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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرگزاری فارس  – 23/8/1397تاریخ : 

روز  ۵۰متر بارندگی در میلی ۲۵برد/رشد ها زمان زیادی میجبران کمبود آب زیرزمینی با بارش  
ایران در دهه گذشته با خشکسالی هیدرولوژیکی شدیدی مواجه ها است، اما های اخیر حاکی از وضعیت مناسب بارشاگر چه بارش

ویژه در بخش آب زیرزمینی نیازمند زمان بسیار طوالنی خواهد بودبوده که جبران این کمبودها به .  
میلی 38روز گذشته تاکنون به  ۵۰یعنی در حدود   97-98های کشور از ابتدای سال آبی گزارش خبرگزاری فارس، حجم بارشبه

-97ها طی مدت مشابه سال آبی یک کشور، میزان بارندگی های آبریز درجهبر اساس آمار تجمعی بارندگی در حوضه متر رسید و
متر گزارش شده استمیلی 12.3ها در این حوضه 96 . 

متر رشد برخوردار لیمی 22.7ساله از  5۰متر بیشتر شده و نسبت به میانگین بلندمدت میلی 25.7این میزان بارش، از سال گذشته 
 .بوده است

 3.7ماه ثبت شده است که سال گذشته آبان ماه در همین زمان فقط متر در آبانمیلی 27.8متر بارندگی ثبت شده تاکنون، میلی 38از 

ایممتر بارش داشتهمیلی . 
روز از سال آبی زمان مناسبی برای  52شت ها از ابتدای مهر تاکنون رشد قابل توجهی یافته است، اما گذبا وجود اینکه میزان بارش

تواند باشد. ایران در دهه گذشته با خشکسالی هیدرولوژیکی بسیار های گذشته نمیقضاوت درباره پایان خشکسالی و جبران بارش
ویژه در بخش آب زیرزمینی نیازمند زمان بسیار طوالنی خواهد بودشدیدی مواجه بوده که جبران این کمبودها به . 

متر به ترتیب از میلی 7.3متر بارش و حوضه مرزی شرق با میلی 98.2اساس این گزارش، حوضه آبریز دریای خزر با  بر
اندیک برخوردار بوده های آبریز درجهبیشترین و کمترین میزان بارندگی حوضه . 

 
 لینک خبر
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 آب 
ایرنا  – 22/8/1397تاریخ :   

 نگهداشت منابع آبی با توسعه آبخیزداری

کاهش بارندگی، افت منابع آب زیرزمینی و بروز و در سال های گذشته به دنبال تغییرهای اقلیمی،  -ایرنا  -بندرعباس 

 .تداوم خشکسالی، شاهد بحرانی شدن شرایط منابع آبی کشور هستیم
میلیارد متر مکعب بود که در نتیجه  13۰سال پیش منابع آبی کشور نزدیک به  48بر اساس اعالم مسووالن وزارت نیرو، حدود 

 1۰۰میلیارد متر مکعب و در شش سال گذشته این رقم به حدود  116ل آبی به حدود سال گذشته، این دخ 1۰تغییرهای اقلیمی حدود 
 .میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده است

این روند نشان از آن دارد که در طول زمان، هرچه جلوتر آمده ایم منابع آبی کشور کمتر و در مقابل مصارف بیشتر شده که از نظر 
د به شمار می آیدتعادل منابع آبی، این یک تهدی .  

در این شرایط به اعتقاد کارشناسان حوزه آب و خاک از بهترین و موثرترین راهکارهای حفظ و نگهداشت منابع آبی، انجام فعالیت 
  .های آبخیزداری و آبخوانداری در حوزه های آبخیز است

ن برای مبارزه با خشکسالی در دراز مدت باشد و نتایج کارشناسان بر این باورند که آبخیزداری می تواند راهکاری پیشگیرانه و مطمئ
 .پایداری به ارمغان آورد

 میلیون تن فرسایش خاک نتیجه سیالب ها46 **
براساس یافته های علمی، آبخیزداری به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای جلوگیری از تخریب خاک در زمان سیالب و بارش 

روان به سفره های زیر زمینی انجام می شودهای سیل آسا و تزریق آب های  . 
میلیون تن فرسایش خاک را با خود به همراه دارد که این میزان  46بنا به آمار موجود اکنون سیالب ها در کشور ساالنه حدود 

برطرف می هزار هکتار زمین زراعی تخریب می شود که این مشکالت با عملیات آبخیزداری  1۰فرسایش خاک یعنی ساالنه معادل 
 .شود

قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، سهم وزارت جهاد کشاورزی با انجام اقدامات آبخیزداری  27طبق بند 

و آبخوانداری در تولید آب با سهم وزارت نیرو از طریق اجرای سدهای مخزنی یکسان تعیین شده و این موضوع نقش و اهمیت 
اری در مدیریت بحران آب را بیش از پیش نمایان می سازدآبخیزداری و آبخواند .  

هجری شمسی 14۰۰تا  1396قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران )  شمسی در  1395اسفند سال  14در  (

 .مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است
 اجرای طرح های آبخیزداری از برنامه های مهم دولت **

ها، مراتع و آبخیزداری کشور تیرماه امسال در مراسم امضای تفاهم نامه بخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگلمعاون آ
طرح آبخیزداری در هرمزگان، گفت: اجرای طرح های آبخیزداری با توجه به تاثیر آن در حفظ و نگهداشت منابع آبی  2۰۰اجرای 

مایت می کنداز برنامه های مهم دولت است و از آن ح .  
های آبخیزداری با توجه به شرایط بحرانی منابع آبی هرمزگان نقش بسزایی در ناصر حیدری پور بیان داشت: اجرای این پروژه

  .زمینه تأمین آب این استان خواهد داشت
کار باشند پایطور جدی  موقع این طرح ها باید بهوی تاکید کرد: فرمانداران و بخشداران برای اجرای مناسب و به  . 

سازه آبخیزداری در هرمزگان  7451وجود  **  
شواهد نشان می دهد که وضعیت کنونی آب در استان هرمزگان چندان رضایت بخش نیست زیرا تغییرات شاخص سرانه منابع آب 

  .تجدید پذیر حکایت از آن دارد که این شاخص در دهه های اخیر در هرمزگان کاهش داشته است
حلقه چاه و کاهش  1۰۰دهنه چشمه و قنات ، 18حلقه چاه آب آشامیدنی، 365کم آبی در هرمزگان موجب خشک شدن  خشکسالی و

درصد شده است 7۰تا  3۰حلقه چاه بین135آب  .  
دشت ممنوعه بوده و مابقی دشت ها نیز شور است 38دشت موجود در هرمزگان تمامی آنها دارای بیالن منفی هستند و  74از  . 

ن رو با توجه به شرایط بحرانی منابع آبی هرمزگان، اجرای گسترده طرح های آبخیزداری در این استان الزم و ضروری به از همی
 . نظر می رسد

با استفاده از روش های مناسب آبخیزداری می توان با مهار آب باران عالوه بر پیشگیری از تخریب خاک، پدیده خشکسالی را 
  .مدیریت کرد
هزار هکتار عملیات بیولوژیک و بیومکانیک ،  11۰سازه آبخیزداری و بیش از  451هزار و  7تان هرمزگان با هم اکنون اس
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میلیون مترمکعب درسال دارد 4۰۰ظرفیت آبگیری  .  
طرح آبخیزداری در  2۰۰خوشبختانه امسال گام های خوبی جهت توسعه آبخیزداری در هرمزگان برداشته شده که ازجمله آن اجرای 

ن استان تا پایان امسال استای .  
طرح آبخیزداری و آبخوان داری چند منظوره میان استانداری  200اواخر تیرماه امسال تفاهم نامه ای جهت اجرای مشترک 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور امضا شدهرمزگان و سازمان جنگل .  
**   حمایت صندوق توسعه ملی از اجرای طرح های آبخیزداری در هرمزگان

طرح آبخیزداری در استان تا پایان امسال با حمایت صندوق توسعه ملی انجام  2۰۰استاندار هرمزگان دراین باره می گوید: اجرای 
  .می شود

فریدون همتی اظهار داشت: اجرای این طرح های چند منظوره آبخیزداری موجب تامین آب شرب به خصوص در روستاها و 
خواهد شدهمچنین تغذیه دشت های استان  .  

وی افزود: نیمی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح های آبخیزداری از منابع استانی و نیم دیگر آن از محل اعتبار صندوق 
  .توسعه ملی تامین می شود

نابع آب همتی خاطرنشان کرد: اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری راهکار موثری در راستای کنترل و مدیریت مناسب م
  .در استان هرمزگان است

طرح آبخیزداری در هرمزگان  1۰۰اجرای  **  
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: طرح های آبخیزداری با کاهش میزان فرسایش خاک، زمینه را برای نفوذ آب در 

  .خاک فراهم کرده و آن را تبدیل به منبع آبی برای پایین دست حوضه خود می کند
امید ذاکری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: عملیات آبخیزداری و آبخوانداری شامل عملیات بیومکانیکی و بیولوژیک، پخش 

  .سیالب، سدهای خاکی و سازه های سنگی مالتی است
رح های میلیارد لایر جهت اجرای ط 2۰۰مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان خاطرنشان کرد: امسال در مجموع 

 آبخیزداری و آبخوانداری در هرمزگان از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است 
طرح آبخیزداری و آبخوان داری در اقصی نقاط استان اجرایی  1۰۰وی بیان داشت: از ابتدای امسال تا اوایل آبان ماه عملیات احداث 

  .شده است
طرح دیگر آبخیزداری و آبخوانداری در  1۰۰شده تا پایان امسال اجرای  ذاکری تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های انجام

شهرستان هرمزگان عملیاتی می شود 13روستاهای  .  
میلیون مترمکعب از روان آب ها در هرمزگان ذخیره می شود 8۰وی ابراز داشت: با اجرای طرح های مذکور حدود  .  

** ی هرمزگان از استان های پیشرو در حوزه آبخیزدار  
ها در استان در سالیان اخیر، به شدت معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی هرمزگان بیان داشت: با توجه به کاهش شدید بارندگی

های فصلی و سطحی با توسعه آبخیزداری هستیمنیازمند مدیریت رواناب .  
گانه کشوری و استان 9های بخونداری یکی از اولویتجعفر تختی نژاد در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: عملیات آبخیزداری و آ

  .هرمزگان در حوزه منابع طبیعی است و اعتبارات آن هم از محل صندوق توسعه ملی تامین می شود
ایمهای پیشرو بوده و جهش خیلی خوبی در این زمینه داشتهوی افزود: در حوزه آبخیزداری، استان هرمزگان یکی از استان .  

سوول تصریح کرد: به منظور به حداقل رسانی اثرات مخرب خشکسالی و بی آبی بر مراتع و منابع طبیعی استان ، به دنبال این مقام م
  . توسعه هر چه بیشتر فعالیت های آبخیزداری در هرمزگان هستیم

یی در حوزه آبخیز، افزایش تختی نژاد تغذیه منابع آبی و تقویت سفره های آب زیرزمینی، حفاظت از خاک، کاهش و کنترل رسوبزا
درآمد بهره برداران و تثبیت شغل حوزه نشینان ، پیشگیری و کنترل سیل از مناطق باالدست و اصالح کاربری اراضی را از 

  .مهمترین اهداف اجرای طرح های آبخیزداری عنوان کرد
 مدیریت خشکسالی با توسعه آبخیزداری  **

ر ایران عزیزمان با وجود تالش بسیار مسووالن همچنان به گوش می رسد و باید از هم زنگ خطر خشکسالی و بحران آب در سراس
  .اکنون به فکر آینده بود تا بتوان جلوی خسارت و چالش های احتمالی ناشی از این بحران را گرفت

ادهای اجرایی با توجه به آبخیزداری راهکاری موثر جهت پیشگیری از فرسایش خاک، مهار آب و حفاظت از منابع طبیعی است و نه
متعدد ناشی از سیالب ها، هرز روان آب ها و فرسایش خاک باید در اجرای این طرح بیش از پیش تالش کنندخسارت های  .  

باید بتوان با توسعه آبخیزداری از روان آب ها حداکثر استفاده را در تغذیه سفره های زیر زمینی و آباد کردن دشت های حاصلخیز 
ی ببریمکشاورز .  

 لینک خبر 
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 آب 
ایرنا – 3۰/8/1397تاریخ :   

 بحران آب و ضرورت گفتمان صرفه جویی
دامن مناطق خشک و نیمه خشک زمین را گرفته  خشکسالی ناشی از پدیده تغییر اقلیم، با شدت بیشتری، اکنون -ایرنا -سمنان

آبی، راهی به جز ترویج گفتمان صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف باقی نمی ماند کاهش محسوس توان منابعاست، با  . 

درصد آب مصرفی در کشور مربوط به کشاورزی است درحالی که متوسط  9۰به گزارش ایرنا، بر اساس آمار وزارت نیرو، 
درصد بیشتر از متوسط جهانی آب  2۰دهد ایران میدرصد است که این آمار نشان  7۰مصرف آب جهانی در بخش کشاورزی 

  .مصرف می کند
 15۰میلیون متر مکعب است و اکنون ذخایر آب زیرزمینی در این استان  25۰میزان تولید آب در استان سمنان ساالنه یک میلیارد و 

  .میلیون متر مکعب کمبود دارد
 2۰4لیتر برثانیه است در حالی که این رقم در کشور  25۰سمنان  بر اساس آمار، سرانه مصرف آب به صورت روزانه در استان

  .لیتر برثانیه است
میلیمتر است و بررسی این اعداد و ارقام مبین آن است که فرهنگ اصالح  1۰7و در سمنان  25۰متوسط بارندگی ساالنه درکشور 

شود الگوی کشت و صرفه جویی در مصرف آب در این منطقه از کشور باید نهادینه .  
کارشناسان معتقدند افزایش جمعیت و شاخص های بهداشتی، توسعه غیرمتوازن شهرها و بهینه نبودن شبکه توزیع و در بخش 

توجهی به بهره وری، غفلت از توسعه کشاورزی بر اساس مبانی کشاورزی، سنتی بودن کانال های انتقال، کشت ارقام پرمصرف، بی
دایت کشاورزان در کشت ارقام مورد نیاز باعث افزایش مصرف آب شده استعلمی، آبیاری غرقابی و فقدان ه .  

 فرهنگ اصالح الگوی مصرف نهادینه شود  **
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان گفت: سند توسعه استان سمنان برای اجرای طرح های اشتغال آفرین در بخش های مختلف 

  .اقتصادی براساس آمایش آب محور باشد
یدریان افزود: اصالح الگوی مصرف در بخش کشاورزی، صنایع و آب آشامیدنی از اقدام های موثر در رفع چالش کم آبی در ایرج ح

  .استان سمنان است و به معنی واقعی در این منطقه از کشور نهادینه شود
واقعی علمیاتی و آب در این بخش  وی خاطر نشان کرد: نصب سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان سمنان به معنای

  .از اقتصاد استان سمنان به صورت اصولی مدیریت شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان ادامه داد: براساس آمار، کاهش بارش ها در کشور تا چند دهه آینده ادامه دارد و باید 

لوبی صورت گیردبرای افزایش نرخ بهره وری در بخش کشاورزی استان اقدام های مط .  
حیدریان اضافه کرد: با وجود کاهش مصرف آب و اراضی کشاورزی، تولید محصوالت در استان سمنان طبق راهبرد ملی از یک 

هزار تن افزایش یابد 5۰۰هزار تن در سال باید به ساالنه یک میلیون و  1۰۰میلیون و  .  
فاضالب اجرایی شود و از این آب برای آبیاری فضای سبز نواحی  وی تصریح کرد: در بخش صنعت باید طرح بازچرخانی در بخش

  .و شهرک های صنعتی استان سمنان استفاده شود
حیدریان گفت: به هیچ عنوان نباید از آب آشامیدنی در آبیاری فضای سبز نواحی و شهرک های صنعتی استان سمنان استفاده شود و 

از کشور باید براساس آمایش آب محور باشد اجرای تمامی طرح های اقتصادی در این منطقه .  
در بخش آب آشامیدنی هم باید طرح های بازچرخانی به معنای واقعی  :مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان خاطر نشان کرد

  .در استان اجرا شود
 

 اعتبار حالل چالش کم آبی در شهرک صنعتی سمنان  **
ان گفت: رفع چالش کم آبی و انتقال پساب تصفیه خانه شهر سمنان به شهرک و منطقه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سمن

  .ویژه اقتصادی مرکز استان نیازمند اعتبار است
میلیارد لایر اعتبار  3۰۰حسن آل بویه افزود: مطالعه های خط انتقال پساب به شهرک و منطقه ویژه اقتصادی سمنان نیازمند بیش از 

  .است
ن کرد: با اجرای این طرح در دوره های یکساله و سه ساله به ترتیب وی خاطر نشا لیتر بر ثانیه به تولید آب در بخش  3۰۰و  100

  .صنعت مرکز استان افزایش می یابد
درصدی انجام  1۰۰آل بویه ادامه داد: اکنون طرح بازچرخانی آب در شهرک های صنعتی سمنان، گرمسار و ایوانکی به صورت 
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رای اجرای این طرح در دیگر شهرک های استان باید میزان پساب تولیدی افزایش یابدمی شود و ب .  
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سمنان اضافه کرد: با اجرای طرح بازچرخانی پساب در شهرک های صنعتی استان به میزان 

درصد از هدر رفت آب در این بخش از اقتصاد استان جلوگیری می شود 2۰تا  18 .  
وی تصریح کرد: در تمامی شهرک های صنعتی استان سمنان کم آبی یکی از چالش های اساسی است که باید با اجرای طرح تولید 

  .آب، به زیرساخت ها در امر سرمایه گذاری توجه شود
و بلند مدت برای مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سمنان اضافه کرد: انتقال آب خزر به استان سمنان یکی از راهکارهای مهم 

  .رفع چالش کم آبی در بخش صنعت این استان است که باید این طرح مهم ملی در کمترین زمان ممکن در این استان اجرایی شود
 مردم با خشکسالی مدارا کنند  **

ا اتخاذ تدابیر مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان سمنان گفت: کمبود آب و خشکسالی در استان محسوس است و باید ب
  .راهبردی و فرهنگ صرفه جویی شرایط موجود را مدیریت کرد

منصور کشاورزیان ادامه داد: اتخاذ رویکرد مسالمت آمیز از سوی شهروندان و مدارا با کم آبی باید در اولویت شهروندان استان 
ر این منطقه از کشور اقدام کردسمنان قرار گیرد و در کنار توجه به رویکرد صرفه جویی به افزایش تولید آب د .  

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی سمنان گفت: انتقال آب بین حوزه ای به سمنان و تصفیه پساب ها از رویکردهای مهم و 
  .اصولی رفع مشکل کم آبی در استان سمنان است

نکر آبرسانی می شد که در فصل زمستان این روستای این استان به صورت مستمر با تا 27وی گفت: در تابستان سال جاری به 
  .آبرسانی به صورت موردی است

میلیارد لایر تا یک ماه آینده در مرحله  77کشاورزیان اضافه کرد: طرح آبرسانی به روستاهای جام، آبخوری و دوزهیر با اعتبار 
نی با تانکر خارج می شودآبرسانی آزمایشی قرار می گیرد و این روستاها تا سه ماه آینده از مدار آبرسا .  

 3۰مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی سمنان افزود: هم چنین عملیات آبرسانی به روستای ابر شهرستان شاهرود با اعتبار 
به پایان می رسد 97میلیارد لایر تا پایان سال  .  

درصد  9۰سمنان در زمان حاضر بیش از کشاورزیان ادامه داد: طرح های در دست اجرای آبرسانی به چهار روستای استان 
  .پیشرفت فیزیکی دارد

 مصرف آب در ایران استاندارد نیست  **
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان گفت: اصالح الگوی مصرف در بخش های صنعت، کشاورزی و آشامیدنی در شرایط 

ستفعلی مساله ای مقدم بر انتقال آب بین حوضه ای به استان سمنان ا .  
 186میلیون متر مکعب است که یک میلیارد و  25۰ایرج حیدریان افزود: میزان تولید آب در استان سمنان ساالنه یک میلیارد و 

  .مترمکعب آن در سال مصرف می شود
مصرف آب میلیون متر مکعب کمبود دارد و میزان تولید و  15۰وی خاطر نشان کرد: اکنون ذخایر آب زیر زمینی در استان سمنان 

  .در بخش های مختلف به طور نسبی برابر است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان اضافه کرد: میزان تولید آب باید به نسبت مصرف در استان برای جبران کسری مخازن آب 

  .های زیرزمینی افزایش قابل توجهی یابد
یش از حد مجاز آب برداشت می شود که این امر در دراز مدت حیدریان تصریح کرد: اکنون از چاه های زیر زمینی استان سمنان ب

  .به فرو نشست زمین و چالش های اقتصادی و اجتماعی در این منطقه از کشور دامن می زند
درصد از آب زیرزمینی استان سمنان در بخش کشاورزی مصرف می شود که این رقم با توجه  86حیدریان گفت: در زمان حاضر 

در این منطقه از کشور به هیچ عنوان مناسب نیست به شرایط موجود .  
لیتر  2۰4لیتر بر ثانیه است در حالی که این رقم در کشور  25۰وی افزود: سرانه مصرف آب به صورت روزانه در استان سمنان 

  .برثانیه است
ارش های قابل توجهی برخوردار هستند مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان گفت: کشورهای هلند، لهستان، آلمان با وجود آنکه از ب

لیتر کاهش  15۰لیتر است و استاندارد مصرف آب در کشور ایران باید به  98و  129اما سرانه مصرف آب در این کشور به ترتیب 
  .یابد

 کاهش اعتبار طرح های آبرسانی در سمنان  **
سمنان گفت: تکمیل طرح های آبرسانی برای رفع مشکل معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضالب شهری استان 

نیازمند تخصیص به موقع اعتبار است 98کمبود آب در منطقه های شهری استان برای تابستان سال  .  
میزان اعتبار مصوب برای اجرای طرح های مختلف آبرسانی و بازسازی شبکه های انتقال  97محمد رضا محسنی افزود: برای سال 

میلیارد لایر تخصیص یافته است 16۰میلیارد لایر بود که تاکنون  5۰۰ن سمنان، آب در استا .  
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میلیارد لایر بود که این رقم  65۰میزان اعتبار عمرانی شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان  96وی خاطر نشان کرد: در سال 
  .برای سال جاری کاهش یافته است

طرح نیمه تمام در حوزه آبرسانی  4۰ت آب و فاضالب شهری استان سمنان ادامه داد: اکنون معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرک
و فاضالب شهری در این استان در دست اجرا است که تخصیص به موقع اعتبار می تواند به رفع مشکل کم آبی در این منطقه از 

  .کشور کمک کند
هرهای استان سمنان در دست اجرا است که تکمیل به موقع این طرح حلقه چاه در ش 14حفر  97محسنی اضافه کرد: برای سال 

  .برای رفع مشکل کمبود آب، تامین اعتبار نیاز دارد
وی تصریح کرد: تکمیل طرح تامین آب و همسان سازی شهر سمنان و انتقال آب از چشمه سارهای قطری به شاهرود نیازمند اعتبار 

  .است
انی شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان ادامه دادمعاون برنامه ریزی و منابع انس همچنین اصالح و بازسازی شبکه انتقال  :

  .آب و فاضالب شهری شهرستان های شاهرود، دامغان، مهدیشهر و شهمیرزاد نیازمند تخصیص اعتبار است
 

 مصرف آب در بخش کشاورزی سمنان اصالح شود  **
گفت: افت سطح آب های زیرزمینی به دلیل برداشت بی رویه از چاه ها و کاهش بارش  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان

سانتیمتر است 67به طور متوسط ساالنه  .  
سانتیمتر است در حالی که این رقم در استان سمنان  5۰ایرج حیدریان افزود: متوسط افت سطح آب های زیرزمینی در کشور ساالنه 

نه عمیق تر بودن اثر خشکسالی در استان سمنان نسبت به متوسط کشوری استسانتیمتر بیشتر است که نشا 16 .  
سانتیمتر است، در  7۰متر و  1۰ساله افت سطح آب های زیرزمینی در کشور به طور متوسط  2۰وی خاطرنشان کرد: در دوره 

سانتیمتر گزارش می شود 2۰متر و  13حالی که این رقم در استان سمنان  .  
آب منطقه ای سمنان ادامه داد: اجرای طرح های آبخوان داری یکی از اقدامات مثبت برای رفع چالش فرونشست  مدیرعامل شرکت

  .زمین و جلوگیری از افت محسوس سطح آب های زیرزمینی در استان سمنان است
ت را در سال اول اجرا و وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه های اصالح الگوی کش

  .این برنامه را تدوین و در این دوره پنج ساله ابالغ و عملیاتی کند
میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی استان  941مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان تصریح کرد: در زمان حاضر بیش از 

اهش یابدمیلیون متر مکعب ک 654سمنان مصرف می شود که می بایست این رقم به  .  
 کاهش شدید آبدهی چشمه روزیه و گل رودبار  **

درصد آب آشامیدنی مرکز استان از طریق  5۰لیتر برثانیه معادل  4۰۰مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان گفت: 
  .منابع زیرزمینی و چاه ها تامین می شود

آشامیدنی شهر سمنان را تامین می کندحلقه چاه نیمی از منابع آب  21محمد طاهری افزود: اکنون  .  
لیتر بر ثانیه از آب گل رودبار برای استفاده  12۰لیتر بر ثانیه از چشمه روزیه و  44۰بیش از  95وی خاطر نشان کرد: در سال 

تر بر ثانیه لی 9۰و  272به دلیل کاهش بارندگی ها به ترییب به  96شهروندان مرکز استان تولید می شد که این رقم در زمستان 
  .کاهش یافت

لیتر  8۰و  245مدیرعامل آب و فاضالب شهری استان سمنان ادامه داد: در زمان حاضر آبدهی چشمه روزیه و گل رودبار به ترتیب 
  .برثانیه رسیده است و کاهش محسوس یافته است

است که در زمان حاضر  لیتر بر ثانیه 82۰طاهری اضافه کرد: نیاز آب برای شهر شاهرود در اوج زمان مصرف  لیتر  650

  .برثانیه آن تامین می شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان ادامه داد: انتقال آب بین حوضه ای برای رفع چالش کم آبی در شهرستان 

از چشمه سارهای قطری به منطقه ای مانند انتقال آب  شاهرود اجتناب ناپذیر است که باید با رفع مسائل اجتماعی این طرح مهم
  .شاهرود اجرایی شود

وی تصریح کرد: با همکاری کمیته بحران شاهرود، حفر هشت حلقه چاه در دستور کار است که با اجرای این طرح بخش قابل 
منطقه از استان سمنان برطرف می شود توجهی از مشکالت آب آشامیدنی در این .  

ان سمنان گفت: مهمترین چالش در استان کمبود آب است که باید با اتخاذ تدابیر راهبردی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری است
  .و اجرای طرح انتقال آب از سایر حوزه ها برای رفع این چالش اقدام کرد

یدنی و به گزارش ایرنا، بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف یکی از راهبردهای مهم و اساسی برای رفع چالش کم آبی در بخش آشام
  .اقتصاد استان سمنان است که باید در بین مسئوالن امر و مردم به معنی واقعی این رویکرد مهم نهادینه شود
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بازچرخانی آب در بخش صنعت و آشامیدنی و اصالح الگوی کشت و استفاده از سامانه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی از 
ستجمله راهکارهای کاهش مصرف آب و صرفه جویی ا .  

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس – 28/8/1397تاریخ : 

 ایران در شرایط کنونی نیازمند توسعه طرح های کالنی نظیر پروژه زرماکارون است
از فعالیت هایی که بخش خصوصی در حوزه توسعه کشاورزی انجام می دهد، حمایت شودرییس کمیسیون کشاورزی مجلس: باید  . 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در حاشیه نشست علنی 
تاکید کرد: کمیسیون های تخصصی مجلس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت نقش رسانه در اطالع رسانی صحیح به مردم 

اگر بخواهند کار خود را به درستی انجام دهند، باید ارتباط مناسبی با اصحاب رسانه داشته باشند و از نظرات و پیشنهادات آنها برای 
 .پیشبرد اهداف خود به نحوه بهینه استفاده کنند

ردم باشند ولی به هیچ عنوان مقل مردم نیستند، تاکید کرد: در این راستا ما وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس می توانند چشم و زبان م
باید به گروه های مرجع و فعالیت های مردم رجوع کنیم و در همین راستا باید از فعالیت هایی که بخش خصوصی در حوزه توسعه 

هزار نفر اشتغال  8۰هکتار زمین برای  1۰۰کشاورزی انجام می دهد، حمایت شود. نمونه چنین اقدامی را مجموعه زر با خرید 
زرماکارونایجاد کرده و مجموعه هایی مانند  وژ ه ها به بهره سال آینده این پر 3و شیرینی و شکالت را ایجاد کرده است و ظرف  

 .برداری می رسد و ما در شرایط کنونی نیازمند توسعه چنین طرح های کالنی در کشور هستیم
 

 لینک خبر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B2%D8%B1+%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9a730a49c0444fa28fb1a077934cee3b&Title=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3:


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد محصوالت
 خبرگزاری فارس  -29/8/1397تاریخ : 

 صادرات دلیل باال رفتن قیمت لبنیات است/ دولت از اعمال تکلیف برای تولیدکنندگان بپرهیزد 
کشاورزی مجلس با بیان اینکه افزایش چند ماه اخیر قیمت لبنیات به دلیل باال رفتن صادرات این محصول است، گفت: رئیس کمیسیون 

آیدهای تولید ایجاد شود قیمت پایین میهای تکلیفی روی تولیدکنندگان بپرهیزد، اگر ظرفیتدولت باید از اعمال برنامه .  
ادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه دلیل افزایش قیمت لبنیات در چند ماه اخیر چه وگو با خبرنگار اقتصاحمدعلی کیخا در گفت

بوده است، گفت: افزایش نرخ ارز باعث شد، لبنیات ایران در بازارهای جهانی قدرت رقابت بیشتری داشته باشد، بنابراین فرصتی 
 .برای تولیدکنندگان شد تا محصوالتشان را صادر کنند

ش صادرات و باال رفتن تقاضا باعث شد، قیمت داخل افزایش یابدوی گفت: افزای . 
های گذشته پایین بودن نرخ ارز هزینه پنهانی را برای تولیدکنندگان ایجاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین ادامه داد: سال

نرخ ارز بیشتر شده و گرایش به صادرات کرده بود و قدرت رقابت را از آنها گرفته بود، اما اکنون قدرت رقابت آنها با افزایش 
 .افزایش یافته است

خواهد، قیمت محصوالت لبنی را کاهش دهد، حق ندارد، هزینه و فشار را به جامعه کشاورزان و دامداران دولت اگر می :کیخا گفت

های تکلیفی دولت باید از برنامه های تولید را افزایش دهد که در این صورت قیمت متعادل خواهد شد.تحمیل کند. دولت باید ظرفیت
  .برای تولیدکنندگان بپرهیزد

کنیم، گفت: در صورتی که از تولید حمایت شود و قیمت تمام شده تولید پایین محور حمایت میوی با بیان اینکه از تولید صادرات
  .بیاید، قیمت محصوالت کشاورزی مانند لبنی هم کاهش خواهد یافت

فارس منوضوع توسط کاربران سامانه به گزارش فارس این م  .پیشنهاد شده بود که توسط خبرنگار فارس پیگیری شد 
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 28/8/1397تاریخ :   

  کندتومانی شیر خام به پایداری تولید کمک می ۲۰۰۰قیمت 
تومان در بازار  ۰۰۲۰گذارد قیمت هر کیلو شیر خام از پا نمیشیرزاد گفت: سازمان تعاون روستایی برای حمایت از دامداران خرده

  .کمتر شود
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ؛ حسین شیرزاد معاون وزیر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

های کشاورزی، استانداردها و تجارت تعاون روستایی در همایش مشترک توسعه همکاریجهادکشاورزی و مدیرعامل سازمان 
میلیون نفر عضو و بیش از  4.5موادغذایی میان جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا اظهار کرد: شبکه تعاونی روستایی ایران با 

اراستمیلیون تن شبکه ،نگهداری محصوالت غذایی در یک قرن گذشته را د 3.5 . 
های دولت ترامپ قرار داریم، شبکه تعاونی روستایی ایران با پیوند بازارهای وی افزود: در حال حاضر که تحت شدیدترین تحریم

تواند حلقه واسطه با اروپا باشدای و جهانی میمنطقه . 
د محکمی در زمینه دانش فنی و بازار برقرار تواند پیونشیرزاد ادامه داد: اتحادیه شبکه تعاونی روستایی ایران با اتحادیه اروپا می

 .کند
گذاری معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه شبکه تعاونی روستایی نیازمند سرمایه است، بیان کرد: براین اساس این سرمایه

قرار شودها برگذاری با بانکباید به صورت مستقیم با تعاون روستایی اروپا، شبکه بانکی و همچنین سرمایه . 
تواند به ای میوی تصریح کرد: شبکه تعاونی روستایی ایران با اروپا در زمینه تولید غذا، استانداردهای نو و توسعه بازارهای منطقه

های فعلی با توسعه شرکای اروپایی بتواند رود شبکه تعاون روستایی ایران به سبب دارا بودن ظرفیتما کمک کند و انتظار می
ین بخش را جبران کندخالءهای ا . 

های روستایی سهم چندانی در صادرات ندارندتعاونی  
حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی به دنبال انعقاد 

 .قرارداد در زمینه حضور اصالح شده تولید بذور سبزی و صیفی با اتحادیه اروپاست
های جدیدی در زمینه گذاریدر شرایط فعلی باید سرمایه :وی با اشاره به اینکه شبکه تعاون روستایی نیازمند دگردیسی است، افزود

روز کنیمها صورت گیرد تا بتوانیم عرصه زنجیره غذایی را بهتعاونی . 
ادرات محصوالت کشاورزی ندارند، بیان کرد: ساالنه ها و شبکه تعاون روستایی سهم چندانی در صشیرزاد با اشاره به اینکه اتحادیه

شود، این در حالیست که میلیون تن محصوالت کشاورزی از سوی خانواده شبکه تعاون به بازارهای هدف انجام می 1.5تا  1
ها، استانداردها و فیترود با بروز رسانی ظرای و اروپایی وجود دارد، انتظار میهای باالیی برای پیوستن به بازارهای منطقهظرفیت

ها بتوانیم صادرات را افزایش دهیمقواعد بهداشتی به کمک مراودات اروپایی . 
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت خرید حمایتی شیر خام از دامداران، تصریح کرد: براساس سیاست بازار در 

گذاریم دهیم که نمیزار خواهیم شد و همواره این نوید را به دامداران میمواقعی که دامداران با مازاد تولید روبرو هستند، وارد با
تومان در بازار تنزل یابد 2۰۰۰قیمت شیر خام از قیمت  . 

تومانی برای خرید هر کیلو شیر  2۰۰۰پا و کوچک و متوسط قیمت وی در پایان تصریح کرد: برای حمایت از دامداران خرده
یداری تولید داشته باشدتواند تأثیر بسزایی در پامی . 

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
خبرگزاری فارس  -27/8/1397 :تاریخ   

های سیاسی و اقتصادی های ستاد تنظیم بازار/ ایمن سازی بازار در برابر تکانهاولویت  
برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمترین اولویت های ستاد تنظیم بازار را مدیرکل دفتر 

درصد از از تولید ناخالص داخلی کشور در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است 4۰تشریح و تاکید کرد: بیش از   .  
، محمدرضا کالمی افزود: سهم باالی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا

گیری ستاد تنظیم بازار با هدف ملی ضرورت توجه به این حوزه را بیش از پیش آشکار می کند از این رو ارتقای جایگاه تصمیم
خش نمودن تصمیمات آن برای افزایش سطح پاسخگویی از مهمترین محورهایی است که اجرایی شدن آن در دستور کار قرار اثرب

 .دارد
 ایمن سازی بازار

وی با اشاره به ضرورت توجه به حوزه تجارت، تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف پیش نیازهایی الزم است و امکانات وزارت 
نیز معطوف به دستیابی به این مهم با هدف پیشگیری از بروز مفسده و رانت از یک سو و ایمن سازی بازار  صنعت، معدن و تجارت

های سیاسی و اقتصادی هدفمند و غیر هدفمند برونزا از سوی دیگر استدر برابر تکانه  . 
طور که وزیر صنعت، معدن و وی دوری از بخشی نگری را از مهمترین ضرورت ها در این حوزه عنوان و اضافه کرد: همان 

های اجرایی در های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهاند تفکیک کامل و دقیق وظایف و مسئولیتتجارت تاکید کرده
های خود را به صورت کامل های اجرایی ذیربط، وظایف و مسئولیتحوزه تنظیم بازار کاال و خدمات به طوریکه هر یک از دستگاه

ق انجام دهند، از برنامه های جدی ای است که در این دوره پیگیری خواهد شدو دقی  . 
های اجرایی در قالب کارگروه تنظیم بازار، در حال گیری از توان تمامی دستگاهبه گفته این مقام مسئول این وزارتخانه با بهره

 .ساماندهی بازار کشور است
های توزیع ، مدیریت بازار را در دستور کار دارد اما ی عرضه ، تقاضا و شبکهوی تصریح کرد: از این رو با توجه به طرف ها

 .الزم است ضعف های موجود در این حوزه نیز رفع شود
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: منظور از طرف عرضه، "مجموعه تولید و واردات کشور" است، به این ترتیب حمایت 

ریزی به نحوی صورت گیرد تا تولیدات داخلی ست و برای رسیدن به این هدف الزم است برنامهحداکثری از تولیدات داخلی مدنظر ا
 .با کسری مواد اولیه روبرو نباشند

ها در وزارت صنعت، مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سیاست
شود که رقابت در بخش تولید به صورت مطلوبی شکل گیرد و در این راستا پرهیز از مداخله در یمعدن و تجارت به نحوی تدوین م

گذاری و عرضه مد نظر استچگونگی توزیع، قیمت  . 
کالمی گفت: در این قالب ضوابط و چارچوب های حکمرانی خوب مورد استناد است و تعیین تعرفه موثر در این مقطع برای تامین 

رداتی مورد نیاز تولید ضروری استمواد اولیه وا  . 
کنندهتامین منافع حقوق مصرف  

باید توجه داشت که ما تنها منافع تولید کننده را مد  :او مسئولیت تنظیم بازار را متوجه تامین منافع مصرف کننده نیز دانست و گفت

قرار دارد تا شرایط به گونه ای شود که هم چرخ های نظر نداریم بلکه توامان حقوق مصرف کننده نیز در مدیریت بازار مورد توجه 
 . تولید بچرخد و هم مصرف کننده کاال را با قیمت رقابتی دریافت نماید

به گفته وی اگر این نظام به درستی طرح ریزی شود، در نهایت تولیدات، امکان صادرات از کشور و ورود به بازارهای جهانی را 
 . نیز خواهند یافت

افتد که مزیت تولید کاالیی در کشور وجود نداشته باشد و تردید واردات زمانی اتفاق میه واردات نیز اشاره کرد و گفت: بیاو به مقول
یا کمبودی در بازار این کاال به چشم بخورد، در این صورت واردات مواد اولیه با هدف تامین تولیدکنندگان و واردات کاالی ساخته 

د موجود در بازار ضرورت داردشده با هدف پاسخ به کمبو  . 
کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیح طرف عرضه در بازار ایران مدیر

د کننده تلقی نمی شود بلکه تولیدکنندگان نیز در این مقطع، متقاضیان مواگفت: در این مقطع تنها مصرف کننده نهایی کاال، مصرف
 .اولیه محسوب می شوند و در نتیجه در زمره مصرف کنندگان جای می گیرند

وی گفت: هدف غایی در مدیریت بازار ممانعت از افزایش نرخ ها در اثر کمبود کاال در بازار است و برای پیشگیری از این اتفاق 
تامین حداکثری کاالهای اساسی و ضروری در دستور  تامین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز بخش تولید، تامین کسری تولیدات داخلی ،

 .کار قرار دارد و متناوب پیگیری می شود
شودکالمی در مورد طرف تقاضا نیز گفت:این بخش نیز با توجه به ساماندهی واردات و تولید داخل مدیریت می . 
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شمار وارد کنندگان به لی باعث رجوع تعداد بیریزی واردات باید به گونه ای باشد که فشارهای تقاضای داخدر این حوزه برنامه
 .مبادی تامین خارجی و بروز رقابت منفی برای کشور و افزایش نرخ خرید محصوالت کشاورزی نشود

او به مولفه تولید داخل نیز اشاره کرد و گفت: اصوال در کاالهایی که ضریب وابستگی آنها به واردات کم است، مانند فوالد و 
ولید کنندگان داخلی مسئولیت تامین بازار را بر عهده دارند اما باید مدیریت به نحوی صورت گیرد که تقاضای کاذب پتروشیمی ، ت

مندی از نرخ های دارای رانت، موجب سفته بازی نشودناشی از بهره  . 
ر ظرفیت تولید و عرضه داخلی چون در قانون اجازه جلوگیری از ایجاد واحدهای جدید مازاد ب :وی در توضیح این مطلب ادامه داد

)منظور صنایع مصرف کننده( داده نشده و ممنوعیت صدور مجوز بر خالف قانون است باید توجه کرد که ضوابط صدور مجوز به 
مندی از رانت قیمتی مواد اولیه ارزان ، امکان تولید محصول نهایی رقابتی را گونه ای تعریف شود که واحد تاسیس شده بدون بهره

شته باشددا  . 
کاالهای اساسی و ضروری مدیریت عرضه  

وی به مدیریت عرضه اشاره کرد و گفت: برای مدیریت عرضه در حوزه کاالهای وارداتی علی الخصوص کاالهای اساسی و 
کننده، شود . اول برای تامین نهاده های تولید کشاورزی ثبت سفارش، کنترل ارز، اثبات اصالت وارد ضروری به دو گونه عمل می

پیگیری تامین ارز و رفع مشکالت ترخیص مد نظر است تا این اقالم با تایید وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مصوبه تنظیم بازار 
 .تامین و توزیع شوند

 کالمی در مورد نحوه مدیریت واردات کاالهای نهایی کشاورزی و غذایی نیز گفت: در این بخش کلیه مراحل تامین ارز مسیر واردات
شامل ثبت سفارش تا ترخیص گمرک بر عهده وزارت جهاد کشاورزی از مرحله ترخیص تا مصرف کننده نهایی شامل تعیین شبکه 

 .توزیع و بازرسی و نظارت بر عهده وزارت صمت است
نمایی مشکالت استدشمن به دنبال برزگ  

صنعت نیز گفت:کلیه فرآیندهای ثبت سفارش، تعیین ارزش و این مقام مسئول درباره نحوه مدیریت کاالهای نهایی و مواد اولیه حوزه 
کنترل پروفرما، اثبات اصالت وارد کننده و پیگیری تامین ارز و مشکالت ترخیص و توزیع در شبکه تحت نظارت توسط وزارت 

 .صمت انجام می شود
بار ، ز شبکه توزیع میادین میوه و ترههای توزیع نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در حال حاضر استفاده اوی در مورد شبکه

های توزیعی نظیر امکان و اسکاد و ... عالوه بر آن توانایی بالقوه اصناف در کاالرسانی به مصرف ای، اتحادیههای زنجیرهفروشگاه
ه استهای عرضه مستقیم در اولویت کاری وزارتخانکننده در اولویت است و عرضه حمایتی از طریق برگزاری نمایشگاه . 

نمایی وی در بخش دیگری از سخنانش نیز گفت: دشمنان در شرایط کنونی با تمرکز بر ایجاد ناآرامی اجتماعی از طریق بزرگ
منشکالت اقتصادی و معیشتی به دنبال بر هم زدن اتحاد میان مردم هستند این در حالی است که الزم است با دوری از روش های 

های مختلف اقتصادی مد نظر استدر عرصهها آزمون و خطا،ثبات سیاست . 
های ماندگار ملی برای رسیدن به افقی تردید حل مسائل مهم در حوزه تجارت و تولید موجبات شکوفایی قابلیتاو ادامه داد: بی

گرایانه در اقتصاد با استفاده از مشارکت حداکثری مردم را فراهم خواهد کردواقع . 
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
خبرگزاری فارس  – 23/8/1397تاریخ :   

ماه/ آذربایجان برای کشت طالی سرخ وسوسه شد  6میلیون دالری از زعفران در  14۵درآمد   
میلیون دالری در شش ماهه  1۴۵درصدی صادرات زعفران ایران و درآمد ارزی  6۰نایب رئیس شورای ملی زعفران از رشد 

محصول را کشت کنندنخست امسال خبر داد و همین کشور آذربایجان را وسوسه کرده تا آنها نیز این  .  
ها پیش به عنوان یک به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از آذرنیوز، زعفران که به صورت فراگیر از سال

شودترین و گرانبهاترین گیاه دارویی در جهان محسوب میشود هنوز یکی از نایابماده با ارزش دارویی در جهان استفاده می . 
درصدی داشته است ۴۰تن زعفران از ایران صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  1۰۵به میزان  2۰18در سال  . 

یابد و غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران به خبرگزاری ترند گفته است که برداشت زعفران تا ماه دسامبر ادامه می
درصد افزایش یابد ۶۰تا  ۵۰ن سال انتظار بر این است که حجم صادرات هم تا پایا . 
میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شده است.  1۴۵تن زعفران به ارزش  1۰۵بر اساس آمار شش ماهه گمرک طی این مدت 

دالر است 28۶۰تا  1۴3۰میلیون تومان معادل  12تا  ۶قیمت هر کیلوگرم زعفران  . 
درصدی در کل زعفران جهان است، در حالی که  ۴۴زعفران در جهان با سهم ترین صادرکننده و بزرگ  ایران به عنوان نخستین

کند و به بندی میای ایران را بستهشود. اسپانیا زعفران فلهدرصد محسوب می 23ترین واردکننده زعفران جهان با سهم اسپانیا بزرگ
داردبازارهای جهان با برند خودشان روانه می . 

کند و آذربایجان زعفران را در مقیاس خیلی کوچک به نیاز خود را از کشور همسایه خود ایران وارد میآذربایجان هم زعفران مورد 
آوردعمل می .  

شودکنند که در بعضی نقاط آذربایجان این محصول ارزشمند و گرانبها از هزار سال پیش تاکنون کشت میبرخی منابع ادعا می .  
منطقه آبشرون هنوز روش سنتی پرورش زعفران را حفظ کرده است و زعفران در این  یک روستای کوچک به نام بوالق واقع در

آیدمنطقه به عمل می . 
شود و هنوز زعفران آبشرون هنوز به بازارهای جهانی وارد نشده است. دلیل آن این است که این محصول در سطح وسیع کشت نمی

اندحصول همت گماشتهبرند خاصی ندارد، تنها برخی کشاورزان به تولید این م . 
 آذربایجان هم رویای کشت انبوه زعفران در سر دارد*

گویدهای گیاهان نیمه استوایی آبشرون میجالل ممدوف، مدیر ایستگاه آموزش افزایش سرانه قیمت زعفران باعث شده که محققان  :

این محصول با ارزش در آذربایجان تالش کند هایی برای احیایکشور آذربایجان در مرکز علوم وزارت به طور مستقیم به پژوهش . 
 2۵تا  2۰رود که این میزان در بازارهای جهانی دالر به فروش می ۵.8مانات معادل  2۰هر گرم زعفران در بازارهای آذربایجان 

ون دالر ارزآوری میلی 2۵تواند برای آذربایجان دهد که تنها یک تن زعفران میدالر ارزش دارد. یک محاسبه سرانگشتی نشان می
 .داشته باشد

 فواید زعفران*
شود. زعفران یکی از بهترین ماده دارویی و غذایی برای جلوگیری زعفران به عنوان ماده دارویی از زمان باستان تاکنون استفاده می

آیداز سرطان به حساب می تواند لحن و ه از زعفران میتواند فشار خون را تنظیم کند و سیستم ایمنی بدن را بهبود بخشد.استفادمی .

های روده را به حالت طبیعی درآوردآهنگ صدا را تنظیم کند، سیستم معده را منظم سازد و فعالیت . 
کند و برای آرامش اعصاب و روان بسیار کارساز ای دارد. مغز و حافظه را تقویت میدر درمان برونشیت و تنگی نفس کاربرد ویژه

برای شما به ارمغان خواهد آورد.زعفران همچنین به طور گسترده در ساخت وسایل آرایشی و بهداشتی در است و خواب راحتی را 
 .جهان کاربرد دارد

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
خبرگزاری فارس -2۶/8/1397تاریخ :   

 نرخ لبنیات ترمز برید/ افزایش جدید قیمت توسط یک برند لبنی 
در بازار لبنیات، این بار یک برند دیگر افزایش جدیدی در قیمت شیر و دوغ ایجاد کرده است اخیر قیمت در پی افزایش .  

خبرگزاری فارس، تقریبا روزی نیست برای خرید به بازار بروی و در آن اثری از افزایش قیمت انواع به گزارش خبرنگار اقتصادی 
رود و کسی هم نیست ها روز به روز باالتر میلبنیات نبینی، شیر، دوغ، کره، ماست محصوالتی هستند که ترمزشان بریده و قیمت

شان های لبنی گوشو اگر باشد، هم لبه آن کند شده است، ظاهرا نه کارخانه بگوید چرا؟، نظارت تقریبا تعطیل شده است، قانونی نیست
آیدها دم برمیهاست و نه از برخی دولتیبدهکار حرف دولتی . 

شودتر میرود و به همان اندازه هم قدرت خرید مردم پایینها روز به روز باالتر میقیمت طوری هم مردم ایران روزانه به همین .

ها هر روز باالتر برود، اینکه گفته شده است، مصرف شیر در ایران خورند، چه برسد به اینکه قیمتمردم دنیا شیر می اندازه نصف
نصف میانگین جهانی است، مربوط به سالها پیش است، آمار جدیدی در این مورد نداریم، مطمئنا سرانه مصرف بسیار پایین آمده 

 .است
أثیر شیر و لبنیات در سالمتی آگاه نیستند، اما این حرف خطا است، کیست که در این روزگار، با این شاید بگویند که مردم ایران به ت

 .همه دسترسی به اطالعات، از فواید گرانبهای این قبیل محصوالت غافل بماند؟ دلیل اصلی آن است که مردم قدرت خرید ندارند
شان جایی داشته باشد. به هر حال نان از ا لبنیات هم در سبد روزانه غذاییها توانی برای مردم نگذاشته تافزایش روز به روز قیمت

تر استهمه واجب !.  
مانند، قرار است که ستاد تنظیم بازار قیمت تمام شده را های لبنی به حدی است که منتظر تصمیمات دولت نمیتوجهی کارخانهبی

ی چه میزان حق دارند یا ندارند که قیمت را اضافه کنندهای لبنبررسی کند و پس از آن تصمیم بگیرد که کارخانه . 
شان به این است که طوری اضافه نکنند که مردم اصال برند، تنها حواسهای لبنی هر زمان که اراده کنند، قیمت را باال میکارخانه

نکنندای باشد تا از کاهش خرید مردم ضرر آورند که میانهخرید نکنند. تا حدی قیمت را باال می .  
های لبنی خودشان تصمیم گرفتند که قیمت را افزایش دهند، پس از آنکه آنها کارخانه»گوید: رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی می

ها را باال بردند، به هر حال ها طوالنی شد، آنها خودشان قیمتدیدند بررسی دولت برای قیمت تمام شده و اظهار نظر درباره قیمت
کردندیآنها ضرر م .» 

ترمز بریده و هر بطری « ک»بار برند شیر باره قیمت لبنیات در بازار، جدیدترین خبر این است که اینهای چندیندر ادامه افزایش
تومان افزایش داده است 9۰۰هزار و  2هزار تومان به  2ای را از تومان رسانده است و دوغ کیسه 7۵۰هزار و  ۴شیر را به  .  
اند توجه شدههای لبنی چرا این قدر بییابد؟ مسئوالن کجا هستند؟ کارخانهها تا کجا ادامه میمعلوم نیست این افزایش قیمتبه هر حال 

اند؟ ضرر من، ضرر توست و سود من، سود تو، بینند؟ مگر نه این است که همه مردم در داخل یک قایق نشستهو تنها خودشان را می
اند.کسی به حفظ مشتری و بازار توجه نداردپندارند که به هر دوز و کلکی اگر سود ببرند، بردهمیاما متأسفانه اکنون برخی  . 

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
خبرگزاری فارس  – 2۴/8/1397تاریخ :   

درصد گران شد  ۲۵.6قیمت تولید زراعی،باغی و دامداری   
نسبت به فصل مشابه سال قبل  97شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل تابستان سال  تورم نقطه به )

درصد  25.6تورم ساالنه( درصد و شاخص چهار فصل منتهی به فصل تابستان نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ  45.9نقطه( 
  .افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی )برمبنای 
 45.9طه( بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نق 355،2برابر با  1397( در فصل تابستان سال 139۰=1۰۰

 .درصد افزایش یافته است
درصد افزایش یافته است 25.6شاخص چهار فصل منتهی به فصل تابستان نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه(  . 

 شاخص زراعت و باغداری
"شاخص  درصد  51.4قبل است که نسبت به فصل مشابه سال  365،1برابر با  1397زراعت و باغداری" در فصل تابستان سال 

افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز معادل 
باشددرصد افزایش می 28.9 . 

8.8است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  278،3برابر با  1397در فصل تابستان سال  "شاخص گروه "غالت یش درصد افزا 

 4.1  یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با
 .درصد افزایش می باشد

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  387،2برابر با  1397در فصل تابستان سال  "شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی

د افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( درص 66.6
درصد افزایش می باشد 45.9نیز برابر با  . 

درصد افزایش  73.5است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  518،7برابر با  1397شاخص گروه "سبزیجات" در فصل تابستان سال 
 24.9فته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با یا

 .درصد افزایش می باشد
47.7است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  27۰،9برابر با  1397شاخص گروه "موادخام طبقه بندی نشده" در فصل تابستان سال   

ش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز درصد افزای
درصد افزایش می باشد 16.1برابر با  . 

 شاخص دامداری سنتی
"شاخص  د افزایش درص 34.5است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  333،8برابر با  1397دامداری سنتی" در فصل تابستان سال 

 18.3  یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با
 .درصد افزایش می باشد

"شاخص گروه   41.7است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  326،2برابر با  1397پرورش بز و بزغاله " در فصل تابستان سال 

صد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز در
درصد افزایش می باشد 25.4برابر با  . 

"شاخص گروه  است که نسبت به فصل مشابه سال  353،5برابر با  1397پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل تابستان سال 

رصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( د 4۰.1
درصد افزایش می باشد 19.2نیز برابر با  . 

"شاخص گروه  درصد  42.3است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  347،3برابر با  1397گوسفند و بره" در فصل تابستان سال 

زایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با اف
 .درصد افزایش می باشد 27.4

 18.4است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  299،7برابر با  1397شاخص گروه "سایر محصوالت حیوانی" در فصل تابستان سال 
فزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز درصد ا

درصد افزایش می باشد 8.1برابر با  . 
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 تاریخ : 1397/8/29 – باشگاه خبرنگاران جوان 

  ای برای افزایش قیمت شیرخام ابالغ نشده استهیچ مصوبه

مت این محصوالت غیر قانونی استای درمورد تغییر قیمت لبنیات صادر و ابالغ نشده، هرگونه افزایش قیتاکنون مصوبه .  
،به نقل از سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان، از آنجایی که تاکنون گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ه افزایش قیمت این محصوالت غیر قانونی بوده و همچون مصوبه ای در این خصوص صادر و ابالغ نشده، تاکید می شود، هرگون
 .موارد گذشته پرونده های تخلف متشکله به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد

هزار لایر  2۰ها مبنی بر افزایش قیمت شیرخام به مبلغ کاوه سخنگوی سازمان حمایت در رابطه با اخبار منتشر شده در برخی رسانه
کیلوگرم، گفت: از آنجایی که شیرخام و سه محصول پر مصرف لبنی شامل شیر، پنیر و ماست از جمله اقالم مشمول به ازای هر 

گذاری است، هر گونه تصمیم گیری و تغییر قیمت مصوب این اقالم باید پس از طرح و تصویب در کارگروه تنظیم بازار و قیمت
 .ابالغ آن، اجرایی شود

نجایی که تاکنون مصوبه ای در این باره صادر و ابالغ نشده، تاکید می شود هرگونه افزایش قیمت این کاوه در ادامه گفت: از آ
های تخلف متشکله به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شدمحصوالت غیر قانونی بوده و همچون موارد گذشته پرونده . 

