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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 آب
 ایرنا  – 21/9/1397 :تاریخ 

 تراز آب سد امیرکبیر همچنان منفی است
عنوان های اخیر، تراز آب این سد به آبی امیرکبیر گفت: با وجود بارشمدیر امور بهره برداری از سد و نیروگاه برق -ایرنا -تهران

کننده آب شرب شهر تهران همچنان منفی استیکی از سدهای تامین . 
 

افزود: ساخت سد امیرکبیر با هدف تامین آب « مهدی فتوکیان»گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، به 
1336شرب شهر تهران در سال  ن ابتدا به دلیل موضوعات حاکمیتی تامین آب به بهره برداری رسید و از هما 1340آغاز و در سال 

 .شرب شهر تهران تحت مدیریت شرکت آب منطقه ای تهران قرار گرفت
میلیون متر  118.7میلیون متر مکعب است، تصریح کرد: اکنون حدود  183وی با بیان اینکه ظرفیت مخزن سد امیرکبیر حدود 

جم موجود در مدت مشابه سال گذشته استمکعب آب در مخزن سد وجود دارد که تقریباً برابر ح . 
های اخیر در ارتفاعات اغلب فتوکیان با تاکید بر اینکه بارش های اخیر باعث افزایش حجم آب در پشت سد نشده است، افزود: بارش

مشخص  های بهاری تاثیرشها اکنون مشخص نیست و در بهار با ذوب شدن برف و بارشبه صورت برف بوده که تاثیر این بارش
ها جذب زمین شده و در عمل تاثیری روی سد نداشته استشود؛ از طرفی بخشی از آب حاصل از بارشمی . 

آبی امیرکبیر میزان بارندگی حوضه آبریز سد امیرکبیر را از ابتدای سال آبی جاری تا مدیر امور بهره برداری از سد و نیروگاه برق
درصد رشد نشان  390کرد و گفت: این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته متر عنوان میلی 148.8آذر، افزون بر  18
دهد، اما با این حال تراز آب همچنان سیر نزولی داشته و فقط روند منفی شدن آن کندتر شده استمی . 

دلیل موضوعات حاکمیتی تامین آب  آبی امیرکبیر از نظر جغرافیایی در استان البرز قرار دارد، اما بهتاسیسات سد و نیروگاه برق

ای تهران استبرداری و نگهداری از آن بر عهده شرکت آب منطقهشرب شهر تهران، مدیریت، بهره . 
 

 لینک خبر
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 آب 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/9/1397تاریخ :   

  اقدامات آبخیزداری مایه خیر و برکت کشور است
های گذشته با وسعت و حجم توانست در سالحجتی اقدامات آبخیزداری را مایه خیر و برکت کشور دانست و گفت: این اقدامات می

انجام شود باالتری .  
وزیر   ، به نقل از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، محمود حجتیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های صندوق توسعه ملی بر کمکامروز در جمع مدیران منابع طبیعی سراسر کشور با بیان اینکه امسال عالوه   جهاد کشاورزی

ای است که ها به کمک منابع طبیعی آمد، اظهار کرد: این همان همت، پشتکار و ارادهمیلیارد تومان از سوی استانداران استان ۵93
 .خواستیم و انجام شد

ای گذشته را که انجام نشده است هها و کاروی اقدامات آبخیزداری را نمونه بارز خواستن و توانستن دانست و گفت: هیچ گاه کوتاهی
 .به دیگران نسبت ندهیم بلکه بهترین داور وجدان آدمی است و در دادگاه وجدان، خودمان را محکوم کنیم نه دیگران را

های تلویزیونی استانی و ملی به مردم، مسولین و افکار عمومی حجتی ادامه داد: اقدامات آبخیزداری، مستند سازی و از طریق شبکه
شود مطلع شوندطالع رسانی شود تا جامعه از اقداماتی که انجام میا . 

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه باید از اخبار فرسایشی و مالل آور دوری کرد و به جامعه اخبار امید بخش داد، تصریح کرد: 
تقویت کند، پوشش گیاهی را افزایش و از سیل  های زیر زمینی راتواند سفرهچه خبری برای مردم بهتر از خبر آبخیزداری که می

 !جلوگیری نماید؟
وی با بیان این پرسش که چرا نباید دنبال اخبار و گزارشات روح بخش در جامعه باشیم، بیان کرد: تمامی فواید و کارکرد اجرای 

های کم آبی راهکار اساسی در سالهای آبخیزداری برکت است و هم مقام معظم رهبری و هم دولت بر اجرای آن به عنوان یک طرح
 و پر آبی تاکید و عنایت دارند؟

 با مردم خوب رفتار کنیم
این مقام مسئول در ادامه نشست مدیران منابع طبیعی ستادی و استانی تاکید داشت: اگر با مردم با مهربانی رفتار شود قطعاً آنان 

کنیم هیچ موقع نخواهیم توانست، راه این باشد که با مردم خوب رفتار می بهترین حافظان منابع طبیعی خواهند بود و اگر باورمان بر
 .حل درستی برای جایگزین کردن رفتارمان پیدا کنیم

ها را نتیجه رفتار نیکو با مردم حجتی در ادامه به سفارشات قرآن مجید بر خوش رفتاری با مردم اشاره کرد و خیر و برکت در کار
 .دانست

کنیم باید خودمان را بدهکار مردم بدانیمای که فعالیت میصهوی گفت: در هر عر . 
های تقابلی و اداری صرف را مانع ایجاد ارتباط با مردم برشمرد و یادآور شد: بهترین مرتعدار خود مردم حجتی در ادامه رفتار 

ها باشیدهستند و مدیریت مراتع را به مردم واگذار و خود ناظر بر کار . 
در واگذاری مراتع به مردم نهایت دقت را داشته باشید تا حقی از کسی پایمال نشود و اصالً لزومی ندارد افرادی که دام  وی ادامه داد:

 .ندارند سند و پروانه چرای دام داشته باشند
م شده های کشور گازرسانی شده است و وابستگی روستانشینان به چوب جنگل کدرصد روستا 80حجتی در ادامه افزود: بیش از 

ها ها روز به روز کمتر شده است، اینها رو به کاهش است و منابع طبیعی مشکالتش در این زمینهها در کشتارگاهاست، میزان دام
 .امروز همه به کمک منابع طبیعی آمده اند و باید از ظرفیت موجود مردمی برای پایداری و شکوفایی منابع طبیعی استفاده کرد

های روان در سیستان و بلوچستان، ریگان استان کرمان و بمپور تاکید کرد وزیر جهاد کشاورزی در خاتمه سخنان خود بر تثبیت شن
میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است 1000ها جهت مقابله با بیابان زایی این استان 98و افزود: دولت برای سال  . 

ری رضایت مردم را به عینه دیده ایمهای آبخیزدادر ارزیابی اجرای طرح  
ها به هایی که برای ارزیابی کارخلیل آقایی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه این نشست گفت: در سفر

خوشحالی های آبخیزداری دیده ایم و این رضایت مردم موجب ها داشته ایم به عینه رضایت و نشات مردم را در اجرای طرحاستان
 .ماست

وی به مدیران منابع طبیعی توصیه کرد: نهایت مهربانی را با مردم داشته باشند، زیرا مردم رفتار مناسب ما را ببینند برای حفاظت 
شونداز منابع طبیعی با ما همدل و هم جهت می . 

برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی را  ترین راهرئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با بیان اینکه نباید آسان
ها بدانیم، خاطر نشان کرد: در استانی مدیر منابع طبیعی نگذاشت که یک مرد تشکیل پرونده تخلف و روانه کردن مردم به دادگاه

ی اعالم کند که روستایی را بخاطر تخریب منابع طبیعی به دادگاه ببرند و این حرکت سبب شد آن مرد روستایی به مدیر منابع طبیع
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دهد هر جا با مردم من آماده ام آن بخش از زمینی را که ندانسته تخریب و تصرف کرده ام احیا و درختکاری کنم و این نشان می
 .رفتار و برخورد مناسب داشته ایم خودشان داوطلب شدند تا از منابع طبیعی حفاظت کنند

ز آبخیزداری و آبخوانداری جلوتر از منابع طبیعی است و این مایه دلگرمی وی گفت:مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حمایت ا
کندتر میبوده و از طرفی مسئولیت ما را در ادامه مسیر سنگین . 

های آبخیزداری را به طور مستمر و تا حصول نتیجه پیگیری کنندها اجرای پروژهاین مقام مسئول ادامه داد: مدیران در استان . 
ول صندوق توسعه امانتی است که از سوی مقام معظم رهبری در اختیار ما قرار گرفته که باید در چگونگی هزینه کرد آقایی گفت: پ

 .آن با دقت و موشکافانه عمل کنیم
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورهمچنین گفت: مشارکت مردم و جوامع محلی بهترین راه برای حفظ، احیا و 

های آبخیزداری باید به اطالع عموم، نمایندگان مجلس، امامان جمعه و طبیعی است و اقدامات انجام شده در طرح مدیریت منابع
 .استانداران و فرمانداران رسانده شود

های مهم کشوری موضوع آبخیزداری کردیم که روز یکی از اولویتآقایی به نقل از یکی از نمایندگان مجلس یادآور شد؛ فکر نمی 

های آبخیزداری و آبخوانداری را برای مجلس ترسیم نموده اندد، اما مقام معظم رهبری اهمیت کارکردباش . 
شود هم اکنون معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: مجموعه عملیات آبخیزداری که در قالب مدیریت جامع انجام می

 70ها از رشد های انجام شده این فعالیتانجام است و با ارزیابی حوزه کشور درحال ۶۵0شهرستان و  3۴9نقطه و در  ۶8۴در 

 .درصدی برخور بوده است
 لینک خبر 
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 آب 

ایرنا  17/9/1397تاریخ :   

 غفلت دولت در تامین آب اصفهان چالش اجتماعی ایجاد می کند
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی گفت: غفلت دولت در تامین آب آشامیدنی استان  -ایرنا -اصفهان

چالش های امنیتی و اجتماعی در آینده ایجاد می کنداصفهان  . 

ابوالفضل ابوترابی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : پنج میلیون نفر جمعیت استان اصفهان از شبکه آبرسانی زاینده 

ودندرود برای مصارف خانگی استفاده می کنند که در تابستان امسال بخش زیادی از این شمار دچار مشکل شده ب . 
اختصاص اعتبار برای تامین آب آشامیدنی را به نمایندگان اصفهان قول  98وی اظهارداشت : دولت در برنامه بودجه سال 

 .داد اما روز چهارشنبه که برنامه نهایی برای ارسال به مجلس آماده شد این سرفصل را حذف کرده بود
یاز مردم شایسته نیست، تصریح کردوی با اشاره به اینکه بی توجهی مسئووالن به آب مورد ن بی توجهی گذشته نسبت به  :

آب مورد نیاز اصفهان باعث تخریب عرصه کشاورزی استان شد و ادامه این وضع مشکالت زیادی را برای زندگی مردم 

 .ایجاد می کند
س در راستای حمایت از نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نمایندگان مجل

نفر از نمایندگان مجلس این استان با مشاهده این بی تدبیری ها با استعفا  19 :مردم استان استعفا دادند، خاطرنشان کرد

 .خود دیگر نمی خواهند در مسئولیت قرار بگیرند
استعفا نمایندگان پذیرفته شود و پس ابوترابی ادامه داد: اگر این وضع بی تدبیری در استان ادامه داشته باشد الزم است که 

 .از آن نیز سایر مسئوالن ارشد اصفهان از مسئولیت های خود استعفا بدهند
وی یادآورشد: مسئوالن در کشور برای خدمت به مردم مسئولیت می پذیرند و نباید نسبت به بی توجهی به حقوق مردم بی 

 .توجه باشند
های دولت درخصوص جاری شدن هان در اعتراض به آنچه که 'عدم تحقق وعدهنماینده استان اصف 19به گزارش ایرنا، 

 .آب زاینده رود ' خواندند خواهان کناره گیری از سمت نمایندگی مردم استان در مجلس شورای اسالمی شدند
که حداقل  نمایندگان مردم این استان در نامه ای به علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کردند در صورتی

نتوانیم حق مردم اصفهان را برای تامین آب آشامیدنی آن ها تامین نماییم دلیلی برای حضور در مسئولیت نمایندگی نمی 
بینیم و ما امضا کنندگان ذیل از زمان تقدیم نامه کناره گیری از حضور در صحن و کمیسیون ها خودداری تا تکلیف 

 .مشخص شود
مجلس شورای اسالمی آمده است: 'همانطور که مستحضرید و یک مورد در حضور جنابعالی در این نامه خطاب به رئیس 

با وزیر محترم نیرو مشکالت آب استان اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، احیای زاینده رود که هیچ سازمان 
بط با تامین آب آشامیدنی برنامه و بودجه ای برغم پیگیری زیادی که انجام شده حتی از تخصیص اعتبار و ردیف مرت

 .خودداری کرد
درصد منابع آبی استان در بخش کشاورزی، 70لیتر است و حدود 151به گفته کارشناسان، مصرف سرانه آب در اصفهان 

درصد در بخش صنعت و سایر موارد مصرف می شود 20درصد در بخش شرب و  10 . 
 لینک خبر
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 آب 

ایرنا  – 18/9/1397تاریخ :   

درصد کاهش یافته است 40تا  35مصرف آب در حوضه دریاچه ارومیه   
مدیر طرح حفاظت از تاالب های ایران گفت: با اجرای طرح های مربوط به ستاد احیای دریاچه ارومیه، مصرف آب  -ایرنا  -مهاباد 

درصد کاهش یافته است 40تا  35حدود در بخش کشاورزی این حوضه آبریز  . 
ابوالفضل آبشت روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در میاندوآب با بیان اینکه راندمان آب با اجرای این طرح بیشتر شده، 

می کند نیز  اظهار داشت: عالوه بر کاهش مصرف آب، میزان مصرف نهاده های شیمیایی که آب های زیرزمینی و تاالب ها را آلوده
درصد کاهش یافته است 100درصد و در برخی مزارع تا  50تا  40 . 

وی با بیان اینکه طرح حفاظت از تاالب های ایران یک پروژه بین المللی و مشترک است و با همکاری دفتر عمران سازمان ملل 
مدیریت آنها اجرا می شود، افزود: از سال در حوزه تاالب ها و  2005و سازمان حفاظت محیط زیست ایران از سال  (undp) متحد

پروژه جدیدی با حمایت کشور ژاپن به برنامه های طرح حفاظت از تاالب های ایران اضافه شد که هدف اصلی آن احیای  2014
 .دریاچه ارومیه است

سوی ژاپن برای اجرای آن کمک آبشت اضافه کرد: حدود پنج سال از آغاز فعالیت این پروژه می گذرد و ساالنه یک میلیون دالر از 
 .مالی می شود

وی با بیان اینکه این پروژه به دنبال تغییر در رفتارهای سنتی کشاورزان در روستاهای هدف است و به مصرف بهینه آب کمک کند، 
روستای حوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرا می شود و بیش از  130شهرستان و  11گفت: این برنامه هم اکنون در  هزار  10

 .کشاورز در اجرای آن همکاری دارند
آبشت اضافه کرد: هدف اصلی این پروژه مشارکت دادن مردم در امر احیای دریاچه ارومیه است و با محلی کردن موضوع، 

 .کشاورزان و مردم را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری و اجرای برنامه ها مشارکت می دهد
توان فنی کشاورزان نیز باال برده می شود، اظهار داشت: پروژه با کمترین هزینه و بدون اینکه بار  وی با بیان اینکه در این پروژه

مالی به کشاورزان تحمیل کند، با روش های خیلی ساده مانند تغییر الگوی کاشت یا کاهش نهاده های شیمیایی در مزارع اجرا می 
 .شود

کرد: عالوه بر این یکی از دستاوردهای این پروژه همکاری بین بخشی است؛ مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران اضافه 
بدین معنی که تمامی دستگاه های مرتبط با آب مانند وزارت نیرو، جهادکشاورزی، آب منطقه ای و مردم در کنار هم همکاری می 

 .کنند و این مشارکت در سطح کشور بی نظیر است
آب به مصرف کنندگان در بخش های صنعت، کشاورزی و عمومی، گفت: طبق آمار و وی با بیان اهمیت آموزش نحوه مصرف 

درصد افزایش دارد 20ارزیابی دانشگاه تربیت مدرس، تولیدات کشاورزی در مزارع هدف، باالی  . 
ن پروژه است و مدیر ملی طرح تاالب های ایران بیان کرد: راه اندازی تشکل های آب بران از دیگر برنامه های اجرا شده توسط ای

 .در کنار آن، حفاظت از گونه های جانوری در معرض خطر و اهمیت دادن به اکوسیستم در این پروژه مورد توجه قرار گرفته است
گانه احیای دریاچه ارومیه با تکیه بر کاهش مصرف آب و انتقال آب حوضه به حوضه با تدبیر دولت  27به گزارش ایرنا، طرح های 

جرایی شده استتدبیر و امید ا . 
سال به تراز اکولوژیک خود برسد؛ این دریاچه از  10دریاچه ارومیه در قالب طرح احیای دریاچه ارومیه قرار است ظرف مدت 

درصد از مساحت آن  80میالدی حدود  2015شمسی شروع به خشک شدن کرد و بنا بر آمار بین المللی تا سال  1380اواسط دهه 
  .خشک شد

 لینک خبر 
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 قتصاد کالنا
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا – 21/9/1397تاریخ : 

 سازمان حمایت از مصرف کننده بر نرخ لبنیات و مرغ نظارت می کند
لبنی و گوشت مرغ نیازمند حضور سازمان حمایت از وزیر جهادکشاورزی گفت: متعادل سازی قیمت فرآورده های  -ایرنا -تهران

 .مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه های نظارتی است تا اجحاف در حق مصرف کنندگان نشود

روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران « محمود حجتی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
غ مصوبه ستاد تنظیم بازار برای نرخ گذاری شیرخام کماکان قیمت فرآورده های لبنی کاهش درباره این که با وجود ابال

تومان  2000نیافته است، افزود: براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، قیمت خرید هر کیلوگرم شیرخام از دامداران 

 .تعیین و اعالم شده است
فراورده های لبنی پیگیری ها برای رعایت نرخ ها توسط سازمان حمایت وی اظهارداشت: در بحث قیمت گذاری لبنیات و 

 .از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و دستگاه های نظارتی صورت می گیرد
تومانی هر کیلوگرم شیرخام باید قیمت لبنیات و فرآورده  2000وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: بر اساس نرخ جدید 

که البته اکنون قیمت محصوالت لبنی در بازار بیش از برآوردهایی است که باید باشدهای لبنی پرمصرف مشخص شود  . 
هزارتومان در بازار گفت: ارزیابی های ما و سازمان  12حجتی درباره عبور قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از مرز 

م گوشت مرغ در بازار باید حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نشان می دهد که اکنون قیمت منطقی هر کیلوگر

هزار تومان باشد و عرضه این محصول با قیمت هایی بیش از این، اجحاف در حق مصرف کنندگان است 10نزدیک  . 
وی ادامه داد: برای جلوگیری از نوسان در عرضه و تقاضا و افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار، در حال عرضه ذخایر 

لی ایجاد نشودمرغ منجمد به بازار هستیم تا مشک . 
وزیر جهادکشاورزی درباره بازتاب ارایه کارت ملی برای دریافت گوشت منجمد در شبکه های مجازی گفت: این اقدام 

برای مدیریت و محدودیت در عرضه گوشت منجمد یارانه ای است زیرا عده ای گوشت منجمد یارانه ای را دریافت و با 

 .نرخ آزاد در بازار می فروختند
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 21/9/1397تاریخ : 

  ثبات رسیدآخرین تحوالت بازار مرغ /قیمت مرغ به 
  .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد

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

، از ثبات نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری خبرنگاران جوان
و خرده فروشی  ۶00هزار و  11صنفی های ، توزیع درب واحد۴00هزار و  11، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۴00هزار و  8

۶00هزار و  12  .تومان است 
 

12و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۴۵0هزار و  11به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  تومان  ۶00هزار و  
 .است

هزار تومان ضرر! / صنعت مرغداری در مرز هشدار؛ مسئوالن ورود کنند 2هر کیلو مرغ،  :بیشتر بخوانید   
هزار و  20هزار، سینه بدون کتف  19سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هرکیلوگرم سینه با کتف یوسف خانی با اشاره به نرخ 

هزار تومان است 22فیله مرغ  . 
 

