجود پیشرفت تکنولوژی در عرصه کشاورزی، هنوز بخش زیادی از کشاورزی این منطقه به صورت سنتی 
انجام می شود و با توجه به کمبود منابع آب، این نوع کشت ها کشاورزی جنوب کرمان را به قهقرا برده و انتظار می رود با اتخاذ 

کارشناسی شده هر چه سریعتر جلوی کشاورزی سنتی پر مصرف گرفته شودتدابیر  .  
سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان به عنوان متولی بخش کشاورزی، در زمینه ترویج کشت های گلخانه ای خدمات زیادی را از 

شان دهنده این است که اولویت مهم طریق آموزش و معرفی کشاورزان به بانک برای دریافت تسهیالت انجام داده و این اقدامات ن
وزارت جهاد کشاورزی، استفاده از کشت های گلخانه ای به منظور جلوگیری از هدر رفت آب است اما آنچه که امروز جنوب کرمان 

و را با چالش مواجه کرده، بی توجهی برخی کشاورزان به توصیه ها و برنامه های کارشناسان بوده که در جای خود قابل بررسی 
  .کنکاش خواهد بود

برای آشنایی بیشتر با کشاورزی این دیار و شناخت چالش های پیش روی آن، میزگرد بررسی مزایا و معایب کشت های گلخانه ای و 
تاثیر این نوع کشت بر میزان مصرف آب و اقتصاد را با حضور سید یعقوب موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، 

معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی و مدرس دانشگاه، حسین مسلمی کارشناس کشاورزی جنوب کرمان،  فرامرز رستگاری
علیرضا حیدری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج و علی نعمتی کشاورز نمونه و گلخانه دار با سابقه جنوب کرمان برگزار 

  . کردیم
** ارد جنوب کرمان رتبه نخست توسعه گلخانه های کشور را د  

هکتار گلخانه  25هزار و  2رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: جنوب استان کرمان در دولت تدبیر و امید با اجرای 
  .رتبه اول توسعه گلخانه ای کشور را به خود اختصاص داده است

و کیفی محصوالت کشاورزی با  سید یعقوب موسوی افزود: با توجه به سیاست اصولی وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش کمی
تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب و بهینه نمودن روش های تولید و همچنین در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه 

توسط ستاد  1395کشاورزی و تاکید بر تقویت توان تولید داخلی، طرح افزایش تولید در محیط های کنترل شده گلخانه ای از سال 
ندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و عملیات اجرایی آن آغاز شدفرما .  

وی تصریح کرد: کشور ایران دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک بوده و آب برای تولید محصوالت کشاورزی عامل تعیین کننده و 
قتصادی کشاورزی مهمی محسوب می شود و توسعه کشت های گلخانه در کشور، یکی از مهمترین سیاست های افزایش بهره وری ا

و مدیریت راهبردی آب قلمداد می شود و در همین راستا سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان طرح توسعه گلخانه ها را در این 
هزار و  2هکتاری، سطح گلخانه ها را به  162منطقه در دستور کار خود قرار داد ، طوریکه در سال جاری با افزایش  هکتار  25

توسعه گلخانه های کشور را به خود اختصاص داده است رسانده و رتبه اول .  
موسوی اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ساخت گلخانه ها و همچنین باال رفتن هزینه های جاری در تولید گلخانه 

اشندای،انتظار می رود سازمان برنامه و بودجه کشور عنایت خاصی به حمایت از این بخش حیاتی داشته ب .  
هزار تن انواع محصوالت گلخانه ای جالیزی شامل خیارسبز، گوجه، فلفل، بادمجان و توت فرنگی  400وی بیان کرد: ساالنه میزان 

در جنوب کرمان تولید می شود که تمامی محصول خیار خار دار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و شمشیری و بخشی از بادمجان و 
عمدتا به کشور های آسیای میانه به ویژه روسیه صادر می شودخیار سبز به خارج کشور و  . 

** میلیون متر مکعبی مصرف آب  80توسعه گلخانه ها و کاهش   
معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز گفت: امروز با تکیه بر تجارب به دست آمده می گوییم کشت گلخانه ای 

میلیون متر مکعب در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی  80ال با توسعه گلخانه ها توانستیم باید توسعه پیدا کند چرا که همین امس
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  .کنیم
فرامرز رستگاری افزود: عملیات کاشت محصوالت گلخانه ای از اوایل مهرماه در جنوب کرمان آغاز شده و پیش بینی می شود از 

رداشتو هزار تن انواع محصوالت جالیزی ب 420این سطح گلخانه ها میزان  در صد محصول به سایر استان ها و  95تا  90

  .کشورهای همسایه صادر شود
این استاد دانشگاه بیان کرد: در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و افزایش بهره وری تولید و کاهش مصرف آب، توسعه 

ه اول در سطح زیر کشت محصوالت جالیزی، رتبه گلخانه ها در دستور کار این مدیریت قرار گرفته و جنوب کرمان عالوه بر رتب
  .نخست توسعه گلخانه ها در کشور را به خود اختصاص داده است

هزار اشتغال جدید را  20معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب گفت: توسعه کشت های گلخانه ای در جنوب کرمان بیش از 
  .برای اهالی این دیار رقم زده است

** برابری در فضای گلخانه ای 10 میزان تولید  
برابر تولید در فضای باز بوده ضمن  10تا  8کارشناس کشاورزی جنوب کرمان هم گفت: میزان تولید محصول در فضای گلخانه ای 

اینکه مصرف آب در این نوع کشت نیز یک دهم کشت در فضای باز است بنابراین در شرایط بحران آب، احداث گلخانه ضروری و 
ستمفید ا .  

حسین مسلمی افزود: صنعت کشت گلخانه ای یک نوع فعالیت متمرکز و پیشرفته از کشاورزی است که قابلیت تولید محصوالت 
  .کشاورزی متنوعی را دارد و به همین دلیل بازده اقتصادی باالیی به همراه دارد

افزایش کیفیت محصول تولیدی، صرفه جویی  افزایش تولید در واحد سطح، تولید بیش از یک محصول در سال، :وی تصریح کرد

در مصرف آب، استفاده از اراضی غیر قابل کشت با سیستم هیدرو پونیک، وابستگی نداشتن تولید به شرایط محیطی و امکان بازار 
  .یابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار از جمله مزایای کشت های گلخانه ای به شمار می رود

ناس کشاورزی ادامه داد: تداوم کار و تولید محصول در تمام فصل های سال با توجه به امکان کنترل عوامل محیطی و تنظیم کارش
شرایط مورد نیاز گیاه، اشتغالزایی بیشتر و امکان استفاده از تکنیک های جدید کشت طبقاتی در گلخانه ها نیز از دیگر برتری های 

  .کشت گلخانه ای است
یان داشت: در شرایط طبیعی کنترل، تنظیم دما، رطوبت محیط و همچنین نور از دست کشاورز خارج بوده و دخل و تصرف مسلمی ب

  .در آنها ممکن نیست در حالیکه با کشت گلخانه ای می توان این سه عامل را کامال کنترل و در جهت رشد مطلوب گیاه تنظیم کرد
** وپونیک درصدی مصرف آب در کشت هیدر 100کاهش   

برابری  2مسلمی همچنین به کشت هیدروپونیک اشاره کرد و گفت: به تازگی این نوع کشت با کاهش چشمگیر مصرف آب و افزایش 
  .تولید یاری گر کشاورزان شده است

میزان کارشناس کشاورزی افزود: در این روش تولید محصول به دلیل تغذیه گیاه از طریق محلول آب، عملکرد بهتری دارد و 
  . مصرف سموم به دلیل استفاده نشدن از خاک و آلودگی های محیطی به مراتب از روش های معمول کشت گلخانه ایی کمتر است

درصد کاهش  100مسلمی ادامه داد: کشت هیدروپونیک توانسته مصرف آب کشاورزی را در مقایسه با شیوه های معمول آبیاری تا 
برابر کند 2را نیز  دهد و عالوه بر آن میزان تولید .  

 رشد پنج برابری کشت های گلخانه ای در کهنوج **
مدیر جهاد کشاورزی کهنوج گفت: کشت های گلخانه ای در این شهرستان از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با پنج برابر رشد از یکصد 

هکتار رسیده است 500هکتار به بیش از  .  
مهم دولت در بخش کشاورزی در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی، افزایش کشت  علیرضا حیدری افزود: از جمله طرح های

  .های گلخانه ای و حذف کشت های تونلی است
وی تصریح کرد: افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش میزان مصرف آب، اشتغالزایی و سهولت کار در این فضا از مزایای مهم 

  .کشت های گلخانه ای به شمار می رود
این کارشناس با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه های ترویجی و توجیهی برای کشاورزان گفت: برپایی اینگونه طرح ها از جمله 

  .برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی است که در این شهرستان با استقبال کشاورزان مواجه شده است
ن در حال بسترسازی و آماده سازی زمین جهت کشت های متنوع پاییزه بوده مدیر جهاد کشاورزی کهنوج گفت: هم اکنون گلخانه دارا

  .که محصوالتی نظیر خیارسبز، فلفل، بادمجان و گوجه فرنگی گلخانه ای در این فضاها انجام می شود
جهاد کشاورزی وی اظهار داشت: کشاورزانی که اقدام به کشت های تونلی می کنند، می توانند از طریق مراکز خدمات و مدیریت 

  .نسبت به تکمیل پرونده و دریافت تسهیالت ایجاد گلخانه اقدام کنند
 کشت گلخانه ای به تقویت اقتصاد اهالی جنوب کرمان کمک می کند **

گلخانه دار باسابقه جنوب کرمان گفت: اشتغالزایی بیشتر در واحد سطح ، ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان و کار 
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کشاورزی و استفاده از اوقات فراغت کشاورزان در فصل های پاییز و زمستان از جمله مزیت های کشت گلخانه ای است  آموختگان
  .که تاثیر زیادی بر اشتغالزایی و اقتصاد منطقه جنوب کرمان دارد

این رو کنترل دقیق و بهتر  علی نعمتی افزود: تجربه نشان داده افزایش کیفیت محصول تولیدی با کشت گلخانه ای محقق می شود از
آفات و بیماری ها با روش های کنترل بیولوژیکی و کاهش مصرف سموم سبب رشد کیفیت محصول و افزایش صادرات و حفظ 

  .محیط زیست می شود
ه می هم اینک کشاورزان جنوب کرمان دریافته اند که با توسعه کشت های گلخانه ای نه تنها از هدر رفت آب جلوگیری کرده بلک

توانند محصول بیشتری تولید و اقتصاد خانواده خود را در حد مطلوبی تقویت کنند اما زیان هایی که طی سالهای اخیر گریبانگیر 
کشاورزان این دیار شده بنیه اقتصادی آنها را به حدی کاهش داده که آورده ای برای احداث گلخانه ندارند و انتظار می رود دولت با 

شتغال و کاهش مصرف آب، یکسری منابع مالی برای پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به بخش کشاورزی جنوب کرمان انگیزه ایجاد ا
 .اختصاص دهد

 لینک خبر 
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 خشکسالی 
 

 ایرنا  – 16/7/1397تاریخ : 

در دارالمرحمه ایرانتراژدی کم آبی   
خشکی چشمه سارها هر روز وخیم  کمبود آب در استان سمنان به دلیل اُفت سطح آبهای زیرزمینی و -ایرنا -سمنان

ریزی منسجم و انتقال آب بین حوضه ای استبرنامه  شود و رفع این معضل نیازمند تدوینتر می . 
میلیون  143زائران حرم رضوی )ع( به دارالمرحمه شهره است اکنون با کمبود به گزارش ایرنا، سمنان که از دیرباز با میزبانی 

ای این استان اکنون  مترمکعبی آب در سال مواجه بوده و حجم آب سد شهید شاهچراغی دامغان به نصف رسیده و ظرفیت های توسعه
انتظار انتقال آب از دریای خزر به عنوان طرحی ملی استچشم  .  

ثمر مانده است و به های قابل توجهی است که به خاطر نبود آب، بیسان، سمنان در بخش های مختلف دارای ظرفیتبه باور کارشنا
دشت استان ممنوعه است 26دشت از  13آبی دلیل بی .  

د بحران درصد باش 40درصد است در شرایطی که اگر این میزان  80تا  70سهم آبهای زیرزمینی از تامین آب در این استان بیش از 
درصد ذخایر زئولیت و  90درصد تولید گچ و بیش از  45درصد تولید نمک، حدود  80محسوب می شود و سمنان در زمان حاضر 

واحد صنعتی و تولیدی دارد 10هزار و  2سلستین کشور و حدود  .  
ملیات و برنامه های مدونی برای سمنان با وجود ظرفیت های مختلف معدنی،صنعتی و تجاری از کمبود آب رنج می برد و تاکنون ع

  .رفع این بحران در سطح کوتاه مدت و میان مدت انجام شده که تاکنون کارساز نبوده است
 45لیتر است و بر اساس آمارها، بیش از  160لیتر در شبانه روز و در سمنان  200متوسط سرانه مصرف آب در کشور حدود 

الش کمبود آب مواجه هستند و حفر بی رویه چاه ها، در مناطقی منجر به فرونشست درصد نواحی و شهرک های صنعتی سمنان با چ
زمین شده است و این چالش، توسعه شهرها و رشد صنایع در این استان را با مشکل مواجه کرده و مانع اصلی در اجرای برنامه های 

  .اقتصادی و طرح های توسعه ای است
درصد در بخش کشاورزی، حدود  87میلیون مترمکعب آب در سال تولید می شود که  502در استان سمنان حدود یک میلیارد و 

  .هشت درصد در بخش صنعت و خدمات و حدود پنج درصد در بخش آشامیدنی مصرف می شود
نظیم نشود، به باورکارشناسان، اگر برای رفع چالش کمبود آب در استان سمنان برای میان مدت و دراز مدت برنامه جامع و عملیاتی ت

شاهد مهاجرت جمعیت از این دیار به نقاط مختلف کشور خواهیم بود و با انتقال آب خزر می توان برای افزایش توسعه و حیات این 
  .منطقه از کشور گام برداشت

 طرح آمایش آب محور در سمنان اجرا می شود  **
کنار توجه به رویکرد صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف  وزیر نیرو گفت: طرح انتقال آب از دریای خزر و دیگر حوضه ها در

  .در استان سمنان پیگیری و اجرا شود
رضا اردکانیان افزود: مشکل کم آبی در کشور قابل حل است و طرح آمایش آب محور بر اساس نیاز هر منطقه به منابع آب در 

  .کشور پیگیری و اجرا می شود
آب محور در سمنان در اولویت قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری این طرح مهم  وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح آمایش
  .ملی در این منطقه از کشور تدوین شود

درصد در حال  38هزار میلیارد لایر با پیشرفت فیزیکی متوسط  10طرح مهم وزارت نیرو با اعتبار  52وزیر نیرو ادامه داد: 
  .اجراست

د: باید برای انتقال آب از هر حوضه ای به مقصد، اهداف مشخصی داشته باشیم و اصلی ترین رویکرد در توسعه اردکانیان اضافه کر
  .مناطق خشک و نیمه خشک کشور توجه به مقوله آب است

در  وی تصریح کرد: انتقال آب خزر به استان سمنان یکی از طرح های مهم ملی است که برنامه مطالعاتی آن رو به اتمام است و
  .کنار توجه به اصالح الگوی مصرف ، امیدواریم در آینده نزدیک این طرح به مرحله اجرا درآید

اردکانیان تصریح کرد: باید برای اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان تمام شرایط را سنجید و نباید به واسطه اقدامی غیرکارشناسی 
  .در آینده دچار ناامیدی شویم

درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی  10راساس برنامه ریزی های انجام شده در هر سه سال باید به میزان وزیر نیرو گفت: ب
  .کاهش یابد که این امر با افزایش بهره وری و اصالح الگوی کشت در کشور میسر است

 مردم استان سمنان نباید دغدغه کم آبی داشته باشند **
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برای استان به دلیل افت محسوس آب های زیرزمینی و سطحی از سوی وزارت نیرو مطالعه و  استاندار سمنان گفت: منابع آبی جدید
  .اجرایی شود

سید شهاب الدین چاوشی افزود: در تابستان امسال شرایط مطلوبی در تامین آب مناطق مختلف استان نداشتیم که با تالش دستگاه های 
رسیدمختلف وزارت نیرو در سمنان این وضعیت به پایان  .  

وی خاطر نشان کرد: مردم استان سمنان برای اجرای طرح های مهم اقتصادی نباید دغدغه آب داشته باشند و اجرای طرح های مهم 
  .انتقال و تولید از سایر حوضه ها برای رفع این مشکل اجتناب ناپذیر است

کنون برنامه های بسیار مثبتی در استان سمنان انجام استاندار سمنان ادامه داد: در بحث مدیریت مصرف آب در بخش های مختلف تا
  .شده است که اصالح الگوی کشت و هوشمند سازی چاه ها نمونه این اقدام ها است

 کم آبی مانع افزایش جمعیت استان سمنان است **
جدی است و مسووالن با  نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت : بحران کمبود آب در بخش صنعت، معدن و کشاورزی این استان

  .همدلی برای رفع این چالش اقدام کنند
آیت هللا سید محمد شاهچراغی خاطرنشان کرد: یکی از علت های اساسی نبود جمعیت متناسب با وسعت سرزمینی در سمنان کمبود 

  .آب است و رونق اقتصادی و کاهش آمار بیکاری در استان در گرو تامین آب پایدار است
س خبرگان رهبری ادامه داد : در چهار سال گذشته اقدامات مطلوبی برای رفع این بحران در استان انجام نشده و در سفر عضو مجل

سال از آن  2طرح انتقال آب خزر به استان مصوب شد اما با وجود گذشت بیش از  95استانی رییس جمهوری به سمنان در سال 
صورت نگرفته استسفر، اقدامات قابل توجه ای در این زمینه  .  

وی خاطرنشان کرد : تعداد قابل توجه ای از واحدهای صنعتی و تولیدی سمنان به دلیل کمبود آب در چند سال گذشته تعطیل شدند و 
  .تامین آب پایدار برای جلوگیری ادامه این روند اجتناب ناپذیراست

 300متر از عمق زمین به آب دسترسی داشتیم امروز باید  13سال پیش ،در شرایطی که با حفر  30امام جمعه سمنان گفت : حدود 
شودمتر برای رسیدن به آب چاه حفر کنیم و این زنگ خطر و هشداری بزرگ برای منطقه محسوب می .  

 منابع آب استان سمنان رو به کاهش است **
به سمنان مجوز سازمان حفاظت محیط زیست نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی گفت: انتقال آب خزر 

  .را دریافت کرده و اجرای آن نیازمند عزم و اراده ملی است
احمد همتی افزود: سمنان در صورت تامین آب پایدار می تواند برای اجرای برنامه های پدافند غیرعامل استانی مفید و موثر برای کل 

  .کشور باشد
ود آب، تمامی شرایط برای توسعه اقتصادی در استان سمنان فراهم است که باید مسووالن امر با وی خاطر نشان کرد: به غیر از کمب

  .رویکرد فرامنطقه ای برای اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان اقدام کنند
م های بسیار در چند سال گذشته اقدا :نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

موثری برای اصالح الگوی مصرف در بخش های مختلف انجام شد که اجرای طرح سامانه نوین آبیاری در اراضی کشاورزی و 
  .هوشمند سازی چاه ها نمونه ای از این اقدام ها است

ه در استان سمنان اجرا شد همتی اضافه کرد: تمام راه هایی که به رویکرد اصالح الگوی مصرف آب ختم می شود در چند سال گذشت
  .و تنها راه موثر برای رفع چالش کم آبی در منطقه ، انتقال آب از سایر حوضه هاست

وی تصریح کرد: انتقال آب خزر به سمنان در مقایسه با انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به صرفه تر است و با یک سوم 
ح انتقال آب خزر به سمنان را اجرایی کردهزینه انتقال آب از جنوب کشور می توان، طر .  

همتی گفت: متوسط مصرف آب در استان سمنان در مقایسه با آمار کشور پایین تر است اما با این وجود کمبود آب در این منطقه 
  .محسوس است و برای رفع این چالش باید اقدام مستمر و همه جانبه ای انجام داد

و سرخه در مجلس شورای اسالمی افزود: انتقال آب خزر به سمنان باید به عنوان یک اولویت ملی نماینده مردم سمنان، مهدیشهر 
مورد توجه قرار گیرد و قانون اساسی کشورمان این اجازه را می دهد که مردم در تمامی نقاط کشور از حقوق عادالنه و مساوی 

  .برخوردار باشند
خزر بدون آنکه بدانیم مسایل زیست محیطی را رعایت کرده و از آب این دریا در وی اضافه کرد: اکنون سه کشور حاشیه دریای 

  .مصارف مختلف استفاده می کنند و ایران هم می تواند این سهم را در استفاده از این منابع داشته باشد
رسی به منابع زیرزمینی همتی تصریح کرد: حجم آبهای زیرزمینی و سطحی در استان سمنان رو به کاهش است و اکنون برای دست

  .متر به اعماق زمین رفت که این امر در آینده مشکالت زیست محیطی فراوانی برای استان به بار می آورد 300باید تا 
وی ادامه داد: باید با اتخاذ راهکارهای موثر برای جلوگیری از مهاجرت مردم از فالت مرکزی کشور اقدام کرد و اگر برای رفع کم 

ستان سمنان اقدامی نشود در آینده شاهد خروج تدریجی جمعیت از این منطقه خواهیم بودآبی در ا .  
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ای راهکار جبران اثرات تغییر اقلیم  حوضهانتقال آب بین  **  

انتقال از ای در قالب مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به اثرات مخرب تغییر اقلیم در این استان، گفت: انتقال آب بین حوضه
  .دریای خزر به سمنان، بهترین راهکار برای جبران اثرات تغییر اقلیم است

ثبت ساالنه افزایش دما، کاهش بارندگی و افزایش تبخیر در استان سمنان، در کنار تغییر شکل و نوع  :غالمرضا حسنی غربا افزود

شدید پدیده تغییر اقلیم در این استان است بارش ها از بارش های مالیم به بارش های رگباری، نشان دهنده بروز .  
وی با اشاره به پیامدهای جدی تغییر اقلیم در استان سمنان، گفت: با توجه به سهم بارشی خیلی کم استان سمنان به میزان یک دوم از 

خواهد آمد استان سمنان پیش ای برای اقلیمبرابر متوسط کشور، شرایط خطرناک و نابودکننده 2متوسط بارش کشور و تبخیر به میزان 
های استان، ازبین رفتن پوشش گیاهی، رشد فزاینده پدیده بیابانزایی و کاهش که فرونشست آبهای زیرزمینی، ممنوعه اعالم شدن دشت

  .محصوالت کشاورزی از پیامدهای آینده تغییر اقلیم برای سمنان خواهد بود
ای بهترین راهکار برای کمک به اقلیم استان است، یادآور شد: در انتقال آب بین حوضه مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه 

  .استان سمنان تمام تالش ها برای استفاده بهینه از آب موجود در حال انجام است
ره های وی خاطرنشان کرد: نوع بارش های کنونی در استان سمنان امکان ذخیره سازی از طریق نفوذ در خاک برای تغذیه سف

  .زیرزمینی را میسر نمی کند و به سرعت از دسترس خارج می شود
مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به اینکه فاصله کوتاه بین کوه ها و مناطق کویری در این استان یکی از عوامل از دسترس 

آبهای ن سمنان بیشترین تالش برای کنترل روانخارج شدن روان آب های ناشی از بارندگی ها است، گفت: در سال های اخیر در استا
رسد به جز اجرای طرح انتقال بین حوضه ای آب از دریای خزر به ناشی از بارندگی و استفاده بهینه از آب انجام شده و به نظر می

  .استان سمنان راهکار اساسی دیگری برای جبران اثرات تغییر اقلیم در استان سمنان وجود ندارد
** آب در استان سمنان فرابحرانی است  کمبود  

استان کشور به دلیل افت محسوس سطح آب های زیرزمینی و  18نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
  .افزایش تدریجی فرونشست زمین با بحران کمبود آب و خشکسالی مواجه هستند

ه دلیل کمبود آب در نقاط مختلف کشور مشکالت بسیاری زیادی را به وجود ابوالفضل حسن بیگی افزود: اکنون فرونشست زمین ب
  .آورده است

وی خاطر نشان کرد: فرونشست زمین در اطراف ریل راه آهن بسیار خطرناک است و اگر این روند ادامه یابد، خسارت غیرقابل 
  .جبرانی به ناوگان ریلی کشور وارد می شود

ب در استان سمنان اکنون فرابحرانی است و بعضی از دشمنان نظام با ایجاد رویکرد منطقه ای وی ادامه داد: موضوع کمبود آ
  .درصدد اجرا نشدن طرح های انتقال آب بین حوضه ای هستند

حسن بیگی اضافه کرد: در چند سال گذشته استان مازندران با بحران کمبود گاز در فصل زمستان مواجه بود که مردم شهرستان 
با َکندن درختان گردو و پسته خود موافقت کرده و خط لوله انتقال گاز در این استان شمالی به بهره برداری رسیددامغان  .  

اکنون باید برای رفع چالش کم آبی در استان سمنان به دور از تفکر منطقه ای اقدام کرد و باید با آگاه کردن افکار  :وی تصریح کرد

ن منطقه از کشور گام برداشتعمومی برای رونق اقتصادی در ای .  
 انتقال آب از دریای خزر به سمنان ضروری است **

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری سمنان گفت : با روند کنونی کاهش منابع و کیفیت آب آشامیدنی استان، تامین آب از طریق 
  .انتقال از دریای خزر یا سدها باید برنامه ریزی شود

به کاهش آب منابع سطحی و چشمه ها در اثر کاهش بارندگی، خاطرنشان کرد : کاهش بارندگی بر منابع  محمد طاهری با اشاره
  .زیرزمینی آب مانند قنات و چاه ها تاثیر منفی داشته و باعث کاهش آبدهی این منابع شده است
ساالنه  95تا  90ری، در سال های بین طاهری به افزایش ساالنه جمعیت در شهرستان سمنان اشاره و اضافه کرد: بر اساس سرشما

درصد به جمعیت این شهرستان اضافه شده است 2.6 .  
سانتی متر باعث می شود در سال های آینده آبدهی  80تا  70وی بیان کرد: کاهش سطح منابع آبی زیرزمینی به میزان ساالنه بین 

  .چاه ها کاهش یابد
ش آبدهی آن ها به عنوان یکی از پیامدهای کاهش ذخایر در اثر کاهش بارندگی اشاره طاهری به کاهش کیفیت آب چاه ها در کنار کاه

آب شور کویر در زیر سطح زمین به سمت سفره های با کیفیت سرازیر شده است که کیفیت آب را ساالنه تنزل می  : کرد و افزود

  .دهد
ت، مجموعه ای از کویر ،جنگل و کوهستان است و گنجی میلیون هکتار وسع 9.7نفر جمعیت و  360هزار و  702استان سمنان با 

از ذخائر قابل توجه معدنی، بناهای تاریخی و زمینه گردشگری، خاک حاصلخیز برای پرورش انواع محصوالت کشاورزی، به 
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  .استان چهار فصل مشهور است که می توان با رفع مشکل کم آبی برای توسعه روزافزون این منطقه گام برداشت
ح الگوی مصرف و نصب سامانه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی سمنان در دولت تدبیر وامید اجرا شد اما این این طرح اصال

  .باوجود صرفه جویی در مصرف، نتوانست تمام مشکل کم آبی در این استان را برطرف کرد
رای رفع کم آبی در استان سمنان انتقال آب بین کارشناسان معتقدند، در کنار اصالح الگوی مصرف ، مهمترین طرح اولویت دار ب

  .حوضه ای است
 

 لینک خبر 
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 خشکسالی 
 

ایرنا – 17/7/1397تاریخ :   

 پس لرزه های خشکسالی در بخش کشاورزی کرمان
دمایی غیرعادی و بروز پدیده های چون  برداشت اندک محصول پسته و گردو، افزایش آفات، تغییرات -ایرنا  -کرمان 

تاثیرگذار خشکسالی بر بخش های مختلف از جمله کشاورزی استان کرمان  گرد و غبار و توفان شن از پس لرزه های

 .است
هر روز بخش های مختلف کشاورزی این استان را تکان به گزارش ایرنا، پس لرزه های بی آبی در کرمان چونان زلزله ای مهیب 

می دهد طوری که خشک و رها شدن باغ هایی که قبل از این، راه معاش خانواده ها بود اکنون به صحنه ای تبدیل شده که دل هر 
  .بیننده ای را به درد می آورد و جدی بودن خشکسالی را بیش از پیش گوشزد می کند

کاهش عملکرد محصوالت از جمله پسته در استان کرمان به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از خشکسالی، خود افت کمی و کیفی آب و 
نشان دهنده پس لرزه های ناشی از این پدیده ویرانگر در کرمان است، اتفاق وهمناکی که بیشتر از آن می گوییم و کمتر آن را در 

جامع در راستای مدیریت و مصرف بهینه آب است عمل باور داریم و گواه این ادعا نبود برنامه ریزی .  
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کرمان نیز از خشکیدگی خوشه های خرما و شکستن دل نخلداران شرق این استان تا 

و همه را ناشی  کاهش میزان برداشت محصوالت کشاورزی از جمله گردو، پسته و بادام، فرونشست زمین و تغییرات اقلیمی می گوید
  .از اقدامات نادرست گذشته و چیره شدن چتر خشکسالی بر زمین عطشناک کرمان می داند

به گفته محمدرضا پورخاتون هر چند کم آبی و مصرف بی رویه و بدون مدیریت این مایه حیات و خشکسالی های پیاپی به عنوان 
روز پدیده هایی چون تغییر اقیلم و نوسانات دمایی شده که بخش های میراث بجا مانده از گذشته در استان کویری کرمان موجب ب

مختلفی از جمله کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و خساراتی را نیز تحمیل کرده است اما مدیریت کارشناسانه، صحیح و هدفمند 
  .شرایط می تواند راهی برای بهبود اوضاع باشد

 38در بیشتر شهرستان های پسته خیز استان کرمان مشهود است تصریح کرد: گرمای نابهنگام وی با اشاره به اینکه نوسانات دمایی 
درجه آخر فروردین ماه سال جاری و بعد از آن سرمای دیرهنگام موجب وارد آمدن خسارت هنگفت و غیر قابل جبرانی به بخش 

  .محصوالت کشاورزی این استان شد
که این روزها در محافل مردم و کشاورزان نقل به نقل و سینه به سینه می چرخد را رد  پورخاتون شایعه مصرف سموم چینی تقلبی

می کند و می گوید: درختان استان کرمان در فصل زمستان سال گذشته تامین سرما نشدند و این امر بیشتر خود را بر روی کاهش 
  .محصول درخت گردو نشان داد

میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان کرمان خسارت وارد کرده است تصریح  800هزار و  2وی با تاکید بر اینکه نوسانات دمایی 
میلیارد تومان از این مقدار خسارت به محصول پسته وارد شده و مابقی سایر محصوالت کشاورزی مانند گردو  400هزار و  2کرد: 

  . و محصوالت سردرختی را در برگرفته است
انات دمایی را خشکسالی عنوان کرد و اظهار داشت: افت جدی منابع آبی در بسیاری از مناطق نیز این کارشناس عامل بروز نوس

  .موجب بروز خسارات به محصوالت کشاورزی شده است
پورخاتون با اشاره به اینکه کیفیت آب نامناسب خود را در عملکرد محصوالت نشان می دهد تصریح کرد: بخش کشاورزی طی 

لیل برداشت نادرست از آب متهم شده اما اعتقاد داریم کشاورزی باید در امور و شیوه های اجرا تغییر رویه و با سالهای اخیر به د
  .شیوه و روش های نو ادامه حیات دهد

درصد از ارزش تولیدات ناخالص استان کرمان مربوط به بخش کشاورزی است براین باور است که باید  30وی با اشاره به اینکه 
این بخش ریشه یابی شود و در قدم نخست آب به صورت حجمی تحویل کشاورز داده تا میزان مصرف آب را مدیریت کند مشکالت .  