در سطح بازار و موضوع بررسی قیمت شیر خام و محصوالت لبنی  وی با تاکید بر اینکه افزایش غیر قانونی برخی محصوالت لبنی
آبان کارگروه تنظیم بازار با حضور تشکل های ذیربط و نمایندگان سایر وزارت خانه های عضو و سازمان های  23  در جلسه

 .مربوطه مطرح شده است، افزود: تا کنون مصوبه ای در این خصوص صادر و ابالغ نشده است
ان حمایت در پایان خاطر نشان کرد: از کلیه اعضای محترم کارگروه تنظیم بازار تقاضا می شود حسب رعایت سخنگوی سازم

قوانین، موارد مطروحه کارگروه تا زمانی که مصوبه آن ابالغ نشده است نباید از سوی اعضا، به عنوان تصمیمات جمعی کارگروه 
ش اذهان و استفاده سودجویان و تحمیل فشار اقتصادی مضاعف به مردم تنظیم بازار مطرح شود. چرا که این امر موجب تشوی

 .عزیزمان را فراهم می آورد
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 22/8/1397تاریخ :   

  تومانی نرخ مرغ در بازار/ نیازی به توزیع مرغ منجمد نداریم 3۰۰کاهش 
تومانی نرخ مرغ در بازار اعالم کرد ۰3۰رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش شدید تقاضا در برابر عرضه را دلیل اصلی افت  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، 2۰۰هزار و  7تومانی نرخ مرغ گرم در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده  3۰۰از کاهش  ،خبرنگاران جوان
هزار و  9، توزیع درب واحدهای صنفی 7۰۰هزار و  9مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه   7۰۰هزار و  1۰و خرده فروشی  900

 .تومان است
تومان است 7۰۰هزار و  1۰و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  7۰۰زار و ه 9به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 

هزار و فیله مرغ  19هزار، سینه بدون کتف  18یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 
 .هزار تومان است 21

عرضه را دلیل اصلی افت قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه  رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش شدید تقاضا در برابر

هزار تومان برسد 11 تومانی به 3۰۰به افزایش تقاضا در روزهای پایانی هفته پیش بینی می شود که قیمت مرغ با افزایش  . 
هزار تومان اعالم کرد و  11بخ و مرغ آماده به ط 2۰۰هزار و  7وی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده از دیدگاه اتحادیه را 

 9و مرغ گرم  4۰۰هزار و  6افزود: این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

تومان اعالم می کند 8۰۰هزار و  . 
رد که به گفته یوسف خانی در شرایط کنونی قیمت مرغ زنده با مرغ گرم به دلیل کاهش تقاضا در بازار همخوانی ندا

 .درنهایت این امر زیان کشتارگاه ها را به همراه دارد
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان با اشاره به اینکه نیازی به توزیع مرغ منجمد در بازار نداریم، تصریح کرد: هم 

نرخ های کمتری  اکنون قیمت مرغ نسبت به سایر مواد پروتئینی ارزانتر است و حال اگر دولت در نظر دارد که مرغ با
به مصرف کننده عرضه شود، از این رو پرداخت یارانه به تولیدکننده تنها راه حل این موضوع است چرا که قیمت های 

 .فعلی تفاوت چندانی با قیمت تمام شده ندارند
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 3۰/8/1397تاریخ :   

  واسطه گری و ضعف در نظارت دلیل اصلی گرانی میوه

ها و واسطه گری در میادین از دالیل اصلی گرانی و نوسان قیمت میوه استاین باورند ضعف در نظارت اتحادیه کارشناسان بر .  
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  برنامه ، حبیب رادفر مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در  

تیتر امشب شبکه خبر گفت : در ایران با توجه به توانمندی هایی که در بخش باغداری داریم نباید شاهد افزایش قیمت میوه تا این حد 
 .باشیم

به لحاظ سطح زیرکشت رتبه سیزدهم و در تولید رتبه شانزدهم را داشت. در آخرین آمار فائو در سال  57وی افزود:ایران در سال 
و در تولید به هفتم جهان رسیده است که در دنیا دارای جایگاه خوبی است . ما در تولید  6تبه ایران در سطح زیرکشت به ر 2۰16

محصول رتبه یک تا ده دنیا را به دلیل تنوع اقلیم، دانش و تجربه موجود در بخش داریم 25  . 
ورهای برتر دنیاست اما گرانی بخشی به ارز، برجام و تحریم برمی رادفر ادامه داد: کشور ما به لحاظ تولید و تامین میوه یکی از کش

 .گردد که بیشتر آن به فرهنگ جامعه برمی گردد. دلیل دیگر گرانی میوه نیز به افزایش بخشی از هزینه های تولید برمی گردد
دهم درصد عنوان شده که این  9و  12میانگین افزایش قیمت چند محصول نسبت سال قبل  97وی افزود:به طور مثال، در تیرماه 

درصد افزایش داشته است. یکی از دالیل این گرانی به حلقه های از تولید تا سفره برمی  7۰قیمت ها نسبت به هفته مشابه سال قبل 
 .گردد که همان واسطه ها و دالالن هستند. یکی دیگر از دالیل حق العمل کاری است که بسیار باالست

ره تنظیم بازار گفت: اگر ترتیبی اتخاذ شود که فروشنده میوه تشکل اصلی فروش شود مشکالت برطرف می شودرادفر در ادامه دربا . 
این مقام مسئول درباره دالیل افزایش قیمت برخی اقالم میوه ای در یک هفته تصریح کرد: این ربطی به تنظیم بازار ندارد بلکه 

 .بارفروشان هستند که قیمت می گذارند
این گزارش رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی دیگر مهمان برنامه گفت : سرمازدگی در فروردین و بر اساس 

اردیبهشت موجب کاهش میوه های هسته ای شد و همین موجب کمبود عرضه و افزایش تقاضا شد بنابراین سرمازدگی ، به هم 
ل افزایش قیمت میوه استخوردن عرضه و تقاضا و وجود دالالن در میادین از عوام .  

 .وی افزود: بارندگی های اخیر هم موجب کاهش و صدمه به تولیدات در فضای باز شده است
نورانی گفت: گرانی میوه ربطی به تحریم و گرانی نرخ ارز ندارد بلکه نظارت باید درست شود که باید از عمده فروشی تا خرده 

کننده و مصرف کننده، تعزیرات حکومتی و اصناف می توانند با کنترل میادین میوه  فروشی انجام شود. سازمان حمایت از تولید
 .فروشی، کنترل عمده فروشی تا خرده فروشی نظارت ها را افزایش دهند

درصد صادرات داشته ایم  4وی تصریح کرد: ما افزایش صادرات نداشته ایم بلکه ضعف در نظارت موجب گرانی شده است چون ما 
درصد ضایعات داریم 35الی است که این در ح . 

میلیون و  4این مقام مسئول اظهار داشت:در آخرین آمار گمرک تا مهرماه حدود  هزار تن محصول کشاورزی صادرات داشته ایم  82

ی ما هزار تن واردات داشته ایم که نشان میدهد تراز تجاری محصوالت کشاورزی بسیار منفی است. تراز تجار 5و یازده میلیون و 
نه تنها مثبت نشده بلکه منفی شده است. صادرات نقش مهمی در توسعه تولید دارد. تنظیم بازار اگر در طول سال اتفاق بیفتد موجب 

 .کاهش قیمت ها خواهد شد
گفتند بر اساس این گزارش علیرضا متبحری عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان دیگر مهمان برنامه گفت: دو ماه قبل آقای رادفر 

که ما سرمازدگی نداریم و کمبودی نداریم و صنف مظلوم اتحادیه بارفروشان را زیر سوال بردند و آقای حجتی وزیر کشاورزی نیز 
هزار میلیاردی شده که به تولید صدمه زده است 19فردای آن روز اعالم کردند سرمازدگی موجب خسارت  . 

ل را دلیل گرانی میوه نمی دانم بلکه دلیل اصلی گرانی میوه ضعف کشاورزی وی افزود: دالل در هر صنفی وجود دارد و من دال
 .کشور در عدم ارائه الگوی کشت مناسب از جهت وزارت جهاد کشاورزی و ضعف نظارت است

اهد متبحری تصریح کرد:امسال به دلیل نبود مدیریت الزم در تولید، کشت و تنظیم بازار افزایش گرانی قیمت در بخش میوه را ش
  .هستیم

رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی دیگر مهمان برنامه تیتر امشب گفت: متاسفانه در هر فصلی میوه ای سوژه نوسان  

قیمت در جامعه می شود به طور مثال گوچه فرنگی از کشاورز حدود یک هزار و پانصد تومان خریداری می شود اما در برخی 
ن هم به فروش رسیده استهزار توما 14نقاط تهران تا  . 

، تعداد 97آبان  29تا  97وی افزود: دلیل اصلی گرانی و نوسان قیمت در میوه ها ضعف در نظارت اتحادیه هاست. از ابتدای سال 
پرونده مربوط به گرانی و کم فروشی و  26۰5پرونده در خصوص گرانی و تخلفات میوه به تعزیرات ارائه شده است که  33۰۰
پرونده مربوط گرانی داشته ایم. در  4۰۰تا  3۰۰ه مربوط به قاچاق است. در گوجه فرنگی در تهران روزانه حداقل پروند 655
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داللی موجب شده  .میادین اصلی میوه و تره بار نیز هر محصولی چندین بار دست به دست می شود و متفاوت به فروش می رسد

فروش برسدمیوه در میدان اصلی میوه نیز به چندین قیمت به  . 
هزار تومانی انار  15رایگانی گفت: در نمایشگاه ها چون میوه را اتحادیه و باغدار مستقیم عرضه می کند گرانی نداریم. نوسان قیمت 

  .در کشور ما که تولید کننده این محصول در دنیا هستیم، داللی و واسطه گری در این زمینه همچنان پررنگ است
میلیون تومان جریمه  9۰۰میلیارد و  6نده به شعب تعزیرات حکومتی در سراسر کشور ارائه شده و پرو 33۰۰وی اظهار داشت: 

  .برای متخلفین صادر شده است
هزار و  65۰ما یک میلیون و  97ماهه سال  7هوشیار فقیهی معاون اقتصادی اتاق اصناف در ارتباط تلفنی گفت: در فاصله زمانی 

میلیارد تومان برگه جریمه صادر شده است. بخش میوه باالترین جریمه ها را  1۰۰اشته ایم و مبلغ اکیپ بازرسی در سطح کشور د 9
 .داشته است اما دو هزار مورد رقم قابل قبولی نیست

وی درباره افزایش قیمت هزار و پانصد تومانی گوجه فرنگی در یک هفته تصریح کرد: عرضه و تقاضا یکی از دالیل اصلی است و 
پیشنهاد اتحادیه ها و اتاق اصناف قرار شد برای تنظیم بازار جلوی صادرات گرفته شود تا قیمت ها تنظیم شود. کاهش  بر اساس

  .ارزش لایر در کشور نیز موجب جدی شدن صادرات در میوه و سبزی شده است
مدیریت منسجمی را نداریمفقیهی ادامه داد: ما هم در فرایند تامین و هم در توزیع مشکل داریم و در این زمینه  . 

 وی افزود: واسطه گری فقط به معنای فقط اصناف نیست بلکه اصناف کسانی هستند که جواز کسب دارند
. 

 لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 28/8/1397تاریخ :   

  درصدی طالی سرخ در بازار/حداقل و حداکثر نرخ زعفران اعالم شد ۲۰کاهش 

درصدی نرخ طالی سرخ در بازار خبر داد ۲۰عضو شورای ملی زعفران از کاهش  .  
حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار علی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  

۵و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران درصدی نرخ طالی سرخ در بازار خبر داد  2۰، از کاهش جوان  ۵۰۰میلیون و  
میلیون تومان است 11و حداکثر  . 

کاهش نرخ زعفران نسبت به هفته های اخیر ، اما هنوز به نرخ متعادل محصول نرسیدیم  به گفته وی، باوجود  . 
در بازار نباشد ت های تصنعی زعفرانبینی می شود که تا پایان آبان ماه، دیگر خبری از قیمبه گفته حسینی؛ پیش  . 

عضو شورای ملی زعفران درباره آخرین وضعیت تولید زعفران بیان کرد: با توجه به فراوانی ُگل در مزارع، پیش بینی می شود که 
تن برسد ۴۰۰درصدی تولید به  1۰امسال با افزایش  . 

درصد تولید، رتبه نخست تولید زعفران در جهان را در اختیار گرفت 88بیشتر بخوانید: ایران با    
کنند، نظر ن در بورس کاال را مثبت ارزیابی میوی در پاسخ به این سوال که با وجود آنکه بسیاری از مسئوالن عرضه کنونی زعفرا

شما چیست؟ بیان کرد: هم اکنون محصولی در بورس کاال رد و بدل نمی شود چراکه کشاورزان خرده مالک پس از جمع آوری 
غذ محصول تا روشن شدن وضعیت قیمت آن را در انبارها نگه داری می کنند ، از این رو محصول در بورس کاال بیشتر روی کا

 .معامله می شود
ماجرا سودی مرتفع کنند، از اینحسینی ادامه داد: افرادی که زعفران را به عنوان کاالی سرمایه ای در خانه های خود نگه داری می
 .نمی شوند چرا که زعفران فلز نیست که بتوان پس از خریداری به منظور سود آن را نگه داری کرد

نرخ ارز و کاهش ارزش لایر در برابر دالر منجر به نوسان قیمت زعفران در بازار شدبه گفته وی؛ سال گذشته نوسان   . 
این مقام مسئول در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران تصریح کرد: اگر دولت شرایط صادرات را تسهیل کند، میزان 

بازگردان ارز به سامانه نیما مشکالتی را ایجاد صادرات افزایش خواهد یافت و در غیر این صورت پیمان سپاری ارزی و موضوع 
 خواهد کرد

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 29/8/1397تاریخ :   

  آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ قیمت موز کاهش یافت 
هزار تومان کاهش  2هفته اخیر در بازار رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: قیمت اقالمی نظیر موز و سیب زمینی نسبت به 

  .یافته است
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: قیمت اقالمی نظیر موز و سیب زمینی نسبت به هفته اخیر برنگاران جوانخ
 .در بازار کاهش یافته است

هزار تومان در میدان  13تا  9هزار تومانی نرخ موز در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو موز با نرخ 2وی از کاهش 
ع می شودتوزی . 

تومان اعالم کرد و افزود 5۰۰هزار و  8تا  3کارگر، نرخ هر کیلو انار را   6تا  5۰۰هزار و  3دانه زرد قیمت هر کیلو انگور بی :

هزار،  9تا  4، پرتقال جنوب 5۰۰هزار و  5تا  5۰۰هزار و  3هزار، انگور شاهرودی  13تا  5دانه قرمز ، انگور بی5۰۰هزار و 
هزار ، نارنگی  7هزار تا  4هزار، سیب گالب پاییزه  5هزار تا  2، خرمالو شمال 5۰۰هزار و  3تا  5۰۰ک هزار و پرتقال شمال ی

تومان است 5۰۰هزار و  5هزار تا  3هزار و گریپ فروت تو سرخ  8هزار تا  4هزار، کیوی  7هزار تا  3تخم ژاپنی  . 
، خیار 5۰۰هزار و  5تا  5۰۰هزار و  2هر کیلو خیار بوته ای با نرخ رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران ادامه داد: هم اکنون 

هزار و  5هزار تا  3  گلخانه 500 تا  7هزار، گالبی  8تا  4هزار، کیوی  9تا  3هزار، سیب لبنانی قرمز  9تا  4، سیب لبنانی زرد 

تومان در میدان به  6۰۰تا یک هزار و  8۰۰هزار و هندوانه  5تا  2خربزه   ،5۰۰هزار و  4هزار تا  3هزار، لیموشیرین 17
رسدفروش می . 

درصدی قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی در بازار 8۰برد/کاهش بیشتر بخوانید: بازار میوه در رکود و آرامش به سر می  
 6تا  3هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه  3تا  5۰۰ای را یک هزار و وی، نرخ هر کیلو بادمجان دلمه

هزار، ترب سیاه یک  3تا  2، ترب سفید 5۰۰هزار و  2تا  5۰۰، پیاز قرمز یک هزار و 1۰۰هزار و  2تا  9۰۰هزار، پیاز زرد 
هزار، سیر  3تا  5۰۰هزار، سیب زمینی یک هزار و  4تا  5۰۰هزار و  2، سیب زمینی ترشی 7۰۰هزار و  2تا  5۰۰هزار و 
تومان  5۰۰هزار و  6تا  4هزار و فلفل دلمه سبز  7تا  4هزار، فلفل تند ریز  3ا ت 5۰۰هزار،شلغم یک هزار و  1۰تا  4خشک 

 .است
هزار، کاهو  3و  5۰۰کارگر با اشاره به نرخ دیگر اقالم صیفی در بازار بیان کرد: قیمت هر کیلو کاهو پیچ ساالدی یک هزار و 

هزار و  2، کدو مسمایی 8۰۰هزار و  2تا  5۰۰، کدو حلوایی یک هزار و 5۰۰هزار و  2تا  2۰۰رسمی یک هزار و   4تا  500

تا  3، کلم بروکلی 5۰۰هزار و  2تا  5۰۰،کرفس یک هزار و 5۰۰هزار و  هزار، کلم  3تا  5۰۰هزار، کلم سفید یک هزار و  7

تومان است ۰8۰و گل کلم یک هزار تا یک هزار و  5۰۰هزار و  3تا  2هزار، هویج  5تا  3هزار، لوبیا سبز  4هزار تا  2قرمز  . 
ای خبر داد و افزود: هم اکنون هر کیلو گوجه فرنگی گلخانه با نرخ رئیس اتحادیه میوه و سبزی از افزایش قیمت گوجه فرنگی گلخانه

شودهزار تومان در میدان توزیع می 11تا  5 . 
هزار  2تا  5۰۰ورمه( یک هزار و هزار و سبزی جور)پلو،آش،ق 3تا  8۰۰به گفته وی، نرخ هر کیلو سبزی خوردن را یک هزار و 

تومان اعالم کرد 6۰۰و  . 
کارگر در پایان گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه بعید است که قیمت میوه و صیفی نوسان چشمگیری در بازار داشته باشد، 

 .ضمن آنکه قیمت سیب زمینی به نرخ سه ماه قبل خود بازگشته است

 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
فارس  – 29/8/1397تاریخ :   

ای برای افزایش قیمت شیرخام ابالغ نشده است هیچ مصوبه  
هرگونه افزایش قیمت ای درمورد تغییر قیمت لبنیات صادر و ابالغ نشده، بر اساس اعالم سازمان حمایت، از آنجا که تاکنون مصوبه

داین محصوالت غیر قانونی بوده و همچون موارد گذشته پرونده تخلف متشکله به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد ش .  
، از آنجایی که تاکنون مصوبه ای در این سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگانبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

خصوص صادر و ابالغ نشده، تاکید می شود، هرگونه افزایش قیمت این محصوالت غیر قانونی بوده و همچون موارد گذشته پرونده 
 .های تخلف متشکله به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد

هزار لایر  2۰ها مبنی بر افزایش قیمت شیرخام به مبلغ سخنگوی سازمان حمایت در رابطه با اخبار منتشر شده در برخی رسانهکاوه 
به ازای هر کیلوگرم، گفت: از آنجایی که شیرخام و سه محصول پر مصرف لبنی شامل شیر، پنیر و ماست از جمله اقالم مشمول 

ری و تغییر قیمت مصوب این اقالم باید پس از طرح و تصویب در کارگروه تنظیم بازار و گذاری است، هر گونه تصمیم گیقیمت
 .ابالغ آن، اجرایی شود

کاوه در ادامه گفت: از آنجایی که تاکنون مصوبه ای در این باره صادر و ابالغ نشده، تاکید می شود هرگونه افزایش قیمت این 
های تخلف متشکله به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شدشته پروندهمحصوالت غیر قانونی بوده و همچون موارد گذ . 

وی با تاکید بر اینکه افزایش غیر قانونی برخی محصوالت لبنی در سطح بازار و موضوع بررسی قیمت شیر خام و محصوالت لبنی 
زارت خانه های عضو و سازمان های آبان کارگروه تنظیم بازار با حضور تشکل های ذیربط و نمایندگان سایر و23در جلسه 

 .مربوطه مطرح شده است، افزود: تا کنون مصوبه ای در این خصوص صادر و ابالغ نشده است
سخنگوی سازمان حمایت در پایان خاطر نشان کرد: از کلیه اعضای محترم کارگروه تنظیم بازار تقاضا می شود حسب رعایت 

که مصوبه آن ابالغ نشده است نباید از سوی اعضا، به عنوان تصمیمات جمعی کارگروه قوانین، موارد مطروحه کارگروه تا زمانی 
تنظیم بازار مطرح شود. چرا که این امر موجب تشویش اذهان و استفاده سودجویان و تحمیل فشار اقتصادی مضاعف به مردم 

 .عزیزمان را فراهم می آورد
 

 لینک  خبر 
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرگزاری فارس  – 22/8/1397تاریخ : 

هزار هکتار اراضی خوزستان و ایالم  ۵۵۰بهره برداری از فاز اول طرح احیای   
هزار هکتاری  ۵۵۰بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور فاز اول طرح احیای 

  .اراضی خوزستان و ایالم افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت
امروز به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری صبح  سه شنبه( در )

دومین روز از سفر خود به استان خوزستان با حضور در دشت شمال شرق اهواز و اراضی ابوفاضل، به همراه وزیر جهاد 
۵۵۰کشاورزی فاز اول طرح احیای  هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایالم را مورد بهره برداری قرار داد و همزمان با این  

ز دوم این طرح آغاز شدرویداد، عملیات اجرایی فا . 
معاون اول رئیس جمهور همچنین از طرح احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ابوفاضل بازدید کرد و 

بندی اجرای فاز دوم این طرح قرار گرفتدر جریان احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشت شمال شرق اهواز و برنامه زمان . 

هزار هکتار است که امروز مورد بهره برداری قرار  3۰۰هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایالم،  ۵۵۰از اول طرح احیای ف
دویست و پنجاه هزار هکتارآغاز شدگرفت و عملیات اجرایی فاز دوم به مساحت   

 

  لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 

باشگاه خبرنگاران جوان – 2۶/8/1397تاریخ :   

  هشدار هواشناسی به کشاورزان/گلخانه داران کشیک شبانه را در واحدهای خود برقرار کنند

جدید بارشی به مناطق جنوبی کشور، کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی یک مقام مسئول گفت: با توجه به ورود سامانه 
  .بگیرند

صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود حقیقت، مدیرکل شبکه پایش هواشناسی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه در چند روز آینده پدیده خاصی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: تا روز دوشنبه به غیر از خبرنگاران جوان
 .مناطق شمال و شمال غرب، بارش خاصی در کشور نداریم

ود سامانه جدید بارشی، شاهد بارش پراکنده باران در وی از ورود سامانه جدید بارشی به کشور خبر داد و گفت: روز سه شنبه با ور
 .مناطق جنوبی کشور هستیم

کشاورزان مناطق دیم که تاکنون به دلیل خیسی زمین و بارش های اخیر نتوانستند  حقیقت در توصیه ای به کشاورزان افزود: از

و کنند تا بتوانند از بارش های آخر هفته در مناطق کشت را انجام دهند، تقاضا می شود که هر چه سریع تر اقدام به کشت گندم و ج
 .جنوبی بهره مند شوند

 بیشتر بخوانید: کشاورزان هشدارها را جدی بگیرند/ ضرورت اجتناب کشاورزان مناطق جنوبی از کشت غالت
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به افت دمای صبح گاهی به گلخانه داران و دامداران توصیه می شود که به طور مداوم کشت شبانه 

 .را برقرار کنند
ان بهوی در پای کاران یادآوری کرد: اگر بارندگی در مناطق زعفران خیز نداشته باشیم، زعفران کاران در برداشت گل زعفران  

 .زعفران از زمین مشکلی نخواهند داشت
 

 لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 

 خبرگزاری فارس  – 23/8/1397تاریخ : 

روز  ۵۰متر بارندگی در میلی ۲۵برد/رشد ها زمان زیادی میجبران کمبود آب زیرزمینی با بارش  
ها است، اما ایران در دهه گذشته با خشکسالی هیدرولوژیکی شدیدی مواجه های اخیر حاکی از وضعیت مناسب بارشاگر چه بارش

ویژه در بخش آب زیرزمینی نیازمند زمان بسیار طوالنی خواهد بودبوده که جبران این کمبودها به .  
 38روز گذشته تاکنون به  ۵۰یعنی در حدود   97-98های کشور از ابتدای سال آبی گزارش خبرگزاری فارس، حجم بارشبه

ها طی مدت مشابه سال آبی یک کشور، میزان بارندگی های آبریز درجهبر اساس آمار تجمعی بارندگی در حوضه متر رسید ومیلی
متر گزارش شده استمیلی 12.3ها در این حوضه 97-96 . 

متر رشد برخوردار میلی 22.7ساله از  5۰ین بلندمدت متر بیشتر شده و نسبت به میانگمیلی 25.7این میزان بارش، از سال گذشته 
 .بوده است

 3.7ماه ثبت شده است که سال گذشته آبان ماه در همین زمان فقط متر در آبانمیلی 27.8متر بارندگی ثبت شده تاکنون، میلی 38از 

ایممتر بارش داشتهمیلی . 
روز از سال آبی زمان مناسبی برای  52قابل توجهی یافته است، اما گذشت  ها از ابتدای مهر تاکنون رشدبا وجود اینکه میزان بارش

تواند باشد. ایران در دهه گذشته با خشکسالی هیدرولوژیکی بسیار های گذشته نمیقضاوت درباره پایان خشکسالی و جبران بارش
ان بسیار طوالنی خواهد بودویژه در بخش آب زیرزمینی نیازمند زمشدیدی مواجه بوده که جبران این کمبودها به . 

متر به ترتیب از میلی 7.3متر بارش و حوضه مرزی شرق با میلی 98.2بر اساس این گزارش، حوضه آبریز دریای خزر با 
اندیک برخوردار بوده های آبریز درجهبیشترین و کمترین میزان بارندگی حوضه . 

 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 

خبرگزاری فارس  – 22/8/1397تاریخ :   

در کانون ریزگردهای خوزستان  ۹۷کاری سال عملیات نهال   
اول رئیس جمهور از طرح نهال کاری مقابله با ریزگردها در جنوب شرق اهواز بازدید کردمعاون  .  

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری پیش از ظهر 
کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از نزدیک  امروز )سه شنبه( با حضور در جنوب شرق اهواز، به همراه وزیر جهاد

در جریان روند اجرای طرح نهال کاری، مقابله با ریزگردها قرار گرفت و مجریان طرح گزارشی از عملکرد مهار و مقابله با پدیده 
 .ریزگردها و بیابان زدایی ارائه کردند

در کانون  97کرد و همزمان با آن عملیات نهال کاری سال  معاون اول رئیس جمهور همچنین به صورت نمادین یک نهال غرس
 .ریزگردها آغاز شد
 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 22/8/1397تاریخ :   

در اعتبارات مغفول مانده استدومین استان بیابانی   
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: این استان در اعتبارات بیابان زدایی مغفول مانده در  -ایرنا  -بیرجند 

 .حالی که دومین استان بیابانی کشور است
 

سان جنوبی با مجمع نمایندگان استان در به گزارش ایرنا علیرضا نصرآبادی روز سه شنبه در نشست مدیران بخش کشاورزی خرا
مجلس شورای اسالمی افزود: همچنین خشکسالی های چندین ساله سبب افزایش گرد و غبار و وقوع پدیده ریزگردها در استان شده 

  .است
اعتبارات بسیار پایین استوی گفت: با توجه به اینکه خراسان جنوبی پنجمین استان درگیر با پدیده گرد و غبار است اما سهم آن از  .  

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی تاکید کرد: اگر نسبت به این موضوع بی توجهی شود بدون شک سال های آینده 
  .خوزستان دوم خواهیم شد

آب در استان مرزی  میلیون متر مکعب روان 7۰۰وی بر مهار روان آب های سطحی نیز تاکید کرد و گفت: ساالنه به طور متوسط 
  .خراسان جنوبی هدر می رود

سال است که با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند لذا با کوچکترین بارندگی در مناطق  19نصرآبادی تصریح کرد: خراسان جنوبی 
  .مختلف شاهد سیل و سیالب هستیم

یزداری دانست و گفت: امسال از محل صندوق وی یکی از بهترین راه های کنترل روان آب های سطحی را اجرای طرح های آبخ
میلیارد تومان اعتبار به استان ابالغ شده است 16طرح آبخیزداری بیش از  25توسعه ملی برای اجرای  .  

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین با تفاهم نامه ای که سازمان جنگل ها و مراتع و استانداری 
میلیارد تومان موافقت کردند که باید پیگیر جذب این اعتبار باشیم 2۰جنوبی منعقد کردند هر دستگاه برای تامین  خراسان .  

درصد پیشرفت فیزیکی  5۰ماه گذشته بیش از  2وی گفت: برخی طرح های آبخیزداری در استان در حال اجراست و در کمتر از 
  .داشته است

ع طبیعی در خصوص کمیسیون ماده واحده اشاره کرد و افزود: طی یکسال گذشته برای رفع این نصرآبادی به مشکل مردم با مناب
  .مشکل با حضور میان مردم مناطق روستایی تا حدودی اعتماد بین مردم و منابع طبیعی افزایش یافته است

با مردم و دستگاه اجرایی تغییر کرده و از  وی اظهار داشت: باید به این باور برسیم که رویکرد ما در منابع طبیعی نسبت به تعامل
  .حداکثر توان خود برای حل مشکالت مردم استفاده می کنیم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: تمامی دستورالعمل ها و ضوابط قانونی تا جایی که صدمه ای به عرصه 
  .های منابع طبیعی وارد نشود را رعایت می کنیم

  .وی گفت: اینکه محدودیت ها برای بوته کنی در اراضی منابع طبیعی وجود دارد، سخت گیری نیست بلکه پیشگیری از بحران است
نصرآبادی یادآور شد: اگر در خراسان جنوبی سخت گیری می شد این استان در صدور مجوز بهره برداری رتبه نخست و در 

تصاص نمی داداکتشاف معدن رتبه دوم کشور را به خود اخ .  
  .وی گفت: کسب این رتبه های ممتاز نشان از تعامل سازمان صنعت، معدن و تجارت با منابع طبیعی است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با تاکید بر احیای کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی افزود: برای کشت و بهره 
اعی، اصالح قوانین و تکمیل تفاهم نامه سازمان جنگل ها و استانداری در اجرای طرح های برداری از گیاهان دارویی به شکل زر

  .آبخیزداری مکاتبه هایی انجام شده که امید است به نتیجه مطلوب برسد
استخراسان جنوبی پس از سیستان و بلوچستان و کرمان سومین استان پهناور ایران بوده و کویر لوت بین این سه استان مشترک  .  

 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایران اکونا  – 27/8/1397تاریخ :   

 مبارزه با ریزگردها زمانبر است
طور مداوم میلیون متر مکعب آب به ۵۰۰تا  4۵۰که وزارت نیرو باید ساالنه حدود رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این

  .برای مبارزه با گرد و غبار اختصاص دهد، گفت: الزم است منابع آبی جدید برای مهار گرد و غبار در خوزستان تخصیص داده شود
 

زم در اختیار های گرد و غبار اظهارکرد: منابع اعتباری الهای کاشته شده در کانوناشاره به آخرین وضعیت نهال عیسی کالنتری با
 .استان خوزستان قرار گرفته است تا در خصوص نهایت تالش خود را برای مبارزه با گرد و غبارانجام دهند

ای یک بر است، گفت: مبارزه با گرد و خاک در خوزستان برنامهکه مقابله با گرد و غبار در استان خوزستان زمانوی با بیان این
سال نیاز به کار مداوم است تا شاهد اقدامات  ۶تا  ۵آن باشیم و نیاز به زمان دارد. حداقل  شبه نیست که به سرعت شاهد اجرای

 .ملموس در این زمینه باشیم
که منابع مالی الزم برای کشت نهال و مبارزه با گرد و غبار تامین شده است، تصریح رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این

وزستان در زمینه مبارزه با گرد و غبار و کشت نهال در حال انجام است، دائمی است و مقطعی نیستکرد: اقداماتی که در استان خ . 
کالنتری در پاسخ به این پرسش که آیا از اقدامات انجام شده برای مبارزه با گرد و غبار و کشت نهال در استان رضایت وجود دارد یا 

رت کامل انجام نشده است. در این زمینه باید مطالعات در زمینه نحوه مهار خیر؟ گفت: مطالعات در حوزه کشت نهال هنوز به صو
 .گرد و غبار و سطح مهار آن در استان خوزستان تکمیل شود

های که باید منابع آبی جدید برای مهار گرد و غبار در خوزستان تخصیص داده شود، گفت: کشت نهال در عرصهوی با بیان این
رزه با این معضل اثربخش است اما انجام این کارها نیاز به منابع آبی جدید دارند و باید این منابع تخصیص ریزگرد قطعا در بحث مبا

 .داده شود
۵۰۰تا  ۴۵۰که وزارت نیرو باید ساالنه حدود جمهور با بیان اینمعاون رییس میلیون متر مکعب آب مداوم برای بحث مبارزه با گرد  

: به دنبال آن هستیم تا این تخصیص مورد نیاز برای مبارزه با بحث گرد و غبار را از وزارت نیرو و غبار اختصاص دهد، ادامه داد
های موثری بر است اما در تالش هستیم تا در این زمینه گامدریافت کنیم. مبارزه با ریزگردها کار یک و دو شب نیست و زمان

 .برداریم
ها باید آتش هورالعظیم را ن هورالعظیم زمان زیادی به طول انجامید؟ گفت: عراقیکالنتری در پاسخ به این سوال که چرا خاموش شد

کردیمرفتیم و آتش را خاموش میکردند و ما نباید به آن منطقه میمهار می . 
ی که اکه منطقهوی در خصوص این مساله که دود هورالعظیم مردم خوزستان را دچار مشکل کرده بود، عنوان کرد: با توجه به این

گذاری شده بود و همچنان نیز پاکسازی نشده است، امکان حضور در آن منطقه وجود دچار حریق شده بود، در دوران جنگ مین
ها انجام نگرفته بود. همچنین کرد که این کار از سوی آننداشت، عراق باید منابع آب موردنیاز تاالب را از رودخانه دجله تامین می

بی که در اختیار داشتیم برای حفظ منطقه خودمان بود و امکان رهاسازی آن در بخش عراقی وجود نداشت و به در ایران نیز میزان آ
 .همین دالیل خاموش شدن هورالعظیم زمان برد

که دولت عراق باید به مسایل زیست محیطی اهمیت بیشتری دهد، خاطرنشان کرد: امکانات آبی کشور ما در این کالنتری با بیان این
د است که نگذاریم بخش داخلی هور که در ایران است آتش بگیرد و برای بخش عراقی دولت عراق باید همکاری الزم را داشته ح

 .باشد
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 27/8/1397تاریخ :   

 درصد جمعیت کشور در معرض خطر سیالب قرار دارند
کشور گفت: با توجه به شرایط مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری  -ایرنا -تهران

درصد جمعیت کشور در معرض خطر سیالب قرار دارند 6۹اقلیمی  . 
به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ابوالقاسم حسین پور در حاشیه بازدید 

پایتخت گفت: به خاطر شرایط اقلیمی کشور و تشدید بارش ها و از عملیات اجرائی کنترل و پخش سیالب در حوزه آبخیز جنوب 
همچنین با استناد به نقشه سیل خیزی و نقشه آسیب پذیری سیل که توسط سازمان جنگل ها و با همکاری کارشناسان فائو در حال تهیه 

رصد از جمعیت کشور را د 18درصد از جمعیت کشور در معرض خطرات سیالب قرار دارند که از میزان  69و تدوین است، 
 .خطرات سیالب با شدت زیاد تهدید می کند

 طرح های آبخیزداری و آبخوان داری به عنوان طرح های آبی کوچک**
حسین پور به ارزش طرح های آبخیزداری و آبخوان داری از حیث بازدهی اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: این طرح ها در زمره 

ینه به شمار می روند که اگر نسبت سود به هزینه را در نظر بگیریم سودهی اجرای این اقدامات از طرح های آبی کوچک و کم هز
هزینه ای که انجام می شود باالتر بوده به نحوی که در برخی از پروژه های مذکور با اولین آبگیری در سال اول پس از اجرا بعضاً 

 .کل هزینه انجام شده برگشت می شود
رل سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: سیل خیز بودن بسیاری از مدیرکل دفتر کنت

حوزه های آبخیز استان تهران به ویژه حوزه های آبخیز واقع در دامنه جنوبی البرز و همچنین توسعه شهرنشینی و وجود مناطق 
ضرورت اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری در استان تهران  مسکونی و صنعتی بیانگر این واقعیت است که اهمیت و

 .نسبت به سایر نقاط کشور کمتر نیست
 پرداختن به آبخوان داری ضرورتی مضاعف است**

وی در ادامه به ضرورت اجرای عملیات آبخوان داری اشاره کرد و افزود: با توجه به تراکم جمعیتی در استان تهران و برداشت بیش 
ز حد از آبخوان ها )سفره های آب زیرزمینی(، آبخوان های استان از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند که همین موضوع پرداختن ا

 .به اجرای عملیات آبخوان داری و تقویت سفره های آب زیرزمینی را در استان تهران مضاعف می کند
و اظهار داشت: به خاطر خشکسالی و برداشت های بی رویه از منابع این مقام مسئول در همین ارتباط به دشت ورامین اشاره کرد 

آب زیرزمینی، دشت ورامین که از لحاظ تولیدی و سکونتی از اهمیت بسیاری برخوردار است با فرونشست زمین و همچنین 
 .محدودیت های کمی و کیفی آب روبرو شده است

ه های آبخیزداری و آبخوان داری و به طور ویژه پروژه های کنترل سیالب و به گفته حسین پرو، با توجه به این شرایط، اجرای پروژ
 .آبخوان داری ضرورتی اجتناب ناپذیر و امری حیاتی است

 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 29/8/1397تاریخ :   

نیازمند سه هزار هکتار پارک جنگلی جدید استشمال کشور   
ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در سازمان جنگل های جنگلیگاهها و ذخیرهکاری و پارکمدیرکل دفتر جنگل -ایرنا  -نوشهر 

سه هزار هکتار  یعنی هزار هکتار 38هکتار پارک جنگلی در شمال کشور وجود داشته باشد که اکنون  هزار 41حالت بهینه باید 

شده دایر است بینیکمتر از نیاز پیش . 

و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با اینکه اعتبارات این بخش طی سال های گذشته کاهش کورش خلعتبری لیماکی روز شنبه در گفت 
اقدام داریم که شامل شناسایی،  های جنگلی را در دستها و نهالستانها و تفرجگاهیافته ولی با این حال، امسال مستند سازی پارک

ای از اسناد و مدارک است که سیر تکوین و تکامل پارک یا نهالستان را از آغاز تا پایان همراه با یابی، تعیین سطح و مجموعهمکان
 .تحلیل و ارزشیابی نشان خواهد داد

های جنگلی، ها و نهالستانها و تفرجگاهو نظارت پارکبندی، مدیریت گیری از سامانٔه طبقهوی گفت : در واقع با این کار و با بهره
یابدنظم بیشتری می . 

های جنگلی و تهیٔه گاهخلعتبری لیماکی با اعالم این که اعتبار دفتر جنگلداری امسال تقریبا نصف شده ، افزود: مستندسازی ذخیره 
های جنگلی پارسال انجام شده و پایان یافته استنامٔه نهالستاننظام .  

ها است گفت: تهیٔه های اجرایی، مجموعه قوانین و شرح خدمات، دستورکار و بخشنامهنامهنامه شامل آییناو با بیان اینکه نظام
های جنگلی نیز در دست بررسی استنامٔه پارکنظام .  

و  پارک در استان گیالن 46پارک و تفرجگاه جنگلی موجود در شمال کشور، تعداد  129وی افزود: از  پارک در حوزه منابع  33

 .طبیعی نوشهر )غرب مازندران( است
مورد هم در استان گلستان قرار  17پارک و تفرجگاه جنگلی در حوزه منابع طبیعی ساری )شرق مازندران( و  33خلعتبری گفت: 

 .دارد
زداری کشور تصریح کرد: با توجه به ها، مراتع و آبخیهای جنگلی سازمان جنگلگاهها و ذخیرهکاری و پارکمدیرکل دفتر جنگل

پارک در استان گیالن و  37ها به اشخاص صاحب صالحیت، سیاست کلی دولت مبنی بر واگذاری مدیریت و نه مالکیت پارک 28 
 .پارک در غرب مازندران واگذار شده است

پارک بوده است 9ان گلستان مورد و در است 19های جنگلِی واگذار شده در شرق مازندران به گفتٔه او، تعداد پارک . 
شناختی های شمال کشور تأکید کرد و یادآور شد: این نظارت شامل رعایت ُبرد تفرجی و بومخلعتبری بر وجود نظارت بر تمام پارک

ها استو اجتماعی پارک . 
ند و فقط در مناطق تفرجی که ریزی ویژه هر پارک انجام دهوی از مردم درخواست کرد استفاده از پارک جنگلی را در قالب برنامه

شود حضور یابند و وارد دیگر مناطق نشوندبخشی از مساحت پارک را شامل می . 
به همت مرحوم حسین سعیدی آشتیانی آغاز شد 1344های جنگلی در شمال کشور از سال احداث پارک . 
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 انگور/کشمش
 ایرنا  – 22/8/1397تاریخ : 

 معرفی هشت رقم جدید انگور حبه درشت بی دانه
سال تحقیق موفق به معرفی  1۹محققان گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران پس از  -ایرنا -کرج

 .هشت رقم جدید انگورحبه درشت بی دانه شدند

دیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و سرپرست این گروه تحقیقاتی روز سه شنبه در گفت و گو با استاد گروه باغبانی پر
 .خبرنگار ایرنا افزود: معرفی این ارقام در پی اجرای طرح اصالح انگورهای تازه خوری محقق شد

انه دار بوده و برای صادرات مناسب نیستعلی عبادی گفت: در ایران ارقام زیادی از انگور را داریم اما بیشتر این ارقام د . 
وی اظهار داشت: همچنین ارقام بی دانه انگور مانند بی دانه سفید، بی دانه قرمز، یاقوتی و عسکری در کشور وجود دارد اما مشکل 

 .اصلی آنها ریزبودن حبه ها است در حالیکه کشورهای خارجی انگورهای حبه درشت را می پسندند
این در حالی است که انگورهای تازه خوری در کشور بیش از نیاز داخلی تولید می شود که بسیاری از کشورها وی تصریح کرد: 

 .راغب به دلیل دانه دار بودنشان راغب به خرید آنها نیستند
به عنوان والد  کار تحقیقاتی آغاز شد به طوریکه تعدادی از ارقام انگورهای دانه دار را 1378عبادی گفت: به همین دلیل از سال 

  .مادری و انگورهای بی دانه را به عنوان والد پدری انتخاب و سپس آن ها را دورگ گیری کردیم
وی ادامه داد: در این طرح تحقیقاتی گل های ارقام مادر را اخته و پرچم هایش را حذف کردیم و از ارقام بی دانه بر روی آن نشاندیم 

د زیادی بذر دورگ به دست آوردیم و با کاشت آنها ، امسال این نهال ها به ثمر نشستندسال تعدا 2و توانستیم در طول مدت  . 
این پژوهشگر با اشاره به اینکه بر روی این تحقیق سه دانشجوی کارشناسی ارشد کار می کردند تا بتوانند این ژنوتیپ های بی دانه و 

صفت مورد ارزیابی قرار گرفت تا کیفیت مطلوب به دست بیاید ۰۰1درشت را به دست بیاورند، گفت: در این ژنوتیپ ها بیش از  . 
استاد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: طبق دستورالعمل موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال 

یش تمایز، یکنواختی و پایداریسال متوالی مورد آزما 2وزارت جهاد کشاورزی، محصول جدید برای ثبت ارقام جدید به مدت  « 
DUS » قرار گرفت. 

 .عبادی اظهار داشت: در نهایت هشت ژنوتیپ را انتخاب شد و به عنوان رقم جدید توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال ثبت شدند
ی باشد که از بین بیش وی تصریح کرد: این ارقام شامل پردیس، عقیق، سروش، زرین، یاقوت کبود، بی دانه سیاه، الماس و رخشا م

 .از سه هزار دورگ به دست آمده انتخاب شدند و معرفی شدند
وی از جمله مزایای این ارقام را درشت بودن و گوشتی بودن آنان دانست ضمن اینکه حبه ها استحکام بیشتری بر روی خوشه دارند 

 .و فوری از خوشه جدا نمی شوند
را در روزنامه رسمی کشور آگهی می کنیم تا به اطالع همگان برسد و اگر کسی ادعایی در این محقق افزود: به زودی این هشت رقم 

 .مورد آن ها داشت مطرح کند
وی اظهار داشت: پس از آن برای تکثیر این ارقام در سطح وسیع اقدام به قرارداد با بخش خصوصی می کنیم تا حاصل اینکار 

غداران قرار گیردتحقیقاتی پس از تکثیر رقم در در اختیار با . 
 .وی اظهار امیدواری کردبا تکثیر این ارقام و تولید در سطح وسیع توسط باغداران سود زیادی نصیب تولیدکنندگان این بخش شود

عبادی با بیان اینکه تکثیر این ارقام پس از ثبت توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال میسر می شود، گفت: خوشبختانه این ارقام 
ته پیش ثبت شدند و به زودی در روزنامه رسمی آگهی می شودیک هف . 

وی یادآور شد: کشورهای زیادی از جمله کشورهای آسیای میانه، کشورهای خلیج فارس و عربی و همچنین کشورهای اروپایی 
 .خواستار محصول انگور تولید کشورمان هستند

کصد سال فعالیت علمی در کرج مستقر استپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیش از ی . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 خبرگزاری فارس  – 22/8/1397تاریخ : 

ای های زنجیرهتومان در فروشگاه 138۰۰ای مرغ آغاز شد/ شانهتنظیم بازار تخم  
هزار  13تایی به قیمت  3۰مرغ مرغ از امروز آغاز شده و هر شانه تخمدام، گفت: تنظیم بازار تخم مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور

شودبار عرضه میای و میادین میوه و ترههای زنجیرهتومان در فروشگاه 8۰۰و  .  
هزار و  13ای غ به قیمت شانهمروگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تنظیم بازار تخمحمید ورناصری در گفت

کننده تومان از امروز آغاز شده است، گفت: این برنامه تا زمانی که قیمت در بازار متعادل شده و به نفع تولیدکننده و مصرف 8۰۰
 .شود، ادامه خواهد یافت

میلیون قطعه مرغ تخمگذار کشور را از بین برد و وزارت جهاد کشاورزی تالش کرده تا  2۵وی گفت: سال گذشته بیماری آنفلوانزا 
ها جایگزین کند و بخشی از آن پوشش داده شده است، اما با افزایش قیمت در بازار مجبور به واردات شدیم تا اینها را در مرغداری

 .قیمت در بازار تنظیم شود
 قیمت مرغ در بازار متعادل است *

یرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اضافه کرد: بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام واردات به حد کافی انجام داده، از مد 

های آتی هم ادامه خواهد یافت تا اینکه قیمت بار آغاز شده و این هفته و هفتهها و میادین میوه و ترهروز گذشته توزیع در فروشگاه
 .بازار متعادل شود

ها به هزار تومان در مغازه 17تا  15عددی  3۰ مرغ در بازار افزایش یافت و شانههای گذشته قیمت تخمرش فارس، در هفتهبه گزا
رسیدفروش می . 

ورناصری با بیان اینکه فعالً برنامه تنظیم بازار در شهر تهران است، گفت: اتحادیه مرغ تخمگذار هم به این تنظیم بازار ورود کرده 
کندهای تولید داخل را هم به قیمت تنظیم بازار عرضه میمرغز تخمو بخشی ا . 

مرغ معموالً در نیمه دوم سال افزایش مصرف تخم :وی با بیان اینکه نگرانی از کاهش تولید و یا تنظیم بازار وجود ندارد، گفت

های وزارت جهاد پوشش داده هم با جایگزینی یابد و این عاملی برای باال رفتن قیمت شده است، ضمن اینکه کمبود مرغ تخمگذارمی
 .شده و تولید در بازار به حد طبیعی خواهد رسید

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در ادامه در پاسخ به سؤال فارس، درباره دلیل افزایش قیمت مرغ، گفت: قیمت فعلی مرغ در 
کننده است و هر زمانی احساس کنیم که بازار ده و هم به نفع مصرفای است که هم به نفع تولیدکننبازار طبیعی است یعنی محدوده

 .نیاز به تنظیم دارد ورود خواهیم کرد
سازی مرغ به حد کافی است و هیچ نگرانی از نظر تأمین و یا تنظیم بازار وجود نداردورناصری گفت: ذخیره .  

هزار کامیون برای بارگیری غالت 2ورود روزانه  *  
ها کامل انجام شده، واردات از کشورهای های تولید اشاره کرد و گفت: تأمین نهادهها به وضعیت نهادهی از صحبتوی در بخش دیگر

 .مختلف صورت گرفته، ضمن اینکه تولید امسال نیز نسبت به سال گذشته باالتر بود
داران ها به دلیل اختالل در باررسانی کامیونمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به اینکه برخی مرغداران از تأمین نهاده

شوند، هزار کامیون صرفاً برای بارگیری غالت به بندر وارد می 2داران حل شده است و روزانه گالیه دارند، گفت: مشکل کامیون
به آنها پرداخت شود و در  کنند که باید کرایه بیشتریداران فکر مینظری درباره پرداخت کرایه حمل وجود دارد و کامیوناما اختالف

داران باشداین زمینه باید وزارت راه ورود پیدا کند و رقم مناسبی را در نظر بگیرند تا هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع کامیون . 
 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 23/8/1397تاریخ : 

  هزار تومان 61دام زنده به کشورهای عربی قاچاق می شود/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی 
شوددام از کشور به سمت کشورهای عربی قاچاق می رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: هم اکنون مقدار زیادی .  

صنعت،تجارت و کشاورزیدر گفت و گو با خبرنگار   علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گروه اقتصادی باشگاه  

، از افزایش دو هزار تومانی قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با گاران جوانخبرن
هزار تومان در بازار عرضه می شود 61تا  6۰هزار تومان به مغازه دار و  55تا  54نرخ  . 

عالم کرد و افزود: نوسان نرخ پول عراق و امارات منجر وی خروج غیرقانونی دام از مرزهای کشور را دلیل اصلی گرانی گوشت ا
و خروج غیرقانونی دام از مرزهای کشور شده است  به جذابیت صادرات . 

ملکی درباره آینده قیمت گوشت در روزهای آتی بیان کرد: از مسئوالن ذی ربط انتظار می رود از خروج غیر قانونی دام از 
ادامه این روند اثرهای سو در بازار داردمرزهای کشور جلوگیری کنند چرا که  . 

هزار تومان 58بیشتر بخوانید: قاچاق دام از سرگرفته شد/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی   
توجه به روزهای پایانی ماه، تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد، این درحالی است که  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: با

و عدم توزیع گوشت های وارداتی بحران در بازار گوشت چشمگیر بود  در صورت ازدیاد تقاضا . 
ی است که هم اکنون هر کیلو هزار تومان اعالم کرد و افزود: این درحال 26تا  25وی قیمت هرکیلو دام زنده در عمده فروشی ها را 

هزار تومان عرضه می شود 28تا  27خرده فروشی ها با نرخ   دام زنده در . 
ملکی در پایان از کمبود دام زنده در میادین خبر داد و گفت: هم اکنون مقدار زیادی دام از جنوب به سمت کشورهای قطر، عمان، 

جام است که این امر منجر به کمبود دام و افزایش قیمت در بازار داخل شده کویت و امارات و از غرب به عراق و ترکیه درحال ان
 .است

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6728910/دام-زنده-به-کشورهای-عربی-قاچاق-می-شود-قیمت-هر-کیلو-شقه-گوسفندی-61-هزار-تومان
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6721061/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%B4%D9%82%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-58-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/6728910/%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%B4%D9%82%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-61-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 بازار و قیمت ها 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 23/8/1397تاریخ : 

  تومان 8۲۰۰نیازی به واردات تخم مرغ نداریم/ قیمت هر کیلو تخم مرغ 
تواند به آنکه در تولید تخم مرغ مشکلی نداریم، از این رو واردات میگذار گفت: با توجه دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

 .ضربه مهلکی به مرغداران وارد کند
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار فرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت گروه اقتصادی  

تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون  4۰۰، از افزایش باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است 2۰۰هزار و  8متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری   

را دلیل اصلی نوسان قیمت تخم مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: این نوسان قیمت ارتباطی به وی افزایش قیمت تمام شده تولید 
 .التهاب بازار و تقاضای بی رویه برای خرید تخم مرغ ندارد

طالکش قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: اگر وضعیت کنونی بازار ساماندهی نشود، نه تنها قیمت تخم مرغ 
ی نخواهد یافت بلکه به سبب کاهش تقاضا ممکن است که روند نزولی داشته باشدافزایش . 

تن تخم مرغ در کشور  26۰۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه در تولید تخم مرغ مشکلی نداریم، بیان کرد: روزانه به طور متوسط 
تن از این میزان مازاد بر نیاز داخل است 5۰تولید می شود که  . 

دارد های دامی همچنان ادامهبیشتر بخوانید: آخرین تحوالت بازار تخم مرغ/ مشکل حمل و نقل نهاده  
وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای برای صادرات مازاد تخم مرغ ندارید؟، افزود: با توجه به آنکه فرآیند توزیع تخم مرغ 

نداریم چرا که نیاز است تخم مرغ های مازاد در داخل کشور باشد تا از رفتارهای   متعادل نیست از این رو برنامه ای برای صادرات
ان قیمت در بازار جلوگیری کندهیجانی و نوس . 