هزار تومان  12ها را هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده را 
 .اعالم کرد

 
توان پیش بینی خاصی راجع به ن از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی عرضه نمیوی در پایا

 .وضعیت بازار داشت
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 20/9/1397تاریخ : 

  نوسانات قیمت میوه در رتبه نخست تورم/تولیدکنندگان و توزیع کنندگان از مشکالتشان می گویند
شترین افزایش قیمت را به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل به خود اختصاص داده استدرصدی، بی 78میوه با تورم قریب به  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   از نمونه محصوالتی به شمار می ، میوه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

 .رود که می توان آن را به نوعی در دایره اقالم و ضروریات اساسی )خوراکی و غذایی ( مردم قرار داد
به واقع در صورت کاهش ضریب مصرف این محصول، بستر و زمینه رشد و افزایش بیماری ها نیز تشدید خواهد شد و از حیث 

از َتزاُیِد هزینه های درمانی، مصرف میوه ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رودسالمت عمومی جامعه و پیشگیری  . 
با همه این اوصاف، افزایش قیمت میوه و باال رفتن قیمت ها در حوزه های گوناگون، قدرت خرید بسیاری از خانوارهای ایرانی که 

الشعاع قرار داده و این موضوع برای بازار میوه نیز  در زیرگروه طبقه متوسط و دهک های ضعیف جامعه قرار می گیرند را تحت
نوید بخش به نظر نمی رسد و می طلبد دستگاه های ذی ربط با اتخاذ تدابیر مقتضی، شرایط الزم را برای کاهش قیمت این محصول 

 .اساسی فراهم کنند
ت متوسط و ضعیف جامعه سخت و دشوار بدون تردید،گرانی برخی از میوه های خاص، باعث می شود امکان خرید آن برای طبقا

شود که طرح این موضوع به معنای لزوم تحقق این ایده آل و توان خرید عموم مردم نسبت به خرید تمامی میوه های موجود نیست و 
اقشار فقدان میوه های گران قیمت را در میان جامعه هدف و   در واقع می توان با خرید بسیاری از میوه های موجود در بازار،

ضعیف جامعه از حیث اقتصادی ُپر کرد، اما حصول این امر زمانی میسر خواهد شد که افزایش قیمت میوه، صرفا در خصوص 
برخی از میوه های خاص، ظهور کند، در صورتی که متاسفانه بازار فعلی میوه و افزایش قیمت ها،صرفا به برخی میوه های خاص 

به تمامی یا به تعبیر دیگر اکثر قریب به اتفاق میوه ها،تسری پیدا کرده استخالصه نمی شود و تقریبا گرانی ها  . 
درصد تورم، نسبت به  78آنچنان که گزارش های مرکز آمار ایران و اعداد و ارقام منعکس شده در رسانه ها نشان می دهد، میوه با 

موجود در بازار قرار داردمدت زمان مشابه سال قبل، در صدر میزان تورم و گرانی اقالم و محصوالت  . 
ارگانیک در ایران به کمتر از درصدی مصرف محصوالت ارگانیک در ایران/ تولید محصوالت  20افزایش  :بیشتر بخوانید

رسددرصد مییک   
محدودی از میوه ها همچون موز و...که در مناطق گرمسیری کشت می شوند،تقریبا تمامی میوه   این در شرایطی است که غیر از

گونه ای است که های موجود در بازار از امکان کشت و تولید داخلی برخوردار هستند و اساسا طبیعت و اقلیم چهار فصل ایران،به 
 .امکان تولید بسیاری از میوه ها در داخل کشور را فراهم کرده است

 سود اصلی بازار میوه،به جیب واسطه ها می رود
، با اشاره به ،تجارت و کشاورزیصنعتخبرنگار   وگو باسعید نور محمدی، یکی از توزیع کنندگان میوه در استان البرز، در گفت

کاهش محسوس و قابل توجه میزان خرید میوه از سوی بسیاری از اقشار جامعه به نسبت سال های نه چندان دور گذشته، اظهار کرد: 
لزم ریشه این مساله به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قابل توجه نرخ میوه باز می گردد و این واقعیتی است که تحلیل آن مست

 .تخصص و هوش چندانی نیست
وی افزود: نارسایی های اقتصادی، موضوعی مبرهن است و اساسا شرایط به نحوی پیش رفته که امروزه بسیاری از مسئوالن جامعه 

وک لیه اقشار اجتماعی کشور، از مشکالت اقتصادی به عنوان اصلی ترین چالش پیش روی کشور یاد می کنند و به تبع بازار میوه 
یز از گزند این نارسایی ها مصون نمانده استن . 

این فعال )در حوزه بازار میوه( گفت:انتظار می رود از سوی رسانه ها در ارتباط با بازار میوه روشنگری شود و قطعا در سایه 
این صورت با تحلیل و بررسی صحیح این مشکالت می توان به توفیقات هر چه بیشتری نائل شد و بر مشکالت فائق آمد در غیر 

کرد  مشکالت پیش بینی  انکار نارسایی های اقتصادی نمی توان راهکاری صحیح و منطقی برای رفع . 
نورمحمدی تصریح کرد:برخی از مردم گمان می کنند عامل اصلی گرانی میوه، باغدار یا خرده فروش است، در صورتی که هر دو 

در این میان سود اصلی به جیب واسطه ها و دالل ها می رود که بعضا  طیف اشاره شده، از وضعیت موجود، ناخرسند هستند و
 .بصورت سلیقه ای و با در نظر گرفتن نبض عرضه و تقاضا در بازار به قیمت گذاری مبادرت می ورزند

خواهد شد و وی افزود: یقینا هر آنچه بر قیمت میوه افزوده شود،از ضریب فروش محصول مذکور در واحدهای خرده فروشی کاسته 
 .این به ضرر توزیع کنندگان خرد در بازار خواهد بود

این فعال در حوزه توزیع میوه گفت: کشاورزان و باغداران نیز همواره در سالیان گذشته با مشکالت عدیده ای مواجه بوده اند و به 
رخی از چالش ها همچون کم آبی،سرمازدگی تبع این مشکالت متحمل خسارات فراوانی شده اند و نارسایی های این چنینی در کنار ب

محدود شود  و...مزید بر علت شده تا عرصه فعالیت برای زارعان و باغداران . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6757626/نوسانات-قیمت-میوه-در-رتبه-نخست-تورمتولیدکنندگان-و-توزیع-کنندگان-از-مشکلاتشان-می-گویند
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/6756755/افزایش-۲۰-درصدی-مصرف-محصولات-ارگانیک-در-ایران-تولید-محصولات-ارگانیک-در-ایران-به-کمتر-از-یکدرصد-میرسد
https://www.yjc.ir/fa/news/6756755/افزایش-۲۰-درصدی-مصرف-محصولات-ارگانیک-در-ایران-تولید-محصولات-ارگانیک-در-ایران-به-کمتر-از-یکدرصد-میرسد
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

سید رضا نورانی،رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه نیز در گفت و گویی با رسانه ها در ارتباط با افزایش قیمت میوه و سبزیجات در 
اسطه ها در ارتباط با قیمت گذاری میوه در بازار انکار ناپذیر است و به دلیل برخی از نظارت یکسال اخیر گفت: نقش دالل ها و و

های ضعیف، شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی در حد فاصل میان باغات و خرده فروشی ها هستیم و یقینا با نظارت شدید و دقیق تر 
ممکن کاهش داد می توان اختالف قیمت میان دو بخش اشاره شده را به حداقل . 

و اردیبهشت ماه سالجاری را به همراه افزایش هزینه تولید )قیمت تمام شده( از دیگر عوامل موثر در   وی سرمازدگی در فروردین
 .َتزاُیِد نرخ میوه مطرح کرد

 تحمیل خسارت چندین هزار میلیارد تومانی سرمازدگی به باغداران
، در صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   وگو بالس شورای اسالمی در گفتعلی محمد شاعری،عضو کمیسیون کشاورزی مج

تشریح عوامل موثر در افزایش قیمت میوه، گفت:یکی از ریشه های گرانی در بازار میوه به جو روانی ایجاد شده ) در بازار ( باز 
این مورد ، عوامل دیگری همچون افزایش هزینه حمل و نقل و باال رفتن نرخ کود، سم، نهاده های  می گردد که البته در کنار

 .کشاورزی نیز در این خصوص اثرگذار است
هزار میلیارد تومان برآورد می شود و به تبع  8وی افزود: میزان خسارت ناشی از سرمازدگی به باغات در سالجاری، حدود 

ه دست هم داده تا قیمت ها در بازار میوه روند صعودی به خود گیردمجموعه این عوامل دست ب . 
برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا، همواره از دالیل تاثیرگذار در افزایش قیمت کاالها و محصوالت به شمار می رود، امری که به 

کردزعم برخی از کارشناسان، ریشه بخشی از گرانی های فعلی را باید در این نقیصه جستجو  . 
در این میان،برخی معتقدند مشکلی در تولید وجود ندارد و برخی نارسایی ها در نظام توزیع، افزایش دستمزد نیروی انسانی و در 

یک کالم باال رفتن قیمت تمام شده باعث افزایش قیمت میوه شده است. )البته در خصوص میزان خسارت ناشی از سرمازدگی اختالف 
وگو از مسئوالن همچون حسن صابری،رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفتنظر وجود دارد و برخی 

هزار میلیارد تومان اعالم کرد 11، ضریب خسارات را صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   با ) 
بخش قابل توجهی از میوه ها خواهد شد و   بروز سرمازدگی باعث نابودی  شود که به هر ترتیب البته نباید این واقعیت نادیده گرفته

به تبع همین موضوع بر روی میزان و تناژ تولید تاثیرگذار است و طبیعتا با برهم خوردن میزان عرضه و تقاضا شاهد نوسانات شدید 
 .قیمتی در محصوالت مربوطه همچون میوه و...خواهیم بود

افیت،پایداری تولید،حمایت از باغداران و حذف حلقه های واسطه اثرگذار در کنترل قیمت میوهشف  
، با اشاره به کاهش صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   وگو بامجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران نیز در گفت

ضه و نقش آن در افزایش قیمت میوه اظهار کرد : با این وجود،کمبود قابل توجهی در ارتباط با توزیع میوه در بازار احساس نمی عر
 .شود

وی افزود: با نظارت دقیق تر از مبداء )باغات( تا مقصد ) توزیع خرده فروشی ها ( می توان در دفع نفوذ دالالن و واسطه ها و مهار 
ا در افزایش قیمت ها موفق تر عمل کردتاثیرگذاری آنه . 

به زعم این مقام مسئول، ایجاد زنجیره های متعدد در تولید از راهکارهای تاثیرگذار در شفافیت و پایداری تولید به شمار می رود و با 
 .حصول این امر می توان در کنترل قیمت ها، موفق تر از گذشته اقدام کرد

درصدی تولید شده به تبع باال رفتن قیمت ها غیر  100سرمازدگی در برخی مناطق باعث نابودی شادلو می گوید: در شرایطی که 
 .منتظره نخواهد بود

بیان ، صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   وگو بامصطفی محمودی،یکی از باغداران فعال در غرب استان تهران نیز در گفت
کرد:حمایت از باغدار، مصداق بارز حمایت از تولید است و انتظار می رود با پیش بینی و تعریف تدابیر و تمهیدات مقتضی و 

هوشمندانه،از بار سنگین خسارات تحمیلی به فعاالن حوزه باغداری و کشاورزی، کاسته شود و قطعا با تحقق این امر، یکی از عوامل 
ر تامین خواهد شد و به تبع آن کوتاه شدن دست واسطه ها و دالل ها از این بازار نیز ، نقش مثبت تعیین کننده اثرگذار در کنترل بازا

 .ای در کنترل قیمت ها خواهد داشت
وی افزود:با حمایت از باغداران می توان به توفیقات اقتصادی بسیاری دست یافت و قطعا تحقق این امر در توسعه صادرات غیر 

کسو و افزایش فرصت های شغلی از سوی دیگر مثمر خواهد بودنفتی از ی . 
محمودی در خاتمه یادآوری کرد: باغداران و کشاورزان در حوزه تولید، از مظلوم ترین اقشار به شمار می روند که باید با توجه هر 

راستای توسعه تولید محصوالت باغی و چه بیشتر به این گروه، از ظرفیت های بالقوه و استعدادهای خدادادی موجود در کشور در 

 .زراعی به بهترین نحو ممکن بهره برد
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 فودپرس – 17/9/1397تاریخ : 

گوشت و تخم مرغ ارزان را از کجابخریم؟مرغ،  
خریداری کرد در توان مرغ، گوشت و تخم مرغ بسیار ارزانتر از مغازه هایی داد که میمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام آدرس

ها پر کرده بودیم و هیچ مشکلی برای تامین کاالهای اساسی وخوراک دامها نداریمعین حال گفت: انبارهایمان را قبل از تحریم .  
 

های وابسته به جهاد کشاورزی است که دو به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرکت پشتیبانی امور دام از شرکت
های دام از این لحاظ اهمیت دارد که کشور در های دام و تنظیم بازار محصوالت پروتئینی را به عهده دارد. نهادهدهرسالت تامین نها

ها برای تولید محصوالت پروتئینی در درصد وابسته به واردات است و تأمین به موقع این نهاده 60تأمین آنها در برخی موارد تا 
ها به موقع تامین شودهای آنی که دام موجود زنده است باید خوراک و نهادهکشور بسیار باارزش است و از آنجای . 

 
ها با قیمت کمتر ها از جمله خوراک آنها است. هر چقدر این نهادهدرصد قیمت محصوالت پروتئینی وابسته به نهاده 70از سوی دیگر 

کننده تری به دست مصرفو محصوالت با قیمت پایینو در زمان خودش وارد شود قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی کمتر شده 
 .خواهد رسید

 
رسالت دوم شرکت پشتیبانی امور دام تنظیم قیمت محصوالت پروتئینی نظیر گوشت و مرغ است که در زمان عرضه زیاد در بازار 

ت را در بازار متعادل نگه داردکند قیمکند و با این شرایط سعی میآوری و در زمان عرضه کم به بازار تزریق میآنها را جمع .  
 

وگویی با خبرنگار بخش کشاورزی انجام حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در بازدید از خبرگزاری فارس گفت
خوانیمداد که در زیر می . 

 
رغم تمام است. انصافاً علیشود و این رقم بزرگی میلیون تن کاالی غالت وارد کشور می 10ورناصری گفت: در طول سال حدود 

های دامی را به خوبی کنترل کنیم؛ همه کشورهای صادرکننده این نوساناتی که در بازارهای جهانی داشتیم توانستیم قیمت نهاده
زنید باید سمت صادرکنندگان اصلی این کاالها یعنی آرژانتین محصوالت نیستند زمانی که شما در مورد صادرات کنجاله حرف می

آمریکا بروید و بقیه کشورها تولیدکننده هستند که تولید آنها کمتر از نیازشان است  و .  
 

شود مثال زمانی که محصول افتد بازار جهانی متالطم میعمده می  بنابراین هر اتفاق کوچکی که در یکی از این کشورهای تولید کننده
شود یادچار افت کیفیت محصول می شود قیمت کند، یا کاالهای دیگر جایگزین محصول مینوسان پیدا می نرخ ارز در این کشورها  

کندنوسان پیدا می . 
 

مثالً همان اتفاقی که در سال گذشته در باره تولید ذرت اتفاق افتاد بازار جهانی را بسیار متأثر کرد و آمریکا به خاطر اینکه فضای 
رغم اینکه آمریکا آمریکا به خیلی از این بازارها ورود پیدا کرد و علیقیمت نفت را دچار چالش بکند به ذرت متوسل شد یعنی 

کند بخشی از تولیدات خود و بخشی از تولیدات سایر میلیون تن ذرت در سال تولید می 400خودش بزرگترین تولیدکننده ذرت است و 
 .کشورها را به عنوان تولید اتانول استفاده کرد

 
ای باعث افزایش قیمت ذرت در شود و جایگزینی برای بنزین است و همین هجوم یک دفعهفاده میاتانول به عنوان بایوگاز است

میلیون تن دانه سویای آنها از بین برود و قیمت  6سال گذشته سیل آرژانتین باعث شد  بازارهای جهانی شد یا در بحث سویا،
  .بازارهای جهانی تحت تأثیر گذاشت

 
قیمت بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز است و به   ها،های تأثیرگذار در قیمت نهادهیکی از عاملورناصری گفت: در کشور ما 

شودها باال و پایین میهمان نسبت قیمت . 
 