پورخاتون با تاکید بر این موضوع که درصد قابل توجهی چاه غیرمجاز در استان کرمان وجود دارد اظهار داشت : باید کنترل و 
ر جدی در این بخش اقدام کنیم ولی در عین حال که باید بهره وری در بخش آب نظارت را در بخش کشاورزی سرعت دهیم و بطو

  .ارتقا داده شود اما حقوق کشاورز نباید در این بخش تضییع شود
میلیون متر مکعب از سفره های زیرزمینی آب در این  900معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: ساالنه 

برداشت می شود و این در حالیست که خشونت خشکسالی در این منطقه با اقلیم خشک طی سال زراعی جاری  استان اضافه
  .بخصوص در حوزه باغی و زراعی بیش از پیش خود را نشان داده است

این استان  وی قرار گرفتن کرمان بر روی کمربند خشک دنیا و نوسانات شدید بارش و پراکنش نامناسب آن را از ویژگی های ذاتی
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میلی  40میلی متر بوده که این میزان در سال زراعی جاری به حدود  120برشمرد و اظهار داشت : متوسط بارندگی ساالنه استان 
  . متر کاهش یافته است

درصد سال های مورد مطالعه دچار  40پورخاتون ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده استان کرمان به طور مداوم در 
سال اخیر، این استان درگیر سه دوره خشکسالی بوده است 30خشکسالی بوده که با توجه به روند حرکتی خشکسالی ها در  .  

آغاز و هم اکنون نیز ادامه دارد و  77وی ادامه داد: طوالنی ترین دوره خشکسالی مربوط به دوره اخیر است که این دوره از سال 
های این استان دارای تداوم و شدت بیشتری است و موجب کمبود شدید منابع آبی و کاهش آب خشکسالی فعلی نسبت به سایر دوره 
  .های زیرزمینی و سطحی شده است

پورخاتون اظهار داشت: دمای باال، رطوبت ناچیز موجود در هوا و پوشش ابری اندک موجب افزایش تبخیر آب و تعرق و کاهش آب 
د تولید محصوالت کشاورزی را در پی داشته و بیشتر دشت های استان کرمان با خطر شور در خاک شده که در نهایت کاهش عملکر

  .شدن آب به دلیل پیش روی سفره های آب شور مواجه شده است
حاال سالهاست زنگ خطر کمبود آب با اتفاقات مختلفی همچون فرو نشستن دشت ها و شور و تلخ شدن آب به صدا در آمده اما هنوز 

از اراضی استان کرمان به کشت محصوالت کشاورزی آنهم بیشتر با شیوه آبیاری سنتی اختصاص داردپنج درصد   .  
رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان نیز از کمبود آب به عنوان یک بحران یاد می کند و می گوید: طرح بهره وری 

کشت مطرح شده ولی با توجه به مقدار سطح زیر کشت و  آب، اقتصادی بودن محصوالت کشت شده و گرچه اجرای طرح الگوی
  .کمبود منابع آبی در استان کرمان باید ببینیم هر محصول چقدر آب مصرف می کند و چقدر بازده اقتصادی دارد

است و عباس سعیدی ادامه داد: همچنین باید اطمینان حاصل کرد نیازهای استان کرمان در تولید محصوالت کشاورزی کدام محصول 
  .با آگاهی به این موضوع می توان برخی از محصوالت را از چرخه کاشت حذف کرد

وی افزود: دانش فنی در مورد برخی محصوالت کشاورزی در حال کشت در استان ایجاد نشده و در برخی موارد امکان اجرا وجود 
  . ندارد

ین آالت کشاورزی این استان نیز باید همزمان و هم راستا با ورود رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با تاکید بر اینکه ماش
محصوالت جدید تغییر کند اظهار داشت :تامین مواد اولیه برای سایر بخش ها، حفظ محیط زیست، جلوگیری از پیشروی کویر، تامین 

درصد از جمله وظایف جهاد کشاورزی است 95امنیت و تولید غذا و نیل به خودکفایی تا  .  
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان استمرار وقوع خشکسالی، کمبود منابع آبی، روند رو به رشد خرده مالکی در واحدهای 

  .تولیدی کشاورزی، نرخ پایین بهره وری آب در بخش کشاورزی و از جمله مشکالت فراوری بخش کشاورزی است
در مزارع یکی از دالیل خشکسالی عنوان کرد و اظهار داشت وی از دست رفتن پوشش گیاهی و حمله و طغیان آفات را نوسانات  :

  .دمایی مقدار تولیدات کشاورزی را تحت الشعاع قرار داده است
 900اما حاال با وجود اینکه نالیدن از بی آبی نقل محفل همه اقشار جامعه از جمله مسئوالن است در استان کویری کرمان ساالنه 

سفره های زیرزمینی آب اضافه برداشت می شود و کسی در این خصوص پاسخگو نیست میلیون متر مکعب از  .  
مهار آبهای سطحی، جدا شدن آب آشامیدنی از آب بهداشتی، مسدود کردن چاه های غیرمجاز، انتقال آب حوزه به حوزه از جمله 

  .راههای نجات استان از بحران خشکسالی است
مدیریت این مایه حیاتی و خشکسالی های پیاپی به عنوان میراث بجا مانده از گذشته در استان کم آبی و مصرف بی رویه و بدون 

کویری کرمان موجب بروز پدیده هایی چون تغییر اقیلم و نوسانات دمایی شده که بخش های مختلفی از جمله کشاورزی را تحت تاثیر 
  .قرار داده و خساراتی را نیز تحمیل کرده است

به عنوان بزرگترین استان کشور به لحاظ مساحت با  استان کرمان درصد خاک کشور با  11هزار کیلومتر مربع وسعت و  183

و نیم میلیون تن محصوالت زراعی در آن برداشت می شود که  6وجود شرایط اقلیمی و جغرافیایی خشک و کویری ساالنه حدود 
ه ای سخت به اقتصاد این استان باشدتغییرات اقلیم، نوسانات دمایی و خشکسالی می تواند ضرب .  

گونه های مختلف مرکبات در این استان تولید می شده که نوسانات  85هزار تن خرما و  200هزار تن پسته،  150تا  130ساالنه 

  .دمایی اواخر سال گذشته و امسال بخش عظیمی از این محصوالت را دچار خسارت کرده است
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 دانه های روغنی
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 روغن
 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/7/1397تاریخ :   

  درصدی نرخ روغن در بازار 18افزایش 
درصد  18وزیر جهاد کشاورزی با رد برخی اظهارات مبنی بر افزایش دو برابری قیمت روغن خوراکی گفت: روغن 

  .افزایش قیمت داشته است
شاورزی با رد برخی اظهارات به نقل از خانه ملت، محمود حجتی وزیر جهاد ک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 

مبنی بر افزایش دو برابری قیمت روغن خوراکی، اظهار کرد: آنطور که گفته می شود قیمت روغن خوراکی دوبرابر نشده است، چرا 
درصد افزایش قیمت داشته که با توجه به افزایش نرخ ارزی که نسبت به سال گذشته  18که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی 

 م طبیعی است.داشتی
تومان به واردات دانه های روغنی اختصاص می یافت، افزود: این درحالی  200هزار و  3وی با اشاره به اینکه سال گذشته دالر 

 تومان است. 200هزار و  4است که هم اکنون این نرخ 
بنابراین این نوسان قیمت در بازار داخل  روست،به گفته حجتی با توجه به آنکه قیمت روغن در بازارهای جهانی با نوسان قیمت روبه

 طبیعی است.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: قیمت روغن در بازار توسط سازمان حمایت کنترل می شود و افزایش دو برابری آن به 

 هیچ وجه مورد تأیید نیست.
 لینک خبر 
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 زعفران
 

 ایرنا  – 15/7/1397تاریخ : 

 افغانستان واردات زعفران را ممنوع کرد

واردات پیاز و  دامداری این کشور، ریاست جمهوری افغانستان براساس پیشنهاد وزارت کشاورزی و -ایرنا  - کابل

فرصت برای توسعه کشت زعفران و بهبود صادرات در داخل فراهم شود زعفران را به افغانستان ممنوع کرد تا . 
ه اعالم کرد که این تصمیم بر اساس پیشنهاد وزارتخانه وزیر کشاورزی افغانستان روز یکشنب« نصیراحمد درانی»به گزارش ایرنا، 

 .او انجام شده و این کار باعث می شود که توجه بر رشد توسعه کشت زعفران متمرکز شود
وی گفت که واردات زعفران خارجی و صادر کردن دوباره آن ، اعتبار زعفران افغانستان را که طی سه سال گذشته کیفیت خود را 

هان حفظ کرده است، یک خطر محسوب می شوددر سطح نخست ج . 
به گفته درانی همچنین واردات پیاز زعفران به خاطر احتمال انتقال امراض گیاه زعفران و کاهش برداشت و اثر منفی که بر تولید و 

 .کیفیت زعفران افغانستان خواهد داشت، ممنوع شده است
دیدار با رئیس جمهوری این کشور خواستار منع واردات زعفران و پیاز آن به  پیش از این اتحادیه زعفران کاران افغانستان نیز در

 .کشور شده بود، هر چند واردات زعفران وصادرات دوباره آن را از افغانستان تاکنون تایید نکرده است
حدود روز پیش در مجلس نمایندگان افغانستان گفت که تولید زعفران افغانستان در سال گذشته  20درانی حدود  تن بود اما این  10

تن زعفران صادر کرده است که بیانگر واردات قاچاقی زعفران و صادرات دوباره آن است 15کشور بیش از  . 
وی گفت که اگر جلو این روند گرفته نشود اثرات بدی بر تجارت و اعتبار زعفران افغانستان خواهد گذاشت و خواستار جلوگیری از 

 .آن شد
تن زعفران در سال زراعی  10.6غانستان سال گذشته اعالم کرد که وزارت کشاورزی اف در این کشور تولید شده و این  1396

هکتار زمین تحت کشت زعفران برداشت شده است 205محصول از پنج هزار و  . 
برهمین اساس  تن زعفران در افغانستان تولید شود و 14براساس طرح وزارت کشاورزی افغانستان قرار است طی پنج سال آینده 

 .توزیع پیاز زعفران بین کشاورزان و گسترش مزارع آن افزایش خواهد یافت
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 زعفران 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/7/1397تاریخ :   

  تن طالی سرخ در سال جاری 350بینی تولید برداشت زعفران نوبرانه آغاز شد/ پیش

زهای اخیر خبر دادنایب رئیس شورای ملی زعفران از برداشت نوبرانه طالی سرخ در رو .  
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

مهر ماه به بعد  25زعفران نوبرانه در روزهای اخیر خبر داد و گفت: برداشت انبوه زعفران از ، از آغاز برداشت خبرنگاران جوان
بینی خاصی راجع به وضعیت قیمت داشتتوان پیششود و تا زمانی که محصول نو وارد بازار نشود، نمیروانه بازار می . 

عفران، اما تولید به سبب خشکسالی در برخی مناطق درصدی سطح زیر کشت ز 15تا  10وی افزود: با توجه به افزایش ساالنه 
 .کاهش یافته است

تن تولید زعفران خواهیم داشت، این درحالی است که  350دهد که همانند مدت مشابه سال قبل به گفته میری، برآوردها نشان می
رسدتن می 400بینی کرده بود که تولید به وزارت جهاد کشاورزی پیش . 

ز رکود حاکم بر بازار زعفران خبر داد و گفت: همه ساله از یک ماه مانده به آغاز فصل برداشت، قیمت زعفران به این مقام مسئول ا
شود که امسال بازار زعفران از این امر مستثنی نبودرو میهای بازار با نوساناتی روبهسبب نابسامانی . 

ن تومان در بازار اعالم کرد و افزود: در شرایط کنونی خریدار میلیو 12میلیون و حداکثر  5وی حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ 
 .داخلی یا خارجی چندانی در بازار وجود ندارد چرا که خریداران منتظر ورود زعفران جدید و با کیفیت به بازار هستند

با توجه به آنکه قیمت زعفران  بینی قیمت زعفران در بازار وجود ندارد، تصریح کرد:میری در پایان با اشاره به اینکه امکان پیش
تابع عوامل مختلفی نظیر میزان تولید، خرید توافقی از سوی سازمان تعاون روستایی و میزان عرضه محصول است، از این رو تا 

 .برداشت نهایی و ورود انبوه محصول به بازار نمی توان اظهار نظری داشت
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 زیتون

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 سالمت

 
 ایران اکونا  – 17/7/1397تاریخ : 

میلیون راس دام علیه تب برفکی 45مایه کوبی   
مقابله با تب برفکی که تا  اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی اعالم کرد: در طرح مدیرکل

کشور علیه این بیماری مایه کوبی می شود میلیون راس دام سبک 45یک ماه دیگر آغاز می شود  . 
کی در بجنورد اظهار داشت: این طرح برای دامداران هزینه ای ندارد، اما در در همایش روز ملی دامپزش  سیدبهمن نقیبی

  .واکسیناسیون دام سنگین علیه تب برفکی، که در حال انجام است، بخش عمده هزینه ها بر عهده دامدار است
ن رو مایه کوبی دام به صورت وی گفت: تب برفکی از بیماری هایی است که می تواند اقتصاد کشور را با تهدید روبه رو کند از ای

 .فراگیر اجرا می شود
نقیبی، صیانت از جمعیت و سرمایه های دامی کشور را وظیفه دامپزشکی دانست و افزود: ریشه کن کردن بیماری تب برفکی و 

 .پی.پی. آر، از برنامه های اصلی این سازمان است
شور برای تامین سالمت و ارتقای ایمنی غذایی مردم از مزرعه تا هزار نفر در خانواده دامپزشکی ک 37وی اظهار داشت: اکنون 
هزار نفر از این تعداد مربوط به بخش خصوصی است 30سفره، فعالیت دارند که  .  

وی با تاکید بر لزوم همراهی مردم و دیگر نهادها با دامپزشکی، گفت: اگر همکاری و تعامل نیروی انتظامی، معاونت بهداشتی 
پزشکی و تعزیرات حکومتی نباشد، خدمات ما ناقص می ماند دانشگاه علوم . 

اقدامات خوبی برای کنترل مرزهای کشور انجام شده و  :نقیبی، قاچاق دام را از بسترهای ورود بیماری ها به کشور خواند و گفت

 .اکنون نگرانی ما، حمل بدون مجوز دام در داخل کشور است
یهای دامی سازمان دامپزشکی تصریح کردمدیرکل اداره بهداشت و مدیریت بیمار باید حمل دام و جابه جایی ها بین استان های  :

 .مختلف کشور نیز ساماندهی شود
نقیبی درباره نگرانی ها از ورود پرندگان مهاجر به کشور گفت: این مهاجرت ها می تواند یک تهدید برای طیور ما باشد و ممکن 

ن طریق وارد کشور شوداست سویه جدیدی از آنفلوانزا از ای . 
وی گفت: در زمینه طیور در واحدهای صنعتی نگرانی خاصی نیست اما در روستاها توصیه می شود طیور در مکان های محصور 

 .نگهداری شوند تا از نزدیک شدن به پرندگان مهاجر جلوگیری شود
در دامپزشکی « سواد»راه اندازی مرحله دوم سامانه  مدیرکل اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی در باره

خراسان شمالی گفت: برای نخستین بار در کشور سامانه مایه کوبی و آمار دام در این استان راه اندازی شده و تالش داریم در 
 .صورت امکان، این طرح را به کل کشور تعمیم دهیم

نفر از فعاالن برگزیده  80انه سواد دامپزشکی خراسان شمالی رونمایی و از بر اساس این گزارش، در این همایش از مرحله دوم سام
 .دامپزشکی استان در بخش های مختلف نیز تقدیر شد

 .در سامانه سواد، اطالعات و آمار مربوط به مایه کوبی دام های منطقه به صورت برخط قابل دستیابی است
 

 لینک خبر 
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 سالمت 
 

ایرنا  – 17/7/1397تاریخ :   

 واحدهای تولیدی مرغ تخمگذار به مناطق غیر آلوده منتقل شود
درصد واحدهای تولیدی مرغ  80اینکه  معاون وزیر جهاد کشاورزی درامر بهبود تولیدات دامی با بیان -ایرنا -کرج

استقرار دارد، گفت: انتقال این واحدها به  آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تخمگذار کشور در مناطق آلوده به ویروس

غیر آلوده ضروری است مناطق . 
به گزارش ایرنا، مرتضی رضایی روز سه شنبه در همایش روزجهانی تخم مرغ که در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر در 

در مورد مرغ های تخمگذار بوده که کرج برگزار شد، افزود: اکنون یک آفت بزرگ که باید زودتر حل شود بحث آمایش سرزمین 
استان کشور فعال است 11درصد واحدهای تولیدی در 80 . 

 .وی ادامه داد: بیشترین موارد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در این استان ها گزارش شده است
ه باید ورود پیدا کنیممعاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: ساماندهی این بخش نیازمند مشوق ها و ابزار حاکمیتی است ک  . 

وی گفت: رونق بازارهای صادراتی به عنوان یک ابزار بسیار ارزشمند، می تواند امید بخش برای صادرات و رونق صنعت مرغ 
 .تخمگذار باشد

ت معاون وزیرجهاد کشاورزی اظهار داشت: اکنون به دنبال رونق تولید در زمینه مرغ تخمگذار در بازار هستیم لیکن می بایس
 .شاخص های بهداشتی آن رعایت شود

عدد در  365عدد درسال است، گفت: این سرانه می بایست به  190وی با بیان اینکه اکنون سرانه مصرف تخم مرغ در کشور حدود 
 .سال برسد

ست ترویج شودرضایی اظهار داشت: با وجود تغییرات قیمت، تخم مرغ یکی از ارزانترین و کامل ترین ماده غذایی است که می بای . 
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: صنعت مرغ و تخم مرغ یک زنجیره ارزشمند غذایی و اقتصادی است که کشاورزان، بازرگانان، 

صنعتگران ، صنایع دارویی، متخصصان و کارشناسان و پرسنل بخش، پرورش دهندگان مرغ اجداد، گله های مادر، جوجه کشی ، 
های تامین نهاده ها، کشتارگاه ها، صنایع بسته بندی و صنایع فراوری تخم مرغ، خرده فروشی ها، ناوگان حمل و نقل، واسطه 

 .صندوق های مالی و اعتباری در این مجموعه فعالیت دارند
هزار میلیارد تومان ارزش محصوالت صنعت مرغ و تخم مرغ کشور است که بزرگترین تولید  100وی افزود: ساالنه بیش از

ن بخش، غیر دولتی هستندکنندگان ای . 
میلیون تن تولید داشتیم که از این 10رضایی اضافه کرد: یکی دیگر از تولیدات در بخش دامی، تولید شیرخام است که سال گذشته 

 .میزان یک میلیون تن آن صادر شد
ین برنامه ها ساماندهی مرغان معاون وزیر جهاد کشاورزی به برخی برنامه های آتی این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: یکی از ا

 .بومی ، رنگی و سیستم پرورش مرغ روستایی است
هزار تن تخم مرغ دراین بخش تولید می  100وی افزود: درصدد ساماندهی پرورش مرغ بومی در کشور هستیم زیرا ساالنه بیش از

عت به دست می آورد نیازمند مدیریت استدرصد از غذای خود را از طبی 50شود زیرا سیستم خود اتکای روستایی که نزدیک به   . 
 .مهرماه به عنوان روز جهانی تخم مرغ نامگذاری شده است 17

 
 لینک خبر 
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 سالمت 
 

ایران اکونا – 16/7/1397تاریخ :   

 میلیون راس دام علیه تب برفکی مایه کوبی می شود 45
دامپزشکی اعالم کرد: در طرح مقابله با تب  مدیرکل اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان -ایرنا -بجنورد

میلیون راس دام سبک کشور علیه این بیماری مایه کوبی می شود 45شود  برفکی که تا یک ماه دیگر آغاز می . 
ملی دامپزشکی در بجنورد اظهار داشت: این طرح برای دامداران هزینه به گزارش ایرنا سیدبهمن نقیبی روز دوشنبه در همایش روز 

  .ای ندارد، اما در واکسیناسیون دام سنگین علیه تب برفکی، که در حال انجام است، بخش عمده هزینه ها بر عهده دامدار است
کند از این رو مایه کوبی دام به صورت  وی گفت: تب برفکی از بیماری هایی است که می تواند اقتصاد کشور را با تهدید روبه رو

 .فراگیر اجرا می شود
نقیبی، صیانت از جمعیت و سرمایه های دامی کشور را وظیفه دامپزشکی دانست و افزود: ریشه کن کردن بیماری تب برفکی و 

 .آر، از برنامه های اصلی این سازمان است .پی.پی
دامپزشکی کشور برای تامین سالمت و ارتقای ایمنی غذایی مردم از مزرعه تا هزار نفر در خانواده  37وی اظهار داشت: اکنون 
هزار نفر از این تعداد مربوط به بخش خصوصی است 30سفره، فعالیت دارند که  .  

وی با تاکید بر لزوم همراهی مردم و دیگر نهادها با دامپزشکی، گفت: اگر همکاری و تعامل نیروی انتظامی، معاونت بهداشتی 
نشگاه علوم پزشکی و تعزیرات حکومتی نباشد، خدمات ما ناقص می مانددا . 

نقیبی، قاچاق دام را از بسترهای ورود بیماری ها به کشور خواند و گفت: اقدامات خوبی برای کنترل مرزهای کشور انجام شده و 
 .اکنون نگرانی ما، حمل بدون مجوز دام در داخل کشور است

یریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی تصریح کرد: باید حمل دام و جابه جایی ها بین استان های مدیرکل اداره بهداشت و مد
 .مختلف کشور نیز ساماندهی شود

نقیبی درباره نگرانی ها از ورود پرندگان مهاجر به کشور گفت: این مهاجرت ها می تواند یک تهدید برای طیور ما باشد و ممکن 
انزا از این طریق وارد کشور شوداست سویه جدیدی از آنفلو . 

وی گفت: در زمینه طیور در واحدهای صنعتی نگرانی خاصی نیست اما در روستاها توصیه می شود طیور در مکان های محصور 
 .نگهداری شوند تا از نزدیک شدن به پرندگان مهاجر جلوگیری شود
در دامپزشکی « سواد»کی در باره راه اندازی مرحله دوم سامانه مدیرکل اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزش

برای نخستین بار در کشور سامانه مایه کوبی و آمار دام در این استان راه اندازی شده و تالش داریم در  :خراسان شمالی گفت

 .صورت امکان، این طرح را به کل کشور تعمیم دهیم
نفر از فعاالن برگزیده  80له دوم سامانه سواد دامپزشکی خراسان شمالی رونمایی و از بر اساس این گزارش، در این همایش از مرح

 .دامپزشکی استان در بخش های مختلف نیز تقدیر شد

 .در سامانه سواد، اطالعات و آمار مربوط به مایه کوبی دام های منطقه به صورت برخط قابل دستیابی است

 

 لینک خبر 
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 سیب زمینی
 

 فود پرس  – 1/7/1397تاریخ : 

مهر 20ممنوعیت صادرات سیب زمینی و رب گوجه از   
مهر ماه صادرات سیب زمینی و رب گوجه فرنگی از کشور  20بر اساس مکاتبه وزیر صنعت با رئیس گمرک، از روز 

  .ممنوع خواهد بود
اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ محمد شریعتمداری وزیر صنعت در مکاتبه ای با فرود عسگری رئیس گمرک به گزارش خبرنگار 
مهر ماه صادرت سیب زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه فرنگی تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد بود 20اعالم کرد، از روز  . 

صنعت، در خواست ممنوعیت صادرات سیب زمینی را مطرح و از عدم چندی قبل حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر 
 .اجرایی ممنوعیت رب گوجه فرنگی انتقاد کرده بود

 
زمینی در بازار داخلی و همچنین ضرورت تأمین در متن نامه وزیر جهاد کشاورزی آمده است، نظر به محدودیت عرضه سیب

زمینی و همچنین صادرات سیب 97/7/15مایید تا با اعالم قبلی از تاریخ خوراک دام و طیور، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فر
 .صادرات خوراک دام و طیور ممنوع اعالم گردد

فرنگی از تاریخ رغم ممنوعیت صادرات گوجهضمناً الزم به ذکر است که متأسفانه علی  170799موضوع نامه شماره  97/6/27

طور که فرنگی همانشود. در مورد صادرات رب گوجهفرنگی صادر میگوجه های روزانه گمرک،طبق گزارش 97/6/27مورخ 
صورت مدت و بعد از آن با تمهیداتی بهاعالم گردید بایستی با اتخاذ ممنوعیت در کوتاه 97/2/20مورخ  11867/20طی نامه شماره 

 .درصدی از تولید با نگاه به تأمین بازار داخل مجوز صادرات داده شود
 

 لینک خبر
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 شیالت
 ایرنا  – 15/7/1397تاریخ :

 تور صیادان مازندرانی در خزر پهن شد
پانزدهم مهر با پهن کردن تورهای  صیادان مازندرانی عضو شرکت تعاونی پره از امروز یکشنبه -ایرنا  -ساری 

صید و صیادی را به صورت رسمی حدود یک هفته زودتر از سال های  دریای خزر، فصل ماهیگیری در آبهای ساحلی

کردند گذشته آغاز . 
به گزارش خبرنگار ایرنا، شیالت ایران فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر در مازندران را امسال پانزدهم مهر اعالم کرد در 

و یکم مهر انجام می شدحالی که سال های پیش بیست  . 
 .شیالت ایران علت تغییر آغاز زمان صید را حمایت از تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی با پایان دادن زودتر فصل صید اعالم کرد

 .فصل صید ماهیان استخوانی در مازندران تا دهه دوم فروردین ماه سال آینده ادامه می یابد
شرکت تعاونی پره کار صید را در دریای خزر انجام می  54صیاد در قالب  200ر هزار و امسال نیز همانند سال های گذشته چها

  .دهند
متر و به طول یک  10صید و ماهیگیری در سواحل دریای خزر به روش ' پره ' است به این صورت که تورهایی با ارتفاع هفت تا 

متری عمق دریا ( ریخته و پس از  14خصی از ساحل دریا ) متر به کمک یک قایق به صورت نیم دایره در فاصله مش 200هزار و 
 .شودانباشته شدن از ماهیان استخوانی شامل گونه های کفال، سفید و کپور، به وسیله تراکتور به ساحل کشیده می

از نیروهای  سر صیاد ، فوکا پوش ) صیادان باچکمه های بلند( تور ریز ، چینت چی ) مرمت کار تور ( قایقران و تراکتور ران
  .اصلی در انجام صیادی پره هستند

گونه های کفال، ماهی سفید و کپور عمده ترین ماهیان استخوانی دریای خزر هستند که توسط ماهیگران صید و در بازار عرضه می 
 .شود

** میلیون قطعه بچه ماهی  90تکثیر و رها سازی   
یای خزر و حمایت از جامعه صیادی تکثیر مصنوعی ماهیان استخوانی هر ساله شیالت مازندران به منظور باز سازی ذخایر در

میلیون قطعه بچه ماهی به صورت مصنوعی و 65کپور و سفید را انجام می دهد که بر اساس اعالم شیالت مازندران امسال 
 .میلیون قطعه نیز به صورت طبیعی رها سازی شده است25

میلیون ماهی کپور به روش شیل گذاری )رها 25یادی پره استان تکثیر طبیعی همچنین امسال با همکاری شرکت های تعاونی ص
 .کردن ماهیان مولد در مناطق مشخصی از رودخانه های شیالتی( انجام شده است

رودخانه آن شیالتی محسوب می شود اما در چند سال اخیر به  20رودخانه بزرگ و کوچک دارد که 120استان مازندران بیش از 
دگی بیش از حد رودخانه ها و برداشت های غیر مجاز و بیش از اندازه شن و ماسه از بستر ، مسیر رودخانه ها برای دلیل آلو

درصد  10مهاجرات ماهیان استخوانی از جمله کفال و سفید از بین رفته است به طوری که بر اساس آمار شیالت ، اکنون کمتر از 
ورت می گیردتکثیر آبزیان دریای خزر به صورت طبیعی ص . 