طالکش با اشاره به اینکه نیازی به واردات تخم مرغ نداریم، گفت: علی رغم آنکه مراتب نارضایتی مرغداران را به دستگاه های 
 .متولی اعالم کردیم، اما همچنان واردات ادامه دارد

رغ طی یک ماه اخیر خبر داد و افزود: استمرار واردات تن تخم م 3۰۰دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از واردات 
 .می تواند ضربه مهلکی به تولید داخل بزند چرا که راهکار کنترل قیمت، واردات نیست

تومان اعالم کرد 2۰۰هزار و  13این مقام مسئول قیمت هر شانه تخم مرغ وارداتی تحویل به عمده فروش را  . 
ایم که حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ تنها راهکار جلوگیری از افزایش غیر منطقی نرخ محصول وی ادامه داد: بارها اعالم کرده 

 .است، درحالیکه دولت برای کنترل بازار راه اشتباهی را در پیش گرفته است
حدودی در آرامش شرایط جهانی و ایران تا  طالکش در پایان درباره آخرین وضعیت آنفلوانزا حاد پرندگان تصریح کرد: با وجود آنکه

نسبی به سر می برد، از این رو تاکنون اپیدمی بیماری در کشور را نداشتیم و تنها موارد جزئی و به صورت تکی در برخی استان ها 
 .گزارش شده است
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 بازار و قیمت ها 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 28/8/1397تاریخ : 

  آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/قیمت مرغ به ثبات رسید

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

هزار و  7ت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبرداد و گفخبرنگاران جوان ، مرغ 200

، توزیع درب واحدهای صنفی 8۰۰هزار و  9آماده به طبخ در کشتارگاه  تومان است 9۰۰هزار و  1۰هزار و خرده فروشی  10 . 
تومان است 9۰۰هزار و  1۰و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  9۰۰هزار و  9به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 

هزار و فیله مرغ  19هزار، سینه بدون کتف  18یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 
 .هزار تومان است 21

 بیشتر بخوانید: نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات/ افزایش قیمت مرغ و ماهی در راه است
تومان اعالم  9۰۰هزار و  1۰و مرغ آماده به طبخ را  2۰۰هزار و  7رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

مرغ تا پایان هفته نوسان چندانی نداشته باشد کرد و گفت: با توجه به کاهش شدید تقاضا پیش بینی می شود که قیمت . 
هزار،  55هزار، شیرنیزه ای  24وی در پایان درباره آخرین تحوالت بازار ماهی تصریح کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو قزل آال 

هزار تومان است 125هزار و سالمون نروژ  65هزار، شیر جنوب  7۰هزار ، سرخو  23هزار، کپور  95راشگو جنوب  . 
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 بازار و قیمت ها 
 باشگاه خبرنگاران جوان – 29/8/1397تاریخ : 

  تومان رسید ۲۰۰هزار و  11نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ به 
بازار را اعالم کردرئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف گروه اقتصادی باشگاه  

مانی نرخ مرغ گرم در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری تو 3۰۰، از افزایش خبرنگاران جوان
هزار و  7را  300 ، توزیع درب واحدهای صنفی 7۰۰هزار و  9، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  و خرده فروشی  2۰۰هزار و  10

تومان است 2۰۰هزار و  11 . 
تومان  2۰۰هزار و  11و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  2۰۰هزار و  1۰به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 .است
هزار و  19هزار، سینه بدون کتف  18خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف یوسف

هزار تومان است 21فیله مرغ  . 
 بیشتر بخوانید: کمبودی در عرضه مرغ کشور وجود ندارد/تولید بیش از نیاز داخل است

هزار تومان اعالم  11و مرغ آماده به طبخ  2۰۰هزار و  7رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

 .کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه نمی توان پیش بینی خاصی را راجع به قیمت مرغ در بازار داشت
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 28/8/1397تاریخ :   

  تومان ۹۰۰هزار و  1۰ثبات نرخ مرغ در بازار/قیمت هر کیلو مرغ 

رغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کردرئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید م .  
صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، مرغ آماده به طبخ 2۰۰هزار و  7، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ جوانخبرنگاران 
هزار و  1۰هزار و فروشی  1۰، توزیع درب واحدهای صنفی 8۰۰هزار و  9درکشتارگاه   .تومان است 900

تومان است 9۰۰هزار و  1۰مر برابر با قیمت مرغ و ران مرغ بدون ک 9۰۰هزار و  9به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 
هزار و فیله مرغ  19هزار، سینه بدون کتف  18یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 

 .هزار تومان است 21
 بیشتر بخوانید: کمبودی در عرضه مرغ کشور وجود ندارد/تولید بیش از نیاز داخل است

رغ در روزهای اخیر اعالم کردرئیس اتحادیه پرنده و ماهی ،کاهش شدید تقاضا در برابر عرضه را دلیل اصلی ثبات نرخ م . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط  11و مرغ گرم  2۰۰هزار و  7وی در پایان نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

 .کنونی عرضه و تقاضا، پیش بینی می شود که قیمت ها نوسان چندانی نداشته باشد
 

 لینک خبر 
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 بازارو قیمت ها 
 ایرنا  – 27/8/1397تاریخ : 

 دالالن، بازار ماهی تهران را به هم ریختند
بازار پایتخت طی روزهای اخیر را کمبود رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران دلیل افزایش قیمت ماهی در  -ایرنا -تهران

 .تولید، فعالیت دالالن و افزایش شمار واسطه گران خواند
هزارتومان بود به علت شرایط مذکور به  14مهدی یوسف خانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نرخ ماهی که در بازار 

هزارتومان در تهران رسیده است 28 . 
ا دالالن که در شرایط کنونی بازار و تولید با سوءاستفاده، زمینه افزایش قیمت ها را فراهم می آورند تاکید وی بر برخورد جدی ب

 .کرد
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهلی تهران همچنین با بیان اینکه قیمت مرغ طی چند وقت اخیر نه تنها افزایش نداشته بلکه با 

هزار تومان رسیده بود اما اکنون قیمت آن بسیار پایین تر است 12نرخ مرغ تا سه ماه گذشته به  :کاهش نیز همراه بوده است گفت . 
هزار  1۰تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده  2۰۰وی با بیان اینکه مرغ زنده در محل مرغداری در بازار امروز هفت هزار و 

یکدیگر همخوانی دارندتومان قیمت خورده است، افزود: اکنون این دو قیمت با  5۰۰و  . 
یوسف خانی با بیان اینکه تولیدکنندگان می گویند که این قیمت برای آنها به صرفه نیست، گفت: این افراد معتقدند باتوجه به نرخ نهاده 

تومان کمتر باشد 2۰۰ها و قیمت تمام شده برایشان قیمت مرغ نباید از هفت هزار و  . 
اهی تهران به آخرین وضعیت صادرات مرغ اشاره و بیان کرد: اکنون صادرات این محصول به رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و م

 .کشورهای عراق و افغانستان در وضعیت مناسبی قرار دارد
یوسف خانی با اشاره به اینکه قیمت تخم مرغ در بازار به دلیل کاهش تولید با افزایش شدیدی همراه بوده است گفت: اخیرا شرکت 

تومان اقدام به تنظیم بازار کرده است 8۰۰هزار و  13امور دام از طریق توزیع تخم مرغ با قیمت هر شانه  پشتیبانی . 
 .وی اظهارامیدواری کرد که برنامه ریزی برای تنظیم بازار متناسب با نیاز بازار انجام شود تا بتواند تاثیر کاملی بر بازار داشته باشد

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 29/8/1397تاریخ :   

  تومانی مرغ ۹8۰۰اعتراض مرغداران به تصویب نرخ 
تومانی برای هر کیلو مرغ در سازمان حمایت  ۹8۰۰ای به رئیس جمهور از تصویب قیمت یک مقام مسئول گفت: مرغداران در نامه

  .انتقاد کردند

و کشاورزی صنعت،تجارتوگو با خبرنگار محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

ای به تومانی مرغ اظهار کرد: انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در نامه 98۰۰، در واکنش به تصویب نرخ خبرنگاران جوان
ت انتقاد کردند، چرا که در پی افزایش قیمت تمام تومانی برای هر کیلو مرغ در سازمان حمای 98۰۰رئیس جمهور از تصویب قیمت 

 .شده این نرخ جوابگوی هزینه مرغداران نیست
و مرغ آماده به طبخ را  5۰۰هزار و  7نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را   وی تومان در بازار اعالم کرد و  5۰۰هزار و  10

ه همراه خواهد داشت چرا که این نرخ غیرکارشناسی و کمتر از افزود: ابالغ مصوبه اخیر سازمان حمایت زیان تولیدکنندگان را ب
 .هزینه تمام شده تولید است

تومان 9۰۰هزار و  1۰بیشتر بخوانید: ثبات نرخ مرغ در بازار/قیمت هر کیلو مرغ   
، 1۰۰هزار و  7هزار تا  7ون قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری یوسفی درباره آخرین تحوالت بازار مرغ گفت: هم اکن

تومان در مناطق مختلف متغیر است 9۰۰هزار و  1۰تا  1۰و خرده فروشی  3۰۰هزار و  9میادین میوه و تره بار  . 
تومان  4۰۰و هزار  2و کنجاله سویا  3۰۰رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی نرخ کنونی هر کیلو ذرت را یک هزار و 

اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه مشکالت حمل و نقل کماکان ادامه دارد، نمی توان پیش بینی خاصی راجع به بازار نهاده ها 
 .داشت

 
 لینک خبر 
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 بازار وقیمت ها 
 خبرگزاری فارس  – 2۶/8/1397تاریخ : 

هزار تومان تصویب شد  ۲قیمت شیر خام کیلویی   
هزار تومان تصویب شد 2قیمت شیر خام در کارگروه ستاد تنظیم بازار کیلویی  .  

از تصویب قیمت شیر خام در کارگروه ستاد تنظیم بازار   خبرگزاری فارس،وگو با خبرنگار اقتصادی علیرضا عزیزاللهی در گفت
درصد چربی در دامداری از دامداران خریدای  3.2در این کارگروه مصوب شد که هر یک کیلوگرم شیر خام با و گفت:  خبر داد

 .شود
گان بر ت ازر مصرف کنندگان و تولید کنندمبنای قیمت گذاری از سوی سازمان حمای مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت:

 .مبنای جدید شیرم خام خواهد بود
قیمت جدید شیر خام باعث نخواهد شد گفت:های لبنی پیش از این قیمت شیر را افزایش داده بودند،عزیزاللهی با بیان اینکه کارخانه
های لبنی دوبارهکارخانه  .قیمت را افزایش دهند  

روه هنوز درباره قیمت به ازای افزایش یک دهم درصد چربی تصمیم نگرفته است. پیش از این نمایندگان صنایع به گفته وی این کارگ
کنندتومان خریداری می 25۰۰هزار تا  2با قیمت کیلویی   لبنی اعالم کردند که شیر خانم دامداران . 

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
ایران اکونا  -27/8/1397تاریخ :   

 قیمت جدید خرید شیرخام بزودی ابالغ می شود
هزار تومان تعیین کرده است که این مصوبه  ۲رییس انجمن صنفی گاوداران گفت: ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم شیرخام را 

  .به زودی ابالغ و اجرایی می شود
« آبان( در جلسه  23ینه های تمام شده تولید و حمایت از صنعت دامداری چهارشنبه گذشته )افزود: با توجه به هز «سید احمد مقدسی

تومان درب دامداری ها تعیین و تصویب شد، اما هنوز ابالغ نشده است 2۰۰۰ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم شیرخام  . 
تومان به کرایه حمل و نقل و بابت افزایش هر درصد  1۰۰تا  5۰وی اظهار داشت: کارخانجات لبنی به ازای هر کیلوگرم شیر، بین 

تومان به قیمت شیرخام اضافه می کنند 2۰چربی  . 
تومان،  2۰2۰درصد  3.3هزار تومان، برای  2درصد چربی مبلغ  3.2این مقام صنفی تصریح کرد: برای هر کیلوگرم شیرخام با 

شده استتومان محاسبه  3۰6۰درصد چربی  3.5تومان و  2۰4۰درصد  3.4 . 
 دامداری ها با مشکل تامین علوفه مواجه هستند **

مقدسی اضافه کرد: با وجود تامین علوفه دامی مورد نیاز کشور توسط دولت در بنادر، اما اکنون با مشکل تامین این کاالی اساسی در 
جاد کرده استاستان ها مواجه ایم زیرا افزایش قیمت حمل و نقل در بارگیری و ارسال آن مشکالتی را ای . 

از تولیدکنندگان « پشت بارنامه»وی افزود: اکنون کامیون داران عالوه بر هزینه حمل و نقل علوفه از بنادر، مبالغ بیشتری با عنوان 
 .طلب می کنند که بین دو تا سه میلیون تومان کرایه را برای تولیدکنندگان و دامداران افزایش داده است

قیمت پایه هر کیلوگرم شیرخام  97تا اوایل سال  39به گزارش ایرنا، از سال  ثابت مانده بود، در حالی که کارخانجات لبنی  1440

تومان خریداری و با مدت پرداخت سه تا چهار ماهه پرداخت  12۰۰تا  11۰۰در این مدت، شیرخام را زیر قیمت مصوب و حدود 
 .می کردند

قیمت شیر خام با توجه به افزایش هزینه های تولید در مرداد ماه امسال، در پی درخواست های مکرر دامداران برای افزایش 
تومان مصوب کرد و البته این رقم کمتر از پیشنهاد وزارت  157۰کارگروه تنظیم بازار قیمت پایه هر کیلوگرم از این محصول را 

 .جهادکشاورزی و اتحادیه دامداران مرکزی ایران بود
تومان  24۰۰هزار تا  2رخام تاکنون، کارخانجات لبنی مدعی هستند که هر کیلوگرم شیرخام را بین از زمان ابالغ مصوبه نرخ شی

 .خریداری می کنند
اختالف نظر دامداران و کارخانجات لبنی بر سر قیمت شیرخام از سویی و نیز افزایش بهای فرآورده های لبنی در هفته های گذشته 

تومان افزایش دهد 43۰خود تجدید نظر کرده و قیمت خرید هر کیلوگرم شیرخام را  سبب شد تا ستاد تنظیم بازار در تصمیم . 
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 بازار و قیمت ها 
ایران اکونا  – 27/8/1397تاریخ :   

هزار تومانی هر دست کله و پاچه در عمده فروشی ها ۲۰زایش اف  
نرخ عمده فروشی هر دست کله و پاچه از ابتدای آبان ماه تاکنون به  گفت:« فروشندگان کله، پاچه، سیراب و شیردون»رئیس اتحادیه 

هزار تومان افزایش یافته است 2۰دلیل کاهش کشتار داخلی و افزایش قاچاق دام زنده، بیش از  .  
« تامین می  هزار دست است که اکنون کمتر از این میزان 6۰افزود: نیاز روزانه کشور به آالیش کله و پاچه حداقل  « حسین رواسی

 .شود
هزار دست کله و پاچه نیاز دارد در حالی که اکنون نزدیک هفت  1۰به گفته وی، استان تهران برای تامین روزانه بازار به حداقل 

 .هزار دست تامین و عرضه می شود
« ه پزی و طباخی به درصد واحدهای کل 8۰ادامه قاچاق و کاهش کشتار، می تواند مشکالت این صف را دوچندان کند زیرا اکنون 

 «.دلیل کمبود تولید، دچار زیان شده اند
وی ادامه داد: برای جلوگیری از این معضل بیش از سه سال است که اتحادیه پیشنهاد واردات کله و پاچه از کشورهای مجاز دارای 

 .ذبح اسالمی را داده اما تاکنون این تقاضا به جایی نرسیده است
له و پاچه افزود: پیش از این، اتحادیه براساس کیفیت و کمیت، قیمت کله و پاچه در واحدهای طباخی را رئیس اتحاد یه فروشندگان ک

 .تعیین می کرد و بر آنها نظارت داشت اما اکنون با حذف نظارت توسط اتحادیه ، قیمت ها به صورت رقابتی عرضه می شود
ای واردات این کاال و جلوگیری از قاچاق بی رویه دام زنده به ایجاد شرایط مناسب بر»رواسی گفت: خواسته ما از مسئوالن، 

است« کشورهای حاشیه خلیج فارس . 
واحد کله پزی و طباخی در استان تهران فعال اند که بخشی از آنها مجوز ندارند 8۰۰به گزارش ایرنا، اکنون بیش از  . 
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 بازار و قیمت ها 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 2۴/8/1397تاریخ :   

  تومان 8۰۰هزار و  11واقعی هر کیلو قارچ تن رسید/قیمت  6۰۰تولید روزانه قارچ به 
تن قارچ  6۰۰تا  5۰۰یک مقام مسئول گفت:با توجه به خنک شدن هوا و راندمان باالی کامپوست ها پیش بینی می شود که روزانه 

  .در کشور تولید شود
صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

، درباره آخرین وضعیت بازار قارچ اظهار کرد: انجمن برای تثبیت قیمت و جلوگیری از زیان اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
د از بازار را جمع آوری می کند که این امر در جلوگیری از سودجویی دالالن تاثیر بسزایی داردتولیدکنندگان، قارچ های مازا . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه نرخ کنونی تفاوت چندانی با قیمت  9وی قیمت کنونی هر کیلو قارچ در بازار را 
ا هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت تنظیم بازار و سازمان میادین میوه تمام شده ندارد از این رو برنامه انجمن آن است که ب

 8۰۰هزار و  11درصد سود برای تولیدکننده  2۰و تره بار قیمت را به گونه ای تنظیم کند که هر کیلو قارچ درجه یک با احتساب 
 .تومان عرضه شود

شدن هوا و راندمان باالی کامپوست ها پیش بینی می شود که روزانه  افشار درباره آخرین وضعیت تولید قارچ گفت: با توجه به خنک
تن قارچ در کشور تولید شود 6۰۰تا  5۰۰ . 

 بیشتر بخوانید: بهبود قیمت قارچ در بازار/رشد صادرات قارچ در راه است
کاهش ارزش لایر در برابر دالر به گفته این مقام مسئول نوسان نرخ ارز و زمینه را برای صادرات محصول به کشورهای عراق و   

هزارتن برسد 3۰خلیج فارس فراهم کرده است که انتظار می رود با حمایت های دولت در این زمینه میزان صادرات ساالنه به  . 
ل و نقل و کمبود هواپیمای کارگو منجر به ایجاد محدودیت در زمینه حم :وی درباره چالش های پیش روی صادرات قارچ بیان کرد

تنگناهایی در زمینه صادرات به روسیه و دیگر کشورها شده است که انتظار می رود با تقویت سفینه فضایی میزان صادرات را 
 .افزایش داد

ها، انجمن به دنبال افزایش رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد: علی رغم افزایش سرسام آور نهاده 

 .بیش از حد قیمت نیست چرا که در شرایط فعلی اقتصاد مردم توان خرید ندارند
 

 لینک خبر 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6730100/تولید-روزانه-قارچ-به-600-تن-رسیدقیمت-واقعی-هر-کیلو-قارچ-11-هزار-و-800-تومان
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6698540/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/6730100/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%A8%D9%87-600-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-11-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-800-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 برنامه ها و سیاست ها 
 خبرگزاری فارس  -2۶/8/1397تاریخ : 

هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی  8۲نامه ایجاد تفاهم  
نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه کشاورزی با حضور مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی و صندوق توسعه تفاهم

  .ملی منعقد شد
نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه کشاورزی، صبح امروز در محل سازمان اقتصادی خبرگزاری فارس، تفاهمبه گزارش خبرنگار 

برنامه و بودجه کشور با حضور محمدباقر نوبخت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل 
 .صندوق توسعه ملی منعقد شد

ی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه حوزه کشاورزی از اهمیت فراوانی در در این مراسم سیدحمید پورمحمد
گرفت، رفت، بخش کشاورزی بار رشد را به دوش میاشتغال برخوردار است، اظهار داشت: زمانی که رشد اقتصادی به محاق می

رو و امنیت غذایی را هدف قرار داده استها، داهمچنین در بخش امنیت غذایی اهمیت دارد، آنجایی که تحریم .  
میلیارد تومان  1۴۰هزار و  18بودجه سال جاری گفت:  18معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه اشتغال در تبصره 

شودهزار فرصت شغلی ایجاد می 82رسته منتخب  1۰منابع برای کشاورزی تجهیز شده که در  . 
ال اشاره کرد و گفت: تثبیت مشاغل موجود، ارتقای توان تولید، بازسازی و نوسازی و سرمایه در گردش های اشتغوی به اولویت

ها هستنددار از اولویتواحدها و توسعه باغات در مرزها و اراضی شیب .  
 7صندوق توسعه ملی، هزار میلیارد آن مربوط به منابع  ۴ها از تجهیز منابع اشاره کرد و یادآور شد: پورمحمدی به سهم دستگاه

میلیارد  7۰۰هزار و هزار میلیارد تومان ظرفیت قانون اعطای تسهیالت روستایی، یک ۴میلیارد تومان آن نظام بانکی،  ۵۰۰هزار و 
میلیارد تومان یارانه توسط سازمان برنامه تأمین شده است 887تومان آورده متقاضیان و  .  
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 برنامه و سیاست 
خبرگزاری فارس  – 28/8/1397 :تاریخ   

طرح عمرانی، اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی  36افتتاح و کلنگ زنی   
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از سفر وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه به استان آذربایجان غربی همزمان با 

آبان ماه خبر داد 28سفر رییس جمهوری و هیئت دولت به استان در روز دوشنبه  .  
بی، اسمعیل کریم زاده در جلسه هماهنگی سفر به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غر

 ۴۶8طرح در قالب  3۶ریاست جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی به استان، در دیدار با مدیران و معاونان ستادی سازمان، گفت : 
کشاورزی و  نفر در سطح استان به دست وزیر جهاد 1۰۰3میلیارد لایر و اشتغالزایی مستقیم  1۴9۰پروژه با صرف اعتباری بالغ بر

 .با دستور رییس جمهوری افتتاح و کلنگ زنی می شود
کریم زاده با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه از مهمترین دغدغه های رئیس جمهور و دولت دوازدهم است، اظهارکرد: طرح های 

ری ، مرمت و بازسازی انهار و اماده بهره برداری در بخش کشاورزی استان همزمان با این سفر شامل اجرای روشهای نوین آبیا
الیروبی قنوات ، شبکه فرعی ابیاری و زهکشی ، تکمیل سایت های گلخانه ای، طرح های مرتبط در زیر بخش های صنایع تبدیلی و 

 . غذایی، بهبود تولیدات دامی، بهبود تولیدات گیاهی، طرحهای ابخیزداری و مدیریت شیالت است
میلیارد لایر در شهرستان ارومیه  1۴۰هزار راسی با اعتباری بالغ بر  ۵گ یک واحد گوسفند داشتی در این سفر کلن : وی تاکید کرد

 .نیز بدست وزیر جهاد کشاورزی به زمین زده خواهد شد
این مسئول بیان کرد: اصالح الگوی کشت، توسعه و ترویج آبیاری های مدرن در اراضی کشاورزی حاشیه دریاچه ارومیه با هدف 

یی و جلوگیری از هدررفت منابع آبی را از مهمترین برنامه های سازمان در راستای کمک به احیای دریاچه ارومیه عنوان صرفه جو
 . کرد و افزود : در این راستا بیشترین طرحهای اماده بهره برداری در این سفر مربوط به طرح های مدیریت آب و خاک است

هزار هکتار اجرای ابیاری تحت فشار در استان مصوب  28روحانی به استان در حدود  کریم زاده اضافه کرد: در اولین سفر دکتر
هکتار از اراضی کشاورزی با استفاده  ۵7۰هزارو  ۶1شده بود عملیاتی شود که در حال حاضر با عنایت ریاست جمهوری ، بیش از 
ه بیش از دو و نیم برابر میزان مصوب است که در از اعتبارات صندوق توسعه ملی به سیستم های آبیاری تحت فشار تجهیز شده ک

 .آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید
وی ابراز امیدواری کرد با همدلی و همزبانی به وجود آمده در استان بتوانیم سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و رئیس 

 .جمهوری را اجرایی و عملیاتی سازیم
ظرفیت جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان شناسایی و امکان سنجی شده است که از  ۴2این مسئول خاطر نشان کرد: 

 . سرمایه گذاران در این زمینه استقبال و حمایت می کنیم
واحد صنایع  2۵۰ : وی با تاکید بر تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام و برطرف کردن مشکالت واحدهای نیمه فعال ادامه داد

ی و تکمیلی در بخش کشاورزی استان نیازمند به روز رسانی تجهیزات و نوسازی استتبدیل . 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین اضافه کرد: درراستای پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه پایدار بخش 

توسعه بخش کشاورزی استان را ارتقا می کشاورزی استان با تصویب پیش نویس طرح های پیشنهادی که بسیاری از شاخص های 
میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که در صورت مصوب شدن، گام مهمی در جهت رونق و شکوفایی اقتصاد 13۰۰دهد،بالغ بر 

 بخش کشاورزی استان برداشته خواهد شد
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 برنامه و سیاست 
ایرنا  – 28/8/1397تاریخ :   

برابر می شود ۲تولید محصوالت کشاورزی ایران با همکاری اروپا   
بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهادکشاورزی گفت: در صورت توسعه همکاری های ایران و اتحادیه  معاون توسعه -ایرنا -تهران

برابر افزایش می یابد ۲سال آینده تا  1۰اروپا، تولید محصوالت دام، طیور، میوه، سبزی و شیالت در  . 

رک توسعه همکاری های کشاورزی، روز دوشنبه در همایش مشت« علی اکبر مهرفرد»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
استانداردها و تجارت مواد غذایی و کشاورزی بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا در تهران افزود: صنعت غذایی ما برای 

انعی داریم پیشرفت به تکنولوژی نیاز دارد؛ گرچه پیشرفت هایی در این زمینه داشته ایم اما همچنان در بازار داخلی و بین المللی مو
  .که باید برطرف شود

تن محصول کشاورزی در ایران تولید  122معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: ساالنه 
 82میلیون تن و  2میلیون تن محصوالت باغی مثل میوه و سبزی، شیالت  22ُتن آن محصوالت پروتئینی،  16تا  15می شود که 

تن محصوالت زراعی استمیلیون  .  
 1۰میلیارد دالر برآورد کرد و گفت: از این میزان  75مهرفرد ارزش کل تولیدات کشاورزی در ایران با قیمت های بین المللی را 

میلیارد دالر نیز محصوالت کشاورزی صادر می شود 6میلیارد دالر مربوط به اقالم وارداتی است و  . 
میلیون تن ظرفیت فرآوری  15۰صنعتی کوچک و بزرگ فرآوری محصوالت داریم که در مجموع هزار واحد  2۰وی اضافه کرد: 

  .که با ظرفیت خالی مواجه هستند
مهرفرد استراتژی کشاورزی ایران را در وهله نخست بهره وری آب برشمرد و گفت: توسعه گلخانه ها و تولید سبزیجات، کشت 

ز اهمیت باالیی برخوردار استنشائی و استفاده از بذر مناسب برای ما ا .  
در دولت های یازدهم و دوازدهم در مجموع هشت میلیارد دالر در  :معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهادکشاورزی افزود

  .بخش بهره وری آب و روش های نوین آبیاری سرمایه گذاری شده است
در سال های اخیر، در بخش زراعی و تولید گندم با وجود کاهش  وی اظهار داشت: با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته

 .سطح زیر کشت، افزایش تولید داشته ایم
به گفته وی، در تولید ماده خشک به ازای یک متر مکعب آب نسبت به سال های گذشته رشد داشته ایم و همچنین در بخش های دیگر 

امور هستیمهمچون جنگل، مرتع و توسعه کشاورزی نیز شاهد توسعه  .  
 تجارت کشاورزی بین ایران و اروپا سه میلیارد دالر است **

میلیارد دالر در سال برشمرد و گفت: ایران خواهان توسعه  3تا  2.5مهرفرد گردش مالی بخش کشاورزی ایران و اروپا را بین 
 .روابط تجاری در بخش کشاورزی با اتحادیه اروپا است

را یکی از بزرگترین واردکنندگان کاالهای اساسی در جهان برشمرد و تصریح کرد: توسعه کشاورزی معاون توسعه بازرگانی ایران 
سبب شده است در برخی محصوالت مازاد تولید و در برخی کاالی اساسی همچون ذرت، سویا)دانه و کنجاله( و روغن خام 

  .کمبودهایی داشته باشیم
، برای توسعه کشت ذرت که محصولی آب بر است، برنامه ای نداریم بنابراین در این وی ادامه داد: به دلیل محدودیت در منابع آب

  .زمینه همچنان واردکننده می مانیم
 1۵تا  1۰درصد جو و برنج مورد نیاز ایران از محل تولید داخلی تامین می شود اما در زمینه گوشت  7۰وی اضافه کرد: اکنون 

آالت کشاورزی واردات داریمدرصد و انواع بذر سم و کود و ماشین  .  
مهرفرد گفت: البته ایران در تولید انواع میوه، سبزی، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و شیالت با مازاد تولید روبرو بوده و در عین حال در 

 .این بخش ها با چالش هایی نیز مواجه است
و افزود: در مجموع با توجه به کمبود آب ظرفیت  وی ایران را از کشورهای صادرکننده خشکبار بویژه خرما و پسته معرفی کرد

  .بزرگ کشاورزی ایران، برای توسعه باالست
معاون وزیر جهادکشاورزی توسعه روابط ایران و اروپا را برای بازار در منطقه با اهمیت برشمرد و ادامه داد: ایران با داشتن 

میلیون نفر در حوزه آسیای میانه و خلیج فارس و کشورهای عراق و  3۰۰میلیونی و قرار گرفتن در منطقه ای با جمعیت  8۰جمعیت 
میلیون نفری سر و کار دارد ۴۰۰افغانستان با یک بازار  . 

مهرفرد توسعه زیرساخت ها را دستور کار سمینار امروز عنوان کرد و اظهار داشت: قرار است در زمینه استانداردها، کاهش آالینده 
بی محصوالت تا مصرف و توسعه کشت محصوالت ارگانیک در قالب انعقاد تفاهم نامه یا قرارداد با اتحادیه ها و باقیمانده سموم، ردیا
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  .ارپا همکاری کنیم
وی ادامه داد: این همکاری ها سبب می شود ایرانی ها بدانند چگونه تولیدات خود را با استانداردهای مورد تایید اتحادیه اروپا بسته 

مورد پسند کشورهای اروپا قرار بگیرد بندی و صادر کنند که .  
  .وی اظهار داشت: می توانیم از اتحادیه اروپا برای عضویت ایران در توسعه تجارت جهانی استفاده کنیم

مهرفرد افزود: در تالشیم در زمینه گل و گیاه زینتی مانند فلورای هلند با اتحادیه اروپا روابط تجاری برقرارکنیم تا به یک بازار 
ناسب محلی و منطقه ای جهانی برسیمم .  

وی توسعه زنجیره های تولید را یکی از زمینه های مهم همکاری اتحادیه اروپا با ایران دانست و اظهار داشت: این مهم در بخش 
ملی و منطقه ای  هایی از اقتصاد کشاورزی ایران توازن ندارد و حلقه های تولید به هم پیوسته نیستند بنابراین این نقص باید در سطح

  .اصالح شود
بذر، سم و ماشین آالت کاورزی،  (این مقام مسول در وزارت جهادکشاورزی گفت: در زمینه تولید با فناوری های پیشرفته )های تک

ات ما در مکمل ها، تثبیت کننده ها )استابالیزر( و افزودنی ها در خوراک نیاز به توسعه داریم که تحریم مشکالتی برای تولید و وارد
  .این خصوص ایجاد کرده است

 مهرفرد ابراز امیدواری کرد با توسعه زمینه های همکاری های ایران و اروپا این موانع برطرف شود
 
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
ایرنا – 28/8/1397تاریخ :   

هزار هکتار شالیزار اعالم شد 1۷۰برنامه دولت برای حذف   
مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی زمین های شالیزاری خارج از استان های شمالی  -ایرنا -ساری

ه جامع برنجکاری را در دو هزار هکتار اعالم کرد و گفت که وزارت جهاد کشاورزی برای حذف این شالیزارها برنام 1۷۰کشور را 

 .استان مازندران و گیالن اجرا می کند
به گزارش خبرنگار ایرنا، فرامک عزیز کریمی روز دوشنبه در هیجدهمین همایش ملی برنج در ساری از تامین بذر اصالح شده، 

رکز کشت برنج در استان های افزایش سطح زیر کشت و انجام کشت دوباره به عنوان بخشی از راهکارهای برنامه جامع برای تم
 .شمالی نام برد

هیات دولت اوایل آبان ماه امسال در مصوبه ای کشت برنج در کشور را به استان های مازندران و گیالن محدود و در سایر مناطق 
 .کشور ممنوع کرد

ن دو استان شمالی کشور در مقایسه با دلیل اجرای این سیاست وجود منابع آب تامینی برای تولید برنج به عنوان محصول آب بر در ای
 .سایر استان ها عنوان شد

 از افزایش سطح کشت تا تامین بذر  **
مدیرکل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر فقط حدود سه هزار تن بذر اصالح شده میان برنجکاران مازندران 

این میزان را به  14۰5آنهاست، ولی با اجرای برنامه تالش داریم تا سال درصد بذر مورد نیاز 11و گیالن توزیع می شود که معادل 
درصد نیاز کشاورزان دو استان افزایش دهیم 4۰ . 

هزار هکتار از  47۰هزار هکتار کنونی به  44۰سطح کشت برنج را هم از  14۰5وی افزود: همچنین برنامه ما این است که تا سال 
نیمطریق اجرای کشت مجدد و رتون برسا . 

هزار تن برنامه ریزی شده است 8۰۰میلیون و 2هزار تن به  2۰۰میلیون و  2او ادامه داد: مقدار تولید شلتوک هم در این برنامه از  . 
با تداوم کشت برنج  14۰5مدیرکل غالت وزارت جهاد کشاورزی با اعالم این که دستیابی به میزان تولید مشخص شده برای سال 

ن نیست، گفت: تامین بذرهای اصالح شده از ارقام کیفی پر محصول به صورت جدی در دستور کار موسسه ارقام محلی کیفی ممک
 .تحقیقات برنج کشور قرار گرفته است

وی شتاب بخشی به اجرای طرح تسطیح و یکپارچه سازی زمین های شالیزاری مازندران و گیالن را هم از دیگر برنامه های جهاد 
شت برنج در این دو استان برشمردکشاورزی برای تمرکز ک . 

هزار هکتار  25۰هزار هکتار کنونی باید  15۰این مسئول گفت: سطح شالیزارهای تسطیح و یکپارچه سازی شده این دو استان از 
 .برسد

ه در تامین وی افزود: اهمیت انجام سریع طرح تسطیح را برای سازمان برنامه و بودجه تبیین کرده ایم و مقرر شد تا به صورت ویژ
 .اعتبار و تهیه تجهیزات و ماشین آالن توجه شود

کریمی همچنین سد سازی، الیروبی رودخانه ها، الیروبی و بهینه سازی آب بندان ها، توجه به ارقام کم آب بر و مکانیزاسیون را هم 
واحد بانک 19۰که تاکنون با ایجاد  از دیگر ضرورت های دستیابی به برنامه تمرکز کشت برنج در استان های شمالی دانست و گفت

هزار هکتار رسیده است 18۰نشا، نشاکاری مکانیزه در شمال کشور به  . 
درصد در برنامه زمان بندی شده اشاره کرد و افزود: در  7۰هزار هکتار برابر با  3۰۰وی به برداشت مکانیزه برنج در شمال تا 

 3۰۰گرم برنج سفید تولید کنیم در حالی که اکنون تنها  6۰۰مصرف هر متر مکعب آب زمینه استفاده بهینه از آب هم باید بتوانیم با 
 .گرم تولید داریم

کریمی مدیریت بهزراعی ، بهنژادی ، بیمه و توسعه کشت دوم در زمین های کشاورزی را از برنامه های عملیاتی شده وزارت جهاد 
نوان کردکشاورزی برای حمایت از شالیکاران مازندران و گیالن ع . 

مقاله ارسالی به دبیرخانه آغاز شد و تا فردا ادامه دارد1۰4همایش ملی برنج با محوریت اثر گذاری تحقیقات از امروز با بررسی  . 
 

 لینک خبر 
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 برنج
خبرگزاری فارس  – 2۴/8/1397تاریخ :   

کند هزار تن برنج از هند خریداری می 6۰ایران   
کندهزار تن برنج هندی از طریق مناقصه خریداری می ۶۰تاجران اروپایی اعالم کردند که ایران  .  

 ۶۰الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز؛ تاجران هندی اعالم کردند که ایران از طریق مناقصه به گزارش گروه اقتصاد بین
کند و قرار است پول اینها را به روپیه پرداخت کندهند خریداری میهزار تن برنج از  . 

هزار تن برنج از هند صادر کرده است ۶۰المللی برای خرید مناقصه بین  GTC براساس این گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران . 
 2۰19ها در فوریه اهد شد و محمولهدسامبر بسته خو 18هزار تنی است و زمان این مناقصات در  3۰محموله  2ها این مناقصه

خریداری خواهد شد 1۵۰9و  1121شود. ظاهراً دو نوع برنج هندی معروف به منتقل می  
 

 لینک خبر 
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 پسته
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 پنبه
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 22/8/1397تاریخ : 

  رویه پنبهنیم نگاهی بر کشت و صنعت تولید پنبه در ایران/ ضرورت مقابله با قاچاق و واردات بی
رود ، سیار مهم و حائز اهمیت در صنعت نساجی و تولید پوشاک و البسه در جهان به شمار میتولید پنبه از نمونه محصوالت ب

ای دیرین برخوردار استهای قابل توجه تولید این محصول، از سابقه و عقبهای که کشور ایران به عنوان یکی از عرصهحوزه . 
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، تولید و کشت پنبه همواره از فعالیت های گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

این محصول استراتژیک در تولید پوشاک و البسه، نقش  رفته و در حال حاضر با توجه به اهمیتبسیار مهم در جهان به شمار می
 .تعیین کننده آن در توسعه صنعت نساجی غیر قابل انکار است

توان نقطه اتصال دو حوزه زراعت و صنعت نساجی نام نهاد و با این اوصاف، پیشرفت و رونق در حوزه اشاره شده تولید پنبه را می
این محصول از یکسو و توسعه صنعت نساجی و تولید پنبه از دیگر سو خواهد شد باعث رشد و شکوفایی عرصه زراعتی ِکشت . 

شود و هرآنچه طول الیاف بنابر مطالعات انجام شده، پنبه به واسطه نوع الیاف و ظرافت آن به انواع و اقسام مختلفی تقسیم بندی می
واهد شداین محصول بیشتر باشد به همان میزان بر ظرافت و کیفیت آن افزوده خ . 

تولید پنبه نیز از دو َوجه طبیعی و صنعتی ) مصنوعی ( قابل بررسی است و به تبع پنبه ها و الیافی که خواستگاه طبیعی دارند از 
محبوبیت و کیفیت بیشتری برخوردارند زیرا پنبه های به اصطالح صنعتی یا پلیمری ممکن است برای برخی پوست ها، حساسیت 

 .ایجاد کنند
توان در نوع و درصد پنبه به کار رفته شده در آن کی از شاخصه ها و مولفه های تعیین کننده در کیفیت یک لباس، را میاساسا ی

 .جستجو کرد
 .علی رغم اهمیت این محصول، متاسفانه در طی چهار دهه اخیر، میزان تولید پنبه در کشور با کاهش و تنزل همراه بوده است

وگویی رادیویی )در قالب برنامه ای تحت عنوان کاالی و هیئت مدیره انجمن نساجی ایران در گفتمجمد جعفر شهالیی نژاد، عض
سال پیش، میزان  45ایرانی( در این خصوص اظهار کرد: تولید پنبه در کشور اندک است و این در شرایطی است که نزدیک به 

ر طی دهه های اخیر ( این حجم از تولید به تدریج با کاهش همراه هزار تن رسیده بود و پس از آن ) و د 25۰تولید پنبه در کشور به 
 .شده است

شودپنبه طالی سفید زده شد؟/ وقتی پنبه به راحتی از مدار صادرات خارج می چگونه :بیشتر بخوانید   
عدم تشویق و ترغیب کشاورزان یکی از دالیل مهم در  :وی در تشریح و واکاوی عوامل موثر در کاهش تولید پنبه در ایران می گوید

در برخی از کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا، تنزل میزان ِکشت و تولید پنبه به شمار می رود و این در شرایطی است که 
شوداسپانیا و غیره از پنبه به عنوان محصولی استراتژیک یاد می . 

شهالیی نژاد،کوچک بودن مساحت اراضی ِکشت پنبه و وجود برخی مافیاها در این عرصه را از دیگر مشکالت و چالش های پیش 
 .روِی این فعالیت تولیدی عنوان می کند

ال حاضر، در برخی از کشورهای اروپایی، استفاده از لباس هایی با تولید نخ پنبه برای برخی گروه های سنی، نه تنها توصیه و در ح
شود بلکه امری اجباری و ضروری محسوب می شودپیشنهاد می . 

از گروه های سنی(  چنین اهمیت و ضرورتی، موید نقش تعیین کننده این محصول در حفظ سالمت جامعه )بخصوص برای برخی
 .است

اساسا یکی از دالیل باال بودن قیمت پوشاک بچگانه و البسه نوزاد، به میزان خلوص پنبه و نوع کیفیت به کار گرفته شدة این  )

محصول در تولید آن معطوف می شود که البته ظرافت دوخت و برخی از مولفه های دیگر در افزایش خیره کننده و باال بودن قیمت 
ن لباس هایی موثر است که با توجه به موضوعیت گزارش،طرح آن در این مجال، ضروری به نظر نمی رسدچنی  ) 

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ضمن تاکید بر موضوع فوق )نقش پنبه در سالمت عمومی جامعه( اظهار کرد: میزان 
ه واقع از این محصول می توان تحت عنوان " طالی سفید " یاد کردهزار ُتن برآورد می شود و ب 35تولید پنبه در کشور حدود  . 

هزار هکتار اراضی زیر کشت پنبه تا پایان برنامه ششم توسعه 1۰۰پیش بینی   
چندی پیش ابراهیم هزارجریبی مجری طرح پنبه معاونت امور زراعِت جهاد کشاورزی با اشاره به پیش بینی انجام شده برای تامین 

صد از پنبه مورد نیاز کشور تا پایان برنامه ششم توسعه،گفت: تا پایان این مقطع، می باید میزان کشت پنبه در کشور به در 7۰داخلی 
کیلوگرم پنبه در هر هکتار کشت شود 94هزار و  28هزار تن افزایش یابد و به تعبیری برای دستیابی به چنین هدفی، باید  292 . 

هزار هکتار خواهد رسید 1۰۰توسعه، سطح زیر کشت پنبه به  وی می گوید: تا پایان برنامه ششم . 
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هزار جریبی توسعه کشت نِشایی را یکی از ضروریات تحقق این امر)افزایش میزان تولید پنبه( عنوان می کند و بنابر اظهارات وی 
هزار هکتار با کشت نشائی و  4۰،هزار هکتار زمین زیرِکشِت پنبه پیش بینی شده  1۰۰تا پایان برنامه ششم توسعه، مقرر است از

هزار هکتار به واسطه ِکشت مستقیم عملیاتی شود 6۰ . 
 زنجیره تولید نساجی از کشت پنبه تا تهیه پوشاک

توسعه فرصت های شغلی به واسطه جلب و جذب انگیزه کشاورزان برای فعالیت در این حوزه،در سایه سودآوری ناشی از ِکشِت این 
وریاتی است که با تکیه بر آن می توان از بار سنگین مشکالت بیکاری در کشور کاستمحصول خاص، یکی از ضر . 

بدون تردید، توسعه تولید در هر حوزه ای به کاهش مشکالت بیکاری و افزایش فرصت های شغلی می انجامد و در صورت باال 
انجام خواهد شد بودن تقاضا برای محصول تولید شده ،این فرآیند و هدف با سهولت هر چه بیشتری . 

بازار بین المللی پنبه در جهان موید این واقعیت است که همواره تقاضای باال و قابل توجهی برای خرید و تهیه آن وجود دارد که البته 
تحقق شایسته تر این امر برای تولیدکنندگان پنبه در ایران،مستلزم اقدامات حمایتی هر چه بیشتر دستگاه های ذی ربط،مناسب و 

 .مطلوب بودن مناسبات بین المللی، بازاریابی حرفه ای و تبلیغات گسترده است
وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: عبدا...کاشفی، یکی از فعاالن عرصه زراعت و کشاورزی در گفت

ن پشتیبانی الزم،انگیزه الزم در کشاورزان برای تولید هر محصول زراعی، نیازمند حمایت و پشتیبانی است و یقینا در خالء و فقدا
وجود نخواهد آمدِکشِت محصوالت هدفگذاری شده به . 

رود وی افزود: به اعتقاد بنده، تبلیغات گسترده یکی از ضروریات توسعه ِکشت محصوالت کشاورزی من جمله پنبه به شمار می
محقق نشده است امری که متاسفانه در ایران به نحو شایسته ای، عملیاتی و . 

کاشفی گفت: بسیاری از زارعان و کشاورزان از توان کافی برای پرداخت هزینه های تبلیغاتی برخوردار نیستند و قطعا با تسهیل این 
امر، شاهد افزایش ضریب تقاضای داخلی و خارجی برای خرید و تهیه محصوالت کشاورزی خواهیم بود و همین موضوع می تواند 

ی پرتابی برای رشد و توسعه هر چه بیشتر حوزه زراعت و کشاورزی در کشور محسوب شودبه مثابه سکو . 
آنچنان که اظهار نظر برخی مسئوالن نشان می دهد، دستورکارهایی با هدف استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های بالقوه شغلی موجود 

بی با طرح موضوع پیگیری زنجیره تولید نساجی از کشت پنبه و نهان در کشت و تولید پنیه مد نظر قرار گرفته، امری که هزارجری
 .تا تهیه پوشاک داخلی،نوید آن را داده است

 ضرورت مقابله با قاچاق و واردات بی رویه پنبه احساس می شود
به ظرفیت های  وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشارهمهدی اسالم پناه،کارشناس مسائل اقتصادی در گفت

بالقوه اشتغالزایی صنعت نساجی گفت: به واقع صنعت نساجی پوشاک و چرم و کفش از قدیمی ترین صنایع در ایران به شمار می 
رود و زنجیره ای از ارزش آفرینی خلق ثروت، پویایی و اشتغال را ایجاد می کنند و اساسا به همین دلیل از آن تحت عنوان صنعت 

 .یاد می شود
افزود: هر انسانی از بدو تولید نیازمند نخ و تار و پود است و به تبع کشت پنبه و سایر صنایع پایین دستی به تولید و تامین نخ، وی 

شودریسندگی، بافندگی، پوشاک و بازار و تجارت منتهی می . 
باید با افزایش ضریب تولید، شتر است و میکارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: متاسفانه میزان پنبه وارداتی به نسبت پنبه تولیدی بی

 .به توفیقات بیشتری در حوزه تامین نیاز داخلی این محصول بواسطه افزایش میزان تولید، نائل شد
های پیش روی صنعت مذکور به شمار می رود و می باید به نحوی برنامه ریزی شود که وی افزود: پدیده قاچاق یکی دیگر از چالش

به خرید و واردات مواد اولیه ) پنبه ( صنایعی همچون نساجی ، به حداقل ممکن کاهش یابد میزان وابستگی . 
هزار  5۰وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از واردات محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در گفت

( خبر داد69تا فروردین  95تن پنبه در بازه زمانی یکساله ) از فروردین  . 
وی افزایش نرخ جدید تضمینی پنبه را یکی از عوامل موثر در باال بردن انگیزه کشاورزان نسبت به کشت و تولید پنبه مطرح کرد و 

هزار هکتار افزایش یابد 1۰۰هزار هکتار( به  85امید است با برنامه ریزی انجام شده، میزان سطح زیر کشت فعلی ) . 
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 تامین منابع مالی
 خبرگزاری فارس  -22/8/1397تاریخ :

د درصد قیمت نهال زیتون در اراضی شیبدار گیالن یارانه پرداخت می شوپنجاه   
درصد بهای نهال زیتون برای کاشت در اراضی شیبدار  ۵۰مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن اعالم کرد: بیش از 

  .استان گیالن یارانه پرداخت خواهد شد
زمان جهاد کشاورزی استان ، مدیر باغبانی ساوزارت جهاد کشاورزیگزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی  به

گیالن در جریان بازدید خبرنگاران از باغات زیتون مجتمع کشت و صنعت گیالن با عالم این مطلب افزود: با توجه به توسعه باغات 
هزار هکتار اراضی این استان مطالعه انجام داده ایم 2در اراضی شیبدار در برنامه ششم توسعه، ما در  . 

هزار اصله نهال زیتون تولید می شود و استان هایی مانند قزوین و زنجان که  2۰۰در این استان ساالنه منوچهر پارسافر گفت: 
 .متقاضی نهال هستند می توانند بر اساس شرایط قرنطینه ای، از ما نهال دریافت کنند

درصد این محصول دچار  ۶هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت:  21وی میزان تولید دانه زیتون از استان گیالن را در سال جاری 
 .خسارت ناشی از آفت مگس زیتون شده که عمدتا در اراضی پایین دست سفید رود و در باغات قدیمی و رها شده بوده است

ی پایین دست سفید هکتار از این سطح در اراض 231۰هکتار بیان کرد و گفت:  8792پارسافر سطح باغات زیتون استان گیالن را 
 .رود قرار دارد

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت روغن زیتون، تغییر ذائقه مصرف کنندگان و در راستای سیاست های وزارت جهاد 
درصد به صورت روغن بوده است ۴۵درصد برداشت باغات زیتون کنسروی و  ۵۵کشاورزی امسال در استان گیالن  . 

الن در عین حال هرس باز جوان سازی باغات قدیمی زیتون، استفاده از ارقام جدید و تجاری و ارایه مشوق مدیر باغبانی استان گی
 .برای تغذیه باغات را از برنامه های مهم این استان در طول برنامه ششم توسعه عنوان کرد

نجام شودوی افزود: برای بهره بردای اقتصادی این محصول، مدیریت کف باغ باید به صورت دقیق ا . 
7.۵در ادامه مدیر مجتمع کشت و صنعت گیالن نیز گفت: ما امسال رکورد عملکرد تولید  تن دانه زیتون در هکتار را در باغات  

 .زیتون این مجتمع در رودبار داشته ایم
داریم، میزان کل  هکتار باغ جدید زیر پوشش این مجتمع 3۰۶هکتار باغ قدیمی و  1۶۰فرهاد نیری با بیان این که درحال حاضر 

 .تولید این باغات را یک هزار تن در سال عنوان کرد
اندوی افزود: کل باغات زیتون این مجتمع به منظور صرفه جویی در مصرف آب، به سیستم آبیاری قطره ای مجهز شده . 

است و هدف ما تولید دانه و  نیری اذعان داشت: این باغ یکی از پنج باغ بزرگ ایران از نظر وسعت و میزان تولید دانه زیتون
 .روغن زیتون برای مصرف خانواده های نیروهای مسلح و عرضه در بازار مصرف است

وی تصریح کرد: در باغات جدید بیشتر ارقام خارجی و تجاری استفاده شده و ظرفیت کنسرو سازی، استحصال روغن و بسته بندی 
 محصول را داریم
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 تامین منابع مالی 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 2۶/8/1397تاریخ :   

  اندازی در پرداخت وام اشتغال روستاییگالیه حجتی از سنگ

اندوزیر جهاد کشاورزی، گفت: روستاییان برای دریافت وام اشتغال روستایی پشت درهای بسته مانده .  

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،رش به گزا وزیر جهاد کشاورزی در مراسم امضای تفاهم نامه بین سازمان  محمود حجتی 
ی اظهار های اشتغال زای حوزه کشاورزهزارمیلیارد تومانی طرح 18برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی جهت تامین مالی 

ای که امروز امضا کردیم در خصوص پروژه هایی است که در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد تفاهم قرار گرفته بودکرد: تفاهم نامه . 
هزار و  13هکتار گسترش یافت و به  ۴۰۰های کشور هزار و  ماه اول امسال وسعت گلخانه ۶وزیر جهاد کشاورزی افزود: در 

هکتار رسید ۵۰۰ . 
رو هستیم. در سفرهایی با وحی منزل روبه سامانه کارا یان اینکه هر چقدر حمایت کنیم باز هم کم است، گفت: متاسفانه درحجتی با ب

اندهای مختلف کشور داشتم، متوجه شدم همه در شهرها منتظر این تسهیالت هستند و پشت درها ماندهکه به استان . 
واست دارم به این مسئله به صورت ویژه رسیدگی کندوی تصریح کرد: از سازمان برنامه و بودجه درخ . 

درصد اشتغال کشور )غیر از صنایع غذایی تبدیلی( مربوط به بخش کشاورزی است، گفت:  18وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
 .این در حالی است که سهم سرمایه گذاری در کشاورزی نسبت به اقتصاد کشور بسیار پایین است

در ادامه این مراسم، شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی گفت: با مجوز رهبری و مصوبه مجلس، برنامه دولت این است که در سال 
که تأمین کننده نیازهای حال و آینده جامعه  اقتصاد مقاومتی با تلفیق منابع صندوق، منابع بانکی و دولتی بتواند برای پروژه های 97

توان داخل تأمین اعتبار کندهستند را با تکیه بر  . 
وی افزود: صندوق توسعه ملی به عنوان یک موسسه ملی و سرباز نظام و دولت در برنامه های استراتژیک اقتصادی که منافع ملت 

 .و نسل آینده را تأمین می کند، نقش موثری ایفا خواهد کرد
رفاه مردم را تأمین کنیم تحریمشهیدزاده تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم در دوران  . 

 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 29/8/1397تاریخ :   

  تن چای خشک در سال جاری 633هزار و  ۲۵رصد مطالبات دولت به چایکاران پرداخت شد/ تولید صدد
میلیارد تومان  1۲۷.6آبان، دولت  ۹مطالبات دولت به چایکاران خبر داد و گفت: تا تاریخ رئیس سازمان چای از پرداخت صددرصد 

 .مجموع مطالبات خود را پرداخت کرد

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

 22۰تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  736هزار و  112درصدی خرید برگ سبز چای خبر داد و گفت: امسال  4از رشد 
 .میلیاردتومان از چایکاران خریداری شده است

میلیارد تومان مجموع  127.6آبان،  9ن پرداخت شده است،افزود: دولت تا تاریخ درصد مطالبات چایکارا 95وی با اشاره به اینکه 
درصد سهمشان را پرداخت نکردند 1۰مطالبات خود را به طور کامل به چایکاران پرداخت کرد و کارخانه های چای سازی تنها  . 

 45ت، بیان کرد: کارخانه های چای موظف اند جهان ساز با اشاره به اینکه برداشت برگ سبز چای پایان مهر به پایان رسیده اس
 .روز پس از فرآوری محصول مطالبات خود را به طور کامل پرداخت کنند

درصد از مطالبات چایکاران 9۴انید: یک چهارم چای مصرفی تولید داخل است/پرداخت بیشتر بخو  
تن چای خشک استحصال شده  633هزار و  25رئیس سازمان چای ادامه داد: امسال از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده حدود 

 .است
داخل وجود دارد، تصریح کرد: با حمایت دولت و تامین  وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا امکان خوداتکایی تولید چای در

درصد  5۰به  25منابع آبی این امکان وجود دارد که ظرف مدت زمان سه تا چهار سال با اجرای برنامه ها، ضریب خوداتکایی از 

دافزایش یاب . 
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 تامین منابع مالی 
ایرنا  – 29/8/1397تاریخ :   

میلیارد تومان به منابع طبیعی کرمان اختصاص یافت ۲4بیش از   
ترحم بهزاد روز سه شنبه در جریان بازدید از طرحهای آبخیزداری منابع طبیعی سیرجان به خبرنگار ایرنا گفت : به گزارش ایرنا ، 

میلیون تومان بوده است 26۰سهم طرحای آبخیزداری سیرجان از این میزان اعتبار یک میلیارد و   .  
ه ملی به سازمان جنگل ها اختصاص یافت که از این میلیارد تومان از محل صندوق توسع 7۰۰وی همچنین گفت : در مجموع امسال 

میلیون تومان برای عملیات بیولوژی و بیومکانیکی در نظر گرفته شده است 8۰۰میلیارد و  5میزان  .  
ه میلیون تومان هم به استان کرمان تخصیص داده شد تا در برنامه تعریف شد 7۰۰میلیارد و  2بهزاد ادامه داد: از این میزان اعتبار 

  .چهار هزار هکتار جهت طرح های حفاظت و ذخیره نزوالت و تامین چاله های فصلی و کوپه کاری هزینه شود
وی با بیان اهمیت مراتع و منابع طبیعی گفت : در طرح های منابع طبیعی کنترل سیل و فرسایش خاک و کاهش رسوبات و افزایش 

مینی با اجرای طرح ها تقویت شودبهبود پوشش گیاهی مورد نظر است و باید آبهای زیرز .  
 24با اختصاص اعتبارات الزم که افزایش خوبی نسبت به سال گذشته داشته ایم امسال در مجموع  : مدیرکل منابع طبیعی گفت

میلیون تومان اعتبار منابع طبیعی استان را در  7۰۰میلیارد و  طرح در حوزه منابع  55حوزه کاری برای  27شهرستان و  14

عی و آبخیزداری اجرایی تعریف کرده ایمطبی .  
مهدی رجبی زاده افزود: تا پایان دی ماه این تعداد طرح به اتمام می رسند تا از نزوالت آسمانی بتوانیم بهره کافی در طرح های 

  .آبخیزداری در سال جاری و بهار آینده داشته باشیم
ر مناطق اجرای طرح های مختلف آبخیزداری را از اولویت و اهداف وی توانمند سازی جوامع محلی و توجه به مشکالت مردم د

تسهیل گر برای تحقق این امر با منابع طبیعی استان همکاری می کنند تا مشکالت مردم در  14اجرای طرح ها عنوان کرد و گفت : 
  .این حوزه ها حل شود

الی آب توسط صنایع و معادن نقش حیاتی و مفیدی را در این فرماندار سیرجان هم گفت : طرح های آبخیزداری با توجه به مصرف با
  . شهرستان دارد و امیدواریم بتوانیم در قالب این طرح ها به اهداف مورد نظر برسیم

منصور مکی آبادی افزود : معادن و صنایع شهرستان آماده هرگونه همکاری با منابع طبیعی هستند و طرح های جنگل کاری و 
مناطق معدنی در حال انجام استفضاهای سبز در  .  