* دهد/انبارها را قبل از تحریم پر کردیمروی هزینه واردات را افزایش می  تحریم  
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غم همه این اتفاقات موضوع تحریم هم تقریباً از اردیبهشت ماه عملیاتی شد و خیلی رپشتیبانی امور دام ادامه داد: علیمدیرعامل شرکت
گذارد. یعنی کشور صادرکننده برای های ریسک کشورها میاثر خود را روی افزایش هزینه  از کشورها به پیشواز رفتند و تحریم

کندکشورهایی که دچار تحریم هستند هزینه ریسک بیشتری را اضافه می . 
 

بینی همه شرایط از زمانی که بنده در دی ماه به ها ملموس است اما با پیشمه شرایط را وقتی کنار هم بگذاریم انتظار افزایش قیمته
و از آنجایی که پیش از این هم کار من بیشتر در همین راستا بود خریدهای بسیار خوبی را   عنوان مدیرعامل شرکت منصوب شدم

ها متوقف اینکه خیلی از کاالها تغییرات قیمت زیادی داشتند اما در مورد کنجاله سویا و ذرت باال رفتن قیمترغم انجام دادیم و علی
تومان و در ذرت  2300تومان یا حداکثر  2250تومان کنجاله سویا در اردیبهشت در بنادر به  2600نزولی شد و از کیلویی   و

تومان رسیده است 1180ادر به تومان رسیده بود که االن قیمت ذرت در بن 1350 .  
 

نیاز مرغداران را از محل ذخایر خودمان در انبارها تأمین  داران وزارت جهاد علیدر مهر ماه به رغم اعتصاب کامیونوی گفت:
ی ما ها از بنادر نباشد و بخش عظیمی از این معضل را توانستیم جمع کنیم که حداقل صنعت مرغدارکرد که نیاز به حمل کامیون

میلیون و  2دچار آسیب نشود واالن ما یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده گوشت مرغ با    .هزار تن در دنیا هستیم 200
 

افتد مثالً شب مان است اما یکسری نوسانات به دلیل عدم همخوانی شیب تولید با شیب مصرف اتفاق میعمالً تولید بیش از نیاز داخل
هایمان شاید با تولید همخوانی نداشته باشد یا مثالً در اردیبهشت و خرداد در راستای حمایت از تولیدکنندهعید اوج مصرف را داریم و 

هزار تن خرید تضمینی انجام دادیم تا قیمت مرغ در بازار را در کف قیمتی نگه داریم 40 . 
 

 آمریکا برخالف ادعایش غذا و داروی ما را هم تحریم کرده است
 

های دام به ویژه خوراک آنها مجبور به به اینکه اکنون در شرایط تحریم هستیم و شما برای تأمین نیاز نهاده ورناصری در پاسخ
شود چه تدبیر و راهکاری برای تأمین دارید، گفت: واقعیت این است که در هر حال واردات هستید یعنی همه آنها در داخل تولید نمی

ما مثالً در حوزه غذا و دارو هیچ ممنوعیتی برای ایران نداریم اما انصافاً در حوزه تجارت کند که برخالف ادعاهایی که آمریکا می
غذا و دارو ممنوعیت ایجاد کرده است. ا آمریکا اعالم کرده ممنوعیتی برای واردات غذا دارو وجود ندارد اما از سوی دیگر امکان 

شود باید پول به ازای آن پرداخت شود و اگر نتوانیم پول آن را داری میباالخره کاالیی که خری  نقل و انتقال پول را مسدود کرده
ها سازی بیشتری روی این ادعاپرداخت کنیم عمالً امکان خرید وجود ندارد. بنابراین موضوعی که به نظر من باید به قدری شفاف

  .بشود
 

ات غذا و داروی منعی ندارد. زمانی که سوئیفت همکاری گویند که واردگذاران آمریکایی دروغ میآقای ظریف هم گفته بود سیاست
کنند دچار تحریم شوند در حقیقت غذا و داروی ما هم دچار تحریم شده استهایی که با ایران همکاری مینکند و بانک .  

 
بینی آینده را هم کردیمپیش  

 
ها نماند نوامبر نماند و منتظر تحریم 4د کشاورزی منتظر ایم، وزارت جهامدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: ما بیکار ننشسته

های دولتی فعال شدند تا ذخایر و که حاال اتفاقی بیفتد و ما ببینیم که چه کار باید کنیم، ما هم بخش خصوصی را فعال کردیم و هم بخش
های قبل از تحریم انجام شد ار و خرید در ماههای گذشته خریداری کردیم یعنی مقدمات ککاالهای اساسی مورد نیاز خودمان را در ماه

سازی کردیم و اکنون شاید جزو معدود و انتقال پول هم انجام یافت و چرخه کار عملیاتی شد، کاالها وارد کشور شدند و ذخیره
آورند والن بنادر فشار میالعاده سنگین است و اکنون مسئهایی باشد که حجم دپوی کاالی ما در بنادر به ویژه بندر امام )ره( فوقسال

که این بارها تخلیه شود و اینها در سایه اقداماتی بود که مجموعه دولت و در حوزه تأمین کاالهای اساسی انجام داد که ما خیالمان 
ر بسیار گوشت، مرغ همه اینها ذخایر بسیاراحت باشد. االن در مورد کاالهای اساسی حوزه فعالیت ما نظیر جو، ذرت، کنجاله سویا،

های آینده پوشش بدهیمهای خودمان را برای ماهخوبی را داریم و تا بتوانیم دغدغه . 
 

های آینده برای واردات کاالها در ها و تدبیرهایی را برای ماهمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به اینکه شما چه برنامه
ماهه گذشته آمار بگیرید رشد  6ایم که اگر رشد واردات را در ایمان را انجام دادههای آتی کارهاید، گفت: ما هم برای ماهپیش گرفته

ها انجام شده است که معموالً در ماهه اول در نهاده 6درصد افزایش واردات در  30تا  25بسیار چشمگیری داشته و در برخی اقالم 
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دستی سازی را انجام دادیم و پیشافتاد اما پیشاپیش این ذخیرهمی درصد در نیمه دوم سال باید اتفاق 30تا  25روال عادی این افزایش 
 .کردیم و حتماً برای جایگزین کردن راهکار داریم

 
کنیم /برای هر روزمان راه جایگزین داریمما از نفت کاال تهاتری وارد نمی  

 
کشور هند وارد کردید که البته این کار را به صورت های دامی را از های گذشته بخشی از نهادهوی در پاسخ به اینکه شما در تحریم

های آمریکا، هند خرید های گذشته با تحریمگرفتید اما طی ماهدادید یعنی به ازای دریافت پول نفت این کاالها را میتهاتری انجام می
ر زمینه واردات نهاده از این کشور با نفت خود را از ایران کاهش داده و برای خرید به کشورهای دیگر گرایش پیدا کرده است آیا د

خواهم این کاالها را به نفت وصل کنم اما کاالهایی را که ما تا به حال از هند انجام دادیم به شوید؟، گفت: من نمیمشکل مواجه نمی
سی دادیم، ارز خریدیم و خریدها را انجام دادیمصورت تهاتری در قبال صادرات نفت نبوده یعنی ما ال . 

 
ادامه داد: ممکن است اتفاقات دیگری بیفتد اما در شرایط فعلی هند هم جزو کشورهایی است که به عنوان تولیدکننده سویا تمایل  وی

دارند که کاالی خودشان را عرضه کنند. ممکن است قیمت تمام شده بیشتری تحمیل شود اما در شرایط فعلی هم، ما همچنان با خیلی 
هایمان به این سمت است که برای هر روزمان راه جایگزین ریزیخوبی را توانستیم برقرار کنیم و برنامهاز کشورها تعامالت خیلی 

ها به نحوی است که دغدغه و نگرانی برای تأمین کاالهای ریزیخوریم. برنامهداشته باشیم چون اگر چنین نباشد فردا به مشکل برمی
 .اساسی در آینده نداشته باشیم

 
هایمان را با احتمال اینکه سوئیفت قطع خواهد شد انجام دادیمریزیبرنامه  

 
دانستید که رسالت شرکت پشتیبانی امور دام کالً روی محور واردات مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به اینکه شما می

سوئیفت زیاد است و احتماال نقل و انتقاالت   ها به مقامات باالدستی گوشزد کردید که احتمال بسته شدناست آیا قبل از آغاز تحریم
چین داشته باشند و یا مبادالت دوجانبه با دیگر کشورها ببندند تا در شرایط مالی به مشکل بر بخورد و آنها مثالً اقداماتی در حوزه بلک

ماهه اول انجام دادیم  6جم وارداتی که در تحریم دچار مشکل نشوند، گفت: اتفاقاً این اقدامات با نگاه به این احتماالت انجام شد. این ح
نداشتید ما این واردات را با این نگاه انجام دادیم که احتمال   ماهه اول 6با همین نگاه بود شما هیچ موقعی این حجم واردات را در 

خارج کشور محدود شود دادیم سوئیفت قطع شود و یا مبادالت مالی به مشکل بخورد. ممکن است امکان دسترسی به منابع مالی می
  .طبیعتاً با در نظر گرفتن همه این احتماالت حجم زیادی خرید انجام دادیم

 
محموله کشتی وارداتی در بندر داشتیم خیلی حرف است، و به این دلیل بود که کاالهای ما زودتر از  11اینکه در یک روز همزمان 

ا تنها شرکت پشتیبانی امور دام به غیر از بخش خصوصی انجام داد. حدود موعد به کشور برسد. واردات یک میلیون تن کنجاله سوی
هم وارد شد و همچنین گوشت هم برای تامین کسری مورد نیاز وارد شد  هزار تن جو 500میلیون تن ذرت، حدود  1.2 . 

 
ش دهند. این اتفاق بزرگی بودهمچنین به بخش خصوصی فشار وارد کردیم که آنها حتماً واردات خود را در نیمه نخست سال افزای   

 
شد و در کردیم فاجعه میها ذخیره نمیها را در استاناگر این اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در تأمین کاالها نبود و اگر ما نهاده

  .مهر ماه در حوزه مرغداری هیچ تنشی ایجاد نشد
 

های خصوصی االن به عنوان یک بازوی کمکی برای بخش دولتی آیا بخشمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به اینکه 
کنندگان به بخش تولید کنند، گفت: بخش خصوصی به عنوان کمکشود و یا اینکه مافیا هستند و بازار را متشنج میمحسوب می

میلیون تن  10  الحضور دارند و خیلی منطقی نیست که شما فکر کنید که دولت این امکان را داشته باشد بتواند ظرف یک س
ها را کنترل کندهای خصوصی استفاده کند و قیمتهای دولت این است که از بخشوارد کنند پس یکی از سیاست  نهاده . 

 
اندازی شدسامانه مدیریت نظارت بر قیمت کاالها راه  
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ها نام ها و مسئولین شهرستانم شهرستاناندازی شد و به تماماه پیش راه 3وی ادامه داد: مدیریت نظارت بر قیمت کاالها از حدود 
و ردیابی است یک شبکه سراسری بسیار   شود به صورت آنالین قابل مشاهدههایی که فروخته میکاربری و رمز داده و آمار نهاده

 .وسیعی است
 

تنظیم بازار مشخص  ای را ستادهای مداخلهمرغ و گوشت گفت: قیمتورناصری در پاسخ به تنظیم بازار محصوالت مرغ و تخم
مان ضرر نکند و کنیم تا تولیدکنندهای باشد ما از بازار خرید میکنیم، اگر زیر قیمت مداخلهها ورود میکند و ما بر اساس آن قیمتمی

طلوب باشد کنیم قیمتش نامکنیم. االن شرایط قیمت تنها جایی که احساس میای باشد ما شروع به عرضه میاگر باالتر از قیمت مداخله
کنیم و اثر تومان عرضه می 800هزار و  13ای های میادین با قیمت شانهمرغ در سازمانمرغ بود که بالفاصله وارد شدیم و تخمتخم

 .خود را در بازار خواهد گذاشت
 

شود/چرا قیمت ها در مغازه گران استقیمت تخم مرغ متعادل می  
 

مرغ که امروز از بازار گرفتم هر شانه تخم خبرنگار فارس پرسید آقای دکتر من قیمتی تومان است و هنوز در  500هزار و  19

تومان  800هزار و  13ای ایم و االن با شانهمرغ را شروع کردهبازار تأثیری نگذاشته است، گفت: از اواخر هفته گذشته توزیع تخم
کنیم و کاهش قیمت را در روزهای آتی خواهیم داشتعرضه می تن گوشت گوسفندی گرم فقط در تهران عرضه  150روزانه مثالً  .

ای و بشقابی وجود دارد و در میادین هم ای گوشت قطعههای زنجیرهها را تفکیک کنیم. در فروشگاهشود و ما باید این قیمتمی
تا گوسفند را ذبح  4انند مثالً تورود مبنا نیست چون آنها میها و صنف قصابی به چه قیمتی فروش میشود. اینکه در مغازهعرضه می

های تعریف شده را در نظر بگیریم مثالً بگوییم که در میادین یا خواهند عرضه کنند. ما باید شبکهکنند و به هر قیمتی که دلشان می
ای قیمت این طور نیستهای زنجیرهفروشگاه .  

 
گوشت و تخم مرغ ارزان را از کجا بخریم؟مرغ،  

 
به مردم معرفی کنیم بگوییم از کجا خریداری کنند، گفت: در تمام   پرسید اگر مکان عرضه گوشت ارزان راخبرنگار فارس 

های تنظیم بازار توانند مراجعه کنند و قیمت گوشت گوسفندی تازه باکیفیت و با قیمتهای میادین میای و سازمانهای زنجیرهفروشگاه
هزار تومان در  49هزار تومان است و طبیعتاً قیمت قطعات متفاوت است که مثالً تا  73دریافت کنند، قیمت متوسط هر الشه حدود 

تومان است  800هزار و  13ای شود مثال قیمت تخم مرغ شانهبا قیمت مناسب هم در این مکانها عرضه می  آید، مرغ و تخم مرغمی
کنید به هر حال آنها خارج از شبکه این کار را انجام ین کار را میای را بگیریم و بگوییم که چرا اتوانیم مچ هر مغازهاما ما نمی

دهندمی . 
 

کند؟چه کسی به گرانفروشان نظارت می  
 

شان فروش چه کسی باید نظارت کند، گفت: آنها صنف دارند و اصناف وظیفههای گرانخبرنگار فارس پرسید باالخره برای این مغازه
 .همین است

 
حصوالت کشاورزی کیست؟مسئول تنظیم بازار م   

 
است،  خبرنگار فارس پرسید مگر قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت کشاورزی این مسئولیت را به وزارت جهاد نسپرده

ها وظیفه اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ارتباطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد ضمن اینکه فروشیگفت: خرده
کنند در عین حال وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام هم حوزه بازرسی دارند و به اینها نظارت میخود این اصناف 

دهدانجام می  ها راخودش کامالً داوطلبانه این نظارت .  
 لینک خبر 
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 21/9/1397خ : تاری

97ایالم ، دومین استان پربارش کشور در پاییز   
پاییز امسال آسمان ایالم دستان پرسخاوتش را گشود و زمین خشک و تشنه را از باران رحمت الهی سیراب کرد و در  -ایرنا  -ایالم 

 .پاییز برگ ریز، سرسبزی ، زندگی ،طراوت و نشاط را به ایالم بخشید

ایرنا، بارش باران رحمت الهی موجب خرسندی و شعف در بین اقشار مختلف مردم شد و در این میان سهم  به گزارش

 .خوشحالی کشاورزان از بارش نزوالت جوی بیش از سایرین بود
کشاورزان استان ایالم در سال های اخیر به علت کمبود نزوالت جوی دچار زیان های زیادی شدند و برداشت محصوالت 

فت چشمگیری پیدا کردآنها ا . 
کمبود بارش ها ، نامتناسب بودن دامنه ، قدرت ریزش ها و نیز به موقع نبودن بارندگی ها حوزه کشاورزی استان ایالم را 

درصد با افت برداشت محصول و تحمل خسارت  40تا  35دستخوش تحوالت منفی کرد به گونه ای که کشاورزان بین 

 .مواجه شدند
راضی باغی و زراعی دیم که مهمترین و اصلی ترین منبع دریافت آب مورد نیاز محصوالتشان کشاورزان دارای ا

 .نزوالت جوی است در سال های گذشته زیان قابل توجهی را به علت خساست آسمان متحمل شدند
عی پاییز را به اما امسال لطف خداوندگار صحفه آسمان را ورقی دیگر زد و استان ایالم نیز بعد مدت ها رنگ باران واق

 .چشم دید و زمین خشکیده این دیار سیراب از آب باران شد
بارندگی های پاییزه شادی و خوشحالی را مهمان مردم ایالم کرد و به چشم انتظاری چندین ساله آنها برای بارش باران 

نبها نگاه می کردندموثر پاییزه پایان بخشید و مردم به هر قطره باران به چشم الماس درخشان و مروارید گرا . 
اما باز هم در این میان قشر کشاورز خوشحال ترین مردمانی بودند که زمین زراعی و باغی شان لبریز از آب باران شد و 

 .کامشان نوشین از آب خوشگوار اهدایی آسمان
حاظ بارش باران و دریافت امسال در بارندگی های مهرماه تاکنون استان ایالم بعد از استان گیالن دومین استان کشور از ل

میلیمتر بارش نزوالت جوی ثبت شده است 338نزوالت جوی بود و به طور میانگین در این مدت  . 
درصد و در  204میلیمتر بوده معادل  227این میزان ریزش نزوالت جوی نسبت به میانگین بارش های بلندمدت که 

فزایش بارندگی در استان ایالم ثبت شده استدرصد ا 463میلیمتر بارش  59مقایسه با سال گذشته با  . 
درصد است و نشان دهنده پاییزی بارانی و ترسال است  100این آمار بیانگر افزایش دریافت نزوالت جوی بیش از نرمال 