صید ماهیان استخوانی در بخش مازندرانی دریای خزر طی یک دهه گذشته به مرور کم شده به طوری که از حدود هشت هزار تن 
تن کاهش یافته است 500هزار و  2به کمتر از  80در اوایل دهه  . 

مازندران در دریای خزر صید شد که تن انواع ماهی در سواحل  300هزار و  2بر اساس آمار شیالت مازندران پارسال نیز 
تن کفال و مابقی کپور و دیگر گونه ها بوده است982تن از ماهیان صید شده از گونه سفید و 42یکهزارو  . 
کیلومتر ساحل در دریا خزر دارد338مازندران  . 

 
 صید ماهیان استخوانی در خزر آغاز شد*

مهر( آغاز و تا شش  15گفت: صید ماهیان استخوانی دریای خزر از امروز )معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت گلستان 
 .ماه ادامه خواهد داشت

شرکت تعاونی صید پره 21ماهیگیر استان گلستان که در قالب  420محسن یحیایی در گفت و گو با اظهار داشت: امسال هزار و 
ید ماهیان استخوانی میکنندمنطقه میانکاله و گمیشان اقدام به ص 2سازماندهی شده اند، در  . 

شناور موتوری، تور پره را داخل آب انداخته و به  57فروند شناور تورریز و طناب ریز و  74وی بیان کرد: صیادان به کمک 
تراکتور تورها را به ساحل می کشند 67کمک  . 
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اهیان سفید، کفال، کپور، کلمه و شگ معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت گلستان افزود: گونه های هدف صید به طور عمده م
 .ماهی است

تن  4/3تن ماهی کفال،  215تن ماهی سفید،  26تن ماهی استخوانی از آب های استان صید شد که  254یحیایی ادامه داد: پارسال 
تن سایر ماهیان بود 9ماهی کپور و   . 

متر و به طول یکهزار و  10رهایی با ارتفاع هفت تا ماهیگیری در سواحل خزر به روش پره انجام می شود به این صورت که تو
متری عمق دریا ( گسترده و پس از انباشته  14متر به کمک یک قایق به صورت نیم دایره در فاصله مشخصی از ساحل دریا )  200

شودشدن از ماهیان استخوانی شامل گونه های کفال، سفید و کپور به وسیله تراکتور به ساحل کشیده می  
 

 لینک خبر 
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 شیالت 
 

ایرنا – 21/7/1397تاریخ :   

 میگو گلستان به اروپا می رود
اتحادیه استان برای صادرات مستقیم به  مدیرکل دامپزشکی گلستان اعالم کرد: میگوی تولیدی این -ایرنا  -گرگان 

دامپزشکی دریافت کرد اروپا مجوز الزم از سوی سازمان . 
به گزارش ایرنا، محمود رضا وفایی روز شنبه در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: این در حالی است که در گذشته صادرات 

 .میگو این استان با برند سایر استان ها به ویژه جنوب انجام می شد
جوز از سازمان دامپزشکی، میگو فرآوری شده استان گلستان با کمترین هزینه به کشورهای اروپایی صادر وی گفت: با دریافت این م

  .می شود
کیلوگرم به کشور اسپانیا برای نخستین بار از گلستان برنامه ریزی شده است که  50وی اضافه کرد: صادرات میگو گرم به مقدار 
را به کشورهای اروپایی تسهیل می کنداین اقدام راه باز شدن صادرات این محصول  . 

به گفته وفایی پیش از این، کد صادرات مستقیم میگو برای واحدهای فرآوری میگو استان گلستان به کشورهای چین و امارات صادر 
 .شده بود

مه می یابد ، گفت: پیش وی با اشاره به این که پرورش میگو در استان در نیمه نخست امسال انجام و برداشت آن تا اواخر آبان ادا
 .بینی می شود امسال صادرات دو تا سه تن میگو فرآوری شده از استان گلستان به طور مستقیم به کشور اسپانیا صورت گیرد

هکتار از مزارع پرورش این آبزی در گلستان رها شد که  830به گزارش ایرنا، اردیبهشت ماه امسال دو میلیون قطعه بچه میگو در 
درصد این تولیدات قابلیت صادرات خواهند داشت 70معاون آبزی پروری اداره کل شیالت استان تا پایان فصل برداشت، به گفته  .  

گلستان هشت مرکز عمل آوری میگو دارد که به گفته مدیرکل شیالت استان پیش بینی می شود در فصل برداشت یک ماهه امسال 
مل آوری و بسته بندی کنندتن میگوی تولیدی را ع 500هزار و  2بیش از  . 

به گفته کارشناسان شیالت، میگوی تکثیری در این مجتمع از نوع وانامی است، این گونه به علت شوری کم آب و اقلیم و خاک 
گرم می رسد 15روز پرورش یافته و به وزن  120مناسب در مدت  . 

گو در شمال کشور استسایت پرورشی گمیشان واقع در شمال غرب گلستان تنها مجتمع تولید می . 

 

 لینک خبر 
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 شیالت 
 

ایرنا  – 17/7/1397تاریخ :   

 صید قاچاق؛ درد بی درمان خزر
خالی تر شد در این سو سال به سال  تور صیادان مجاز در استان های شمالی کشور از دهه گذشته به -ایرنا  -ساری 

اقتصادی دیگر در تمام این مدت فقط به امید بازنشستگی ادامه پیدا  حالی که این کسب و کار بر خالف حوزه های

 .کرده است
به گزارش ایرنا، اگرچه کاهش ذخایر ماهیان دریای خزر مهم ترین علت کمی صید اعالم می شود، ولی واقعیت این است که صیادان 

باید رقابت کنند که هر سال قوی تر شده و بر « صید قاچاق»ندران با رقیب غیرقابل مهار و طمع کاری به نام شمالی به ویژه ماز
 .قدرت مانورش افزوده می شود

صیادی غیرمجاز یا صید قاچاق پدیده جدیدی در استان های شمالی نیست ولی از آنجایی تبدیل به مشکل شد که بر دامنه فعالیت این 
ن در حوزه دریای خزر افزوده شده و هر سال هم وارد حوزه های جدیدتری شده انددسته قاچاقچیا . 

شاید زمانی صید قاچاق در دریای خزر تنها برای صید ماهیان خاویاری مصداق می یافت و برای قاچاقچیان نمی ارزید به صید 
امروز حتی ماهیان کوچک و گونه های نادر و کمیاب هم  ماهیان استخوانی و یا دیگر گونه های آبزی در این پهنه آبی اقدام کنند، ولی

 .از دست آنها در امان نیستند و به عبارتی آب دریا را غربال کشی می کنند تا چیزی برای آینده باقی نماند
که در  مشکل زایی این دسته ماهیگیران تنها به همین جا ختم نمی شود و طمع کاری آنان زمان و مکان را در می نوردد تا جایی

خارج از فصل هم به صیادی ادامه می دهند تا نسل ماهیان بارور را از بین برند و مکان صیدشان هم عالوه بر دریا، جای جای 
 .رودخانه ها را که محل تخم ریزی ماهیان است، در بر می گیرد

مدرن تر از گاردهای صیادی دارند تا  همچنین در حالی که بخشی از صیادان غیرمجاز با گذشت زمان مجهزتر شده و امکاناتی حتی
به قسمت های ژرف تر دریا دسترسی داشته باشند، بر تعداد تازه واردها نیز هر سال به سبب شرایط اقتصادی و بیکاری افزوده می 

 .شود که خود خطر جدی دیگری برای ذخایر ماهیان خزر محسوب می شوند
درصد انواع ماهیان استخوانی در  45تا  40ید و صیادی شیالت ایران می گوید: شاید به همین دلیل است که مدیرکل دفتر امور ص

 .دریای خزر توسط صیادان غیر مجاز صید می شود
هزار  11صیاد مازندرانی و در مجموع  200ماهیان استخوانی مهم ترین ذخایر دریای خزر و ممر درآمد دستکم چهار هزار و 

 .صیاد استان های شمالی است
خوندی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت که بیشتر صیادان غیر مجاز به صورت انفرادی با هدف معیشتی و به روش دام مختار آ

استان های شمالی مازندران، « شرکت تعاونی صیادی پره»گستر فعالیت دارند ولی در مجموع فعالیت آنان درآمد صیادان عضو 
 .گیالن و گلستان را به حداقل رسانده است

وی مهم ترین دلیل گسترش صید غیر مجاز ذخایر دریای خزر در استان های شمالی را افزایش آمار بیکاران دانست و افزود: به دلیل 
اینکه مسووالن در دیگر دستگاه های اجرایی اشتغال جوانان بیکار سواحل دریای خزر را مهیا نکردند، آنان به صورت غیر مجاز 

ستر می کننداقدام به صید به روش دام گ .  
آخوندی با بیان اینکه صیادان غیر مجاز به ماهیان استخوانی مولد که به سمت رودخانه ها کوچ می کنند، نیز رحم نمی کنند، بیان 

 .داشت: بررسی ها نشان می دهد بیشتر آنان اهمیت موضوع را نمی دانند و با هدف معیشتی صید را انجام می دهند
شرکت تعاونی صیادی پره در  121هزار ماهیگیر در قالب  11صیادی شیالت ایران با بیان اینکه حدود مدیرکل دفتر امور صید و 

سواحل خزر سه استان شمالی مشغول کار هستند، افزود: البته آلودگی رودخانه ها و آب دریای خزر هم در کنار صید غیرمجاز و 
وانی استصید ماهیان بارور از دیگر دالیل کاهش ذخایر ماهیان استخ . 

وی کاهش میزان آب ورودی، پایین آمدن سطح آب و بی توجهی به غنی سازی ذخایر آبزی را از دیگر علل کاهش ذخایر ماهیان 
استخوانی در دریای خزر دانست و گفت: حجم صید ماهیان استخوانی دریای خزر در سال های اخیر به پایین ترین میزان خود یعنی 

استحدود هفت هزار تن رسیده  . 
گونه ماهی استخوانی در دریای خزر وجود دارد که کپور، سفید و کفال پرشمارترین آنها است 15طبق بررسی های علمی،  . 
 دام گستری، تهدید جدی **

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی شیالت ایران روش دام گستر را روشی آسیب زا برای ذخایر دریای خزر دانست و گفت: بر اساس 
روش صیادی پره بهترین روش صید ماهیان استخوانی استتحقیقات  . 
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متر به کمک یک قایق به  200متر و به طول یک هزار و  10، روشی است که در آن تورهایی با ارتفاع هفت تا «پره»روش 
وانی شامل متری عمق دریا( پهن و پس از انباشته شدن از ماهیان استخ 14صورت نیم دایره در فاصله مشخصی از ساحل دریا )

 .شودگونه های کفال، سفید و کپور، به وسیله تراکتور به ساحل کشیده می
میلیون قطعه بچه ماهی به صورت مصنوعی با همکاری شرکت های تعاونی و  250تا  200آخوندی با اشاره به اینکه ساالنه بین 

میلیون بچه ماهی به  23د، اظهار داشت: امسال نیز شیالت ایران تکثیر و در رودخانه های منتهی به دریای خزر رها سازی می شو
 .روش شیل گذاری رها سازی شد

وی ذخایر دریای خزر را انفال دانست و گفت: برای حفظ ذخایر دریا به همکاری هر سه قوه اجرایی، قضاییه و مجلس نیاز است تا 
 .عالوه بر حفظ و حراست، بر اساس مقررات از آن بهره برداری اقتصادی شود

این مسوول شیالب ایران همچنین با تاکید بر اینکه آلودگی رودخانه های منتهی به دریای خزر از حد بحران گذشته است، گفت: 
درصد بچه ماهیان تکثیر  10درصد از بین رفته است، حتی کمتر از  95امروز افزون بر اینکه تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی تا 

ثر باال بودن آلودگی آب رودخانه و دریای خزر به مرحله صید و برداشت نمی رسندمصنوعی رها سازی شده نیز در ا . 
آخوندی با بیان اینکه جامعه صیادی شمال به این نتیجه رسیده است که اگر نسبت به محیط زیست دریای خزر بی توجهی کند و از 

یجه با کاهش شدید درآمد مواجه می شوند، گفت: به رودخانه و دریا محافظت نکند سال به سال با کاهش صید مواجه شده و در نت
 .همین دلیل در سه سال اخیر خودشان اقدام به تولید و تکثیر طبیعی و مصنوعی بچه ماهی سفید و کپور می کنند

ر وی گفت: به هر حال صید غیر مجاز در دریای خزر بیداد می کند و یگان حفاظت شیالت ایران نیز به تنهایی حریف صیادان غی
 .مجاز نمی شود چرا که بیشتر این افراد برای گذراندن زندگی به نیاز به صید ماهی برای فروش دارند

 .این مسوول افزود: بررسی ها نشان می دهد که وضعیت صید غیر مجاز در دو استان گیالن و گلستان حتی بدتر از مازندران است
خاویاری دریای خزر به مراتب بیشتر از ماهیان استخوانی است، گفت: این آخوندی با بیان اینکه صید غیر مجاز و قاچاق ماهیان 

 .درحالی است که در هشت سال اخیر بر اساس تصمیم کنوانسیون دریای خزر صید ماهیان استخوانی ممنوع اعالم شده است
ا در کمیسیون منابع زنده دریای میالدی بر اساس توافقی که پنج کشور حاشیه این دری 2010صید ماهیان خاویاری در خزر از سال 

  .خزر به آن دست یافتند، به مدت پنج سال ممنوع شد تا ذخایر این گونه ماهیان بازسازی شود
از آنجایی که صید قاچاق ماهیان خاویاری زیاد بوده است، مسئوالن شیالتی این پنج کشور در نشست بعدی توافق را به مدت پنج سال 

میالدی تمدید کردند 2020دیگر یعنی تا پایان  .  
مدیرکل دفتر امور صید و صیادی شیالت ایران گفت: صیادان غیر مجاز صید و قاچاق ماهیان خاویاری را به صورت باندی انجام 

 .می دهند و این صیادان توسط برخی از سرمایه گذاران سودجو مورد حمایت امکاناتی و تجهیزاتی قرار می گیرند
، ذخایر ماهیان خاویاری که ذخیره مشترک بین پنج کشور حاشیه دریای خزر است از سه هزار تن به بر اساس گزارش های رسمی

تن رسیده که پایین ترین حد آن است 500کمتر از  .  
تن  300هزار تن در فصل صید یک دهه پیش در سال گذشته به دو هزار و  12همچنین میزان صید ماهیان استخوانی از بیشتر از 

 .کاهش یافت
 .فصل صید ماهیان استخوانی همه ساله از نیمه دوم مهر ماه آغاز می شود و تا نیمه دوم فروردین ماه سال بعد ادامه می یابد

شرکت تعاونی پره کار صید  54صیاد استان در قالب  200بر اساس اعالم شیالب مازندران، پانزدهم مهر امسال چهار هزار و 
آغاز کردند ماهیان استخوانی را در دریای خزر . 

 
 لینک خبر
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 شیالت 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 19/7/1397تاریخ :   
 

  تیالپیا توجیهی برای واردات/واردات تیالپیا با اما و اگرهایی همراه است
رو تولید این ماهی تنها به دلیل توجیه  یک مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه تیالپیا ماهی بومی کشورنیست، از این

 .واردات انجام می شود
صنعت،تجارت و کشاورزیارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

 4، با انتقاد از تولید تیالپیا در داخل اظهار کرد: سازمان محیط زیست مجوز تولید تیالپیا تنها به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ین استان خراسان جنوبی، سمنان، یزد و قم که به آب های داخلی ارتباطی ندارند، داده است چرا که آنها به این نتیجه رسیدند که تولید ا

 .ماهی برای اکوسیستم خطرناک است
با توجه به آنکه در تولید این ماهی با   تولیدکننده بزرگ قزل آال در دنیا به شمار می رود، افزود: 5ایران جزء   وی با اشاره به اینکه

ازار روبروست معضالت متعددی نظیر اصالح نژاد، واردات تخم چشم زده،عدم فرآوری محصول قابل مصرف به بازار و... به ب
 ،جای این سوال مطرح است که چرا مسئوالن شیالت بر تولید تیالپیا اصرار می ورزند؟

 قاسمی با اشاره به اینکه تولید تیالپیا تنها به دلیل توجیه واردات در کشور انجام می شود،گفت: بنده معتقدم که مسئوالن سازمان شیالت
اشتباه به مردم بدهند و به عبارتی تولید این ماهی را که برای اکوسیستم خطرناک با تولید تیالپیا در کشور قصد دارند آدرس 

 .است،توجیه کنند
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه تیالپیا ماهی بومی کشور نیست و می تواند آسیب جدی به محیط زیست وارد کند از این رو 

شیالت انتظار می رفت به جای دریافت مجوز تولید تیالپیا، بر روی ارتقای بهره از سیاست گذاران شیالت و موسسه علوم تحقیقات 
و فرآوری گونه های ماهیان خاویاری، قزل آال و کپور ماهیان کار می کردند  وری . 

م کاالی قل 1399وی در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون ممنوعیت واردات تیالپیا افزود: با توجه به آنکه تیالپیا جز فهرست 
 .ممنوعه واردات نیست، از این رو این امر نشان می دهد که با شرایطی تیالپیا می تواند وارد کشور شود

واردات تیالپیا ،تولید قزل آال را به شدت تحت تاثیر خود  :مدیرعامل اتحادیه تکثیر،پرورش و صادرات آبزیان در پایان تصریح کرد

نی ها را شمردند و ماهی فرآوری شده و قابل مصرف را روانه بازار ایران کردندقرار داد چرا که چینی ها دندان ایرا . 
 

 لینک خبر 
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 شکر
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 شیر و فرآورده ها
 

 ایرنا  – 19/7/1397تاریخ : 

درصد افزایش یافت 5.۷تولید شیر خام در کشور   
خام در کشور نه تنها کاهش نیافته  معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی گفت: تولید شیر -ایرنا  -نوشهر

داشته است درصد افزایش 5.۷بلکه نسبت به سال گذشته  . 
رضایی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده شهرستان تنکابن در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: روند  مرتضی

درصد را داشته اند و هیچگونه  10افزایش تولید شیرخام در کشور به گونه ای است که برخی دامداری های صنعتی افزایش بیش از 
 .کمبودی در این زمینه وجود ندارد

با بیان اینکه در سال گذشته حدود یک میلیون تن شیر توسط صنایع لبنی به خارج از کشور صادر شده است، اظهار داشت: برای  وی
جلوگیری از کاهش قیمت شیر، سازمان تعاون روستایی موظف شده تا شیر مازاد را خریداری کرده و آن را به شیر خشک تبدیل 

 .نماید
شک از محصوالت مورد نیاز در کشور است که با تولید آن در داخل شاهد کاهش میزان واردات در رضایی خاطر نشان کرد: شیر خ

 .این زمینه خواهیم بود
به گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در سال های گذشته کارخانه های بزرگ لبنی به طور مستقیم شیر را 

های بزرگ و کوچک زیادی خواهان جمع آوری شیر هستندخریداری می کردند اما اکنون کارخانه  . 
 .وی یادآور شد: باید افزایش محصوالت لبنی را از جنبه های دیگر مورد بررسی قرار داد تا شاهد ثبات قیمت ها در این زمینه باشیم

یر خشک از جانب وزارت جهاد رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی در روزهای گذشته تولید و صادرات ش
 .کشاورزی را عامل کمبود شیر خام و افزایش قیمت این کاال اعالم کرده بود

تومان در هر کیلوگرم رسیده که افزایش بیش  740ماه گذشته قیمت شیر خام به یک هزار و  4علی احسان مظفری گفت که در طول 
تومانی را نشان می دهد 500از  . 

هزار تن شیرخشک در کشور مصرف می شود 70، سالیانه تا بنا بر آمارهای رسمی . 
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
 

 فود پرس  – 1/7/1397تاریخ : 

مهر 20ممنوعیت صادرات سیب زمینی و رب گوجه از   
مهر ماه صادرات سیب زمینی و رب گوجه فرنگی از کشور  20بر اساس مکاتبه وزیر صنعت با رئیس گمرک، از روز 

  .ممنوع خواهد بود
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ محمد شریعتمداری وزیر صنعت در مکاتبه ای با فرود عسگری رئیس گمرک 

صادرت سیب زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه فرنگی تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد بودمهر ماه  20اعالم کرد، از روز  . 
چندی قبل حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر صنعت، در خواست ممنوعیت صادرات سیب زمینی را مطرح و از عدم 

 .اجرایی ممنوعیت رب گوجه فرنگی انتقاد کرده بود
زمینی در بازار داخلی و همچنین ضرورت تأمین د کشاورزی آمده است، نظر به محدودیت عرضه سیبدر متن نامه وزیر جها

زمینی و همچنین صادرات سیب 97/7/15خوراک دام و طیور، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با اعالم قبلی از تاریخ 
 .صادرات خوراک دام و طیور ممنوع اعالم گردد

فرنگی از تاریخ رغم ممنوعیت صادرات گوجهر است که متأسفانه علیضمناً الزم به ذک  170799موضوع نامه شماره  97/6/27

طور که فرنگی همانشود. در مورد صادرات رب گوجهفرنگی صادر میهای روزانه گمرک، گوجهطبق گزارش 97/6/27مورخ 
صورت مدت و بعد از آن با تمهیداتی بهاتخاذ ممنوعیت در کوتاهاعالم گردید بایستی با  97/2/20مورخ  11867/20طی نامه شماره 

 .درصدی از تولید با نگاه به تأمین بازار داخل مجوز صادرات داده شود
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

ایرنا  – 16/7/1397تاریخ :   

 صادرات رب گوجه، سیب زمینی و خوراک دام و طیور ممنوع شد
اسالمی ایران، صادرات سیب زمینی،  وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس گمرک جمهوری -ایرنا -تهران

ممنوع اعالم کرد خوراک دام و طیور و رب گوجه فرنگی را . 
محمد شریعتمداری»صنعت، معدن و تجارت، در نامه  به گزارش دوشنبه وزارت ، ممنوعیت صادرات سیب زمینی، خوراک دام و «

تا اطالع بعدی است 1397طیور و رب گوجه فرنگی از بیستم مهرماه  .  
( ممنوع شد07011000( و )07019000(، )07142000(، )07143000های )صادرات سیب زمینی با ردیف تعرفه .  

( نیز جزو ممنوعیت 23099030( و )23099040(، )23099090(، )23080000های )ور با ردیف تعرفهخوراک دام و طی
  .هاست

( تا 21032000( و )20095000(، )20029090(، )20029010(، )20021000های )فرنگی با ردیف تعرفهصدور رب گوجه
 .اطالع بعدی ممنوع اعالم شد

هزار تن گوجه فرنگی در  500تولید پنج میلیون و  1396 - 97شاورزی در سال زراعی به گزارش ایرنا، طبق آمار وزارت جهاد ک
هکتار مربوط به طرح استمرار و کشت  51هزار و  59هزار تن در  381میلیون و  2هکتار پیش بینی شده که  281هزار و  122

 .بهاره است
ط به کشت تابستانه تولید می شودهکتار مربو 222هزار و  63هزار تن محصول نیز در  112سه میلیون و  . 

میلیون و  154هزار تن گوجه فرنگی به ارزش  532در بحث صادرات نیز پارسال حدود  هزار تن رب  134هزار دالر و  500

هزار دالر به کشورهای هدف صادر شد 500میلیون و  189گوجه فرنگی به ارزش  . 
هزار تن رب گوجه فرنگی به ارزش  48میلیون دالر و  112ی به ارزش هزار تن گوجه فرنگ 306در پنج ماهه امسال نیز نزدیک 

میلیون دالر به عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرات صورت گرفت 68 . 
کیلوگرم برآورد شده  50سرانه مصرف گوجه فرنگی تازه خوری و سس و رب گوجه فرنگی فرآوری شده برای هر ایرانی حدود 

 .است
مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید سیب زمینی گفت همچنین تولید  1396 - 97برای سال زراعی  :

هکتار پیش بینی شده است که از این میزان سه میلیون و  402هزار و  141هزار تن سیب زمینی در  930حدود چهار میلیون و 
یزه استهکتار، کشت پای 100هزار و  97هزار تن در  300 . 

« هکتار نیز در طرح استمرار و بهاره تولید می شود  302هزار و  64هزار تن در  627ادامه داد: یک میلیون و « حسین اصغری

 .که بخش عمده آن محقق شده است
ارزش هزار تن به  148هزار تن عنوان کرد و افزود: در پنج ماهه امسال  610وی میزان صادرات پارسال سیب زمینی را بیش از 

میلیون دالر به عراق و افغانستان صادر شد 50 . 
کیلوگرم است 45تا  43به گفته وی، سرانه مصرف سیب زمینی تازه خوری و فرآوری شده در کشور  . 

کشتی حامل  17مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: از « حمید ورناصری»امروز همچنین 
دام و طیور، تاکنون چند محموله به بندر امام)ره( رسیده است و هیچ کمبودی در تامین ذرت، کنجاله سویا و جو نداریمنهاده های  . 

میلیون تن انواع نهاده های دامی ذرت، جو و کنجاله سویا به ارزش حدود سه میلیارد دالر وارد می  9طبق آمارها، سالیانه نزدیک به 
رصد نهاده های مورد نیاز کشور وارداتی استد 80شود؛ در واقع نزدیک به  . 

تومان وارد می شود 4200نهاده های دام و طیور جزو کاالهای اساسی و اولویت یک به شمار می آید که با ارز رسمی   
. 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 19/7/1397تاریخ :   

  تیالپیا توجیهی برای واردات/واردات تیالپیا با اما و اگرهایی همراه است
ماهی بومی کشورنیست، از این رو تولید این ماهی تنها به دلیل توجیه یک مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه تیالپیا 

 .واردات انجام می شود
صنعت،تجارت و کشاورزیارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

 4، با انتقاد از تولید تیالپیا در داخل اظهار کرد: سازمان محیط زیست مجوز تولید تیالپیا تنها به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ین نتیجه رسیدند که تولید این استان خراسان جنوبی، سمنان، یزد و قم که به آب های داخلی ارتباطی ندارند، داده است چرا که آنها به ا

 .ماهی برای اکوسیستم خطرناک است
با توجه به آنکه در تولید این ماهی با   تولیدکننده بزرگ قزل آال در دنیا به شمار می رود، افزود: 5ایران جزء   وی با اشاره به اینکه

بل مصرف به بازار و... به بازار روبروست معضالت متعددی نظیر اصالح نژاد، واردات تخم چشم زده،عدم فرآوری محصول قا
 ،جای این سوال مطرح است که چرا مسئوالن شیالت بر تولید تیالپیا اصرار می ورزند؟

 قاسمی با اشاره به اینکه تولید تیالپیا تنها به دلیل توجیه واردات در کشور انجام می شود،گفت: بنده معتقدم که مسئوالن سازمان شیالت
یا در کشور قصد دارند آدرس اشتباه به مردم بدهند و به عبارتی تولید این ماهی را که برای اکوسیستم خطرناک با تولید تیالپ

 .است،توجیه کنند
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه تیالپیا ماهی بومی کشور نیست و می تواند آسیب جدی به محیط زیست وارد کند از این رو 

یالت و موسسه علوم تحقیقات شیالت انتظار می رفت به جای دریافت مجوز تولید تیالپیا، بر روی ارتقای بهره از سیاست گذاران ش
و فرآوری گونه های ماهیان خاویاری، قزل آال و کپور ماهیان کار می کردند  وری . 