کیلومتری جنوب غربی کرمان قرار دارد18۰سیرجان در  .  
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 تامین منابع مالی 
ایرنا  – 22/9/1397تاریخ :   

تسهیالتکشاورزان خسارت دیده منتظر اجرای قانون استمهال   
اجرای قانون استمهال تسهیالت مطالبه بهره برداران و کشاورزان خسارت دیده استان سمنان از سرمازدگی و  -ایرنا  -سمنان 

 .خشکسالی است که چشم انتظار تحقق آن هستند
کرده بطوری که  سال گذشته خسارت های زیادی را به بخش کشاورزی استان سمنان وارد 2به گزارش ایرنا، وضعیت آب و هوایی 

توان بازپرداخت تسهیالت را از آن ها گرفته است و اکنون کشاورزان خواستار تاخیر در زمان بازپرداخت تسهیالت یا همان استمهال 
  .هستند

 2دولت دوازدهم با مصوبه استمهال بازپرداخت وام کشاورزان خسارت دیده ناشی از خشکسالی، سرمازدگی و گرمازدگی به مدت 
وافقت کرده است اما این مصوبه هنوز درگیر کش و قوس های اداری استسال م .  

قانون برنامه ششم توسعه در خصوص بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های وام های  33استمهال تسهیالت براساس بند )خ( ماده 
ال است که بانک ها از اجرای آن سررسید شده، مربوط به خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه به مدت سه س

  .سرباز می زنند
به گفته کارشناسان، مجریان قانون باید با وجود فراز و نشیب های فراوان اجرای این قانون در سمنان را عملیاتی کنند و بانک های 

راساس مفاد قانون عمل کنندعامل باید تفکر سلیقه ای را کنار گذاشته و با تالش ویژه برای حل مشکالت کشاورزان خسارت دیده ب .  
هزار میلیارد ریالی دچار سرمازدگی شدند،  11۰هزار هکتار باغ های کشور با برآورد خسارت  64۰بر اساس آمار، امسال حدود 

هزار هکتار اراضی زراعی و باغی و  198استان سمنان نیز  هزار بهره بردار فعال در حوزه های مختلف کشاورزی دارد که  43

تعداد  از این اندها به خاطر سرمازدگی ضرر و زیان دیده  بهره بردار در اراضی و باغ 5۰۰هزار و  11 .  
 کشاورزان چشم انتظار اجرایی شدن قانون استمهال تسهیالت  **

یک باغدار و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان مهدیشهر گفت: کشت گردو در شهمیرزاد سابقه دیرینه دارد و درختان 
هزار ساله در این منطقه ها گواه بر این گفته است اما اکنون درختان گردو بر اثر سرمازدگی سال گذشته و یخبندان در بهار امسال 

  .دچار خسارت های زیادی شدند
اس حسین معینی افزود: دولت استمهال تسهیالت برای کشاورزان خسارت دیده از سرما و خشکسالی را تصویب کرده است و براس

  .این مصوبه سود پول و دیرکرد مشمول بخشودگی می شود اما بانک ها از اجرای این قانون امتناع می کنند
وی ادامه داد: نامه ای از سوی نظام صنفی کشاوران به وزیر کشور درباره اجرایی نشدن این مصوبه ارسال شده اما هنوز پاسخی به 

  .آن داده نشده است
ان در بحث بیمه و دریافت غرامت خشکسالی و سرمازدگی باغ ها دچار مشکل هستند و بیمه به بهانه عدم وی اظهار داشت: کشاورز

درصد از میزان غرامت پرداختی را کاهش می دهد 25مدیریت صحیح باغ  .  
ت خسارت به عنوان معینی تصریح کرد: بیمه گر هزینه بیمه را از دولت و کشاورز به طور کامل دریافت می کند اما در هنگام پرداخ

سال پرداخت می کنند 2درصد خسارت آن را هم بعد از  6۰های مختلف سقف پرداختی را کاهش داده و در حدود  .  
یکی از کشاورزان مهدیشهری نیز گفت: اجرای قانون استمهال تسهیالت مطالبه ای از بانک هاست چرا که قانون به وسیله دولت 

ی درست این قانون اقدام نمی کنندتصویب شده اما بانک ها در اجرا .  
علی سعیدی افزود: زمانی که به بانک ها مراجعه و درخواست استمهال می کنیم، عنوان می کنند با قانون کاری نداشته و آیین نامه 

  .های داخلی خود را اجرا می کنند
بازپرداخت ندارند و بانک ها باید در این شرایط کشاورزان در شرایط فعلی و سرمازدگی و خشکسالی های اخیر توان  :وی ادامه داد

  .خاص به قانون و مصوبه دولت عمل کنند
یک دیگر از باغداران نیز گفت: قانون استمهال وام تصویب شده اما بانک ها از اجرای این قانون تمکین نمی کنند و بیمه ها هم در 

  .پرداخت خسارت بی مهری می کنند
ر هنگام دریافت حق بیمه با توجه به شرایط تعرفه تعیین می کند اما در زمان پرداخت خسارت شرایط را وحید حسینی افزود: بیمه د

  .در نظر نمی گیرد
درصد مالک عمل صندوق بیمه قرار نمی گیرد و خسارتی بیش از این میزان الزم است تا  2۰وی ادامه داد: خسارت کمتر از 

  .کشاورز مشمول پرداخت خسارت شود
هکتاری خود را بیمه کرده و با بروز سرمازدگی، خسارت سه میلیون ریالی برایش تعیین شده که این  2اظهار داشت که باغ  حسینی
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  .میزان خسارت برآورد شده حتی از فروش محصول یک درخت مصون مانده از سرمازدگی کمتر است
وارد شده به باغ های کشاورزی در این استان هم خوانی  وی تصریح کرد: میزان خسارت برآورد شده از سوی بیمه با میزان خسارت

  .ندارد و باید بیمه ها واقع گرایانه تر میزان خسارت ها را برآورد کنند
این باغدار مشخص نبودن میزان غرامت پرداختی به کشاورزان و فقدان تعریف مشخص از فرآیند پرداخت خسارت، چالش بیمه در 

  .حوزه کشاورزی است
ایی بیمه در پوشش خسارت نارس **  

کارشناسان براین باورند هم افزایی بانک های عامل و دستگاه های اجرایی برای اجرای قانون تاخیر در سررسید تسهیالت، راهکار 
  .برون رفت از شرایط بحرانی به وجود آمده برای کشاورزان آسیب دیده ناشی از سرمازدگی است

از راه های جبران خسارت ها و سرمازدگی باغ هاست که می تواند حجم قابل توجهی از خسارت به گفته کارشناسان بیمه نیز یکی 
  .باغداران را جبران کرده و مرهمی بر درد کشاورزان خسارت دیده در شرایطی که قانون استمهال اجرایی نشده باشد

ن موانع قانونی در پرداخت خسارت رفع و اطالع به باور صاحبنظران اکنون قوانین بیمه دارای نارسایی بوده و ضرورت دارد ای
  .رسانی و فرهنگ سازی برای گسترش بیمه در عرصه های کشاورزی کشور انجام شود

فرماندار شهرستان شاهرود گفت: خشکسالی و سرمازدگی امسال به باغداران و کشاورزان خسارت وارد کرده و استمهال وام آن ها 
  .ضروری است

فزود: سرمای پاییزه و بهاره بخش زیادی از سردرختی های باغداران را نابود کرده و در زمان حاضر برخی از محمد کرم محمدی ا
  .باغداران، توان ادامه کار ندارند

سال گذشته خسارت های زیادی را  2مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان نیز گفت: سرمازدگی محصوالت زراعی و باغی در 
تان مثمر استان سمنان وارد کرده استبه باغ ها و درخ .  

ایرج رئیسیان افزود: برای کمک به کشاورزان آسیب دیده به صورت غیر مستقیم و از دیگر خط های اعتباری تسهیالت پرداخت شده 
  .است

حمایت از کشاورزان قانون بودجه مبنی بر بازپرداخت تسهیالت سر رسید شده را از اقدام های انجام شده برای  13وی تدوین تبصره 
آسیب دیده اعالم کرد و اظهار داشت: بر اساس این قانون در بازپرداخت تسهیالت سر رسید شده به مدت سه سال به وسیله بانک های 

  .عامل وقفه ایجاد می شود تا کشاورز بتواند از این شرایط بحرانی فعلی عبور کند
قانون برنامه ششم توسعه درباره تمدید سر رسید پازپرداخت  33بند خ ماده  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: طبق

پرونده از تسهیالت گیرندگان خسارت دیده در استان مشمول این قانون شدند 316هزار و  21 .  
 8۰۰لیارد و می 85سید حسن میر عماد افزود: بر اساس این قانون تسهیالت مجموع مانده بدهی اصل تسهیالت در استان سه هزار و 

  .میلیون لایر است
وی اظهار داشت: شهرستان شاهرود در حال تکمیل اطالعات در زمینه تعداد پرونده ها و میزان بدهی تسهیالت بخش کشاورزی 

  .است و به زودی میزان بدهی و تعداد پرونده اعالم می شود
خصوص بخشودگی سود، کارمزد، جرائم وام های سررسید شده قانون برنامه ششم توسعه در  33میر عماد ادامه داد: بند )خ( ماده 

  .خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه به مدت سه سال است
 

 بانک ها در اجرای قانون استمهال تسهیالت همکاری کنند  **
دید سر رسید بازپرداخت تسهیالت سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان گفت: بانک ها در اجرای قانون تم

  .بخش کشاورزی این استان تالش کنند
قدرت هللا ابک افزود: کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و سرمازدگی امسال و سال گذشته استان سمنان، براساس بند )خ( ماده 

برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، مشمول بخشودگی تسهیالت هستند 33 .  
سال گذشته وضعیت آب و هوایی به کشاورزان و تولیدکنندگان این استان خسارت جدی وارد کرده و توان  2: در وی اظهار داشت

  .بازپرداخت تسهیالت را از آن ها گرفته است
بیشترین تاثیر شرایط فعلی و نوسان های ارز در کشور بر دوش قشر کشاورز است و ضروریست مسووالن در  :ابک ادامه داد

ید بازپرداخت تسهیالت کشاورزان خسارت دیده و رفع دغدغه آن ها تالش مضاعف داشته باشنداجرای تمد .  
برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، سود و جریمه های  33به گفته سرپرست معاونت عمرانی استانداری سمنان براساس بند )خ( ماده 

ی بخشوده و پرداخت اصل وام به مدت سه سال تمدید می شودتسهیالت دریافتی کشاورزان خسارت دیده از سرمازدگی و خشکسال .  
  .کشاورزان پایه اقتصاد و خودکفایی کشور هستند که تامین نیازهای زیستی انسان ها در گرو کاشت و تالش این زحمت کشان است
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د به تنگنا آمده اند و سرمایه و اکنون خشکسالی و سرمازدگی توان ادامه فعالیت را از کشاورزان گرفته است و در تامین معیشت خو
توان مالی برای تداوم فعالیت و ادامه حیات خود را ندارند از این رو ضروریست مسووالن در رسیدگی به مطالبه جهادگران عرصه 

  .تولید بیش از بیش توجه کنند
 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
خبرگزاری فارس  -2۶/8/1397تاریخ :   

اند تا وام اشتغال روستایی بگیرند مردم در شهرها پشت در مانده  
های مختلف کشور داشتم، متوجه شدم، همه در شهرها منتظر تسهیالت اشتغال در سفرهایی که به استان وزیر جهاد کشاورزی گفت:

اندهستند و پشت درها ماندهروستایی  .  
نامه ایجاد محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم امضای تفاهم به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

اشتغال و تولید در بخش کشاورزی اظهار داشت: از مسئوالن سازمان برنامه و بودجه درخواست دارم، انعطاف پذیری در جداول و 
های اشتغال ایجاد کنند، زیرا در سامانه کارا انگار با وحی منزل روبرو هستیمسرفصل . 

 ۵۰۰هزار و  13هکتار گسترش یافت و به  ۴۰۰های کشور هزار و ماه اول امسال وسعت گلخانه ۶وزیر جهاد کشاورزی افزود: در 
در سفرهایی که به استان های مختلف کشور داشتم، درصد منابع اشتغال را جذب کردیم و برای بقیه معطل هستیم.  ۴۵هکتار رسید. 

اندمتوجه شدم همه در شهرها منتظر این تسهیالت هستند و پشت درها مانده . 
اینها خط کشی دولتی است، امروز بخش کشاورزی  ای و ضوابط را رها کنید، گفت:های آیین نامهحجتی با بیان اینکه باید محدودیت

ارد، این منهای صنایع تبدیلی و غذایی استدرصد اشتغال کشور را د 18 . 
سهم  اکنون بیش از دو برابر شده است، گفت: 92هزار تن در سال  3۰۰ای از یک میلیون و وی با اشاره به اینکه ظرفیت سردخانه

صاد طبق گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سهمی که در اقتصاد دارد، پایین تر است. سهم اشتغال کشاورزی در اقتسرمایه
درصد است 3۰ها گزارش . 

در این مراسم مرتضی شهید زاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز با اشاره به اینکه با تلفیق منابع صندوق و دولت نیازهای 
های صندوق یک موسسه ملی بوده و به عنوان سرباز نظام در برنامه گفت: شود،های اقتصاد مقاومتی تامین اعتبار میپروژه

کند، شرکت دارداستراتژیک که منافع ملت را تامین می . 
 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 2۴/8/1397تاریخ :   

شود بخشنامه جدید بخشودگی و امهال وام کشاورزان ابالغ می  
ان در چند روز آینده خبر دادیک مقام مسئول از ابالغ بخشنامه جدید بخشودگی و امهال سه ساله وام کشاورز .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت گروه  

های ، درباره آخرین وضعیت بخشودگی سود و جرایم کشاورزان اظهار کرد: با وجود پیگیرین جواناقتصادی باشگاه خبرنگارا
برای سررسید   صورت گرفته، موضوع مربوط به بخشودگی سود و جرایم اقساط کشاورزان و امهال تسهیالت به مدت سه سال

است، طبق مصوبه دولت پذیرفته شد  اقساطی که تا پایان سال . 
با وجود آنکه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، شورای اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی این مصوبه را پذیرفتند،  وی افزود:

 .از این رو پیش بینی می شود که این مصوبه ظرف یک تا دو روز آینده اجرا شود
ورزانبیشتر بخوانید: چتر حمایتی دولت، تضمینی برای دسترنج کشا  

های سنگینی که در سال های اخیر به آنها وارد شد، صدور این ملک زاده ادامه داد: با توجه به شرایط نامساعد کشاورزان و خسارت
اصل   ابالغیه لطف بزرگی در حق کشاورزان است چرا که کشاورزان با ابالغ مصوبه جدید حاضرند با فروش ملک خود، قرض و

رداخت کنندبدهی خود به بانک ها را پ . 
رئیس نظام صنفی کشاورزی در پایان تصریح کرد: در جلسه اخیر با مسئوالن ذی ربط قرار شد صورت جلسه تنظیم شده ظرف چند 

های عامل معرفی کندروز آینده ابالغ شود تا براساس آن بانک مرکزی بخشنامه جدید را به بانک . 
 

 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 خبرگزاری فارس  – 22/8/1397تاریخ : 

ای های زنجیرهتومان در فروشگاه 138۰۰ای مرغ آغاز شد/ شانهتنظیم بازار تخم  
هزار  13تایی به قیمت  3۰مرغ مرغ از امروز آغاز شده و هر شانه تخمامور دام، گفت: تنظیم بازار تخممدیرعامل شرکت پشتیبانی 

شودبار عرضه میای و میادین میوه و ترههای زنجیرهتومان در فروشگاه 8۰۰و  .  
هزار و  13ای مرغ به قیمت شانهموگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تنظیم بازار تخحمید ورناصری در گفت

کننده تومان از امروز آغاز شده است، گفت: این برنامه تا زمانی که قیمت در بازار متعادل شده و به نفع تولیدکننده و مصرف 8۰۰
 .شود، ادامه خواهد یافت

میلیون قطعه مرغ تخمگذار کشور را از بین برد و وزارت جهاد کشاورزی تالش کرده تا  2۵وی گفت: سال گذشته بیماری آنفلوانزا 
ها جایگزین کند و بخشی از آن پوشش داده شده است، اما با افزایش قیمت در بازار مجبور به واردات شدیم تا اینها را در مرغداری

 .قیمت در بازار تنظیم شود
 قیمت مرغ در بازار متعادل است *

یرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اضافه کرد: بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام واردات به حد کافی انجام داده، از مد 

های آتی هم ادامه خواهد یافت تا اینکه قیمت بار آغاز شده و این هفته و هفتهها و میادین میوه و ترهروز گذشته توزیع در فروشگاه
 .بازار متعادل شود

ها به هزار تومان در مغازه 17تا  15عددی  3۰ مرغ در بازار افزایش یافت و شانههای گذشته قیمت تخمرش فارس، در هفتهبه گزا
رسیدفروش می . 

ورناصری با بیان اینکه فعالً برنامه تنظیم بازار در شهر تهران است، گفت: اتحادیه مرغ تخمگذار هم به این تنظیم بازار ورود کرده 
کندهای تولید داخل را هم به قیمت تنظیم بازار عرضه میمرغز تخمو بخشی ا . 

مرغ معموالً در نیمه دوم سال افزایش مصرف تخم :وی با بیان اینکه نگرانی از کاهش تولید و یا تنظیم بازار وجود ندارد، گفت

های وزارت جهاد پوشش داده هم با جایگزینی یابد و این عاملی برای باال رفتن قیمت شده است، ضمن اینکه کمبود مرغ تخمگذارمی
 .شده و تولید در بازار به حد طبیعی خواهد رسید

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در ادامه در پاسخ به سؤال فارس، درباره دلیل افزایش قیمت مرغ، گفت: قیمت فعلی مرغ در 
کننده است و هر زمانی احساس کنیم که بازار ده و هم به نفع مصرفای است که هم به نفع تولیدکننبازار طبیعی است یعنی محدوده

 .نیاز به تنظیم دارد ورود خواهیم کرد
سازی مرغ به حد کافی است و هیچ نگرانی از نظر تأمین و یا تنظیم بازار وجود نداردورناصری گفت: ذخیره .  

هزار کامیون برای بارگیری غالت 2ورود روزانه  *  
ها کامل انجام شده، واردات از کشورهای های تولید اشاره کرد و گفت: تأمین نهادهها به وضعیت نهادهی از صحبتوی در بخش دیگر

 .مختلف صورت گرفته، ضمن اینکه تولید امسال نیز نسبت به سال گذشته باالتر بود
داران ها به دلیل اختالل در باررسانی کامیونمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به اینکه برخی مرغداران از تأمین نهاده

شوند، هزار کامیون صرفاً برای بارگیری غالت به بندر وارد می 2داران حل شده است و روزانه گالیه دارند، گفت: مشکل کامیون
به آنها پرداخت شود و در  کنند که باید کرایه بیشتریداران فکر مینظری درباره پرداخت کرایه حمل وجود دارد و کامیوناما اختالف

داران باشداین زمینه باید وزارت راه ورود پیدا کند و رقم مناسبی را در نظر بگیرند تا هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع کامیون . 
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 تخم مرغ 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 23/8/1397تاریخ : 

  تومان 8۲۰۰نیازی به واردات تخم مرغ نداریم/ قیمت هر کیلو تخم مرغ 
تواند شکلی نداریم، از این رو واردات میگذار گفت: با توجه به آنکه در تولید تخم مرغ مدبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

 .ضربه مهلکی به مرغداران وارد کند
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار فرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت گروه اقتصادی  

تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون  4۰۰، از افزایش باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است 2۰۰هزار و  8متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری   

م مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: این نوسان قیمت ارتباطی به وی افزایش قیمت تمام شده تولید را دلیل اصلی نوسان قیمت تخ
 .التهاب بازار و تقاضای بی رویه برای خرید تخم مرغ ندارد

طالکش قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: اگر وضعیت کنونی بازار ساماندهی نشود، نه تنها قیمت تخم مرغ 
کاهش تقاضا ممکن است که روند نزولی داشته باشدافزایشی نخواهد یافت بلکه به سبب  . 

تن تخم مرغ در کشور  26۰۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه در تولید تخم مرغ مشکلی نداریم، بیان کرد: روزانه به طور متوسط 
تن از این میزان مازاد بر نیاز داخل است 5۰تولید می شود که  . 

های دامی همچنان ادامه داردبیشتر بخوانید: آخرین تحوالت بازار تخم مرغ/ مشکل حمل و نقل نهاده  
ال که آیا برنامه ای برای صادرات مازاد تخم مرغ ندارید؟، افزود: با توجه به آنکه فرآیند توزیع تخم مرغ وی در پاسخ به این سو

نداریم چرا که نیاز است تخم مرغ های مازاد در داخل کشور باشد تا از رفتارهای   متعادل نیست از این رو برنامه ای برای صادرات
ندهیجانی و نوسان قیمت در بازار جلوگیری ک . 

طالکش با اشاره به اینکه نیازی به واردات تخم مرغ نداریم، گفت: علی رغم آنکه مراتب نارضایتی مرغداران را به دستگاه های 
 .متولی اعالم کردیم، اما همچنان واردات ادامه دارد

و افزود: استمرار واردات تن تخم مرغ طی یک ماه اخیر خبر داد  3۰۰دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از واردات 
 .می تواند ضربه مهلکی به تولید داخل بزند چرا که راهکار کنترل قیمت، واردات نیست

تومان اعالم کرد 2۰۰هزار و  13این مقام مسئول قیمت هر شانه تخم مرغ وارداتی تحویل به عمده فروش را  . 
تخم مرغ تنها راهکار جلوگیری از افزایش غیر منطقی نرخ محصول وی ادامه داد: بارها اعالم کرده ایم که حک شدن قیمت بر روی 

 .است، درحالیکه دولت برای کنترل بازار راه اشتباهی را در پیش گرفته است
شرایط جهانی و ایران تاحدودی در آرامش   طالکش در پایان درباره آخرین وضعیت آنفلوانزا حاد پرندگان تصریح کرد: با وجود آنکه

می برد، از این رو تاکنون اپیدمی بیماری در کشور را نداشتیم و تنها موارد جزئی و به صورت تکی در برخی استان ها نسبی به سر 
 .گزارش شده است
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا  – 28/8/1397تاریخ : 

هزار تن انار در سال جاری ۹1۵تولید   

هزار تن انار در سال جاری خبرداد ۹1۵مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری از پیش بینی تولید  .  
هزار هکتار است،  ۰۰۶هزار و  89به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، مسعود لطیفیان با بیان اینکه سطح باغات انار کشور 

1۰۰تن در هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: برخی باغداران پیشرو تا  1۵میانگین عملکرد تولید انار در ایران را  تن در هکتار  
 .انار تولید کرده اند

و از سایبان  باغاتی که مدیریت مناسبی داشتند :مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی افزود

تن در هکتار تولید انار داشته اند ۶۰استفاده کردند در سال گذشته تا  . 
لطیفیان تولید انار زیر سایبان را یکی از راهکار ها برای بهبود کمی و کیفی این محصول دانست و تصریح کرد: روش های نوین به 

اهش خسارات آفات و بیماری ها در این محصول می شودباغی موجب بهبود کمی و کیفی میوه انار،افزایش بهره وری آب و ک . 
وی گفت: در حال حاضر تولید انار زیر سایبان در استان هایی همچون فارس، خراسان رضوی،مرکزی و اصفهان به صورت 

 .الگویی انجام می گیرد
استان کشور اذعان داشت:  3۰انار در مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید 

درصد، خراسان رضوی و اصفهان هر  11درصد کل تولید، مرکزی حدود  2۵استان های برتر تولید این محصول شامل فارس با 
درصد می شود ۶درصد و سمنان  7درصد، یزد  1۰کدام  . 

تن انار به  1۵۰۰حدود  9۶هزار تن عنوان و خاطر نشان کرد که سال  7۵۰لطیفیان، میزان تولید این محصول در سال گذشته را 
میلیون دالر صادر شده است1.۵ارزش  . 

وی افزود: این محصول به کشورهایی مانند ارمنستان، امارات، کره، عراق، عمان، ترکمنستان، قطر، آلمان، سویس، روسیه، اتریش، 
 .هند، فرانسه و پاکستان صادر می شود

مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، درباره برخی ازمشکالت تولید انار در ایران گفت: تنش های محیطی، باالبودن این مقام 
ضایعات، آفات و بیماری های و برخی نابسامانی های فیزیولوژی مانند دانه سفیدی انار و آفتاب سوختگی و ناکافی بودن صنایع 

تندفرآوری از مشکالت در حوزه تولید این محصول هس . 
مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری، اصالح باغات موجود،برنامه ریزی برای شناسایی،حفاظت و تکثیر ارقام برتر 
داخلی و ورود ارقام تجاری و بازار پسند مانند رقم واندرفول را از اقدامات مهم در راستای بهبود کیفیت وکاهش ضایعات دانست و 

برتر تجاری با هماهنگی بخش تحقیقات باغبانی وارد شده و توسط بخش خصوصی تکثیرشده است. این رقم  اذعان داشت: این رقم
 .برتر تجاری اکنون در مناطق مختلف کشور مراحل سازگاری را طی می کند

وزش و ترویج لطیفیان با بیان این که نیازهای تحقیقاتی در مورد تنش های محیطی با بخش های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آم
کشاورزی مطرح و بررسی های اولیه انجام شده است، تصریح کرد: ما به دنبال تدوین دستورالعمل های کاهش عوارض نابسامانی 

های فیزیولوژی مانند عارضه دانه سفیدی و قهوه ای شدن آریل هستیم تا در اسرع وقت در اختیار باغداران قرار دهیم، ضمن آن که 
نیز تولید زیرسایبان است یکی از راهکار ها . 

 
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 2۴/8/1397تاریخ :   

  تومان ۰۰8هزار و  11تن رسید/قیمت واقعی هر کیلو قارچ  6۰۰تولید روزانه قارچ به 
تن قارچ  6۰۰تا  5۰۰یک مقام مسئول گفت:با توجه به خنک شدن هوا و راندمان باالی کامپوست ها پیش بینی می شود که روزانه 

  .در کشور تولید شود
صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

، درباره آخرین وضعیت بازار قارچ اظهار کرد: انجمن برای تثبیت قیمت و جلوگیری از زیان اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ی مازاد از بازار را جمع آوری می کند که این امر در جلوگیری از سودجویی دالالن تاثیر بسزایی داردتولیدکنندگان، قارچ ها . 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه نرخ کنونی تفاوت چندانی با قیمت  9وی قیمت کنونی هر کیلو قارچ در بازار را 
ت که با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت تنظیم بازار و سازمان میادین میوه تمام شده ندارد از این رو برنامه انجمن آن اس

 8۰۰هزار و  11درصد سود برای تولیدکننده  2۰و تره بار قیمت را به گونه ای تنظیم کند که هر کیلو قارچ درجه یک با احتساب 
 .تومان عرضه شود

به خنک شدن هوا و راندمان باالی کامپوست ها پیش بینی می شود که روزانه افشار درباره آخرین وضعیت تولید قارچ گفت: با توجه 
تن قارچ در کشور تولید شود 6۰۰تا  5۰۰ . 

 بیشتر بخوانید: بهبود قیمت قارچ در بازار/رشد صادرات قارچ در راه است
ارز و کاهش ارزش لایر در برابر دالر به گفته این مقام مسئول نوسان نرخ زمینه را برای صادرات محصول به کشورهای عراق و   

هزارتن برسد 3۰خلیج فارس فراهم کرده است که انتظار می رود با حمایت های دولت در این زمینه میزان صادرات ساالنه به  . 
ینه حمل و نقل و کمبود هواپیمای کارگو منجر به ایجاد محدودیت در زم :وی درباره چالش های پیش روی صادرات قارچ بیان کرد

تنگناهایی در زمینه صادرات به روسیه و دیگر کشورها شده است که انتظار می رود با تقویت سفینه فضایی میزان صادرات را 
 .افزایش داد

نهاده ها، انجمن به دنبال افزایش رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد: علی رغم افزایش سرسام آور 

 .بیش از حد قیمت نیست چرا که در شرایط فعلی اقتصاد مردم توان خرید ندارند
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 تولیدات باغی 

ایرنا  – 28/8/1397تاریخ :   

 کشت گلخانه ای رکورد زد
هکتار کشت گلخانه ای در کشور، رکورد  4۰۰هزار و  وزیر جهاد کشاورزی گفت: در نیمه نخست امسال با احداث یک -ایرنا -مهاباد

نظر افزایش بهره وری ثبت شد جدیدی در این نوع کشت از . 
« دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان امسال کشت  روز« محمود حجتی

هکتار از برنامه تعیین شده بیشتر است 5۰۰گلخانه ای در کشور به بیش از سه هزار هکتار افزایش پیدا می کند که بر این اساس  .  
ای است و برای توسعه این سایت ها تسهیالت ت جهاد کشاورزی توسعه کشت گلخانهوی ادامه داد: یکی از برنامه های مهم وزار

 .مناسبی به متقاضیان پرداخت می شود
حجتی، توسعه کشت های گلخانه ای را روش مناسبی در شرایط تغییرات اقلیمی و کمبود آب دانست و تاکید کرد: دولت این بخش از 

یمت مورد حمایت خود قرار می دهدکشاورزی را با پرداخت تسهیالت ارزان ق . 
وی تامین محصوالت کشاورزی در فصول مختلف سال، کاهش مصرف منابع آبی با توجه به معضل مشکالت آب در کشور و 

 .افزایش بهره وری را از دیگر اهداف جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدات گلخانه ای دانست
ت این وزارتخانه برای مقابله با کم آبی بیان کرد: با استفاده از مکانیزاسیون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص اقداما

تولیدات کشاورزی، مبارزه با آفت ها و علف های هرز و اصالح بذر توانستیم عالوه بر کاهش مصرف آب، میزان تولیدات 
 .کشاورزی خود را در سالی که با مشکل آب مواجه بودیم، افزایش دهیم

 6۰۰گرم شکر به ازای مصرف یک متر مکعب آب به  2۰۰شت: در طول پنج سال گذشته موفق شدیم از برداشت حجتی اظهار دا
 .گرم شکر دست پیدا کنیم

وی یادآوری کرد: تنها راه حل برون رفت از چالش کم آبی، افزایش بهره وری از منابع آب و خاک است و در این راستا باید رفتار 
وش نوین تغییر کند و نهضت نوینی در خانواده کشاورزی کشور ایجاد شودکشاورزی سنتی ما نیز به ر . 

به گزارش ایرنا، وزیر جهاد کشاورزی به همراه رییس سازمان دامپزشکی کشور برای افتتاح بزرگترین واحد کشتارگاه صنعتی 
 .شمالغرب کشور به مهاباد سفر کرده است

 2االسالم سیدمحمود علوی، وزیر اطالعات و آذربایجان غربی، همچنین حجتدر سفر یک روزه رییس جمهوری و هیات همراه به 
  .تن از معاونان وزیر جهادکشاورزی و وزارت ورزش و جوانان نیز به مهاباد سفر کردند

هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد 237مهاباد با  . 
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 ولیدات زراعی ت
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 28/8/1397تاریخ : 

 تولیدات عشایر به دست مصرف کننده می رسد
و لبنیات عشایر  قائم مقام سازمان امور عشایر ایران گفت: به دنبال ایجاد امکانات و تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز -ایرنا -شیراز

 .هستیم تا این تولیدات به دست مصرف کننده برسد
به گزارش ایرنا، شاهپور عالیی مقدم، روز دوشنبه در همایش همبستگی و اتحاد ایالت و طوایف عشایر فارس در شیراز افزود: 

د نیاز کشور را تامین می کنند که درصد از گوشت قرمز مور 25میلیون راس دام در اختیار دارند و  24امروز جامعه عشایر کشور 
باید با استفاده از ظرفیت جامعه عشایری و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای، زنجیره تولید تا توزیع و مصرف گوشت قرمز و 

  .همچنین لبنیات عشایر را تکمیل کنیم
در حالی که باید به سمت ایجاد واحدها و  وی ادامه داد: امروز در کشور بیشترین تسهیالت به صنایع سنگین اختصاص می یابد

  .صنایع تبدیلی و بسته بندی برویم و از آنها حمایت کنیم
عالیی مقدم افزود : نباید به خام فروشی محصوالت افتخار کنیم چرا که ارزآوری یک محصول خام صادراتی به مراتب کمتر از 

  .محصوالت فرآوری شده است
یژه مسئوالن به مسائل و مشکالت عشایر به عنوان قشر مولد و زحمتکش جامعه اظهار داشت: در وی ضمن تاکید بر لزوم توجه و

دوره های مختلف دولت ها به اقتضای زمان اثرگذاری هایی در جامعه عشایری داشته اند اما طی پنج سال گذشته کارهای خوبی 
  .برای عشایر انجام شده است

افزود: در طول برنامه اول تا پنجم توسعه تقریبا هیچ نامی از عشایر در این برنامه ها برده نشد قائم مقام سازمان امور عشایر ایران 
  .و فقط در برنامه پنجم و آنجا که بحث بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مطرح شد نام عشایر به میان آمد

مرتبه  17ای گذشته انجام شد در برنامه ششم توسعه عالیی مقدم اضافه کرد: اما با کوشش ها و پیگیری های بسیاری که طی سال ه
  .نام عشایر برده شد تا جامعه عشایری هم در کنار جامعه شهری و روستایی به عنوان یک گروه اجتماعی معرفی شود

نفر عضو فراکسیون عشایری مجلس هستند که این یک  167نماینده مجلس شورای اسالمی،  29۰امروز از مجموع  :وی افزود

بزار بسیار قوی برای پیشبرد طرح ها و برنامه های مرتبط با جامعه عشایری در کشور استا .  
مرتبه نام عشایر در برنامه ششم توسعه قید می شود بیانگر این است که مسئوالن نقش، جایگاه و  17عالیی مقدم گفت: اینکه 

ایت از این قشر مولد، از ظرفیت آنها بیش از پیش در کشور اثرگذاری عشایر را درک کرده اند و به دنبال این هستند که ضمن حم
  .استفاده شود

میلیون هکتار از مراتع کشور را  34هزار نفر است که این جمعیت  2۰۰وی افزود: جمعیت عشایر در کشور حدود یک میلیون و 
  .در اختیار دارد و با غیرت و تعصب از آن حفاظت می کند
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 تولیدات دام و طیور 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 23/8/1397تاریخ : 

  هزار تومان 61کشورهای عربی قاچاق می شود/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی دام زنده به 
شودرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: هم اکنون مقدار زیادی دام از کشور به سمت کشورهای عربی قاچاق می .  

صنعت،تجارت و کشاورزیدر گفت و گو با خبرنگار   علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گروه اقتصادی باشگاه  

، از افزایش دو هزار تومانی قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با خبرنگاران جوان
هزار تومان در بازار عرضه می شود 61تا  6۰ه مغازه دار و هزار تومان ب 55تا  54نرخ  . 

وی خروج غیرقانونی دام از مرزهای کشور را دلیل اصلی گرانی گوشت اعالم کرد و افزود: نوسان نرخ پول عراق و امارات منجر 
و خروج غیرقانونی دام از مرزهای کشور شده است  به جذابیت صادرات . 

وشت در روزهای آتی بیان کرد: از مسئوالن ذی ربط انتظار می رود از خروج غیر قانونی دام از ملکی درباره آینده قیمت گ
 .مرزهای کشور جلوگیری کنند چرا که ادامه این روند اثرهای سو در بازار دارد

هزار تومان 58بیشتر بخوانید: قاچاق دام از سرگرفته شد/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی   
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: با توجه به روزهای پایانی ماه، تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد، این درحالی است که 

در بازار گوشت چشمگیر بودو عدم توزیع گوشت های وارداتی بحران   در صورت ازدیاد تقاضا . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که هم اکنون هر کیلو  26تا  25وی قیمت هرکیلو دام زنده در عمده فروشی ها را 

هزار تومان عرضه می شود 28تا  27خرده فروشی ها با نرخ   دام زنده در . 
داد و گفت: هم اکنون مقدار زیادی دام از جنوب به سمت کشورهای قطر، عمان،  ملکی در پایان از کمبود دام زنده در میادین خبر

کویت و امارات و از غرب به عراق و ترکیه درحال انجام است که این امر منجر به کمبود دام و افزایش قیمت در بازار داخل شده 
 .است

 لینک خبر 
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 چای
باشگاه خبرنگاران جوان  – 29/8/1397تاریخ :   

  تن چای خشک در سال جاری 633هزار و  ۲۵رصد مطالبات دولت به چایکاران پرداخت شد/ تولید صدد
میلیارد تومان  1۲۷.6آبان، دولت  ۹مطالبات دولت به چایکاران خبر داد و گفت: تا تاریخ رئیس سازمان چای از پرداخت صددرصد 

 .مجموع مطالبات خود را پرداخت کرد

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

 22۰تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  736هزار و  112درصدی خرید برگ سبز چای خبر داد و گفت: امسال  4از رشد 
 .میلیاردتومان از چایکاران خریداری شده است

میلیارد تومان مجموع  127.6آبان،  9ن پرداخت شده است،افزود: دولت تا تاریخ درصد مطالبات چایکارا 95وی با اشاره به اینکه 
درصد سهمشان را پرداخت نکردند 1۰مطالبات خود را به طور کامل به چایکاران پرداخت کرد و کارخانه های چای سازی تنها  . 

 45ت، بیان کرد: کارخانه های چای موظف اند جهان ساز با اشاره به اینکه برداشت برگ سبز چای پایان مهر به پایان رسیده اس
 .روز پس از فرآوری محصول مطالبات خود را به طور کامل پرداخت کنند

درصد از مطالبات چایکاران 9۴انید: یک چهارم چای مصرفی تولید داخل است/پرداخت بیشتر بخو  
تن چای خشک استحصال شده  633هزار و  25رئیس سازمان چای ادامه داد: امسال از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده حدود 

 .است
داخل وجود دارد، تصریح کرد: با حمایت دولت و تامین  وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا امکان خوداتکایی تولید چای در

درصد  5۰به  25منابع آبی این امکان وجود دارد که ظرف مدت زمان سه تا چهار سال با اجرای برنامه ها، ضریب خوداتکایی از 

دافزایش یاب . 

 

 لینک خبر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6734292/100-درصد-مطالبات-دولت-به-چایکاران-پرداخت-شد-تولید-25-هزار-و-633-تن-چای-خشک-در-سال-جاری
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6718953/%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B9%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/6734292/100-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-25-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-633-%D8%AA%D9%86-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 چای 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 25/8/1397تاریخ :   

  هزار تومان 40درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/ حداکثر نرخ هر کیلو چای ایرانی نودو پنج  

درصد مطالبات به حساب چایکاران واریز شده است ۹۵میلیارد تومان معادل  ۲۰8چای گفت: تاکنون رئیس سازمان  .  
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

میلیارد تومان از مطالبات به حساب چایکاران واریز شده که  2۰8درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون  95از پرداخت 
ی سابقه بودسال اخیر ب 15تا  1۰به چایکاران را پرداخت کرده است که این امر طی   درصد سهم خود 1۰۰با این وجود دولت  . 

میلیارد تومان مطالبات باقی مانده چایکاران مربوط به سهم کارخانه های چای سازی است که به مرور به حساب  12به گفته وی 
 .کشاورزان واریز می شود

هزار  25جهان ساز درباره آخرین وضعیت فروش چای خشک تولیدی بیان کرد: امسال از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده، 
تن چای خشک تولید شد که خوشبختانه تاکنون بخش عمده ای از آن به دلیل افزایش کیفیت در بازارهای داخلی و صادراتی  366  و

 .به فروش رسیده است
درصد از مطالبات چایکاران 9۴بیشتر بخوانید: یک چهارم چای مصرفی تولید داخل است/پرداخت   

هزار تومان در بازار اعالم کرد 4۰هزار و حداکثر  2۰رئیس سازمان چای حداقل نرخ هر کیلو چای ایرانی را  . 
تن چای خشک،  366هزار و  25رد و افزود: با احتساب تولید هزارتن اعالم ک 11۰تا  1۰5میزان چای مصرفی کشور را   وی

 .مابقی نیاز کشور باید از طریق واردات تأمین شود
جهان ساز در پایان تصریح کرد: اگرچه در سال های اخیر بخشی از چای وارداتی از طریق قاچاق وارد می شد، اما امسال به سبب 

 .نوسان نرخ ارز قاچاق صرفه اقتصادی ندارد
میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده  22۰تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  736هزار و  112ین گزارش می افزاید: امسال ا

میلیارد تومان از بهای آن به حساب تولیدکنندگان واریز شده است 2۰8که تاکنون  . 
 

 لینک خبر 
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 حبوبات
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 خرما

 ایرنا  – 22/8/1397تاریخ : 

وابسته در بوشهر گشایش یافتجشنواره و نمایشگاه خرما و صنایع   

نخستین جشنواره و نمایشگاه خرما و صنایع وابسته شامگاه سه شنبه در آیینی با حضور رئیس  -بوشهر ایرنا

 .انجمن ملی خرمای ایران و مسئوالن استانی در بوشهر گشایش یافت
غرفه و در  7۰جشنواره و نمایشگاه خرما در به گزارش ایرنا، رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر در این آیین گفت: این 

فضایی به مساحت سه هزار مترمربع برپا شده که می تواند عالوه بر آشنایی مردم با این ماده غذایی مقوی سهم این 

  .محصول را در سبد خانوارها افزایش دهد
د: در این جشنواره و نمایشگاه با استان خرما خیز کشور در این نمایشگاه افزو 6خورشید گزدرازی با اشاره به حضور 

عرضه فناوری های جدید در صنعت تولید و بسته بندی، روش های نوین برای فرآوری این محصول آموزش داده می 

  .شود
  .گزدرازی ادامه داد: خرما مهمترین محصول کشاورزی استان بوشهر به عنوان قطب تولید این محصول در کشور است

خستین نمایشگاه و جشنواره ملی خرما تالش می کنیم این محصول مهم را معرفی کنیموی گفت: با برگزاری ن .  
هزار تن آن به  2۰هزار تن خرما در استان بوشهر تولید می شود که فقط  15۰گزدرازی یادآور شد: ساالنه بیش از 

  .کشورهای دیگر صادر می شود
رنامه ریزی، ظرفیت صادرات را افزایش دادوی تاکید کرد: می توان با معرفی بهینه این محصول و ب .  

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: نخستین جشنواره و نمایشگاه بین الملی خرما و صنایع وابسته 
با حضور شرکت های بسته بندی و فرآوری برای معرفی قابلیت ها و توانمندی های کشور بویژه استان بوشهر در زمینه 

فرآوری و صادرات این محصول برپا شده استتولید،  .  
درحاشیه این رویداد مهم، برگزاری میز ملی خرما با حضور مسئوالن کشوری برای  :سید حسین حسینی محمدی افزود

بررسی مسائل و رفع تنگناها و مشکالت پیش رو و تصمیم گیری مناسب برای رونق بخشیدن به وضعیت بازار خرما 

می تواند نقطه عطفی برای گسترش صادرات محصول خرمای استان بوشهر باشدبرگزار می شود که  .  
نامه ثبت نشان ملی جغرافیایی خرمای شهرستان دشتستان و تنگستان استان بوشهر از جمله وی ادامه داد: دریافت گواهی

  .موفقیت های مهم درحوزه خرما است
مربوط  GI-62 ویژه خرمای کبکاب دشتستان و تنگستان و GI-61 عالمت ثبت ملی محصول :حسینی محمدی اضافه کرد

به خرمای زاهدی طالیی دشتستان به منظور درج روی بسته بندی های تولیدی نشانگر تمایز خرمای استان با خرمای 

ها است که با توجه به کیفیت مرغوب خرمای استان این امر می تواند به رونق بازار این محصول کنددیگر استان .  
آبان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بوشهر دایر  24تا  22ستین جشنواره و نمایشگاه خرما و صنایع وابسته از نخ

 است
 

 .لینک خبر 
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 خرما 
ایرنا  – 29/8/1397تاریخ :   

در آبادان شد خشکسالی موجب نابودی سه میلیون نخل خرما  
معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت: خشکسالی تابستان امسال و نرسیدن آب به نخیالت  -ایرنا  -آبادان 

های طلبد تا همه دستگاهموجب نابودی سه میلیون نخل خرما و نیز مزارع کشاورزی آبادان شد و این مهم می

ن این خسارات داشته باشندخدمت رسان با کمک دولت توجه خاصی برای جبرا . 

شنبه در گردهمایی سراسری ائمه جمعه خوزستان در آبادان بیان کرد: مردم به گزارش ایرنا سید زین العابدین موسوی روز سه
آبی در منطقه ماندند و مشکالت را به تن خریدندواسطه انقالبی بودن، با وجود مشکل بیمرزدار و مرزنشین آبادان به  . 

ای برای بازسازی منطقه هزینه کردند ولی هنوز ها و اعتبارات خاص و ویژههای مختلف هزینهپس از جنگ تحمیلی دولتوی گفت: 
ای استآبادان دارای مشکالت گسترده و ویژه . 

ر نیازمند و این ام خوبی وظیفه خود را انجام ندادهموسوی ادامه داد: متاسفانه دستگاه های فرهنگی نیز در شهرستان آبادان به
های مختلف استهای فرهنگی دستگاهبازنگری در برنامه . 

عنوان مرزداران منطقه گفتجمعه آبادان نیز در این آیین با تشکر از عشایر بهامام عشایر منطقه هفت ماه آب آشامیدنی و کشاورزی  :

ی کندبرداری سیاسهای آنها بهرهنداشتند ولی اجازه ندادند دشمن از کمبودها و کاستی . 
االسالم علی ابراهیمی پور افزود: نیاز است تا مسئوالن امر توجه ویژه و خاص به رفع مشکالت روستاییان و مناطق محروم حجت

 .آبادان منطقه داشته باشند
 .در این آیین نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز و نیز ائمه جمعه سراسر خوزستان حضور داشتند

آبادان دارای پنج میلیون اصله نخل خرما بود که بیش از سه میلیون اصله نخل بر اثر خشکسالی و تنش شدید آبی و شوری شهرستان 
 .آب در این منطقه در تابستان امسال از بین رفت

ته بودمیلیون اصله نخل خرما در آبادان وجود داشت که از این تعداد چهار میلیون اصله از بین رف 9پیش از جنگ تحمیلی  . 
 .این در حالی است که بزرگترین رودخانه های پر آب کشور در خوزستان و از جمله اروند رود و بهمنشیر در آبادان قرار دارند
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 ت خرید تضمینی / خدما
 خبرگزاری فارس  – 22/8/1397تاریخ : 

هزار میلیارد ریال یارانه به بنزین  ۲00خ تضمینی خرید محصوالت کشاورزی اعالم شود/اختصاص ساالنه نر  
گیری شودتر در این باره تصمیمهای انرژی گفت: باید هر چه سریعرئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد قیمت حامل بر اساس  .

یابدمیهزار میلیارد لایر یارانه بنزین در کشور تخصیص  21۰تا  2۰۰اسالمی، ساالنه های مجلس شورای گزارش مرکز پژوهش .  
و  ، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در چهلاتاق بازرگانی تهرانبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از 

چهارمین نشست خود، در حضور علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
های اقتصادی و راهکاری پیش رو پرداختندنظام، به بیان مشکالت و چالش . 

و از مسایل ارزی گرفته تا وکار پرداختند های مختلف ایجاد شده در فضای کسبفعاالن بخش خصوصی در این دیدار به چالش
گیری و مشورت نکردن با بخش خصوصی را بیان کردندهای متعدد دولت، عدم تصمیمسپاری ارزی، بخشنامهپیمان . 

چنین به نقاط قوت عملکرد دولت و نهادهای اقتصادی اشاره و تقویت آنها مورد تاکید قرار گرفت. اعضای هیات در این نشست هم
های رئیس دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری در مرود لزوم همگرایی، همکاری و چنین شنونده توصیهی همنمایندگان بخش خصوص

جمعی برای حل معضالت اقتصادی بودندتالش دسته . 
پذیری جهانیرقابتتشریح آخرین گزارش شاخص   

پذیری جهانی مربوط به ایران رقابتخص های اقتصادی اتاق تهران، آخرین گزارشی در مورد شادر آغاز این نشست، معاون بررسی
که گزارش جهانی آن از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده و مورد بررسی این معاونت قرار گرفته است، ارائه داد؛ گزارشی که 

 .در آن راهکارهایی برای بهبود این شاخص نیز پیشنهاد شده بود
پذیری و شاخص حقوق مالکیت از سوی اتاق رقابترت فرامرزی، شاخص مریم خزایی با بیان اینکه بررسی و تحلیل شاخص تجا

رتبه ایران در  2۰11ایران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران محول شده است، گفت: در سال 
از  89رتبه به این  2۰18بود که در سال  69کشور مورد بررسی قرار گرفته در جهان  139پذیری جهانی از میان رقابتشاخص 

کشور جهان رسیده و سیر نزولی داشته است 14۰ . 
گیرد، افزود: روند ها در این شاخص، پیشرفت امتیاز کشورها مورد بررسی قرار میبندیوی با اشاره به اینکه در تعیین رتبه

دی داشته و امتیاز ایران در سال میالدی سیر صعو 2۰15دهد که این روند از سال میپیشرفت دریافت امتیازها برای ایران نشان 
از مجموع  2۰18 درصدی داشته است۰.4رسیده و نسبت به گزارش قبلی، رشد  54.9امتیاز، به  100 . 

 54.9است،  6۰پذیری جهانی، امتیاز ایران در مقایسه با متوسط جهانی که رقابتشاخص  2۰18به گفته وی، در گزارش سال 
بوده که متعلق به ایاالت متحده آمریکا  85.6د که حداکثر امتیاز کسب شده از سوی کشورها سنجیده شده است. وی خاطرنشان کر

 .است
پذیری جهانی در آخرین گزارش سال رقابتهای اقتصادی اتاق تهران در ادامه، با توضیح اینکه ارکان اصلی شاخص معاون بررسی

گیرد، افزودمیمولفه را در بر  98رکن اصلی و  12، 2۰18 پذیری، رقابتهای درصد مولفه 42دهد که در میاین گزارش نشان  :

ایران جزو کشورهای ضعیف جهان قرار گرفته است. در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، وضعیت عمومی ایران در ارکان، 
 .بازار محصول، بازار کار و نظام مالی ضعیف گزارش شده است

پذیری جهانی پرداخت و همکاری و رقابتی اتاق تهران برای بهبود رتبه ایران در شاخص وی سپس به تشریح راهکارهای پیشنهاد
های آماری و پایش منظم و انتشار ها، به روز رسانی دادههماهنگی با مجمع جهانی اقتصاد در زمینه آشنایی بیشتر با مولفه

ردهای عملکرد را از جمله راهکارهای عمومی به دست آمده عنوان کگزارش . 
ها و رفع به گفته وی، راهکارهای اختصاصی پیشنهاد شده نیز شامل رسیدگی به احکام و مقررات اجرایی نشده، ارتقا شفافیت 

های زائد و توجه به وظایف بخش خصوصی استها، تجدید ساختار دولت و حذف سازمانتبعیض . 
وکار به اتاق تهران هایی گزارش فضای کسبمورد از زیر شاخصرییس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه سال گذشته بررسی دو 

های صورت گرفته و ارائه راهکار از سوی اتاق تهران، شاخص شروع کسب و کار واگذار شد، ابراز امیدواری کرد که با بررسی
 .در ایران بهبود پیدا کند

 تسریع ارتقای جایگاه اقتصاد ایران با کمک بخش خصوصی
ها ها به اتاقرییس اتاق ایران درباره واگذاری بررسی این شاخصسلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب پس از آن پدرام

سال پیش در مورد گزارشگری انجام کسب و کار و نیز تجربه گزارشگری از  12تجربیاتی که از حدود  :توضیح داد و گفت

هایی معدود، پیشرفتی نداشته است و های ایران جز در سالدهد که رتبهمینشان سال گذشته وجود دارد،  9پذیری در رقابتوضعیت 
ها فاقد کفایت بوده استما دریافتیم که سازوکار دولت برای بهبود این شاخص . 
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او در ادامه گفت: ضرورت داشت که بخش خصوصی وارد این عرصه شود و به ارائه راهکار بپردازد. در واقع پس از جلساتی که 
ای برای فعالیت جدی در زمینه های دولتی انگیزههای دولتی برگزار کردیم، این گمان ما تقویت شد که دستگاهبا نمایندگان دستگاه

ها به رغم وجود مصوبات دولت اندک بوده استها ندارند. در عین حال همکاری این دستگاهبهبود شاخص . 
نویسی از پیشنهادات در ها پیشرار است بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط اتاقسلطانی سپس به این نکته اشاره کرد که اکنون ق

کند، نسبت به اصالح قوانین و مقررات اقدام کنند. در میاختیار دولت و مجلس قرار گیرد تا آنان برمبنای آنچه بخش خصوصی ارائه 
المللی سرعت ببخشدهای بینارزیابیاین صورت بخش خصوصی توانسته است به روند ارتقای جایگاه ایران در  . 

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه ضرورت بهبود جایگاه ایران از دو منظر قابل تامل است، افزود: نخست اینکه اگر 
یافته نیز باشد، تغییری در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد نخواهد کردرتبه ایران در سطح کشورهای توسعه قابل تامل دیگر آن  نکته .

است که هماهنگی دولت و بخش خصوصی در زمینه ارتقا شاخص فضای کسب وکار، تمرینی خواهد بود که این دو بخش با همکاری 
 .یکدیگر فضای اقتصادی کشور را بهبود ببخشند

 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

ایرنا  – 28/8/1397تاریخ :   

 تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تخلف است
در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت  اعالم کرد: تاخیررییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی  -ایرنا -تهران

در صورت ادامه این تعلل، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح می شود کشاورزی تخلف از قانون به شمار می رود و . 
ه توسع»امروز )دوشنبه( در حاشیه نخستین روز برگزاری همایش مشترک « احمدعلی کیخا»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

در تهران « همکاری های کشاورزی، استانداردها و تجارت مواد غذایی و کشاورزی بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا
افزود: طبق قانون دولت مکلف است هر سال تا پایان شهریورماه نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را برای ایجاد انگیزه 

سمی کندتولید در کشاورزان تعیین و اعالم ر . 
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی مدعی است قبل از پایان تیرماه نرخ کارشناسی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را به 

 .شورای اقتصاد ارایه کرده است اما شورای اقتصاد در اعالم آن تعلل دارد
زینه های تمام شده تولید، بهای خرید تضمینی این به گفته وی، براساس قیمت های جهانی و منطقه ای گندم، نرخ تورم و افزایش ه

هزار تومان تعیین شود و تعیین نرخ های دیگر، تخلف است. قیمت هر کیلوگرم جو نیز باید بیش از  2محصول نباید کمتر از  1700 
 .تومان باشد

تعیین قیمت براساس نرخ »و « هر سالاعالم بموقع نرخ خرید تضمینی در اواخر شهریورماه »کیخا تاکید کرد دولت باید طبق قانون 
را برای تعیین نرخ خرید تضمینی مورد توجه قرار دهد« تورم و هزینه های تمام شده تولید . 

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: برخی نمایندگان درخواست مستندات ارایه نرخ خرید تضمینی را به وزارت 
به صحن علنی مجلس ارایه کنند جهاد کشاورزی و دولت داده اند تا . 

توسعه همکاری های کشاورزی، استانداردها و »به گزارش ایرنا، همایش مشترک جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا درباره 
تا فردا در تهران ادامه دارد« تجارت مواد غذایی و کشاورزی . 

طرف نسبت به سازوکارهای  2غذایی و کشاورزی، افزایش آگاهی  آشنایی متقابل با استانداردها و ضوابط ایمنی و کیفی محصوالت
تولید محصوالت غذایی و کشاورزی و رایزنی برای رفع موانع تجارت دوجانبه محصوالت غذایی و کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا 

 .از اهداف این همایش دو روزه است
 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 27/8/1397تاریخ :   

  تومان ۲۰۰هزار و  ۲تضمینی گندم نیست/ حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم  خبری از اعالم نرخ خرید

  .با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی نیست
ورزیصنعت،تجارت و کشابه گزارش خبرنگار   ، با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

زراعی جدید، خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی نیست، این درحالی است که مسئوالن بارها تاکید کردند که 
تواند به روند خودکفایی محصوالت اساسی آسیب جدی وارد کندتضمینی گندم میتاخیر در اعالم نرخ خرید  . 

ناگفته نماند که دولت در سه سال اخیر در اعالم به موقع و افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی سرباز زده  

سرد شدند و حال استمرار این روند در سال است و کار را به جایی رسانده که بسیاری از کشاورزان نسبت به کشت این محصول دل
قرار دهد و دروازه کشور را به روی واردات باز کند  تواند آینده تولید گندم را در معرض خطرزراعی جدید بی شک می . 