 .که در طول سال های اخیر این میزان بارش در یک فصل کم سابقه است
 

ا سیراب کردبارندگی ها زمین های کشاورزی باغی و زراعی ر **  
یکی از کشاورزان نمونه استان ایالم در زمینه بارش های امسال گفت: پاییز امسال به علت بارش نزوالت جوی میزان 

 .بهره وری اراضی زراعی و باغی دیم بیشتر از سال های گذشته بوده است
نبود کشاورزان از جمله خود من علی زمان پرهیز افزود: سال های گذشته به علت اینکه بارش ها موثر و یا به موقع 

 .دچار خسارات جبران ناپذیری شدیم و کشت و کار زراعی و باغی مناسب نبود
هکتار زمین زراعی و باغی دیم و سه هکتار آبی است، یادآور شد: در سنوات خشکسالی عالوه بر  20وی که دارای 

ما امسال به خاطر وجود بارش باران و روطوبت کمبود منابع آبی سرما نیز موجب بروز خسارت به محصوالت می شد ا

 .هوا سرما چندان محصوالت کشاورزی را تهدید نمی کند
پرهیز اظهار داشت: اما امسال بارش نزوالت جوی افزون بر اینکه منابع آبی را تقویت کرده باعث افزایش بهره وری و 

 .کیفیت محصوالت کشاورزی شده است
وند مطلوب بارندگی ها در فصل زمستان نیز تداوم داشته باشد تا خسارتی بر کشاورزان وی ابراز امیدواری کرد: این ر

 .وارد نشود
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درصد بهره وری محصوالت کشاورزی را افزایش می دهد 50تداوم بارش ها  **  
ای موثر رئیس سازمان جهادکشاورزی ایالم در زمینه تاثیر بارندگی ها بر اراضی کشاورزی استان ایالم گفت: بارندگی ه

 .و به موقع پاییزه موجب سبز شدن مزارع و باغات و عرصه های طبیعی شده است
سید محمدتراب میری افزود: بارندگی های پاییز امسال که هم به موقع، مناسب و موثر بود افزایش محصوالت کشاورزی 

 .به ویژه گندم، جو و کلزا در پایان فصل برداشت را در پی خواهد داشت
کرد: در صورتیکه این روند بارندگی ها تا اردیبهشت سال آینده تداوم داتشه باشد به طور قطع میزان برداشت وی تاکید 

درصدی میزان بهره وری محصوالت کشاورزی  50محصوالت باغی و زراعی نسبت به سال های اخیر باعث افزایش 

 .استان ایالم می شود
ان کاهش یابد یا متوقف شود بازهم کشاورزان دیم کار متحمل زیان و میری یادآور شد: اما اگر بارش ها در فصل زمست

 .خسارت خواهند شد
روز در عدم بارش نزوالت جوی نسبت به آخرین بارش باران پاییزی موجب  45وی توضیح داد: ایجاد فاصله یک ماه تا 

 .بروز خسارت در اراضی کشاورزی می شود
بارش موجب توقف رشد محصوالت زراعی و باغی شده و بارش  2در بین  مدیر جهاد کشاورزی ایالم گفت: این فاصله

 .تگرگ یا سرما در فصل زمستان نیز در بروز خسارت به کشاورزان بی تاثیر نیست
هکتار از زراعی جنوب استان  200تا  150میری افزود: بارندگی های امسال موجب آبگرفتگی و بروز خسارت به حدود 

 .ایالم شد
 

ی دویرج و چم گردالن ایالم سرریز شدآب سدها **  
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای ایالم گفت: با توجه به ورودی آب ناشی از بارش های مطلوب پائیزی 

 .حجم آب سدهای دویرج و چم گردالن ایالم تکمیل و سرریز شد
میلیون مترمکعب آب وارد  30ال جاری نزدیک به احسان یارمحمدی اظهار داشت: در بارندگی های اواخر ماه آبان ماه س

 .سدهای چم گردالن ایالم، دویرج دهلران و کنگیر ایوان شده بود که در پی این بارندگی ها حجم آب سد ایالم تکمیل شد
میلیون  14میلیون مترمکعب بیان کرد و افزود: از ابتدای سال جاری در مجموع بیش از  64وی حجم کلی سد ایالم را 

ترمکعب حجم آب ورودی به سد چم گردالن ایالم بوده است که در پی بارندگی های چند روز گذشته و با توجه به حجم م

 .تکمیلی در بارش های قبلی آب آن سرریز کرد
میلیون متر مکعب است  201یارمحمدی با اشاره به وضعیت آب موجود در سد دویرج دهلران نیز گفت: حجم کلی این سد 

میلیون  171میلیون متر مکعب آب وارد این سد شد و حجم آن به  21ندگی های اواخر آبان ماه بیش از که در بار

 .مترمکعب رسید
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای ایالم با اشاره به بارندگی های هفته جاری یادآور شد: در پی بارش 

رریز شدهای مطلوب روزهای گذشته حجم آب این سد تکمیل و س . 
میلیون متر مکعب است که  19یارمحمدی در خصوص سد کنگیر ایوان نیز تصریح کرد: حجم کلی سد کنگیر ایوان نیز 

هزار متر مکعب تا سرریز شدن فاصله دارد 500تنها پنج میلیون و  . 
سرریز خواهد کردبه گفته یارمحمدی و در صورت ادامه بارندگی پائیزی مخزن آب سد کنگیر ایوان نیز تکمیل و  . 

 
 بارش های زمستانی در ایالم کمتر از حد نرمال است **

مدیرکل هواشناسی ایالم گفت: بارش نزوالت جوی استان برخالف پاییز که بارندگی ها به موقع و به صورت متوالی و با 

ندان چشمگیر نیستشدت و ضعف شروع شد و کماکان ادامه دارد، در فصل زمستان بر اساس مطالعه نقشه های جوی چ . 
ناصر ملکی اظهار داشت: بارش نزوالت جوی در دی ماه کمتر از حد نرمال پیش بینی شده اما در فصل پاییز ایالم دومین 

 .استان کشور در زمینه دریافت نزوالت جوی بود
د نرمال تا کمتر از وی افزود: در ماه های بهمن و اسفند نیز بارش ها هرچند از دی ماه بهتر است اما مقدار آن در ح

 .نرمال خواهد بود
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مدیرکل هواشناسی ایالم یادآور شد: استان ایالم در زمستان امسال بارش نزوالت جوی با کاهش محسوس نسبت به فصل 

 .پاییز مواجه خواهد شد
برخی از ملکی در مورد افت دمای هوا در فصل زمستان نیز گفت: دمای هوا در این فصل از سال نرمال زمستانی و در 

 .اوقات کاهش پایین تر از حد نرمال دارد
وی تاکید کرد: البته احتمال ایجاد تغییر در الگوهای جوی در فصل زمستان و تغییر در میزان بارش ها دور از انتظار 

 .نیست
ن بارش های به گزارش ایرنا، بر اساس مطالعه نقشه های هواشناسی و مطالعات جوی استان ایالم در پاییز امسال از میزا

مطلوبی برخوردار است که باتوجه به میزان بارش های متوالی از مهر امسال تاکنون می توان گفت که این پیش بینی 

 .هواشناسی محقق شده است
بارش باران در فصل پاییز باعث تقویت سفره های زیرزمینی، چاه های آب و قنات ها شد و تا ماه ها مشکل کم آبی 

فع شده استاراضی کشاورزی مرت . 
میلی متر بوده و کمترین بارش هم  476از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون بیشتر بارش باران در ارکواز ملکشاهی با 

میلی متر بارندگی داشته است 397میلی متر بارندگی ثبت شده و ایالم نیز  240در دهلران با  . 
 ینک خبر ل
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 اقلیم و منبع طبیعی 
ایرنا  – 21/9/1397تاریخ :   

هزار هکتار افزایش می یابد 48سطح گلخانه های کشور به   
هزار  48ساله به  10معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: گسترش گلخانه های کشور طی یک برنامه  -ایرنا  -قزوین 

اولویت های دولت تا پایان برنامه هفتم توسعه است هکتار از . 
محمدعلی طهماسبی روز چهارشنبه در حاشیه نشست اعضای صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان قزوین در گفت و گو با 

خانه ای ساله دانست و افزود: سطح کشت گل 10خبرنگار ایرنا، توسعه گلخانه ها را از مهمترین طرح های دولت در چشم انداز 
هکتاری  700هزار و  2هزار هکتار بوده و دولت با تسهیالتی که برای توسعه این کار در نظر گرفته افزایش  14کشور هم اکنون 

 .را تا پایان امسال هدف گذاری کرده است
ها، تاکید کردوی با اشاره به نقش مهم شیوه تولید در گلخانه تولید گلخانه ای با بهره محصوالت کشاورزی آب بر در قالب شیوه  :

درصد باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود 90وری بیشتری همراه است که اگر با سازه های مناسب همراه باشد تا  . 
های گلخانه ای است و هم  به گفته این مسئول، یکی از موضوعاتی که همواره برای دولت اهمیت دارد، رونق توسعه صنعت سازه

تازه پا توانسته در کشور اشتغال زیادی به همراه داشته باشد اکنون نیز این صنعت . 
طهماسبی یکی از دغدغه های وزارت جهاد کشاورزی را کشت محصوالت پر آب در فضاهای باز برشمرد و اضافه کرد: قرار است 

با ایجاد انگیزه های الزم در این حوزه شاهد رونق و توسعه گلخانه ها باشیم 1400از سال  . 
امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: ایجاد سایبان روی گلخانه ها می تواند با توجه به فصل تابستان با افزایش  معاون

 .گرما و تبخیر بیش از اندازه آب از سطح زمین در کنار تگرگ و بارش باران، از خسارت های جبران ناپذیر جلوگیری کند
میلیون هکتار آن در  40وسیع کشاورزی است که با توجه به تنوع اقلیمی موجود در آن، حدود به گفته وی، کشور ما دارای پهنه های 

میلی متری و حدود  350طول سال با بارش  میلی متر بارندگی روبرو است 400میلیون هکتار آن نیز با  21 . 
قرار دارد تا با مشارکت مردم و  هزار هکتاری نیز تحت مطالعه 500طهماسبی اضافه کرد: اراضی شیب دار موجود با مساحت 

 .ایجاد پوشش گیاهان دارویی نظیر خارشتر، از هدر رفت آب جلوگیری شود
تن به ثبت  16مشکل اصلی موجود فرسایش خاک بوده که در هر هکتار  :این مسئول در تشریح مشکالت کشاورزی کشور، گفت

شده استتن در هر هکتار گزارش  6رسیده در حالی که میزان جهانی آن  . 
 لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 20/9/1397تاریخ :   

هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی خسارت زد 220تغییر اقلیم   
هزار میلیارد ریالی  220وزارت جهاد کشاورزی، از خسارت مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات  -ایرنا  -شهرکرد 

ماهه نخست امسال به دلیل تغییر اقلیم خبر داد 6بخش کشاورزی در  . 

این خسارت ها ناشی خشکسالی،  :سید محمد موسوی روز سه شنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا در شهرکرد افزود 

مختلف، تگرگ و سیل استسرمازدگی ، گرمازدگی تابستان، بارش های  . 
درصد از این خسارت و مخاطرات بخش کشاورزی مربوط به خشکسالی و سرما زدگی است 90به گفته وی،  .  

یا تغییرات آب و هوایی به تغییر در توزیع آماری الگوهای اقلیمی یا  (Climate change) به گزارش ایرنا، تغییر اقلیم

آورنده برای یک دوره طوالنی مدت دوام میشود، تغییراتی کآب و هوایی گفته می . 
، تغییر اقلیم را به (UNFCCC) براین اساس و به عقیده کارشناسان، کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل

های انسانی نسبت دارند و ساختار اتمسفر زمین صورت تغییرات آب و هوایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت

کنددهند، تعریف میسراسر جهان تغییر می را در . 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی، در ادامه این گفت و گو در پاسخ به سوال ایرنا 

که میزان خسارت بارندگی اخیر در شمال کشور چه میزان بوده است؟ افزود: ارزیابی نهایی این سیالب و بارندگی در 
ام است و بیشترین میزان خسارت سیل در بخش فرسایش خاک، اراضی شیب دار کنار رودخانه ، بخش زراعت و حال انج

 .باغات بوده است
درصد بود، که زمان کوتاه این  50موسوی تصریح کرد: تغییرات بارندگی در برخی از ایستگاه های هواشناسی برابر 

 .بارش ها، باعث ایجاد خسارت شده است
ر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی درباره خسارت ریزگردها در بخش کشاورزی مدیرکل دفت

نیز گفت: در خصوص پدیده ریزگردها مطالعات عمیقی در دست بررسی است ، تا جنبه های ارزیابی ناشی از خسارت 

 .در بخش های مختلف کشاورزی انجام شود
عریق و تبخیر و فتوسنتز ، جذب نور و سایر مباحث اکولوژیکی گیاه را با چالش موسوی تاکید کرد : پدیده ریزگردها، ت

 . روبرو می کند
گزارش کلی در استانهایی که  :وی، در خصوص کمیت اثرگذاری پدیده ریزگردها در بخش کشاورزی ایران اظهار داشت

ی محصوالت کشاورزی هستنددرصد افت کمی و کیف 30تا  20با پدیده ریزگردها مواجه شده اند،دارای بین  .  
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص برنامه مدیریت مخاطرات این بخش 

توضیح داد: صندوق بیمه محصوالت کشاورزی یک فرصت را برای بیمه کردن تمامی محصوالت کشاورزی را فراهم 

 .کرده است
هزار میلیارد لایر به صندوق بیمه کشاورزی 10سازمان مدیریت بحران کشور 12 و 10به گفته وی، از محل ماده 

 .اختصاص می یابد
میلیارد لایر اعتبار برای جبران خسارت و تامین علوفه مورد نیاز دام عشایر به سازمان  500موسوی ادامه داد: امسال 

 .امور عشایری کشور اختصاص یافته است
ارد لایر اعتبار برای تامین آب شرب مناطق عشایرنشین کشور تخصیص داده استمیلی 400وی گفت: امسال دولت  . 

موسوی ، یکی از راهکاری اساسی دولت دوازدهم برای حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی را امهال تسهیالت 
ات دولت مطرح بانکی بخش کشاورزی ناشی از خسارت غیر مترقبه عنوان کرد و گفت: اصالحیه این طرح بزودی در هی

 .می شود
 .به گزارش ایرنا، پدیده ریزگردها یک دهه است که برخی از استانهای کشور را با چالش همراه کرده است

 لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  1۵/9/1397تاریخ :   

یرکانی برآورد مالی نشده استهای هسازگانی جنگلهای بومارزش  
های هیرکانی گفت: تا زمانی که براورد مالی داری اجتماعی پروژٔه مدیریت چندمنظورٔه جنگلالملل جنگلمشاور بین -ایرنا  -نوشهر 

مدیریتی توان دربارٔه درست یا نادرست بودن تصمیمات در زمینه ارزش های بوم سازگانی جنگل های هیرکانی انجام نشود نمی
های ُعمرانی اظهار و نظر دقیق کردواجرای پروژه . 

به گزارش خبرنگار ایرنا ، بوم سازگان یعنی مجموعه ای از موجودات زنده و غیرزنده که با یکدیگر در حالت تعادل قرارهستند 
 .جنگل هم نوعی بوم سازگان است

های سطحی و تغذیٔه ک جانداران، تولید اکسیژن، واپایش آبسازگانی جنگل شامل مواردی همچون حفظ ذخایر ژنتیهای بومارزش
های زیرزمینی، تعدیل آب و هوا، کاهش آلودگی هوا، کاهش فرسایش خاک استآب .  

و گو با خبرنگار ایرنا در چالوس افزود: جنگل فقط زمانی حفظ  روز پنجشنبه در گفت ' Andras Darabant آندراش دارابانت '

دان از حفظ و یا تخریب مطلع شدهای آن را به عدد داشته باشیم، در غیر این صورت نمیشود که ما ارزشمی . 
ای در جنگل احداث شود باید بدانیم ساخت این جاده برای دولت شناس اتریشی اظهار داشت: برای مثال اگر قرار است جادهاین جنگل

به جنگل بسنجیم و مردم چقدر ارزش مالی دارد و آن را با زیان مالی وارد شده .  
شود ولی عدد و رقم دقیقی مثال دیگر دربارٔه آب است که جنگل یکی از تولیدکنندگان اصلی آن محسوب می :دارابانت یادآور شد

های هیرکانی وجود نداردهای تولیدی جنگلدربارٔه ارزش مالی آب .  
های هیرکانی تأکید کرد: این موارد را باید در دیگر داری اجتماعی پروژٔه مدیریت چندمنظوره جنگلالملل جنگلمشاور بین

  .موضوعات ازجمله تفرج و خدمات سالم جنگل نیز حساب کرد
های هیرکانی یا همان تنفس جنگل باید همین کار را کرد، یعنی با عدد و رقم برداری از جنگلاو اظهار داشت: در مورد توقف بهره

توان ارزش مالی دیگر خدمات جنگل چقدر است که من معتقدم با رعایت این شرط میمشخص شود که ارزش مالی چوب و همچنین 
  .در مواردی چوب هم برداشت کرد

دیگر، ما باید دو کفه ترازو داشته باشیم که در یکی حفاظت جنگل و در دیگری برداشت چوب باشد و  عبارت دارابانت بیان کرد: به
تر استسنگینبرای هر منطقه بررسی کنیم کدام کفه  .  

های دولتی دربارٔه مدیریت جنگل وجود دارد نباید مسائل را سیاه ها و سازماننظرهایی که بین سمن شناس گفت: در اختالفاین جنگل
ها باید بر اساس استدالل باشدیا سفید دید و بحث .  

های زمینی و تصاویر ای از دادههدایت کند و مجموعهها، بحث را وی ادامه داد: در چنین مواردی باید نهادی مستقل از دولت و سمن
توان بهتر استدالل کردوقت است که میآوری شود و در آنای جمعماهواره .  

ای با های هیرکانی افزود: الزم است تحقیقات چند رشتهداری اجتماعی پروژٔه مدیریت چندمنظوره جنگلالملل جنگلمشاور بین
ها به نتیجه برسدع شود تا بحثهای بسیار دقیق جمتحلیل .  