قلم کاالی  1399ه تیالپیا جز فهرست وی در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون ممنوعیت واردات تیالپیا افزود: با توجه به آنک
 .ممنوعه واردات نیست، از این رو این امر نشان می دهد که با شرایطی تیالپیا می تواند وارد کشور شود

واردات تیالپیا ،تولید قزل آال را به شدت تحت تاثیر خود  :مدیرعامل اتحادیه تکثیر،پرورش و صادرات آبزیان در پایان تصریح کرد

چرا که چینی ها دندان ایرانی ها را شمردند و ماهی فرآوری شده و قابل مصرف را روانه بازار ایران کردند قرار داد . 
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

ایرنا  – 17/7/1397تاریخ :   

 واردات دام زنده خارجی به سیستان و بلوچستان نهایی شده است
واردات دام زنده از کشورهای دیگر  معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: برنامه -ایرنا -زاهدان

عملیاتی می شود شده و بزودیبه سیستان و بلوچستان نهایی  . 
به گزارش ایرنا علی صفر ماکنعلی در سفر به زاهدان دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های 

هزار تا یک میلیون راس دام زنده در اولویت قرار دارد 700سیستان و بلوچستان در بخش کشتار و بسته بندی، واردات ساالنه  . 
وی افزود: پس از ورود دام زنده و ذبح و بسته بندی در کشتارگاهها و واحدهای بسته بندی این استان گوشت حاصله برای تامین نیاز 

 .کشور و صادرات مورد استفاده قرار گیرد
ن و بلوچستان ورود معاون دامپزشکی کشور گفت: همچنین یکی دیگر از برنامه های این سازمان برای استفاده از ظرفیت های سیستا

الشه در آینده نزدیک از کشورهای خاص به این استان برای بسته بندی است تا با ایجاد ارزش افزوده به بخش اشتغال این منطقه از 
 .ایران اسالمی کمک شود

در نشست فعاالن  معاون سازمان دامپزشکی امروز در سفر یک روزه به سیستان و بلوچستان کشتارگاه دام در زاهدان را افتتاح و
 .حوزه کشاورزی این استان شرکت کرد

ماکنعلی گفت: امیدواریم با برنامه های پیش بینی شده برای این استان در سال آینده شاهد رونق و توسعه این بخش و اشتغالزایی در 
 منطقه باشیم

 
 

 لینک خبر 
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 صادارت و واردات 
 

فود پرس  -  19/7/1397تاریخ :   

درصدی صادرات پسته در سال جاری/ دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست و فسادآور است 90افت   
از یک گوید: تفاوت صادرات بیش زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان میسیدمهدی طبیب <مواد غذایی

دهنده بروز یک فاجعه استمیلیون دالری آن در سال جاری، نشان 100میلیارد دالری پسته در سال گذشته با صادرات حداکثر  .  
میز پسته کشور در محل اتاق کرمان برگزار و بر مواردی از جمله حفظ جایگاه پسته در بازارهای جهانی، در نظر گرفتن تمهیدات 

باغات پسته و اختصاص تسهیالت بالعوض و یا ارزان برای باغداران پسته تاکید شدالزم برای نگهداری از  . 
این نشست با حضور معاون سازمان توسعه تجارت، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی، رئیس و جمعی از اعضای 

ن برگزار شدهیات نمایندگان اتاق کرمان، فعاالن و صادرکنندگان پسته و مدیران اقتصادی استا . 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست با اشاره به ابعاد وسیع فاجعه اتفاق افتاده در صنعت پسته 

میلیون دالری آن در سال جاری،  100گفت: تفاوت صادرات بیش از یک میلیارد دالری پسته در سال گذشته با صادرات حداکثر 
درصد تولید این محصول کاهش یافته و به همین دلیل  90یک فاجعه است. هنوز این باور وجود ندارد که بیش از دهنده بروز نشان

 .تصمیمات جدی در این رابطه اتخاذ نشده است
هزار میلیارد تومان است، گفت: باید برای حفظ باغات پسته تالش جدی  60سیدمهدی طبیب زاده با بیان اینکه ارزش باغات پسته 

رت گیرد تا بتوان در سال های آینده پسته تولید کردصو در بحران به وجود آمده نه تنها تولیدکننده پسته بلکه تمام مقدمات و ماخرات  .

آن مانند تاجر، حمل و نقل، کارگر و واحدهای فرآوری آسیب دیده اند. از بانک های عامل همراهی با فعاالن پسته و از دولت تعیین 
ا خواستاریمتکلیف نرخ ارز ر . 

 درخواست اعطای تسهیالت ارزان قیمت به باغداران
 5محسن جالل پور، صادرکننده نمونه پسته و فعال اقتصادی در این نشست با اشاره به اینکه میزان تولید پسته در سال جاری حداکثر 

ای برای حفظ و نگهداری از باغات پسته درصد تولید این محصول در سال های گذشته است، گفت: به جز مسئله تولید پسته اگر چاره
 .صورت نگیرد، این باغات به عنوان سرمایه استان و کشور از بین می روند

میلیون تومانی یکساله به  10تا  5جالل پور افزود: در این رابطه پیشنهاد می شود برای هر هکتار باغ پسته تسهیالت ارزان قیمت 
باشد تا بتوانند از باغات خود نگهداری کنند 98ت آن سال باغداران داده شود که زمان بازپرداخ . 

وی در رابطه با وضعیت بازار ثانویه ادامه داد: تنها راه خرید ارز از بازار ثانویه ثبت سفارش هاست که در حال حاضر ثبت 
له به معنای آن است که سفارش های بسیار کمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار ثانویه تایید می شود و این مسئ

 .عرضه و تقاضا نقشی در تعیین نرخ ارز ندارند
جالل پور تصریح کرد: دولت باید تمهیدی بیندیشد تا یکسری کاالها و محصوالت را به ارز غیرپتروشیمی وصل کند تا محصولی 

ول است و اگر تکلیف ارز بازار پسته مشخص مانند پسته بتواند با پتروشیمی ها رقابت کند. ایجاد بازار دو نرخی برای پسته غیرمعق
 .شود بازار داخل خود را با آن قیمت وفق خواهد داد

اند و جالل پور در رابطه با تامین مالی صادرات پسته در استان گفت: همه بانک ها با بهانه اینکه فعاالن پسته ورشکست شده 

لبات خود سخت گیری می کنند. در این زمینه باید برای تامین وضعیت اقتصادی خوبی ندارند در پرداخت تسهیالت و وصول مطا
 .مالی صادرات پسته کشور اقدام الزم صورت گیرد

ساله پسته نباید آسیب ببیند 100صادرات     
سال گذشته به طور مداوم وجود داشته است، 100رئیس انجمن پسته ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه صادرات پسته در طول

گفت: از صادرات محصوالت تولیدی سنتی و دستی مانند پسته، فرش و پنبه، فقط پسته باقی مانده که باید برای ادامه صادرات آن 
 .تالش کرد

نیز چنین شرایط سختی برای کشاورزان به وجود آمد و تولید پسته به شدت کاهش یافت اما فعاالن این  1358ابطحی افزود: در سال 
ین شرایط را به فرصت تبدیل کنند که امیدواریم در سال جاری نیز این شرایط اتفاق بیفتدحوزه توانستند ا . 

 دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: زمزمه هایی مبنی بر صادرات پسته با نرخ ارز بازار ثانویه و عرضه پسته 

یحی مطرح می شود که باید گفت دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست و فسادآور استدر داخل کشور با نرخ ترج . 
محمدرضا پورابراهیمی افزود: باید مسیر بازار ثانویه متناسب با عرضه و تقاضا طی شود و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازار  

ستثانویه هیچ منطق اقتصادی ندارد و توزیع رانت در اقتصاد کشور ا . 
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وی ادامه داد: خسارت های وارد شده به چرخه تولید، فرآوری و صادرات پسته بسیار سنگین است که در این رابطه باید در استمهال 
باشد 97وام های بانکی صادرکنندگان پسته مبنای عمل سررسیدهای تا پایان سال  . 
ران گفت: از دست دادن برند پسته ایران در دنیا به معنای از در ادامه معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ای

 .دست دادن سرمایه اجتماعی کشورمان است و باید برای حفظ جایگاه پسته ایران در بازارهای جهان تالش کرد
ولید محمدرضا مودودی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت سخنگوی بخش خصوصی در دولت است، افزود: در سال جاری که ت 

پسته بشدت کاهش یافته درخواست برخی فعاالن پسته مبنی بر ورود موقت پسته به کشور و صادرات مجدد آن برای حفظ بازارهای 
 .پسته ایران، مشکلی ایجاد نمی کند

برای محدود در شرایطی که پسته با بحران روبرو شده تجارت این محصول نیز چندان معنا ندارد. هیچ برنامه ای  :وی ادامه داد

کردن صادرات محصوالت کشاورزی وجود ندارد و تصمیم گیری در حوزه محصوالت کشاورزی به وزیر مربوطه واگذار شده 
 .است

مودودی تصریح کرد: در تحریم ها با کاهش ارزش پول ملی فرصت مناسبی برای افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه گردشگری  

یر بخش های اقتصادی کشور یک تهدید خواهد بودایجاد می شود در حالی که برای سا  
 

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=58cc602b7af64e68aec94227b9e897d5&Title=%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 صادارت و  واردات 
 

ایران اکونا  – 17/7/1397تاریخ :   
 

ممنوع شد دو محصول کشاورزی صادرات  
سیب زمینی، خوراک دام و  صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس گمرک جمهوری اسالمی ایران، صادرات وزیر

 .طیور و رب گوجه فرنگی را ممنوع اعالم کرد
 صادرات رب گوجه، سیب زمینی و خوراک دام و طیور ممنوع شد

، ممنوعیت صادرات سیب زمینی، خوراک دام و طیور «محمد شریعتمداری»وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه   به گزارش
تا اطالع بعدی است 1397و رب گوجه فرنگی از بیستم مهرماه  .  
( ممنوع شد07011000( و )07019000(، )07142000(، )43000071های )صادرات سیب زمینی با ردیف تعرفه .  

( نیز جزو ممنوعیت 23099030( و )23099040(، )23099090(، )23080000های )خوراک دام و طیور با ردیف تعرفه
  .هاست

( تا 21032000( و )20095000(، )20029090(، )20029010(، )20021000های )فرنگی با ردیف تعرفهصدور رب گوجه
 .اطالع بعدی ممنوع اعالم شد

تولید پنج میلیون و  1396 - 97طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی   هزار و  122هزار تن گوجه فرنگی در  500

میلیون و  2هکتار پیش بینی شده که  281 هکتار مربوط به طرح استمرار و کشت بهاره است 51هزار و  59هزار تن در  381 . 
هکتار مربوط به کشت تابستانه تولید می شود 222هزار و  63هزار تن محصول نیز در  112ون و سه میلی . 

میلیون و  154هزار تن گوجه فرنگی به ارزش  532در بحث صادرات نیز پارسال حدود  هزار تن رب  134هزار دالر و  500

شد هزار دالر به کشورهای هدف صادر 500میلیون و  189گوجه فرنگی به ارزش  . 
هزار تن رب گوجه فرنگی به ارزش  48میلیون دالر و  112هزار تن گوجه فرنگی به ارزش  306در پنج ماهه امسال نیز نزدیک 

میلیون دالر به عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرات صورت گرفت 68 . 
کیلوگرم برآورد شده  50برای هر ایرانی حدود  سرانه مصرف گوجه فرنگی تازه خوری و سس و رب گوجه فرنگی فرآوری شده

 .است
تولید  1396 - 97همچنین مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید سیب زمینی گفت: برای سال زراعی 

ه میلیون و هکتار پیش بینی شده است که از این میزان س 402هزار و  141هزار تن سیب زمینی در  930حدود چهار میلیون و 
هکتار، کشت پاییزه است 100هزار و  97هزار تن در  300 . 

« هکتار نیز در طرح استمرار و بهاره تولید می شود  302هزار و  64هزار تن در  627ادامه داد: یک میلیون و « حسین اصغری

 .که بخش عمده آن محقق شده است
هزار تن به ارزش  148ن عنوان کرد و افزود: در پنج ماهه امسال هزار ت 610وی میزان صادرات پارسال سیب زمینی را بیش از 

میلیون دالر به عراق و افغانستان صادر شد 50 . 
کیلوگرم است 45تا  43به گفته وی، سرانه مصرف سیب زمینی تازه خوری و فرآوری شده در کشور  . 

ت: از مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گف« حمید ورناصری»امروز همچنین  کشتی حامل نهاده های دام و طیور،  17

 .رسیده است و هیچ کمبودی در تامین ذرت، کنجاله سویا و جو نداریم (تاکنون چند محموله به بندر امام)ره
می میلیون تن انواع نهاده های دامی ذرت، جو و کنجاله سویا به ارزش حدود سه میلیارد دالر وارد  9طبق آمارها، سالیانه نزدیک به 

 .درصد نهاده های مورد نیاز کشور وارداتی است 80شود؛ در واقع نزدیک به 
تومان وارد می شود 4200نهاده های دام و طیور جزو کاالهای اساسی و اولویت یک به شمار می آید که با ارز رسمی  . 

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 
 ایرنا  – 15/7/1397تاریخ : 

 افغانستان واردات زعفران را ممنوع کرد

واردات پیاز و  دامداری این کشور، افغانستان براساس پیشنهاد وزارت کشاورزی وریاست جمهوری  -ایرنا  - کابل

فرصت برای توسعه کشت زعفران و بهبود صادرات در داخل فراهم شود زعفران را به افغانستان ممنوع کرد تا . 
میم بر اساس پیشنهاد وزارتخانه وزیر کشاورزی افغانستان روز یکشنبه اعالم کرد که این تص« نصیراحمد درانی»به گزارش ایرنا، 

 .او انجام شده و این کار باعث می شود که توجه بر رشد توسعه کشت زعفران متمرکز شود
وی گفت که واردات زعفران خارجی و صادر کردن دوباره آن ، اعتبار زعفران افغانستان را که طی سه سال گذشته کیفیت خود را 

خطر محسوب می شوددر سطح نخست جهان حفظ کرده است، یک  . 
به گفته درانی همچنین واردات پیاز زعفران به خاطر احتمال انتقال امراض گیاه زعفران و کاهش برداشت و اثر منفی که بر تولید و 

 .کیفیت زعفران افغانستان خواهد داشت، ممنوع شده است
این کشور خواستار منع واردات زعفران و پیاز آن به  پیش از این اتحادیه زعفران کاران افغانستان نیز در دیدار با رئیس جمهوری

 .کشور شده بود، هر چند واردات زعفران وصادرات دوباره آن را از افغانستان تاکنون تایید نکرده است
روز پیش در مجلس نمایندگان افغانستان گفت که تولید زعفران افغانستان در سال گذشته حدود  20درانی حدود  ن تن بود اما ای 10

تن زعفران صادر کرده است که بیانگر واردات قاچاقی زعفران و صادرات دوباره آن است 15کشور بیش از  . 
وی گفت که اگر جلو این روند گرفته نشود اثرات بدی بر تجارت و اعتبار زعفران افغانستان خواهد گذاشت و خواستار جلوگیری از 

 .آن شد
تن زعفران در سال زراعی  10.6م کرد که وزارت کشاورزی افغانستان سال گذشته اعال در این کشور تولید شده و این  1396

هکتار زمین تحت کشت زعفران برداشت شده است 205محصول از پنج هزار و  . 
تن زعفران در افغانستان تولید شود و برهمین اساس  14براساس طرح وزارت کشاورزی افغانستان قرار است طی پنج سال آینده 

از زعفران بین کشاورزان و گسترش مزارع آن افزایش خواهد یافتتوزیع پی . 

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

ایرنا  – 18/7/1397تاریخ :   
 

درصد کاهش یافت 23واردات برنج و موز به طور میانگین   
تازه ترین آمار تجارت خارجی گمرک نشان می دهد که در نیمه نخست امسال از نظر وزنی واردات برنج بررسی  -ایرنا -تهران

درصد افزایش یافت 4.97درصد و گوشت  23.20درصد کاهش و در مقابل گوشی تلفن همراه  33.32درصد و موز  14.12 . 
م کاالی عمده وارداتی و صادراتی خود ارائه می دهد؛ قل 15به گزارش ایرنا، گمرک پایان هر ماه جداولی از ترانزیت خارجی و 

  .قطعات منفصله تولید خودرو، برنج، گوشی تلفن همراه، موز، گوشت و روغن دانه آفتابگردان جزو کاالهای عمده وارداتی هستد
 قطعات منفصله صدرنشین کاالهای وارداتی  **

هزار دالر قطعات منفصله تولید خودرو وارد کشور شده بنابراین  439میلیون و  978برابر جداول گمرک در نیمه نخست امسال 
  .صدرنشین واردات در بازه زمانی موردنظر است

درصد رشد داشت 77.89ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  6همچنین واردات قطعات منفصله در  .  
درصد افزایش یافت  53ارزش واردات تلفن همراه  **  

ل از اجرای طرح کددار کردن گوشی تلفن همراه )رجیستری( با هدف ساماندهی رود گوشی ها به کشور و مبارزه با قاچاق یک سا
  .آن می گذرد و هم اکنون تمام نشان های تجاری مشمول این طرح هستند

دالر گوشی تلفن همراه وارد  486هزار و  692میلیون و  242ماهه نیمه نخست امسال نشان می دهد که به میزان  6بررسی آمار 
درصد افزایش دارد 53.54کشور شده که نسبت به مدت مشابه پارسال  .  

درصد رشد داشت 23.20واردات گوشی تلفن هراه از لحاظ وزنی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  .  
هزار تن موز وارد کشور شد  233بیش از  **  

ی وارداتی است که با نرخ ارز آزاد وارد کشور می شود البته در ماه های اردیبهشت و خرداد موز با نرخ ارز موز از جمله میوه ها
 .دولتی وارد کشور شد اما پس از آن از فهرست کاالی ضروری حذف شد و دیگر ارز یارانه ای به آن تخصیص نمی یابد

درصد  33.32که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی تن موز وارد کشور شد  722هزار و  233در نیمه نخست امسال 
  .کاهش داشت

تومان است( را نوسان نرخ ارز، تعلل برخی  500هزار و  10تا  8البته برخی کارشناسان دلیل افزایش قیمت موز )که در بازار بین 
  .واردکنندگان در انجام واردات و حضور دالالن در این بخش می دانند

میلیون و  217زمانی یاد شده  در بازه ماه نخست  6دالر ارز برای واردات موز از کشور خارج شده که نسبت به  72هزار و  871

درصد کاهش داشت 19.30پارسال  . 
 هزار تن برنج وارد کشور شد  935 **

کشت می شود؛ سهم واردات از میلیون تن آن در داخل کشور  2تا  1.7میلیون تن است که  3.2مصرف سالیانه برنج در کشور حدود 
میلیون تن در سال بوده و هند، بزرگترین تامین کننده برنج مورد نیاز ایران است؛ پاکستان، تایلند و  1.5تا  1.2بازار برنج سالیانه 

 .اروگوئه هم بخش دیگری از برنج وارداتی ایران را تامین می کنند
رداشت آن در کشور آغاز و تا پایان آذرماه ادامه دارد، بررسی جداول گمرک با توجه به اینکه ممنوعیت واردات برنج از فصل ب

درصد کاهش یافت 5.85درصد و از لحاظ ارزشی  14.12نشان می دهد که در نیمه نخست امسال واردات برنج از لحاظ وزنی  .  
ر وارد کشور شددال 904هزار و  67میلیون و  964تن برنج به ارزش  647هزار و  935دربازه زمانی مذکور  .  

 واردات گوشت پنج درصد افزایش یافت  **
قلم کاالی عمده وارداتی در نیمه نخست امسال است که واردات آن نسبت  15برپایه بررسی جداول گمرک، گوشت منجمد گاوی جزو 

درصد رشد داشت 6درصد و از لحاظ ارزشی  4.97به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی  .  
هزار دالر وارد کشور شده است 871میلیون و  217تن گوشت به ارزش  273هزار و  51خست امسال ماه ن 6طی  .  

درصدی واردات روغن دانه آفتابگردان  38کاهش  **  
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران، خام عالوه بر مصرف خوراکی در صنعت نیز استفاده می شود رتبه چهاردهم را 

ماه نخست امسال به کشور دارد 6وارداتی طی در کاالهای  .  
دالر وارد کشور شد که  391هزار و  316میلیون و  191تن از این روغن ها به ارزش  919هزار و  233در بازه زمانی مذکور 

  .اغلب در صنایع روغن کشی کاربرد دارد
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درصد کاهش داشت 40.41و از نظر ارزشی نیز  درصد 37.94برابر آمارهای گمرک واردات انواع این روغن ها از نظر وزنی  .  
میلیون دالر وارد کشور  182میلیارد و  22تن کاال به ارزش  220میلیون و  16به گزارش ایرنا، در مجموع در نیمه نخست امسال 

درصد کاهش داشت 11.93درصد و از نظر ارزشی  9.3شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی  .  
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 
ایرنا – 21/7/1397تاریخ :   

 میگو گلستان به اروپا می رود
مستقیم به اتحادیه استان برای صادرات  مدیرکل دامپزشکی گلستان اعالم کرد: میگوی تولیدی این -ایرنا  -گرگان 

دامپزشکی دریافت کرد اروپا مجوز الزم از سوی سازمان . 
به گزارش ایرنا، محمود رضا وفایی روز شنبه در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: این در حالی است که در گذشته صادرات 

 .میگو این استان با برند سایر استان ها به ویژه جنوب انجام می شد
یافت این مجوز از سازمان دامپزشکی، میگو فرآوری شده استان گلستان با کمترین هزینه به کشورهای اروپایی صادر وی گفت: با در

  .می شود
کیلوگرم به کشور اسپانیا برای نخستین بار از گلستان برنامه ریزی شده است که  50وی اضافه کرد: صادرات میگو گرم به مقدار 

این محصول را به کشورهای اروپایی تسهیل می کنداین اقدام راه باز شدن صادرات  . 
به گفته وفایی پیش از این، کد صادرات مستقیم میگو برای واحدهای فرآوری میگو استان گلستان به کشورهای چین و امارات صادر 

 .شده بود
ر آبان ادامه می یابد ، گفت: پیش وی با اشاره به این که پرورش میگو در استان در نیمه نخست امسال انجام و برداشت آن تا اواخ

 .بینی می شود امسال صادرات دو تا سه تن میگو فرآوری شده از استان گلستان به طور مستقیم به کشور اسپانیا صورت گیرد
ه هکتار از مزارع پرورش این آبزی در گلستان رها شد ک 830به گزارش ایرنا، اردیبهشت ماه امسال دو میلیون قطعه بچه میگو در 

درصد این تولیدات قابلیت صادرات خواهند داشت 70به گفته معاون آبزی پروری اداره کل شیالت استان تا پایان فصل برداشت،  .  
گلستان هشت مرکز عمل آوری میگو دارد که به گفته مدیرکل شیالت استان پیش بینی می شود در فصل برداشت یک ماهه امسال 

ولیدی را عمل آوری و بسته بندی کنندتن میگوی ت 500هزار و  2بیش از  . 
به گفته کارشناسان شیالت، میگوی تکثیری در این مجتمع از نوع وانامی است، این گونه به علت شوری کم آب و اقلیم و خاک 

گرم می رسد 15روز پرورش یافته و به وزن  120مناسب در مدت  . 
ع تولید میگو در شمال کشور استسایت پرورشی گمیشان واقع در شمال غرب گلستان تنها مجتم . 

 

 لینک خبر 
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واردات  صادرات و  

 
 ایرنا  – 21/7/1397تاریخ : 

میلیون دالر بود 10پارسال تراز تجاری گل و گیاه، مثبت   
میلیون  25جهاد کشاورزی گفت: پارسال  زینتی و قارچ وزارتمدیرکل دفتر امور گلخانه، گل و گیاهان  -ایرنا -تهران

 میلیون دالر تراز مثبت 10بذر، پیاز و نشای گل و گیاهان زینتی داشتیم که  میلیون دالر واردات 14دالر صادرات و 
 .تجاری را نشان می دهد

ه بازدید از مرکز تکثیر اندام گل و گیاهان امروز )شنبه( در حاشی« غالمرضا تقوی»به گزارش خبرنگار اعزامی اقتصادی ایرنا، 
افزود: با توجه به نوسان اخیر نرخ ارز و اختالف باالی قیمت داخلی و گل و گیاه « کواکل»ورامین موسوم به  -زینتی در پاکدشت

 .وارداتی بازار رقابتی برای محصوالت داخلی ایجاد شده است
میلیون بوته، نشا و پیاز نیاز  60را چهار میلیون شاخه دانست و گفت: به واردات  وی نیاز سالیانه کشور به گل های رز شاخه بریده

  .داشتیم که با افزایش تولیدات داخلی اکنون این میزان به نصف رسیده است
« رز میلیون عدد گل شاخه بریده و گلدانی در کشور تولید شد که چهار میلیون آن گل  500میلیارد و  2ماه امسال بیش از  6در 

 .«شاخه بریده بود
 .وی اضافه کرد: اکنون روان سازی صادرات و پیمان سپاری ارزی را در دستور کار داریم

به گفته وی، ایران از لحاظ توسعه گلخانه ها بین کشورهای جهان در پنج سال اخیر رتبه اول تا دوم را به خود اختصاص داده است 
ت جهان را در اختیار دارد که قابل توجه نیست و علت آن اختالف قیمت گل و گیاه اما از لحاظ صادرات یک دهم بازارهای صادرا

 .داخلی و خارجی است
 توسعه گلخانه برای حفظ آب و خاک  **

تقوی یکی از اصلی ترین راهکارهای حفظ منابع پایه همچون آب و خاک را توسعه گلخانه ها عنوان کرد و گفت: اکنون در کشور ما 
هزار هکتار  55به  1404هزار هکتار و در سال  48ار گلخانه داریم که مقرر شده است در برنامه ششم توسعه به هزار هکت 13ن 

 .برسد
هزار هکتار گلخانه منتقل  23هزار هکتار گل و گیاه کشت شده در فضای باز به  230وی افزود: همچنین طبق برنامه قرار است 

 .شود
درصد برنامه محقق شده است 98هکتار گلخانه ساخته و  357یک هزار و این مسوول اضافه کرد: امسال نزدیک  . 

دار مقیم کانادا برای تهیه پیاز وی اضافه کرد: در تولید پیاز گل لیلیوم و الله به سرمایه گذاری نیازمندیم که هفته گذشته یک سرمایه
 .گل لیلیوم توافق کرد تا در فیروزکوه تولید داشته باشیم

میلیارد تومان تسهیالت بانکی  20انه گل و گیاه کشور نیازمند تکمیل پای **  
مدیرکل دفتر امور گلخانه، گل و گیاهان زینتی و قارچ در پاسخ به ایرنا گفت: هفته گذشته از پایانه گل و گیاه کشور بازدیدی داشتیم 

و تجهیز ناوگان شبکه مویرگی است که  درصد این پروژه اجرایی شده و مهمترین موضوع فعلی این پروژه تکمیل 90تا  85که 
میلیارد تومان تسهیالت بانکی است 20نیازمند  . 

میلیارد تومانی  20وی علت تاخیر در تکمیل طرح تجمیع، رتبه بندی، بسته بندی و صادرات گل و گیاه کشور را دریافت تسهیالت 
بانک کشاورزی ارایه شده است و در صورت اخذ درخواست دریافت دوباره تسهیالت به  :در سال های گذشته دانست و گفت

  .تسهیالفت تکمیل خواهد شد
درصد پیشرفت فیزیکی داشت که یکی از دالیل تاخیر،  40فقط  1394است که تا سال  1384به گفته وی، این پروژه مربوط به سال 

 .نوسان نرخ ارز بود؛ زیرا تجهیزات الزم وارد نشد
هکتار فضای باز و پنج هزار مترمربع گلخانه در احمد آباد مستوفی 1.۵ی گل و گیاه مساحت به گزارش ایرنا، پایانه صادرات
 .شهرستان اسالمشهر قرار دارد

میلیون یورو با تولید اندام گل و گیاه زینتی 15جلوگیری از خروج سالیانه  **  
تولید مرکز تکثیر اندام گل و گیاهان زینتی  مدیرکل دفتر امور گلخانه، گل و گیاهان زینتی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی توان

میلیون یورو در سال  15میلیون نشا در سال برسد که با از خروج  25میلیون نشا اعالم کرد که قرار است به  10کواکل را سالیانه 
از ورود آفات و  جلوگیری می کند، قیمت تمام شده آن یک سوم واردات است و مزیت های دیگری مانند ایجاد اشتغال و جلوگیری
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 .بیماری های قرنطینه ای دارد
واریته وجود دارد و  300به گفته وی، این نخستین مرکز تولیدی تکثیر نشا و بذر گیاهان هلندی است که در برخی از آنها 

 .تولیدکنندگان می توانند به صورت نقدی و اقساطی خرید کنند
ین مرکز تولیدکننده، هزینه باالی سوخت، کمبود نقدینگی و افزایش قیمت نهاده های مدیرعامل ا« ابوالفضل ایران شاهی»البته به گفته 

 .تولید همچون سم، کود و کوکوپیت تولید را با مشکالتی همراه کرده است
داکنون در مرکز کواکل، اندام گل هایی همچون فوشیا، شمعدانی، اژدر، حنا، ساندویال، بگونیا، کوکب و کاالنکوئه تولید می شو . 