قانون خرید تضمینی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصوالت را پیش از شروع فصل زراعی حداکثر تا  6براساس تبصره 
یان شهریور ماه اعالم کند تا کشاورزان براساس آن بتوانند به امر تولید بپردازند، اما تاخیر دولت در اعالم نرخ نشان می دهد که پا

ای عمل کندخرید تضمینی سلیقه  دولت برای اجرای تعهدات خود برنامه ای ندارد و قصد دارد همانند سه سال اخیر در اجرای قانون . 
از این رو   یر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی، انتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئوالن را به همراه داشتهبا وجود آنکه تاخ

های متعددی به مسئوالن دولتی نوشته شده است و خواستار اعالم هر چه سریع تر قانون شدند چرا که در شرایط فعلی که نرخ نامه
است، توجه دولت به بخش کشاورزی و دستاوردهای خودکفایی گندم یک ضرورت به دالر  3۰۰هر کیلو گندم در بازارهای جهانی 

 .شمار می رود
 دولت در اجرای قانون خرید تضمینی سلیقه ای عمل می کند/ بی توجهی دولت به بخش کشاورزی

اه خبرنگاران جوان، وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگدر گفت عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
حدود دو ماه از آغاز سال زراعی، نرخ   با انتقاد از قانون شکنی دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با گذشت

 .خرید تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد اعالم نشده است
ایان تیرماه قیمت پیشنهادی خود را به شورای وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پ

اقتصاد اعالم کند و دولت هم تا پایان شهریور نرخ جدید خرید تضمینی محصوالت برای سال زراعی جدید را اعالم کند، این درحالی 
های اخیر بارها این قانون را نقض کرده استاست که شورای اقتصاد طی سال . 

د تضمینی محصوالت کشاورزی در سال های مختلف از سوی دولت با تاخیر اجرا می شود یا در بحث قانون خری  به گفته پاپی زاده
 .تعیین قیمت، نرخ کارشناسی اعالم نمی شود

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت گندم در سال زراعی جدید باید براساس میزان تورم اعالم شود،بیان کرد: علی رغم 
صاد در سه سال زراعی اخیر، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را پایین تر از قیمت قانونی خود اعالم کرده که این امر تورم باالی اقت

آسیب زیادی به کشاورزان وارد کرده است چرا که با وجود افزایش چند برابری هزینه کود، زمین، نهاده های دامی و تورم، نرخ 
 .خرید تضمینی افزایش چندانی نداشته است

تومان تعیین می شد، اما  18۰۰باید  97-96وی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی 
تومان اعالم شد که با ادامه این روند برای سال زراعی جدید، خودکفایی گندم را از دست  13۰۰ماه تاخیر  8متاسفانه این نرخ با 

 .خواهیم داد
اشاره به اینکه تاخیر در اعالم نرخ خرید مغایر با قانون تضمینی است، بیان کرد: تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی پاپی زاده با 

 .محصوالت بیانگر آن است که دولت برای اجرای تعهدات خود برنامه ای ندارد
حاشیه سود جزئی برای کشاورز باید  به گفته این مقام مسئول قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید مطابق با تورم و

2۰۰هزار و  2تا  2حداقل  دالر است که با این وجود برای  3۰۰تومان اعالم شود چرا که نرخ هر کیلو گندم در بازارهای جهانی   

تومان پول پرداخت شود 4۰۰هزار و  2واردات هر کیلو گندم با احتساب ارز نیما باید حدود  . 
لت باید ارزش تولید گندم داخلی را بداند چرا که در شرایط فعلی، تامین ارز مورد نیاز برای واردات گندم می پاپی زاده ادامه داد: دو

 .تواند ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کند
تومان اعالم کرد و گفت: با  16۰۰وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را   وی قیمت پیشنهادی
تومان جوابگوی هزینه کشاورزان نیست، از این رو کمیسیون کشاورزی نسبت به نرخ پیشنهادی وزارت  16۰۰توجه به آنکه قیمت 

 .جهاد کشاورزی به شدت معترض است
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به پاپی زاده در پایان با انتقاد از این مسئله که دولت در اجرای قانون خرید تضمینی سلیقه ای عمل می کند، تصریح کرد: دولت 
به   بخشی از تولیدکنندگان همچون خودروسازان به دلیل داشتن البی قوی در بدنه دولت توجه ویژه ای دارد و در مقابل کشاورزان

شورای اقتصاد در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت   سبب قرار گرفتن در حاشیه دیده نمی شوند و همین امر موجب می شود تا
 .توجهی به قانون نداشته باشد
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 خشکسالی
 خبرگزاری فارس  – 27/8/1397تاریخ : 

 رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه آغاز شد 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از آغاز رهاسازی آب از سدهای مخزنی شهرچای ،مهاباد و زوال به سمت دریاچه 

خبر داد 1397-98ارومیه در سال آبی  .  
پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاونگزارش خبرگزاری فارس به نقل از به ،کیومرث دانشجو با اعالم این خبر گفت: در راستای (

ان، عملیات رهاسازی آب از سدهای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه و پیرو ابالغیه اخیر شرکت مدیریت منابع آب ایر
آبان ماه سال جاری  26مترمکب در ثانیه از  2۰مترمکعب در ثانیه و سد مهاباد نیز با دبی  15شهرچای و زوال هر کدام با دبی 

 .آغاز شد
رمکعب و از میلیون مت 24وی افزود: بر اساس ابالغیه اخیر شرکت مدیریت منابع آب ایران رهاسازی آب از سد شهرچای تا سقف 

میلیون مترمکعب بدون توقف ادامه خواهد یافت 28میلیون و نیز از سد مهاباد تا سقف  4۰سد زوال تا سقف  . 
های مذکور تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و از یادآور شد: با رهاسازی این میزان آب، مناطق پایین دست سدها و رودخانه دانشجو

شود با رعایت دقیق نکات ایمنی، در زمان رهاسازی و پس از آن از نزدیک شدن به حریم و اهالی و ساکنان منطقه درخواست می
های احیای دریاچه ارومیه از برداشت آب در طول مسیر خودداری بستر رودخانه مربوطه خودداری کنند و برای حمایت از برنامه

 .کنند
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 خشکسالی 

ایرنا  – 29/8/1397تاریخ :   

 خشکسالی موجب نابودی سه میلیون نخل خرما در آبادان شد
معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت: خشکسالی تابستان امسال و نرسیدن آب به نخیالت  -ایرنا  -آبادان 

های طلبد تا همه دستگاهموجب نابودی سه میلیون نخل خرما و نیز مزارع کشاورزی آبادان شد و این مهم می

 .خدمت رسان با کمک دولت توجه خاصی برای جبران این خسارات داشته باشند

شنبه در گردهمایی سراسری ائمه جمعه خوزستان در آبادان بیان کرد: مردم به گزارش ایرنا سید زین العابدین موسوی روز سه
نطقه ماندند و مشکالت را به تن خریدندآبی در مواسطه انقالبی بودن، با وجود مشکل بیمرزدار و مرزنشین آبادان به  . 

ای برای بازسازی منطقه هزینه کردند ولی هنوز ها و اعتبارات خاص و ویژههای مختلف هزینهوی گفت: پس از جنگ تحمیلی دولت
ای استآبادان دارای مشکالت گسترده و ویژه . 

و این امر نیازمند  خوبی وظیفه خود را انجام ندادهدان بهموسوی ادامه داد: متاسفانه دستگاه های فرهنگی نیز در شهرستان آبا
های مختلف استهای فرهنگی دستگاهبازنگری در برنامه . 

عنوان مرزداران منطقه گفتجمعه آبادان نیز در این آیین با تشکر از عشایر بهامام عشایر منطقه هفت ماه آب آشامیدنی و کشاورزی  :

برداری سیاسی کندهای آنها بهرهن از کمبودها و کاستینداشتند ولی اجازه ندادند دشم . 
االسالم علی ابراهیمی پور افزود: نیاز است تا مسئوالن امر توجه ویژه و خاص به رفع مشکالت روستاییان و مناطق محروم حجت

 .آبادان منطقه داشته باشند
ائمه جمعه سراسر خوزستان حضور داشتند در این آیین نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز و نیز . 

شهرستان آبادان دارای پنج میلیون اصله نخل خرما بود که بیش از سه میلیون اصله نخل بر اثر خشکسالی و تنش شدید آبی و شوری 
 .آب در این منطقه در تابستان امسال از بین رفت

اشت که از این تعداد چهار میلیون اصله از بین رفته بودمیلیون اصله نخل خرما در آبادان وجود د 9پیش از جنگ تحمیلی  . 
 .این در حالی است که بزرگترین رودخانه های پر آب کشور در خوزستان و از جمله اروند رود و بهمنشیر در آبادان قرار دارند

 
 لینک خبر 
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 خشکسالی 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 28/8/1397تاریخ :   

  دومین تولیدکننده خرما در دنیاسرمایه گذاری برای احیای دریاچه ارومیه امری ضروری است/ ایران 
کیخا گفت:احیای دریاچه اروپا برای جامعه جهانی اهمیت دارد، ازاین رو سرمایه گذاری در این زمینه یک ضرورت به شمار می 

  .رود
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ،احمد علی کیخا، رئیس کمیسیون گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

کشاورزی مجلس شورای اسالمی درهمایش مشترک توسعه همکاری های کشاورزی، استانداردها و تجارت مواد غذایی میان 
جمهور ،روحانی یک نکته ازدهم و در زمان تحلیف رئیسجمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا اظهار کرد: در شروع دولت ی

 .کلیدی را اشاره کرد و گفت که با ملت ایران با زبان تکریم صحبت کنید نه تحریم
 .به گفته وی ذهنیت مردم ایران نسبت به کشورهای اروپایی مثبت است

بازار خوب برای دنیا و اروپا محسوب شود چراکه کمتر تواند میلیون نفری است و می 81کیخا ادامه داد: ایران یک کشور با جمعیت 
توان با این تنوع در اقلیم پیدا کردجایی در دنیا را می . 

آال تولید کنیم، ضمن آنکه در استان بوشهر بالغ توانیم با کمترین هزینه شش هزار تن قزلوی در ادامه افزود: ما در استان لرستان می
درصدی تولیدکنندگان توان صادراتی ندارند 14د میگو وجود دارد اما به خاطر عوارض هزار هکتار ظرفیت تولی 15۰بر  . 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی درباره تولید گیاهان دارویی گفت: در حوزه گیاهان دارویی تنوع تولید انواع گیاهان 
اتحادیه اروپا را تامین خواهد کردهای بسیار بزرگ داریم که قطعا نیاز کشورهای دارویی را در مقیاس . 

وی با اشاره به اینکه تولید خرما یکی از محصوالت برتر ایران به شمار می رود،بیان کرد: ایران در زمینه تولید خرما رتبه دوم در 
تواند نیاز اروپا را تامین کندجهان را داراست و به سهولت می . 

ه را ضروری دانست و افزود: در رابطه با احیای دریاچه ارومیه هم که برای جامعه گذاری برای احیای دریاچه ارومیکیخا سرمایه
کنند تواند در کنار مسئوالن ایران در جهت تولید محصوالتی که آب کمتری استفاده میجهانی اهمیت دارد اتحادیه اروپا می

گذاری کندسرمایه . 
وری پس از تولید در مزرعه است که در کشورهای اروپایی وجود دارد وی در پایان تصریح کرد: نیاز ایران به تکنولوژی و فنا

 .ومجلس آمادگی کامل دارد تا برای رفع موانع تجارت بین اتحادیه اروپا و ایران مشکالت قانونی را برطرف کند
 

 لینک خبر 
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 دانه های روغنی
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 2۵/8/1397تاریخ : 

درصد بهای آفتابگردان و گلرنگ پرداخت شد  1۰۰هزارتن سویا در سال جاری/ 1۰۰بینی تولید پیش  
هزارتن  1۰۰تا  8۰وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که امسال میزان تولید سویا به یک مقام مسئول گفت: برآوردهای اولیه 

 .برسد
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار مومن نیافر مدیرکل خرید داخلی بازرگانی دولتی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

هزار و  22تن گلرنگ با ارزش  897های روغنی اظهار کرد: تاکنون ، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی دانهخبرنگاران جوان
زار ه 394هزارتن سویا با ارزش  17میلیون لایر و  37۰هزار و  45تن با ارزش  8۰8میلیون لایر، آفتابگردان یک هزار و  158

میلیون لایر از کشاورزان خریداری شده است 6و  . 
درصد بهای سویا به حساب کشاورزان واریز شده و  44درصد بهای آفتابگردان و گلرنگ خبر داد و گفت:  1۰۰وی از پرداخت 

نداریم مابقی به محض تحویل لیست های خرید به بانک به صورت هفتگی تسویه خواهد شد چرا که کمبودی در تامین اعتبار . 
نیافر با اشاره به اینکه برداشت سویا در حال انجام است، افزود: اگرچه برآوردهای اولیه وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است 

هزارتن برسد، اما به سبب قیمت مناسب محصول در بازار، برخی از کشاورزان  1۰۰تا   8۰که امسال میزان تولید سویا به 
وصی تحویل می دهندمحصول خود را به بخش خص . 

بهای آفتابگردان پرداخت شددرصد  9۵های روغنی/بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت خرید تضمینی دانه  
های روغنی در شود که مجموع خرید دانهبینی میمدیرکل داخلی خرید داخلی بازرگانی دولتی ادامه داد: تا پایان فصل برداشت پیش

تن برسد 42۰تا  4۰۰سال جاری به  . 
هزارتن گندم با  464میلیون و  9رد: تاکنون وی در پایان با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم تا اواخر آبان ادامه دارد، تصریح ک

شود که تا پایان فصل بینی میمیلیارد لایر از گندمکاران سراسر کشور خریداری شده است و پیش 6۰4هزار و  125ارزش بالغ بر 
 .خرید، رقم چندانی به این میزان اضافه نشود
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 روغن
 فود پرس – 23/8/1397تاریخ : 

« برای تولید روغن زیتون به روش سرد مجوز گرفت« دانزه  
 سرد روش به زیتون روغن تولید مجوز دریافت به موفق ایرانی شرکت نخستین عنوان به دانزه شرکت -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .شد

غفار علیزاده مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر گفت : بر اساس پروانه  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 
موفق به دریافت پروانه بهره برداری گردیده است 97ابان  1۵صادره از سوی سازمان جهاد کشاورزی این شرکت در تاریخ  . 

غذاییصنایع  وی افزود : شرکت )سهامی خاص( در سال  دانزه  با هدف تولید و استحصال زیتون و روغن زیتون و فرآوری  1391

 .بندی محصوالت خشکبار و زعفران تاسیس گردید و بسته
ترین سامانهبرای اولین بار در کشو، نسبت به سفارش و ساخت مدرن علیزاده گفت : شرکت دانزه کشی از جمله ماشینهای روغن   

، ماالکسر)همزن( مجهز به سنسورهای کنترل حرارت و بدون مصرف آب و همچنین مجهز به سامانهآالت مدرن آسیاب های تعدیل  
عالوه دکانتر)سانتریفوژ( دو فاز و سامانه کنترل دمای روغن در سپراتور یا جداکننده  کشی به کننده حرارت در طول مراحل روغن

زیتون به منظور جداسازی ریز مواد لرد و آب و اسیدهای مضر روغن زیتون و سامانه فیلتراسیون شنی وکاغذی تکمیلی روغن 
روز دنیا و همچنین تدارک ماشین گیری از مخازن نگهداری روغن بر اساس استانداردهای همچنین بهره بندی از آالت مدرن بسته  
کشور ایتالیا و آزمایشگاه شیمی و تست پنل اقدام نمود و اکنون این صنعت ارزشمند در شهرک صنعتی لوشان واقع در مهد زیتون 

 .باشد کشور )شهرستان رودبار گیالن( در حال فعالیت می
هکتار باغ مکانیزه  22۰روغن زیتون فرابکر و با کیفیت از مزرعه تا بازار، اقدام به ایجاد شرکت دانزه به منظور تولید زیتون و 

اصله نهال از نوع درجه یک  6۰۰۰۰های فنی و تخصصی مراکز تحقیقاتی زیتون و همچنین ورود بالغ بر زیتون بر اساس مشاوره 
صورت کشت کرونایکی و آربکین به است تا بتواند تمامی مراحل کاشت، داشت، برداشت و استیصال را بافتی از کشور ایتالیا نموده  

 .در یک مجموعه بهم پیوسته تحت کنترل کیفی داشته باشد
انداز خود با  مدیرعامل شرکت صنایع غذایی دانزه گفت: این شرکت مصمم است با تکیه بر توان تولیدی و تکنولوژی و افق چشم

نداردهای بینارائه محصوالت کیفی و مطابق با استا المللی، عالوه بر ارتقاء سالمت آحاد جامعه، برند برتر داخلی در زمینه تولید  
 .زیتون و روغن زیتون ارگانیک فضای جدیدی را در عرصه بازارهای جهانی محقق سازد

 لینک خبر 
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 زعفران
خبرگزاری فارس  – 23/8/1397تاریخ :   

ماه/ آذربایجان برای کشت طالی سرخ وسوسه شد  6میلیون دالری از زعفران در  14۵درآمد   
میلیون دالری در شش ماهه  1۴۵درصدی صادرات زعفران ایران و درآمد ارزی  6۰نایب رئیس شورای ملی زعفران از رشد 

  .نخست امسال خبر داد و همین کشور آذربایجان را وسوسه کرده تا آنها نیز این محصول را کشت کنند
ها پیش به عنوان یک به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از آذرنیوز، زعفران که به صورت فراگیر از سال

شودترین و گرانبهاترین گیاه دارویی در جهان محسوب میشود هنوز یکی از نایابان استفاده میماده با ارزش دارویی در جه . 
درصدی داشته است ۴۰تن زعفران از ایران صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  1۰۵به میزان  2۰18در سال  . 

یابد و ته است که برداشت زعفران تا ماه دسامبر ادامه میغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران به خبرگزاری ترند گف
درصد افزایش یابد ۶۰تا  ۵۰انتظار بر این است که حجم صادرات هم تا پایان سال  . 

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شده است.  1۴۵تن زعفران به ارزش  1۰۵بر اساس آمار شش ماهه گمرک طی این مدت 
دالر است 28۶۰تا  1۴3۰میلیون تومان معادل  12تا  ۶ قیمت هر کیلوگرم زعفران . 

درصدی در کل زعفران جهان است، در حالی که  ۴۴ترین صادرکننده زعفران در جهان با سهم و بزرگ  ایران به عنوان نخستین
کند و به بندی مین را بستهای ایراشود. اسپانیا زعفران فلهدرصد محسوب می 23ترین واردکننده زعفران جهان با سهم اسپانیا بزرگ

داردبازارهای جهان با برند خودشان روانه می . 
کند و آذربایجان زعفران را در مقیاس خیلی کوچک به آذربایجان هم زعفران مورد نیاز خود را از کشور همسایه خود ایران وارد می

آوردعمل می .  
شودمحصول ارزشمند و گرانبها از هزار سال پیش تاکنون کشت می کنند که در بعضی نقاط آذربایجان اینبرخی منابع ادعا می .  

یک روستای کوچک به نام بوالق واقع در منطقه آبشرون هنوز روش سنتی پرورش زعفران را حفظ کرده است و زعفران در این 
آیدمنطقه به عمل می . 

شود و هنوز ت که این محصول در سطح وسیع کشت نمیزعفران آبشرون هنوز به بازارهای جهانی وارد نشده است. دلیل آن این اس
اندبرند خاصی ندارد، تنها برخی کشاورزان به تولید این محصول همت گماشته . 

 آذربایجان هم رویای کشت انبوه زعفران در سر دارد*
گویدهای گیاهان نیمه استوایی آبشرون میجالل ممدوف، مدیر ایستگاه آموزش زعفران باعث شده که محققان افزایش سرانه قیمت  :

هایی برای احیای این محصول با ارزش در آذربایجان تالش کندکشور آذربایجان در مرکز علوم وزارت به طور مستقیم به پژوهش . 
 2۵تا  2۰رود که این میزان در بازارهای جهانی دالر به فروش می ۵.8مانات معادل  2۰هر گرم زعفران در بازارهای آذربایجان 

میلیون دالر ارزآوری  2۵تواند برای آذربایجان دهد که تنها یک تن زعفران میدالر ارزش دارد. یک محاسبه سرانگشتی نشان می
 .داشته باشد

 فواید زعفران*
وگیری شود. زعفران یکی از بهترین ماده دارویی و غذایی برای جلزعفران به عنوان ماده دارویی از زمان باستان تاکنون استفاده می

آیداز سرطان به حساب می تواند لحن و تواند فشار خون را تنظیم کند و سیستم ایمنی بدن را بهبود بخشد.استفاده از زعفران میمی .

های روده را به حالت طبیعی درآوردآهنگ صدا را تنظیم کند، سیستم معده را منظم سازد و فعالیت . 
کند و برای آرامش اعصاب و روان بسیار کارساز ای دارد. مغز و حافظه را تقویت میدر درمان برونشیت و تنگی نفس کاربرد ویژه

است و خواب راحتی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.زعفران همچنین به طور گسترده در ساخت وسایل آرایشی و بهداشتی در 
 .جهان کاربرد دارد

 
 لینک خبر 
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 زعفران 
ایرنا  – 27/8/1397تاریخ :   

و خاک در سیستان و بلوچستان کشت شدزعفران بدون آب   
انشگاه سیستان و بلوچستان گفت: کشت زعفران بدون ریزی محیطی دعلمی دانشکده جغرافیا و برنامهعضو هیات  -ایرنا -زاهدان 

و خاک با روش هواکشت توسط پژوهشگران این دانشکده انجام شدآب  . 
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر محسن حمیدیان پور روز یکشنبه در مورد فرایند انجام 

شود یکی از مهمترین دما و کاهش میزان بارش که از آن به عنوان گرمایش جهانی یاد می این طرح گفت: امروزه روند افزایش 
محیطی استها و مشکالت زیست دغدغه . 

وی افزود: از طرفی افزایش جمعیت و استفاده نادرست از منابع آب موجود، منجر به کم آبی استانی مانند سیستان و بلوچستان شده 
 .است

و هوا( نیمه بیابانی است و  اه سیستان و بلوچستان ادامه داد: هرچند به لحاظ اقلیمی این استان دارای اقلیم )آبعضو هیات علمی دانشگ
حل مناسب سبب  های ذاتی آن محسوب می شود اما تمامی این موارد درنهایت، در صورت نداشتن راهخشکی یکی از ویژگی

ویژه در مناطق آسیب پذیری خشک و ن معضل های قرن بیست و یکم به های اقلیمی خواهد شد که شاید جز مهمتری مهاجرت
خشک باشدنیمه . 

حمیدیان پور خاطر نشان کرد: ما با تغییر سبک کشاورزی و همچنین استفاده از گیاهان خشکی دوست، استراتژیک و باارزش مانند 
 .زعفران می توانیم شغل و معیشت پایدار ایجاد کنیم

هی است که در مناطق گرم و خشک و دارای زمستان معتدل رشد می کند که بر این اساس در سیستان و وی گفت: زعفران گیا
دهی همراه استویژه در خصوص گل  بلوچستان به دلیل نوع اقلیمی آن امکان رشد و نمو این گیاه ضعیف و با ریسک باال به . 

ه فراهم شود می توان شرایط رشد و نمو این گیاه را در دست گرفت و این استاد دانشگاه گفت: این درحالی است که اگر محیطی ایزول
تر تولید کردرنگآن را با بازدهی بیشتر، معطرتر و خوش . 

و خاک یا هواکشت است که در این  حمیدیان پور در مورد روش جدید کشت زعفران گفت: یکی از روش های جدید کشت بدون آب
آبی سازگار شد همچنین این روش به خاک نیز نیاز نداردخوبی می توان با مشکل بی روش نیاز آبی به صفر می رسد و به  . 

وی با بیان اینکه در این روش با استفاده از کولرهای آبی و گازی، هم سرما و هم رطوبت مورد نیاز زعفران تامین می شود، خاطر 
آباد، گراغه، انجیرک و بسیاری دیگر از ابان لوت مانند نصرتجوار با بینشان کرد: این روش مناسب برای روستاییان و ساکنان هم

 .مناطق استان سیستان و بلوچستان است ضمن آن که استفاده از این نوع کشت موجب افزایش بازدهی به چندین برابر می شود
یشتری استاین استاد دانشگاه افزود: این محصول به دلیل محیط ایزوله نسبت به روش سنتی دارای ارزش ریالی ب . 

 
 لینک خبر 
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 زعفران 
 ایران اکونا – 27/8/1397تاریخ : 

 ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنعت زعفران با برگزاری رویداد استارتاپی
های این رویداد تقدیر به عمل حیدریه برگزار شد و از برتریننخستین رویداد استارتاپی تخصصی صنعت زعفران در دانشگاه تربت 

  .آمد
در این رویداد که به همت دانشگاه تربت حیدریه، پارک علم و فناوری خراسان و پژوهشکده زعفران و سایر دست اندرکاران این 

هم به رقابت پرداختندهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با تیم از استان 2۰صنعت برگزار شد،  . 
های خود در این صنعت استراتژیک، ارزش افزوده بیشتری را برای این صنعت تیم ها در این رویداد تالش کردند تا با ارائه نوآوری

  .ایجاد کنند
سازی تقدیر شددر پایان از سه تیم برتر با جوایز نقدی و تجاری . 

ها ین در این استارتاپ این فرصت فراهم شد تا به صورت متمرکز، استارتاپبر اساس اعالم روابط عمومی وزارت علوم، همچن
های تجاری مطرح در این صنعت عرضه کنندگذاری به شرکتمحصوالت و خدمات خود را جهت سرمایه . 

 
 لینک خبر 
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 زعفران 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 2۶/8/1397تاریخ :   

  کاران با عرضه پر حجم زعفران در بورس کاالحمایت مستقیم از زعفران
بورس کاال، شاهد واقعی شدن قیمت این محصول،  عضو کمیسیون کشاورزى مجلس گفت: با عرضه پر حجم زعفران در

ها در بازار و حمایت مستقیم از زعفران کاران هستیمکمرنگ شدن فعالیت واسطه .  
گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی احمدعلى کیخا، عضو کمیسیون کشاورزى مجلس در گفت گو با خبرنگار

گفت: با عرضه پر حجم زعفران در بورس کاال، شاهد واقعی شدن قیمت این محصول، کمرنگ  باشگاه خبرنگاران جوان،
ها در بازار و حمایت مستقیم از زعفران کاران هستیم. این فرمول باید برای سایر محصوالت شدن فعالیت واسطه

شاورزی و کشاورزان زحمت کش اجرایی شود تا با ایجاد شفافیت و امکان عرضه مستقیم محصوالت در بورس، سود ک

 .واقعی به کشاورزان برسد
ها چیست؟رقابت بیشتر در اقتصاد با تقویت بورس کاال/ نقش بورس کاال در تحریم :بیشتر بخوانید   

ترین اهداف راه اندازى بورس کاال، ایجاد شفافیت اقتصادى بوده است تا تولیدکنندگان و مصرف وی ادامه داد: از مهم
ها نیز از سوی متولیان امر به منظور افزایش معامله بپردازند و بهترین تصمیم کنندگان بتوانند در یک مکان شفاف به

ها گرفته شودکیفیت تولیدات و تنظیم بازار . 
این نماینده مجلس بیان کرد: در بازار، تولیدکننده باید نسبت به فروش محصوالت خود به باالترین قیمت اطمینان خاطر 

یدار هم باید مطمئن باشد که محصول را با قیمتی واقعی و به صرفه خریداری داشته باشد و در طرف مقابل نیز خر
شود، اما با تمرکز معامالت در های غیرشفاف و پراکنده به این روند از جوانب مختلف خلل وارد میکند؛ در بازارمی

شودای مطلوب انجام میبورس کاال این اتفاق به شیوه . 
های اساسی در بورس کاال، اما هنوز تا استفاده کامل از رضه بسیاری از مواد اولیه و کاالکیخا، با بیان اینکه با وجود ع

های کاالیی بر های بورسظرفیت هاى بهینه این بورس فاصله زیادى داریم، اظهار کرد: در دنیا با استفاده از ظرفیت
تر شدن این بورس، محصول با مزیت ایران را با گذارند که ما نیز باید تالش کنیم با قویمبادالت بین المللی تاثیر می

های نوین به دنیا معرفی کنیمشیوه . 
کاران از بورسی شدن این محصول اشاره کرد عضو کمیسیون کشاورزى مجلس به معامالت زعفران و رضایت زعفران

ها شدن فعالیت واسطه و افزود: با عرضه پر حجم زعفران در بورس کاال، شاهد واقعی شدن قیمت این محصول، کمرنگ
کاران هستیم؛ این فرمول باید برای سایر محصوالت کشاورزی و کشاورزان زحمت در بازار و حمایت مستقیم از زعفران

کش اجرایی شود تا با ایجاد شفافیت و امکان عرضه مستقیم محصوالت در بورس، سود واقعی به کشاورزان برسد؛ در 
ای انجام دهد تا تواند برنامه ریزی ویژهدر وهله نخست وزارت جهاد کشاورزی میهای تصمیم گیر و این مسیر نهاد

های کشاورزان و دولت برطرف شودبسیاری از مشکالت و دغدغه . 
هایی برای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، افزایش بهره وری و های گذشته همواره راهکاروی در پایان گفت: در سال
نهاد و اجرایی شده است، اما شک نکنید که مسیر اصلی و نهایی برای اصالح بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان پیش

های اصولی، تمرکز معامالت در بورس کاالستحمایت . 
 

 لینک خبر 
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 زعفران 
ایرنا  – 23/8/1397تاریخ :   

در خطر« زعفران ایرانی»هویت   
یاد می شود در بازارهای مختلف دنیا از جمله « طالی سرخ»زعفران ایرانی محصولی که از آن با عنوان  -ایرنا -پکن

زعفران بی کیفیت و حتی  چین، خواهان بسیاری دارد اگرچه برنامه این کشور برای کشت زعفران و همچنین عرضه

 .تقلبی با نام زعفران ایرانی، آوازه این محصول را در معرض خطر قرار داده است
به گزارش ایرنا اگرچه تا سه دهه قبل زعفران را در جهان با نام ایران می شناختند اما امروز متاسفانه کشورهای دیگری در این 

اند، افغانستان، امارات، اسپانیا و چین از جمله کشورهایی هستند که در چند سال عرصه ورود کرده و انحصار را از ایران گرفته 
 .گذشته وارد بازار زعفران شده و جایگاه ایران را به مخاطره انداخته اند

ن اگرچه روزگاری بیشتر نیاز زعفران چین از ایران تامین می شد اما اکنون این وابستگی کاهش یافته است به طوری که گمرک چی
 .تنها به محموله هایی اجازه واردات می دهد که مجوز وزارت بهداشت دو کشور را داشته باشد

 .همچنین تنها شرکت هایی که مجوز واردات صنایع دارویی دارند می تواند اقدام به واردات زعفران از ایران به چین کنند
ان اصیل ایرانی به چین صادر می شد که با این ممنوعیت، این تن زعفر 4۰تا  3۰سال قبل ساالنه  5آمارها نشان می دهد تا حدود 

بازار از دست رفته است هرچند افرادی هستند که بصورت غیرقانونی اقدام به این کار می کنند که باید ریسک و خطر صادرات غیر 
 .قانونی را نیز درنظر بگیرند

علت حمایت دولت این کشور از کشاورزان است به طوری چین به با این حال کارشناسان می گویند محدود شدن صادرات زعفران به 
درصد 38 -که و واردات زعفران را تنها با عوارض بسیار باال  استپذیر دانستهبه مرزهای شانگهای امکان -  . 

عرصه ای دیدگاه ویژه  ها از جمله هوشمند ترین مردم در زمینه یافتن راه های اقتصادی هستند آنها در هرنباید از یاد برد که چینی
 .تجاری دارند و از ذکاوت باالیی برای تجارت بخصوص استفاده از محصوالت دیگر کشورها برای کسب درامد برخوردار هستند

به « قاچاق پیاز زعفران ایرانی»به هر حال همیت این محصول باعث شده است تا مساله صادرات زعفران به چین یا به گفته برخی 
شت تدریجی آن در چین به موضوعی قابل تامل در سال های تبدیل شوداین کشور و ک . 

واردات زعفران به صورت رسمی به چین اگرچه از مدت ها قبل با محدودیت های زیادی از سوی دولت های ایران و چین مواجه 
 .شده است اما به صورت محدود و بعضا همراه مسافر از ایران به چین آورده می شود

ران در چینکشت زعف **  
»در حال حاضر چین به دو صورت به بازار زعفران ایران لطمه زده است یکی از طریق کشت زعفران به صورت  و « گلخانه ای

با نام زعفران ایران« زعفران تقلبی و بی کیفیت»دیگری از طریق فروش  . 
شت می شود عالوه بر این منطقه در شهر استان ارومچی و شهر 'شین جیان' یکی از شهرهایی است که اکنون زعفران در آن ک

 .'چونگ مینگ' نیز این محصول مهم کشت می شود
میالدی در روستای 'وانگ یوخوا' این  8۰می گوید کشت زعفران از دهه  'شی زنگبین' مدیر اداره کشاورزی شهر 'چونگ مین'

هکتار آغاز شده است 5۰۰تا  4۰۰شهر در سطح  . 
درصد محصول زعفران این منطقه توسط فروشندگان محلی و شرکت های داروسازی  9۰ا گفت آن طور که این مسئول به ایرن

 .خریداری می شود
اما غیر از این دو شهر، زعفران در شهرهای 'ژجیانگ' و 'هنان' نیز کشت می شود، در شهر ژجیانگ به علت ضعیف بودن خاک و 

ه دلیل هوای سرد، رشد زعفران بسیار کم است و در هوای باز منجمد می پیازچه، زعفران تولید بسیار کمی دارد و در 'هنان' هم ب
 .شود

درصد زعفران چین در ان کشت می شود هم به ایرنا گفت: در سال  9۰مدیر یکی از فروشگاه های زنجیره ای شهر 'چونگ مین' که 
وسازی فروخته شده است اما قیمت آن در یوان به فروشنده های محلی و شرکت های دار 3۰تا  25های اخیر هر گرم زعفران بین 

یوان است 5۰یوان و برای مردم عادی نیز  45تا  4۰فروشگاه های اینترنتی بین  . 
شان لیو' به ایرنا گفت: ایران تولید کننده اصلی زعفران است اما کشت گلخانه ای زعفران در شهر 'چونگ مینگ' باعث کاهش '

شده است واردات این محصول گران قیمت از ایران . 
او با اشاره به اینکه زعفران ایران قیمت باالتری دارد تاکید کرد: اگر یک فروشنده در فروشگاه های مجازی و فیزیکی بتواند ثابت 

یوان بفروشد 4۰کند که زعفران او وارداتی از ایران است می تواند آن را حدود هر گرم  . 
 کاربرد درمانی زعفران در چین **
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است اینکه فرهنگ استفاده از زعفران در چین با ایران تفاوت بسیاری دارد عمدتا از این فراورده در چین به عنوان اما آنچه مسلم 
 .یک محصول خوراکی استفاده نمی شود بلکه بیشتر جنبه دارویی دارد

ایی و بازارهای مختلف، از سوی دیگر ارایه زعفران در چین در هر فروشگاهی امکان پذیر نیست و بیشتر فروشگاه های مواد غذ
اجازه چنین کاری را ندارند در واقع زعفران به صورت یک محصول به آسانی در بازار چین در دسترس نیست و به صورت یک 
ماده دارویی گران قیمت عرضه می شود و عمده فروشنده های آن نیز داروخانه ها و بیمارستان ها هستند و بهای بسیار گزافی هم 

 .دارد
بعضا شماری از فروشگاه های اینترنتی و یا برخی از مغازه های کوچک در مناطق مختلف چین این محصول را که از طرق هرچند 

مختلف از جمله توسط برخی از بازرگانان ایرانی یا چینی، مسافران و دانشجویان به این کشور صادر شده است به صورت محدود و 
 .با برند شرکت های ایرانی می فروشند

' انگ یونگ' صاحب یک داروخانه گیاهی در پکن می گوید که این محصول دارویی را با نسخه پزشکی به بیماران می فروشند و و

 .چون قیمت بسیار باالیی هم دارد به راحتی قابل تهیه نیست
است اما قابلیت  وی می گوید اگرچه این فراورده در چین فروخته می شود و گفته می شود در برخی مناطق کشت آن شروع شده

 .رقابت با زعفران ایرانی را ندارد و آب و هوای بیشتر مناطق چین نیز برای پرورش آن مناسب نیست
 زعفران ایران، چالش ها و مشکالت  **

یکی از تجار ایرانی مقیم چین هم در مورد وضعیت زعفران ایرانی در بازار داخلی این کشور می گوید: در حال حاضر بازار 
ن ایرانی در چین شاهد مشکالت عدیده ای است که نیازمند نگاه کارشناسی و تجاری استزعفرا . 

او می گوید: وارادت زعفران از طریق مبادی قانونی و گمرکات چین نیازمند مجوزهای بهداشتی و قرنطینه ای است و فقط شرکت 
رد کنندهایی که مجوز مواد اولیه دارویی را داشته باشند می توانند زعفران وا .  

درصد واردات زعفران ایران به چین از طریق قاچاق و یا مسافری وارد چین می شود از طریق مسافری  5۰در حال حاضر بیش از 
کیلو هم از طریق هنگ کنک و توسط چینی ها قاچاق می شود 1۰کیلو قاچاق می شود و باالتر از  1۰گرم تا  5۰۰در حدود  . 

همچنین در منطقه ای به نام 'شیجان' در غرب چین کشت می شود افزود: زعفران کشت چین، از لحاظ  وی با اشاره به اینکه زعفران
ظاهر درشت تر و بلندتر از زعفران ایرانی است ولی مرغوبیت زعفران ایران را ندارد و نکته جالب اینکه زعفران چینی گرانتر از 

ر غرب چین در منطقه شینیگ و ارومچی بیشتر در تجارت زعفران زعفران ایرانی خرید و فروش می شود و اکثر تجار چینی د
  .مشغول هستند

وی با اشاره به اینکه زعفران ایرانی دارای درجه های مختلفی است افزود: متاسفانه در سال های اخیر افراد سود جو ایرانی و چینی 
باعث شده است مشتری های این کاالی گرانبها، رغبتی به  اقدام به تولید زعفران تقلبی و عرضه در بازار چین کرده اند و این امر

 .خرید زعفران ایرانی نداشته باشند
این تاجر ایرانی ادامه داد: از طرفی دیگر فروش زعفران ایرانی توسط افراد غیرتاجر و غیر حرفه ای در اینترنت یا نمایشگاه های 

رزان و در بسته بندی های غیر استاندارد، عرضه و توزیع گرددمتعدد، باعث شده است این کاال گرانبها به قیمت بسیار ا .  
وی خاطر نشان کرد فروش دانشجویی توسط دانشجویان ایرانی مقیم چین هم در حال حاضر باعث اختالل در فروش بازار چین شده 

غیر تجاری اقدام به فروش در است چرا که این دوستان برای امورات هزینه های زندگی خود در چین به روش های غیر حرفه ای و 
گرم می کنند 1۰۰حد  . 

به گفته وی برخی اوقات این کاالی گرانبها همانند کاالی بی ارزش فروخته می شود و روز به روز این کاالی ناب ایرانی ارزش و 
ربات بزرگی به تجار مقام خود را در بازار چین از دست می دهد این امر نه تنها باعث تخریب بازار زعفران شده است بلکه ض

 .ایرانی صاحب نام که سالها تالش کردند و بازاری مناسب در چین ایجاد کردند وارد کرده است
یوان فروخته می  25تا  2۰به عنوان مثال زعفران سرگلی ایرانی درجه یک که در بازار عمده فروشی، هر گرم حدود  :وی افزود

یوان رسیده است 8تا  6و فروش دانشجویان ایرانی به گرمی  شود حاال متاسفانه با ورود افراد غیر تاجر . 
این تاجر ایرانی تصریح کرد: بازار زعفران تقلبی ایرانی هم داغ است از قاطی کردن زعفران نگین یا سرگل با پوشال و رنگ کردن 

 ....زعفران تا کپی کردن برند ایرانی و 
صل برداشت خود مستقیما به مزارع زعفران ورود می کنند و همان جا زعفران وی همچنین تصریح کرد: اخیرا هم تجار چینی، در ف

مرغوب که حاصل دسترنج کشاورز است را بسیار ارزان خریداری می کنند و خیلی راحت بدون پرداخت مالیات و عوارض و حتی 
  .بدون نظارت بر خرید، بسیار راحت و آسان به مقصد هنک کنگ و چین صادر می کنند

ته وی همچنین نوع درجه یک زعفران بصورت فله به اسپانیا صادر می شود و با بسته بندی جدید و لوکس به نام زعفران به گف
  .اسپانیایی به اروپا و آمریکا صادر می گردد

تصاص وی خاطر نشان کرد که در سال های گذشته زعفران ایرانی از لحاظ کیفیت و مرغوبیت رتبه اول جهان و چین را به خود اخ
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داده بود ولی به دالیل فوق متاسفانه نه تنها باعث کاهش واردات به چین بودیم بلکه نام و رتبه زعفران ایرانی در بازار داخلی چین در 
 .سال های اخیر افت ریادی داشته است

شخص و نظارت و کنترلی در به گفته وی اکثر تجار چینی در بازار چین عالقه ای به خرید زعفران ایرانی ندارند چون استاندارد م
  .تولید و بسته بندی و واردات و توزیع آن وجود ندارد

این تاجر ایرانی گفت: بازار زعفران چین که بازار بزرگی را شامل می شود در انحصار زعفران افغانی است و افغانستان در حال 
 .حاضر باالترین فروش زعفران را در چین و حتی در اروپا و آمریکا دارد

 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83099285


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 زعفران 
ایرنا  – 23/8/1397تاریخ :   

 زعفران مشمول قانون حفظ ذخایر ژنتیکی کشور شد
ژنتیکی کشور، زعفران نیز مشمول این قانون معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تصویب قانون حفظ ذخایر  -ایرنا  -تربت حیدریه 

 .شد
به گزارش ایرنا، کاظم خاوازی روز چهارشنبه در حاشیه پنجمین همایش ملی زعفران در تربت حیدریه طی گفت و گو با خبرنگار 

های بومی  ایرنا افزود: در این راستا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در صدد است برای حفظ ذخایر ژنتیکی بنه
  .زعفران، اطالعات آن ها را جمع آوری و غربالگری نموده و شناسنامه ای برای آن ها تدوین کند

شرکت  700وی همچنین با اشاره بر برگزاری هشتمین رویداد استارت آپی زعفران در تربت حیدریه ، اظهار داشت: هم اکنون 

فت حمایت های مالی صندوق خاص هستند و برگزیدگان این رقابت های دانش بنیان در بخش کشاورزی وجود دارد که مشمول دریا
  .علمی نیز می توانند از مزایای این صندوق بهره مند شوند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: سیاست ما در حوزه زعفران تنظیم بازار است بگونه ای 
نه تعادل بازار به هم بخوردکه نه کشاورز دچار زیان شود و  . 

میلیون لایر بودیم که مانند  2مجتبی مزروعی افزود: در روزهای نخستین برداشت زعفران شاهد افزایش قیمت گل زعفران تا کیلویی 
 .تمام محصوالت نوبرانه با عرضه بیشتر آن به تدریج از قیمت آن نیز کاسته شد

ر مزارع زعفران تربت حیدریه و زاوه استقبال کرد و گفت: این امر به تجارت وی همچنین از حضور بازدیدکنندگان خارجی د
 .زعفران کمک می کند

زعفران یکی از شاخص ترین محصوالت کشاورزی شهرستان تربت حیدریه می باشد که در ایران و جهان رتبه نخست را به خود 
  .اختصاص داده است

درآمد تربت حیدریه است که برای حدود  تولید زعفران یکی از مهمترین منابع اشتغال و هزار نفرروز طی مراحل کاشت،  400

  .داشت و برداشت اشتغال ایجاد می کند
درصد آنها به  9۰هزار نفر است که بیش از  17تعداد بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان زاوه در مجاورت تربت حیدریه نیز 

 .کشت زعفران مشغولند
تا سه  2هزار نفر اشتغال مستقیم و  7۰نفرروز مشغول کار هستند که در مجموع  22۰زعفران در زاوه  به ازای هر هکتار زمین

 .برابر این رقم اشتغال غیرمستقیم ایجاد می کند
توسط دانشگاه بزرگمهر قاینات در شهر قاین برگزار شد 94آبان سال  14و  13چهارمین همایش ملی زعفران  . 

نیز که امروز در تربت حیدریه آغاز به کار کرد تا عصر فردا ادامه داردپنجمین همایش ملی زعفران  .  
کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع است 15۰هزار نفری تربت حیدریه در  225شهرستان  . 

 
 لینک خبر 
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 زعفران 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 28/8/1397تاریخ :   

  درصدی طالی سرخ در بازار/حداقل و حداکثر نرخ زعفران اعالم شد ۲۰کاهش 

سرخ در بازار خبر داددرصدی نرخ طالی  ۲۰عضو شورای ملی زعفران از کاهش  .  
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار

۵طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران درصدی نرخ  2۰، از کاهش جوان  ۵۰۰میلیون و  
میلیون تومان است 11و حداکثر  . 

کاهش نرخ زعفران نسبت به هفته های اخیر ، اما هنوز به نرخ متعادل محصول نرسیدیم  به گفته وی، باوجود  . 
در بازار نباشد آبان ماه، دیگر خبری از قیمت های تصنعی زعفرانبینی می شود که تا پایان به گفته حسینی؛ پیش  . 

عضو شورای ملی زعفران درباره آخرین وضعیت تولید زعفران بیان کرد: با توجه به فراوانی ُگل در مزارع، پیش بینی می شود که 
تن برسد ۴۰۰درصدی تولید به  1۰امسال با افزایش  . 

درصد تولید، رتبه نخست تولید زعفران در جهان را در اختیار گرفت 88بیشتر بخوانید: ایران با    
کنند، نظر ز مسئوالن عرضه کنونی زعفران در بورس کاال را مثبت ارزیابی میوی در پاسخ به این سوال که با وجود آنکه بسیاری ا

شما چیست؟ بیان کرد: هم اکنون محصولی در بورس کاال رد و بدل نمی شود چراکه کشاورزان خرده مالک پس از جمع آوری 
در بورس کاال بیشتر روی کاغذ  محصول تا روشن شدن وضعیت قیمت آن را در انبارها نگه داری می کنند ، از این رو محصول

 .معامله می شود
ماجرا سودی مرتفع کنند، از اینحسینی ادامه داد: افرادی که زعفران را به عنوان کاالی سرمایه ای در خانه های خود نگه داری می
 .نمی شوند چرا که زعفران فلز نیست که بتوان پس از خریداری به منظور سود آن را نگه داری کرد

گفته وی؛ سال گذشته نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش لایر در برابر دالر منجر به نوسان قیمت زعفران در بازار شدبه   . 
این مقام مسئول در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران تصریح کرد: اگر دولت شرایط صادرات را تسهیل کند، میزان 

پیمان سپاری ارزی و موضوع بازگردان ارز به سامانه نیما مشکالتی را ایجاد صادرات افزایش خواهد یافت و در غیر این صورت 
 خواهد کرد

 لینک خبر 
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 زیتون
 خبرگزاری فارس  -22/8/1397تاریخ :

د درصد قیمت نهال زیتون در اراضی شیبدار گیالن یارانه پرداخت می شوپنجاه   
درصد بهای نهال زیتون برای کاشت در اراضی شیبدار  ۵۰مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن اعالم کرد: بیش از 

  .استان گیالن یارانه پرداخت خواهد شد
سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیر باغبانی وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

گیالن در جریان بازدید خبرنگاران از باغات زیتون مجتمع کشت و صنعت گیالن با عالم این مطلب افزود: با توجه به توسعه باغات 
هزار هکتار اراضی این استان مطالعه انجام داده ایم 2در اراضی شیبدار در برنامه ششم توسعه، ما در  . 

هزار اصله نهال زیتون تولید می شود و استان هایی مانند قزوین و زنجان که  2۰۰: در این استان ساالنه منوچهر پارسافر گفت
 .متقاضی نهال هستند می توانند بر اساس شرایط قرنطینه ای، از ما نهال دریافت کنند

درصد این محصول دچار  ۶ار داشت: هزار تن عنوان کرد و اظه 21وی میزان تولید دانه زیتون از استان گیالن را در سال جاری 
 .خسارت ناشی از آفت مگس زیتون شده که عمدتا در اراضی پایین دست سفید رود و در باغات قدیمی و رها شده بوده است

هکتار از این سطح در اراضی پایین دست سفید  231۰هکتار بیان کرد و گفت:  8792پارسافر سطح باغات زیتون استان گیالن را 
ر داردرود قرا . 

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت روغن زیتون، تغییر ذائقه مصرف کنندگان و در راستای سیاست های وزارت جهاد 
درصد به صورت روغن بوده است ۴۵درصد برداشت باغات زیتون کنسروی و  ۵۵کشاورزی امسال در استان گیالن  . 

جوان سازی باغات قدیمی زیتون، استفاده از ارقام جدید و تجاری و ارایه مشوق مدیر باغبانی استان گیالن در عین حال هرس باز 
 .برای تغذیه باغات را از برنامه های مهم این استان در طول برنامه ششم توسعه عنوان کرد

 .وی افزود: برای بهره بردای اقتصادی این محصول، مدیریت کف باغ باید به صورت دقیق انجام شود
7.۵مجتمع کشت و صنعت گیالن نیز گفت: ما امسال رکورد عملکرد تولید  در ادامه مدیر تن دانه زیتون در هکتار را در باغات  

 .زیتون این مجتمع در رودبار داشته ایم
هکتار باغ جدید زیر پوشش این مجتمع داریم، میزان کل  3۰۶هکتار باغ قدیمی و  1۶۰فرهاد نیری با بیان این که درحال حاضر 

این باغات را یک هزار تن در سال عنوان کردتولید  . 
اندوی افزود: کل باغات زیتون این مجتمع به منظور صرفه جویی در مصرف آب، به سیستم آبیاری قطره ای مجهز شده . 

ه و نیری اذعان داشت: این باغ یکی از پنج باغ بزرگ ایران از نظر وسعت و میزان تولید دانه زیتون است و هدف ما تولید دان
 .روغن زیتون برای مصرف خانواده های نیروهای مسلح و عرضه در بازار مصرف است

وی تصریح کرد: در باغات جدید بیشتر ارقام خارجی و تجاری استفاده شده و ظرفیت کنسرو سازی، استحصال روغن و بسته بندی 
 محصول را داریم

 
 لینک خبر 
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 سالمت
 ایرنا  – 28/8/1397تاریخ : 

درصد از واکسن و داروهای دامی در داخل تولید می شودنودو پنج   
داروهای دام، طیور و آبزیان مورد نیاز کشور  واکسن های دامی ودرصد از  ۹۵رییس سازمان دامپزشکی گفت:  -ایرنا  -مهاباد 

تامین می شود توسط شرکت های داخلی تولید و . 

علی رضا رفیعی پور روز دوشنبه در جریان سفر یکروزه خود به مهاباد که به منظور بهره برداری از بزرگترین واحد کشتارگاهی 
درصد از واکسن های مورد  3۰ایرنا اظهار داشت: عالوه بر این هم اکنون بیش از  غرب کشور انجام شد، در گفت و گو با خبرنگار

  .نیاز طیور نیز در داخل تامین می شود
خوشبختانه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید واکسن ها و داروهای دامی نیز که می تواند نیاز یکسال کشور را تامین کند،  :وی گفت

داخل کشور خریداری شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، ضمن اینکه کارخانه های تولید دارو و از خارج وارد و نیز در 
 .واکسن بطور منظم در حال فعالیت هستند

رفیعی پور با بیان اینکه واکسن دام و طیور به میزان کافی برای مقابله با بیماری ها مختلف در کشور ذخیره سازی شده است، اضافه 
عالوه بر این بخشی از مازاد تولیدات داروهای دامی و واکسن نیز به خارج صادر می شودکرد:  . 

 
 بیماری آنفلوانزای پرندگان کنترل شده است **

رییس سازمان دامپزشکی گفت: با تدابیر کارشناسان دامپزشکی از جمله رصد، پایش و تشخیص به موقع و با تفویض اختیارات به 
اری آنفلوانزای پرندگان در سالجاری به خوبی کنترل شده استهمکاران استانی، بیم . 

کشور دیگر در حوزه اروپا و آسیا با طغیان این بیماری  6۰ایران و بیش از  1396و  1395وی افزود: در حالی که طی سال های 
حوزه تخمگذار این بیماری به میزان مواجه شده بود، با اقدامات به موقع پیشگیرانه از جمله واکسیناسیون به موقع جمعیت طیور در 

درصد در سال جاری مهار شد 95 . 
رفیعی پور اضافه کرد: با اجرای رصد، پایش و آزمایش های الزم در حوزه مناطق وحشی از جمله تاالب ها، مناطق روستایی و 

ردصنعتی و واکسیناسیون هدفمند، نگرانی در زمینه بروز این بیماری تا پایان امسال وجود ندا .  
میلیون قطعه طیور بر اثر  25استان کشور درگیر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بودند و بیش از 24وی با بیان اینکه پارسال 

این بیماری در کشور تلف شدند، گفت: کاهش این بیماری در کشور نشان دهنده ارتقای سطح آگاهی مردم و اقدامات پیشگیرانه 
  .سازمان است

ر یادآوری کرد: اگر اقدامات پیشگیرانه و پایش های مستمر دامپزشکی در سراسر کشور و اطالع رسانی و ارتقای آگاهی رفیعی پو
مردم برای رعایت نکات بهداشتی از طریق رسانه ها نبود، امسال شاهد خسارات جبران ناپذیری در خصوص آنفلوانزای فوق حاد 

  .پرندگان می شدیم
ورزی و رییس سازمان دامپزشکی کشور، کشتارگاه صنعتی طیور مهاباد در زمینی به وسعت چهار هکتار با حضور وزیر جهاد کشا

میلیارد لایر به  2۰۰هزار قطعه انواع طیور با سرمایه گذاری  6و زیربنای هشت هزار مترمربع و ظرفیت کشتار روزانه چهار تا 
 .بهره برداری رسید

 
 لینک خبر 
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 سالمت 
باشگاه خبرنگاران جوان – 2۵/8/1397تاریخ :   

  نفلوانزای حاد پرندگان/ خبری از اپیدمی بیماری نیستمیلیون دوز واکسن آ 18۰نیاز ساالنه 
میلیون دوز واکسن آنفلوانزای حاد پرندگان برای واکسینه شدن طیور  18۰تا  14۰یک مقام مسئول گفت: سازمان دامپزشکی ساالنه 

  .نیاز دارد
وگو با خبرنگار علیرضا اکبرشاهی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور سازمان دامپزشکی کشور در گفت

میلیون دوز واکسن آنفلوانزای حاد پرندگان  3۰، از واردات نگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا صنعت،تجارت و کشاورزی

هزار پرنده مورد استفاده قرار گرفته  7۰۰میلیون و  8میلیون دوز از این میزان برای واکسینه شدن  2۰تاکنون   خبر داد و گفت:
ناسیون طبق برنامه صورت میلیون دوز مابقی در حال انجام کارهای آزمایشگاهی است که به محض اتمام، واکسی 1۰است و 

گیردمی . 
میلیون دوز واکسن آنفلوانزا نیاز دارد، افزود: با توجه به مشکلی که در  18۰تا  14۰وی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی ساالنه 

سفارش از قبل  تأمین واکسن آنفلوانزای حاد پرندگان داریم و هر کشوری توان ساخت آن را ندارد، از این رو واردات آن مستلزم
 .است

های واردکننده فراخور میلیون دوز واکسن برای سال جاری خبر داد و گفت: براین اساس شرکت 15۰اکبرشاهی از صدور مجوز 
دهندوضعیت، واردات را انجام می . 

هت واکسینه شدن طیور میلیون دوز واکسن ج 15تا  1۰این مقام مسئول ادامه داد: براساس برنامه ریزی سازمان دامپزشکی، ماهانه 
شودوارد کشور می . 

کانون در استان چهارمحال و بختیاری و یک کانون در  2وی درباره آخرین وضعیت آنفلوانزا حاد پرندگان در کشور افزود: تاکنون 
های خود استاستان مازندران به بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان مبتال شده و در حال معدوم سازی گله . 

دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور از کاهش بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و مدیرکل 
انفجار شیوع بیماری همانند سال گذشته خبری نباشد   گفت:با ادامه روند کنترل بیماری در سال جاری انتظار می رود که از . 