ای وجود دارد که جنگل را ها، مراتع و آبخیزداری کشور کارشناسان بسیار فنی و قویبه گفتٔه دارابانت، اکنون در سازمان جنگل
نند؛ بنابراین جا را واپایش کتوانند همهشناسند ولی با این حال این کارشناسان به تمام مناطق جنگل دسترسی ندارند و نمیخوب می

  .الزم است برای حفظ جنگل، مشارکت مردم را جلب کنیم
شناس تأکید کرد: اگر کسی جنگل را مال دولت بداند ممکن است به آن تجاوز کند ولی اگر حس کند جنگل مال خودش است این جنگل

شود جنگل بهتر حفظ شودشود و این حس مالکیت باعث میروند تخریب عوض می .  
ای به داغ در شرق استان گلستان، در پهنهمیلیون هکتار وسعت، از آستارا در شمال استان گیالن تا ُگلی 1.9هیرکانی با  هایجنگل

های دنیا محسوب ترین و ارزشمندترین جنگلکیلومتر امتداد دارد و یکی از طبیعی 70تا  20کیلومتر و عرض  800طول تقریبی 

دشومی  
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 19/9/1397تاریخ :   

میلیارد ریال به کشاورزی دزفول خسارت زد 300هزار و 2سیالب   
 میلیارد لایر به بخش کشاورزی این 300هزارو  2مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: سیالب اخیر افزون بر  -ایرنا  -دزفول 

 .شهرستان خسارت وارد کرد
 

به گزارش ایرنا احمد زارعی روز دوشنبه در جریان بازدید مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان از خسارت های سیل 
در شهرستان دزفول افزود: سیل اخیر خسارت های زیادی به محصوالت، زیرساخت ها و تاسیسات کشاورزی دزفول وارد کرده 

 .است
هزار هکتار از مزارع کشاورزی دزفول دچار خسارت شده اند، گفت: تگرگ به محصوالت تک  10بیان اینکه وی با 

درصد محصوالت  90برگ و صیفی مانند کاهو، فلفل دلمه ای، کاهو ساالدی و سبزیجات خسارت زده است به طوریکه 

 .به مرحله برداشت نرسیده اند
صیفی جات بیمه نیستند، افزود: زمین های کشاورزی بر اثر سیالب دچار  مدیر جهاد کشاورزی دزفول با بیان اینکه

 .فرسایش آبی شده اند و باید بازسازی شوند
 .وی از مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان خواست برای جبران این خسارت ها با کشاورزان مساعدت کند

ر این بازدید گفت: طبق قانون برنامه و بودجه سهم دولت از بیمه محمد آالله رییس صندوق بیمه کشاورزی خوزستان نیز د

درصد است 54محصوالت کشاورزی  . 
میلیارد لایر خسارت به کشاورزان خوزستان پرداخت می کرد  100وی افزود: پارسال صندوق بیمه می بایست یکهزارو 

میلیارد لایر اعتبار برای آن در نظر گرفته شد 250در حالی که فقط  . 
ماینده دزفول در مجلس شورای اسالمی نیز گفتن میلیارد لایر به صندوق بیمه کشاورزی  500دولت پارسال یکهزار و  :

هزار میلیارد لایر افزایش یافت20کشور اختصاص داده بود که با تالش نمایندگان این اعتبار به  . 
فول شد و افزود: باید توجه ویژه ای به عباس پاپی زاده خواستار تهیه گزارش کاملی از خسارت های کشاورزان دز

 .کشاورزان خسارت دیده شود
میلیارد لایر اعتبار بود ولی با توجه به خسارت های  13وی اظهار داشت: تکمیل پل جدید ماهور برنجی دزفول نیازمند 

میلیارد لایر اعتبار نیاز دارد 25وارد شده از طریق سیالب اکنون برای تکمیل  . 
دزفول در مجلس شورای اسالمی افزود: پیمانکار این طرح توانایی تکمیل این پل را نداشت لذا قرارداد وی نماینده مردم 

 .لغو و دوباره در مرحله مناقصه قرار گرفت
به گزارش ایرنا مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان و مسئوالن محلی امروز دوشنبه از مزارع کشاورزی 

فول و مناطق دیگر که در سیالب اخیر خسارت دیدند بازدید کردند و در جریان مشکالت اهالی قرار شهر سیاه منصور دز

 .گرفتند
تعدادی از کشاورزان روستای شیرین آب از توابع بخش سردشت دزفول که در سیل اخیر دچار خسارت های زیادی شدند 

ن این خسارت ها شدنددر محل بازدید حاضر شده و خواستار رسیدگی به مشکالت برای جبرا  
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 18/9/1397تاریخ : 

هزار تومانی در بازار تهران 200صف خرید پسته   
قدیمی در قسمت خشکبار فروشی های بازار تهران صف کشیده اند که قیمت پسته این  مردم در حالی پشت در مغازه ای -ایرنا -تهران

هزار تومان است 200مغازه   .آنان کیفیت باال و قیمت مناسب را علت انتظار خود عنوان می کنند .
دنش در این صف می به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، یکی از آقایانی که در صف خرید پسته ایستاده است درباره علت ایستا

ببریم و اگر این هفته آجیل نخرم، حتما تا هفته دیگر گران تر می شود« شب چله ای»گوید: قرار است برای تازه عروسم  .  
او ادامه می دهد: باالخره باید آداب و رسوم را به جا آوریم. جوان های امروزی متوقع هستند. اینجا آمدم که با قیمت مناسب تر خرید 

 .کنم
هزار تومان عرضه می شود 270تا 160ر چسب قیمت پسته را می خوانم قیمت ها مختلف است، هر کیلو پسته از ب . 

آقای دیگری که در انتهای صف قرار دارد چند بار به خبرنگار ایرنا تذکر می دهد که نوبت را رعایت کند. نگران است که مبادا نظم 
 .صف به هم بخورد

ست که از این مغازه خرید می کنم. اجناسش با کیفیت است. در این اوضاع و احوال که پسته در مغازه شخص دیگری می گوید: سالها
هزار تومان هم فروخته می شود، اینجا قیمت مناسبی دارد 300های بیرون تا  . 

ادی و دلخوشی مردم را باید از مبدا جلوی گرانی گرفته شود، نباید جلوی ش« خانه از پای بست ویران است»خانم دیگری می گوید: 
 .گرفت اگر همین شب یلدا را هم برگزار نکنیم که نمی شود

یکی از باربران بازار جلوی مغازه آجیل فروشی توقف می کند مردم را می نگرد. نگاهی به اجناس می اندازد و زیر لب می گوید: 
حیف که پول ندارم» ». 

هزار تومان  110تا  90ر تومان است. قیمت آجیل مخلوط شب یلدا هم از هزا 270در مغازه دیگر، قیمت پسته کله قوچی اعالء 
 .عرضه می شود

برای بررسی بیشتر به سبزه میدان در چهارراه گلوبندک می رویم. خشکبار فروشی ها، شلوغ و مردم در حال خرید هستند. قیمت 
هزار تومان برچسب قیمت  250تا  160حدهای صنفی، پسته، برای همه جذابیت دارد و درباره آن صحبت می کنند. پسته در این وا

 .دارد
 262پس از آن خبرنگار ایرنا به یکی از خشکبار فروشی های برند معروف در مرکز شهر می رود. در آنجا قیمت گرانترین پسته 

هزار تومان است 183هزار تومان و ارزان ترین آن  . 
هروندان است که با وجود قیمت های باال همچنان مشغول خرید هستند. شاید درباره از نرخ های باال که بگذریم، مهم رفتار اجتماعی ش

اقالم اساسی این ضرورت وجود داشته باشد اما پسته کاالیی ضروری نیست. اینکه چرا مردم اکنون این ضرورت را احساس می کنند 
 .و مجبور به خرید چند برابر قیمت واقعی می شوند، جای تأمل دارد

تا  120، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، قیمت واقعی پسته در داخل کشور را بین «اسدهللا عسگر اوالدی»این پیش از 
هزار تومان است، در حالی که این  140تا  130هزار تومان عنوان کرد و گفته بود: قیمت پسته در بازارهای صادراتی بین  130

هزار تومان عرضه می شود که گرانفروشی و اجحاف به مصرف کنندگان به شمار  200از محصول در بازار داخلی با مبالغی بیش 
 .می رود

هزار تومانی را بازار گرمی و التهاب شب یلدا عنوان می کند و در  300محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران پسته 
ای قبل طرح نظارت ویژه برای شب یلدا دارد یا خیر می گوید: بله پاسخ به خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه آیا تعزیرات مانند سال ه

 .امسال هم گشت ویژه برای یلدا خواهیم داشت
 .اسفنانی می گوید: اگر به بازار تهران مراجعه داشتید، گزارش وضعیت قیمت ها را به تعزیرات ارائه دهید

ایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اتحادیه خشکبار است وی خاطرنشان می کند: مرجع نرخ گذاری آجیل و خشکبار سازمان حم
 .و تعزیرات مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات است

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز می گوید: تعزیرات نمی تواند به موضوع گرانی پسته و خشکبار ورود 
کرده است و اگر شهروندی از گرانی خشکبار به تعزیرات شکایت کند، پرونده کند زیرا گزارش تخلف از اتحادیه و صنف دریافت ن

 .تخلف تشکیل می دهد و برای رسیدگی باید به اتحادیه و صنف مراجعه کند
مشخص شده است و در این خصوص دست تعزیرات بسته  1392رایگانی می گوید: این روند در قانون نظام صنفی مصوب سال 

 .است
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/9/1397تاریخ : 

  هزار تومان 70کمبود دام زنده در میادین/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، افزایش قاچاق دام از مرزهای کشور و کمبود در میادین را دلیل اصلی نوسان قیمت گوشت اعالم 

  .کرد
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

 ۶3تا  ۶2، از نوسان قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ خبرنگاران جوان
شودهزار تومان به مشتری عرضه می 70تا  ۶9ه دار و هزار به مغاز . 

وی افزایش انگیزه برای قاچاق دام از مرزهای کشور و کمبود در میادین را دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار 
بینی خاصی راجع به وضعیت بازار داشتتوان پیشاعالم کرد و افزود: با ادامه این روند نمی . 

وانیدبیشتر بخ هزار تومان 29شود/نرخ هر کیلو دام زنده سبک درصد گوشت وارداتی در بازار تهران توزیع می 80 :  
های اخیر و مختل کنند که این امر در کنار بارشها، دامداران از فروش دام امتناع میملکی ادامه داد: با توجه به افزایش پلکانی قیمت

ده و گوشت قرمز در بازار بی تاثیر نبوده استشدن حمل و نقل، بر نوسان قیمت دام زن . 
هزار تومان را تکذیب کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو دام زنده  3۵تا  3۴رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان فروش دام با نرخ 

هزار  3۵تا  3۴های با نرخ های مولد را برای زاد و ولدشود و تنها دامداران دامهزار تومان در میادین عرضه می 29تا  28با نرخ 
خرندتومان می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

  باشگاه خبرنگاران جوان – 21/9/1397تاریخ : 
  آخرین تحوالت بازار مرغ /قیمت مرغ به ثبات رسید

  .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد
وگو با خبرنگارماهی در گفتمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و  گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

لو مرغ زنده درب مرغداری ، از ثبات نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیخبرنگاران جوان
و خرده فروشی  ۶00هزار و  11های صنفی ، توزیع درب واحد۴00هزار و  11، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۴00هزار و  8

۶00هزار و  12  .تومان است 
 

12و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۴۵0هزار و  11به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  تومان  ۶00هزار و  
 .است

ن ورود کنندهزار تومان ضرر! / صنعت مرغداری در مرز هشدار؛ مسئوال 2هر کیلو مرغ،  :بیشتر بخوانید   
هزار و  20هزار، سینه بدون کتف  19یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هرکیلوگرم سینه با کتف 

هزار تومان است 22فیله مرغ  . 
 

هزار تومان  12را ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده را 
 .اعالم کرد

 
توان پیش بینی خاصی راجع به وی در پایان از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی عرضه نمی

 .وضعیت بازار داشت

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6760856/آخرین-تحولات-بازار-مرغ-قیمت-مرغ-به-ثبات-رسید
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/6582240/%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6760856/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 بازار و قیمت ها 
  باشگاه خبرنگاران جوان – 20/9/1397تاریخ : 

  تومان رسید ۶00هزار و  12نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن/ قیمت مرغ به 
انواع مشتقات در بازار را اعالم کردرئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و  .  

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

 8تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  1۵0از افزایش ، خبرنگاران جوان
 12و خرده فروشی  ۶00هزار و  11های صنفی ، توزیع درب واحد۴00هزار و  11، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۴00هزار و 
تومان است ۶00هزار و  . 

تومان  ۶00هزار و  12و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۶00هزار و  11غ با کمر به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مر
 .است

هزار و  20هزار، سینه بدون کتف  19خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف یوسف
22فیله مرغ   .هزار تومان است 

بازار مرغ/ قیمت مرغ به ثبات رسیدآخرین تحوالت  :بیشتر بخوانید  
های دامی را دلیل رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش جوجه ریزی و عرضه مرغ به کشتارگاه و تاخیر دو ماهه در بارگیری نهاده

قیمت توان پیش بینی خاصی را راجع به اصلی افزایش قیمت کاال در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به روند کنونی عرضه نمی
 .مرغ در بازار داشت

هزار تومان اعالم  12ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8وی در پایان قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
 کرد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمتها 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 21/9/1397تاریخ : 

  آخرین تحوالت بازار مرغ /قیمت مرغ به ثبات رسید
اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر دادرئیس  .  

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

، از ثبات نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری خبرنگاران جوان
و خرده فروشی  ۶00هزار و  11های صنفی ، توزیع درب واحد۴00هزار و  11، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۴00هزار و  8

۶00هزار و  12  .تومان است 
 

12و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۴۵0هزار و  11به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  تومان  ۶00هزار و  
 .است

هزار تومان ضرر! / صنعت مرغداری در مرز هشدار؛ مسئوالن ورود کنند 2هر کیلو مرغ،  :بیشتر بخوانید   
هزار و  20هزار، سینه بدون کتف  19یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هرکیلوگرم سینه با کتف 

استهزار تومان  22فیله مرغ  . 
 

هزار تومان  12ها را هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده را 
 .اعالم کرد

 
توان پیش بینی خاصی راجع به وی در پایان از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی عرضه نمی

ار داشتوضعیت باز . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 باشگاه خبرنگاران جوان – 17/9/1397تاریخ : 

  تومان رسید 100هزار و  12نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/قیمت مرغ به 
  .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات 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  

تومانی نرخ مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ  ۶00، از افزایش خبرنگاران جوان
هزار و  11های صنفی ، توزیع درب واحد900هزار و  10ده به طبخ در کشتارگاه ، مرغ آما900هزار و  7زنده درب مرغداری 

تومان است 100هزار و  12و خرده فروشی  100 . 
11به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  تومان  100هزار و  12و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  100هزار و  

 .است
اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزودرئیس اتحادیه پرنده و ماهی با  هزار، سینه بدون  20قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف  :

23هزار و فیله مرغ  21کتف   .هزار تومان است 
تکذیب کمبود عرضه مرغ به بازار/ترانزیت غالت از قزاقستان به عمان و قطر از مسیر ایران به نفع اقتصاد کشور  :بیشتر بخوانید

 است
درپایان کاهش جوجه ریزی و تولید را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی وی 

توان پیش بینی خاصی را راجع به وضعیت بازار داشتعرضه نمی  
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 18/9/1397تاریخ : 

درصد کاهش یافت 9دبیر انجمن صنایع لبنی: قیمت لبنیات   
هزار تومانی شیرخام از  2مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر قیمت  دبیر انجمن صنایع لبنی ایران اعالم کرد: با ابالغ -ایرنا -تهران

درصد کاهش می یابد 9بهای شیر و فرآورده های لبنی  (امروز )یکشنبه . 

« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« رضا باکری قیمت  براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، :

هر کیلوگرم  درب دامداری ها خرید شیرخام تومان تعیین شد، که با ابالغ آن به تمامی واحدهای دامداری و  2000

کارخانجات لبنی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین انجمن صنایع لبنی ایران، همه ملزم 

 .به اجرا و رعایت آن هستند
ع لبنی پیشنهاد داده بود به طور تقریبی کاالهای اساسی گروه یک وی اظهار داشت: با توجه به قیمت هایی که انجمن صنای

درصدی مواجه می شوند 11و  9، 7، 6با کاهش  . 
تومان،  4200تومان، شیر نیم چرب  4100وی تصریح کرد: طبق این مصوبه از امروز قیمت هر بطری شیر کم چرب 

 10تومان، ماست دبه ای کم چرب  2600لونی تومان، هر بسته شیر نای 4500تومان، شیرکامل  4450شیر پرچرب 

تومان، ماست  700هزار و  11تومان، ماست دبه ای پرچرب  900هزار و  تومان، ماست  4350گرمی کرم چرب  900

تومان است 6900گرمی  400تومان و پنیر یواف  4750گرمی پرچرب  900 . 
کارخانجات لبنی سراسر کشور از امروز ملزم به رعایت دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: تمامی واحدهای دامداری و 

 .مصوبه ستاد تنظیم بازار هستند تا شیر و فرآورده های لبنی با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد
قیمت های جدید روی محصوالت تولیدی جدید درج و به بازار -یکشنبه  -وی اضافه کرد: با ابالغ این مصوبه از امروز   

رضه می شود اما برای محصوالتی که پیش از این مصوبه درج قیمت و به بازار عرضه شده، فرصتی داده شده تا با ع

 .قیمت های پیشین فروخته شود
 4200باکری اظهار داشت: دولت برای حمایت از دامداران همچنان قرار است نهاده های دامی مورد نیاز را با قیمت ارز 

ار دهد بنابراین از واحدهای دامی انتظار می رود هر کیلوگرم شیر خام را طبق قیمت مصوب تومانی در اختیارشان قر

تومان در اختیار کارخانجات لبنی قرار دهند 2000 . 
وی با اشاره به اینکه تغییر قیمت های جدید شامل تمامی فراورده های لبنی بجز کره حیوانی می شود، افزود: قیمت کره به 

تومانی ثابت بوده و در این مدت تغییر قیمتی نداشته است 4200ه کاالیی یک و تخصیص ارز دلیل حضور در گرو . 
به گزارش ایرنا، در پی درخواست های مکرر دامداران برای افزایش قیمت شیر خام پس از گذشت بیش از چهار سال و 

ال کارگروه تنظیم بازار قیمت پایه هر با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه های تمام شده تولید، در مرداد ماه امس
تومان مصوب کرد که این رقم کمتر از پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه  1570کیلوگرم از این محصول را 

 .دامداران مرکزی ایران بود
 2200ش از اما این مصوبه توسط دامداران و کارخانجات لبنی رعایت نشد و هر کیلوگرم شیرخام توسط دامداران با بی

تومان فروخته شد که افزایش افسار گسیخته بهای فراورده های لبنی را به دنبال داشت و در نهایت ستاد تنظیم بازار بار 

هزار تومان تعیین کرد 2دیگر با بررسی مجدد قیمت شیرخام و فراورده های لبنی، بهای هر کیلوگرم شیر خام را  . 
 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/9/1397تاریخ : 

  هزار تومان 20در تنظیم بازار داخل ندارد/قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ  واردات تخم مرغ تاثیری
  .یک مقام مسئول گفت: واردات تخم مرغ تاثیری در تنظیم بازار داخل ندارد و تنها به معنای هدر رفت منابع ملی و خروج ارز است

صنعت،تجارت و کشاورزیفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

ر تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب ، درباره آخرین تحوالت بازاباشگاه خبرنگاران جوان
تومان کاهش یافته است ۵00تومان بوده که نسبت به چند روز اخیر  ۵00هزار و  8مرغداری  . 