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

ایرنا  – 21/7/1397تاریخ :   

 ظرفیت صادرات گل و گیاه کشور یک میلیارد دالر است
دهد که ظرفیت صادرات گل و گیاه  نشان می علمیرئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران گفت: برآورد  -ایرنا-کرج

فقط پنج درصد آن محقق می شود زینتی کشور یک میلیارد دالر در سال است که . 
پژمان آزادی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا البرز در آستانه دومین کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی ایران افزود: 

ون دالر صادرات انواع گل و گیاه داریم که یکی از دالیل کمی صادرات این محصوالت شاید این است که میلی 40تا  30اکنون بین 
 .تولید گل با وجود سودهی، اشتغالزایی و امکان صادرات باال هنوز یک مساله استراتژیک تلقی نمی شود

پایین، سرانه مصرف گل در کشور هم بسیار پایین رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران خاطرنشان کرد: اکنون عالوه بر صادرات 
 .است که علت عمده آن باال بودن قیمت گل به دلیل وجود دالالن و واسطه ها است که بیشتر سود این بازار به جیب آنها می رود

آبی موجود باید بخشی  وی اظهار داشت: متاسفانه تنها مساله استراتژیک کشاورزی ما تامین غذا است در حالی که با توجه به بحران
 .از ظرفیت ها را به حمایت از محصوالت صادراتی مانند گل و گیاه اختصاص دهیم

رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران گفت: گل و گیاه نقش موثری در تامین سالمت روانی فرد و جامعه دارد اما باال بودن قیمت 
شده است آنان ، سبب کاهش مصرف سرانه این محصوالت در کشور . 

وی با اشاره به برگزاری دومین کنگره گل و گیاهان زینتی ایران در آبان ماه امسال در شهر محالت استان مرکزی، اضافه کرد: 
توسعه صادرات، اقتصاد و بازار گل و گیاهان زینتی از جمله موضوعات مورد بررسی در این کنگره با محوریت فعاالن بخش 

  .خصوصی است
موضوع نقش گیاهان بومی کم نهاده درفضای سبز با توجه به بحران کم آبی کشور از نکات محوری این کنگره است آزادی افزود:  . 

نوع مختلف داوودی که نشان دهنده ظرفیت باالی  800وی خاطرنشان کرد: همزمان با این کنگره جشنواره گل های داوودی با ارائه 
د که شرکت کنندگان ضمن حضور در جشنواره از گلخانه های تجاری موفق محالت به نژادی در جذب گردشگر است برگزار می شو

 .نیز بازدید می کنند
 .رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران گفت: همچنین در این کنگره تولیدکنندگان موفق تجارب خود را به حاضران ارائه می کنند

 811یاه زینتی کشور اشاره کرد و افزود: ساالنه از سطح یک هزارو رئیس انجمن گل وگیاهان زینتی ایران به سطح زیر گل و گ
 287هکتار سطح زیر کشت درخت و درختچه تزئینی تعداد  195هکتار یک میلیارد وهشت میلیون گل شاخه بریده ، یک هزارو 

ینی تولید می شودمیلیون بوته گیاه تزئ 424هکتار گیاهان فصلی و نشایی تعداد  470میلیون اصله درختچه و از سطح  . 
هزار تولیدکننده گل و گیاه  10آزادی در خصوص وضعیت اشتغال و صادرات بخش گل و گیاهان زینتی ایران گفت: اکنون بیش از 

هکتارفضای تحت شرایط کنترل شده ، فعالیت می کنند 200هزارو 2هکتار فضای باز و 500زینتی درسه هزارو . 
گل در تامین آرامش و سالمت روانی مردم اشاره کرد و بیان داشت: توسعه فناوری های جدید و وی با اشاره به نقش منحصر به فرد 

 .اصالح سیستم بازاریابی و توزیع گل از اقداماتی است که می تواند در کاهش هزینه ها و دسترسی ارزان تر مردم به گل موثر باشد
گیاهان زینتی ایران از اول تا سوم آبان ماه همزمان با جشنواره گل های  دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی دوساالنه گل و

 .داوودی در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی شهرستان محالت برگزار می شود
توسعه سازه ها و اتوماسیون گلخانه ای، به نژادی و به باغی، ریزازدیادی و بیوتکنولوژی، تغذیه و کشت هیدروپونیک، فیزیولوژی 

برداشت، توسعه و طراحی فضای سبز، توانمندی ها و چالش های صنعت گل، مدیریت بهینه مصرف آب و مدیریت آفات و  پس از

 .بیماری ها از جمله محورهای کنگره امسال است

 
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
 

 باشگاه خبرنگاران جوان – 20/7/1397تاریخ : 

  پیشنهاد کیلویی فروش نان دردی را دوا نمی کند
عدد نان را یک مقام مسئول گفت: نانوایان استان تهران در جلسه اخیر،پیشنهاد جایگزینی خرید کیلویی به جای هر 

  .داده اند
صنعت،تجارت و کشاورزیو نیمه حجیم صنعتی در گفت و گو با خبرنگار   محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم گروه  

، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت نان اظهار کرد: نانوایان استان تهران در جلسه اخیر واناقتصادی باشگاه خبرنگاران ج
 .استانداری، پیشنهادی مبنی بر فروش کیلویی را دادند که هم اکنون این موضوع در حال بررسی است

لویی فروشی این امکان وجود دارد که کیفیت به جای هر عدد نان جای بحث دارد چرا که در کی  جایگزینی خرید کیلویی  به گفته وی
 .نان کاهش یابد

درصدی نان از سوی رئیس جمهور جوابگوی هزینه نانوایان نیست،بیان کرد: با توجه به  10کرمی با اشاره به اینکه مجوز افزایش 
احتساب تورم هر سال، مجوز افزایش ده تاکنون ، افزایش هزینه های کارگری،آب،برق،گاز، بیمه و... و  93ثبات قیمت نان از سال 

 .درصدی قیمت نان با واکنش شدید نانوایان روبرو شده است چرا که جوابگوی هزینه آنها نیست
به این مقام مسئول ادامه داد: بنده معتقدم که دولت با آنالیز هزینه های تولید بهتر است مابه التفاوت نرخ کنونی با قیمت واقعی نان را 

دهد تا هیچ گونه تغییری در قیمت نان حاصل نشود و این امر به نفع نانوا،دولت و مردم استنانوایان  . 
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی و نیمه سنتی در پایان تصریح کرد: از مسئوالن دولتی انتظار می رود که به جای تصمیم گیری پشت 

واهی کنند تا راهکاری مناسب اندیشیده شود به گونه ای که مصرف درهای بسته، صاحب نظران را دور هم جمع کنند و از آنها نظرخ
 کنندگان و تولیدکنندگان متضرر نشوند

. 
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/7/1397تاریخ :   

  درصد افزایش یافت 60آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/قیمت میوه 
درصد  60قبل یک مقام مسئول گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید،قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال 

  .افزایش داشته است
صنعت،تجارت و کشاورزیاسدهللا کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: طی روزهای اخیر قیمت گوجه فرنگی به سبب کمبود در وانخبرنگاران ج
 .بازار با نوساناتی روبرو شد که علی رغم ممنوعیت صادرات، قیمت آن کاهش چندانی نداشته است

اخیر در برداشت مناطق گرمسیری پیش بینی می وی افزود: با توجه به پایان فصل برداشت گوجه فرنگی در مناطق سردسیری و ت
 .شود که قیمت گوجه فرنگی به نرخ سابق خود در بازار بازنگردد

تومان در میدان اعالم کرد و  500هزار و  4تا  3گوجه فرنگی نو را   هزار و 6تا  4  کارگر نرخ هر کیلو گوجه فرنگی گلخانه را
ید در خرده فروشی ها عرضه شوددرصد سود با 35تا  30براساس فاکتور،  :گفت . 

 9تا  4  هزار، سیب لبنانی زرد 9تا  4قیمت هر کیلو انار  :وی درباره آخرین وضعیت قیمت میوه های پاییزه در بازار افزود

مالو هزار، خر 9تا  4هزار، پرتقال جنوب  6تا  4هزار، لیموشیرین  8تا  4هزار، سیب گالب پاییزه  8تا  3هزار،سیب لبنانی قرمز 
هزار تومان است 7تا  3هزار و نارنگی تخم ژاپنی  9تا  500هزار و  3 . 

درصدی تولید سیب خبر داد و گفت: کاهش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل یکی  30تا  25رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش 
 .از دالیل اصلی قیمت باالی سیب در بازار به شمار می رود

وجه به آنکه هنوز میوه های تابستانه مورد استقبال قرار می گیرد،مدیریت بازار سیب امری ضروری است چرا که به گفته کارگر با ت
 .احتمال نوسان مجدد قیمت در بازار وجود دارد

هزار تومان اعالم کرد و افزود 13تا  6وی نرخ هر کیلو انجیر زرد را   7تا  500هزار و  3قیمت هر کیلو انگور بی دانه زرد  :

هزار،زغال  18تا  8هزار، توت فرنگی  9تا  5هزار،آلو شابلون  7تا  4هزار، انگور مهری  12تا  4هزار، انگور بی دانه قرمز 
تا  12اخته  هزار و هلو  9تا  4هزار ، هلو انجیری  17تا  7هزار، گالبی بیروتی و شاه میوه  9تا  4هزار، شلیل شبرنگ  25

تهزارتومان اس 10تا  5زعفرانی  . 
هزار و  2تا  700رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو خربزه با نرخ 
، طالبی یک هزار تا 500 ، خیار بوته 500هزار و  2، خیار گلخانه یک هزار تا 100تا یک هزار و  400، هندوانه 500هزار و  3

هزار تومان در میدان عرضه می شود 11تا  500هزار و  8و موز هزار  3ای یک هزار تا  . 
تومان اعالم کرد و افزود: همچنین قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه  800هزار و  2وی نرخ هر کیلو بادمجان دلمه ای را یک هزار تا 

 3تا  2، چغندر 200هزار و  2تا  800هزار،پیاز شیری  2تا  800، پیاز زرد 500هزار و  8تا  2، بامیه 500هزار و  3تا  2ای 

هزار و  2، سیب زمینی 200هزار و   7تا  3، فلفل تند ریز 500هزار و  3تا  2هزار، شلغم  9تا  4هزار، سیرخشک  4تا  500

هزار تومان است 7تا  3هزار، فلفل همدانی  . 
، کاهو پیچ  500هزار و  6تا  500هزار و  2سبز هزار، فلفل دلمه  12تا  5کارگر ادامه داد: هر کیلو فلفل دلمه رنگی با نرخ 

تا  500ساالدی یک هزار و  هزار، کدو  2، کدو مسمایی یک هزار تا 500هزار و  2تا  500هزار، کاهو رسمی یک هزار و  3

 11تا  4هزار، کلم بروکلی  3تا  2، کرفس 500هزار و  2تا   ، کدو مسمایی یک هزار500هزار و  2تا  500حلوایی یک هزار و 
هزار و  2هزار و هویج  7تا  3هزار،لیمو ترش سنگی  13تا  8هزار،لیمو ترش ریز  5تا  3هزار،لوبیا سبز  هزار و  3تا  500

تومان است 500 . 
 600هزار و  2تا  2  و سبزی جور)پلو،آش،قورمه( 500هزار و  3تا   500به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن یک هزار و 

 .تومان است
درصدی قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به  60س اتحادیه میوه و سبزی در پایان از افزایش رئی

افزایش هزینه های تولید،قیمت میوه همانند سایر کاالها در بازار افزایش داشته است و این موضوع هیچ ارتباطی به گران فروشی 
 .ندارد

 
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/7/1397تاریخ :   

  شودرصد محصوالت کشاورزی به صورت تازه خوری مصرف مید ۷0
محصوالت فرآوری شده و  درصد این 30میلیون تن میوه در کشور تولید می شود و کمتر از 20گفت: بیش از  شاعری

  .مابقی به صورت تازه خوری مصرف می شود
علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار 

درباره علت خام فروشی در محصوالت کشاورزی، اظهار ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

کرد: بسیاری از مواد غذایی به صورت تازه و خام در بازار عرضه و مصرف می شوند؛ دلیل اصلی این خام فروشی ها در 
وری هستند که فرآ  سرمایه گذاری محدود در بخش صنایع تبدیلی است؛ خرما، گوجه فرنگی و کشمش از جمله محصوالتی  کشور

 .نشده بفروش می رسند
درصد این محصوالت  30میلیون تن میوه در کشور تولید می شود این در حالی است که کمتر از  20وی ادامه داد:هم اکنون بیش از 

فرآوری شده و مابقی به صورت تازه خوری مصرف می شود؛ این امر تبعات منفی زیادی از جمله کاهش ارزش افزوده ناشی از 
ی و عدم اشتغالزایی را به دنبال داردمواد غذای . 

درصد است و علت  18میلیون تنی در بخش کشاورزی، سهم کشور ما در بخش اشتغالزایی تنها  120شاعری افزود: با وجود تولید 
 .این امر عدم سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی است

علت سرمایه گذاری محدود در بخش کشاورزی را ریسک  سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی
تدبیر الزم برای صادرات محصوالت کشاورزی و تبدیل آن ها به فرآورده های صنعتی  :باال در این زمینه دانست و تشریح کرد

  .وجود ندارد .هم چنین سود باالی بانکی بر روی عدم سرمایه گذاری در این بخش تاثیر بسزایی دارد
دت زمان محدود استفاده از محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفتوی به م محصوالت کشاورزی به دلیل ماندگاری کم و حمل و  :

نقل غیر استاندارد برای صادرات مناسب نیستند و کشور هایی که در این زمینه موفق بوده اند، در زمینه توسعه صنایع تبدیلی هم 
  .کارنامه قابل قبولی دارند

ایان تصریح کرد:در این باره با وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت ،معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه شاعری در پ
 مذاکراتی داشته ایم؛ همچنین از دولت خواستار ارائه یک بسته کامل اقتصادی، جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شده ایم

. 
 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی
 

 ایرنا  – 21/7/1397تاریخ : 

میلیون دالر بود 10پارسال تراز تجاری گل و گیاه، مثبت   
میلیون  25جهاد کشاورزی گفت: پارسال  گیاهان زینتی و قارچ وزارتمدیرکل دفتر امور گلخانه، گل و  -ایرنا -تهران

 میلیون دالر تراز مثبت 10بذر، پیاز و نشای گل و گیاهان زینتی داشتیم که  میلیون دالر واردات 14دالر صادرات و 
 .تجاری را نشان می دهد

در حاشیه بازدید از مرکز تکثیر اندام گل و گیاهان امروز )شنبه( « غالمرضا تقوی»به گزارش خبرنگار اعزامی اقتصادی ایرنا، 
افزود: با توجه به نوسان اخیر نرخ ارز و اختالف باالی قیمت داخلی و گل و گیاه « کواکل»ورامین موسوم به  -زینتی در پاکدشت

 .وارداتی بازار رقابتی برای محصوالت داخلی ایجاد شده است
میلیون بوته، نشا و پیاز نیاز  60ه بریده را چهار میلیون شاخه دانست و گفت: به واردات وی نیاز سالیانه کشور به گل های رز شاخ

  .داشتیم که با افزایش تولیدات داخلی اکنون این میزان به نصف رسیده است
« آن گل رز  میلیون عدد گل شاخه بریده و گلدانی در کشور تولید شد که چهار میلیون 500میلیارد و  2ماه امسال بیش از  6در 

 .«شاخه بریده بود
 .وی اضافه کرد: اکنون روان سازی صادرات و پیمان سپاری ارزی را در دستور کار داریم

به گفته وی، ایران از لحاظ توسعه گلخانه ها بین کشورهای جهان در پنج سال اخیر رتبه اول تا دوم را به خود اختصاص داده است 
ی صادرات جهان را در اختیار دارد که قابل توجه نیست و علت آن اختالف قیمت گل و گیاه اما از لحاظ صادرات یک دهم بازارها

 .داخلی و خارجی است
 توسعه گلخانه برای حفظ آب و خاک  **

تقوی یکی از اصلی ترین راهکارهای حفظ منابع پایه همچون آب و خاک را توسعه گلخانه ها عنوان کرد و گفت: اکنون در کشور ما 
هزار هکتار  55به  1404هزار هکتار و در سال  48زار هکتار گلخانه داریم که مقرر شده است در برنامه ششم توسعه به ه 13ن 

 .برسد
هزار هکتار گلخانه منتقل  23هزار هکتار گل و گیاه کشت شده در فضای باز به  230وی افزود: همچنین طبق برنامه قرار است 

 .شود
درصد برنامه محقق شده است 98هکتار گلخانه ساخته و  357نزدیک یک هزار و  این مسوول اضافه کرد: امسال . 

دار مقیم کانادا برای تهیه پیاز وی اضافه کرد: در تولید پیاز گل لیلیوم و الله به سرمایه گذاری نیازمندیم که هفته گذشته یک سرمایه
 .گل لیلیوم توافق کرد تا در فیروزکوه تولید داشته باشیم

میلیارد تومان تسهیالت بانکی  20میل پایانه گل و گیاه کشور نیازمند تک **  
مدیرکل دفتر امور گلخانه، گل و گیاهان زینتی و قارچ در پاسخ به ایرنا گفت: هفته گذشته از پایانه گل و گیاه کشور بازدیدی داشتیم 

ه تکمیل و تجهیز ناوگان شبکه مویرگی است که درصد این پروژه اجرایی شده و مهمترین موضوع فعلی این پروژ 90تا  85که 
میلیارد تومان تسهیالت بانکی است 20نیازمند  . 

میلیارد تومانی  20وی علت تاخیر در تکمیل طرح تجمیع، رتبه بندی، بسته بندی و صادرات گل و گیاه کشور را دریافت تسهیالت 
الت به بانک کشاورزی ارایه شده است و در صورت اخذ درخواست دریافت دوباره تسهی :در سال های گذشته دانست و گفت

  .تسهیالفت تکمیل خواهد شد
درصد پیشرفت فیزیکی داشت که یکی از دالیل تاخیر،  40فقط  1394است که تا سال  1384به گفته وی، این پروژه مربوط به سال 

 .نوسان نرخ ارز بود؛ زیرا تجهیزات الزم وارد نشد
هکتار فضای باز و پنج هزار مترمربع گلخانه در احمد آباد مستوفی 1.۵صادراتی گل و گیاه مساحت  به گزارش ایرنا، پایانه

 .شهرستان اسالمشهر قرار دارد
میلیون یورو با تولید اندام گل و گیاه زینتی 15جلوگیری از خروج سالیانه  **  

زی توان تولید مرکز تکثیر اندام گل و گیاهان زینتی مدیرکل دفتر امور گلخانه، گل و گیاهان زینتی و قارچ وزارت جهاد کشاور
میلیون یورو در سال  15میلیون نشا در سال برسد که با از خروج  25میلیون نشا اعالم کرد که قرار است به  10کواکل را سالیانه 

جلوگیری از ورود آفات و جلوگیری می کند، قیمت تمام شده آن یک سوم واردات است و مزیت های دیگری مانند ایجاد اشتغال و 
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 .بیماری های قرنطینه ای دارد
واریته وجود دارد و  300به گفته وی، این نخستین مرکز تولیدی تکثیر نشا و بذر گیاهان هلندی است که در برخی از آنها 

 .تولیدکنندگان می توانند به صورت نقدی و اقساطی خرید کنند
رعامل این مرکز تولیدکننده، هزینه باالی سوخت، کمبود نقدینگی و افزایش قیمت نهاده های مدی« ابوالفضل ایران شاهی»البته به گفته 

 .تولید همچون سم، کود و کوکوپیت تولید را با مشکالتی همراه کرده است
د می شوداکنون در مرکز کواکل، اندام گل هایی همچون فوشیا، شمعدانی، اژدر، حنا، ساندویال، بگونیا، کوکب و کاالنکوئه تولی . 

 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83064444


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گل و گیاهان صنعتی 
 

ایرنا  – 21/7/1397تاریخ :   

 ظرفیت صادرات گل و گیاه کشور یک میلیارد دالر است
دهد که ظرفیت صادرات گل و گیاه  نشان می برآورد علمی رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران گفت: -ایرنا-کرج

فقط پنج درصد آن محقق می شود زینتی کشور یک میلیارد دالر در سال است که . 
پژمان آزادی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا البرز در آستانه دومین کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی ایران افزود: 

میلیون دالر صادرات انواع گل و گیاه داریم که یکی از دالیل کمی صادرات این محصوالت شاید این است که  40 تا 30اکنون بین 
 .تولید گل با وجود سودهی، اشتغالزایی و امکان صادرات باال هنوز یک مساله استراتژیک تلقی نمی شود

صادرات پایین، سرانه مصرف گل در کشور هم بسیار پایین  رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران خاطرنشان کرد: اکنون عالوه بر
 .است که علت عمده آن باال بودن قیمت گل به دلیل وجود دالالن و واسطه ها است که بیشتر سود این بازار به جیب آنها می رود

به بحران آبی موجود باید بخشی وی اظهار داشت: متاسفانه تنها مساله استراتژیک کشاورزی ما تامین غذا است در حالی که با توجه 
 .از ظرفیت ها را به حمایت از محصوالت صادراتی مانند گل و گیاه اختصاص دهیم

رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران گفت: گل و گیاه نقش موثری در تامین سالمت روانی فرد و جامعه دارد اما باال بودن قیمت 
در کشور شده است آنان ، سبب کاهش مصرف سرانه این محصوالت . 

وی با اشاره به برگزاری دومین کنگره گل و گیاهان زینتی ایران در آبان ماه امسال در شهر محالت استان مرکزی، اضافه کرد: 
توسعه صادرات، اقتصاد و بازار گل و گیاهان زینتی از جمله موضوعات مورد بررسی در این کنگره با محوریت فعاالن بخش 

  .خصوصی است
ی افزود: موضوع نقش گیاهان بومی کم نهاده درفضای سبز با توجه به بحران کم آبی کشور از نکات محوری این کنگره استآزاد  . 

نوع مختلف داوودی که نشان دهنده ظرفیت باالی  800وی خاطرنشان کرد: همزمان با این کنگره جشنواره گل های داوودی با ارائه 
ار می شود که شرکت کنندگان ضمن حضور در جشنواره از گلخانه های تجاری موفق محالت به نژادی در جذب گردشگر است برگز

 .نیز بازدید می کنند
 .رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران گفت: همچنین در این کنگره تولیدکنندگان موفق تجارب خود را به حاضران ارائه می کنند

 811ر گل و گیاه زینتی کشور اشاره کرد و افزود: ساالنه از سطح یک هزارو رئیس انجمن گل وگیاهان زینتی ایران به سطح زی
 287هکتار سطح زیر کشت درخت و درختچه تزئینی تعداد  195هکتار یک میلیارد وهشت میلیون گل شاخه بریده ، یک هزارو 

گیاه تزئینی تولید می شودمیلیون بوته  424هکتار گیاهان فصلی و نشایی تعداد  470میلیون اصله درختچه و از سطح  . 
هزار تولیدکننده گل و گیاه  10آزادی در خصوص وضعیت اشتغال و صادرات بخش گل و گیاهان زینتی ایران گفت: اکنون بیش از 

هکتارفضای تحت شرایط کنترل شده ، فعالیت می کنند 200هزارو 2هکتار فضای باز و 500زینتی درسه هزارو . 
به فرد گل در تامین آرامش و سالمت روانی مردم اشاره کرد و بیان داشت: توسعه فناوری های جدید و  وی با اشاره به نقش منحصر

 .اصالح سیستم بازاریابی و توزیع گل از اقداماتی است که می تواند در کاهش هزینه ها و دسترسی ارزان تر مردم به گل موثر باشد
نه گل و گیاهان زینتی ایران از اول تا سوم آبان ماه همزمان با جشنواره گل های دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی دوساال

 .داوودی در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی شهرستان محالت برگزار می شود
ژی توسعه سازه ها و اتوماسیون گلخانه ای، به نژادی و به باغی، ریزازدیادی و بیوتکنولوژی، تغذیه و کشت هیدروپونیک، فیزیولو

پس از برداشت، توسعه و طراحی فضای سبز، توانمندی ها و چالش های صنعت گل، مدیریت بهینه مصرف آب و مدیریت آفات و 

 .بیماری ها از جمله محورهای کنگره امسال است

 
 لینک خبر 
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 گندم 
 ایران اکونا  – 18/7/1397تاریخ : 

 تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم به ضرر امنیت غذایی کشور است
تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی  کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهور، یک

متناسب با هزینه های تولید و قیمت های منطقه  عدم افزایش این نرخ گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان و همچنین

تضعیف امنیت غذایی دانست را عامل . 
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهور، وضعیت تولید گندم و امنیت غذایی کشور در این 

 .محصول راهبردی را مورد بررسی قرار داد
ات مهم دولت در تحقق خودکفایی در تولید گندم، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود که به بر اساس این نامه، یکی از اقدام

انجامید 1395میلیون تن در سال  14.5به  1392میلیون تن در سال  9.3افزایش تولید گندم از  . 
به  1396ولید گندم در سال زراعی با این وجود، به دلیل عدم رعایت ارکان اساسی و قانونی خرید تضمینی در سال های اخیر، ت

شود ادامه این روند، کاهش مجدد تولید گندم را نیز به همراه داشته باشدمیلیون تن کاهش یافت و پیش بینی می 11.5 . 
تومان  1600بررسی های این کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری نشان می دهد که نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری باید حداقل 

ن شود تا عالوه بر ایجاد انگیزه در کشاورزان، از صادرات قاچاقی این محصول جلوگیری نماید و زمینه را برای استمرار امنیت تعیی
 .غذایی در کشور فراهم کند

 :متن نامه مذکور به شرح زیر است
و دوازدهم بود که با اقدامات  همانطور که مستحضر هستید؛ تامین امنیت غذایی یکی از راهبردی ترین برنامه های دولت یازدهم

میلیون تن در  97هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی همراه گردید. این اقدامات منجر به افزایش سطح تولید محصوالت کشاورزی از 
های اخیر بی سابقه بوده و شایسته تقدیر استگردید که در سال 1397میلیون تن در سال  120به بیش از  1392سال  . 

جمله محصوالتی بود که با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی طی این مدت، خودکفایی در تولید آن حاصل گردید و در نتیجه، گندم از 
 .نیاز کشور به این محصول راهبردی مرتفع شد

ولید گندم یکی از اقدامات مهم دولت در تحقق خودکفایی در تولید گندم، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود که به افزایش ت
انجامید. با این وجود، به دلیل عدم رعایت ارکان اساسی و  1395میلیون تن در سال  14.5به  1392میلیون تن در سال  9.3از 

شود میلیون تن کاهش یافت و پیش بینی می 11.5به  1396قانونی خرید تضمینی در سال های اخیر، تولید گندم در سال زراعی 
جدد تولید گندم را نیز به همراه داشته باشدادامه این روند، کاهش م . 

ماه در پرداخت مطالبات کشاورزان، عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید و قیمت های  3تاخیر بیش از 
قش کلیدی دارد و ماه در اعالم نرخ طی سال های اخیر، از جمله عواملی بوده است که در این کاهش ن 6منطقه و تاخیر بیش از 

 .عالوه بر اینکه برنامه کشاورزان را با مشکل مواجه می کند، منجر به قاچاق گندم نیز می شود
بنابراین با توجه به آغاز فصل زراعی جدید و گذشت یک ماه از زمان اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، ضروری است دولت محترم 

کشاورزان اعالم نموده تا این قشر زحمت کش بتوانند برای تولید سال جاری و آتی  هرچه سریعتر این نرخ را متناسب با هزینه های
 .خود برنامه ریزی نمایند

بررسی های شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طبق قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی و همچنین هزینه های تولید و قیمت 
تومان تعیین شود تا عالوه بر ایجاد انگیزه در  1600ر سال جاری باید حداقل های منطقه، نشان می دهد که نرخ خرید تضمینی گندم د

 .کشاورزان، از صادرات قاچاقی این محصول جلوگیری نماید و زمینه را برای استمرار امنیت غذایی در کشور فراهم کند
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 گندم 
 

 ایرنا – 19/7/1397تاریخ : 

 عملیات کاشت گندم و جو در ورامین آغاز شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین از آغاز عملیات کشت پائیزه گندم و جو در اراضی کشاورزی  -ایرنا -تهران 

 .این شهرستان خبر داد
روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال زراعی جدید ، سطح زیر کشت گندم و جو در محمد حسین تاجیک 
هکتار زیر گشت گندم و مابقی زیر کشت جو رفته است 300هزار و 7هزارهکتار است که از این میزان  16شهرستان ورامین  . 