رنامه واکسیناسیون استان های تهران، قم، البرز و قزوین و در فاز دوم آذربایجان شرقی و اصفهان اکبرشاهی ادامه داد: در فاز اول ب
 .و فاز سوم مزارع مرغ مادر استان های مازندران، گیالن و گلستان اضافه خواهد شد

های جوان قبل پولت جوجه رود، بیان کرد:های جوان یک ضرورت به شمار میهای جوجهوی با اشاره به اینکه واکسیناسیون پولت
 .از رسیدن به مرحله تولید باید واکسینه شوند و هم اکنون این امر در استان اصفهان عملیاتی شده است

های جوان استقبالی نکردند، افزود: این مقام مسئول با اشاره به اینکه مرغداران استان آذربایجان شرقی از واکسینه شدن پولت جوجه
مرغداران این استان هستیم تا با واکسینه شدن جوجه ها خطر ابتال به بیماری به حداقل برسددر حال رایزنی با  . 

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های در پایان طی توصیه ای به مرغداران تصریح کرد: اطالع رسانی به موقع و سریع 
عایت مسائل امنیت زیستی از سوی مرغداران در کنترل مبنی بر تلفات و افت مصرف دان در واحد ها و همچنین ر  مرغداران

 .بیماری تاثیر بسزایی دارد
 

 لینک خبر 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 خبرگزاری فارس  – 29/8/1397تاریخ : 

 با حضور مسئوالن شیالت؛ نخستین مزرعه تولید تیالپیا در کشور به بهره برداری رسید 
با مجوزهای رسمی نهادهای مربوطه شروع به فعالیت  نخستین مزرعه تولید تیالپیا که توسط مرکز اقتصاد مقاومتی حامی و

  .کرد،دیروز در بافق یزد به بهره برداری رسید
به گزارش خبرگزاری فارس، نخستین مزرعه تولید تیالپیا که توسط مرکز اقتصاد مقاومتی حامی و با مجوزهای رسمی نهادهای 

اری رسیدمربوطه شروع به فعالیت کرد،دیروز در بافق یزد به بهره برد . 
رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، امروز در مراسم رونمایی از طرح تولید و برداشت ماهی تیالپیا برای نخستین بار در 

کشور با مشارکت بخش خصوصی در بافق یزد، گفت: خوشبختانه با مساعدت سازمان حفاظت محیط زیست کشور و تالش بی وقفه 
تیالپیا در کشور کلید خورد و در آینده ای نزدیک، مزارع مشابه در استان های خراسان جنوبی، سمنان و محققان علوم شیالتی، تولید 

 .قم نیز به چرخه تولید این ماهی مغذی اضافه خواهند شد
بزیان محمد پورکاظمی، با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و مرکز تحقیقات ملی آ

آب های شور، پژوهش در راستای تولید تجاری تیالپیا است، افزود: سیستم تولید این ماهی به نحوی پایه ریزی شده که کف استخر به 
درصد آب  1۰۰دلیل عایق بندی با الینر، نشتی آب نداشته و محوطه نیز چون به صورت گلخانه ای است، تبخیری ندارد. بنابراین 

ی عمل کرده و مواد غذایی و ضایعات تولید شده دوباره به داخل سیستم برمی گرددموجود به صورت چرخش . 
وی با تاکید بر اینکه تولید تیالپیا در این مزرعه با رعایت کامل اصول ایمنی زیستی و برخورداری از مجوزهای الزم صورت می 

تن ماهی برداشت کرد. مزرعه رونمایی شده نیز تا  3۵۰ تا 2۵۰گیرد، عنوان کرد: به طور معمول به ازای هر هکتار، می توان بین 
کندتن ماهی تیالپیا به بازار عرضه می ۵۰پایان سال جاری حدود  . 

هزار تن تیالپیا در کشور برنامه ریزی شده و در مراحل بعدی، افزایش تولید  ۵۰به گفته پورکاظمی، در مرحله نخست، برای تولید 
بازارهای خوبی در منطقه برای آن وجود دارد که با توجه به تولید استاندارد در ایران، می توان  برای صادرات مد نظر است. زیرا
 .از این فرصت نهایت بهره را برد

رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور با بیان اینکه حمایت از کاالی ایرانی، سرلوحه کار وزارت جهاد کشاورزی است، ادامه 
وم شیالتی کشور آمادگی دارد تا دانش فنی تولید تیالپیا چه از لحاظ تک جنس سازی و تبدیل به ماهی نر و داد: موسسه تحقیقات عل

چه از نظر سیستم پرورش و غذادهی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا از این مسیر، گامی موثر در درآمدزایی، اشتغالزایی 
چرخه تولید تیالپیا از ساخت خوراک گرفته تا فرآوری، در داخل کشور امکان پذیر  چراکه انجام کل .و افزایش تولید پروتئین بردارد

 .است
پورکاظمی گفت: راه اندازی و تکمیل فاز اصالح نژاد تیالپیا نیز یکی دیگر از اقدامات موسسه به شمار می رود که توسط مرکز 

مولدین شناسنامه دار می شوند و هم در میزان تولید در واحد  با این روش، هم .تحقیقات ملی آبزیان آب های شور یزد دنبال می شود

گیرند، از سطح و کیفیت آن، بهبود چشمگیری حاصل خواهد شد. بر همین اساس، بچه ماهیانی که در اختیار بخش خصوصی قرار می
 .سالمت باال و صفات برتر برخوردار خواهند بود

دالر دانست و افزود: تولید تیالپیا در داخل  2.۵تا  2ا در بازارهای جهانی را بین این مقام مسئول، قیمت هر کیلوگرم گوشت تیالپی
کشور، دستاورد مهمی به شمار می رود. زیرا به غیر از جلوگیری از خروج ارز و کمک به چرخه اقتصاد، در شرایط خشکسالی و 

های شیرین، می توان از منابع آب های شور در مکان های مستعد استفاده کردمحدودیت آب . 
لیرغم تبلیغات سوء برخی از افراد، خوشبختانه مصرف این ماهی در میان مردم از استقبال قابل توجهی پورکاظمی معتقد است: ع

توان ادعا کرد که تولید تیالپیای داخل نه تنها هیچ مشکلی برای سالمتی ندارد، بلکه با رعایت  برخوردار است و با اطمینان کامل، می
مصرف آن برای کودکان، بیماران، سالخوردگان و حتی زنان باردار به شدت کامل اصول پرورشی و بهداشتی صورت گرفته و 

 .توصیه می شود
در این مراسم طهماسبی قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زینی وند معاون اقتصادی استانداری یزد، سجادی 

ایران و جمعی از مدیران و مسئوالن همراه و اعضای  پور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، شکوری نماینده سازمان شیالت
 .کارگروه تیالپیا حضور داشتند
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 شیالت 
ایرنا  – 23/8/1397تاریخ :   

هزار تن اعالم شد 4۷۷تولید آبزیان در کشور   
هزار تن آبزیان در کشور گفت: از این میزان  4۷۷معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت کشور با اشاره به تولید  -ایرنا  - نوشهر

هزار تن در حوزه دریای خزر برداشت می شود 1۵۰ . 
آبزی پروری در به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین عبدالحی روز چهارشنبه در همایش منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه 

هزار تن خواهد  5۰۰براساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال تولید آبزیان در کشور به  :حوزه دریای خزر در نور افزود

 .رسید
هزار تن انواع آبزیان رتبه بیست و یکم دنیا را دارد 477وی گفت: جمهوری اسالمی ایران در مجموع با تولید  . 

هزار نفر به صورت مستقیم در بخش تولید  7۰سازمان شیالت کشور خاطر نشان کرد: هم اکنون حدود معاون توسعه آبزی پروری 
 .ماهیان آبزیان فعالیت دارند

مزرعه پرورش ماهی  1۰۰عبدالحی همچنین به ظرفیت باالی کشور در پرورش ماهیان خاویاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
تن خاویار  1.5ی توسط بخش خصوصی در کشور وجود دارد که سال گذشته در این مراکز هزار فیل ماه 4۰۰خاویاری با حدود 

 .تولید شد
وی به بازار خوب خاویار و حمایت های صورت گرفته برای افزایش تولید خاویار در کشور اشاره و اظهارداشت: براساس برنامه 

تن برسد 4تا  3ار در کشور به ریزی های صورت گرفته امسال پیش بینی می شود میزان برداشت خاوی . 
 16۰معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت کشور به تولیدات ماهی قزل آال در آب شیرین اشاره کرد و گفت: ایران با تولید 

 .هزار تن قزل آال در آب شیرین رتبه نخست دنیا را دارا است
میلیون بچه ماهی در  4۰۰ر سواحل خزر افزود: ساالنه بیش از عبدالحی همچنین با اشاره به وجود هشت مرکز تکثیر بچه ماهی د

 .این مراکز تولید و رهاسازی می شود
 .به گفته وی، عمده ماهیان تولیدی و رها شده بچه ماهی سفید و خاویاری است

پیش بانک های عامل وی دریافت تسهیالت با بهره باال را دغدغه بخش خصوصی در تولید آبزیان برشمرد و خواستار تعامل بیش از 
 .در پرداخت تسهیالت شد

دهه گذشته گفت:  2جشنواره طبخ آبزیان در  6۰معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت کشور با اشاره به برگزاری بیش از 
ه سرانه مصرف ماهی کشور در اوایل انقالب اسالمی یک کیلوگرم بود اما امروز با برنامه ریزی و تبلیغات صورت گرفته ب 11 

کیلوگرم است 2۰کیلوگرم رسید و این در حالی است که سرانه مصرف ماهی در دنیا  . 
هزار هکتار  11هزار تن میگو در سال جاری را یک موفقیت بزرگ دانست و گفت: این میزان میگو در سطح  4۰عبدالحی برداشت 

هزار تن بوده است 32شت میگو در کشور از مزارع کشت میگو کشور برداشت شد در حالی که در سال گذشته میزان بردا . 
همایش یک روزه منطقه ای چالش ها و راهکارهای توسعه آبزی پروری در حوزه دریای خزر در نور با هدف تعامل و پیوند بیشتر 

 .دانشگاه با صنعت آبزی پروری برگزار شد
ی خود را برای توسعه صنعت آبزی پروری در در این همایش قرار است تعدادی از کارشناسان و متخصصان راهکارهای پیشنهاد

  .حوزه دریای خزر ارائه دهند
در این همایش عالوه بر مسئوالن سازمان شیالت کشور، فعاالن حوزه شیالت و بخش خصوصی، دامپزشکی، محیط زیست و 

  .مسئوالن شیالت استان های گیالن، مازندران و گلستان حضوردارند
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 شیالت 
ایرنا  – 28/8/1397تاریخ :   

های بافقپرورش ماهی این بار در آب های شور بیابان  

های های ایران و خصوصا آبها قبل، بیابانشود، از سالهمیشه تصور بر این بود، ماهی در دریا تکثیر، تولید و صید می -ایرنا  -یزد 

شده استنیز به محلی برای پرورش ماهی تیالپیا از جمله در استان یزد تبدیلشور  . 
کشور ازجمله چین، فیلیپین، تایلند ، عربستان ، مصر  14۰تیالپیا، دومین ماهی تولیدی جهان پس از کپور ماهیان است که در بیش از 

ماهی به ارزش هفت میلیارد دالر در جهان تولید و روانه حدود پنج میلیون تن این  2۰16شود و در سال و آمریکا پرورش داده می
  .بازار مصرف شد

هزار تن فیله تیالپیاست که  12بیانگر واردات  1395صورت وارداتی تامین و عرضه می شود و آمار سال اما در ایران بیشتر به
میلیون دالر ارز از کشور خارج شد 5۰برای واردات آن حدود  .  

که تولید تیالپیا در کشور عالوه بر جلوگیری از خروج ارز، ظرفیت درآمدزایی به میزان چهار هزار میلیارد  کارشناسان معتقدند
کندآموخته دانشگاهی به سبب وجود بازارهای صادراتی در منطقه فراهم میتومان و ایجاد اشتغال متناسب با آن را برای قشر دانش .  

زیست عنوان می شد که در سال های سازمان حفاظت محیطوه این ماهی در کشور مخالفتترین دالیل نبود تولید انبیکی از عمده
شور کشور را دارد ، موافقت این سازمان ویژه یزد که تنها مرکز تحقیقات ماهیان آبهای مرتبط بههای مسئوالن استانبا تالش 1397

  .جلب شد
شور که برای مصارف کشاورزی های رین نیست و از آب چاه، قنات و آبهای شیبرای آب موردنیاز پرورش این ماهی نیازی به آب

ای بیابانی است برای توان برای پرورش تیالپیا استفاده کرد به همین دلیل شهرستان بافق در استان یزد که منطقهشود، میاستفاده می
  .پرورش آن در نظر گرفته شد

های محیطی در این شهرستان تعطیل شد، امسال با تالشقبل به خاطر مسائل زیستولی پرورش و تکثیر تیالپیا از حدود چهار سال 
  .صورت گرفته دوباره از سر گرفته شد

در این زمینه در جلسه پنجم آبان ماه ستاد راهبری مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد، استاندار وقت یزد گفته بود: بر اساس اعالم رئیس 
ش تیالپیا در این استان آزاد استزیست ، پرورسازمان حفاظت محیط .  

زیست ، پرورش این ماهی در یزد، قم، سمنان و خراسان جنوبی آزاد محمود زمانی قمی افزود: بر اساس ابالغ سازمان حفاظت محیط
آموخته دانشگاهی تأثیرگذار باشدتواند این بخش در کاهش نرخ بیکاری قشر دانشاست و می .  

کار خود را در راستای فرایند تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی و  6۰شور کشور از اواخر دهه ماهیان آبنخستین ایستگاه تحقیقات 
  .گرم آبی، فیله ماهی و ماهیان خاویاری در بافق آغاز کرد و همچنان فعال است

صورت مجوز پرورش این ماهی به های آزاد دسترسی ندارد، پیگیری مسئوالن جواب داد و اخیراً از آنجایی که بافق به رودخانه و آب
استخر این شهرستان صادر شد 1۰آزمایشی در  .  

محیطی مشکلی ندارد، مجوز تکثیر و اینک با تحقیقات گسترده و رسیدن به این نتیجه که پرورش تیالپیا در بافق ازنظر زیست هم
د در مزارع کشاورزی و استخرهای خود با استفاده از تواننبرداران میگونه ارزشمند در این شهرستان صادر شد و بهرهپرورش این

شور به پرورش آن بپردازندآب .  
های شور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری یزد درباره اهمیت جایگاه استان در پرورش ماهی در آب

یر و پرورش آبزیان و ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و توزیع بچه ماهی های تولید، تکثتواند با محور بافق یکی از قطبمی گوید: ایران می
  .برای کشور باشد

ها بنیان در گلخانهصورت دانشگونه جانوری بهعلی زینی وند ، تأمین آب را یکی از مشکالت این حوزه دانست و افزود: پرورش این
تا  2۰تن، زمینه اشتغال  3۰۰گین تولید تواند راهگشا باشد،در این طرح در کمتر از یک هکتار، با میانمی نفر، با آب مصرفی  25

لیتر و با هزینه کمتر از یک میلیارد تومان در حال انجام است 2.5کمتر از  .  
هزار قطعه بچه ماهی تیالپیا در استان وجود دارد که  1۰۰همچنین رئیس جهاد کشاورزی یزد یادآور شد: توان تولید و تکثیر ساالنه 

شده استریزیهزار قطعه برنامه 45۰ید برای تول .  
سید جمال سجادی پور با اشاره به اینکه ماهی تیالپیا پس از کپور دومین ماهی پرورشی جهان است، خاطرنشان کرد: تولید توأم ماهی 

حقیقات بافق ، زمینه واحد مرکز ت 1۰ای ارگانیک در سیستم آکواپونیک برای نخستین بار در یزد انجام شد و در و محصوالت گلخانه
شده استبینیهزار تن تولید در هر واحد پیش 2اشتغال یک هزار نفر با  .  

گذاری کرده میلیارد لایر سرمایه 26۰همچنین فرماندار بافق گفت: بخش خصوصی برای تکثیر و پرورش تیالپیا در این شهرستان، 
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  .است
مزرعه کشاورزی پرورش تیالپیا  2۰زیست برای ایجاد موافقت سازمان محیطوگو با خبرنگار ایرنا از محمد زاده رحمانی در گفت

شور منطقه فراهم شدهزار تن این ماهی در استخرهای آب 15تا  1۰خبر داد و اظهار داشت: با این اقدام امکان تولید  .  
تن، همزمان در مرکز  2۰۰لید ساالنه باب استخر پرورش ماهی تیالپیا هرکدام به مساحت یک هزار مترمربع با ظرفیت تو 6امروز، 

برداری رسیدشور کشور واقع در بافق به بهرهتحقیقات ماهیان آب .  
تن ماهی آماده صید وجود دارد 3۰اکنون در این استخرها به گفته سرپرست مدیریت امور شیالت و آبزیان یزد هم .  

ورش ماهی تیالپیا نیز آغاز شد و ظرفیت تکثیر این مجموعه محمد زارع افزود: امروز ساخت نخستین مزرعه خصوصی تکثیر و پر
هزار تن ماهی تیالپیا را نیز پرورش دهد 2تواند در سال سه میلیون قطعه بچه ماهی است و می .  

 میلیارد لایر است ، اظهار 6۰گذاری مرحله اول این طرح سرپرست مدیریت امور شیالت یزد در ادامه با اشاره به اینکه سرمایه
گذاری زیست ، درخواست سرمایهگونه آبزی در استان از سوی سازمان حفاظت محیطداشت: از چند ماه قبل با آزاد شدن پرورش این

یافت در بخش ساخت مراکز پرورش این ماهی افزایش .  
عالوه بر جلوگیری از خروج شود بینی میهای دولت و آزاد شدن پرورش تیالپیا در کشور از جمله در یزد ، پیشبا توجه به حمایت

گذاری و اشتغال جوانان استان فراهم شودها دالر ارز ، زمینه جذب سرمایهمیلیون .  
سال رتبه برتر در  25با  -بنیان های صنعتی ، معدنی و نساجی و حتی علمی و علوم دانشعنوان یکی از قطباستان یزد که تاکنون به

تواند در بخش شیالت نیز مطرح شودبا این تحول میشود کشور شناخته می -آزمون سراسر  .  
کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد قرار دارد 11۰هزارنفری بافق در فاصله  5۰مرکز شهرستان  .  
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 شیر و فرآورده ها
 ایرنا  – 29/8/1397تاریخ : 

 شیر خشک شتر در خراسان جنوبی تولید می شود
جنوبی گفت: شیر خشک شتر نخستین بار در این  معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان -ایرنا  -بیرجند 

فراهم کرده اندکارخانه فرآورده های لبنی در این زمینه شرایط الزم را  استان تولید می شود و چهار . 

سید جالل مدرسی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این چهار کارخانه مواد لبنی مجوزهای الزم را برای تولید 
  .شیر و دوغ پاستوریزه و سیب سالمت اخذ کرده اند و به زودی تولید شیر خشک شتر در برنامه واحد تولیدی قرار می گیرد

تاکنون شیر خشک شتر در هیچ جای کشور تولید نشده است لذا خراسان جنوبی نخستین گام را برداشته و از این طریق وی بیان کرد: 
  .صادرات هم خواهیم داشت

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: به دلیل اینکه ماندگاری شیر شتر پاستوریزه یا به 
است به سمت تهیه شیر خشک رفته ایم که اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده استشکل دوغ، کم  .  

وی گفت: در این زمینه دوره های آموزشی با حضور شرکت های فعال برگزار شد و امروز و فردا نیز در مرکز استان دوره 
دآموزشی با همکاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای شترداران برگزار می شو .  

تن شیر شتر در این استان  2هزار نفر شتر در خراسان جنوبی وجود دارد و روزانه  3۰مدرسی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 
  .تولید می شود که از نظر خواص درمانی و خوراکی بسیار مفید است

ان سیستان و بلوچستان در جایگاه دوم درصد جمعیت شتر کشور را به خود اختصاص داده و بعد از است 2۰وی گفت: خراسان جنوبی 
  .جمعیت شتر کشور است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه اقلیم استان برای پرورش شتر بسیار مناسب است 
یمافزود: باید به عنوان بخش دولتی شرایط ارگانیک مدنظر سرمایه گذاران را در استان تامین کن .  

وی گفت: در پایان این دوره آموزشی که در ارتباط با نحوه دوشیدن بهداشتی شتر در حال برگزاری است، قراردادهایی با شترداران 
  .منعقد و از هفته آینده شیر شتر استان جمع آوری می شود
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 شیر و فرآورده ها
باشگاه خبرنگاران جوان  – 23/8/1397تاریخ :   

  به میزان تولید ندارد کاهش تولید شیرخام معنا و مفهوم ندارد/ افزایش قیمت شیر ارتباطی
یابد، از این رو تولید درصد افزایش می 8تا  7یک مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه تولید شیرخام در گاودارهای صنعتی ساالنه 

 .شیرخام معنا و مفهوم ندارد
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

، با بیان اینکه سازمان حمایت باید پاسخگوی افزایش قیمت محصوالت لبنی در بازار باشد، اظهار کرد: اگرچه خبرنگاران جوان
ت لبنی مربوط به شیرخام است، اما افزایش نرخ شیرخام به حدی نبوده که ظرف مدت سه ماه قیمت بخشی از افزایش قیمت محصوال

را تا دو برابر گران کند  محصوالت لبنی . 
های لبنی موضوع کمبود تولید شیرخام را دلیل اصلی افزایش قیمت لبنیات اعالم وی افزود: علی رغم آنکه بسیاری از کارخانه

شیرخام صحت ندارد و کارخانه های لبنی برای اظهارات خود باید مستندات ارائه دهند کنند، اما کمبودمی . 
عزیزاللهی ادامه داد: با توجه به آنکه دام موجود زنده است، از این رو نمی توان افزایش یا کاهش قیمت شیرخام را منوط به میزان 

سرانه تولید دستخوش تغییر و تحوالت قرار می گیرد و این گونه  تولید دانست چرا که تولید شیرخام تنها با کاهش جمعیت دامی و
 .نیست که تولید شیرخام در صنعت دامپروری به فوریت افزایش یا کاهش یابد

های گذشته در حال انجام است، بیان کرد: طبق آمار، تولید شیرخام این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولید شیرخام مثل روال سال
میلیون و  5به  94هزارتن در سال  4۰۰  درصد افزایش دارد به طوریکه تولید از سه میلیون و8تا  7های صنعتی ساالنه گاوداری 

هزارتن در سال جاری رسیده است 2۰۰ . 
 .به گفته وی، تولید شیرخام درگاوداری های صنعتی کاهش پذیر نیست، مگر آنکه بیماری و تلفات سنگینی در بخش ایجاد شود

های روستایی و عشایری است، افزود: درصد تولید شیرخام مربوط به دامداری 48امل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه مدیرع
کاهش و افزایش تولید شیرخام در بخش دامداری های روستایی و عشایری مستلزم اطالعات و آمار است، از این رو بی دلیل نباید 

میزان تولید ارتباط دهیم افزایش یا کاهش قیمت شیرخام را به . 
درصد تولید شیرخام در بخش دام سنگین اتفاق می افتد، بیان کرد: با توجه به آنکه گوسفند و بز شیر چندانی  9۰وی با اشاره به اینکه 

ه است که در کشتارگاه ها افزایش نیافت 97و سال  96کند، بنابراین طبق آمار میزان کشتار دام سنگین در اواخر سال تولید نمی
 .بخواهیم موضوع نوسان قیمت را به تولید ارتباط دهیم

هزار راس اعالم کرد و افزود: این رقم بدان معناست که کشتار  3۰۰عزیزاللهی متوسط کشتار دام در کشتارگاه ها را یک میلیون و 
اساس علمی ندارد غیر استانداردی در بخش دام سنگین رخ نداده است، از این رو کاهش تولید شیرخام پایه و . 

درصد نسبت 7دامداری صنعتی نشان می دهد که تولید شیرخام حدود  18۰تا  17۰این مقام مسئول ادامه داد: بررسی های میدانی از 
 .به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است

لبنی مطرح شد درحالیکه قیمت به گفته وی از دوماه گذشته در پی نوسان قیمت شیرخام، موضوع کاهش تولید شیرخام میان صنایع 
 .تحت تاثیر عوامل دیگر با نوساناتی در بازار روبرو شده است

 ادعای کارخانه های لبنی صحت ندارد/ جذابیت صادرات با نوسان نرخ ارز
را تامین کنند،  عزیزاللهی در پاسخ به این سوال که چرا کارخانه های لبنی ادعا می کنند که دامداران نمی توانند شیر مورد نیاز شان

هزارتن از  7۰۰تا  6۰۰به محصوالت لبنی تبدیل می شد و تنها ساالنه   های گذشته بخش عمده شیرخاماظهار کرد: در سال
محصوالت تولیدی به بازارهای هدف صادر می شد، درحالیکه امسال به دنبال نوسان نرخ ارز، انگیزه صادرکنندگان برای صادرات 

 .باال رفت
ماهه ابتدای امسال خبر داد و گفت: با توجه به ممنوعیت 6اتحادیه دامداران از کاهش صادرات محصوالت لبنی در مدیرعامل 

صادرات شیرخشک، بخشی از شیرخام تولیدی پس از تبدیل به شیر خشک و محصوالت لبنی به صورت غیر رسمی از کشور خارج 
 .می شود

تن شیرخام جذب کارخانه های لبنی می شود که بخشی از این میزان پس از  5۰۰2وی در ادامه افزود: در شرایط کنونی روزانه 
تبدیل به فرآورده های لبنی در داخل مورد استفاده قرار می گیرد و بخش دیگر به سبب جذابیت صادرات از مسیرهای مختلف از 

 .کشور خارج می شود
هزار تومان داد و ستد می شود، از این رو این  6۰دالر معادل 4به گفته عزیزاللهی با وجود آنکه هر کیلو پنیر در کشور عراق 
 .موضوع منجر به ایجاد رقابت در بین صادرکنندگان شده است
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این مقام مسئول با اشاره به چالش های پیش روی صادرات بیان کرد: با توجه به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، 
طریق مسیرهای غیر رسمی انجام می شود چرا که در آن صورت صادرکنندگان می توانند ارز  تصور ما بر آن است که صادرات از

 .خود را به صورت آزاد وارد کشور کنند
میلیون تن شیرخام در  6.5وی از افزایش تقاضای کارخانه ها برای خرید شیرخام از دامداران خبر داد و گفت: تا سال گذشته، حدود 

 8استفاده قرار می گرفت، اما امسال به سبب افزایش انگیزه کارخانه ها برای صادرات، تقاضای آنها به کارخانه های لبنی مورد 
 .میلیون تن رسیده است که درنهایت این ازدیاد تقاضا، موضوع قیمت شیرخام را تحت تاثیر خود قرار می دهد

افزود: با توجه به افزایش رقابت کارخانه ها برای جذب  عزیزاللهی با اشاره به اینکه کاهش تولید شیرخام معنا و مفهوم ندارد،
شیرخام، اتحادیه به دنبال آن است تا نگذارد قیمت از حدی باالتر رود چرا که این امر خانوارها را برای خرید با مشکالتی روبرو می 

 .کند
 قیمت شیرخام تابع کیفیت است

، یک هزار و 93شیرخام بیان کرد: قیمت مصوب هر کیلو شیرخام در سال مدیرعامل اتحادیه دامداران درباره آخرین وضعیت قیمت 
، ثابت بود و درنهایت موجب شد تا دامداران دچار 96تومان بود که علی رغم پیگیری های صورت گرفته این نرخ تا سال  44۰

 .ضرر و زیان شوند
تومان اعالم کرد  57۰درصدی یک هزار و  9را با افزایش وی ادامه داد: از ابتدای سال، ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو شیرخام 

 .که این نرخ به سبب رشد چشمگیر هزینه های تولید معتدل نبود و به همین خاطر از ابتدا اجرایی نشد
درصد  4.5متوسط قیمت هر کیلو شیر   هم اکنون :این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت شیرخام تابع کیفیت است، افزود

و شیرهای با کیفیت کمتر   تومان 3۰۰هزار و  2تا  25۰هزار و  2درصد پروتئین و بار میکروبی پایین  3.5ی،چرب تومان  1800

 .است
عزیزاللهی در پایان با اشاره به اینکه بخش عمده شیر تولیدی درجه یک نیست، تصریح کرد: با توجه به آنکه گاوداری های صنعتی 

جه یک تولید می کنند و شیر بخش روستایی و عشایری کیفیت پایین تری دارد، از این رو بخش عمده و بزرگ عمدتا شیر کیفی و در
 .شیر درجه یک گاوداری ها برای تولید شیرخشک مصرفی نوزاد مصرف می شود

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
 خبرگزاری فارس  -29/8/1397تاریخ : 

 صادرات دلیل باال رفتن قیمت لبنیات است/ دولت از اعمال تکلیف برای تولیدکنندگان بپرهیزد 
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه افزایش چند ماه اخیر قیمت لبنیات به دلیل باال رفتن صادرات این محصول است، گفت: 

آیدهای تولید ایجاد شود قیمت پایین میبپرهیزد، اگر ظرفیت های تکلیفی روی تولیدکنندگاندولت باید از اعمال برنامه .  
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه دلیل افزایش قیمت لبنیات در چند ماه اخیر چه احمدعلی کیخا در گفت

بت بیشتری داشته باشد، بنابراین فرصتی بوده است، گفت: افزایش نرخ ارز باعث شد، لبنیات ایران در بازارهای جهانی قدرت رقا
 .برای تولیدکنندگان شد تا محصوالتشان را صادر کنند

 .وی گفت: افزایش صادرات و باال رفتن تقاضا باعث شد، قیمت داخل افزایش یابد
تولیدکنندگان ایجاد های گذشته پایین بودن نرخ ارز هزینه پنهانی را برای رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین ادامه داد: سال

کرده بود و قدرت رقابت را از آنها گرفته بود، اما اکنون قدرت رقابت آنها با افزایش نرخ ارز بیشتر شده و گرایش به صادرات 
 .افزایش یافته است

و دامداران  خواهد، قیمت محصوالت لبنی را کاهش دهد، حق ندارد، هزینه و فشار را به جامعه کشاورزاندولت اگر می :کیخا گفت

های تکلیفی های تولید را افزایش دهد که در این صورت قیمت متعادل خواهد شد. دولت باید از برنامهتحمیل کند. دولت باید ظرفیت
  .برای تولیدکنندگان بپرهیزد

مام شده تولید پایین کنیم، گفت: در صورتی که از تولید حمایت شود و قیمت تمحور حمایت میوی با بیان اینکه از تولید صادرات
  .بیاید، قیمت محصوالت کشاورزی مانند لبنی هم کاهش خواهد یافت

فارس منبه گزارش فارس این موضوع توسط کاربران سامانه   .پیشنهاد شده بود که توسط خبرنگار فارس پیگیری شد 
 

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://my.farsnews.com/c/301
https://www.farsnews.com/news/13970828001173/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
 صادرات و واردات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 2۶/8/1397تاریخ :   

  هزارتن کاالی اساسی در سال جاری/ ذرت صدرنشین واردات شد 4۵۰میلیون و  1۰واردات 
میلیون دالر وارد کشور شده است 3۴3میلیارد و  ۵اسی به ارزش هزار تن کاالی اس ۴۵۰میلیون و  1۰جاری طی هفت ماهه سال .  

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش  هزار تن کاالی  ۴۵۰میلیون و  1۰جاری به نقل از گمرک، طی هفت ماهه سال 
های خوراکی، های روغنی، دارو، روغندالر وارد کشور شده است. ذرت، برنج، دانه میلیون 3۴3میلیارد و  ۵اساسی به ارزش 

جاری وارد کشور قند و شکر و گندم ازجمله کاالهای اساسی هستند که طی هفت ماهه سال  گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود،
اندشده . 

میلیون دالر  118ارزش یک میلیارد و   هزار تن به 7۶۶میلیون و  ۴ذرت در صدر کاالهای اساسی وارد شده قرار دارد که به میزان 
 .درصد افزایش داشته است 21است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته   وارد شده

 22میلیون دالر وارد کشور شده است و از نظر ارزشی  92۴هزار تن و به ارزش  788های روغنی با حجم یک میلیون و دانه️

 .ه استدرصد افزایش داشت
درصد از کاالها در  2هزار اظهار در گمرکات صورت می گیرد و فقط توقف  ۴در گزارش گمرک آمده است؛ روزانه بیش از ️

   .درصد کاالهایی که وارد گمرک می شوند در کمتر از سه روز ترخیص می شوند 9۰گمرک بیش از معمول است و 

ساعته گمرک در شرایط ویژه اقتصادی به کاالهای اساسی در گمرک مهم کشور صورت می گیرد  2۴همچنین خدمات شبانه روزی و 
 و روند ترخیص این کاالها به صورت لحظه ای به کمک سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش دفتر واردات گمرک رصد می شود.

 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
خبرگزاری فارس  – 2۴/8/1397تاریخ :   

کند هزار تن برنج از هند خریداری می 6۰ایران   
کندهزار تن برنج هندی از طریق مناقصه خریداری می ۶۰تاجران اروپایی اعالم کردند که ایران  .  

 ۶۰الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز؛ تاجران هندی اعالم کردند که ایران از طریق مناقصه به گزارش گروه اقتصاد بین
کند و قرار است پول اینها را به روپیه پرداخت کندهزار تن برنج از هند خریداری می . 

گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایرانبراساس این   GTC  هزار تن برنج از هند صادر کرده است ۶۰المللی برای خرید مناقصه بین . 
 2۰19ها در فوریه دسامبر بسته خواهد شد و محموله 18هزار تنی است و زمان این مناقصات در  3۰محموله  2ها این مناقصه

خریداری خواهد شد 1۵۰9و  1121ف به شود. ظاهراً دو نوع برنج هندی معرومنتقل می  
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 صادرات و واردات 
خبرگزاری فارس  -28/8/1397تاریخ :   

اده واردات محصول کشاورزی از ایران به شرط استاندارد الزم هستیمآم  
کشمش ایرانی، بره ال،آاتحادیه اروپا گفت: آماده واردات مصرف کشاورزی از ایران به ویژه قزلالملل کشاورزی مدیرکل روابط بین

  .و گوشت گوسفند به دلیل داشتن استانداردهای الزم هستیم
الملل کشاورزی اتحادیه اروپا امروز در همایش اقتصادی خبرگزاری فارس، جان کالرک مدیرکل روابط بین  به گزارش خبرنگار

مشترک ایران و اروپا در حوزه کشاورزی گفت: ایران و اتحادیه اروپا با چالش مشترکی مواجه هستند که از جمله آنها تغییر اقلیم و 
برداران کشاورزی استپیری بهره .  

واردات ماهی جان کالرک گفت: ما همواره به داشتن ارتباط تجاری خوب با ایران امیدوار هستیم و از سال گذشته اقداماتی برای 
آال و کشمش از ایران داریم که امیدواریم بتوانیم توافقات آن را امضا کنیمقزل .  

وی همچنان گفت: اتحادیه اروپا به دنبال واردات بره و گوشت گوسفند ارگانیک از ایران است و اگر ما اقدام واردات کنیم، باید ایران 
  .این استانداردها را روایت کند

ایران و اتحاد اروپا در زمینه توسعه تجارت کشاورزی و غذا امروز و فردا در هتل اسپیناس تهران در حال همایش مشترک 
 .برگزاری است

های کشاورزی طرفین بررسی در ا ین همایش نمایندگان کشاورزی عضو اتحادیه اروپا حضور دارند و در این همایش ظرفیت
ه رعایت استانداردها و همچنین مبادالت تجاری صورت گیردهایی در زمیننامهشود و قرار است توافقمی .  

های تجاری به ویژه در بخش کشاورزی با سایر کشورها است روی محصوالت سالم و اتحادیه اروپا بیشتر به دنبال داشتن همکاری
ا هم همانند ایران خرد استهای کشاورزی اتحادیه اروپارگانیک تاکید دارد و وجه مشترک که با ایران دارد این است که زمین . 
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 22/8/1397تاریخ : 

هزار هکتاری کشور را از واردات گندم بی نیاز کرد ۵۵۰اجرای طرح   
هزار هکتاری مقام معظم رهبری در خوزستان در ایجاد تولید پایدار  ۵۵۰وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اراضی  -ایرنا-اهواز

واردات گندم می شدیمگندم نقش تعیین کننده ای دارد گفت:اگر فعالیت کشاورزی در این زمین ها انجام نمی شد مجبور به  . 
 295هزار هکتاری خوزستان که در سطح  550محمود حجتی روز سه شنبه در آیین بهره برداری از فاز اول طرح احیای اراضی 

میلیارد تومان ارزش افزوده و بازگشت سرمایه به  5۰۰با اجرای این طرح یک هزار و  :هزار هکتار انجام شده است عنوان کرد

  .کشور انجام شد
وی ادامه داد: با اجرای این طرح توانستیم خاک را حفظ کنیم و در این راستا بومی سازی که ارزش بسیار زیادی داشت نیز انجام و 

  .از تمامی ظرفیت های استان برای عملیات اجرایی آن با بهره گیری از ماشین آالت داخلی استفاده شد
هزار  5۰تا  4۰را حادثه ای تلخ دانست و بیان داشت: در آن دوره  95سال  وی همچنین خاموشی ها و قطع آب شهرهای استان در

  .هکتار از اراضی جنوب شرق اهواز فوق بحرانی بود و به عنوان منشاء گرد و غبار شناخته می شد
غاز شدوزیر جهاد کشاورزی ادامه داد:برای کاهش این گونه اراضی و تاثیرات آن عملیات اجرایی ویژه ای در خوزستان آ .  

حجتی تصریح کرد:با تالش موسسه جهاد نصر کار رسیدگی به این وضعیت در زمینه انتقال آب به منشاء ریزگرد ها در استان انجام 
  .و کاشت نهال در مساحت های مختلف اجرایی شد

صورت گرفته در این زمینه کیلیومتر برای آبرسانی به اینگونه اراضی را از مهمترین اقدامات  47وی ایجاد یک کانال به طول 
  .اعالم کرد و گفت: برای اجرای این طرح ها مشکالت زیادی داشتیم اما در نهایت با همکاری مردم به سرانجام رسیدند

هزار هکتار نهال کاری باعث شد تا برخی از این زمین ها حالت جنگلی پیدا کند و این  2۰وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: 
م بزرگی در زمینه مقابله با ریزگرد ها استامر نیز اقدا . 

 .وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه به همراه جهانگیری معاون اول رییس جمهوری وارد استان خوزستان شد
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 صادرات و واردات 

ایرنا  – 23/8/1397تاریخ :   

 ادعای آمریکا درباره آزاد بودن واردات غذا و دارو دروغ است
رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت کشاورزی ایران گفت: ادعای آمریکا مبنی بر آزاد بودن  -ایرنا -تهران

معه جهانی چنین شعارهایی را مطرح می واردات اقالم غذایی و دارویی دروغ است و این کشور تنها برای حفظ وجهه خود در جا

 کند

به گزارش ایرنا، دور جدید تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران از سیزدهم آبان ماه اجرا شد که محوریت آن ایجاد محدودیت 
غذایی و دارویی در  برای نظام بانکی و بیمه، صنعت نفت و کشتیرانی است؛ با وجود ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه اقالم

فهرست تحریم ها قرار ندارند، فعاالن تجاری می گویند محدود شدن دسترسی ها به مراودات مالی بر روند واردات مواد غذایی و 
 .دارویی اثرگذار است

های ایرانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: قطع دسترسی بانک « سیدرضا نورانی»در این رابطه، 
به شبکه بانکی سوئیفت نه تنها واردات و صادرات مواد غذایی و دارویی ایران را با مشکل روبرو کرده بلکه بر طوالنی شدن مسیر 

 .و افزایش چند برابری هزینه ها تاثیرگذار است
دکنندگان افزوده است در حالی که وی اظهارداشت: در کنار تحریم ها ایجاد قوانین دست و پا گیر بر مشکالت صادرکنندگان و وار

 .طبق کتاب مقررات صادرات و واردات، تصمیم گیران، صادرکنندگان و واردکنندگان باید ملزم به رعایت قوانین تجاری باشند
وی تصریح کرد: اعمال روش هایی چون ممنوعیت صادرات، تعرفه گذاری و پیمان سپاری ارزی در دوران جنگ تحمیلی اجرا می 

مان زمان هم موفقیت آمیز نبود با این حال اکنون برخی تالش می کنند امروز از همین روش ها برای مقابله با تحریم ها شد و ه
 .استفاده کنند

رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت کشاورزی ایران گفت: در شرایطی که اعمال تحریم های ظالمانه هزینه 
رکنندگان تحمیل کرده است، از تصمیم گیران انتظار می رود امور صادرکنندگان را تسهیل کرده و دست آنها های باالیی را به صاد

 .را در انجام تجارت باز بگذارند
این صادرکننده محصوالت کشاورزی بر این باور است که افزایش هزینه تولید، رشد نرخ کرایه حمل و نقل و فسادپذیری این 

ه بودن مدت زمان نگهداری و نبود بیمه کاال به عنوان تضمینی برای به سالمت رسیدن آن به کشور مقصد، محصوالت به دلیل کوتا
 .در کنار قوانین دست و پاگیر می تواند صادرات محصوالت کشوری منجر به تعطیلی صادرات محصوالت کشاورزی ایران شود

ی و اصالح دانست و گفت: متاسفانه مشکالت موجود در مسیر نورانی قوانین و مقررات صادرات و واردات را نیازمند بازبین
 .صادرات محصوالت کشاورزی، در حوزه واردات آنها نیز وجود دارد و باید در این حوزه نیز با احتیاط عمل کنیم

ه که از پتانسیل این مقام صنفی تصریح کرد: ایران در سه دهه گذشته همواره با مشکل تحریم ها روبرو بوده و امروز زمان آن رسید
 .و نظر تشکل ها و انجمن های صنفی در تصمیم گیری های کالن استفاده کنیم

وی معتقد است در سالهای اخیر با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های موجود می توانستیم کشور را در تولید برخی محصوالت 
کردن خشکسالی ها و کمبود منابع آبی برای افزایش کشاورزی خودکفا کرده و وابستگی ها را کاهش دهیم اما عده ای با بزرگ 

 .واردات تالش کردند
رئیس اتحادیه ملی صادر کنندگان ایران در عین حال گفت: تا زمانی که نرخ محصوالت به شکل دستوری تعیین شود، واردات برای 

اقتصادی دارد برخی به صرفه است اما پرسش این است که با آزاد شدن نرخ ها آیا باز هم واردات صرفه . 
نورانی تاکید کرد: در شرایط کنونی تحریم ها باید روش ژاپن را که پنج دهه پیش اعمال شد، در پیش بگیریم یعنی در مسیر 

 .خودکفایی سیر کنیم تا به توسعه صادراتی برسیم
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 صادرات و واردات 
باشگا خبرنگاران جوان  – 3۰/8/1397اریخ : ت  

  تن گوشت گرم به کشور/رکود بر بازار گوشت گوسفندی حاکم است 16۰واردات روزانه 

تن گوشت گرم گوسفندی خبر داد 16۰تا  1۵۰صادرکنندگان دام زنده از واردات روزانه رئیس شورای  .  
زنده در گفت و گو با خبرنگارمنصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

هزار  ۵2تا  ۵1گفت: هم اکنون هر کیلو الشه گوسفندی با نرخ ، از رکود حاکم بر بازار گوشت گوسفندی خبر داد وخبرنگاران جوان
 .تومان درب عمده فروشی عرضه می شود

هزار تومان به  2۴تا  23زنده با نرخ و دامدر سال جاری را مناسب دانست و افزود: در حال حاضر هر کیل وی شرایط زایش دام
هزار تومان در میادین عرضه می شود 28تا  27چوبدار و  . 

 .به گفته پوریان فراوانی عرضه دام در سطح کشور تاثیر بسزایی در کاهش قیمت گوشت دارد
گزاف در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو شقه زنده با انتقاد از عرضه گوشت با قیمت هایرئیس شورای صادرکنندگان دام

رود نظارت ذی ربط انتظار میهزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود که از مسئوالن ۶2تا  ۶۰گوسفندی با نرخ های 
 .جدی بر بازار داشته باشند

هزار تومان 61بیشتر بخوانید: دام زنده به کشورهای عربی قاچاق می شود/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی   
تن گوشت گرم گوسفندی خبر داد و گفت: همچنین در واردات گوشت منجمد محدودیتی وجود  1۶۰تا  1۵۰واردات روزانه  وی از
 .ندارد

،کف دست منجمد  ۵۰۰هزار و 3۴هزار،گوشت گرم گوسفندی را  33پوریان در پایان نرخ هر کیلو گوشت منجمد برزیلی را 
هزار تومان اعالم کرد ۴۰ منجمد گوسفندی راهزار و ران 38گوسفندی را  . 
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 صادرات و واردات 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 23/8/1397تاریخ : 

  تومان 8۲۰۰نیازی به واردات تخم مرغ نداریم/ قیمت هر کیلو تخم مرغ 
تواند به آنکه در تولید تخم مرغ مشکلی نداریم، از این رو واردات میگذار گفت: با توجه دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

 .ضربه مهلکی به مرغداران وارد کند
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار فرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت گروه اقتصادی  

تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون  4۰۰، از افزایش باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است 2۰۰هزار و  8متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری   

را دلیل اصلی نوسان قیمت تخم مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: این نوسان قیمت ارتباطی به وی افزایش قیمت تمام شده تولید 
 .التهاب بازار و تقاضای بی رویه برای خرید تخم مرغ ندارد

طالکش قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: اگر وضعیت کنونی بازار ساماندهی نشود، نه تنها قیمت تخم مرغ 
ی نخواهد یافت بلکه به سبب کاهش تقاضا ممکن است که روند نزولی داشته باشدافزایش . 

تن تخم مرغ در کشور  26۰۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه در تولید تخم مرغ مشکلی نداریم، بیان کرد: روزانه به طور متوسط 
تن از این میزان مازاد بر نیاز داخل است 5۰تولید می شود که  . 

دارد های دامی همچنان ادامهبیشتر بخوانید: آخرین تحوالت بازار تخم مرغ/ مشکل حمل و نقل نهاده  
وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای برای صادرات مازاد تخم مرغ ندارید؟، افزود: با توجه به آنکه فرآیند توزیع تخم مرغ 

نداریم چرا که نیاز است تخم مرغ های مازاد در داخل کشور باشد تا از رفتارهای   متعادل نیست از این رو برنامه ای برای صادرات
ان قیمت در بازار جلوگیری کندهیجانی و نوس . 

طالکش با اشاره به اینکه نیازی به واردات تخم مرغ نداریم، گفت: علی رغم آنکه مراتب نارضایتی مرغداران را به دستگاه های 
 .متولی اعالم کردیم، اما همچنان واردات ادامه دارد

مرغ طی یک ماه اخیر خبر داد و افزود: استمرار واردات تن تخم  3۰۰دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از واردات 
 .می تواند ضربه مهلکی به تولید داخل بزند چرا که راهکار کنترل قیمت، واردات نیست

تومان اعالم کرد 2۰۰هزار و  13این مقام مسئول قیمت هر شانه تخم مرغ وارداتی تحویل به عمده فروش را  . 
ایم که حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ تنها راهکار جلوگیری از افزایش غیر منطقی نرخ محصول  وی ادامه داد: بارها اعالم کرده

 .است، درحالیکه دولت برای کنترل بازار راه اشتباهی را در پیش گرفته است
احدودی در آرامش شرایط جهانی و ایران ت  طالکش در پایان درباره آخرین وضعیت آنفلوانزا حاد پرندگان تصریح کرد: با وجود آنکه

نسبی به سر می برد، از این رو تاکنون اپیدمی بیماری در کشور را نداشتیم و تنها موارد جزئی و به صورت تکی در برخی استان ها 
 .گزارش شده است
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 صنایع غذایی
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 گل و گیاهان صنعتی
 

 خبرگزاری فارس  – 29/8/1397تاریخ : 

 توسعه باغ در اراضی شیبدار با کشت گیاهان دارویی در مناطق مرزی کشور 
بهره برداران از طریق توسعه باغات در اراضی شیبدار و کشت گیاهان دارویی در وزیر جهاد کشاورزی گفت:ارتقای معیشت 

  .مناطق مرزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد
از به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از  پروژه بخش  ۴8۶، محمود حجتی در آیین افتتاح همزمان روابط عمومی جهاد کشاورزی 

ای کشت های کشاورزی آذربایجان غربی در شهرستان اشنویه با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و مزای
 .متراکم گلخانه ای باید با حمایت و پشتیبانی دولت زمینه و انگیزه احداث گلخانه ها در کشور بیش از پیش توسعه یابد

وی افزود: آذربایجان غربی از نظر تولیدات کشاورزی در موقعیت ممتازی قرار دارد که در این راستا نیز باید زنجیره تولید و 
کشاورزی تا صادرات این محصوالت در استان تکمیل شودصنایع تبدیلی محصوالت  . 

حجتی ادامه داد: توسعه زنجیره ها در قالب کشت و صنعت و زنجیره های تولید مشارکتی بامشارکت تشکل ها و تولید کنندگان جزو 
های وزارت جهاد کشاورزی استبرنامه ها و اولویت  . 

شاورزی راهی جز ایجاد زنجیره های تولید و ایجاد کشاورزی قرار دادی نداریم وی افزود: برای گذر از مشکالت موجود در بخش ک
 .که باید در اولویت برنامه های اجرایی قرار گیرد
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 گندم 
 ایرنا  – 22/8/1397تاریخ : 

هزار هکتاری کشور را از واردات گندم بی نیاز کرد ۵۵۰اجرای طرح   
هزار هکتاری مقام معظم رهبری در خوزستان در ایجاد تولید پایدار  ۵۵۰وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اراضی  -ایرنا-اهواز

کننده ای دارد گفت:اگر فعالیت کشاورزی در این زمین ها انجام نمی شد مجبور به واردات گندم می شدیمگندم نقش تعیین  . 
 295هزار هکتاری خوزستان که در سطح  550محمود حجتی روز سه شنبه در آیین بهره برداری از فاز اول طرح احیای اراضی 

میلیارد تومان ارزش افزوده و بازگشت سرمایه به  5۰۰یک هزار و با اجرای این طرح  :هزار هکتار انجام شده است عنوان کرد

  .کشور انجام شد
وی ادامه داد: با اجرای این طرح توانستیم خاک را حفظ کنیم و در این راستا بومی سازی که ارزش بسیار زیادی داشت نیز انجام و 

ماشین آالت داخلی استفاده شداز تمامی ظرفیت های استان برای عملیات اجرایی آن با بهره گیری از  .  
هزار  5۰تا  4۰را حادثه ای تلخ دانست و بیان داشت: در آن دوره  95وی همچنین خاموشی ها و قطع آب شهرهای استان در سال 

  .هکتار از اراضی جنوب شرق اهواز فوق بحرانی بود و به عنوان منشاء گرد و غبار شناخته می شد
د:برای کاهش این گونه اراضی و تاثیرات آن عملیات اجرایی ویژه ای در خوزستان آغاز شدوزیر جهاد کشاورزی ادامه دا .  

حجتی تصریح کرد:با تالش موسسه جهاد نصر کار رسیدگی به این وضعیت در زمینه انتقال آب به منشاء ریزگرد ها در استان انجام 
  .و کاشت نهال در مساحت های مختلف اجرایی شد

کیلیومتر برای آبرسانی به اینگونه اراضی را از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه  47ال به طول وی ایجاد یک کان
  .اعالم کرد و گفت: برای اجرای این طرح ها مشکالت زیادی داشتیم اما در نهایت با همکاری مردم به سرانجام رسیدند

کاری باعث شد تا برخی از این زمین ها حالت جنگلی پیدا کند و این هزار هکتار نهال  2۰وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: 
 .امر نیز اقدام بزرگی در زمینه مقابله با ریزگرد ها است

 .وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه به همراه جهانگیری معاون اول رییس جمهوری وارد استان خوزستان شد
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 گندم 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 27/8/1397تاریخ :   

  تومان ۲۰۰هزار و  ۲تضمینی گندم نیست/ حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم خبری از اعالم نرخ خرید 

  .با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی نیست
رزیصنعت،تجارت و کشاوبه گزارش خبرنگار   ، با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

زراعی جدید، خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی نیست، این درحالی است که مسئوالن بارها تاکید کردند که 
تواند به روند خودکفایی محصوالت اساسی آسیب جدی وارد کندضمینی گندم میتاخیر در اعالم نرخ خرید ت . 

ناگفته نماند که دولت در سه سال اخیر در اعالم به موقع و افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی سرباز زده  

رد شدند و حال استمرار این روند در سال است و کار را به جایی رسانده که بسیاری از کشاورزان نسبت به کشت این محصول دلس
قرار دهد و دروازه کشور را به روی واردات باز کند  تواند آینده تولید گندم را در معرض خطرزراعی جدید بی شک می . 

قانون خرید تضمینی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصوالت را پیش از شروع فصل زراعی حداکثر تا  6براساس تبصره 
ان شهریور ماه اعالم کند تا کشاورزان براساس آن بتوانند به امر تولید بپردازند، اما تاخیر دولت در اعالم نرخ نشان می دهد که پای

ای عمل کندخرید تضمینی سلیقه  دولت برای اجرای تعهدات خود برنامه ای ندارد و قصد دارد همانند سه سال اخیر در اجرای قانون . 
از این رو   ر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی، انتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئوالن را به همراه داشتهبا وجود آنکه تاخی

های متعددی به مسئوالن دولتی نوشته شده است و خواستار اعالم هر چه سریع تر قانون شدند چرا که در شرایط فعلی که نرخ نامه
ست، توجه دولت به بخش کشاورزی و دستاوردهای خودکفایی گندم یک ضرورت به دالر ا 3۰۰هر کیلو گندم در بازارهای جهانی 

 .شمار می رود
 دولت در اجرای قانون خرید تضمینی سلیقه ای عمل می کند/ بی توجهی دولت به بخش کشاورزی

ه خبرنگاران جوان، وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگادر گفت عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
حدود دو ماه از آغاز سال زراعی، نرخ   با انتقاد از قانون شکنی دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با گذشت

 .خرید تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد اعالم نشده است
یان تیرماه قیمت پیشنهادی خود را به شورای وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پا

اقتصاد اعالم کند و دولت هم تا پایان شهریور نرخ جدید خرید تضمینی محصوالت برای سال زراعی جدید را اعالم کند، این درحالی 
های اخیر بارها این قانون را نقض کرده استاست که شورای اقتصاد طی سال . 

تضمینی محصوالت کشاورزی در سال های مختلف از سوی دولت با تاخیر اجرا می شود یا در بحث  قانون خرید  به گفته پاپی زاده
 .تعیین قیمت، نرخ کارشناسی اعالم نمی شود

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت گندم در سال زراعی جدید باید براساس میزان تورم اعالم شود،بیان کرد: علی رغم 
اد در سه سال زراعی اخیر، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را پایین تر از قیمت قانونی خود اعالم کرده که این امر تورم باالی اقتص

آسیب زیادی به کشاورزان وارد کرده است چرا که با وجود افزایش چند برابری هزینه کود، زمین، نهاده های دامی و تورم، نرخ 
 .خرید تضمینی افزایش چندانی نداشته است

تومان تعیین می شد، اما  18۰۰باید  97-96وی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی 
تومان اعالم شد که با ادامه این روند برای سال زراعی جدید، خودکفایی گندم را از دست  13۰۰ماه تاخیر  8متاسفانه این نرخ با 

 .خواهیم داد
شاره به اینکه تاخیر در اعالم نرخ خرید مغایر با قانون تضمینی است، بیان کرد: تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی پاپی زاده با ا

 .محصوالت بیانگر آن است که دولت برای اجرای تعهدات خود برنامه ای ندارد
حاشیه سود جزئی برای کشاورز باید به گفته این مقام مسئول قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید مطابق با تورم و 

2۰۰هزار و  2تا  2حداقل  دالر است که با این وجود برای  3۰۰تومان اعالم شود چرا که نرخ هر کیلو گندم در بازارهای جهانی   

تومان پول پرداخت شود 4۰۰هزار و  2واردات هر کیلو گندم با احتساب ارز نیما باید حدود  . 
ت باید ارزش تولید گندم داخلی را بداند چرا که در شرایط فعلی، تامین ارز مورد نیاز برای واردات گندم می پاپی زاده ادامه داد: دول

 .تواند ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کند
تومان اعالم کرد و گفت: با  16۰۰وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را   وی قیمت پیشنهادی

تومان جوابگوی هزینه کشاورزان نیست، از این رو کمیسیون کشاورزی نسبت به نرخ پیشنهادی وزارت  16۰۰ه به آنکه قیمت توج
 .جهاد کشاورزی به شدت معترض است
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پاپی زاده در پایان با انتقاد از این مسئله که دولت در اجرای قانون خرید تضمینی سلیقه ای عمل می کند، تصریح کرد: دولت به 
به   بخشی از تولیدکنندگان همچون خودروسازان به دلیل داشتن البی قوی در بدنه دولت توجه ویژه ای دارد و در مقابل کشاورزان

شورای اقتصاد در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت   سبب قرار گرفتن در حاشیه دیده نمی شوند و همین امر موجب می شود تا
 .توجهی به قانون نداشته باشد
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 گوجه فرنگی
 خبرگزاری فارس  – 2۴/8/1397تاریخ : 

  تن گوجه فرنگی قاچاق ۲۲توقیف 

کیلو گرم گوجه فرنگی قاچاق شدند ۲۰۰هزار و  ۲۲ماموران گمرک پرویز خان با رصد یک محموله تجاری موفق به توقیف  .  
ایران، ماموران گمرک پرویزخان با رصد یک محموله تجاری و به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک 

محموله اقدام کردند.و پس از   کنترل و رهگیری اطالعات محموله ازطریق سامانه های هوشمند الکترونیکی، به بررسی و ارزیابی
ار شده استکیلوگرم گوجه فرنگی بوته ای، به نام گوجه فرنگی گلخانه ای اظه2۰۰هزار و  22مشخص شد   بازرسی . 