 ها را ناشی از سوء مدیریت و رها بودن بازار دانست و افزود: با توجه به نرخ کنونیوی افزایش قیمت تخم مرغ در خرده فروشی
ها عرضه تومان باید در خرده فروشی 700ای هزار تومان و دانه 20تخم مرغ درب مرغداری، هر شانه تخم مرغ حداکثر با قیمت 

رسدهزار تومان به فروش می 2۴تا  23شود، این درحالی است که هر شانه تخم مرغ با قیمت  . 
تاثیری ندارد، بیان کرد: واردات تخم مرغ تنها به معنای هدر رفت طالکش با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ در تنظیم بازار داخل 

شود، در حالیکه اگر دولت رقم واردات را به صورت تسهیالت در اختیار صنف قرار دهد، منابع ملی و خروج ارز از کشور تمام می
شودبی شک قیمت تخم مرغ در بازار تنظیم می . 

م مرغ در کشور/کمبودی در عرضه نداریمتن تخ 2800تولید روزانه  :بیشتر بخوانید  
های کنترل بازار دانست و افزود: با حک قیمت بر روی تخم این مقام مسئول پرینت قیمت بر روی تخم مرغ را یکی دیگر از راهکار

توان عالوه بر برخورد با گران فروشان از نوسان بی رویه قیمت جلوگیری کردمرغ به سهولت می . 
اینکه مشکل خاصی در تولید تخم مرغ اتفاق نیفتاده است، بیان کرد: طبق روال همه ساله، قیمت تخم مرغ در این ایام وی با اشاره به 

یابد و دلیل خاصی این نوسان قیمت جز سوء مدیریت نداردبه سبب افزایش تقاضا به صورت سنتی در بازار افزایش می . 
تن اعالم کرد و گفت: خوشبختانه  2700ایان تولید روزانه تخم مرغ را بیش از دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در پ

روز گزارشی مبنی بر شیوع آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در استان اصفهان گزارش نشده است 10در  . 

  لینک خبر
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 ر و قیمت ها بازا
 ایرنا  – 15/9/1397تاریخ : 

  هزار تومان رسید ۶9قیمت شقه گوسفندی به 
هزار  ۶9تا  ۶8هزار تومان به مغازه دار و  ۶2تا  ۶1یک مقام مسئول گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

شودعرضه می تومان به مشتری .  
صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

۶1، از افزایش قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ خبرنگاران جوان  ۶2تا  
شودهزار تومان به مشتری عرضه می ۶9تا  ۶8هزار تومان به مغازه دار و  . 

افزود: اگرچه مسئله کمبود دام وی قاچاق دام از مرزهای کشور را دلیل اصلی افزایش لحظه ای قیمت گوشت در بازار اعالم کرد و 
ناشی از قاچاق را به مسئوالن ذی ربط اطالع رسانی کردیم، اما تاکنون برخورد جدی با این موضوع صورت نگرفته است و با ادامه 

 .این روند نمی توان پیش بینی خاصی راجع به وضعیت قیمت در بازار داشت
هزار تومان 22های جهانی است/نرخ هر کیلو گوساله زنده زارقیمت گوشت در ایران یک چهارم با :بیشتر بخوانید  

هزار تومان اعالم کرد و گفت: خروج غیر قانونی دام از مرزهای کشور و  29تا  28  ملکی قیمت هر کیلو دام زنده در میادین را
 .افزایش تقاضا در این برهه زمانی بر کمبود دام و افزایش قیمت دامن می زند

وشت گوسفندی ادامه داد: با توجه به آنکه افزایش نرخ نهاده های دامی بر قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد، از رئیس اتحادیه گ
 .این رو دامدار چاره ای جز اعمال آن بر نرخ نهایی محصول ندارد

ی های اخیر در تاخیر واردات و وی در پایان با اشاره به اینکه عرضه گوشت وارداتی در بازار محسوس نیست، تصریح کرد: بارندگ
به بازار داخل تاثیر بسزایی داشته است  عرضه گوشت  

 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

ا باشگاه خبرنگاران جوان 18/9/1397تاریخ :   

  اعالم شدقیمت جدید محصوالت لبنی  
های جدید لبنیات بنابر نرخ جدید شیرخام از سوی ستاد تنظیم بازار اعالم شددبیر انجمن صنایع لبنی گفت: امروز قیمت .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

هزار تومان کاهش  2با اشاره به آخرین تحوالت بازار لبنیات اظهار کرد: بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام به کیلویی 
 .یافت که براین اساس قیمت جدید محصوالت لبنی ابالغ شد

شد که بنا های لبنی عرضه میتومان به کارخانه ۴00هزار و  2تا  200هزار و  2های اخیر با نرخ یمت شیرخام در ماهوی افزود: ق
هزار تومان کاهش یافت 2به   های دامی، قیمت شیرخامبه واردات نهاده ۴200بر توافق دامداران با دولت مبنی بر اختصاص ارز  . 

های جدید محصوالت لبنی را ابالغ کرد که قرار است از این به بعد بر روی فرآورده بازار قیمت باکری ادامه داد: امروز ستاد تنظیم
های جدید درج شودلبنی، قیمت . 

 کاهش تولید شیرخام معنا و مفهوم ندارد/ افزایش قیمت شیر ارتباطی به میزان تولید ندارد :بیشتر بخوانید
، 2۵0هزار و  ۴درصد  2، بطری نیم چرب با چربی 100هزار و  ۴شیر کم چرب را  دبیر انجمن صنایع لبنی در پایان قیمت بطری

 11ای پرچرب ، ماست دبه۶00هزار و  2گرمی کم چرب  900، شیر نایلونی ۵00هزار و  ۴درصد  3بطری پرچرب با چربی 

900، ماست 3۵0هزار و  ۴گرمی کم چرب  900، ماست 700هزار و  تومان اعالم کرد 7۵0هزار و  ۴گرمی پرچرب   . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/9/1397تاریخ :   

  قیمت محصوالت لبنی از فردا کاهش می یابد 
قیمت  هزار تومان، 2به خرید شیر خام به قیمت کیلویی با ابالغ مصودبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت: فردا)یکشنبه( 

  .فرآورده ها و محصوالت لبنی کاهش می یابد
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش   کاهش قیمت محصوالت با اشاره به اینکه، به نقل از صدا و سیما، رضا باکری 

مصوبه خرید شیرخام فردا)یکشنبه(، افزود: ستاد تنظیم بازار،لبنی از  هزار تومان ابالغ  2را به قیمت کیلویی در درب دامداری  
 .کرده که بر این اساس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم فردا این مصوبه را به صنایع لبنی ابالغ خواهد کرد

این رواز  وی اضافه کرد: 2300، 2200قیمت های فرآورده های لبنی که بر اساس شیرخام کیلویی   تومان تعیین شده بود  2۴00 و 
2کیلویی با برگشت قیمت شیرخام به قیمت فرآورده های لبنی نیز در بازار تعدیل خواهد شد هزار تومان،  . 

بعد از ابالغ مصوبات، فرصتی برای ل اجراست، اضافه کرد:وی با بیان اینکه به طور معمول مصوبات از تاریخ ابالغ، قاب
و در بازار توزیع شده است، اما از همان قیمت  که در بازار وجود دارد در نظر گرفته می شود زیرا این کاالها قبال درج محصوالتی

دمی آیروز ابالغ، قیمت های جدید بر روی محصوالت تولیدی جدید، درج می شود و به بازار . 
هزار تومان به  2باکری گفت: امیدواریم با ابالغ قیمت های جدید شیرخام، بازار شیرخام آرامش یابد و دامداران با قیمت کیلویی 

 .کارخانجات صنایع لبنی تحویل دهند و کارخانجات هم بر همین اساس، قیمت های جدید را بر روی محصوالت اعمال کنند

ید شیرخام، مشکالت سه تا چهار ماه اخیر بازار فرآورده های لبنی رفع خواهد شدوی افزود: با ابالغ قیمت های جد . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/9/1397تاریخ :   

  تومان رسید 450هزار و  12نرخ 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  

 8مانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری تو 3۵0، از افزایش خبرنگاران جوان
 12و خرده فروشی  ۴۵0هزار و  11های صنفی ، توزیع درب واحد2۵0هزار و  11، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 100هزار و 
تومان است ۴۵0هزار و  . 

11به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  تومان  ۴۵0هزار و  12و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۴۵0هزار و  
 .است

هزار و  20هزار، سینه بدون کتف  19یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 
22فیله مرغ   .هزار تومان است 

غ نیست/کاهش عرضه مرغ به بازار صحت نداردخبری از تصویب نرخ جدید مر :بیشتر بخوانید  
ها را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش جوجه ریزی و عرضه مرغ به کشتارگاه

توان پیش بینی خاصی را راجع به وضعیت بازار داشتو گفت: با توجه به روند کنونی عرضه، نمی . 
هزار تومان اعالم کرد 12هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی را  8خ واقعی هر کیلو مرغ زنده را وی در پایان نر . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایران اکونا  – 20/9/1397تاریخ : 

 فاز اول طرح کشاورزی رهبری در شلمچه به بارنشست
گام نخست طرح کشاورزی مقام معظم رهبری در منطقه مرزی شلمچه خرمشهر در استان خوزستان با کشت محصول گندم، جو و 

  .کاشت نخل به بار نشست
حوزه اجرایی طرح احیای اراضی کشاورزی مقام معظم رهبری در آبادان و خرمشهر روز دوشنبه در جریان بازدید مدیر 

 550گفت: عملیات اجرایی پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی طرح   از روند اجرای این طرح در منطقه مرزی شلمچه

میلیارد لایر به بهره برداری رسید 750هزار هکتاری مقام معظم رهبری در شلمچه با اعتباری بالغ بر  .  

محمد بنی تمیم اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح که شامل احداث شبکه آبیاری ، زهکشی و تسطیح اراضی می باشد 

آغاز شده و پس از سه سال اکنون امکان کشت انواع محصوالت کشاورزی و نیز کاشت نخل برای  1394از سال 

ه فراهم شده استکشاورزان منطقه شلمچ .  

سال برای نخستین بار امکان کشت محصول در زمین  38وی بیان داشت: با اجرای طرح کشاورزی مذکور پس از گذشت 

های منطقه مرزی شلمچه فراهم شده ضمن اینکه فرصت های شغلی قابل توجهی در بخش کشاورزی برای اهالی بومی این 

  .منطقه فراهم شده است

طرح احیای اراضی کشاورزی طرح مقام معظم رهبری در آبادان و خرمشهر افزود: احیای پنج هزار  مدیر حوزه اجرایی

هکتار اراضی کشاورزی منطقه مرزی شلمچه خرمشهر در حالی انجام شد که این زمین ها در هشت سال جنگ تحمیلی 

هیچگونه عملیات کشاورزی بر روی سال  38منطقه عملیاتی بوده و پس از جنگ نیز به صورت بایر رها شده و در مدت 

  .آنها انجام نشد

وی تبدیل اراضی بایر به کشاورزی ، احیای دوباره زمین های منطقه جنگی شلمچه ، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و 

لی نیز اشتغالزایی را از جمله مزایای این طرح مهم کشاورزی برشمرد و گفت: احیای زمین های کشاورزی مذکور در حا

صورت گرفت که این زمین ها پیش از آغاز جنگ تحمیلی روستاهای مسکونی و نخیالت بودند که در طول جنگ تخریب 

  .شدند

بنی تمیم با اشاره به کاربری کشاورزی زمین های شلمچه اولویت کشت در این زمین ها را کاشت نخیالت عنوان کرد و 

هکتار از زمین های شلمچه یک به زیر کشت گندم و جو  500ی مذکور گفت: در گام نخست و به منظور آماده سازی اراض

اصله پاجوش نخل کاشته شد 300نیز بیش از  2رفته و در شلمچه  .  

  مدیر حوزه اجرایی طرح احیای اراضی کشاورزی مقام معظم رهبری در آبادان و خرمشهر

فرصت شغلی به صورت مستقیم در  200زار و گفت: با اجرای این طرح در منطقه مرزی شلمچه و کشت اراضی چهار ه

  .منطقه ایجاد می شود

هزار هکتاری مقام معظم رهبری در محدوده شهرستان های آبادان و  550هزار هکتار از طرح  32وی با بیان اینکه 

اواخر امسال  هکتار آماده سازی شده و پیش بینی می شود تا 600هزار و  16خرمشهر قرار دارد بیان داشت: از این میزان 

  .به طور کامل به زیر کشت بروند

  .بنی تمیم افزود: آب مورد نیاز زمین های کشاورزی مذکور از رودخانه کارون تامین می شود

هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان در قالب طرح رهبر معظم انقالب به زیر کشت رفته است 295تاکنون  . 

هزار هکتاری رهبر معظم انقالب است. این طرح همزمان با روی کار آمدن  550موسسه جهاد نصر مجری طرح ملی 

میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی سرعت گرفت 1.5با تخصیص  1392دولت تدبیر و امید در سال  .  

هزار هکتار به صورت رسمی در  295هزار هکتاری شامل تجهیز و نوسازی  550آبان ماه امسال گام نخست این طرح 

فر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به خوزستان به بهر برداری رسیدس .  

هزار  265قرار است گام دوم این طرح ملی با تخصیص اعتبار مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی یا فاینانس در سطح 

به بهره برداری برسد 1400هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان تا سال  .  

هزار هکتار  550هزار هکتاری معظم له که بعدها به  800به خوزستان طرح  1375معظم انقالب در سال در سفر رهبر

هزار هکتار آن در استان ایالم است 50هزار هکتار این طرح در خوزستان و 500کاهش یافت به تصویب رسید. .  
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 15.8اعی و باغی استان خوزستان از هزار هکتاری رهبر معظم انقالب ، تولیدات ساالنه زر550با اجرای کامل طرح 

هزار فرصت شغلی جدید در بخش کشاورزی این استان  300میلیون تن خواهد رسید ضمن آنکه 25میلیون تن فعلی به 

  .ایجاد می شود
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/9/1397تاریخ : 

  توسعه گلخانه ها راهی برای پایان عطش زمین های کشاورزی/ خبری از ریسک کشاورزی در گلخانه نیست
سیاری از مسئوالن بر این باورند که توسعه گلخانه های مدرن می تواند مرهمی بر عطش زمین های بخش کشاورزی و کاهش ب

  .مصرف آب باشد
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  خشکسالی سال های اخیر و افت آب های  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  

برای کاهش مصرف آب و عطش زمین   زیرزمینی همگان را بر آن داشته تا با هشیاری نسبت به آینده زمین بدون آب، راهکارهایی
 .های های کشاورزی بیندیشند

ه ها را راهکاری موثر در کاهش مصرف آب می دانند اما بسیاری از اگرچه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی توسعه گلخان 

کارشناسان بر این باروند که گلخانه های موجود در کشور از لحاظ تکنولوژی و استاندارد قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته اروپایی 
 .نیست

یشرفته اروپایی هستند، از مسئوالن دولتی انتظار می با وجود آنکه کمتر از ده درصد گلخانه های کشور قابل مقایسه با کشورهای پ 

رود بودجه بیشتری به بخش کشاورزی اختصاص دهند تا با توسعه کشت گلخانه ها بتوانیم از بحران فعلی کمبود منابع آب خارج 
 .شویم

ریسک در ایجاد اشتغال و  ناگفته نماند که توسعه گلخانه های مدرن عالوه بر کنترل مصرف آب، بذر و نهاده های تولید،کاهش 

 .رقابت پذیری تولید با رقبا در بازارهای جهانی تاثیر بسزایی دارد
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت گلخانه های کشور نسبت به کشورهای پیشرفته اروپایی و اهمیت  

 :توسعه این واحدها با خبر شویم
ی روز دنیا در احداث واحدهای گلخانه ایضرورت استفاده از تکنولوژی ها   

صنعت،تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  با اشاره به اینکه  

دارد، اظهار کرد: براساس آخرین آمار، گلخانه هایی که در  توسعه گلخانه ها نقش بسزایی در رونق صادرات محصوالت کشاورزی
به بعد در ایران احداث شدند، هیچ کدام از استانداردهای جهانی برخوردار نیستند که بتواند در توسعه صادرات اثر گذار  70دهه 
 .باشد

ه ای منجر به افزایش کیفیت محصول، رونق وی افزود: استفاده از کارشناسان و تکنولوژی های روز دنیا در احداث واحدهای گلخان 