کاهش یافته و به کشت گیاه کلزا اختصاص یافته است هکتار 300وی افزود : سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید  . 
 800هزار و  4کیلوگرم و از هر هکتار اراضی زیر کشت جو  200هزار و  5تاجیک گفت: سال گذشته از هر هکتار اراضی گندم 

 .تن محصول برداشت شده است
توی با اشاره با آغاز کشت گیاه کلزا همزمان با گندم و جو در ورامین اظهار داش با برنامه ریزی صورت گرفته ، بیش از یک  : 

هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ورامین زیر کشت گیاه کلزا رفته است 250هزار و  . 
 .تاجیک گفت: شهرستان ورامین رتبه نخست کشت کلزا در استان تهران را به خود اختصاص داده است

کیلوگرم اعالم کرد 500هزار و  2وی میانگین برداشت کلزا از هر هکتار را  . 
هزار هکتار آن زیر  38هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد که به دلیل محدودیت های منابع آبی تنها  80شهرستان ورامین بیش از 

 .کشت انواع محصوالت زراعی و باغی می رود

کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است 35هزار نفر جمعیت در  300ورامین با  . 
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 گوجه فرنگی

 
 فود پرس  – 1/7/1397تاریخ : 

مهر 20ممنوعیت صادرات سیب زمینی و رب گوجه از   
مهر ماه صادرات سیب زمینی و رب گوجه فرنگی از کشور  20بر اساس مکاتبه وزیر صنعت با رئیس گمرک، از روز 

  .ممنوع خواهد بود
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ محمد شریعتمداری وزیر صنعت در مکاتبه ای با فرود عسگری رئیس گمرک 

ی تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد بودمهر ماه صادرت سیب زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه فرنگ 20اعالم کرد، از روز  . 
چندی قبل حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر صنعت، در خواست ممنوعیت صادرات سیب زمینی را مطرح و از عدم 

 .اجرایی ممنوعیت رب گوجه فرنگی انتقاد کرده بود
 

نی در بازار داخلی و همچنین ضرورت تأمین زمیدر متن نامه وزیر جهاد کشاورزی آمده است، نظر به محدودیت عرضه سیب
زمینی و همچنین صادرات سیب 97/7/15خوراک دام و طیور، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با اعالم قبلی از تاریخ 

 .صادرات خوراک دام و طیور ممنوع اعالم گردد
رنگی از تاریخ فرغم ممنوعیت صادرات گوجهضمناً الزم به ذکر است که متأسفانه علی  170799موضوع نامه شماره  97/6/27

طور که فرنگی همانشود. در مورد صادرات رب گوجهفرنگی صادر میهای روزانه گمرک، گوجهطبق گزارش 97/6/27مورخ 
صورت اتی بهمدت و بعد از آن با تمهیداعالم گردید بایستی با اتخاذ ممنوعیت در کوتاه 97/2/20مورخ  11867/20طی نامه شماره 

 .درصدی از تولید با نگاه به تأمین بازار داخل مجوز صادرات داده شود
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 گوجه فرنگی 
 

 ایرنا – 18/7/1397تاریخ : 

شلمچه توقیف شدکامیون حامل گوجه فرنگی در مرز 49  
دستگاه کامیون حامل گوجه فرنگی توسط گمرک در مرز شلمچه  49مدیر کل گمرک خرمشهر گفت:  -ایرنا  -آبادان 

 .در خوزستان توقیف شد
عارف باوی دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: افراد قاچاقچی قصد داشتند محموله های گوجه فرنگی را در پوشش 

، فلفل دلمه ای و پیاز با بارنامه جعلی از کشور صادر کنندگل کلم .  
وی افزود:کامیون های حامل گوجه فرنگی با دستور مقام قضایی توقیف شده و محموله آنها در اختیار تعزیرات حکومتی شهرستان 

 .خرمشهر قرار می گیرد
ر اعالم کرد و بیان داشت:به طور متوسط هر دال 200باوی ارزش ارزی محصول گوجه فرنگی کشف شده را به ازای هر تن 

 .کامیون حامل هفت تا هشت تن گوجه فرنگی بوده است
کامیون حامل گوجه فرنگی از مرز شلمچه عودت داده شد 14به گزارش ایرنا هفته گذشته نیز  . 

به خارج از کشور ممنوع بر اساس بخشنامه هیات وزیران و به منظور کاهش قیمت این محصول در بازار صادرات گوجه فرنگی 
 .است

کیلومتری خرمشهر واقع است یکی از مبادی تجاری با کشور عراق در استان خوزستان است 15مرز شلمچه که در   
 

. 
 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی 
 

ایرنا  – 18/7/1397تاریخ :   

فرنگی قاچاق به مقصد نرسید گوجه  
های قاچاق گوجه فرنگی شدند  ماموران گمرک در شهرهای قصر شیرین و دیر موفق به کشف محموله -ایرنا -تهران

کشور خارج شود که قرار بود در قالب صادرات پیاز و تره بار از . 
بیست و هفتم شهریورماه در نامه ای از رییس وزیر صنعت، معدن و تجارت « محمد شریعتمداری»به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، 

کل گمرک جمهوری اسالمی ایران خواست برای تنظیم بازار داخلی تا اطالع بعدی صادرات گوجه فرنگی را از همه مبادی ممنوع 
  .کند

ی استان ها مجاز البته صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای با توجه به اینکه در تهیه رب استفاده نمی شود، با تشخیص جهادکشاورز
  .است

درصد رشد کرد 175صادرات گوجه فرنگی در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال  .  
ممنوعیت صادرات این محصول سبب شده تا برخی سودجویان به فکر قاچاق آن به کشورهای همسایه باشند و از این رو متخلفان با 

کامیون گوجه  کاالی دیگر، گوجه فرنگی را زیر کارتن های پیاز جاسازی و قصد داشتند دوبارنامه جعلی و اظهار کاال تحت عنوان 
  .فرنگی را از مرز خسروی از کشور خارج کنند

بنا بر اعالم گمرک ایران، ماموران گمرک پس از کشف این محموله، آن را به سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان قصر شیرین 
 .تحویل دادند

تن گوجه فرنگی قاچاق در گمرک دیر 13ش از توقیف بی **  
کیلو گرم گوجه  600هزار و  13فوت حامل  40همچنین ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر از توقیف دو کامیون یخچالی 

 .فرنگی قاچاق صادراتی خبر داد
ه صادراتی تره بار به خارج از کشور صادر منصور بازیار گفت: قاچاقچیان قصد داشتند این میزان گوجه فرنگی را در قالب محمول

پالت به  16کنند اما ماموران گمرک دیر پس از رصد اطالعات و بازرسی فیزیکی از کاالی صادراتی اظهار شده متوجه جاسازی 
کیلوگرم محصول گوجه فرنگی کشورمان در این محموله صادراتی شدند 600هزار و  13وزن  . 

گمرک بوشهر یادآور شد: در همین راستا با توجه به ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی بوته ای و ناظر گمرکات استان و مدیرکل 
  .جاسازی صورت گرفته پس از تنظیم صورتجلسه کشف، تشکیل پرونده و به مراجع قضایی ارجاع شده است

 
 لینک خبر 
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 گوشت مرغ
 

ایران اکونا  – 15/7/1397تاریخ :   

تومان شد 10000تا  9500قیمت هرکیلوگرم مرغ   
تومان شد 10000تومان تا  9۵00قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در سطح خرده فروشی های شهر تهران  . 

تومان،  10000تومان، خرده فروشی  9100تومان، پخش  8900کشتارگاههای تهران قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم استعالمی امروز  

تومان است 8600تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن  9500خرده فروشی مرغ شمال  . 
تومان است 17000تومان و فیله  16000تومان، سینه بدون کتف  15000قیمت هرکیلوگرم سینه با کتف مرغ  . 

های اعالمی فوق نرخ استعالمی بوده و آنها طالعیه اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی خطاب به اعضای آمده است که قیمتدر ا
درصد سود اقدام به فروش نمایند 10توانید با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب می  . 

تومان بیشتر باشد  8175 مت مرغ برای مصرف کننده نباید از بنابراین گزارش بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، حداکثر قی
 .و اگر قیمت مرغ به بیش از این نرخ برسد، دولت مکلف به عرضه مرغ تنظیم بازاری برای کنترل قیمت ها است

تومانی مرغ مورد قبول مرغداران نیست و آن را منطبق با هزینه های تولید نمی دانند 8175گفتنی است که قیمت  . 

 
 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/7/1397تاریخ : 

  ایتأملی بر معادله بُرد بُرد آبیاری قطره
های گذشته به انحای گوناگون بروز داشته که استمرار آن، اقتصاد کشور را خشکسالی در ماهبحران کم آبی و 

الشعاع قرار خواهد دادتحت .  
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  صادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه اقت  عبارت آب مایه حیات است، از دیرباز  

های کوچک و بزرگ مرقوم و نصب شده که ملکه ذهن تمامی آحاد و های شهرآنقدر تکرار شده و بر در و دیوار مدارس و تابلو
ه آب گره خورده و در صورت اقشار جامعه شده است، به واقع حیات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگِی هر جامعه و کشوری ب

 .بروز نارسایی در تأمین آن، جامعه با اختالالت و مشکالتی عدیده مواجه خواهد شد
ای که ابتدا به ساکن بخش تأمین ارزاق و امنیت شود از منظر اقتصادی به موضوع نگریسته شود، حوزهدر ذیل این گزارش تالش می

گیردتاثیر قرار میغذایی عموم جامعه به واسطه کم آبی تحت  . 
گویند که ها صنایع آب َبر )همچون صنعت فوالد( میالبته در این میان کم نیستند صنایعی که نیازمند آب هستند و به اصطالح به آن

دهدمشکالت آبی، فعالیت عادی چنین صنایعی را نیز تحت الشعاع قرار می .  
شودن میای که بیشترین میزان آب، مصروف آعرصه زراعت، حوزه  

اند های پیشرفته، ابتدا از ِحیِث زراعت و کشاورزی به توسعه مطلوب و الزم نائل شدهصورت تقریبی، اکثریت قریب به اتفاق کشوربه
ای است که رعایت و توجه به آن در ارتباط با کشور ایران ضروری استو این قاعده . 

ای که در این خصوص فاقد استقالل کافی باشد، یقینا حصول است و جامعه کشاورزی و زراعت، ُمتَِضِمِن تأمین امنیت غذایی کشور
 .توسعه پایدار را تجربه نخواهد کرد

با توجه به ارتباط تنگاتنگ آب با حوزه زراعت و باغداری، طبیعتاً با نِموِد هرگونه چالش در فرآیند تأمین آب کشور، شاهد ظهور و 
و باغداری به عنوان هرم و ستون اصلی تأمین غذای مورد نیاز جامعه خواهیم بودهایی جدی در عرصه زراعت بروز انسداد . 

از دیگر سو، متأسفانه شاهد هستیم در عین مواجهه با بحران کم آبی، بیشترین میزان مصرف آب در کشور، مربوط به حوزه زراعت 
 .و کشاورزی است

ها، به روشنی موید عمق حداکثری ز سوی کارشناسان و رسانهدرصدی مصرف آب در حوزه کشاورزی ا 92اشاره به عدد و رقم 
 .مصرف آب، در این عرصه است

های گذشته، آنچنان که باید به مدیریت مصرف بهینه آب در این بخش )زراعت( توجه نشده و آنچه که بیشتر متأسفانه در سالیان و دهه
 ۵ها بوده که در واقع میزان مصرف آب در این عرصه کمتر از نمود داشته، تأکید بر صرفه جویی در مصرف آب از سوی خانوار

 .درصد است
طرح این موضوع به معنای نادیده انگاشتن اهمیت و ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب در میان مشترکان خانگی نیست، اما عقل و 

های ُپر مصرف و آب به ساکن در بخش های صرفه جویی ابتداکند با تدبیر و عقالنیت، اولویت گذاری الزم در طرحمنطق حکم می
 .َبر، تامین و لحاظ شود

رود با عملیاتی ساختن شود، انتظار میدرصدآب موجود در کشور مصروف حوزه کشاورزی می 90در شرایطی که بیش از 
تر شودهای الزم، مصرف آب در این حوزه، بهینه و معقولدستورکار . 

های ویژه ای به عنوان یکی از دستورکارهایی همچون آبیاری قطرهفت که در سالیان اخیر طرحالبته نباید این واقعیت را نادیده گر
شد و قطعا در صورت تحقق این باید چندین دهه پیش اجرایی میهایی که میبرای مدیریت بحران کم آبی مد نظر قرار گرفته، طرح

ُشدامر، از هدر رفت بخش قابل توجهی از آب جلوگیری می . 
های شغلی بیشتری نیز آنچه ضریب هدر رفت آب و به تبع آن کم آبی تشدید شود، به همان میزان شاهد از دست رفتن فرصتهر 

 .خواهیم بود، مشاغلی که بقا و استمرار آنها نیازمند منابع آبی است
اد شده بود یکی از مصادیق و های شغلی که در سایه آب موجود در این رودخانه ایجخشک شدن زاینده رود و از دست رفتن فرصت

 .نمونه تبعات ناخوشایند و ُمَخِرِب کم آبی در شهر اصفهان است
کند و در تحلیل و بررسی این پدیده نباید پدیده بحران کم آبی، صرفا به دلیل استفاده نامطلوب از آب، ظهور و بروز پیدا نمی

های اخیر با شدت و فراگیری هر چه بیشتری، مناطق، نواحی و شهر نادیده انگاشت، معضلی که متاسفانه در سالیان  خشکسالی را
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شود تا به تبع، ایران را درگیر ساخته و در کنار هم قرار گرفتن این دو عارضه )خشکسالی و مصرف غیراصولی آب( باعث می
 .شاهد نمود معضالت بی شمار دیگری در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم

هایی است که ها و رشد و گسترش حاشیه نشینی از نمونه پدیدهها و کالنشهراز سکنه و مهاجرت بی رویه به شهر هاخالی شدن روستا
دهدهای فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی کشور را تحت الشعاع قرار میبه تدریج نه تنها اقتصاد، بلکه عرصه . 

تور کار قرار گیردای با جدیت هر چه بیشتر در دستوسعه آبیاری قطره  
های شهریار و مالرد از دیرباز در زمره مناطقی قرار داشته که در حوزه کشاورزی، زراعت و غرب استان تهران و بویژه شهرستان

ها در سطح کشور به نام و باغداری صاحب نام و شهره هستند تا جایی که برخی از محصوالت باغی تولیدی در این شهرستان
 .معروف هستند

ها تأمین های زراعی و باغی این شهرستانش قابل توجهی از میوه )محصوالت زراعی مورد نیاز استان تهران( به واسطه فعالیتبخ
شودشود و از این مناطق )به دلیل باغات فراوان( به عنوان ریه تنفسی تهران یاد میمی . 

ی است که باید در مناطقی همچون غرب استان تهران، با جدیت با عنایت به چنین ویژگی هایی، توسعه آبیاری مکانیزه، از ضروریات
 .و همت هر چه فزاینده تری در دستور کار قرار گیرد

وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه محمد مهریزی، یکی از فعاالن حوزه زراعت و باغداری در غرب استان تهران در گفت
های زراعی، اظهار کرد: یکی از ای در باغات و زمینم آبیاری قطرهخبرنگاران جوان؛ در تشریح محاسن و مزایای سیست

شود که در نهایت در سایه این شیوة آبیاری، هزینه بهره برداری به میزان قابل ای معطوف به این امر میخصوصیات آبیاری قطره
های آبیاری است، زیرا آنچنان که از نام روش یابد و اساسا در این شیوه آبیاری نیاز به آب به مراتب کمتر از دیگرتوجهی کاهش می

پذیردای انجام میاین شیوه پیداست، آبرسانی به اراضی بصورت قطره . 
یابد و به تبع در چنین شرایطی، باغدار، هزینه ای نیاز به نیروی انسانی برای آبیاری کاهش میوی افزود: در سیستم آبیاری قطره
ها به ط نیروی انسانی پرداخت خواهد کرد که این امر نیز به نوبه خود نوعی صرفه جویی در هزینهکمتری را ما به ازای آبیاری توس

رودشمار می . 
کند، زیرا اساسا در آبیاری ها نیز تنزل پیدا میمهریزی بیان کرد: در آبیاری قطره ای، صرف انرژی برای از بین بردن علف

شود و به های مشخصی از زمین آبیاری میها و حوزهورزی وجود دارد و بخشای کنترل بیشتری بر روی سطح اراضی کشاقطره
 .نوعی آبیاری بصورت کامل تحت کنترل زارع است

ای در ابتدا هزینه بر است که البته با توجه به این فعال در حوزه زراعت و باغداری گفت: اگرچه راه اندازی سیستم آبیاری قطره
صورت تجمیعی ها بهیابد که این طرحها تا حدود قابل توجهی کاهش میولت در نظر گرفته شده، هزینهای که از سوی دتسهیالت ویژه

ای های نوینی، نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که آبیاری قطرهشود که البته با وجود هزینه نسبتا باالی چنین سیستمعملیاتی می
دهد و فراتر از آن، در آب مصرفی نیز شود که هزینه تمام شده تولید را کاهش میدر دراز مدت نوعی سرمایه گذاری محسوب می

شود و به این ترتیب با سهولت هر چه بیشتری امکان عبور از بحران کم آبی امکان پذیر خواهد صرفه جویی قابل توجهی حاصل می
 .شد

این واقعیت اذعان داشت که سر رسید بحران در صورت عدم باید به ترین حالت ممکن میبه زعم این فعال کشاورزی، در بدبینانه
افتدبارندگِی کافی، با اتکای به آبیاری قطره ای، به میزان قابل توجهی به تعویق می . 

ای در عبور از بحران کم آبی خواهد داشت، اما تدبیر در مصرف ضروری استعنایت پروردگار، نقش تعیین کننده . 
عیت اشاره کرد که موضوع خشکسالی و تغییرات اقلیمی صرفا منحصر و خاص به کشور ایران نیست و در پایان باید به این واق

های جهان را درگیر کرده، بنابراین با این وجود در صورت عنایت ای جهانی است که بسیاری از کشورمتاسفانه این معضل، پدیده
شود، اما حتی در چنین های مرتبط با این پدیده مرتفع میچالشکند و در بسیاری از مشکالت و پروردگار، معادالت تغییر می

شرایطی نیز نباید تدبیر در مصرف بهینه را فراموش کرد و باید با ارائه آموزش الزم به فعاالن زراعی و باغداری این واقعیت را 
ی و اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هایی همچون غرقابی، در درازمدت خسارات جبران ناپذیری را به منابع آبفهم کردکه شیوه

های سنتی و قدیمی در حوزه کشاورزی فاصله گرفت و در مسیری باید با تجدید نظری اساسی، طرحی نو در انداخت و از رویه

اندای نائل شدههای توسعه یافته جهان با پیروی از آن، به توفیقات بسیار ارزندهحرکت کرد که امروزه بسیاری از کشور . 

 لینک خبر 

 

 
 متفرقه

 
 فود پرس  – 19/7/1397تاریخ : 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6689268/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 دیدار مدیرعامل بانک کشاورزی با مجریان طرح های گلخانه ای شرکت شهرک های کشاورزی

مدیرعامل شرکت  روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با -اقتصاد غذ  <کشاورزی

گلخانه ای واقع در مجتمع ها و شهرک های  مجریان و سرمایه گذاران طرح هایشهرک های کشاورزی وشماری از 

دیدار و درباره نحوه ترهین محل اجرای این طرح ها و ضرایب ارزیابی وثایق  گلخانه ای شرکت شهرک های کشاورزی

و گو کرد گفت .  
مرکزی این بانک و با حضور مسعود جاللیان مدیر روابط عمومی بانک کشاورزی، در این دیدار که در محل ساختمان  به گزارش 

امور اعتبارات وبانکداری شرکتی ، بهزاد نیکخواه رییس اداره کل اعتبارات وهدایت سرمایه گذاری ، جهانپور معماریان مدیر شعب 
ورزی ضمن قدردانی بانک در استان تهران وجمعی از معاونان ادارات برگزار شد، نمایندگان گلخانه داران شرکت شهرک های کشا

از خدمات و حمایت های بانک کشاورزی، مواردی را درباره نحوه ترهین زمین های محل اجرای طرح ها با وضعیت مشاعی در 
انواع ساختمان ها و تاسیسات در طرح های گلخانه ای، نیازهای ویژه طرح های   شهرک های کشاورزی، ضرایب ارزیابی

د مطرح و خواستار مساعدت بیشتر بانک برای برطرف کردن این مشکالت شدندهیدروپونیک و سایر مشکالت موجو . 
بر اساس این گزارش، مدیرعامل بانک کشاورزی در این دیدار با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق شرایط اعطای تسهیالت ازجمله ترهین 

های کشت مبتنی بر مدیریت منابع آب و خاک و وثایق معتبر و تنظیم قرارداد مناسب، در راستای رفع موانع تولید، توسعه روش 
حمایت از گلخانه داران، قول مساعدت و همکاری داد و دستور الزم برای رفع سریع موانع و همکاری مجدانه با گلخانه داران 

 .شرکت شهرک های کشاورزی را صادر کرد
کارگروهی متشکل از نمایندگان طرف های ذیربط و این گزارش می افزاید تشکیل منظم جلسات گفت و گو برای حل مشکالت توسط 

بررسی مجدد نحوه ترهین محل اجرای طرح و ضرایب ارزیابی در طرح های گلخانه ای واقع در شهرک های کشاورزی توسط 
 .بانک، از جمله مصوبات این جلسه بود

 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا – 18/7/1397تاریخ :   

ان کشور برای تولید محصوالت ارگانیک انتخاب شدندچهار است  

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا در حوزه محصوالت سالم وزارت جهادکشاورزی گفت:  -ایرنا  -اهواز 

انتخاب  امسال چهار استان خوزستان ، فارس ، اصفهان و زنجان به صورت پایلوت برای تولید محصوالت ارگانیک و گواهی شده

 .شده اند

گزارش ایرنا سعید سعادت چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری و راهکارهای توسعه محصوالت  به
ارگانیک و گواهی شده در سالن اجتماعات جهادکشاورزی خوزستان افزود:سه عامل وجود کشاورزان آگاه و بادانش ، حمایت های 

شاورزی و ظرفیت های مناسب از دالیل انتخاب این چهار استان برای تولید محصوالت ارگانیک و فنی از سوی اتحادیه های ک
 .گواهی شده به صورت پایلوت است

وی گفت: در سال های آینده با تجربه اندوزی و افزایش سطح آگاهی کشاورزان ، امکان توسعه عمل آوری محصوالت ارگانیک و 
ر فراهم خواهد شدگواهی شده در سایر استان های کشو . 

تولید ارگانیک به محصولی گفته می شود که در همه فرایند تولید آن از مواد و سموم شیمیایی استفاده نشده باشد ولی در محصوالت 
 .گواهی شده می توان از مواد شیمیایی با توصیه و نظارت کارشناسان در زمان و مقدار مشخص استفاده کرد

اشاره به اینکه تولید محصوالت ارگانیک و گواهی شده در دنیا در سال های اخیر رو به افزایش بوده  مشاور وزیر جهادکشاورزی با
 .است افزود: وزارت جهاد کشاورزی نیز در این راستا از تولید محصوالت ارگانیک و گواهی شده حمایت می کند

یت غذایی در کشور ایجاب می کند در تولید محصوالت گواهی سعادت در ادامه با اشاره به اینکه افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد امن
امکانات و بسترهای الزم برای تولید محصوالت  :شده برای مصرف در داخل و صادرات توجه بیشتری صورت گیرد افزود

 .ارگانیک و گواهی شده در کشور فراهم است
ولی در محیط های گلخانه ای که مصرف آب ، سموم و وی گفت: هر چند تولید محصول ارگانیک در فضاهای باز صورت می گیرد 

 .کودهای شیمیایی کنترل می شود امکان تولید محصوالت ارگانیک و گواهی شده وجود دارد
سعادت افزود: در سال های اخیر مصرف محصوالت ارگانیک و گواهی شده در جامعه ما به دلیل تضمین سالم بودن آن رو به 

تا سه برابر سایر  2ه دلیل اینکه از مواد شیمیایی استفاده نمی شود و تولید در واحد سطح پایین است افزایش است ولی بهای آن ب
 .محصوالت است

 تولید محصوالت ارگانیک و گواهی شده را وابسته به دولت نکنیم *
لید محصوالت ارگانیک و مدیرکل دفتر محیط زیست ، سالمت غذا در حوزه محصوالت سالم وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه تو

گواهی شده باید نظام مند بوده ولی وابسته به دولت نباشد افزود:وابستگی اینگونه تولیدات به دولت و یارانه های آن با شکست همراه 
 است ، تولید محصوالت ارگانیک باید با کشاورزان و اتحادیه های صنفی به پیش برود ولی حمایت دولت هم الزم است 

زودسعادت اف مصرف تولیدات ارگانیک و گواهی شده نوعی پیشگیری از بروز برخی بیماری ها است افزود: بهترین جای مصرف  :

 .تولیدات ارگانیک ، بیمارستان ها ، دانشگاه ها ، مهدهای کودک و رستوران ها است، این شیوه نوعی فرهنگ سازی است
دم نهاد ، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های خوزستان و کارشناسان وی در این نشست که مدیران اتحادیه های کشاورزی و مر

تولیدات نباتات حضور داشتند یکی از وظایف تشکل های مردم نهاد را انعکاس مطالبات مردم بیان کرد و افزود: مردم باید به تولید 
 .محصوالت ارگانیک و گواهی شده که سالمت آنان را تضمین می کند اعتماد کنند

* نهاد تشکیل کارگروه تولیدات محصوالت ارگانیک و گواهی شده پیش  
سعادت پیشنهاد تشکیل کارگروه تولیدات محصوالت ارگانیک و گواهی شده در جهادکشاورزی خوزستان که در این نشست مطرح شد 

ن یک پشتیبان و راهنما برای را گامی مهم و ارزشمند در راستای توسعه تولیدات ارگانیک بیان کرد و افزود:این کارگروه به عنوا
 .کشاورزان عمل خواهد کرد

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی تولید محصوالت ارگانیک و گواهی شده رو به افزایش است ابراز 
مورد بحث و بررسی قرار در این نشست ظرفیت ها ، راهکارها ، بسترها و موانع تولیدات ارگانیک و گواهی شده  امیدواری کرد

هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایران زیر کشت تولیدات ارگانیک و گواهی شده 40براساس برآوردهای غیررسمی حدود  گرفت
 .قرار دارد

 
 لینک خبر 
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  متفرقه

 
ایران اکونا  – 16/7/1397تاریخ :   

 

میلیون مترمکعب گل و الی به سدهای کشور 250ساالنه ورود   

میلیون  250ساالنه  :مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت

 .مترمکعب رسوب بر اثر سیالب وارد سدهای کشور می شود
گفت: رسوب گذاری سیالب در مخزن سدها  اسان شمالیدر حاشیه نشست کمیته استانی مدیریت جامع حوزه آبخیز خر  هوشنگ جزی

 .از دغدغه های این حوزه است که اجرای طرح های آبخیزداری می تواند به کاهش این معضل بینجامد
وی تصریح کرد: بر این اساس ضروری است به منظور جلوگیری از ورود رسوب رودها به مخازن سدها، اجرای طرح های 

سدها شتاب گیردآبخیزداری در باالدست  . 
وی خاطرنشان کرد: وارد شدن رسوب به مخزن سد و افزایش گل و الی، عالوه بر پایین آوردن کیفیت آب بخصوص برای مصارف 

 .شرب سبب کاهش عمر مفید سدها می شود
که  میلیون هکتار طرح تعریف شده و مورد موافقت وزارت نیرو نیز قرار گرفته 42جزی گفت: در این خصوص در سطح 

 .درصورت تخصیص اعتبارات الزم، اجرایی می شود
سد شیرین دره خراسان شمالی به لحاظ آورد رسوب و انباشت گل و الی، وضعیت نگران کننده ای در میان سدهای کشور دارد و  

 .کارشناسان از کاهش عمر مفید این سد ابراز نگرانی می کنند
  فرسایش خاک ایران سه برابر میانگین جهانی *

جزی گفت: فرسایش خاک در ایران به علت عواملی چون وضعیت اقلیم، استفاده نادرست از زمین و تغییر کاربری زمین، سه برابر 
 .متوسط جهانی است

تن در هکتار است که ضروری است در سال های پیش رو  16.7وی تصریح کرد: در کشور ما میزان فرسایش خاک ساالنه، حدود 
اجرای طرح های آبخیزداری اختصاص یابد اعتبار بیشتری برای . 