 .محموله کشف شده ، پس از توقیف جهت انجام مراحل قضایی به مرجع رسیدگی کننده تحویل شد .
این گزارش می افزاید؛ صادرات گوجه فرنگی از نوع بوته ای یا فضای باز ممنوع و صادرات این کاال از نوع گلخانه ای بالمانع 

 .است
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت

 ایرنا  – 23/8/1397تاریخ : 

رسید 1.۷ضریب مکانیزاسیون کشاورزی به   
سال  6رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور گفت: ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی کشور طی  -ایرنا -ارومیه

اسب بخار بر هکتار افزایش می یابد 2انتهای برنامه ششم توسعه هم به اسب بخار بر هکتار رسید و تا  1.7به  1.1اخیر از  . 
کامبیز عباسی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در بخش کشاورزی فقط ضریب مکانیزاسیون مطرح نیست و 

ستدستیابی به تنوع تکنولوژی و نوع تکنولوژی که در تولید اثرگذار می باشد، مورد توجه ا .  
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی از یک مطلوبیت نسبی در زمینه نفوذ مکانیزاسیون برخوردار است، گفت: در محصوالت غالتی 
نفوذ از مطلوبیت بهتری برخوردار بوده و در دانه های روغنی اعم از کلزا، سویا و محصوالتی مانند چغندرقند نفوذ بسیار خوب 

  .است
درصدی در نفوذ مکانیزاسیون گزارش شده ولی در حوزه باغبانی به علت  5۰۰نج در پنج سال اخیر رشد وی افزود: در حوزه بر

  .سنتی بودن نیاز به توسعه بیشتر مکانیزاسیون کشاورزی وجود دارد
ها نشان می میلیارد تومان تسهیالت توسط کشاورزان جذب شده و برآورد 4۰۰عباسی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 

میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه ماشین های کشاورزی انجام شده است 65۰تا  6۰۰دهد که در هشت ماه گذشته  .  
درصد به  6رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشور در برخی ماشین های کشاورزی پنج تا 

زراعت برنج، برخی ماشین های نوین آبیاری و بخشی از لوازم و تجیهزات نوین آبیاری و  واردات نیاز دارد، گفت: ماشین های
  .ماشین های حوزه دام و طیور و آبزی پروری از جمله تجهیزات وارداتی است

دگان و وی بیان کرد: با پیش بینی دولت، بخشی از نیازهای ارزی ماشینی بخش کشاورزی در قالب ارز دولتی در اختیار تولیدکنن
  .عرضه کنندگان بخش کشاورزی قرار گرفت اما مدیریت مطلوب از آنان انتظار می رود

وی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ماشین آالت کشاورزی خواست تا مدیریت و پایداری قیمت ها را در حمایت از بخش 
  .کشاورزی داشته باشند

درصد مزارع غالت کشور با  95های تولید داخل کشت می شود، افزود: بیش از وی با اشاره به اینکه تمام گندم کشور با بذرکار
  .ماشین آالت تولید داخل برداشت می شود و در آینده مشکلی برای این بخش حتی در صورت جنگ اقتصادی به وجود نخواهد آمد

رد؛ این ماشین آالت شامل انواع درصد از ماشین آالت کشاورزی کشور در ردیف صنایع داخلی قرار دا 9۰به گزارش ایرنا 

  .تراکتور، ادوات و دنباله بند، کمباین و سایر ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز این بخش می باشد
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 مکانیزاسیون / ماشین آالت 
ایرنا  – 29/8/1397تاریخ :   

هزار میلیارد تومانی مکانیزاسیون در دولت تدبیر 6.۵سرمایه گذاری   
 ۵۰۰هزار و  6تدبیر و امید تاکنون بیش از  رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت که دولت -ایرنا -ساری

 .میلیارد تومان برای مکانیزاسیون کشاورزی کشور سرمایه گذاری کرده است
خبرنگار ایرنا، کامبیز عباسی شامگاه سه شنبه در حاشیه گشایش نمایشگاه ادوات کشاورزی و صنایع وابسته در قائمشهر به گزارش 

در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بیشترین سهم از این میزان سرمایه گذاری با حدود یکهزار میلیارد تومان مربوط به شالیزارها 
 .بود

هزار تومان برای مکانیزاسیون  7۰۰ین در دولت تدبیری و امید بین یک و نیم میلیون تا یک میلیون و وی توضیح داد: به طور میانگ
 .هر هکتار شالیزاری سرمایه گذاری کرد

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی علت سرمایه گذاری بیشتر در شالیزارها را به خاطر اهمیت خودکفایی در تولید برنج به 
هزار بهره بردار را پوشش  2۰۰اهبردی دانست و افزود: همچنین زراعت برنج یک جامعه گسترده یک میلیون و عنوان محصول ر

 .می دهد که اهمیت دارد
درصد از برداشت برنجکاری در کشور مکانیزه بود ولی در این مدت به  12وی گفت: در حالی که پیش از دولت تدبیر و امید تنها 

درصد رسیده است 8۰  . 
درصدی هزینه تولید و افزایش درآمد کشاورزان  5۰ی نتیجه افزایش سرمایه گذاری برای مکانیزاسیون شالیزارها را کاهش عباس

درصد برسد 9۰دانست و ابراز امیدواری کرد که فرایند مکانیزاسیون در دو استان گیالن و مازندران تا پایان برنامه ششم به  . 
زی کشور همچنین پیش بینی کرد که عملیات مکانیزه کشت برنج در حوزه های داشت و رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاور

هزار هکتار برسد 15۰برداشت در سال زراعی جاری به  . 
سالن با فضایی به مساحت بیش از هفت هزار و  2غرفه و در  65نمایشگاه ادوات کشاورزی با  متر مربع افتتاح شد و همه  500

پذیرای بازدید کنندگان است  21تا  15ت روزه تا سوم آذر از ساع  
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس  – 2۴/8/1397تاریخ : 

  عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت شد

دوران تصدی بر معاونت بازرگانی داخلی طی حکمی عباس قبادی را به رضا رحمانی ضمن تقدیر از زحمات یونس سینکی در 
منصوب کرد«معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت »سمت  .  

آورده است: با توجه به سوابق، تجارت در بخشی ازاین حکم  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، وزیر صنعت ، معدن و
ت ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون بازرگانی وزارت صنعت ، معدن وتجارت منصوب می تعهد، دانش و تجار

شوید.تا با سرلوحه قراردادن راهبرد تفکر، توکل و با تالش مجدانه وخردورزی و اعمال تصمیات شجاعانه و منصفانه با انجام 
و تدارک کاالهای ظایف خطیر و مورد انتظار از این وزارت در تامین مدیریت جهادی وتالش وهمتی بی شائبه وبی منت در انجام و

اساسی و مواد اولیه ، نظارت و تنظیم بازار، رونق کسب وکار و ساماندهی نظام صنفی و شبکه های توزیع و تقویت صنوف تولیدی 
ظام توزیع ، تولید و توسعه اشتغال پایدار های مولد و افزایش سطح بهره وری در ن، خدماتی و توزیعی وهدایت آنها به سمت فعالیت

 .در این حوزه با همکاری و همراهی اتاق اصناف و تشکل های وابسته اقدام نمایید
های مختلف این وزارتخانه با حوزه تجارت ضرورت رحمانی در این حکم خاطر نشان کرده است: با عنایت به ارتباط فعالیت بخش

های تابعه در تنطیم بازارکلیه کاالهای صنعتی و معدنی کشور اهتمام ویژه نموده و و سازمان هادارد با هماهنگی کلیه معاونت
 .هماهنگی الزم را به عمل آورید
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 متفرقه 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 29/8/1397تاریخ :   

  کشتارگاه در تهران ۲۰کنند/ فعالیت تن دل و جگر مصرف می ۵ها روزی تهرانی

کنندتن دل و جگر مصرف می ۵ها روزی رانیرئیس اتحادیه فروشندگان دل، جگر و قلوه گفت: در صورت وجود کشتار، ته .  
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار غالمحسین شیرازی رئیس اتحادیه فروشندگان دل، جگر و قلوه در گفت گروه اقتصادی  

 ۵ها روزی ، درباره وضعیت دل و جگر و قلوه در بازار اظهار کرد: اگر کشتاری وجود داشته باشد تهرانیه خبرنگاران جوانباشگا
کنندتن دل و جگر مصرف می . 

کنندکشتارگاه در تهران فعالیت می 2۰وی با اشاره به تعداد اندک کشتارگاه در تهران، افزود: در حال حاضر  . 
های وارداتی با نرخ مصوب/ روند نزولی قیمت گوشت گرم در بازار آغاز شدمرغتوزیع گسترده تخم :بیشتر بخوانید   

های عربی، تصریح کرد: باید رئیس اتحادیه فروشندگان دل، جگر و قلوه، با اشاره به صادرات بی رویه قاچاق گوسفند زنده به کشور
 .راهکاری برای حل این موضوع مدنظر قرار گیرد

شود، های صنفی تهیه میتوانند با خیال راحت دل، جگر و قلوه مصرف کنند، چرا که آنچه در واحدمردم میشیرازی، تأکید کرد: 
ها تأمین شده و نمایندگان دامپزشکی نظارت کامل بر سالمت مواد دارندتماما از سوی کشتارگاه . 

هزار تومان است 3جیگر اظهار کرد: هم اکنون هر سیخ دل و   رئیس اتحادیه فروشندگان دل، جگر و قلوه، . 
هایی برای صنف دل و جگر و قلوه درنظر گرفته شود که قاچاق این صنف هم به شیرازی در پایان گفت: امیدواریم تالش و راهکار 

 حداقل برسد
 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس  – 2۶/8/1397تاریخ :   

ها در توجه به کشاورزی گشای اقتصاد ایران در شرایط تحریم/غفلت دولتکشاورزی راه  
کشاورزی راهگشای اقتصاد ایران در شرایط تحریم است، اما  ریزی و اقتصاد کشاورزی اعالم کرد:های برنامهمؤسسه پژوهش

اندها در سالهای گذشته غفلت تاریخی درباره توجه به بخش کشاورزی داشتهدولت .  
ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت های برنامهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مؤسسه پژوهش

های کالن اقتصادی گزارشی منتشر کرده است یت کشاورزی و منابع طبیعی کشور و جایگاه آن در شاخصجهاد در بررسی از وضع
تأکید شده است و سهم بخش کشاورزی از  95تا  92که در آن به روند کاهشی کسری تراز تجاری محصوالت کشاورزی از سال 

های اقتصادی گذاری بخش کشاورزی و دیگر شاخصسرمایهتولید ناخالص داخلی سهم خدمات و تولید اقتصاد روستا و شهر، سهم 
 .اشاره شده است

های ساختاری اقتصاد ایران با بخش کشاورزی و منابع طبیعی پیوند یافته و این فرایند از یکصد سال پیش با وجود ورود ریشه
از اهمیت بخش کشاورزی کاسته نشده درآمدهای نفتی و اصالحات صنعتی و تالش برای ایجاد جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کشور 

 .است
ها و سیاستمداران بوده است. اهمیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی در اقتصاد ایران در مقاطع خاصی به وضوح مورد توجه دولت

مجبور  های اخیر که اقتصاد ایران تحریم ودر دوره تحریم نفت در جریانات ملی شدن صنعت نفت در دوران جنگ تحمیلی و در سال
 .به ادامه مسیر بدون اتکا به درآمدهای کالن نفتی شد نقش و اهمیت این بخش در تداوم اقتصاد ایران به وضوح دیده شد

سر گذاشت های اصالح ارزی نقطه عطفی را پشتبا تحوالت سیاسی، اجتماعی و اجرای سیاست 5۰بخش کشاورزی ایران در دهه 
های حمایتی و اثربخش دولت با خروج از نظام شی این بخش در اقتصاد ملی اجرای سیاستکه الزمه حفاظت از بالندگی و اثربخ

 .ارباب و رعیتی بود
* ها از بخش کشاورزیغفلت تاریخی دولت  

ها به دالیل مختلف در چند دهه اخیر درباره جایگاه کشاورزی در اقتصاد ملی و نقش آن در دهد که دولت ها نشان میاما بررسی
اندار ملی دچار غفلت تاریخی شدهکسب و ک . 

درصد در  16های جاری از دهد که با وجود کاهش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به قیمتدر این گزارش نشان می
های ثابت سال درصد میزان مطلق ارزش افزوده بخش به قیمت 1۰به  1367سال   18درصد از حدود  134با رشدی معادل  90

هزار میلیارد تومان افزایش  126.7ای به های جاری با رشد قابل مالحظههزار میلیارد تومان و به قیمت 44یارد تومان به هزار میل
 .یافته است

دهد که با وجود ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد نشان میهای برنامهمؤسسه پژوهش  هایبررسی
های طبیعی و خارج از اراده انسان مانند سیل، گرما و سرمای غیرطبیعی، منابع طبیعی از پدیده تأثیرپذیری شدید بخش کشاورزی و

برنامه گذشته تجربه کرده است 5ها و غیره به طور متوسط بخش کشاورزی رشد دایمی را در طی ها، آفات و بیماریخشکسالی .  
 درصد ارزش افزوده صنعت مربوط به بخش کشاورزی است 12*

درصد از ارزش  12دهد که حدود ها همچنین حاکی است که ارزش افزوده محاسبه شده توسط بانک مرکزی نشان میررسیاین ب
 .افزوده بخش صنعت مستقیماً مربوط به فرآوری محصوالت خام تولیدی در بخش کشاورزی است

درصد  23حدود  2۰۰8خام در سال  درصد سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید محصوالت 9.5همچنین عالوه بر حدود 
های پیشین و پسین بخش ایجاد شده است که در مجموع سهم بخش کشاورزی ایران در ارزش افزوده نیز ارزش افزوده در فعالیت
درصد بوده است 32.6کسب و کار ملی بیش از  .  

و خاستگاه اصلی بخش کشاورزی ایران در مناطق  بنا بر این گزارش، ساختار اقتصادهای تولیدمحور ساختاری باثبات و پایدار هستند
درصد مربوط  18.4اقتصادی در روستا مربوط به تولید و  درصد ارزش فعالیت 81.6روستایی است. که بر اساس مطالعات حدود 

 .به خدمات مولد هستند
 سهم تسهیالت نظام بانکی کشاورزی کاهش یافته است*

زی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد حاکی از این است سهم تسهیالت ریهای برنامهمؤسسه پژوهش هایبررسی
کاهش یافته است  )هفت ماهه( 96درصد در سال  8.8به  68درصد در سال  17.4نظام بانکی بخش کشاورزی از  .  

ای برخوردار ها از تفاوت قابل مالحظههمچنین در این گزارش اشاره شده است که نرخ سود تسهیالت بخش کشاورزی با سایر فعالیت
ها در شود و سایر بانکدرصد تسهیالت اعطایی به بخش کشاروزی توسط بانک کشاورزی انجام می 9۰تا  85نبوده است. حدود 

اندغبت نشان ندادهاعطای تسهیالت به بانک کشاورزی ر . 
* گذاری در کشاورزی و هشدار به امنیت ملی و غذاییکاهش سرمایه  
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در  96تا  9۰های ها برای ایجاد و توسعه بخش روندی نزولی در سالگذاریدر این گزارش، بیان شده است که سهم تخصیص سرمایه
  .بانک کشاورزی تجربه شده است

شاورزی از کل سرمایه ناخالص کشور اساساً بسیار ناچیز و روندی نسبتاً کاهنده داشته بر اساس اعالم بانک مرکزی سهم بخش ک
گذاری ناخالص فراتر نرفته استدرصد از کل سرمایه 5الی  3ای که به طور متوسط همواره در حدود است به گونه .  

گذاری در بخش ر داد که کاهش سرمایهریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد هشداهای برنامهمؤسسه پژوهش
تواند امنیت غذایی و امنیت ملی کشور را در آینده به خطر اندازدکشاورزی می .  

های حفاظت و صیانت از منابع پایه آب و خاک کشور به عهده در این گزارش تأکید شده است؛ از آنجایی که بخش زیادی از فعالیت
های عمرانی سالیانه به بخش کشاورزی و منابع طبیعی توجه ویژه داشته باشدبودجهحاکمیت و دولت است، دولت باید در  . 

 
 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 23/8/1397تاریخ :   

 جایگاه مهندسی اجتماعی در دانشگاه های کشور ضعیف است
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک با تاکید بر اینکه توسعه بخش کشاورزی یک کشور درگرو مسایل  -ایرنا -کرج

اجتماعی در دانشگاه های کشور ضعیف است اجتماعی است، گفت: جایگاه مهندسی . 
به گزارش ایرنا، علیمراد اکبری عصر روز چهارشنبه در آئین پایانی چهارمین کنگره ملی مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران و 

در کرج، ششمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران که در سالن شهدای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع 
افزود: دربخش کشاورزی در مهندسی سازه و طراحی سیستم ها خیلی خوب کار شده ولی این پیشرفت در بخش مهندسی اجتماعی و 

 .ارزیابی های زیست محیطی طرح های کشاورزی ضعف دارد
جتماعی و زیست وی اظهار داشت: اکنون در طرح های کشاورزی پایش زیست محیطی انجام نمی شود و بایستی پیوست های ا

 .محیطی در طرح ها لحاظ شود
 امنیت غذایی با امنیت اجتماعی گره خورده است***

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امورآب و خاک ادامه داد: امروز امنیت غذایی با امنیت اجتماعی به خصوص در کشور ما که 
 .شرایط خاص خود را دارد، گره خورده است

ت در دنیا با کمبود منابع آب مزید بر علت شده که منابع آب را بهینه و به نحو احسن استفاده کنیماکبری گفت: چالش رشد جمعی . 
وی خاطرنشان کرد: کشور ما دیگر تاب آوری توسعه افقی را ندارد و توسعه افقی تعطیل است و باید توسعه عمودی به خصوص در 

داری منابع آب و خاک استبخش کشاورزی داشته باشیم که همان بهره وری با حفظ پای . 
اکبری ادامه داد: مسایل زیست محیطی و حفظ منابع باید از خط قرمزهای ما باشد ضمن آنکه احساس می شود هنوز برخی از 

 .مشاوران، پیمانکاران، اساتید و متخصصان هنوز باور ندارند که منابع آب محدود است
سال پیش استفاده  1۰۰یا  5۰ز مشاوران هنوز از روش های قدیمی آبیاری در بازدیدهای میدانی مشخص شد که برخی ا :وی گفت

 .می کنند که یا محدودیت آب را باور ندارند یا اینکه با رویکردهای آب کشور آشنا نیستند
 تاکید بر هوشمندسازی سیستم های کشاورزی***

ای با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خبرداد و معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش از انعقاد تفاهمنامه 
گفت: هوشمندسازی سیستم های کشاورزی در تمام ابعاد از جمله آفات، بیماری ها، آبیاری و... از مفاد این تفاهم نامه است و در این 

 .بخش بایستی مشاورین و پیمانکاران جایگاه خود را نشان دهند
ی توانیم به بهینه کردن مصرف آب و دیگر اهدافمان برسیموی تاکید کرد: در غیراین صورت نم . 

اکبری همچنین به ارتباطات بین المللی کارفرماها، مشاوران و پیمانکاران اشاره کرد و افزود: ارتباط این افراد با مجامع جهانی در 
 . بحث آب ضعیف است

 از منابع خاک غفلت شده است **
موضوع خاک نیز غفلت کرده ایم و به تازگی با پیگیری های زیاد دفتر خاک کشاورزی را معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت: در 

 .در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تشکیل دادیم
درایران نقشه کربن خاک و آلودگی خاک و حتی نقشه تناسب اراضی نداریم  :وی از جمله مشکالت را آلودگی خاک بر شمرد و گفت

ناسان می خواهیم که رویکرد ما را تغییر دهند و خوراک مسایل علمی تخصصی و فناوری های جدید را ارائه دهندو اکنون از کارش . 
وی تاکید کرد که مشاوران، اساتید و پیمانکاران به ما کمک کنند تا پروژه ها را با نگاه استفاده از فناوری های جدید شروع کنیم و 

د و این در حالی است که هنوز در برخی از مناطق کشور در اجرای طرح ها کانال آب احداث دیگر از روش های قدیمی استفاده نشو
 .می کنند

هزار هکتاری زهکشی  28۰پروژه  :معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح های مختلف آب و خاک در کشور گفت

تن در هکتار می رسد 4تا  3.5م در این استان به حدود استان گلستان نیز به زودی اجرا می شود که ظرفیت تولید اراضی دی . 
روز در  2چهارمین کنگره ملی مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران و ششمین جشنواره فرهنگی مهندسی و مدیریت آب به مدت 

 .پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد
شناسان اجرا شداین کنگره در قالب پنج نشست تخصصی با حضور کار . 

 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس  – 27/8/1397تاریخ :   

 اعزام تیم وزارت کار برای رسیدگی به مشکالت کارگران هفت تپه 
شدتیم اعزامی وزیر کار برای رسیدگی به وضعیت کاگران نیشکر هفت تپه عازم اهواز  .  

یک مقام مسئول در وزارت کار در پاسخ به پیگیری خبرنگار خبرگزاری فارس درباره رسیدگی به وضعیت کارگران نیشکر هفت 
 .تپه از سوی این وزارتخانه از دستور وزیر کار برای رسیدگی سریع به این مساله خبر داد

سان این وزارتخانه به سرپرستی کریم مدیرکل حمایت از بر اساس این گزارش بعد از دستور وزیر کار، امروز تیمی از کارشنا
   .اشتغال و بیمه بیکاری عازم هفت تپه خوزستان شدند

تپه به یکی از پرتکرارترین خبرهای روزهای اخیر تبدیل شده، تجمعاتی که هرچند اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت
انجامد. کارگران نیشکر هفت تپه پس مسدودکردن جاده و بازداشت تعدادی از کارگران نیز میرسد و گاهاً به وقت یکبار به اوج می

نتیجه ماندن تجمعات خود در درون کارخانه در طول دو هفته گذشته، با تعطیل کردن شرکت، تجمعات خود را به مقابل از بی
شان شنیده شودضاند تا شاید صدای اعترافرمانداری شوش و استانداری خوزستان کشانده . 

گزارشیخبرگزاری فارس در روزهایی اخیر وضعیت این روزهای کارگران هفت تپه را در   .بررسی کرده است 
فارس منمخاطبان  تراض این کارگران را به خبرگزاری فارس پیشنهاد کرده بودندنیز بررسی وضعیت اع  . 

 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 23/8/1397تاریخ :   

و تره بار پایتخت اخطار به دالالن میادین میوه   
ها و حمایت مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعالم کرد: به منظور حذف واسطه -ایرنا -تهران

شود گری در این مراکز بشدت برخورد میکنندگان با هرگونه داللی و واسطههمزمان از تولیدکنندگان و مصرف . 
گری در شنبه روابط عمومی این سازمان به ایرنا، سید سعید راد گفت: تداوم مبارزه با داللی و واسطهبه گزارش ارسالی روز چهار

 .میادین و نیز اصالح فرآیندها در دستور کار قرار دارد
ه و تره وی با بیان اینکه کیفیت، برخورد و قیمت مناسب سه اولویت مهم این سازمان برای تامین انتظارات شهروندان در میادین میو

 .بار است اظهارداشت: برای تحقق این اولویت ها از همه ابزارهای قانونی استفاده می شود
ای اصالح شود که تخلفی رخ سعید راد افزود: برای افزایش رضایت عمومی و تحقق اهداف سازمان، ساختار و سیستم باید به گونه

و آرامش حداکثری به میادین و بازارهای میوه و تره بار مراجعه کنندندهد و شهروندان نیز برای تهیه مایحتاج خود با اعتماد  . 
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران همچنین بر آموزش مستمر کارکنان سازمان مدیریت میادین برای افزایش سطح 

 .کیفی برخورد و تعامل آنها با شهروندان تاکید کرد
میوه تهران مبارزه با آفات محیطی در میادین *  

بنا بر اعالم روابط عمومی سازمان میادین و میوه و تره بار تهران، مبارزه با آفات محیطی از طریق طعمه گذاری و سم پاشی در 
های ستادی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران انجام شده استمراکز سه گانه عرضه بهداشتی دام و ساختمان . 

یدان و بازار میوه و تره بار در پایتخت فعالیت می کنندم 24۰به گزارش ایرنا بیش از   
. 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 28/8/1397تاریخ :   

 رشد تجارت محصوالت کشاورزی نیازمند به روز شدن استانداردهاست
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: کشاورزی ایران ظرفیت باالیی برای رسیدن به بازارهای منطقه رئیس  -ایرنا  -تهران 

 .ای و اروپایی دارد که تحقق آن نیازمند به روز رسانی استانداردها بر اساس قواعد تجات جهانی است
ین روز از همایش مشترک توسعه همکاری های روز دوشنبه در حاشیه نخست« حسین شیرزاد»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

کشاورزی، استانداردها و تجارت موادغذایی و کشاورزی بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا در تهران در جمع خبرنگاران 
ی و بازارهای میلیون عضو به دنبال برنامه ریزی جامعی برای پیوندها و بازارهای منطقه ا 4.5افزود: شبکه تعاون روستایی با 

 .مشترک تعاونی های اتحادیه اروپا است که بطور عمده نزدیک فرانسه و اسپانیا و برخی از کشورهای اروپای شرقی قرار می گیرد
وی با اعالم اینکه توسعه روابط اتحادیه اروپا نقش بسزایی در مبادالت تجاری کشاورزی و مواد غذایی ایران در آینده نزدیک خواهد 

ت: قصد داریم با استفاده از تکنولوژی که در زمینه بذور اصالح شده وجود دارد، قراردادهای مشترکی بین اتحادیه های داشت، گف
 .تعاونی روستایی ایران و اروپا منعقد کنیم

صنعت  به گفته شیرزاد، مراحل اولیه انعقاد این تفاهمنامه آغاز شده است و قصد دارد تاخیر در ورود تکنولوژی و نوآوری به
 .کشاورزی ایران را جبران کند

وی تصریح کرد: در زمینه تولید بذور سبزی و صیفی و بذور زودبازده تالش داریم که با استفاده از قوانین موجود و رعایت قواعد 
ت، به بهداشتی حاکم بر استانداردهای تجارت بین الملل که در فروش و تجاری سازی محصوالت کشاورزی و مواد غذایی موثر اس

 .اتحادیه اروپا متصل شویم
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: به دنبال ارتباط دو جانبه تعاونی های ایران و اتحادیه اروپا در زمینه پیوند های 

 .مالی و سرمایه گذاری های جدید هستیم
نیازهای صنعت کشاورزی برشمرد و گفت: تعاونی  وی تامین مالی مربوط به تکمیل زنجیره غذایی و به روز رسانی آن را یکی از

های روستایی ایران نیاز به یک دگرگونی دارند که این امر متکی به نیاز و مدیریت بازار است تا تجارت محصوالت کشاورزی 
 .صورت گیرد

تعاونی ایران به دلیل ُکندی هزار تشکل کشاورزی در کشور ادامه داد: اکنون اتحادیه ها و تشکل های  6شیرزاد با اشاره به وجود 

میلیون تنی به اتحادیه اروپا، سهم چندانی از این بازار ندارند 1.5در تامین محصوالت کشاورزی صادراتی و صادرات نزدیک  . 
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: اکنون که شدیدترین تحریم ها از سوی آمریکا علیه کشورمان وضع شده است، 

عاون روستایی می تواند حلقه واسطی با اروپا شودشبکه ت . 
هزار تومانی شیرخام را حمایت می کنیم  2قیمت  **  

شیرزاد به دامداران نوید داد و گفت: براساس اقتضای بازار و سیاست سازمان مرکزی تعاون روستایی برای حمایت از دامداران 
ق مصوبات تنظیم بازاری وارد بازار می شویم و اجازه نمی دهیم قیمت خرد، کوچک و متوسط در زمان مازاد تولید شیرخام و طب

هزارتومان به قیمت نازل تری به فروش برسد 2شیرخام از  . 
هزار تومانی شیرخام مدنظر است و کمک می کنیم این رقم با سیاست های حمایتی اتحادیه ها و شبکه  2وی اظهار داشت: قیمت 

د در دامداری های کوچک کمک کندتعاون روستایی در پایداری تولی . 
به گزارش ایرنا، همایش مشترک توسعه همکاری های کشاورزی، استانداردها و تجارت مواد غذایی و کشاورزی بین جمهوری 

آبان ماه در تهران برپاست 29و  28اسالمی ایران و اتحادیه اروپا روزهای  . 
محصوالت غذایی و کشاورزی، افزایش آگاهی طرفین نسبت به ساز و کارهای  آشنایی متقابل با استانداردها و ضوابط ایمنی و کیفی

تولید محصوالت غذایی و کشاورزی و رایزنی درخصوص رفع موانع تجارت دو جانبه محصوالت غذایی و کشاورزی ایران و 
 .اتحادیه اروپا از اهداف این همایش دو روزه است
های کشاورزی دو طرف بررسی خواهد شد تا و اتحادیه اروپا و ایران، ظرفیتدر این همایش با حضور نمایندگان کشاورزی عض

  .منجر به توافق هایی در زمینه رعایت استانداردها و مبادالت تجاری شود
 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 29/8/1397تاریخ :   

عشایر دیگر آرزو نیست بازنشستگی کشاورزان و  
و عشایر، آرزوی بیمه شدن و دریافت مستمری پس  دولت با راه اندازی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان -ایرنا -تهران

آرزو نیست فوت را برای روستاییان و عشایر فراهم کرده است؛ خواسته ای که تحقق آن دیگر از بازنشستگی، از کارافتادگی و . 

رش ایرنا، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از سال به گزا تشکیل شد و در آن زمان فقط مختص به  1384

هزار نفر  2۰مجلس شورای اسالمی تصویب کرد که این صندوق به ساکنان شهرهای زیر  1390روستاییان و عشایر بود اما سال 

رحله اجرا رسیدبه م 95هم خدمت رسانی کند و این مصوبه در سال  . 
هزار نفر،  2۰سال و سکونت متقاضیان در شهرهای زیر  5۰تا  18برخورداری از تابعیت جمهوری اسالمی ایران و داشتن سنن 

 .روستاها و عشایر از جمله شرایط بهره مندی از خدمات این صندوق اعالم شد و در آن به نوع اشتغال افراد اشاره ای نشده است
 2۰های اسالمی شهر، شهرداری ها و دهیاری ها سکونت افراد متقاضی را در روستاها، عشایر و شهرهای زیر بخشداری ها، شورا

سال با خود اظهاری، نیاز به ارائه تاییدیه مراجع ذیصالح نیز ندارند 4۰هزار نفر جمعیت تایید می کنند و البته افراد زیر  . 
خی افراد بیمه شده در شهرها و روستاهای شهرستان فیروزکوه پرداخت تا ابعاد در همین زمینه خبرنگار ایرنا به گفت و گو با بر

 .مختلف مزایای این بیمه را از زبان آنان بیان و تشریح کند
سال بیمه بوده و دو سال پیش از دست داده است، می گوید به مدت  12فردی که خود را میرزایی معرفی کرد که پدر کشاورزش را 

هزار تومان مستمری می گیرد و راضی هستیم 45۰کار طی شد و از یک سال و نیم گذشته مادرم ماهانه  ماه روند اداری 6 . 
هزار  42۰هزار تومان تا  1۰۰فرد دیگری که خود را در گفت و گو با خبرنگار ایرنا یوسفیان معرفی کرد اظهارداشت: سالی از 

می گیرم تومان بیمه پرداخته ام و دو سال است مستمری بازنشستگی . 
هزار تومان حقوق می گیرم که مبلغ قابل توجهی نیست اما  22۰وی ادامه داد: کشاورز بودم و ساکن روستا هستم؛ اکنون ماهانه 

 .چندین برابر حق بیمه ای است که پرداخت کرده ام
بود، سطوح باالتری را یوسفیان می گوید در سطح یک بیمه اجتماعی کشاورزان عضو شده و اگر اطالعات بیشتری کسب کرده 

 .انتخاب می کرد تا امروز درآمد بیشتری داشته باشد
از دست داده است از خدمات صندوق بیمه اجتماعی راضی است اما  91تاج الدین که پدر کشاورز و ساکن روستای خود را در سال 

سال اکنون چند ماهی هست که مادرم  6گذشت از مشکالتی که در روند اداری برای آنها پیش آمده گالیه دارد و می گوید: پس از 
هزار تومان مستمری پدر را دریافت می کند 13۰ماهانه  . 

تاج الدین تصریح می کند که سه بار مدارک فوت پدر را به بخشداری مرکزی و مسئول مربوطه تحویل داده ایم اما گفتند که گم شده 
 .است

متصدی باعث این تعویق شده استبه گفته وی مدارکشان کامل بوده و فقط بی نظمی  . 
هزار تومان حق بیمه پرداخت کرده بود 9۰سال، ساالنه حدود  6پدر تاج الدین به مدت  . 

سال سن دارد و از جامعه عشایری و دامداران است که ضمن ابراز رضایتمندی از صندوق بیمه اجتماعی  75نقی اسفندیاری 
هزار تومان حق بیمه پرداخت کرده و اکنون ماهانه  4۰۰هزار تومان تا  9۰سال از  12کشاورزان، روستاییان و عشایر می گوید: 

هزار تومان مستمری می گیرد 2۰۰ . 
فرد دیگری که خود را یارعلی اسفندیاری معرفی کرد ساکن روستای لزور شهرستان فیروزکوه و در گذشته به رانندگی و مشاغل 

 195هزار تومان حق بیمه پرداخت کرده ام و اکنون  4۰۰هزار تومان تا  9۰هانه سال از ما 12آزاد مشغول بوده است که گفت: 
 .هزار تومان مستمری در ماه می گیرم

اسفندیاری ضمن اعالم رضایت خود از این بیمه ابراز تاسف کرد که اگر آگاهی بیشتری داشت سطوح باالتر این بیمه را انتخاب می 
 .کرد

 
زان، روستاییان و عشایرمزایای بیمه اجتماعی کشاور **  

درصد از مبلغ حق عضویت بیمه شدگان  7۰به گفته مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران دولت 
 .را می پردازد که حمایت و یارانه غیرمستقیم دولت برای اقشار کم برخوردار جامعه به شمار می آید

نگار ایرنا اظهارداشت: عضویت در صندوق بیمه اجتماعی به هشت سطح تقسیم می شود و انتخاب مهدی ابارشی در گفت وگو با خبر
هزار تومان متغیر است 54۰هزار تومان تا حداکثر  24۰هرکدام برعهده متقاضی و میزان پرداختی در آنها از هر سال حداقل  . 
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یافتی حق بیمه مشخصی ندارند و دولت باید بر اساس وی در تشریح هشت سطح صندوق بیمه اجتماعی بیان کرد: روستاییان در
درصد درآمد پیش فرض به عنوان حق بیمه دریافت  15شرایط اقتصادی و درآمد خانواده های روستایی رقمی را معین کند که تاکنون 

درصد آن را دولت و پنج درصد را متقاضی پرداخت می کند 1۰می شود که  . 
زان، روستاییان و عشایر استان تهران گفت: بیمه شدگان می توانند با توجه به درآمد خود یکی از مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاور

 .هشت سطح بیمه را انتخاب و حق بیمه ساالنه خود را یکجا یا تا چهار قسط تقسیم و پرداخت کنند
اشت: اکثریت بیمه شدگان در سطح کشور وی در پاسخ به اینکه کدامیک از سطوح بیمه مورد استقبال بیشتری قرار می گیرد اظهارد

در سطح هفت یا هشت این بیمه ثبت نام می کنند زیرا حقوق و مزایایی که در آینده به آنها تعلق خواهد گرفت به مراتب بیشتر از 
 .سطوح پایین تر است

خود متقاضی است، اما بیمه کارمندان  ابارشی گفت: یکی از مهمترین مزایای بیمه اجتماعی این است که قطع و انفصال بیمه به اختیار
به تبع عدم فعالیت آنها قطع و بروز این اتفاق پیش از موعد مقرر )بازنشستگی، از کار افتادگی یا فوت( منجر به منتفع نشدن بیمه شده 

 .می شود
 5۰تا  18ین بیمه سن افراد )مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران تصریح کرد: تنها محدودیت ا

سال( در زمان ثبت نام اولیه است و اگر فردی عضو شود و حتی چند سال حق بیمه پرداخت نکند می تواند بار دیگر پرداخت بیمه را 
 .با حفظ سوابق پیشین خود، ادامه دهد

ر جوان جامعه خاطر نشان کرد: دانش مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان تهران خطاب به قش
آموزان، دانشجویان و جوانان فاقد شغل با عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر عالوه بر اینکه حداقل 

بیمه ها، امنیت شغلی و معیشتی را برای خود ایجاد می کنند، می توانند در صورت اشتغال در آینده و قرار گرفتن زیرپوشش سایر 
 .سوابق بیمه اجتماعی خود را منتقل کنند

 .به گفته وی امکان انتقال سوابق سایر بیمه ها به بیمه اجتماعی کشاورزان نیز امکان پذیر است
 شرایط دریافت مستمری در بیمه اجتماعی  **

سال بیمه  35سالگی به مدت  18مهدی ابارشی درباره نحوه بازنشستگی به سه شیوه اشاره و تشریح کرد: در نوع اول، افراد از 
)پرداخت می کنند و طبق قوانین و مقررات بازنشسته می شوند؛ در نگاه دیگر کسانی هستند که در سنین باال  سالگی(  5۰حداکثر 

سال سابقه بیمه و  15ت با بیمه می شوند؛ در این صورت دول سال سابقه بیمه دارد  2۰سال سن، آنها را مشابه فردی که  65

 .بازنشسته می کند
 آیا صندوق بیمه اجتماعی، خدمات درمانی ارائه می دهد؟ **

چراکه سازمان  به گفته ابارشی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خدمات درمانی ارائه نمی کند و دفترچه درمانی ندارد
 .بیمه سالمت در کشور عهده دار مسئولیت ارائه بیمه درمانی به تمام آحاد ملت است

وی تاکید کرد: امروزه با این معضل مواجه هستیم که برخی از افراد جامعه دو یا سه دفترچه درمانی دارند؛ در حالی که کاربری 
 .متفاوتی ندارند

جامعه است دولت مکلف به ارائه خدمت بیمه در **  
مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان فیروکوه هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تشریح خدمات بیمه در کشور پرداخت و 

قانون اساسی کشور، تامین اجتماعی حق همگانی است و دولت وظیفه دارد از محل منافع عمومی و مشارکت  29گفت: طبق اصل 
ی آحاد ملت را از آن را ایجاد کندهای مردمی زمینه برخوردار . 

وی افزود: تامین اجتماعی یکی از آرمان های نظام جمهوری اسالمی برای ایجاد عدالت اجتماعی، تامین حداقل رفاه، امنیت و حفظ 
 .کرامت افراد است

سازمان تامین اجتماعی فقط  فرماندار فیروزکوه خاطر نشان کرد: این خدمت در سال های پیش از انقالب اسالمی و پس از آن توسط
برای افراد در مشاغل خاص بود و افراد ضعیف جامعه از آن بی بهره بودند، ولیکن برای اولین بار در کشور، صندوق بیمه 

این خدمت را برای افراد روستایی، عشایر و کشاورزان که از سطوح  1384اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از اوایل سال 
ردارتر جامعه تلقی می شوند ارائه می دهدکم برخو . 

 
 تشریح خدمات بیمه اجتماعی کشاورزان **

یوسفی جمارانی اظهار داشت: خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان همانند بیمه تامین اجتماعی شامل مستمری بازنشستگی، از 
 .کارافتادگی و فوت برای بازماندگان بیمه شده است

اطرنشان کرد: قشر وسیعی از جامعه ما تصوری از بازنشستگی ندارند، اما بیمه اجتماعی فرصتی ایجاد کرده فرماندار فیروزکوه خ
 .است تا کشاورزان، روستاییان و عشایر هم مثل کارمندان دولت، کشوری و لشکری بازنشسته شوند
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زت، کرامت و منزلت همه آحاد جامعه می شود وی بیان کرد: بیمه شدن اقشار محروم جامعه عالوه بر حمایت مالی، منجر به حفظ ع
 .که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است

فرماندار فیروزکوه تصریح کرد: تامین مالی و حفظ کرامت افراد می تواند در روند کاهشی مهاجرت از روستاها به شهر تاثیرگذار 
نی مدت نظام و دولت نیز هستباشد و حتی این روند را معکوس کند که این امر از اهداف طوال . 

یوسفی جمارانی ابراز کرد: بیشتر مهاجرت هایی که از روستا به شهر اتفاق می افتد در پی کسب شغل مناسب، بیمه شدن و تضمین 
آینده است که طبق آمارهای اعالم شده، بیمه شدن کشاورزان، روستاییان و عشایر در توقف مهاجرت و حتی مهاجرت معکوس به 

روستاها تاثیر بسزایی داشته استسمت  . 
که آثار این بیمه و دریافت مستمری از سوی برخی از بیمه شدگان آغاز شد، آگاهی مردم افزایش  9۰و  89به گفته وی از سال های 

 .یافت و تاثیر این خدمت در آمارهای مهاجرتی افراد نمایان شد
انوار در فیروزکوه زیر پوشش این بیمه قرار دارند؛ این آمار در استان سرپرست خ 5۰۰به گزارش ایرنا برابر آمارها دو هزار و 

هزار نفر اعالم شده است7۰۰هزار نفر و در کشور بیش از یک میلیون و  32تهران افزون بر  . 
 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 29/8/1397تاریخ :   

 حقوق کارگران هفت تپه و فوالد اهواز هفته آینده پرداخت می شود
کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق معوق کارگران هفت  مدیرکل حمایت از مشاغل پایدار و بیمه بیکاری وزارت تعاون -ایرنا -تهران

شودپایان هفته آینده پرداخت می  تپه و گروه فوالدی اهواز تا . 

فردا به نمایندگی از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه  :کریم یاوری امروز )سه شنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود

اجتماعی عازم اهواز می شوم تا در کار گروهی با حضور استاندار و مقامات استانی مشکالت کارگران این دو کارخانه رسیدگی و 
 .برطرف شود

نشان ساخت: مهمترین اقدامات ما برای این دو واحد تولیدی شامل پرداخت حقوق و مزایای معوق، راه اندازی مجدد خطوط وی خاطر
 .تولید و ایجاد فرصت های شغلی پایدار است

ئل به گزارش ایرنا، کارگران شرکت هفت تپه در هفته های اخیر نسبت به عدم دریافت حقوق، مشکالت معیشتی، بی توجهی به مسا
 .مالی کارگران از سوی مدیران این واحد تولیدی و واگذاری این شرکت به بخش خصوصی معترض بوده اند

 .کارگران هفت تپه امروز شانزدهمین روز تجمع خود را برگزار کردند
 .بازگشت کارخانه به بخش دولتی و پرداخت چهار ماه حقوق معوقه از مطالبات این کارگران عنوان شده است

 
 لینک خبر 
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 متفرقه
فودپرس – 22/8/1397تاریخ :   

ها چه تأثیری بر بازار مواد غذایی ایران گذاشت؟تحریم  
ها در چند ماه شده و پس از افزایش قیمت حاکم رکود غذایی مواد بازار در و گذشته هفته چند در دبیرکل اتحادیه بنکداران گفت:

  .گذشته، شاهد کاهش میزان خرید مواد غذایی از سوی مردم بودیم

آبان شرایط بی ثباتی در بازار مواد غذایی حاکم بود و اکنون  13به گزارش خبرآنالین، قاسمعلی حسنی با بیان این مطلب گفت: تا 
اکم شده استدوران سکوت و رکود و کسادی در این بازار ح .  

درصد بر روی 1۵تومان افزایش یافت بنابراین  ۴2۰۰تومانی ناگهان به  38۰۰فروردین امسال ارز مبادله ای 2۰وی افزود: در 
تومان سبب شده تا 82۰۰با قیمت حدود « نیما»قیمت ها افزوده شد. وی تصریح کرد: بعد از آن شاهد افزایش نرخ دالر بودیم و ارز 

درصد باشیم2۵ها شاهد افزایش قیمت تا در برخی از کاال .  
به وفور در … مواد غذایی مانند برنج، قند، شکر، چای، حبوبات و  حسنی درباره وضعیت موجودی کاالهای اساسی در بازار گفت:

که سبد حمایتی خوشبختانه برای تقویت توان خرید مردم قرار است  بازار وجود دارد اما مردم توان خرید ندارند. وی تاکید کرد:
  .معیشت داده شود

خیر در این توضیح داد: وی در پاسخ به این سئوال که آیا اتحادیه بنکداران در تامین سبد حمایتی معیشت با دولت همکاری دارد؟
  .زمینه همکاری نداریم و دولت اقالم این سبد را تامین می کند

اسفند و اول فروردین ماه 29تمی در کشور ما اشتباه است زیرا هر سال بین ساختارهای سیسدبیرکل اتحادیه بنکداران تاکید کرد:
درصد مالیات، 2۰درصد افزایش دستمزد پرسنل، 2۰درصد شاهد افزایش هزینه ها در تولید هستیم که این موارد شامل 1۰۰
ظر گرفته می شود به طور میانگین درصد مواد اولیه که وقتی این موارد در کنار هم در ن2۰درصد حمل و نقل و 2۰درصد بیمه، 2۰

درصد بر قیمت ها افزوده خواهد شد2۴تا  23 .  
حسنی درباره احتمال افزایش قیمت مواد غذایی در ماه های آینده گفت: این موارد از هم اکنون برای ما پیش بینی شده است بنابراین 

سال هزینه های تولید را به اصطالح ساکت نگه دارد و افزایش ۵اگر دولت خواستار افزایش نیافتن قیمت مواد غذایی است باید حداقل 
  .ندهد

های مواد غذایی شامل تحریم ها نمی شود اما تجار ما برای واردات با بانک ها بر قیمت مواد غذایی بیان کرد:وی درباره تاثیر تحریم
افزایدها بیدرصد بر هزینه2۵تا2۴توان چینی دچار مشکل شده اند که این مساله می .  

 دبیرکل اتحادیه بنکداران درباره تاثیر این افزایش هزینه ها بر قیمت تمام شده مواد غذایی در بازار تاکید کرد: این افزایش قیمت شامل
اتفاق خواهد افتاد 98نمی شود بلکه در سال  97ماه های پایانی سال  . 

 
 لینک خبر 
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 متفرقه
فودپرس – 22/8/1397تاریخ :   

 

 سلطان شکر چگونه وزیر بازرگانی را برکنار کرد؟
شوهر اشرف پهلوی ، برای واردات شکر منجر به برکناری وزیر بازرگانی وقت و در کابینه هویدا تالش پرویز بوشهری، برادر سومین 

  و دو معاونش شد
به گزارش خبرآنالین، پروزیر بوشهری، برادر سومین شوهر اشرف پهلوی، در حلقه دوستان نزدیک دربار قرار داشت و هر چند در 

ی خارق العاده ای در حوزه تجارت می کردجمع دوستان فرح به زنجیری شهرت داشت، کارها . 
احمد علی مسعود انصاری در کتاب خاطراتش نوشته است: پرویز بوشهری به کار داد و ستد ، آن هم به شکل زد و بند آن شرکت  

نان و  داشت و به قول معروف، هر جا که بوی پول می آمد حاضر و آماده بود . در مناقصه ها، در صادرات و واردات و هر کار
آب دار دیگر دستش در کار بود.خالصه کالم تجارت و داد و ستد او منحصر به رشته ای واحد نبود و آن قدر سر و کله اش در همه 

جا پیدا می شد که این اواخر سر و صدای هویدا هم درآمده بود و به وسیله یکی از دوستان نزدیک ، پیغام شفاهی و در عین حال 
به این پرویز بگویید که تکلیفش را روشن کند و اثن قدر در همه جا حاضر نباشد و اقال حوزه   ه شما را به خداملتمسانه داده بود ک

 . فعالیت تجاری و اقتصادی اش را منحصر به یکی ، دو سه کار کند تا ما هم تکلیف کار خودمان را فهمیم
وجود داشت، تمایل می یابد دست به این کار بزند . این در پرویز بوشهری به واسطه رانت عظیمی که در حوزه وار داللت شکر  

 . حالی بود که واردات شکر در اختیار فلیکس آقایان ، رییس فدراسیون اسکی و از دوستان نزدیک شاه بود
دراسیون فلیکس آقایان، ایرانی ارمنی تبار هر چند سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه اش داشت اما سال های طوالنی رییس ف 

اسکی بود و در حلقه دوستان نزدیک دربارقرار داشت .به سبب نزدیکی به شاه وزارت بازرگانی ینز همراهی الزم را با او می 
تمایل پرویز بوشهری برای واردات شکر سبب درگیری پنهان این دو نفر شد  کرد. . 

نفعت به مشام می رسید حاضر بود و در این کار انصاری ماجرا را این گونه شرح می دهد: "پرویز بوشهری هر جا بوی م 

واردات شکر( وارد شد اما به سد فلیکس آقایان برخورد . با این همه دست بردار نشد و به خصوص که در این کار شاپور رپورتر )

 .، نیز با او همراه بود و به این ترتیب ، دو فرد با نفوذ از حلقه دوستات خصوصی دربار شاخ به شاخ شدند 
در آن هنگام مهدوی وزیر بازرگانی بود و ماحصل مبارزه این دو نفر این شد که بعضی از اسرار پشت پرده مربوط به واردات  

شکر از پرده بیرون افتاد و کار به بازرسی و تهیه گزارش رسید . نتیجه اینکه مهدوی وزیر بازرگانی و دو تن از معاونین او در 
ند اما چون کسی زورش به فلیکس آقایان و پرویز بوشهری که عامالن اصلی بخور بخور بودند، نمی مظان سوء استفاده قرار گرفت

رسید دو تن از معاونین وزارت بازرگانی را دراز کردند و از کار برکنار کردند و پرونده ای هم برایشان تشکیل دادند و مهدوی هم 
ا مناسبات نزدیک داشت و هویدا هم می دانست کار از کجا آب می خورد و از وزارت بازرگانی کنار گذاشته شد منتها چون با هوید

دست چه کسانی در ماجراست او را به عنوان وزیر مشاور به نخست وزیری برد و چون همان هنگام شاه سپهبد حجت رییس سازمان 
و دستور انحالل سازمان   ر داده بودتربیت بدنی را به علت عدم توفیق تیم های ورزشی ایران در المپیک کانادا مورد غضب قرا

ورزشی را داده بود ، مهدوی را که از ورزش و ورزشکاری هیچ اطالعی نداشت ، سرپرست سازمان منحل شده تربیت بدنی کرد 
 " . که به عنوان چرخ پنجم فعال انجام وظیفه کند
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 متفرقه
خبرگزاری فارس – 29/8/1397تاریخ :   

  محورهای اعتراض کارکنان جهاد کشاورزی به عدم اجرای همسان سازی حقوق
وزارت  گفت: ما کارکنان کشاورزی به عدم اجرای همسان سازی حقوق در« جهاد کشاورزی خانواده»هزار نفره  4۰بانی پویش 

شودهای ما توجهی نمیسته معترض هستیم و علیرغم دستور معاون اول رئیس جمهور، به خواجهاد  .  

»به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کارکنان بخش کشاورزی کشور پویشی را با عنوان  در « خانواده جهاد کشاورزی

قانون مدیریت خدمات کشوری و به عبارتی  1۰اجرای فصل  هزار نفر عضو دارد و آنها خواهان ۴۰اند که شبکه مجازی راه انداخته
 .قانون همسان سازی حقوق هستند

های است مصوبه هیأت وزیران است و به همه دستگاه 71و  ۶8، ۶۶، ۶۵قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل مواد  1۰فصل 
درصد اضافه شود ۵۰ق آنها دولتی اعالم شده به شرط آنکه افزایش حقوق کارمندانشان را قبول کنند، حقو .  

گویند، مصوبه هیأت وزیران در وزارت جهاد کشاورزی اجرا نشده و حقوق آنها در مقایسه با کارمندان وزارت جهاد کشاوری می
های دولتی بسیار پایین استدیگر کارمندان دستگاه . 

جهانگیری،  97فروردین  ۶رغم اینکه در تاریخ د، علیگوینمندند و میهایشان توسط دولت گالیهآنها همچنین به عدم پیگیری نامه
های ما دستور داده که پیگیری شود و زودتر در هیأت دولت جمهور به رئیس سازمان بودجه در مورد درخواست معاون اول رئیس

ماه هیچ توجهی به این دستور معاون اول رئیس جمهور نشده است 7بررسی شود، اما پس از گذشت  .  
وگو با خبرنگار فارس از در گفت« خانواده جهاد کشاورزی»وبی، کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی ارومیه و بانی پویش عسگر یعق

هایشان گفتدالیل راه اندازی این کمپین و خواسته . 
یعقوبی گفت: معاونت توسعه منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی موضوع افزایش حقوق کارمندان وزارت جهاد از محل اعمال 

9۶سازی حقوق را قبل از سال قانون خدمات کشوری و به عبارتی همسان 1۰فصل  و  97، 9۶ای و اعالم کرد، طی سه سال رسانه 
ارت جهاد کشاورزی اضافه خواهد شد تا تبعیضی که بین وزارت جهاد و سایر درصد به حقوق کارمندان وز 2۰ساالنه  98

ها در پرداخت حقوق وجود دارد، برطرف شودوزارتخانه . 
خانواده جهاد »وی گفت: ما هرچه انتظار کشیدیم، هیچ اتفاقی نیفتاد و مجبور شدیم درخواست خودمان را از طریق راه اندازی کمپین 

نفر از مدیران کل حوزه منابع انسانی در این  ۵با  9۶اسفند  ۵هزار عضو دارد. در تاریخ  ۴۰پیگیری کنیم که اکنون « کشاورزی
هایی داده شد، اما تاکنون به نتیجه نرسیده استی حقوق جلسه گذاشتیم و قولسازمورد و اعمال همسان .  

هزار نفر از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی از مزایای همسان  49بنابه اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی  یعقوبی گفت:
اند و تنها  سازی حقوق استفاده نکرده اندمند شدها بهرههزار کارکن وزارت جهاد از این مزای 17 . 

های دولتی وجود داشته باشد، گفت: حرف ما این است که چرا یک کارشناس وی با تأکید بر اینکه چرا این همه تبعیض بین دستگاه
3.8گیرد، در حالی که با همان شرایط در وزارتخانه دیگر میلیون تومان حقوق می 1.8وزارت جهاد کشاورزی  میلیون تومان  

از این امتیازات برخوردار شده است 89کنند. مثال وزارت دادگستری از سال می حقوق دریافت . 
ها هیأت وزیران تصویب کرد، به شرط آنکه دستگاه 9۵اسفند سال  21قانون خدمات کشوری گفت: در  1۰یعقوبی در تشریح فصل 

درصد حقوق پرسنل را اضافه کنند ۵۰تا  توانندقبول کنند، از منابع خودشان افزایش حقوق کارمندان را پرداخت کنند می شورای  .