 .صادرات و پایداری تولید خواهد شد
خان محمدی با اشاره به اینکه تعداد محدودی از گلخانه های کشور مجهز به تکنولوژی های روز دنیا هستند، بیان کرد: این در حالی 

ب افزایش مصرف انرژی و نهاده های تولید، جوابگوی است که اکثر گلخانه های کشور فاقد استانداردهای جهانی هستند که به سب
 .هزینه های تولید و سرمایه گذاری نیستند

هزار هکتار گلخانه مدرن در اسپانیا موجود است، تصریح کرد:  999مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه  

اگر گلخانه های موجود در کشور مطابق با استانداردهای جهانی باشد، دیگر نیازی نیست که در فضای آزاد اقدام به کشت محصوالت 
 .کرد

خانه ای نیستاکثر گلخانه های کشور کم بازده و سنتی هستند/خبری از ریسک کشاورزی در واحدهای گل   
صنعت،تجارت و کشاورزیعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  با اشاره به اینکه اکثر گلخانه های  

رزی تک بوته ای پیش می رود به طوریکه کشور کم بازده و سنتی هستند، اظهار کرد: اگرچه گلخانه های دنیا به سمت مدیریت کشاو
هر بوته ای که کشت می شود به سبب دارابودن شناسنامه ابتدا تا انتهای کشت را رصد می کند، اما در کشور کشاورزی سنتی حاکم 

 .است
ن کشورهای توسعه وی با انتقاد از این مسئله که گلخانه های کشور سنتی هستند، افزود: این درحالی است که در گلخانه های مدر 

 .یافته مصرف آب، بذر و کود و سم کنترل شده است
درصد اعالم کرد و گفت: این امر  ۵00برابر و گلخانه های مدرن  1۵پاپی زاده عملکرد گلخانه های سنتی نسبت به فضای آزاد را 

الستبدان معناست که به سبب کاهش هزینه های تولید، امکان رقابت پذیدی در بازارهای هدف با . 
سال از ایجاد شهرک های کشاورزی، اما زیر ساخت های الزم برای احداث گلخانه ها فراهم  13این مقام مسئول ادامه داد: با گذشت 

 .نشده است چرا که بستر حمایتی الزم از سوی مسئوالن ذی ربط برای واحدهای گلخانه ای مهیا نشده است
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لخانه ای در بازارهای صادراتی بیان کرد: با وجود آنکه برخی گلخانه داران برای وی با اشاره به ضرورت بازارسازی محصوالت گ
میلیارد تومان هزینه کردند، اما هم اکنون بازاری برای عرضه محصوالتشان وجود ندارد که در نهایت  ۵احداث یک هکتار گلخانه 

ه باشندازدیاد محصول روی دست کشاورزان موجب شده تا آنها درآمد الزم را نداشت . 
عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: با توجه به کاهش استقبال افراد برای احداث گلخانه از دولت انتظار می رود که در کنار تزریق 

تسهیالت و معافیت ها به فکر بازار محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی باشد چرا که ورود یکباره محصول به بازار، ضرر و 
مراه داردزیان کشاورز را به ه . 

وی با اشاره به اینکه مدیریت الگوی کشت گلخانه ها باید در دستور کار قرار گیرد، بیان کرد: هم اکنون در عمده گلخانه ها 
محصوالتی همچون گوجه فرنگی، توت فرنگی، خیار و سبزی کشت می شود که نبود مشتری در بازارهای داخلی و صادراتی 

اورزان بماند که به همین خاطر انتظار می رود دولت الگوی کشت محصوالت گلخانه ای برای موجب شده تا محصول روی دست کش
 .بازار داخلی و صادراتی را مدیریت کند

وی با اشاره به اینکه ریسک کشاورزی سنتی و فضای آزاد باالست،بیان کرد: این در حالی است که در فضای گلخانه هیچ گونه 
ارندگی، سیل و ...وجود نداردریسک و خطری نظیر خشکسالی، ب . 

عضو کمیسیون کشاورزی در پایان از مازاد تولید محصوالتی نظیر سبزی و صیفی خبر داد و گفت: این در حالی است که با ایجاد 
شهرک های خاص کشاورزی عالوه بر ایجاد ارز آوری باال می توان از مازاد تولید محصوالت به سبب رونق صادرات جلوگیری 

چرا که هم اکنون صادرات محصوالت کشاورزی به شدت از تولید عقب استکرد  . 
هزار هکتار است 13سطح کنونی گلخانه های کشور    

صنعت،تجارت و غالمرضا تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه ها و گیاهان زینتی وزارت جهادکشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  

هکتار گلخانه تا پایان  700هزار و  2هزار هکتار اعالم کرد و افزود: با احداث  13سطح کنونی گلخانه های کشور را  کشاورزی
هزار هکتار می رسد16سال، سطح گلخانه های کشور به  . 

یژه ای همچون توسعه سامانه های نوین وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای استفاده بهینه از آب و افزایش بهره وری بستر و 

 .آبیاری تحت فشار، انتقال آب و تجهیز و نوسازی اراضی، انتقال کشت از فضای باز به گلخانه را در دستور کار خود قرار داده است
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 ایرنا  – 18/9/1397تاریخ : 

عمران، آب و محیط زیستبه اشتغال،  98توجه دولت در بودجه   
بودجه سال آینده که به گفته مسئوالن در شرایط کنونی منطقی ترین بودجه است، بر استمرار اشتغال مولد، افزایش پنج  -ایرنا -تهران

 .درصدی بودجه عمرانی، افزایش اعتبارات بخش آب و محیط زیست تاکید دارد

جلدی که  14آذرماه( آماده شد، این الیحه  15در زمان تعیین شده ) همچون سال گذشته 98به گزارش ایرنا، الیحه بودجه 
روزه نمایندگان  10قرار بود در همان روز )پنجشنبه گذشته( توسط رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شود به دلیل مرخصی 

آذرماه موکول شد 25به  .  
است 1398حمایت از تولید و اشتغال یکی از ویژگی های اصلی بودجه  .  

« اعالم کرد که براساس تبصره  98رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم رونمایی الیحه بودجه « مدباقر نوبختمح

برنامه اجرایی خود، فرصت های شغلی جدیدی ایجاد کند؛ همچنین با تخصیص یک میلیارد  14، دولت مقید است با 18

یری کنددالری از منابع صندوق توسعه ملی از ریزش اشتغال موجود جلوگ .  
در این الیحه بر استمرار برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار همچون افزایش برنامه نوسازی و بازسازی واحدهای 

تاکید شده است 1398به سه برابر در سال  1397هزار واحد سال  100های فرسوده از مسکونی در بافت . 
های امین بودجه عمرانی در شرایط تحریمی، استمرار برنامههمچنین از دیگر برنامه های اشتغال در بودجه سال آینده ت

تولید و اشتغال بخش کشاورزی، گردشگردی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه 

 .آنها، تولید و اشتغال حوزه صنعت و معدن و استمرار در اجرای طرح جایگزینی ناوگان فرسوده حمل و نقل است
مچنین در برنامه حمایت از تولید و اشتغال بر استمرار فاصله طرح های حوزه سیاست های فعال بازار کار مانند طرح ه

آموزی در محیط واقعی کار، طرح آموختگان دانشگاهی، طرح مشوق بیمه سهم کارفرمایی، طرح مهارتکارورزی دانش
یکرد بانکداری پیوندی و توسعه و حمایت از مشاغل خانگی یارانه دستمزد، طرح توسعه تامین مالی مشاغل خرد با رو

تاکید شده است شود،می . 
98درصدی بودجه عمرانی سال  5رشد  **  

هزار میلیارد  65ها، اعتبار عمرانی پیش بینی شده در این الیحه در بخش حمایت از زیرساخت در الیحه بودجه سال آینده،

درصدی دارد تومان است که نسبت به امسال رشد پنج . 
 32هزار میلیارد تومان است که در نیمه نخست سال بیش از  62، بودجه عمرانی امسال «محمدباقر نوبخت»به گفته 

  .هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد
مسئوالن تدوین بودجه برای حمایت از صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات 

متنوع سازی در کشورهای هدف، یک هزار میلیارد لایر اعتبار تامین شده است غیرنفتی و . 
زیستتوجه اعتبارات بخش آب و محیط افزایش قابل  **  

زیست و میراث فرهنگی، افزایش قابل کل کشور در بخش آب، محیط  98براساس این گزارش، در الیحه بودجه سال 
درصد، خرید  20های تامین و انتقال آب شرب ای که در طرح گونهاست؛ بهتوجهی در اعتبارات آنها نظر گرفته شده 

درصد،  78های حفاظتی بانان و پوششدرصد، هزینه توجه ویژه به محیط 100تضمینی آب از بخش خصوصی 

درصد رشد پیش بینی شده است 84زیست نیز  سازی محیطدرصد و آموزش و فرهنگ 18زیست عمرانی محیط  .  
در این الیحه، اعتبارپیش بینی شده برای حفاظت از بناها و اشیای میراث فرهنگی و تاریخی، ورزش همگانی به  همچنین

درصد رشد داشته است 100ویژه ورزش روستایی نیز  .  
محمدباقر نوبخت»به گزارش ایرنا،  هزار میلیارد تومان اعالم  433سقف کل بودجه عمومی سال آینده را رقمی بیش از  «

درصد رشد دارد 12ه است که نسبت به امسال کرد .  
»همچنین به گفته  معاون سازمان برنامه بودجه، پیش بینی بهای هر بشکه نفت در الیحه بودجه سال « سیدحمید پورمحمدی

درصد از بودجه  27هزار بشکه در روز است و درآمدهای نفتی  500دالر و میزان صادرات نفت یک میلیون و  54آینده 

را تامین خواهد کرد 89سال  . 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 

 ایرنا  – 19/9/13987تاریخ : 

 مدیریت منابع طبیعی با مشارکت مردم میسر است
مشارکت مردم میسر است، گفت: در حفاظت از معاون وزیر جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه مدیریت منابع طبیعی با  -ایرنا -تهران

 .منابع کشور در روستا لباس همراهی و دوستی با مردم بر تن کنیم و الزم نیست در همه موارد با قوه قهریه وارد عمل شویم

گان در آیین تکریم و معارفه فرمانده ی« خلیل آقایی»به گزارش دوشنبه ایرنا از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، 

در  :حفاظت جدید این سازمان که با حضور سردار محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی برگزار شد، افزود

های متعددی وجود دارد که مشارکت مردم نقش مهمی در ها، عالوه بر تنوع عرصه و گستردگی کار، چالشسازمان جنگل

 .مدیریت منابع طبیعی بویژه در بعد حفاظتی دارد
اند، طبیعی دوختههای منابعخواران و قاچاقچیان چوب که آگاهانه و با طمع چشم به عرصهاظهار داشت: باید با زمین وی

ها را ضروری استقاطعانه مبارزه کنیم که در این راستا تعامل با پلیس پیشگیری ناجا و سازمان جنگل . 
طبیعی است، گفت: حساسیت ن که حیات ما در گرو حفظ منابعها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان ایرئیس سازمان جنگل

ایم و خوشبختانه نظام جمهوری اسالمی و دولت به این طبیعی را عمال دیدهو عنایت ویژه رهبر معظم انقالب به منابع

 .موضوع توجه دارند
 

های قدرت و امنیت کشور استطبیعی از مولفهمنابع  **  
»سردار  های قدرت و امنیت  طبیعی یکی از مولفهس پیشگیری ناجا نیز در این آیین گفت: منابع رئیس پلی« محمد شرفی

 .کشور است و فعاالنه در حفظ و مراقبت از آن عمل خواهیم کرد
طبیعی در کند و برای مقابله با سوداگران و تخریب کنندگان منابع ها برای حیات انسان کار میبه گفته وی، سازمان جنگل

ن سازمان خواهیم بودکنار ای . 
توانیم نسبت به ها و اعتبارات این مملکت است و ما نمیهای منابع طبیعی جزو سرمایهوی افزود: پوشش گیاهی در عرصه

تفاوت باشیمهای غیر مجاز از آن بیتخریب آن و برداشت . 
و تجهیز سازمان به نیروی واکنش های نوین، گشت و مراقبت مستمر وریرئیس پلیس پیشگیری ناجا بر استفاده از فنا

 .سریع برای حفظ منابع طبیعی و جنگل ها تاکید کرد
های سازی و جلب مشارکتهای کالمی، اقناعشرفی گفت: در بسیاری موارد به جای اسلحه و قوه قهریه باید از مهارت

ها به نفع آنهاست، با آن همراه  مردمی برای کاهش وقوع جرم و تخلف استفاده کرد چون هر جا مردم احساس کنند اقدام

 .می شوند
به عنوان فرمانده یگان جدید حفاظت سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور « علی عباس نژاد»در این مراسم سرهنگ 

 .معرفی و در عین حال از خدمات سرهنگ قاسم سبزعلی فرمانده پیشین این یگان قدردانی شد
 لینک خبر 
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 ابرنامه و سیاسته
 

 ایرنا  – 19/9/1397تاریخ : 

 گام نخست طرح کشاورزی رهبر انقالب در شلمچه به بارنشست
گام نخست طرح کشاورزی مقام معظم رهبری در منطقه مرزی شلمچه خرمشهر در استان خوزستان با کشت  -ایرنا  -آبادان 

جو و کاشت نخل به بار نشست محصول گندم، . 

 
مدیر حوزه اجرایی طرح احیای اراضی کشاورزی مقام معظم رهبری در آبادان و خرمشهر روز دوشنبه در جریان بازدید 

از روند اجرای این طرح در منطقه مرزی شلمچه به خبرنگار ایرنا گفت: عملیات اجرایی پنج هزار هکتار از اراضی 

کتاری مقام معظم رهبری در شلمچه با اعتباری بالغ بر هزار ه 550کشاورزی طرح  میلیارد لایر به بهره برداری  750

  .رسید
عملیات اجرایی این طرح که شامل احداث شبکه آبیاری ، زهکشی و تسطیح اراضی می  :محمد بنی تمیم اظهار داشت

ت کشاورزی و نیز کاشت نخل برای آغاز شده و پس از سه سال اکنون امکان کشت انواع محصوال 1394باشد از سال 

  .کشاورزان منطقه شلمچه فراهم شده است
سال برای نخستین بار امکان کشت محصول در زمین  38وی بیان داشت: با اجرای طرح کشاورزی مذکور پس از گذشت 

لی بومی های منطقه مرزی شلمچه فراهم شده ضمن اینکه فرصت های شغلی قابل توجهی در بخش کشاورزی برای اها

  .این منطقه فراهم شده است
مدیر حوزه اجرایی طرح احیای اراضی کشاورزی طرح مقام معظم رهبری در آبادان و خرمشهر افزود: احیای پنج هزار 

هکتار اراضی کشاورزی منطقه مرزی شلمچه خرمشهر در حالی انجام شد که این زمین ها در هشت سال جنگ تحمیلی 
سال هیچگونه عملیات کشاورزی بر روی  38س از جنگ نیز به صورت بایر رها شده و در مدت منطقه عملیاتی بوده و پ

  .آنها انجام نشد
وی تبدیل اراضی بایر به کشاورزی ، احیای دوباره زمین های منطقه جنگی شلمچه ، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و 

ی برشمرد و گفت: احیای زمین های کشاورزی مذکور در حالی نیز اشتغالزایی را از جمله مزایای این طرح مهم کشاورز
صورت گرفت که این زمین ها پیش از آغاز جنگ تحمیلی روستاهای مسکونی و نخیالت بودند که در طول جنگ تخریب 

  .شدند
کرد و  بنی تمیم با اشاره به کاربری کشاورزی زمین های شلمچه اولویت کشت در این زمین ها را کاشت نخیالت عنوان

هکتار از زمین های شلمچه یک به زیر کشت گندم و  500گفت: در گام نخست و به منظور آماده سازی اراضی مذکور 

اصله پاجوش نخل کاشته شد 300نیز بیش از  2جو رفته و در شلمچه  .  
 مدیر حوزه اجرایی طرح احیای اراضی کشاورزی مقام معظم رهبری در آبادان و خرمشهر 

فرصت شغلی به صورت مستقیم  200رای این طرح در منطقه مرزی شلمچه و کشت اراضی چهار هزار و گفت: با اج

  .در منطقه ایجاد می شود
هزار هکتاری مقام معظم رهبری در محدوده شهرستان های آبادان و  550هزار هکتار از طرح  32وی با بیان اینکه 

هکتار آماده سازی شده و پیش بینی می شود تا اواخر  600ار و هز 16خرمشهر قرار دارد بیان داشت: از این میزان 

  .امسال به طور کامل به زیر کشت بروند
  .بنی تمیم افزود: آب مورد نیاز زمین های کشاورزی مذکور از رودخانه کارون تامین می شود

به زیر کشت رفته است هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان در قالب طرح رهبر معظم انقالب 295تاکنون  . 
هزار هکتاری رهبر معظم انقالب است. این طرح همزمان با روی کار آمدن  550موسسه جهاد نصر مجری طرح ملی 

میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی سرعت گرفت 1.5با تخصیص  1392دولت تدبیر و امید در سال  .  
هزار هکتار به صورت رسمی در  295مل تجهیز و نوسازی هزار هکتاری شا 550آبان ماه امسال گام نخست این طرح 

  .سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به خوزستان به بهر برداری رسید
 265قرار است گام دوم این طرح ملی با تخصیص اعتبار مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی یا فاینانس در سطح 
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به بهره برداری برسد 1400ستان تا سال هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوز .  
هزار هکتار  550هزار هکتاری معظم له که بعدها به  800به خوزستان طرح  1375در سفر رهبرمعظم انقالب در سال 

هزار هکتار آن در استان ایالم است 50هزار هکتار این طرح در خوزستان و 500کاهش یافت به تصویب رسید. .  
 15.8هزار هکتاری رهبر معظم انقالب ، تولیدات ساالنه زراعی و باغی استان خوزستان از 505با اجرای کامل طرح 

هزار فرصت شغلی جدید در بخش کشاورزی این استان  300میلیون تن خواهد رسید ضمن آنکه 25میلیون تن فعلی به 

  .ایجاد می شود

 ر لینک خب
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 برنج
باشگاه خبرنگاران جوان – 18/9/1397تاریخ :   

  هزار تومان 8شود/ قیمت مصوب هر کیلو برنج خارجی های جدید برنج هفته آینده وارد کشور میمحموله 
های جدید از هفته آینده وارد کشور شودشود که محمولهبینی میدبیرانجمن برنج گفت: با توجه به ثبت سفارش برنج پیش .  