جزی با انتقاد از کمی اعتبارات آبخیزداری کشور گفت: نیاز است میان اعتبار بخش سدسازی و اعتبارات آبخیزداری، تعادل وجود 
 .داشته باشد

ت سدسازی بیشتر از آبخیزداری وی تصریح کرد: البته قانون هم بر این امر تاکید دارد اما اکنون این تعادل وجود ندارد و اعتبارا
 .است

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: انتظار می رود در حوزه سدسازی ها، 
 تعادل الزم برای مدیریت آبخیزداری، اکوسیستم و حقابه ها رعایت شود

 
 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

ایرنا – 21/7/1397تاریخ :   

 ساالنه تا سه هزار هکتار فضای گلخانه ای احداث خواهد شد
در تا سه هزار هکتار گلخانه  500هزار و  2وزیر جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه قصد دارد ساالنه  -ایرنا  -اصفهان 

تولیدات جدید کشاورزی احداث کند استان های مختلف کشور با هدف توسعه . 
به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز شنبه در حاشیه افتتاح شهرک گلخانه ای شهرستان خمینی شهر در جمع خبرنگاران افزود: برای 

هکتار گلخانه احداث کنیم و  300توانستیم یکهزار و ماه  6اولین سال که توسعه گلخانه ها را در دستور کار قرار دادیم در مدت 
 .امیدواریم تا پایان امسال به رقم پیش بینی شده در برنامه برسیم

وی با بیان اینکه کشور از برنامه توسعه گلخانه ها عقب است ، افزود: بسیاری از کشورها که از وضعیت اقلیمی و آب بهتری نسبت 
ابر ایران فضاهای گلخانه های خود را توسعه داده اند و ما هم امیدواریم با حمایت های دولت و به ما برخوردار هستند چندین بر

 .مجلس و تخصص منابع بتوانیم به اهداف خود در این زمینه دست یابیم
ا را اولویت وزیر جهاد کشاورزی گفت: بتازگی در منابع اشتغالزایی روستایی و عشایری که نرخ تسهیالت پایین تری دارد گلخانه ه

 .قرار دادیم تا بتوانیم اعتبار مورد نیاز این بخش را تامین کنیم
شغل تخمین زد و گفت : به ازای یک واحد تولید سبزی مانند پیاز و گوجه  10وزیر کشاورزی رقم اشتغال در هر هکتار گلخانه را 

درصد صرفه جویی در مصرف آب حاصل می شود 90در گلخانه  . 
اینک در بازار داخلی و نیز کشورهای همسایه شمالی ، حاشیه خلیج فارس، روسیه و سایر کشورها تقاضای خوبی حجتی افزود: هم 

 .برای محصوالت گلخانه ای و غیر فصلی وجود دارد
وزیر کشاورزی همچنین اعطای تسهیالت ارزان قیمت را مهمترین مشکل توسعه کشت گلخانه ای در کشور دانست و گفت : حل این 

ل در وام اشتغال روستایی پیش بینی شده استمشک . 
وی ادامه داد: بعد از مشکل تسهیالت ، یکی از راهکارهای توسعه کشت گلخانه ای تامین آب گلخانه ها از محل آب های موجود است 

باغی استفاده کرد مترمربع گلخانه در اراضی 500هزار و 2که در استانی مانند اصفهان می توان از حقآبه کشاورزان برای احداث  . 
به گزارش ایرنا ، در سفر امروز وزیر جهاد کشاورزی به اصفهان شهرک گلخانه ای شهرستان خمینی شهر در غرب استان گشایش 

 .یافت
 500گلخانه با اعتبار هشت میلیارد لایر از محل اعتبارات دولتی و یک میلیارد و  15هکتار مشتمل بر  17این شهرک به مساحت 

لایر از محل اعتبار بخش خصوصی و سه میلیارد لایر تسهیالت بانکی احداث شده استمیلیون   
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

ایرنا  – 16/7/1397تاریخ :   

 تحریم ها مشکل جدی در حوزه داروهای دامی ایجاد نکرد
مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های سازمان دامپزشکی گفت: تحریم های خارجی مشکلی  -ایرنا  -بجنورد 

 .جدی در حوزه تامین داروهای دامی کشور ایجاد نکرده است
به گزارش ایرنا سیدبهمن نقیبی، دوشنبه در حاشیه افتتاح پست قرنطینه چمن بید شهرستان مانه و سملقان به خبرنگار ایرنا اظهار 

ت: شمار زیادی از اقالم دارویی مورد نیاز بخش دام کشور در داخل تولید می شود و تحریم ها بر آن اثری نداردداش . 
مورد از واکسن های استفاده برای دام کشور وارداتی است که تمهیدات الزم برای تامین آن اندیشیده شده و  2وی افزود: تنها 

 .امیدواریم که تولید آن هم داخلی سازی شود
مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های سازمان دامپزشکی، رعایت اصول قرنطینه ای را مهمتر از انجام واکسیناسیون دانست 

و گفت: هدف دامپزشکی از ایجاد پست های قرنطینه ای در مناطق مختلف، کنترل دقیق تر دام و جلوگیری از ورود بیماری های 
 .دامی است

میلیارد لایر با هدف کنترل و نظارت  12طبقه با اعتباری افزون بر  2متر مربع در  160چمن بید با مساحت  ساختمان پست قرنطینه
 .بر تردد خودروهای حامل دام و فرآورده های دامی ایجاد شده است

راس دام  080هزار و  6هزار راس دام سبک و  330شهرستان مانه و سملقان، به عنوان دروازه غربی استان خراسان شمالی، 
 .سنگین دارد

 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

ایرنا  – 17/7/1397تاریخ :   

 درصد اراضی کشور زیر نظر سازمان جنگل ها و مراتع است 83
درصد اراضی کشور زیر نظر این سازمان  83آبخیزداری گفت: مشاور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و  -ایرنا -ارومیه

سازمان را نشان می دهد است که این رقم، لزوم توجه ویژه به این . 
رضا افالطونی روز سه شنبه در جلسه شورای اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی افزود: این میزان افزون 

ل می شود و نشان دهنده گستردگی فعالیت این نهاد استمیلیون هکتار را شام 100بر  . 
در راستای عمل به فعالیت های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، مشکالتی در خصوص نیروی انسانی و  :وی اضافه کرد

 .تجهیزات مورد نیاز وجود دارد که با همکاری دیگر نهادها درصدد رفع آنها هستیم
ن مشکالت معیشتی و ماموریتی سازمان جنگل ها، مکاتبه های موثری با سازمان های مرتبط از جمله نهاد وی بیان کرد: برای جبرا

 .ریاست جمهوری انجام داده ایم که امیدواریم نتایج خوبی در آینده نزدیک به دست آوریم
لش ها و مشکالت ادارات کل منابع اشرافیت الزم را در خصوص چا :مشاور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد

طبیعی استان ها به ویژه آذربایجان غربی در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات داریم و امیدواریم در این حوزه ها کمک های الزم را 
 .به این استان انجام دهیم

صص و فرسودگی ناوگان از جمله مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: کمبود نیروی متخ
 .مهمترین مشکالت این اداره کل است

میرصمد سیدموسوی افزود: مشکل نیروی انسانی در این استان با بازنشستگی های متعدد همکاران در سال های آینده بیشتر احساس 
 .می شود که برای حل آن باید پیش بینی های استخدامی الزم صورت گیرد

توجه به عمر فرسوده ناوگان خودرویی در منابع طبیعی، باید به سرعت این مشکل نیز در راستای اجرای طرح وی اضافه کرد: با 
 .های حفاظتی و توسعه ای حل شود

 .به گزارش ایرنا، در این جلسه در خصوص مشکالت پیش روی منابع طبیعی آذربایجان غربی بحث و تبادل نظر شد
هزار هکتار جنگل و بقیه مرتع  101هزار هکتار عرصه ملی دارد که از این میزان تنها  700 میلیون و 2آذربایجان غربی بیش از 

 .است
 

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83060413


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 متفرقه 
 

ایرنا– 21/7/1397تاریخ :   

 مهاجرت معکوس،گچسارانی ها به روستاها بر می گردند
شهرستان گچساران که سال ها  روستای 1۷بخشدار مرکزی گچساران گفت: بسیاری از ساکنان  -ایرنا - گچساران

ترک و به مناطق شهری مهاجرت کرده بودند اکنون با رضایت به  پیش به دلیل کمبود امکانات زیرساختی ،روستاها را

گردند زادگاه خود برمی . 
خبرنگار ایرنا افزود: با اجرای طرح های تامین آب کشاورزی و توسعه زیرساخت های فرج هللا استالحی روز شنبه در گفت و گو با 

رفاهی در قالب طرح های هادی ، آبرسانی ، گازرسانی وجاده سازی در روستاها ، شرایط زندگی به طور چشمگیری در این مناطق 
 .بهبود یافته است

داده اند به صورت دائمی و تعدادی نیز در فصل کشاورزی به  وی بیان کرد: برخی از ساکنان مناطق شهری گچساران ترجیح
 .روستاها باز بازگردند و به فعالیت مشغول شوند

بخشدار مرکزی گچساران تصریح کرد: امامزاده جعفر، پشکان، سرابننیز، اسالم آباد ، تلخ آب شیرین ، خربل ، آبریگون ، گناوه ، 
باد ، مردان معصوم ، مظفرآباد ، چهاربیشه و کالغ نشین از جمله روستاهایی هستند که سربیشه ، شهرک مهاجرین ، ناصرآباد ، خیرآ

 .میزبان ساکنان مهاجرت کننده از شهرها شده اند
به گفته وی ،بررسی ها نشان می دهد که با توجه به وجود امکانات رفاهی مورد نیاز در روستاهای شهرستان گچساران ، تمایل 

ای برگشت به روستاها در چند سال اخیر رو به فزونی بوده استساکنان مناطق شهری بر . 
بخشدار مرکزی گچساران تصریح کرد: توجه به توسعه مناطق روستایی به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشور 

 .از راهبردهای دولت تدبیر و امید است
با هدف توسعه روستایی بلکه با رویکرد جلوگیری از گسترش حاشیه استالحی ابراز داشت: نگاه ویژه دولت به روستاها نه تنها 

 .نشینی و مهاجرت معکوس صورت می گیرد
میلیارد لایر در روستاهای این شهرستان اجرا شده  27طرح عمرانی با اعتباری بیش از  16بخشدار مرکزی گچساران گفت: امسال 

 .است
گذاری و سنگ فرش کوچه ها و معابر مورد در زمینه آسفالت، جدول 13یش از های عمرانی باستالحی افزود: از این تعداد طرح

 .روستاهاست
 2وی اظهار داشت: ساخت ساختمان آتش نشانی روستای تلخاب شرین با سه میلیارد لایر، ساختمان دهیاری روستای جنگ زدگان با 

های عمرانی اجرا شده در روستاهای این بخش از دیگر طرح میلیارد لایر اعتبار 2میلیارد لایر و ساختمان بازارچه محلی دیل با 
 .است

ها بیش از چهار هزار نفر از ساکنان روستاهای این شهرستان از خدمات عمرانی استالحی تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح
ها برخوردار شدندو رفاهی حوزه دهیاری . 

مورد ساختمان اداری دارد 12ین شهرستان راه اندازی شده که از این تعداد دهیاری در روستاهای تابعه ا 45وی گفت: تاکنون  . 
ها برای عمران روستاها در بخش مرکزی این شهرستان در دولت یازدهم هزینه شدمیلیارد لایر اعتبار توسط دهیاری 98بیش از  . 

مهمترین طرح های اقتصادی اجرا شده در دولت تدبیر هکتار زمین کشاورزی منطقه امامزاده جعفر از  500آبرسانی به سه هزار و 
 .و امید است که باعث افزایش چشمگیر درآمد روستائیان شهرستان گچساران شده است

خانوار جمعیت روستایی است 943هزار و  16روستا و  122شهرستان گچساران دارای  .  
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 متفرقه 
 

ایرنا  – 17/7/1397تاریخ :   
 

 میلیون دز واکسن مارک طیور وارد کشور می شود 90
ابریشم سازمان دامپزشکی گفت: طی سه ماه  های طیور، زنبورعسل و کرممدیرکل دفتر مبارزه با بیماری -ایرنا -کرج

وارد کشور می شودبا هدف کنترل بیماری ها  میلیون دز واکسن مارک طیور 90آینده  . 
مرغ که در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر شنبه در همایش روز جهانی تخمبه گزارش ایرنا، علیرضا اکبرشاهی روز سه

در کرج افزود: نبود این واکسن سبب بروز مشکالت زیادی در بخش طیور شد که با رایزنی های صورت گرفته این مشکل مرتفع 
 .خواهد شد

« بیماری مارک در فارم های پرورش مرغ تخمگذار، مرغ مادر تخمگذار، مرغ مادر گوشتی و مرغ اجداد تخمگذار مایه واکسن 

 «.کوبی می شود. بیماری مارک کاهش تولید و مرگ و میر در واحدهای مرغداری به دنبال دارد
واحد تخمگذار در کشور وجود دارد که  800اکبرشاهی ادامه داد: یک هزار و  رصد تولید کشور تخم مرغ در هفت استان از د 75

 .جمله آذربایجان شرقی، قزوین، قم، تهران و البرز متمرکز شده است
هزار میلیارد لایر بیماری نیوکاسل در سال های اخیر به صورت غیر مستقیم به واحدهای پرورش طیور  18وی خاطرنشان کرد: 

 .کشور خسارت وارد کرد
ماری های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: عدم وجود ساختار مدیرکل دفتر مبارزه با بی

 .امنیت زیستی مناسب، نوسان قیمت، شرایط تولید و جمع آوری کود از جمله مشکالت صنعت طیور کشور است
تحت نظارت سازمان دامپزشکی صادر شده  واحد مرتبط با بسته بندی و آماده سازی تخم مرغ 130اکبرشاهی با بیان اینکه مجوز 

است ، گفت: حمل و نقل فضوالت طیورمرغ یکی از مشکالت این بخش است که به همین منظور از محل اعتبار توسعه گلخانه وام 
درصدی به صنعتگران این بخش داده خواهد شد6 . 

 .مهرماه به عنوان روز جهانی تخم مرغ نامگذاری شده است 17
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 متفرقه 
 

ایرنا  – 17/7/1397تاریخ :   

 روحانی بر ذبح و صید در کشور نظارت می کنند 700
در دو بعد دستگاه های دولتی است که  رئیس سازمان دامپزشکی با بیان این که این سازمان جزو معدود -ایرنا  -قم 

روحانی، بر ذبح و صید دام، طیور و آبزیان نظارت می کنند ۷00از  بهداشتی و شرعی مسئولیت دارد، گفت: بیش . 
به گزارش ایرنا، علیرضا رفیعی پور روز سه شنبه در دیدار با آیت هللا نوری همدانی از مراجع تقلید با بیان این که دامپزشکی 

المت غذای مردم به عنوان مهمترین رکن حیات و بقای بشر پس از آب و هوار را برعهده دارد، مسئولیت حفظ و حراست و تامین س
 .افزود: در کنار روحانیان، ناظران دامپزشکی نیز مساله سالمت، کیفیت و بهداشتی بودن گوشت ها را تامین می کنند

روتئینی محدود نمی شود و شیر، عسل و تخم مرغ را نیز وی با اشاره به این که حوزه فعالیت های دامپزشکی فقط به گوشت و مواد پ
در بر می گیرد، گفت: ساالنه هزاران تن گوشت و فرآورده های دیگر مانند ماهی وارد کشور می شود که به طور حتم نظارت 

ظران بهداشتی در شرعی و بهداشتی در کشور تولیدکننده صورت می گیرد و پس از واردات آن به کشور نیز روحانیان و همچنین نا
 .مکان مورد نظر مستقر می شوند و پس از تایید اجازه ورود و توزیع را می دهند

رفیعی پور تصریح کرد: مجموعه مسئولیت های شرعی و بهداشتی که متوجه دامپزشکی است، بدون حمایت های قوای سه گانه 
 .امکان پذیر نیست

امپزشکی است و نظام اسالمی به حوزه وزارت جهاد کشاورزی این اجازه را داده وی افزود: مسئولیت جان و مال مردم در اختیار د
که جان مردم را حراست، صیانت و حفاظت کند، از این رو دامداری ها، مرغداری ها، آبزی پروری ها و همه مجموعه هایی که 

تولید محصول می کنند غذای مردم را تامین می کنند تحت نظارت بهداشتی و شرعی سازمان یاد شده اقدام به . 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور ابراز امیدواری کرد: با حمایت های همه جانبه کالمی و معنوی علما و مراجع، این سازمان بتواند 

 .این مسئولیت خطیر را به نحو مطلوب انجام دهد
د: مردم بر اساس یک سنت حسنه گوسفندی رفیعی پور همچنین با اشاره به اهمیت موضوع رعایت اصول بهداشتی در ذبح دام افزو

را در ایام مختلف قربانی می کنند ولی این کار در محیط هایی غیر از کشتارگاه با مشکل و بیماری هایی همراه است که حوزه های 
 .علمیه می توانند در فرهنگ سازی در این زمینه نقش مهمی داشته باشند

بیماری مشترک بین انسان و دام را شناسایی کردند، افزود: تب کریمه  900ویروس بیش از وی با یادآوری این که دانشمندان تاکنون 
کنگو از جمله این بیماری ها است که در سال های گذشته بی توجهی به مسائل بهداشتی در ذبح دام منجربه ابتالی افراد به این 

 .بیماری شده و تلفاتی را نیز به همراه داشته است
 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

ایرنا – 16/7/1397تاریخ :   

 انتقاد از خرد شدن زمین های کشاورزی در استان تهران
زراعی و نگرانی از خرد شدن زمین های  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اظهار -ایرنا -تهران

به تصویب رسیده کاری جدید، بسیار مهم و  95کشاورزی که سال  باغی اظهارداشت: یکپارچه سازی زمین های

باید با تالش و جدیت اجرایی شود ارزشمند است که . 
ها، به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نعمت هللا ترکی در جلسه بررسی چالش 
 56مسائل و مشکالت بخش کشاورزی استان با محوریت یکپارچه سازی زمین های کشاورزی افزود: تنها یک میلیون هکتار از 

 .میلیون هکتار سطح زمین های کشاورزی کشور یکپارچه شده که این اقدام اغلب توسط سازمان ها و نهادها صورت گرفته است
ای کشاورزی افزایش بهره وری را به دنبال دارد و باید با جدیت دنبال شود گفت: دغدغه ما وی با بیان اینکه یکپارچه سازی زمین ه

 .در استان خردشدن زمین های زراعی و باغی است
به گفته وی میانگین سطح بهره برداری یک زمین زراعی در استان تهران پنج هکتار است درحالی که این عدد در کشورهای 

شورهای آمریکایی هکتار و در ک 40اروپایی    .هکتار است 137
ترکی مدیریت یکپارچه را الزمه یکپارچه سازی زمین ها دانست و یادآور شد: آموزش و ترویج شبکه یکپارچه سازی، هدفگذاری 

 .دقیق و نظارت نیز از گام های عملیاتی کردن این دستورالعمل است
شود افزود: هرکاری در استان تهران قرار است انجام شود باید با دید  وی با تاکید بر اینکه استان تهران الگوی کشور محسوب می

 .ملی باشد
به گزارش ایرنا رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه کشاورزی درآمد پایدار اما سود نسبتا کمی 

شاورزی در حاشیه شهرها واقع شده به همین دلیل زمین های در مقایسه با بخش خدمات دارد گفت: مرغوب ترین زمین ها از نظر ک
 .کشاورزی در ایران دچار خردشدگی است که با یکپارچه کردن آنها می توان به افزایش ارزش افزوده در این بخش دست یافت

ملیاتی کردن این طرح در کریم ذوالفقاری با اشاره به اینکه شعار یکپارچه سازی بدون مشوق و انگیزه بی معنا است اظهارداشت: ع
استان تهران باید در سه فاز ایجاد مشوق های انگیزشی مانند کاهش حق بیمه پرداختی در زمین های یکپارچه کشاورزی یا ارائه 

 تسهیالت ارزان تر به آن، در نظرگرفتن منابع مالی و هدف گذاری متعارف به همراه برش استانی، شهرستانی و دهستانی انجام شود
 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

ایرنا  – 19/7/1397تاریخ :   

 ایران سهم خود را در زمینه تامین امنیت غذایی ادا می کند
برنج سهم خود را در برنج کاری و تولید  معاون وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان گفت: ایران با توسعه -ایرنا  -باکو 

کند زمینه تامین امنیت غذایی جهان ادا می  . 
« روز پنجشنبه در حاشیه ششمین نشست کمیته مدیریت فنی مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی در باکو، در « سیف الدین طالب اف

برخوردار است و این تجربیات ایران از سابقه دیرینه و تجربه بزرگ در حوزه برنج کاری  :گفت گو با خبرنگاران اظهار داشت

 .اهمیت خاصی برای مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی دارد
متخصصان موسسه علمی و مطالعاتی کشاورزی وابسته به وزارت کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در این برنامه ها  :وی افزود

 .بطور فعال مشارکت دارند
این مرکز به توسعه برنج کاری و به کارگیری فناوری پیشرفته در این حوزه دانش های کسب شده در برنامه های  : طالب اف گفت

کندبه جمهوری آذربایجان کمک می  
وی با اشاره به توجه خاص دولت جمهوری آذربایجان به توسعه برنج کاری و اجرای برنامه راهبردی، اظهار داشت: بر اساس 

هزار تن برنج تولید شود 40شاورزی ،هکتار زمین ک 10دولت قرار است در  2018برنامه سال   . 
هکتار زمین  5300به گفته طالب اف، در سال گذشته در   . هزار تن برنج تولید شد 16

وی برگزاری ششمین نشست کمیته مدیریت فنی مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی در باکو را از نظر به اشتراک گذاری تجربیات 
ای جدید مهم توصیف کردکشور های عضو و استفاده از فناوری ه . 

این نشست از نظر بررسی راهکارهای کشت و پرورش انواع برنج نوع در  :معاون وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان افزود

 . شرایط خشکسالی و مبارزه با آفات مختلف برای موسسات علمی و کشاورزان حائز اهمیت است
مهرماه 19تا  17 -آسیای مرکزی و غربی روز های هشتم تا دهم اکتبر ششمین نشست سه روزه کمیته مدیریت فنی مرکز برنج   - 

 .در باکو و شهر لنکران جمهوری آذربایجان برگزار شد
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 متفرقه 
 

ایرنا – 18/7/1397تاریخ :   

بستن آب به روی عراق صحت نداردسفارت ایران:   
ادعاهای برخی رسانه ها در خصوص  چهارشنبه روز بغداد در ایران اسالمی جمهوری سفیر معاون – ایرنا –بغداد 

نادرست خواند و آن را تکذیب کرد تصمیم ایران برای بستن آب به روی عراق را . 
اظهاراتی به رسانه های عراق گفت که جمهوری اسالمی ایران هیچ به گزارش خبرنگار ایرنا، سید 'موسی علیزاده طباطبایی' در 

برنامه ای برای بستن آب های مرزهای را به روی عراق ندارد و ادعاهایی که در این خصوص به معاون وزیر جهاد کشاورزی 
 .منتسب شده، صحت ندارد

اسالمی ایران که در رسانه های منطقه ای، بین در اظهاراتی منتسب به 'علیمراد اکبری' معاون وزیر جهاد کشاورزی جمهوری 
المللی و داخلی عراق و شبکه های اجتماعی بازتاب داشت، آمده بود که ایران به دستور مقام معظم رهبری درصدد بستن هفت میلیارد 

 .مترمکعب آب جاری مرزی به روی عراق در مرزهای غربی و شمال غربی کشورمان است
می ایران در بغداد خاطرنشان ساخت این ادعا واقعیت ندارد زیرا رودخانه های مرزی مشمول توافقنامه معاون سفیر جمهوری اسال

الجزایر است 1975های امضا شده بین دو کشور از جمله توافقنامه  . 
ص انتقال طباطبایی افزود: آنچه علیمراد اکبری در حاشیه همایش نقش فرهنگ دینی در اصالح الگوی مصرف آب گفته بود در خصو

آب رودخانه های داخلی در استان سیستان و بلوچستان بوده که دچار خشکسالی شده است و آنچه رسانه ها درباره سخنان اکبری 
 .منتشر کردند ناشی از ترجمه یا برداشت اشتباه از سخنان وی بوده است

ابراز تعجب و بار دیگر تاکید کرد که ادعاهای مربوط طباطبایی از این گونه انتشار اخبار در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
 .به قطع آب صحت ندارد

خبر منتسب به علیمراد اکبری از بامداد امروز در سطح رسانه های مختلف بین المللی و منطقه ای و داخلی عراق به طور گسترده 
شبکه های اجتماعی نوعی گالیه شدید را نسبت به ای بازتاب یافت و برخی نوشتند که ایران آب را به روی عراق بست امری که در 

 .ایران به دنبال داشته است
برخی دیگر از کاربران عراقی نیز با تشکیک نسبت به این امر خواستار تحقیق در اصل خبر و صحت و سقم آن پیش از هر 

 .قضاوتی شده اند
ازی موج های تبلیغاتی با هدف تخریب روابط میان ایران در ماههای گذشته برخی جریان های رسانه ای از هر فرصتی برای راه اند

 .و عراق استفاده می کنند
ناظران روابط دو کشور نسبت به احتمال تشدید این گونه اقدامات مشکوک در آستانه اربعین و حین برگزاری راهپیمایی میلیونی 

 .اربعین هشدار می دهند
 

 لینک خبر 
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 نهاده
 ایرنا  – 16/7/1397تاریخ : 

 کشتی های حامل نهاده های دام و طیور به بندر امام رسید
نهاده های دام و طیور، تاکنون  کشتی حامل 1۷مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: از  -ایرنا -تهران

هیچ کمبودی در تامین ذرت، کنجاله سویا و جو نداریم چند محموله به بندر امام)ره( رسیده است و . 
« لیدکنندگان طیور برای تامین کنجاله سویا روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره نگرانی تو« حمید ورناصری

 .افزود: شماری از این کشتی های رسیده به بندر امام، بعد از تخلیه برای توزیع به سرعت به استان ها ارسال می شود
لیون هزار تن نهاده طیور در استان ها خبر داد و اظهار داشت: تاکنون یک میلیون تن ذرت، یک می 400میلیون و  2وی از توزیع 

هزار تن جو به کشور وارد شده که درحال توزیع این محصوالتیم 400تن کنجاله سویا و  . 
هزار  2تومان، کنجاله سویا  150مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور یادآورشد: قیمت مصوب هر کیلوگرم ذرت یک هزار و 

تومان است 180تومان و جو یک هزار و  200و  . 
فزایش قیمتی در این محصوالت نداشته ایم، اضافه کرد: ورود و حضور شرکت پشتیبانی امور دام در کنار بخش وی با بیان اینکه ا

 .خصوصی، تثبیت قیمت کنجاله سویا و ذرت را منجر شده است
شده اما ما  ورناصری، درباره توزیع به موقع نهاده ها و اعتصاب کامیونداران نیز گفت: وضعیت حمل و نقل توسط کامیونداران بهتر

 .برای توزیع به موقع نهاده ها به استان ها از سیستم حمل و نقل ریلی استفاده می کنیم تا جایی با کمبود نهاده ها مواجه نشود
 .به گفته وی، اکنون بخشی از نیاز مرغداری های کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان ها در حال تامین است

پشتیبانی امور دام افزود: با توجه به شرایط کنونی سیستم حمل و نقل، ممکن است با محدودیت توزیع نهاده این مقام مسئول در شرکت 
 .ها مواجه باشیم اما به صورت برنامه ریزی شده و سهمیه بندی این محصوالت در استان ها توزیع می شود

ای مورد نیاز واحدهای پرورشی خود با مشکالتی مواجه اندبه گزارش ایرنا، برخی تولیدکنندگان مدعی اند که در تامین کنجاله سوی . 
میلیون تن انواع نهاده های دامی ذرت، جو و کنجاله سویا به ارزش حدود سه میلیارد دالر وارد می  9طبق آمارها، سالیانه نزدیک به 

 .درصد نهاده های مورد نیاز کشور وارداتی است 80شود؛ در واقع نزدیک به 
ال، دولت یک سیاست واحد برای تثبیت نرخ ارز اتخاذ کرد که مقرر شد برای کاالهای اساسی و نهاده های دام و طیور در ابتدای امس

تومانی در نظر گرفته شود. نهادهای دام و طیور جزو کاالهای اساسی و اولویت یک به شمار می آید که با ارز  4200ارز دولتی 
 .تومان وارد می شود 4200رسمی 
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  نهاده
 

ایرنا – 21/7/1397تاریخ :   

 وزیرکشاورزی خواهان تولید بذرهای هیبرید داخل کشور شد
 کشور وجود دارد، ضروری است که وزیر جهاد کشاورزی گفت : باتوجه به ظرفیت های خوبی که در -ایرنا  -اصفهان 

داخل تولید شود در بذرهای هیبرید برای توسعه گلخانه ها . 
بذرهای هیبرید از روش های دورگ گیری و تجمیع ویژگی های مطلوب ژنتیکی تولید می شود و برای تولید محصوالت گیاهی  »

 .«سازگار با شرایط اقلیمی از جمله خشکسالی و آفات کاربرد دارد
به در مراسم افتتاح شهرک گلخانه ای خمینی شهر در غرب اصفهان افزود : در زمان حاضر به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز شن

بذر بیشتر گیاهان گلخانه ای و بذر هیبرید سبزی، صیفی ، قلم گل و گیاه از خارج وارد می شود در حالیکه در برخی دانشگاه ها و 
تولید این محصول انجام شده استمراکز تحقیقاتی از جمله دانشگاه آزاد اصفهان اقدام هایی برای  . 