ها ابالغ کرده استحقوق و دستمزد این مصوبه را برای وزارتخانه . 
العاده کاری کارکنان را بود که حق شغل، حق شاغل، فوق 71و  ۶8، ۶۶، ۶۵قانون خدمات کشوری شامل مواد  1۰وی گفت: فصل 

درصد افزایش دهد ۵۰توانست تا شد، مین را متقبل میدر صورتی که وزارتخانه پرداخت حقوق کارمندا . 
 .به گفته یعقوبی این اقدام دولت در این تاریخ و آستانه انتخابات ریاست جمهوری کامال سیاسی بوده است

کرده درصد را اعمال  ۵۰ها این افزایش یعقوبی همچنین با بیان ایکه شورای حقوق و دستمزد به صورت محرمانه به برخی دستگاه
مورد مصوبه برای افزایش حقوق از سوی شورای حقوق و دستمزد به صورت  ۵2  ایم کهگفت: ابه تازگی هم متوجه شدهاست،

  .محرمانه صادر شده است
سازی حقوق در وزارت جهاد کشاورزی همچنان ادامه بانی پویش خانواده جهاد کشاورزی گفت: اعتراضات ما به عدم اجرای همسان

خطاب به جهانگیری،  9۶اسفند سال  27ای از ایشان در های مکرر و علی رغم میل وزیر جهاد کشاورزی نامها پیگیریداشت که ب
معاون اول رئیس جمهور خطاب به نوبخت رئیس سازمان بودجه دستور  97فروردین  ۶جمهور گرفتیم. در تاریخ  معاون اول رئیس

ماه هنوز در مورد دستور آقای جهانگیری هیچ  7سی شود، اما با گذشت بیش از بررسی نوشت که هرچه زودتر در هیأت دولت برر
کننداقدامی نشده است و اکنون ما معترض هستیم که چرا به دستور معاون اول رئیس جمهور هم توجهی نمی .  
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درصد  ۵۰پزشکی هم از این های ما کارکنان مالیاتی وزارت دارایی و کارکنان یعقوبی گفت: ما با خبر شدیم که پس از درخواست
توجهی مسئوالن گیر کرده استافزایش حقوق منتفع شدند، اما همچنان درخواست ما در پیچ و خم اداری و بی . 

کنیم ظلم بالسویه عین عدالت است، اما وی در ادامه همچنین گفت: ما انتظاری که از دولت روحانی داشتیم، تحقق نیافت، ما فکر می
دهد، کسانی هستند سیار افزایش یافته و علی رغم اینکه حقوق کارکنان بسیار پایین است و کفاف زندگی آنها را نمیمتأسفانه تبعیض ب

کنندکه چندین برابر آنها حقوق دریافت می اندها عرصه را بر دیگران تنگ کردهآقازاده . . 
ایم، به خاطر نظام جمهوری اسالمی است. ما کوتاه آمده بانی پویش خانواده جهاد کشاورزی ادامه داد: ما اگر در بسیاری از موارد

خواهیم دهیم پرچم کشور را بسوزانیم، ما سنگرسازان بی سنگر هستیم، اما حق خودمان را میهیچ وقت به خودمان اجازه نمی
دهدها ما را رنج میتبعیض  و . 

یجه نرسید و کسی حاضر به مصاحبه نشدتالش خبرنگار فارس برای پیگیری موضوع از وزارت جهاد کشاورزی به نت . 
فارس مناین سوژه توسط مخاطبان   .درخواست شده و خبرنگار فارس پیگیری کرده است 
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 متفرقه 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 28/8/1397تاریخ :   

  میلیون تن محصوالت کشاورزی 1۲۲های مختلف کشاورزی/ تولید ساالنه توسعه روابط ایران و اروپا در زیربخش
های تجاری و یادداشت تفاهم ها باید در قالب موافقت نامهزمینه همکاری میان ایران با اتحادیه اروپا در برخی زمینه مهرفرد گفت:

 .نامه افزایش یابد
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی علی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

های کشاورزی، استانداردها و تجارت مواد غذایی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در همایش مشترک "توسعه همکاری
المللی حدود های بینتولیدات کشاورزی ایران با قیمتکشاورزی میان جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا" اظهار کرد: ارزش 

میلیارد دالر است که  75 میلیارد دالر ارزش صادرات محصوالت کشاورزی است 6میلیارد دالر ارزش واردات و  10 . 
این میزان  میلیون تن از 16تا  15شود، افزود: میلیون تن محصوالت کشاورزی در ایران تولید می 122وی با بیان اینکه ساالنه 

میلیون تن محصوالت شیالتی و  2میلیون تن محصوالت باغی،  22مربوط به محصوالتی همچون شیر، گوشت، مرغ و تخم مرغ، 
 .مابقی محصوالت زراعی است

نعتی هزار واحد ص 2۰های فرآوری با ظرفیت خالی مواجه هستند، بیان کرد: در ایران مهرفرد با اشاره به اینکه بسیاری از کارخانه
هاستمیلیون تن ظرفیت فرآوری این کارخانه 15۰کوچک و بزرگ مشغول فرآوری محصوالت کشاورزی هستند که حدود  . 

ها و انتقال محصوالت سبزی و صیفی از فضای باز به گفته این مقام مسئول با توجه به مشکالت و محدودیت منابع آبی توسعه گلخانه
های نوین آبیاری از اهمیت فراوانی برخوردار است به طوری که در دولت تدبیر و امید و روشبه گلخانه، استفاده از حضور مناسب 

های نوین آبیاری و بهره وری آب سرمایه گذاری شده استمیلیارد دالر در زمینه روش 8حدود  . 
واردکنندگان بزرگ کاالهای معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ایران یکی از 

رود، افزود: با توجه به مشکالت آب و آبور بودن تولید در واقع محصوالتی همچون ذرت، سویا و روغن خام در دنیا به شمار می
شودذرت، سویا بخش عمده نیاز کشور از طریق واردات تأمین می . 

هایی مربوط به بذور، محصول جو و برنج و همچنین در بحثدرصد گوشت مورد نیاز و بخشی از  15تا  1۰وی ادامه داد: ایران 
آالت وارد کننده استسموم و ماشین . 

رغم مسئله کمبود آب در کشور به مهرفرد با اشاره به اینکه ایران از ظرفیت باالیی برای کشاورزی برخوردار است، گفت: علی
میلیونی پیرامونی آسیانه میانه، عراق  3۰۰نی ایران بتوانیم جمعیت میلیو 8۰دنبال توسعه کشاورزی هستیم تا عالوه بر نیاز جمعیت 

 .و خلیج فارس را تأمین و بازار را ساماندهی کنیم
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی توسعه روابط با اروپا را مغتنم شمرد و اظهار کرد: اولین 

هایی همچون توسعه عطفی برای توسعه روابط میان ایران و اروپا بود و هم اکنون در زمینهای که در گذشته برگزار شد نقطه کنگره
ها، باقی مانده سموم، ردیابی محصوالت کشاورزی تا مصرف، توسعه های مربوط به استاندارد، کاهش آالیندهزیربناها، بحث

زمینه باید روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا در قالب اروپا همکاری داشت که در این  توان با اتحادیههای ارگانیک میکشت
 .موافقت نامه و یادداشت تفاهم نامه توسعه یابد

معاون وزیر جهاد کشاورزی عضویت ایران در سازمان تجاری را از دیگر موارد ضروری اعالم کرد و گفت: با توجه به صادرات 
ای را داشته باشدتواند روابط خود در بازارهای محلی و منطقهتولیدات گل و گیاه و گل شاخه بریده ایران می . 

رو هستیم، اظهار کرد: بر این اساس نیاز ها در صنعت غذا با مشکالتی روبهها و افزودنیوی با اشاره به اینکه در زمینه تولید مکمل
ش یابدبه ارتقای تکنولوژی داریم و به همین دلیل باید سرمایه گذاری در این بخش افزای . 

سال آینده بیش از دو برابر  1۰مهرفرد ادامه داد: در ایران افزایش تولید در بخش دام و طیور، میوه و سبزی و همچنین شیالت تا 
توان به این اساس رسیدوضع فعلی وجود دارد که تنها با توسعه بازار می . 

میلیارد  3تا  2.5ان ترنور کشاورزی ایران با اروپا را معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در پای
 .دالر اعالم کرد و گفت: این میزان کم است و باید با توسعه روابط آن را افزایش دهیم

تومانی مرغ بعدا صحبت  98۰۰ورود اتحادیه اروپا بیانگر عزم جدی آنها برای توسعه روابط با ایران است/ در مورد مصوبه قیمت 
کنممی  

ترین مواردی است که منجر به محدود شدن تولید هرفرد اظهار کرد: در شرایط فعلی مسائل و مشکالت بازار یکی از عمدهم 

توان تولید را افزایش دادشود، در حالیکه با توسعه بازار میمی . 
دهد که اتحادیه اروپا به کشور نشان میهای جدید، حضور هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا وی افزود: با گذشت دو هفته بعد از آغاز تحریم

 .برای توسعه روابط خود با ایران عزمی جدی دارد
توان انواع اکنون میمهرفرد با اشاره به اینکه در بسیاری از محصوالت امکان صادرات به اتحادیه اروپا فراهم است، افزود: هم
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میگو را به اروپا صادر کرد، چرا که هدف ما توسعه صادرات و آال و های غذایی، محصوالت لبنی، خرما، زعفران، قزلفرآورده
 .استانداردسازی محصوالت است

خطر و معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تجارت دوجانبه است، بیان کرد: در زمینه تولید بذور اصالح شده، سموم کم
گذاری و انتقال تکنولوژی هستیم که ها نیازمند سرمایها و مکملآالت برداشت و برخی خطوط تولید صنعت غذانواع و اقسام ماشین

رود این گردهمایی بتواند منجر به توسعه روابط شودانتظار می . 
ها و عوارض بازارهای صادراتی، بیان کردوی درباره آخرین وضعیت اعمال تعرفه مذاکراتی در این زمینه با اتحادیه اروپا آغاز  :

و واردات برخی کاالها کاهش یابدشده تا تعرفه صادرات  . 
 

تومانی مرغ گفت 98۰۰مهرفرد در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد مصوبه اخیر سازمان حمایت برای تعیین قیمت  : 
اکنون فرصت مناسبی نیستکنم، چرا که همتومانی ابالغ نشده است و بنده در این مورد بعدا صحبت می 98۰۰هنوز قیمت  . 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا  – 22/8/1397تاریخ : 

وزیر جهاد کشاورزی در سومین روز سفرش به استان خراسان جنوبی با کشاورز طبسی روبرو شد و حرفهایی که پیرمرد درباره 

گوجه فرنگی و وضعیت کشور به وزیر گفت، بازتاب گسترده ای یافته استقیمت  . 

به گزارش ایرنا 'محمود حجتی' را دیگر خیلی ها می شناسند از مردم و مسئوالنی که در دولت ها و از جریان های سیاسی مختلف با 
پرکار و از جمله دولتمردانی است که از رفتن به او کار کرده اند؛ وزیری مشهور به جهادی بودن، آشنا به بخش کشاورزی، باتجربه، 

  .میان مردم ابایی ندارد
واقعیت این است وقتی رویداد خاصی در سفر یکی از مسئوالن به مناطق مختلف کشور حاشیه ساز می شود عادت داریم از جنبه 

  .'منفی به آن نگاه کنیم و به قول معروف 'نیمه خالی لیوان را ببینیم
ین روز سفر پرکار حجتی به استان مرزی خراسان جنوبی که قطب تولید محصوالتی چون زرشک، عناب، زعفران و آنچه در آخر

انار در ایران است، گذشت جنبه های مثبتی هم دارد و همان است که می گوییم مدیر در نظام جمهوری اسالمی باید مردمی باشد، 
مهمتر اینکه عصبانی نشود و زود واکنش نشان ندهد صبور باشد، حرف مردم و جامعه هدف خود را بشنود و .  

ما در فیلم هایی که از گفت و گوی کشاورز طبسی با وزیر جهاد کشاورزی در فضای مجازی منتشر شده است این خصوصیات را 
  .می بینیم و اگر غیر از این بود حتما فیلم واکنش را هم تهیه و پخش می کردند

فیلم ها بخشی از یک واقعه را نشان می دهند و مقدمه و موخره را تصویربردار به ما تحویل نمی دهدیادمان هم باشد کلیپ ها و  .  
 اما ماجرا چه بود؟ 

وزیر جهاد کشاورزی جمعه هجدهم آبان وارد خراسان جنوبی شد و پس از حضور در هفت شهرستان استان روز یکشنبه در سومین 
هکتار اراضی کشاورزی از کارخانه تولیدات  8۰۰عالوه بر افتتاح طرح تسطیح  و آخرین روز سفرش در طبس حضور داشت و

  .عرقیات گیاهی در شهرک صنعتی طبس بازدید کرد
محمود حجتی با همراهان و مسئوالن محلی از مرحله نهایی این کارخانه بازدید می کردند که پیرمردی به آنها نزدیک شد و پس از 

دن خواستسالم از وزیر اجازه صحبت کر .  
این در حالی است که وزیر در روستای تشکانان از توابع شهرستان طبس نیز با کشاورزان و دامدارانی که بدون اطالع قبلی 

درخواست های خود را مطرح کردند، دیدار کرد و دستور رسیدگی داد؛ همچنین در جلسه جمع بندی سفر خود به خراسان جنوبی نیز 
مقامات کشوری، استانی و محلی گفت که خواسته های خود را مطرح کنند به همه مسئوالن حاضر از .  

  .پس از پایان این جلسه نیز با اینکه دقایقی بعد پرواز داشت، باز هم به درد دل کشاورزان و دامدارانی که آمده بودند، گوش سپرد
ام حرف های پیرمرد طبسی گوش داد اما این همان گونه که در کلیپ منتشر شده مشاهده می شود، وزیر جهاد کشاورزی به تم

  .کشاورز پس از پایان سخنش نماند تا پاسخی بگیرد
از آنجا رفت« خودتان می دانید و مملکت تان خداحافظ»او با خواندن دو بیت شعر با لهجه محلی و این جمله که  .  

از مسئوالن محلی سئوال کرد که منظور ایشان چه حجتی که به دلیل لهجه محلی کشاورز طبس، دقیق متوجه حرف هایش نشده بود 
  .بود و همراهان گفتند این پیرمرد از وضعیت گرانی و اقتصاد گله کرد

بدو برو ببین مشکلش چیست»و دوباره تاکید کرد « بدو»وزیر رو به معاون خود کرد و گفت:  ».  
یرهای گوناگون از این ماجرا، پی این پیرمرد گشت و با او خبرنگار ایرنا در طبس پس از انتشار این کلیپ در فضای مجازی و تفس

  .گفت و گو کرد
  .آدرسش را از اهالی منطقه پرسیدم تا باالخره به خانه اش رسیدم، خانه ای که دیواری برای حیاط نداشت

ل رنگ و رو رفته، مرد کشاورز اهل منطقه دیهشک طبس، مرا به خانه اش دعوت کرد؛ رادیو ضبط قدیمی، بخاری کوچک، دو مب
پشتی های کوچک و قدیمی و پرده های سفیدی که ساده و کوتاه روی پنجره نصب شده بود و گربه ای که مدام اصرار داشت وارد 

  .خانه شود، خودنمایی می کرد
تصویرش را فرزند معرفی کرد و گفت: من آقای وزیر را نمی شناختم گاهی  9و صاحب  1312او خود را میرزاعلی شجاعی متولد 

در تلویزیون نشان می داد، از روی شباهت او را شناختم رفتم خدمت ایشان، سالم کردم که جوابم را دادند و گفتم می خواهم یک کالم 
  .با شما صحبت کنم اجازه می دهید یا نه؟ آقای وزیر گفتند هرچه می خواهی بگو

ومان شده و بعد این شعر را خواندم که وی ادامه داد: گفتم یک عدد گوجه فرنگی در مملکت هفتصد ت روزگار است هر روز بدتر »
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و بعد « دختران را همه جنگ است با مادر/ پسران را به بدخواه پدر می بینم /می بینم/ این جهان را پر از خوف و خطر می بینم

جا رفتمگفتم خودتان می دانید و مملکتتان، دست بر شانه ایشان زدم و گفتم خداحافظ و سپس از آن .  
  .میرزاعلی گفت: پس از اینکه رفتم هنوز دور نشده بودم که هدیه ای از سمت وزیر برای من آوردند

  .وقتی درباره محتوای هدیه سئوال کردم، گفت: اگر برگ گلی از سمت دوست باشد یک دنیا برایم ارزش دارد
دم خوبی نمی بود، نمی ایستاد که من صحبت کنم یا صحبتم را پیرمرد طبسی ادامه داد: خدا خیرش دهد وزیر آدم خوبی بود، اگر آ

  .تمام کنم یا این که دستم را به شانه اش بزنم
وی درباره علت این کار خود توضیح داد: من از حضور وزیر بی اطالع بودم و برای انجام کاری به شهرک صنعتی رفته بودم که 

  .شنیدم وزیر جهاد آمدند
لق مردم از گرانی ها تنگ است و وقتی خلق شما تنگ باشد بدانید که خلق دیگران هم تنگ است، مسئولین میرزاعلی گفت: دیدم خُ 

ای خدا مگذار کار من به من/ گر گذاری وای بر احوال من»باید بر خرید و فروش نظارت دقیق کنند و مردم را وانگذارند؛  ».  
گاو شیرده دارد و اضافه می کند: این  2او اما  کیلو شیر می دهند و مردم برای خرید آن صف می کشند برخی می گویند  15 گاو 2

  .چرا گران نمی کنی وقتی همه جا گران شده و من پاسخ می دهم من برکت آن را از خدا می گیرم
باشد و اگر پیرمرد طبسی می گوید: اگر تمام دنیا را داشته باشید عاقبت آن مرگ است، اگر خوراک به اندازه کف دست و نصف آن 

  .تن سالم و بی نیاز از دارو و دوا باشد، کافی است و بدانید حاجت خود را از خدا گرفتید
وی در پاسخ به سئوالم که زیر پوشش نهادهای حمایتی هستید گفت: زیر پوشش کمیته امام )ره( و حتی بیمه نیستم؛ ما این چهار 

  .روزی که زنده هستیم به قناعت زندگی می کنیم
ت های من و میرزاعلی که به پایان رسید ظرف میوه ای آورد؛ به پیرمرد طبسی گفتم آیا می دانید که معروف شده اید و او صحب

  .گفت: خدا کند که این حرف من به نفع همه مردم و جوانان تمام شود و هرچه خدا بخواهد همان می شود
اما من به راحتی آمدم و حرفم را زدم؛ به همین سادگی او در پایان گفت: شما جوانید، ممکن است رودربایستی کنید .  

 
 لینک خبر 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 
ایرنا  – 22/8/1397تاریخ :   

 اختالف دیدگاه ها مشکل آب کشاورزی کشور را حل نمی کند
دبیر برگزاری چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران و ششمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران  -ایرنا -کرج

 .گفت که اختالف دیدگاه ها در وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو مشکل آب کشاورزی در کشور را حل نمی کند
غاز به کار چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران و به گزارش ایرنا، هادی میرابوالقاسمی روز سه شنبه در آئین آ

ششمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران در کرج افزود: تا یک دهه پیش چیزی به نام منابع آب در ایران مطرح نبود و زمانیکه 
سازه ای آب و سدسازی در آن غالب  مسایل مرتبط با مدیریت و برنامه ریزی آب پیش آمد، موضوع به وزارت نیرو که بیشتر تفکر

 .بود، ارجاع داده شد
وی اظهار داشت: موضوع مدیریت آب در وزارت جهاد کشاورزی که با تفکر آب در مزرعه همراه است از موارد اختالفی با 

برمی گردد 1342وزارت نیرو بوده که ریشه آن به سال  . 
دیدگاه به هم نزدیک نشوند حل مشکل آب کشاورزی ایران  2ی هستیم و اگر این میرابوالقاسمی تاکید کرد که نگران آینده آب کشاورز

 .دشوار خواهد بود
وزارتخانه در خصوص میزان مصرف آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس اعالم وزارت  2وی به آمار ارایه شده از سوی 

ف می شود اما وزارت نیرو معتقد است که بخش درصد از منابع تجدید پذیر آب در بخش کشاورزی مصر 65جهاد کشاورزی 
درصد این منابع می باشد 9۰کشاورزی مصرف کننده  . 

درصد دیگر منابع آبی کشور نامشخص است 5کننده 2وی بیان داشت: در این صورت عامل مصرف  .  
میلیارد مترمکعب در مصرف  6وی اضافه کرد: همچنین وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که با اجرای سیستم های نوین آبیاری 

 .آب صرفه جویی آبیاری می کند
میلیارد مترمکعب بیالن منفی داریم که با  6میرابوالقاسمی گفت: در مقابل وزارت نیرو اعالم می دارد که با برداشت آب از چاه ها 

میلیارد مترمکعب به کجا رفته است 12عدد باید دید که این  2جمع این  . 
ین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران و ششمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران اظهار داشت: دبیر برگزاری چهارم
وزارتخانه با حل اختالف دیدگاه ها ، راهکار مشترکی برای حل مشکالت آب اتخاذ کنند 2انتظار می رود این  . 

شده لیکن این مسایل باید در سیاست کالن حل شود میرابوالقاسمی گفت: به تازگی کارگروهی برای مقابله باخشکسالی تشکیل . 
وی تاکید کرد که وزارت نیرو می بایست سیاست انقباضی را در خصوص منابع تجدیدپذیر حل کند و وزارت جهاد کشاورزی هم با 

 .کالن نگری از بحث مدیریت آب در مزرعه نیز خارج شود
ین کنگره ملی مهندسی و ششمین جشنواره مدیریت آب و خاک ایران مهندسی و میرابوالقاسمی در ادامه با اشاره به برگزاری چهارم

مدیریت آب ایران افزود: کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران در قالب پنج نشست تخصصی همراه با ارایه مقاالت برگزار 
اختصاص دارد می شود که نخستین نشست به بررسی چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران .  

وی ادامه داد: در این نشست تخصصی نگاهی به میزان منابع آب کشاورزی و حجم منابع آب تجدید شونده می شود ضمن اینکه میزان 
  .مصرفی آب کشاورزی و وضع فعلی آن بررسی خواهد شد

چشم اندازهای توسعه کشاورزی به دبیربرگزاری کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران اظهار داشت: دومین نشست نیز به 
 .لحاظ کمی و کیفی می پردازد

میرابوالقاسمی عنوان سومین نشست تخصصی را منابع و مسایل بهره برداری از آب های نامتعارف ذکر کرد و افزود: اکنون در 
قی می شوند باید در چرخه تولید مجامع علمی به این قطعیت رسیده اند که آب هایی که به عنوان زهاب و آب خاکستری و نامتعارف تل

  .کشاورزی وارد شده و اگر اینچنین نشود برای تامین آب کشاورزی در آینده دچار مشکل می شویم
وی ادامه داد: در این نشست ها میزان، حجم و نوع این آب ها مشخص می شود ضمن اینکه تصمیم گیری در مورد استفاده از این 

ی گیردنوع آب ها مورد بررسی قرار م .  
دبیر برگزاری چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران گفت: چهارمین نشست این کنگره نیز به انتقال مدیریت شبکه 

درصد مدیریت بخش مهندسی یا بهره برداری و نگهداری  6۰های آبیاری و زهکشی در ایران می پردازد به طوریکه اکنون بیش از 
یار دولت استکشاورزی در ایران در اخت  .  

وی بیان داشت: تحلیل های عمده مجامع کارشناسی و علمی و تحقیقاتی این است که اگر وظایف دولت در این بخش ها کم نشود در 
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  .آینده بخش کشاورزی ایران دچار مشکل خواهد شد
مچنین میزان اجرای این شبکه ها و وی گفت: در این نشست به مسایل و مشکالت در انتقال مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و ه

  .نیاز در آینده پرداخته می شود
میرابوالقاسمی عنوان پنجمین نشست را مسایل حکمرانی دیپلماسی و حقوق آب در ایران دانست و افزود: این موضوع از حدود یک 

  .دهه اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته است
خلی به مسایل و اختالفات در میان استان ها و شهرستان ها می پردازدوی تصریح کرد: بحث دیپلماسی آب ریز دا .  

  .وی گفت: همچنین به بحث مدیریت آب های مرزی و مسایل و مشکالت مدیریت آب با همسایگان خارجی پرداخته می شود
ف مشخصی در ایران برای آن دبیر چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران افزود: حقوق آب مبحثی است که هنوز تعری

  .نیست و وظایف عمومی در خصوص چگونگی مدیریت آب مشخص نشده است
وی اضافه کرد: یکی از مشکالت در بحث حکمرانی آب این است که این موضوع دولتی است و تحلیل ها این است که باید به سمت 

  .بخش خصوصی برود
نشست در روز دوم  3نشست در روز اول و  2روز است که  2پنج نشست طی  وی اظهار داشت: محتوای کلی کنگره برگزاری این

  .برگزار می شود
مقاله از سوی متخصصان، کارشناسان و دانشجویان به دبیرخانه کنگره ارسال شد که  96میرابوالقاسمی ادامه داد: برای این کنگره 

هی و سخنرانی در حاشیه این نشست ها در سالن های جنبی مقاله پذیرفته شده است که به صورت شفا 31پس از داورهای تخصصی 

  .ارایه می شوند
وی گفت: نتایج این نشست ها به وزارت خانه های مربوطه همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه 

  .برای اقدام منعکس می شود
ساله دارد و محور آن شناسایی و تجلیل از افراد اثرگذار  14نیز قدمت وی اضافه کرد: ششمین جشنواره مهندسی مدیریت آب ایران 

نفر از این افراد از نقاط مختلف کشور شناسایی  84و پیشکسوتان مهندسی و مدیریت آب ایران است بطوریکه درپنج جشنواره گذشته 
  .و تجلیل شده اند

نفر دانشگاهی،  2ر در آب کشور که پیشکسوت هستند انتخاب شده اند که نفر از افراد اثرگذا 6میرابوالقاسمی افزود: در این دوره هم 
نفر از شرکت مهندسی مشاوره و یک نفر نیز از شرکت پیمانکاری می باشند 2یک نفر از حوزه عمومی بخش آب،  .  

ورزی و منابع طبیعی به میزبانی پردیس کشا 1384کنگره مهندسی مدیریت آب و خاک ایران و جشنواره مهندسی آب ایران از سال 
  .دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار می شود

روز در پردیس  2چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران و ششمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران به مدت 
 .کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه دارد
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 نهاده
 خبرگزاری فارس  – 23/8/1397تاریخ : 

تن علوفه دامی در مناطق عشایری سیستان و بلوچستان  1۰۰۰توزیع   
روز آینده برای  ۵رئیس سازمان امور عشایر ایران، در سفر به سیستان و بلوچستان از توزیع یک هزار تن علوفه و خوراک دام تا 

  .دامداران عشایری این استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان امور عشایر ایران، کرمعلی قندالی در بازدید از عشایر حاشیه دریاچه 

وری عشایر و دامداران این هامون اظهار داشت: با توجه به وقوع خشکسالی در سیستان و بلوچستان تامین علوفه از نیازهای ضر
 .استان است

هایشان از کنسانتره استفاده کنندوی تاکید کرد: با این شرایط عشایر باید روش تغذیه دام را تغییر دهند و برای تعلیف دام . 
برای تامین  میلیارد تومان ۵۰قندالی یکی از نیازهای ضروری عشایر را تامین آب عنوان کرد و گفت: امسال با مصوبه هیات دولت 

 .و توزیع آب در مناطق عشایری کشور اختصاص یافته است
رئیس سازمان امور عشایر ایران سهم عشایر سیستان و بلوچستان از این اعتبارات را پنج میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: تاکنون 

هزار تومان آن تخصیص داده شده است ۶۰۰سه میلیارد و  . 
ران همچنین در سفر به سیستان و بلوچستان ضمن بازدید از مناطق عشایری و دیدار با عشایر استان با رئیس سازمان امور عشایر ای

 .مسئوالن استانی و شهرستانی دیدار و در مورد مسائل و مشکالت عشایر استان گفتگو و تبادل نظر کرد
های سفر ی اسالمی، امام جمعه دلگان از جمله برنامهدیدار با امام جمعه زاهدان، فرماندار زابل، نماینده مردم زابل در مجلس شورا

 .رئیس سازمان امور عشایر به سیستان و بلوچستان بود
۵۰۰قندالی همچنین در این سفر پروژه  هکتاری سیستم آبیاری تحت فشار در منطقه عشایری درگیابند و پروژه انرژی خورشیدی در  

کرد منطقه عشایری رس کلیر شهرستان دلگان را افتتاح . 
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 نوغان
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 گزارشات جهانی

 خبرگزاری فارس  – 28/8/1397تاریخ : 

های آمریکا همکاری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه کشاورزی/ نه بزرگ به تحریم  
کشاورزی بین ایران و اتحادیه اروپا  -های کشاورزی استانداردها و تجارت مواد غذایی امروز همایش مشترک توسعه همکاری

یابدبین ایران و اتحادیه اروپا توسعه میجانبه آمریکا است و همکاری کشاورزی های یکبرگزار شد که نه بزرگ به تحریم .  
 -کشاورزی، استانداردها و تجارت مواد غذایی  مشترک توسعه همکاری به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همایش

 .کشاورزی بین ایران و اتحادیه اروپا امروز در هتل اسپیناس تهران برگزار شد و قرار است، فردا هم ادامه یابد
های توسعه و همکاری با ایران حضور دارند، قرار است در این همایش که نمایندگانی از اتحادیه اروپا برای بررسی زمینهدر 

های تجاری با ایران داشته باشندنامههای مختلف کشاورزی موافقتحوزه . 
، آقای پاتریک دبویسراستاد کالج اروپایی در این همایش سفیر اتریش و همچنین نمایندگانی از اداره کل کشاورزی کمیسیون اروپایی

پارما و همچنین نمایندگانی از دیگر عضو کشورهای اروپا حضور دارند، در این همایش افرادی از اعضای کمیسیون کشاورزی 
اندمجلس و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی هم شرکت کرده . 
های دهد و معموالً زمینبه محصوالت ارگانیک بهای بیشتری میاتحادیه اروپا معموالً به تجارت آزاد کشاورزی تأکید دارد. 

 .کشاورزی اتحادیه اروپا خرد هستند و از این لحاظ وجه مشترک زیادی با ایران دارند
باقیمانده سموم محصوالت کشاورزی، توسعه کشت ارگانیک از مواردی است که در نشست دو روزه مسئوالن اتحادیه اروپا با  بحث

وزارت جهاد کشاورزی بررسی خواهد شدمسئوالن   
 

 لینک خبر 
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 گزارشات جهانی 
ایرنا  -28/8/1397تاریخ :   

 اتحادیه اروپا به توسعه تجارت با ایران امیدوار است
تولیدکنندگان  گفت: این اتحادیه در صورت رعایت استانداردهای الزم از سوی اتحادیه اروپا مدیرکل روابط بین الملل کشاورزی

 ایرانی، به توسعه تجارت با ایران در زمینه محصوالت کشاورزی و مواد غذایی امیدوار است
روز دوشنبه در همایش مشترک توسعه همکاری های کشاورزی، استانداردها و « جان کالرک»خبرنگار اقتصادی ایرنا، به گزارش 

تجارت مواد غذایی و کشاورزی بین جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا در تهران افزود: آمادگی واردات محصوالت کشاورزی 
و گوشت گوسفندی را در صورت داشتن استانداردهای الزم داریم کشمش، برهال، آاز ایران به ویژه ماهی قزل . 

وی با بیان اینکه ایران و اتحادیه اروپا با چالش مشترکی در بخش تغییر اقلیم و پیری بهره برداران بخش کشاورزی مواجه هستند، 
با توجه به شرایط فعلی اقلیمی نیاز است  تصریح کرد: ایران و اتحادیه اروپا هر دو تاریخچه غنی در بخش کشاورزی دارند بنابراین

 .که به یکدیگر کمک کنیم
آال و کشمش از ایران داشتیم که امیدواریم بتوانیم با امضای توافق های به گفته وی، سال گذشته اقدام هایی برای واردات ماهی قزل

 .الزم، صادرات این محصوالت را به اروپا داشته باشیم
ری در بخش کشاورزی و غذایی را پر اهمیت دانست و اظهار داشتوی گسترش همکاری های تجا اتحادیه اروپا به دنبال واردات  :

بره و گوشت گوسفندی ارگانیک و گیاهان دارویی از ایران است بنابراین در صورتی که بخواهیم در این زمینه واردات داشته باشیم، 
کند باید ایران استانداردهای مدنظر این اتحادیه را رعایت . 

مدیرکل روابط بین الملل کشاورزی اتحادیه اروپا اضافه کرد: البته ایران می تواند بخشی از گوشت گوسفندی و گوساله مورد نیاز 
 .خود را از این اتحادیه نیز تامین کند که عاری از آنتی بیوتیک است

باالترین استانداردهای الزم است و نیاز به بررسی وی براین باور است که محصوالت کشاورزی و موادغذایی اتحادیه اروپا دارای 
 .ندارد

به گزارش ایرنا، همایش مشترک توسعه همکاری های کشاورزی، استانداردها و تجارت مواد غذایی و کشاورزی بین جمهوری 
آبان ماه در تهران برپاست 29و  28اسالمی ایران و اتحادیه اروپا روزهای  . 

ها و ضوابط ایمنی و کیفی محصوالت غذایی و کشاورزی، افزایش آگاهی طرفین نسبت به ساز و کارهای آشنایی متقابل با استاندارد
تولید محصوالت غذایی و کشاورزی و رایزنی درخصوص رفع موانع تجارت دو جانبه محصوالت غذایی و کشاورزی ایران و 

 .اتحادیه اروپا از اهداف این همایش دو روزه است
های کشاورزی دو طرف بررسی خواهد شد تا ور نمایندگان کشاورزی عضو اتحادیه اروپا و ایران، ظرفیتدر این همایش با حض

  .منجر به توافق هایی در زمینه رعایت استانداردها و مبادالت تجاری شود
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 گزارشات جهانی 
ایرنا  – 28/8/1397تاریخ :   

 اروپا برای توسعه روابط تجاری با ایران عزم جدی دارد
هفته از  ۲گفت: حضور هیات اتحادیه اروپا در فاصله  معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهادکشاورزی -ایرنا -تهران

تجاری کشاورزی و مواد  جدی این اتحادیه برای توسعه روابطیکجانبه آمریکا علیه ایران، بیانگر عزم  آغاز دور جدید تحریم های

 .غذایی با ایران است
توسعه همکاری های »امروز )دوشنبه( در حاشیه همایش مشترک « علی اکبر مهرفرد»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

در تهران افزود« حادیه اروپاکشاورزی، استانداردها و تجارت مواد غذایی و کشاورزی بین جمهوری اسالمی ایران و ات زمینه  :
صادراتی محصوالت کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا زیاد است؛ تا جایی که برای صادرات محصوالت ایرانی همچون میگو، قزل 

آال، خرما، محصوالت لبنی، انواع خشکبار، زعفران و پسته ایرانی با این اتحادیه صحبت شد تا صادرات این محصوالت صورت 
 .گیرد

وی یادآوری کرد در قالب تجارت دوجانبه با اروپا، ایران به استانداردسازی و توسعه تولیدات کشاورزی و غذایی ایرانی نیاز دارد و 
 .به دنبال واردات، انتقال فناوری، سرمایه گذاری و صادرات است

شت و برداشت محصوالت مختلف، خط تولید صنایع به گفته وی، برای تولید بذر اصالح شده، سموم کم خطر، ماشین آالت کاشت، دا
 .غذایی، تولید برخی مکمل ها، اصالح خطوط تولید قند و شکر و لبنیات و غیره به سرمایه گذاری خارجی و مستقیم نیاز است

ری معاون وزیر جهادکشاورزی یکی از مشکالت بخش کشاورزی را وضعیت آبی کشور دانست و افزود: در صورت افزایش بهره و
 .آب در بخش کشاورزی می توانیم تجارت تولیدات خود را به سرعت افزایش دهیم

مهم است که بدانیم اتحادیه اروپا چه مقررات و ضوابطی درباره انواع استانداردهای بهداشتی، باقیمانده سموم، استانداردهای مربوط »

 .«به قرنطینه و غیره دارد
اروپا در زمینه تعرفه ها نیست، زیرا این مساله به موافقت دولت و مجلس شورای اسالمی وی اضافه کرد: نشست امروز با اتحادیه 

نیاز دارد، البته مذاکراتی آغاز شده است و باید از یک سو ما تعرفه برخی کاالها را کاهش بدهیم و از سوی دیگر اتحادیه اروپا تعرفه 
 .بعضی کاالهای وارداتی و صادراتی را کم کند

 
تومانی مرغ  98۰۰از ابراز نظر درباره تصویب قیمت پرهیز  **  

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره مصوبه جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تعیین 
تومانی مرغ گفت: این قیمت هنوز اعالم نشده است و در این مورد بزودی ابراز نظر می کنیم 98۰۰قیمت  . 

توسعه همکاری های کشاورزی، استانداردها و »زارش ایرنا، همایش مشترک جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا درباره به گ
تا فردا در تهران ادامه دارد« تجارت مواد غذایی و کشاورزی .  

طرف نسبت به سازوکارهای  2آشنایی متقابل با استانداردها و ضوابط ایمنی و کیفی محصوالت غذایی و کشاورزی، افزایش آگاهی 
تولید محصوالت غذایی و کشاورزی و رایزنی برای رفع موانع تجارت دوجانبه محصوالت غذایی و کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا 

  .از اهداف این همایش دو روزه است
 لینک خبر 
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 گزارشات جهانی 
ایرنا  – 29/8/1397تاریخ :   

 بهداشت جهانی: ماهی های عراق بخاطر آلودگی رودخانه می میرند
رودخانه فرات، سازمان جهانی بهداشت در  در ماهیان جمعی مرگ عجیب پدیده از هفته چند از بعد – ایرنا –بغداد 

 .بیانیه ای روز سه شنبه یکی از علل مرگ را آلودگی باالی آب این رودخانه ذکر کرده است
به گزارش خبرنگار ایرنا، سازمان بهداشت جهانی در بیانیه ای که در رسانه های عراق منتشر شده است، اعالم کرد که بعد از 

پایتخت اردن، مشخص شد که آب رودخانه فرات آلوده به « امان»آزمایشگاه های الگو این سازمان در آزمایش نمونه های آب در 
  .مقادیر باال فضوالت، فلزات سنگین و درصد باالی آمونیاک است

مواد براساس این بیانیه، کارشناسان بهداشتی در سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت و محیط زیست عراق می گویند که این 
 .مسمومیت زا فقط برای ماهی ها خطرناک هستند و خطری برای بهداشت عمومی انسان به شمار نمی روند

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که عالوه بر آزمایش آب، این سازمان درباره احتمال عامل ویروسی نیز به عنوان یکی از 
ده و تا هفته آینده نتایج آن مشخص می شودعوامل دیگر مرگ ماهی ها آزمایش هایی را انجام دا . 

این بیانیه خاطرنشان ساخته است که سازمان جهانی بهداشت به درخواست وزارت بهداشت و محیط زیست عراق درباره علل مرگ 
 .ماهی ها و اثرات احتمالی ان بر انسان و محیط زیست دست به انجام این آزمایش ها زده است

کیلومتری جنوب بغداد در حوضچه های مخصوص و متصل  85اران تن ماهی پرورشی در استان بابل در آبان ماه جاری هز 11در 
 .به رودخانه فرات با پدیده مرگ جمعی مواجه شدند و خسارت سنگینی به پرورش دهندگان ماهی وارد کردند

ماهی در بغداد نیز اتفاق افتاد که به دلیل حادثه مرگ جمعی ماهی ها در رودخانه دجله در مناطق استان دیاله و قفس های پرورش 
 .حجم باالی مرگ و میر ماهی ها در رودخانه فرات، کمتر مورد توجه قرار گرفت

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است که با کمک وزارت بهداشت عراق درصدد اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب برای برخورد با 
از تبعات آن است این گونه حوادث در آینده و کاستن . 

پیشتر وزارت کشاورزی عراق عالوه بر آلودگی آب رودخانه دجله و فرات، پرورش غیر استاندارد ماهی در فضای قفس های 
پرورش ماهی و وجود نوعی قارچ یا باکتری را در آبشش ماهی ها که باعث خفگی و مرگ آنها می شود، از علل پدیده مرگ جمعی 

کرده بود ماهی ها در عراق عنوان . 
وزارت کشاورزی و بهداشت عراق بعد از وقوع حادثه مرگ ماهی ها، یک کمیته مشترک برای شناسایی علل این پدیده ایجاد کردند 
و وزارت بهداشت و محیط زیست عراق متعاقب آن نمونه هایی از آب و ماهی های مرده را برای انجام آزمایشات به آزمایشگاه های 

شت در اردن ارسال کردسازمان جهانی بهدا . 
به دلیل نگرانی های گسترده ای که این پدیده عجیب در سطح افکار عمومی عراق ایجاد کرد، مصرف ماهی در این کشور به طرز 

دالر رسید امری که خسارت سنگینی بر  1و کمتر از  1دالر به  8کم سابقه ای کاهش یافت تا جایی که قیمت هر کیلو ماهی از 
ان و فعاالن در صنعت ماهی در این کشور به شمار می رفتپرورش دهندگ . 

برخی از رسانه ها و کاربران عراقی در شبکه های اجتماعی نیز از وجود توطئه ای خارجی برای تخریب منابع آبزیان عراق و 
ریختن سم در ضربه زدن به صنعت پرورش ماهی در این کشور سخن گفتند و حتی مدعی شدند که عامل مرگ جمعی ماهی ها، 

 .رودخانه فرات بوده است
این پدیده به طور محدود نخست در قفس های پرورش ماهی در استان دیاله که در حاشیه رود دجله ایجاد شده اند، شروع شد اما به 
»دلیل حجم باالی مرگ و میر در قفس های پرورش ماهی در منطقه  فرات  در شمال استان بابل، این حادثه در رودخانه« المسیب

 .وخیم تر گزارش شد
دولت عراق از بیم انتشار عامل این بیماری، از حرکت ماهی های مرده با جریان آب رودخانه به استان های زیر دست به وسیله 

کمربندی های پالستیکی جلوگیری به عمل آورد و از پرورش دهندگان خواست که ماهی های مرده را به جریان رودخانه رها نکنند 
ن را به خارج از آب انتقال بدهندبلکه آ . 

این حادثه به دلیل تداوم نگرانی های عمومی همچنان بر صنعت پرورش ماهی در عراق اثر گذاشته و کمتر مردم این کشور در حال 
 .حاضر میلی به مصرف ماهی دارند هرچند که تاکید شده است که این آلودگی بر سالمت انسان اثری ندارد
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	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ قیمت مرغ به 11 هزار و 200 تومان رسید
	ثبات نرخ مرغ در بازار/قیمت هر کیلو مرغ 10 هزار و 900 تومان
	رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعلام کرد.
	دلالان، بازار ماهی تهران را به هم ریختند
	تهران- ایرنا- رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران دلیل افزایش قیمت ماهی در بازار پایتخت طی روزهای اخیر را کمبود تولید، فعالیت دلالان و افزایش شمار واسطه گران خواند.
	اعتراض مرغداران به تصویب نرخ 9800 تومانی مرغ
	یک مقام مسئول گفت: مرغداران در نامهای به رئیس جمهور از تصویب قیمت 9800 تومانی برای هر کیلو مرغ در سازمان حمایت انتقاد کردند.
	قیمت شیر خام کیلویی 2 هزار تومان تصویب شد
	قیمت جدید خرید شیرخام بزودی ابلاغ می شود
	رییس انجمن صنفی گاوداران گفت: ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم شیرخام را 2 هزار تومان تعیین کرده است که این مصوبه به زودی ابلاغ و اجرایی می شود.
	افزایش ۲۰ هزار تومانی هر دست کله و پاچه در عمده فروشی ها
	تولید روزانه قارچ به 600 تن رسید/قیمت واقعی هر کیلو قارچ 11 هزار و 800 تومان

	برنامه ها و سیاست ها
	تفاهمنامه ایجاد ۸۲ هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی
	افتتاح و کلنگ زنی ۳۶ طرح عمرانی، اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی
	تولید محصولات کشاورزی ایران با همکاری اروپا 2 برابر می شود
	تهران- ایرنا- معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهادکشاورزی گفت: در صورت توسعه همکاری های ایران و اتحادیه اروپا، تولید محصولات دام، طیور، میوه، سبزی و شیلات در 10 سال آینده تا 2 برابر افزایش می یابد.

	برنامه دولت برای حذف 170 هزار هکتار شالیزار اعلام شد
	ساری- ایرنا- مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی زمین های شالیزاری خارج از استان های شمالی کشور را 170 هزار هکتار اعلام کرد و گفت که وزارت جهاد کشاورزی برای حذف این شالیزارها برنامه جامع برنجکاری را در دو استان مازندران و گیلان اجرا می...

	برنج
	ایران ۶۰ هزار تن برنج از هند خریداری میکند

	پسته
	پنبه
	نیم نگاهی بر کشت و صنعت تولید پنبه در ایران/ ضرورت مقابله با قاچاق و واردات بیرویه پنبه

	تامین منابع مالی
	گلایه حجتی از سنگاندازی در پرداخت وام اشتغال روستایی
	وزیر جهاد کشاورزی، گفت: روستاییان برای دریافت وام اشتغال روستایی پشت درهای بسته ماندهاند.
	صددرصد مطالبات دولت به چایکاران پرداخت شد/ تولید 25 هزار و 633 تن چای خشک در سال جاری
	بیش از 24 میلیارد تومان به منابع طبیعی کرمان اختصاص یافت
	کشاورزان خسارت دیده منتظر اجرای قانون استمهال تسهیلات
	سمنان - ایرنا - اجرای قانون استمهال تسهیلات مطالبه بهره برداران و کشاورزان خسارت دیده استان سمنان از سرمازدگی و خشکسالی است که چشم انتظار تحقق آن هستند.
	مردم در شهرها پشت در ماندهاند تا وام اشتغال روستایی بگیرند
	بخشنامه جدید بخشودگی و امهال وام کشاورزان ابلاغ میشود

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	تنظیم بازار تخممرغ آغاز شد/ شانهای 13800 تومان در فروشگاههای زنجیرهای
	نیازی به واردات تخم مرغ نداریم/ قیمت هر کیلو تخم مرغ 8200 تومان

	تولیدات باغی
	تولید ۹۱۵ هزار تن انار در سال جاری
	مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری از پیش بینی تولید 915 هزار تن انار در سال جاری خبرداد.
	تولید روزانه قارچ به 600 تن رسید/قیمت واقعی هر کیلو قارچ 11 هزار و 800 تومان
	کشت گلخانه ای رکورد زد
	مهاباد- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: در نیمه نخست امسال با احداث یک هزار و 400 هکتار کشت گلخانه ای در کشور، رکورد جدیدی در این نوع کشت از نظر افزایش بهره وری ثبت شد.

	تولیدات دام و طیور
	تولیدات عشایر به دست مصرف کننده می رسد
	شیراز- ایرنا- قائم مقام سازمان امور عشایر ایران گفت: به دنبال ایجاد امکانات و تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز و لبنیات عشایر هستیم تا این تولیدات به دست مصرف کننده برسد.
	دام زنده به کشورهای عربی قاچاق می شود/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی 61 هزار تومان

	چای
	صددرصد مطالبات دولت به چایکاران پرداخت شد/ تولید 25 هزار و 633 تن چای خشک در سال جاری
	نودو پنج درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/ حداکثر نرخ هر کیلو چای ایرانی 40 هزار تومان
	رئیس سازمان چای گفت: تاکنون 208 میلیارد تومان معادل 95 درصد مطالبات به حساب چایکاران واریز شده است.

	حبوبات
	خاک
	خرما
	خشکسالی موجب نابودی سه میلیون نخل خرما در آبادان شد
	آبادان - ایرنا - معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت: خشکسالی تابستان امسال و نرسیدن آب به نخیلات موجب نابودی سه میلیون نخل خرما و نیز مزارع کشاورزی آبادان شد و این مهم میطلبد تا همه دستگاههای خدمت رسان با کمک دولت توجه خاصی برای جبران این خسا...

	خرید تضمینی / خدمات
	نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی اعلام شود/اختصاص سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه به بنزین
	تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تخلف است
	تهران- ایرنا- رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تخلف از قانون به شمار می رود و در صورت ادامه این تعلل، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح می شود.
	خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست/ حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم 2 هزار و 200 تومان
	با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست.

	خشکسالی
	رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه آغاز شد
	خشکسالی موجب نابودی سه میلیون نخل خرما در آبادان شد
	آبادان - ایرنا - معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت: خشکسالی تابستان امسال و نرسیدن آب به نخیلات موجب نابودی سه میلیون نخل خرما و نیز مزارع کشاورزی آبادان شد و این مهم میطلبد تا همه دستگاههای خدمت رسان با کمک دولت توجه خاصی برای جبران این خسا...
	سرمایه گذاری برای احیای دریاچه ارومیه امری ضروری است/ ایران دومین تولیدکننده خرما در دنیا
	کیخا گفت:احیای دریاچه اروپا برای جامعه جهانی اهمیت دارد، ازاین رو سرمایه گذاری در این زمینه یک ضرورت به شمار می رود.

	دانه های روغنی
	پیشبینی تولید 100هزارتن سویا در سال جاری/ 100 درصد بهای آفتابگردان و گلرنگ پرداخت شد

	روغن
	«دانزه» برای تولید روغن زیتون به روش سرد مجوز گرفت
	مواد غذایی> اقتصاد غذا - شرکت دانزه به عنوان نخستین شرکت ایرانی موفق به دریافت مجوز تولید روغن زیتون به روش سرد شد.

	زعفران
	درآمد 145 میلیون دلاری از زعفران در 6 ماه/ آذربایجان برای کشت طلای سرخ وسوسه شد
	زعفران بدون آب و خاک در سیستان و بلوچستان کشت شد
	زاهدان - ایرنا- عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و برنامهریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: کشت زعفران بدون آب و خاک با روش هواکشت توسط پژوهشگران این دانشکده انجام شد.
	حمایت مستقیم از زعفرانکاران با عرضه پر حجم زعفران در بورس کالا
	هویت «زعفران ایرانی» در خطر
	پکن- ایرنا- زعفران ایرانی محصولی که از آن با عنوان «طلای سرخ» یاد می شود در بازارهای مختلف دنیا از جمله چین، خواهان بسیاری دارد اگرچه برنامه این کشور برای کشت زعفران و همچنین عرضه زعفران بی کیفیت و حتی تقلبی با نام زعفران ایرانی، آوازه این محصول را در...
	زعفران مشمول قانون حفظ ذخایر ژنتیکی کشور شد
	تربت حیدریه - ایرنا - معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تصویب قانون حفظ ذخایر ژنتیکی کشور، زعفران نیز مشمول این قانون شد.
	کاهش ۲۰ درصدی طلای سرخ در بازار/حداقل و حداکثر نرخ زعفران اعلام شد
	عضو شورای ملی زعفران از کاهش ۲۰ درصدی نرخ طلای سرخ در بازار خبر داد.

	زیتون
	سلامت
	نودو پنج درصد از واکسن و داروهای دامی در داخل تولید می شود
	مهاباد - ایرنا - رییس سازمان دامپزشکی گفت: 95 درصد از واکسن های دامی و داروهای دام، طیور و آبزیان مورد نیاز کشور توسط شرکت های داخلی تولید و تامین می شود.
	نیاز سالانه 180 میلیون دوز واکسن آنفلوانزای حاد پرندگان/ خبری از اپیدمی بیماری نیست

	سیب زمینی
	شیلات
	با حضور مسئولان شیلات؛ نخستین مزرعه تولید تیلاپیا در کشور به بهره برداری رسید
	تولید آبزیان در کشور 477 هزار تن اعلام شد
	نوشهر - ایرنا - معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات کشور با اشاره به تولید 477 هزار تن آبزیان در کشور گفت: از این میزان 150 هزار تن در حوزه دریای خزر برداشت می شود.
	پرورش ماهی این بار در آب های شور بیابانهای بافق
	یزد - ایرنا - همیشه تصور بر این بود، ماهی در دریا تکثیر، تولید و صید میشود، از سالها قبل، بیابانهای ایران و خصوصا آبهای شور نیز به محلی برای پرورش ماهی تیلاپیا از جمله در استان یزد تبدیلشده است.

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	شیر خشک شتر در خراسان جنوبی تولید می شود
	بیرجند - ایرنا - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: شیر خشک شتر نخستین بار در این استان تولید می شود و چهار کارخانه فرآورده های لبنی در این زمینه شرایط لازم را فراهم کرده اند.
	کاهش تولید شیرخام معنا و مفهوم ندارد/ افزایش قیمت شیر ارتباطی به میزان تولید ندارد

	صادرات و واردات
	صادرات دلیل بالا رفتن قیمت لبنیات است/ دولت از اعمال تکلیف برای تولیدکنندگان بپرهیزد
	واردات 10 میلیون و 450 هزارتن کالای اساسی در سال جاری/ ذرت صدرنشین واردات شد
	ایران ۶۰ هزار تن برنج از هند خریداری میکند
	آماده واردات محصول کشاورزی از ایران به شرط استاندارد لازم هستیم
	اجرای طرح 550 هزار هکتاری کشور را از واردات گندم بی نیاز کرد
	اهواز-ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اراضی 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری در خوزستان در ایجاد تولید پایدار گندم نقش تعیین کننده ای دارد گفت:اگر فعالیت کشاورزی در این زمین ها انجام نمی شد مجبور به واردات گندم می شدیم.
	ادعای آمریکا درباره آزاد بودن واردات غذا و دارو دروغ است
	تهران- ایرنا- رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران گفت: ادعای آمریکا مبنی بر آزاد بودن واردات اقلام غذایی و دارویی دروغ است و این کشور تنها برای حفظ وجهه خود در جامعه جهانی چنین شعارهایی را مطرح می کند

	واردات روزانه 160 تن گوشت گرم به کشور/رکود بر بازار گوشت گوسفندی حاکم است
	رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده از واردات روزانه 150 تا 160 تن گوشت گرم گوسفندی خبر داد.
	نیازی به واردات تخم مرغ نداریم/ قیمت هر کیلو تخم مرغ 8200 تومان

	صنایع غذایی
	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	توسعه باغ در اراضی شیبدار با کشت گیاهان دارویی در مناطق مرزی کشور

	گندم
	اجرای طرح 550 هزار هکتاری کشور را از واردات گندم بی نیاز کرد
	اهواز-ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اراضی 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری در خوزستان در ایجاد تولید پایدار گندم نقش تعیین کننده ای دارد گفت:اگر فعالیت کشاورزی در این زمین ها انجام نمی شد مجبور به واردات گندم می شدیم.
	خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست/ حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم 2 هزار و 200 تومان
	با گذشت حدود دو ماه از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست.

	گوجه فرنگی
	توقیف 22 تن گوجه فرنگی قاچاق
	ماموران گمرک پرویز خان با رصد یک محموله تجاری موفق به توقیف 22 هزار و 200 کیلو گرم گوجه فرنگی قاچاق شدند.

	گوشت قرمز
	گوشت مرغ
	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	ضریب مکانیزاسیون کشاورزی به 1.7 رسید
	سرمایه گذاری 6.5 هزار میلیارد تومانی مکانیزاسیون در دولت تدبیر
	ساری- ایرنا- رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت که دولت تدبیر و امید تاکنون بیش از 6 هزار و 500 میلیارد تومان برای مکانیزاسیون کشاورزی کشور سرمایه گذاری کرده است.

	متفرقه
	تهرانیها روزی ۵ تن دل و جگر مصرف میکنند/ فعالیت ۲۰ کشتارگاه در تهران
	رئیس اتحادیه فروشندگان دل، جگر و قلوه گفت: در صورت وجود کشتار، تهرانیها روزی ۵ تن دل و جگر مصرف میکنند.
	کشاورزی راهگشای اقتصاد ایران در شرایط تحریم/غفلت دولتها در توجه به کشاورزی
	جایگاه مهندسی اجتماعی در دانشگاه های کشور ضعیف است
	کرج- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک با تاکید بر اینکه توسعه بخش کشاورزی یک کشور درگرو مسایل اجتماعی است، گفت: جایگاه مهندسی اجتماعی در دانشگاه های کشور ضعیف است.
	اعزام تیم وزارت کار برای رسیدگی به مشکلات کارگران هفت تپه
	اخطار به دلالان میادین میوه و تره بار پایتخت
	تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام کرد: به منظور حذف واسطهها و حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با هرگونه دلالی و واسطهگری در این مراکز بشدت برخورد می شود.
	رشد تجارت محصولات کشاورزی نیازمند به روز شدن استانداردهاست
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