وزیر جهاد کشاورزی گفت : اصفهان از نظر کشت گلخانه ای وضعیت متوسطی در کشور دارد در حالی که ظرفیت این استان بسیار 
  .بیشتر از میزان فعلی است

استان زیاد است و باید  حجتی افزود : اصفهان با کاهش منابع آب روبروست ، از طرفی ظرفیت نیروی انسانی و متخصص در این
 .در زمینه توسعه گلخانه ای با توجه به ارزش افزوده، اشتغال، صرفه جویی و بهره وری باال ، تالش بیشتری انجام شود

وی همچنین بسته بندی، سورتینگ )درجه بندی و دسته بندی محصوالت( و پردازشگری را از عمده مشکالت تولیدات گلخانه ای 
ید به بحث لجستیک دانست و گفت : با  .مدیریت ( محصوالت گلخانه ای توجه ویژه ای شود)

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه نارسایی ها و مشکالت بخش کشاورزی زیاد است، افزود: مشکالت بخش آب همیشه در تاریخ 
در کشور گندم تولید شد بوده است اما با وجود کم آبی ها و مشکالت، امسال یک میلیون ُتن بیشتر از سال گذشته . 

گلخانه با اعتبار هشت میلیارد لایر از محل اعتبارات دولتی و  15هکتار مشتمل بر  17شهرک گلخانه ای خمینی شهر در مساحت 
میلیون لایر از محل بخش خصوصی و سه میلیارد لایر تسهیالت بانکی احداث شده است 500یک میلیارد و  . 

گوجه و انواع گل های تزیینی در این شهرک تولید می شود محصوالتی مانند فلفل، خیار، . 

کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد 15هزار نفر جمعیت در  300شهرستان خمینی شهر با حدود  . 
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 جهانیگزارشات 

 ایرنا  – 15/7/1397تاریخ : 
 همکاری های دامپزشکی ایران و اعضای اکو توسعه می یابد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: همکاری های ایران و کشورهای عضو اکو در حوزه سالمت و تجارت دام و  -ایرنا -تهران
ا در منطقه توسعه می یابدنیز ایجاد آزمایشگاه ها و کشتارگاه های همکار برای کنترل بیماری ه . 

روز یکشنبه در سومین نشست اجالس روسای دامپزشکی کشورهای « علیرضا رفیعی پور»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
عضو اکو و نماینده سازمان خواربار جهانی ملل متحد )فائو( که در محل هتل استقالل برگزار شد، افزود: شرایط جغرافیایی 

و به ویژه ایران در حوزه دریایی، هوایی و ریلی بیشترین ارتباط را بین منطقه خاورمیانه، آسیای میانه و حتی دو کشورهای عضو اک
قاره آسیا و اروپا ایجاد کرده است و از این رو کشورها می توانند به تفاهم هایی در حوزه شبکه آزمایشگاهی دست پیدا کنند تا به نفع 

 .کشورهای عضو اکو تمام شود
المللی کشورهای عضو، سالمت مردم این کشورها در حوزه تامین امنیت ی اظهار داشت: تدوین نقشه راه واحد به تجارت بینو

کندغذایی، شناسایی عوامل بیماری زا و همکاری در حوزه تشخیص و کنترل بیماری ها کمک می . 
ستای کنترل بیماری های دام، طیور و آبزیان در حوزه سال برای انعقاد تفاهمی در را 10به گفته وی، این نشست پس از گذشت 

 .تشخیص بیماری ها، واکسیناسیون و آزمایشگاه در مناطق مرزی این کشورها برپا شده است
رفیعی پور اظهارداشت: برای افزایش تبادالت تجاری در منطقه و قاره آسیا، کشورهای عضو اکو می توانند با تسهیل در حوزه 

های خوبی در این زمینه با یکدیگر داشته باشندو ترانزیت همکاریصادرات، واردات  . 
 .رئیس سازمان دامپزشکی یادآور شد: تعامل کشورهای عضو اکو می تواند در تشخیص به موقع و کنترل بیماری ها تاثیرگذار باشد

های مشترک آزمایشگاهی و آزمایشگاه هایی در حوزه شبکه هایتواند به تفاهم نامهوی افزود: موقعیت راهبردی این کشورها می
 .همکار منجر شود

های متعدد زمینی، هوایی و آبی را برای بروز بیماری های دامی مخاطره آمیز دانست و گفت: به رئیس سازمان دامپزشکی کشور راه
ه نقش دارددنبال ایجاد شبکه های آزمایشگاهی همکار هستیم زیرا این امر در شناخت بیماری های کشورهای همسای . 

ای میان ایران و افغانستان در حوزه تشخیص بهداشت و نظارت دامپزشکی کشورهای عضو اکو به گفته وی، سال گذشته تفاهم نامه
رود با هشت کشور باقی مانده عضو اکو پس از تاییدیه مجالس کشورها تفاهم با مقامات عالی دو کشور به امضا رسید و انتظار می

به امضا برسد نامه های مشابهی . 
 

 ایجاد کشتارگاه های همکار برای واردات گوشت قرمز  **
رفیعی پور با اشاره به اینکه در تامین گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ مورد نیاز ایران مشکلی نداریم، افزود: اکنون بخشی از 

 .گوشت قرمز مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود
کشور عضو اکو می توانیم شبکه کشتارگاهی  10شکی کشور افزود: در حوزه تامین پروتئین حیوانی توسط رئیس سازمان دامپز

 .همکار داشته باشیم و در این صورت بخشی از گوشت وارداتی از طریق کشورهای عضو اکو تامین خواهد شد
 

میلیون ُدز واکسن آنفلوانزای پرندگان در استان های آسیب دیده  30توزیع  **  
سال  2رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره آخرین برنامه کشورهای عضو اکو برای مقابله با آنفلوانزای حاد پرندگان گفت: در 

اخیر با موج بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در ایران روبرو هستیم، از این رو اقدام هایی نظیر واکسیناسیون طیور در زمینه 
های پرورشی در برابر ویروس مذکور صورت گرفته استایمن سازی طیور و واحد . 

های آسیب دیده همچون تهران، قزوین، البرز، قم، سمنان و اصفهان میلیون دز واکسن در استان 20وی ادامه داد: تاکنون بیش از 
میلیون دز واکسن دیگر توزیع خواهد شد 10توزیع شده است و تا هفته آینده  . 

واکسیناسیون طیور برای مقابله با بیماری آنفلوانزای پرندگان به ما کمک می کند که ویروس مذکور به  وی افزود: اجرای عملیات
 .سهولت از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال پیدا نکند

رفیعی پور با توجه به سرد شدن هوا و احتمال بروز و شیوع ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از مرغداران تقاضا کرد به 
های سازمان دامپزشکی عمل کنند، تا خطر شیوع ویروس به حداقل ممکن برسدتوصیه . 

رییس دامپزشکی جمهوری آذربایجان خواست تا در زمینه تسهیل « قالیب عبداله اوف»رئیس سازمان دامپزشکی ایران همچنین از 
 .تجارت کاالهای حوزه دامپزشکی همکاری کند

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

تی برای حل مشکالت دانست و اظهار داشت: تبادل گواهی های بهداشتی کاالیی، کنترل وی اجالس کشورهای عضو اکو را فرص
 .بیماری ها در منطقه حائل )بافر زون( و تداوم بازدید های مرزی مورد تاکید سازمان های دامپزشکی کشورهای عضو اکو است

کشورهای عضو و تامین و تضمین سالمت دام  رفیعی پور گفت: برآیند این همکاری ها به توسعه تجارت بین المللی و سالمت
کشورهای عضو می انجامد و اعضا می توانند با شناسایی عوامل بیماری زا و تشخیص و رویارویی با بیماری های فرامرزی، 

 .تمهیدات الزم را اتخاذ کنند
در تهران آغاز به کار کرد و به سال از امروز  10های دامپزشکی کشورهای عضو اکو پس از گذشت سومین نشست رئیسان سازمان

 .مدت سه روز ادامه دارد
( 1964) 1343ای است که سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال سازمان همکاری اقتصادی )اکو( یک سازمان اقتصادی منطقه

، قزاقستان، ترکمنستان، کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان 1372ریزی کردند؛ پس از فروپاشی شوروی، در سال آن را پایه
 .قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند

میلیون نفری و مساحتی وسیع از کشورها با امکانات نفت، گاز و صنعت را در بر می  330عضو، جمعیتی  10اکنون با این سازمان 
  .گیرد

 
 لینک خبر 
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 گزارشات جهانی 
 

ایرنا – 16/7/1397تاریخ :   

 اجالس مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی در باکو آغاز شد
مرکزی و غربی روز دوشنبه با حضور  آسیای برنج المللی بین مرکز فنی مدیریت کمیته اجالس ششمین – ایرنا –باکو 

آغاز شد اسالمی ایران در باکو مرکز و هیات جمهوریکشور عضو این  11  . 
به گزارش ایرنا ، نمایندگان کشورهای عضو مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی، شامل ایران ، جمهوری آذربایجان، عراق، 

 .قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان،ترکیه ،افغانستان، هند، تاجیکستان و ترکمنستان دراین اجالس حضور دارند
« نایب رئیس کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس « جبار کوچکی نژاد»رئیس مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی و « عباس شهدی

 .شورای اسالمی نیز به عنوان نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در این اجالس شرکت کرده اند
جمهوری اسالمی ایران و با هدف توسعه کشت و  میالدی به ابتکار 2010مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی در سال 

 . تولید برنج در منطقه تاسیس شده است
هیات ایرانی به سرپرستی شهدی قرار است در این اجالس ،حمایت های کشورمان از فعالیت این مرکز ، ظرفیت ها و مزایای آن 

ا تشریح کندبرای کشورهای منطقه و شرایط فعلی کشت و تولید برنج در کشورهای منطقه ر .  
شرکت کنندگان در اجالس مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی در طی سه روز برگزاری این همایش ، پیشنهادات موسسه بین المللی 
مطالعاتی برنج در قالب برنامه پنج ساله این مرکز ، فروش آنالین برنج ، ایجاد صندوق توسعه برنج آسیای مرکزی و غربی ، ایجاد 

یون برنج منطقه ای را بررسی می کنندشبکه مکانیزاس  .  
در ششمین اجالس سه روزه کمیته مدیریت فنی مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی همچنین هیات فدراسیون روسیه بعنوان میهمان 

  .حضور دارد
ان همچنین از کیلومتری جنوب باکو ادامه خواهد داشت و حاضر 270دومین و سومین روز این اجالس در شهر لنکران واقع در 

  . واحد های تولید برنج این منطقه بازدید خواهند کرد
 . دفتر اصلی این مرکز در حال حاضر در رشت فعال است
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	قیمت هرکیلوگرم مرغ ۹۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان شد
	ثبات نرخ تخم مرغ در بازار/اختلالات حمل و نقل برای مرغداران دردسرساز شد
	یک مقام مسئول گفت:هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۷ هزار و ۲۰۰ تا ۷ هزار و ۳۰۰ و شانه ای ۱۵ هزار تومان است.
	آخرین تحولات بازار مرغ/ مرغ ارزان شد
	رب گوجه فرنگی در اولویت قیمت گذاری تثبیتی نیست
	تهران- ایرنا- آمار بانک مرکزی در هفته منتهی به سی ام شهریور از رشد 15 درصدی قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی نسبت به هفته پیش و 106 درصدی در مدت مشابه پارسال نشان دارد اما به گفته معاون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، رب گوجه فرنگی مشمول اولویت...
	جزئیات قیمت 15 قلم محصول لبنی/معرفی گرانفروشان به سازمان تعزیرات حکومتی
	معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با تشریح جزئیات قیمت ۱۵ قلم محصول لبنی، گفت: پرونده تخلف گرانفروشی برخی شرکتها، به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
	افزایش 18 درصدی نرخ روغن در بازار
	وزیر جهاد کشاورزی با رد برخی اظهارات مبنی بر افزایش دو برابری قیمت روغن خوراکی گفت: روغن ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته است.
	قیمت رب گوجه فرنگی کاهش مییابد/ ضرورت جلوگیری خروج کالا از مرزها
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، پیشبینی میشود که قیمت رب گوجه بهتدریج در بازار کاهش یابد.

	برنامه ها و سیاست ها
	بانکی که بخشنامه هیئت وزیران را نقض کرد
	رییس نظام صنفی کشاورزی ایران گفت: بانک کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه هیئت وزیران مبنی بر امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از بلایای طبیعی و همچنین بخشودگی سود، جرایم و کارمزد تسهیلات بانکی آنها را نقض کرد.
	همه تلاش وزارت کشاورزی برای افزایش بهره وری آب بود
	معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: مدیران جوان باید مصدر امور قرار گیرند تا با نشاط جوانی کارها پیش رود.
	بانکی که بخشنامه هیئت وزیران را نقض کرد
	رییس نظام صنفی کشاورزی ایران گفت: بانک کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه هیئت وزیران مبنی بر امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از بلایای طبیعی و همچنین بخشودگی سود، جرایم و کارمزد تسهیلات بانکی آنها را نقض کرد.
	نهاد تشکیل سازمان توسعه کشاورزی کشورهای اسلامی
	شهرکرد - ایرنا - یک پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه، ایده سازمان توسعه کشاورزی کشورهای اسلامی را مطرح کرد و گفت: تشکیل این سازمان راهی برای رونق اقتصاد منطقه ای و برند «حلال» در عرصه تجارت است.
	برنامه های ترویجی مصرف تخم مرغ درایران پیشرفت خوبی دارد
	بررسی راهکارهای حل مشکلات کارگروه دام، طیور و آبزیان
	سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کارگروه دام، طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی، نسبت به ارائه راهکار مشخص جهت حل مشکلات مختلف دام و طیور، اقدام و نتیجه را جهت پیگیری به کمیسیون اعلام میکند.

	برنج
	واردات برنج و موز به طور میانگین 23 درصد کاهش یافت
	هدف مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی تامین امنیت غذایی منطقه است
	باکو – یرنا – رئیس مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی،گفت: فعالیت این مرکز از نظر تامین امنیت غذایی منطقه ،درشرایط افزایش تقاضا به برنج از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
	اجلاس مرکز برنج آسیای مرکزی و غربی در باکو آغاز شد
	باکو – ایرنا – ششمین اجلاس کمیته مدیریت فنی مرکز بین المللی برنج آسیای مرکزی و غربی روز دوشنبه با حضور 11 کشور عضو این مرکز و هیات جمهوری اسلامی ایران در باکو آغاز شد .

	پسته
	لبخند تلخ پسته
	بیرجند - ایرنا - خراسان جنوبی با تولید 15 هزار تن پسته رتبه ششم کشور را در تولید این محصول دارد اما امسال آفات و نوسانات دمایی تولید این محصول را 45 درصد کاهش داده و حسرت پسته های خندان سالیان قبل بر دل کشاورزان منطقه مانده است.

	پنبه
	افت 90 درصدی صادرات پسته در سال جاری/ دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست و فسادآور است

	تامین منابع مالی
	بانکی که بخشنامه هیئت وزیران را نقض کرد
	رییس نظام صنفی کشاورزی ایران گفت: بانک کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه هیئت وزیران مبنی بر امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از بلایای طبیعی و همچنین بخشودگی سود، جرایم و کارمزد تسهیلات بانکی آنها را نقض کرد.
	رشد 74هزار میلیارد ریالی سرمایه دولتی بانک کشاورزی در 6 سال
	تهران- ایرنا- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی طی دولت یازدهم و دوازدهم را بیش از 74 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
	بانکی که بخشنامه هیئت وزیران را نقض کرد
	رییس نظام صنفی کشاورزی ایران گفت: بانک کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه هیئت وزیران مبنی بر امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از بلایای طبیعی و همچنین بخشودگی سود، جرایم و کارمزد تسهیلات بانکی آنها را نقض کرد.
	اختصاص 80 میلیارد تومان اعتبار برای تبدیل اراضی شیبدار به باغ
	مدیرکل دفتر امور میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال آینده 80 میلیارد تومان اعتبار برای تبدیل اراضی شیبدار به باغ اختصاص خواهد یافت.
	هفت هزار میلیارد ریال به طرح های آبخیزداری اختصاص یافت
	بجنورد - ایرنا - مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: امسال هفت هزار میلیارد ریال اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری در کشور اختصاص یافته است.
	80 میلیارد تومان برای تبدیل اراضی شیبدار به باغ اختصاص می یابد
	تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر امور میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال آینده 80 میلیارد تومان اعتبار برای تبدیل اراضی شیبدار به باغ اختصاص خواهد یافت.
	خسارت ۲۲۰واحد تولیدی در سیل مازندران/تسهیلات دولتی برای بازسازی
	شریعتمداری ضمن بازدید از واحدهای تولیدی خسارت دیده غرب مازندران گفت: تسهیلات دولتی برای بازسازی واحدهای تولیدی ارائه میشود.

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	برنامه های ترویجی مصرف تخم مرغ درایران پیشرفت خوبی دارد
	سرانه سالانه مصرف تخم مرغ به 198 عدد رسید
	کرج- ایرنا- دبیرستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ با بیان اینکه سرانه مصرف تخم مرغ در کشور در گذشته 160 عدد بوده گفت: هم اکنون این سرانه به 198 عدد در سال رسیده است.
	سرانه مصرف تخممرغ در کشور 190 عدد در سال/ مرغها بی دان ماندند
	یک مقام مسئول گفت: مصرف تخممرغ در 10 سال اخیر به ازای هر نفر 150 تا 160 عدد بود که هم اکنون به 190 عدد رسیده است.

	تولیدات باغی
	قارچ خوراکی هلوگرام دار شد
	تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی اعلام کرد: با هدف اطمینان مردم از سلامت محصول، از ابتدای مهر ماه بیش از یک میلیون بسته قارچ خوراکی هولوگرام دار به بازار مصرف عرضه شده است.

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	بررسی راهکارهای حل مشکلات کارگروه دام، طیور و آبزیان
	سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کارگروه دام، طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی، نسبت به ارائه راهکار مشخص جهت حل مشکلات مختلف دام و طیور، اقدام و نتیجه را جهت پیگیری به کمیسیون اعلام میکند.

	چای
	سهم چای ایرانی از بازار جهانی چقدر است؟
	چای از جمله محصولات پر مصرف در حوزه کشاورزی است که در صورت عجین شدن آن با برنامهریزیهای مدون و اصولی، ارزآوری، اشتغالزایی و گردش مالی فزایندهای برای کشور به همراه خواهد داشت.

	حبوبات
	خاک
	خرما
	خرید تضمینی / خدمات
	تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به ضرر امنیت غذایی کشور است
	یک کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهور، تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان و همچنین عدم افزایش این نرخ متناسب با هزینه های تولید و قیمت های منطقه را عامل تضعیف امنیت غذایی دانست.

	خشکسالی
	تراژدی کم آبی در دارالمرحمه ایران
	سمنان- ایرنا- کمبود آب در استان سمنان به دلیل اُفت سطح آبهای زیرزمینی و خشکی چشمه سارها هر روز وخیم تر میشود و رفع این معضل نیازمند تدوین برنامه ریزی منسجم و انتقال آب بین حوضه ای است.
	پس لرزه های خشکسالی در بخش کشاورزی کرمان
	کرمان - ایرنا - برداشت اندک محصول پسته و گردو، افزایش آفات، تغییرات دمایی غیرعادی و بروز پدیده های چون گرد و غبار و توفان شن از پس لرزه های تاثیرگذار خشکسالی بر بخش های مختلف از جمله کشاورزی استان کرمان است.

	دانه های روغنی
	روغن
	افزایش 18 درصدی نرخ روغن در بازار
	وزیر جهاد کشاورزی با رد برخی اظهارات مبنی بر افزایش دو برابری قیمت روغن خوراکی گفت: روغن ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته است.

	زعفران
	افغانستان واردات زعفران را ممنوع کرد
	کابل - ایرنا - ریاست جمهوری افغانستان براساس پیشنهاد وزارت کشاورزی و دامداری این کشور، واردات پیاز و زعفران را به افغانستان ممنوع کرد تا فرصت برای توسعه کشت زعفران و بهبود صادرات در داخل فراهم شود.
	برداشت زعفران نوبرانه آغاز شد/ پیشبینی تولید 350 تن طلای سرخ در سال جاری
	نایب رئیس شورای ملی زعفران از برداشت نوبرانه طلای سرخ در روزهای اخیر خبر داد.

	زیتون
	سلامت
	مایه کوبی 45 میلیون راس دام علیه تب برفکی
	مدیرکل اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی اعلام کرد: در طرح مقابله با تب برفکی که تا یک ماه دیگر آغاز می شود 45 میلیون راس دام سبک کشور علیه این بیماری مایه کوبی می شود.
	واحدهای تولیدی مرغ تخمگذار به مناطق غیر آلوده منتقل شود
	کرج- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی درامر بهبود تولیدات دامی با بیان اینکه 80 درصد واحدهای تولیدی مرغ تخمگذار کشور در مناطق آلوده به ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان استقرار دارد، گفت: انتقال این واحدها به مناطق غیر آلوده ضروری است.
	45 میلیون راس دام علیه تب برفکی مایه کوبی می شود
	بجنورد- ایرنا- مدیرکل اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی اعلام کرد: در طرح مقابله با تب برفکی که تا یک ماه دیگر آغاز می شود 45 میلیون راس دام سبک کشور علیه این بیماری مایه کوبی می شود.

	سیب زمینی
	ممنوعیت صادرات سیب زمینی و رب گوجه از ۲۰ مهر
	بر اساس مکاتبه وزیر صنعت با رئیس گمرک، از روز ۲۰ مهر ماه صادرات سیب زمینی و رب گوجه فرنگی از کشور ممنوع خواهد بود.

	شیلات
	تور صیادان مازندرانی در خزر پهن شد
	ساری - ایرنا - صیادان مازندرانی عضو شرکت تعاونی پره از امروز یکشنبه پانزدهم مهر با پهن کردن تورهای ماهیگیری در آبهای ساحلی دریای خزر، فصل صید و صیادی را به صورت رسمی حدود یک هفته زودتر از سال های گذشته آغاز کردند.
	میگو گلستان به اروپا می رود
	گرگان - ایرنا - مدیرکل دامپزشکی گلستان اعلام کرد: میگوی تولیدی این استان برای صادرات مستقیم به اتحادیه اروپا مجوز لازم از سوی سازمان دامپزشکی دریافت کرد.
	صید قاچاق؛ درد بی درمان خزر
	ساری - ایرنا - تور صیادان مجاز در استان های شمالی کشور از دهه گذشته به این سو سال به سال خالی تر شد در حالی که این کسب و کار بر خلاف حوزه های اقتصادی دیگر در تمام این مدت فقط به امید بازنشستگی ادامه پیدا کرده است.
	تیلاپیا توجیهی برای واردات/واردات تیلاپیا با اما و اگرهایی همراه است
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه تیلاپیا ماهی بومی کشورنیست، از این رو تولید این ماهی تنها به دلیل توجیه واردات انجام می شود.

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	تولید شیر خام در کشور 5.7 درصد افزایش یافت
	نوشهر- ایرنا - معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی گفت: تولید شیر خام در کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به سال گذشته 5.7 درصد افزایش داشته است.

	صادرات و واردات
	ممنوعیت صادرات سیب زمینی و رب گوجه از ۲۰ مهر
	بر اساس مکاتبه وزیر صنعت با رئیس گمرک، از روز ۲۰ مهر ماه صادرات سیب زمینی و رب گوجه فرنگی از کشور ممنوع خواهد بود.
	صادرات رب گوجه، سیب زمینی و خوراک دام و طیور ممنوع شد
	تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات سیب زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه فرنگی را ممنوع اعلام کرد.
	تیلاپیا توجیهی برای واردات/واردات تیلاپیا با اما و اگرهایی همراه است
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه تیلاپیا ماهی بومی کشورنیست، از این رو تولید این ماهی تنها به دلیل توجیه واردات انجام می شود.
	واردات دام زنده خارجی به سیستان و بلوچستان نهایی شده است
	زاهدان- ایرنا- معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: برنامه واردات دام زنده از کشورهای دیگر به سیستان و بلوچستان نهایی شده و بزودی عملیاتی می شود.
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	صادرات دو محصول کشاورزی ممنوع شد
	وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات سیب زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه فرنگی را ممنوع اعلام کرد.
	افغانستان واردات زعفران را ممنوع کرد
	کابل - ایرنا - ریاست جمهوری افغانستان براساس پیشنهاد وزارت کشاورزی و دامداری این کشور، واردات پیاز و زعفران را به افغانستان ممنوع کرد تا فرصت برای توسعه کشت زعفران و بهبود صادرات در داخل فراهم شود.
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	میگو گلستان به اروپا می رود
	گرگان - ایرنا - مدیرکل دامپزشکی گلستان اعلام کرد: میگوی تولیدی این استان برای صادرات مستقیم به اتحادیه اروپا مجوز لازم از سوی سازمان دامپزشکی دریافت کرد.
	پارسال تراز تجاری گل و گیاه، مثبت 10 میلیون دلار بود
	تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر امور گلخانه، گل و گیاهان زینتی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی گفت: پارسال 25 میلیون دلار صادرات و 14 میلیون دلار واردات بذر، پیاز و نشای گل و گیاهان زینتی داشتیم که 10 میلیون دلار تراز مثبت تجاری را نشان می دهد.
	ظرفیت صادرات گل و گیاه کشور یک میلیارد دلار است
	کرج-ایرنا- رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران گفت: برآورد علمی نشان می دهد که ظرفیت صادرات گل و گیاه زینتی کشور یک میلیارد دلار در سال است که فقط پنج درصد آن محقق می شود.
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	۷۰ درصد محصولات کشاورزی به صورت تازه خوری مصرف میشود
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	مکانیزاسیون/ماشین آلات
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	ارومیه- ایرنا- مشاور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: 83 درصد اراضی کشور زیر نظر این سازمان است که این رقم، لزوم توجه ویژه به این سازمان را نشان می دهد.
	مهاجرت معکوس،گچسارانی ها به روستاها بر می گردند
	گچساران - ایرنا- بخشدار مرکزی گچساران گفت: بسیاری از ساکنان 17 روستای شهرستان گچساران که سال ها پیش به دلیل کمبود امکانات زیرساختی ،روستاها را ترک و به مناطق شهری مهاجرت کرده بودند اکنون با رضایت به زادگاه خود برمی گردند.
	90 میلیون دز واکسن مارک طیور وارد کشور می شود
	کرج- ایرنا- مدیرکل دفتر مبارزه با بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی گفت: طی سه ماه آینده 90 میلیون دز واکسن مارک طیور با هدف کنترل بیماری ها وارد کشور می شود.
	700 روحانی بر ذبح و صید در کشور نظارت می کنند
	قم - ایرنا - رئیس سازمان دامپزشکی با بیان این که این سازمان جزو معدود دستگاه های دولتی است که در دو بعد بهداشتی و شرعی مسئولیت دارد، گفت: بیش از 700 روحانی، بر ذبح و صید دام، طیور و آبزیان نظارت می کنند.
	انتقاد از خرد شدن زمین های کشاورزی در استان تهران
	تهران- ایرنا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اظهار نگرانی از خرد شدن زمین های زراعی و باغی اظهارداشت: یکپارچه سازی زمین های کشاورزی که سال 95 به تصویب رسیده کاری جدید، بسیار مهم و ارزشمند است که باید با تلاش و جدیت اجرایی شود.
	ایران سهم خود را در زمینه تامین امنیت غذایی ادا می کند
	باکو - ایرنا - معاون وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان گفت: ایران با توسعه برنج کاری و تولید برنج سهم خود را در زمینه تامین امنیت غذایی جهان ادا می کند .
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	بغداد – ایرنا – معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد روز چهارشنبه ادعاهای برخی رسانه ها در خصوص تصمیم ایران برای بستن آب به روی عراق را نادرست خواند و آن را تکذیب کرد.
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