صنعت،تجارت و کشاورزیار وگو با خبرنگمسیح کشاورز دبیر انجمن برنج کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

باقی نمانده  ، از رفع ممنوعیت واردات برنج طی یک هفته اخیر خبر داد و گفت: با توجه به آنکه تا پایان سال زمان زیادیجوان
 .است، ثبت سفارش برای واردات برنج در حال انجام است

هزارتن برنج وارد  ۴00تا  300وی افزود: برای تنظیم بازار شب عید و جلوگیری از کمبود، افزایش قیمت و گران فروشی باید 
 .کشور شود

تومانی به واردات بعید است که نوسان  ۴200با اختصاص ارز  :کشاورز درباره آخرین وضعیت بازار برنج خارجی بیان کرد

های جهانی تغییر چندانی نداشته استخاصی در سطح عرضه اتفاق بیفتد چرا که قیمت . 
رسدهزارتن می 2۵0میلیون و  2ضرورت مدیریت بر واردات برنج/ تولید برنج به  :بیشتر بخوانید  

سان قیمت برنج در هفته های اخیر در سطح خرده فروشی چیست، دبیرانجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به این سوال که دلیل نو
گفت: قبل از آزاد شدن ثبت سفارش برنج و کمبود در انبارها،برخی خرده فروشان به بهانه کمبود اقدام به افزایش قیمت در سطح 

ر بسزایی داردورود محموله های برنج از هفته آینده بر سطح قیمت ها تاثی  بازار کردند که پیش بینی می شود . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: فروش با نرخ های  8وی در پایان قیمت مصوب هر کیلو برنج خارجی در خرده فروشی ها را 

 .باالتر تخلف به شمار می رود
 لینک خبر
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 برنج 
باشگاه خبرنگاران جوان  -19/9/1397تاریخ :   

  درصدی واردات 12هزار تن برنج وارد شد/ کاهش  9۶9
درصد کاهش یافته  12.11تن برنج وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال  8۴0هزار و  9۶8طی هشت ماه ابتدای سال، 

  .است
،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در  بررسی تازه 

هزار  71۵یون و میل 99۵تن برنج به ایران وارد شده که ارزش آن رقمی در حدود  8۴0هزار و  9۶8هشت ماه ابتدای سال جاری 
 .دالر است

شوددرصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می 3.37درصد از وزن کل و  ۴.۵1واردات برنج به ایران  . 
درصد  ۴.۴8میلیون دالر وارد شده بود که  3۴هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و  102در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و 

درصد از ارزش کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود 01.3از وزن و  . 
 12.11ی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی دهد که واردات برنج در هشت ماههبه این ترتیب آمار نشان می
درصد کاهش یافته است 3.77درصد و از لحاظ ارزش  . 

 
 ک خبر لین
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 پسته
ایرنا  – 21/9/1397تاریخ :   

هزار تن گذشت 180تولید پسته امسال از مرز   
مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه کمبودی در تولید پسته مورد  -ایرنا -تهران

هزار تن رسید در حالی که  180رسیده از استان ها، امسال تولید پسته کشور به حدود نیاز کشور نداریم، گفت: طبق گزارش های 
هزار تن بود 287سال گذشته میزان تولید  . 

« روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی درباره تولید پسته در سالجاری افزود: پیش بینی تولید پسته « شکرهللا حاجی وند

هزار تن است 180هزار هکتار بود که آنچه تاکنون برداشت و جمع آوری شده  424ر تن در هزا 200حدود  97در سال  . 
هزارتن آن  130هزار هکتار تولید شد که از این میزان بیش از  470هزار تن پسته در سطح  287وی اظهار داشت: سال گذشته 

هزار تن نیز به مصرف داخلی رسیده است 30صادر و نزدیک  . 
هزار تن پسته از سال گذشته در انبارها باقی مانده که  100امور میوه های سردسیری و خشک تصریح کرد: بنابراین  مدیر کل دفتر

 .به انضمام تولید امسال بیانگر آن است که امسال هم مانند سال گذشته هیچ کمبودی در تولید و عرضه این محصول وجود ندارد
ه مورد نیاز کشور ساالنه بین به گفته وی، طبق برآوردها مصرف داخلی پست هزار تن است 35تا  25 . 

هزار هکتار تولید شده بود که بخش عمده آن به مصرف  457هزار تن پسته در سطح  304حدود  95وی اضافه کرد: در سال 
 .صادرات رسید

عید و صادرات هیچ کمبودی حاجی وند گفت: گزارش ها حاکی از آن است که برای تامین بازار داخلی محصول پسته شب یلدا و شب 
وجود ندارد و افزایش قیمت چشمگیر این محصول در بازار ناشی از حضور دالالن و نبود تعادل در شبکه توزیع و بازاررسانی 

 .است
هزار هکتار تولید می شود که از لحاظ سطح زیرکشت  640هزار تن پسته در سطح  57وی افزود: در دنیا سالیانه یک میلیون و 

اول و دوم را دارد زیرا در برخی سالها با آمریکا در رقابت تنگاتنگ استمقام  .  
این مقام مسئول در معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای محصول پسته از باغ تا بارانداز هیچ مشکلی 

هزارتومان بوده است اما بر این باوریم  100تا  60بین  نداریم، گفت: امسال قیمت هر کیلوگرم پسته خریداری شده در باغ تا بارانداز
 .که نوسان نرخ ارز ارتباط چندانی به افزایش نرخ پسته ندارد تا حدی که باعث تالطم قیمتی در بازار داخلی این محصول شود

نی وزارت جهادکشاورزی نیز معاونت امور باغبا :وی با اشاره به اینکه حفظ صادرات از برنامه های صادرکنندگان است، ادامه داد

 .حفظ تولید و تامین بازار داخلی را در اولویت برنامه های خود دارد تا جایی که مصرف کنندگان و تولید کنندگان متضرر نشوند
حاجی وند تصریح کرد: به طور قطع برای عرضه پسته با قیمت مناسب در بازار داخلی باید مجاری که در تعیین قیمت پسته موثر 

تند، مورد کنترل دستگاه های نظارتی قرار بگیرد تا مصرف کنندگان دچار مشکل نشوندهس . 
مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: اکنون تولید پسته با چالش گرمازدگی، سرمازدگی، 

ش این مشکالت، توسعه و اصالح باغ ها را در تگرگ، کمبود آب، افزایش شوری خاک و آفت پسیل پسته مواجه است که برای کاه
دستور کار داریم تا با برنامه ریزی پیوند، تغییر ارقام، سرشاخه کاری ارقام کیفی )مقاوم به گرما، سرما، خشکی و شوری( در باغ 

 .های درجه سه و سنتی آنها را به باغ های جدید تبدیل کنیم
استان کشور از جمله فجر اصفهان، فارس، خراسان جنوبی، سمنان، قم و قزوین در  6 حاجی وند افزود: ایجاد باغ مادری پسته برای

هزار هکتار توسعه و اصالح باغ های پسته را داشته ایم 40نزدیک  96دستور کار قرار دارد تا جایی که در سال  . 
برداران، اصالح باغ ها، مدیریت وی ادامه داد: برای افزایش تولید این محصول، ارتقای مکانیزاسیون پسته، آموزش بهره 

پایلوت برای سرمازدگی و گرمازدگی، تکنیک های استفاده از سایبان برای جلوگیری از خسارت تگرگ، تدوین  2خشکسالی، احداث 
فرایند تحقیقاتی، ایجاد صندوق محصول پسته در اولویت برنامه های معاونت باغبانی قرار دارد 20 . 

هزار هکتار باغ پسته را در دستور کار داریم که عملیاتی  26امه توسعه و اصالح )حذف و جایگزینی( وی اظهار داشت: امسال برن
 .خواهد شد

به گزارش ایرنا، در پی نوسان قیمت ارز، جهش قیمت برخی محصوالت خشکبار از جمله پسته چشمگیر بوده تاجایی که اکنون هر 
زار تومان بسته به نوع و کیفیت محصول عرضه می شوده 300تا  200کیلوگرم پسته در بازار داخلی بین  . 

این در حالیست که در شهریورماه امسال محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی پیش بینی کرده بود که به 
هزار تن برسد 60دلیل گرمازدگی و سرمازدگی تولید پسته کشور امسال به کمتر از نصف یعنی حدود  . 

میلیون دالر پسته به کشورهای هدف صادر شده بود 300حدود یک میلیارد و  96ل در سا . 
 لینک خبر 
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 پنبه
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 1۵/9/1397تاریخ : 

  ایران یکی از مهم ترین تولیدکنندگان وش پنبه در گذشته/قاچاق پوشاک،کارخانه های نساجی را ورشکست کرد
ت: ایران یکی از تولیدکنندگان مهم وش پنبه در گذشته به شمار می رود که واردات بی رویه پوشاک منجر به یک مقام مسئول گف

  .کاهش تولید محصول شد
کشاورزیصنعت،تجارت و عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

،باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان مهم وش پنبه و محصوالت ریسندگی و بافندگی در منطقه به   

ل قاچاق بی رویه پوشاک و عدم رقابت با سایر کشورها شمار میرفت، اظهار کرد: این در حالی است که کارخانه های نساجی به دنبا
 .دچار ورشکستگی شدند

وی افزود: اتخاذ سیاست تقویت واردات به دنبال تامین کاالی مورد نیاز مردم و عدم حمایت دولت در برابر تولیدکنندگان خارجی 
 .منجر به ورشکستگی کارخانه های ریسندگی و نساجی شد

ساجی و جانبی را دلیل اصلی کاهش سطح زیر کشت پنبه دانست و گفت: براین اساس کشاورزان به سمت و پاپی زاده نبود صنایع ن
سوی کشت دیگر محصوالت همچون سیب زمینی، پیاز، خیار و گوجه فرنگی که با مازاد آن در داخل روبرو هستیم، سوق داده شدند 

زش در داخل شدکه در نهایت این امر منجر به از دست دادن این صنعت با ار . 
کاهش سطح زیر کشت پنبه و از دست دادن این صنعت با ارزش شرایطی را ایجاد کرد تا  :عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد

 .ترکیه با استفاده از خال موجود توانست به یکی از قطبهای مهم نساجی در دنیا تبدیل شود
ه ایران خبر داد و گفت: هم اکنون کشور ترکیه در همسایگی ایران به سهولت پاپی زاده در پایان از قاچاق گسترده پوشاک از ترکیه ب

قاچاق پوشاک را مدیریت می کند به طوریکه به سبب عدم پرداخت تعرفه واردات به طور گسترده اقدام به عرضه البسه با قیمتهای 
 .نازل در بازار داخل می کند

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 21/9/1397تاریخ : 

 هفت هزار میلیارد ریال به اجرای طرح های آبخیزداری اختصاص یافت
رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طرح های مدیریت جامع  -ایرنا  -سنندج 

هفت هزار میلیارد لایر اعتبار گرفته استحوزه آبخیز مناطق مختلف کشور امسال  . 

به گزارش ایرنا، فریبرز غیبی روز چهارشنبه در گردهمایی و هم اندیشی مجریان طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیز 
کردستان اظهار داشت: امسال با تاکید رهبر معظم انقالب این سازمان اعتبارات گسترده ای برای توسعه طرح های 

کشور تخصیص داده که می توان با استفاده از آن تحرکی ویژه در این حوزه ایجاد کرد آبخیزداری در . 
میلیون دالر از اعتبارات صندوق  200وی اضافه کرد: در سال جاری با همت مسئوالن و در سایه توجهات رهبری حدود 

از عملیات بیومکانیکی به عملیات ملی به آبخیزداری و آبخوانداری تخصیص داده اند تا طرح های در دست اجرای کشور 

 .بیولوژیکی حرکت کند
رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: این اعتبارات شامل هفت 

در  حوزه آبخیز کشور آغاز شده و 649هزار میلیارد لایر است که با استفاده از آن عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در 

فعالیت مکانیکی و بیولوژیکی در حال انجام است 84آنها یک هزار و  . 
هزار هکتار است تاکید کرد: باید تالش شود  400میلیون و  12غیبی با اشاره به اینکه جنگل های خارج از شمال کشور 

نده نیز برای حفاظت از اعتبارات امسال را جذب کرد البته طبق تاکیدات رهبری این منابع اعتباری برای سال های آی

 .مراتع و جنگل های کشور پایدار خواهد بود
هزار شغل ایجاد کرده است  82جنگلکاری حفاظتی  **  

هزار  900رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه تاکنون 
هزار نفر از افراد بومی  82اد شده است، گفت: با این طرح برای هکتار جنگل در قالب طرح جنگلکاری حفاظتی ایج

 .محلی ساکن در حاشیه جنگل های کشور اشتغال ایجاد شده است
میلیون  6غیبی یادآور شد: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تالش می کند تا در قالب جنگلکاری حفاظتی 

 .هکتار جنگل ایجاد کند
ازای ایجاد هر یک هزار هکتار برای یک نفر شغل ایجاد شود که پیش بینی می شود با طرح ایجاد وی تاکید کرد: در 

هزار نفر اشتغال ایجاد شود 6جنگل های حفاظتی  . 
 127میلیون اصله نهال تولید می شود که می توان این میزان را به  25غیبی افزود: در راستای این طرح ساالنه حدود 

 .میلیون اصله رساند
وی اضافه کرد: برای رسیدن به این هدف می توان با واگذاری نهالستان ها به بخش خصوصی واگذار کرد که این سازمان 

 .در نظر دارد تمام نهالستان های خود را واگذار کند
ونه های ساله گنجانده و در آن تولید گ 30تا  10به گفته غیبی، این سازمان طرح احیا مراتع و جنگل ها را در دوره های 

 .اقتصادی را برای جلب مشارکت های مردم محلی قرار داده است
 

 میلیون هکتار از اراضی کشور در در معرض فرسایش است  100 **
میلیون هکتار  100هم اکنون  :رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

سایش قرار گرفته استاز اراضی و مراتع کشور در معرض فر .  
 2وی اضافه کرد: جنگل نیز از جمله این اراضی در معرض آسیب است و تاکنون تنها در جنگل های زاگرس حدود 

هزار هکتار آن را تایید کرده است 430میلیون هکتار جنگل خشک شده که این سازمان تا کنون یک میلیون و  . 
ر کشت می شودنیم میلیون هکتار گیاهان دارویی در کشو **  

غیبی گفت: کشت گیاهان دارویی از دیگر برنامه های این سازمان برای حفاظت از مراتع و جنگل ها است که از طریق 
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هزار هکتار انجام شده است 180هزار هکتار برساند و تا کنون نیز در  500کشت این محصوالت را به  . 
ی است که بیشتر آنها از نوع دارویی است که در قالب یک گونه گیاه 300هزار و  2وی افزود: هم اکنون در کشور 

 .طرح ملی در حال کشت است
 یک هزار هکتار جنگل اقتصادی در کردستان ایجاد می شود **

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان نیز در این گردهمایی گفت: سازمان جنگل های کشور ایجاد یک هزار هکتار 

میلیارد لایر اعتبار در نظر گرفته است 40ستان را مصوب کرده و برای آن جنگل اقتصادی در این ا . 
سعدی نقشبندی اظهار داشت: این میزان جنگل با استفاده از گونه های اقتصادی از جمله سنجد در اراضی مستعد استان 

 .برای جلب مشارکت های مردمی کشت می شود
های سازمان جنگل های و مراتع کشور به منظور جلب اعتماد مردم  جنگلکاری های اقتصادی یکی از برنامه :وی افزود

 .برای توسعه فعالیت های مشارکتی است
نقشبندی در خصوص برگزاری گردهمایی و هم اندیشی مجری طرح جامع حوزه های آبخیز استان نیز گفت: این 

خش دولتی برای اجرایی شدن در بین مردم گردهمایی در راستای پیدا کردن حلقه مفقوده انتقال تحقیقات علمی و توام ب

 .انجام می شود
وی یادآور شد: طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیز، کاری تحقیقاتی، علمی، اجرایی و ترویجی است که با مشارکت 

 .جوامع محلی انجام می شود و منابع طبیعی در این طرح به دنبال اثر بخشی طرح ها برای جلب مشارکت مردمی است
 

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 17/9/1397تاریخ : 

هزار میلیارد ریال برای پوشش بیمه روستاییان 17درخواست اختصاص   
هزار میلیارد لایر  17رئیس سازمان برنامه و بودجه، تخصیص ای به  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه -ایرنا -تهران

برای گسترش پوشش بیمه روستاییان و عشایر را خواستار شد 98اعتبار در بودجه  . 
به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در این نامه، به تکالیف قانونی 

اهمیت پوشش کامل بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و شاغالن فصلی برای برقراری »رفاه و تامین اجتماعی اشاره و بر نظام جامع 
تاکید کرده است« عدالت اجتماعی و پیشگیری از فقر . 

میلیون و  6هزار خانوار از مجموع  780وی با یادآوری عضویت حدود یک میلیون و  ری در هزار خانوار روستایی و عشای 55

گذاری یک بیمه شده به ازای هر خانوار روستایی و با لحاظ هدف»صندوق بیمه روستایی، خطاب به نوبخت خاطرنشان کرده، 
هزار خانوار روستایی و عشایری بدون هرنوع پوشش بیمه ای باشند که این امر  275عشایری، برآورد می شود حداقل سه میلیون و 

ه در برابر مخاطرات ناشی از سالمندی و از کارافتادگی و فوت استمبین آسیب پذیری شدید این گرو .» 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شرح قانون پرداخت دو سوم از حق بیمه تعیین شده روستاییان، عشایر و کشاورزان توسط دولت 

معادل سهم دولت در حق بیمه سطح یک  برای تامین»درصدی حق بیمه ها در سال آتی پیشنهاد کرده است:  10و همچنین افزایش 
هزار لایر و  4800هزار لایر و یکساله  400برای هر یک معادل ماهیانه  1397)حداقل( درآمدی روستاییان و عشایر )که در سال 

رصد د 10با احتساب  -میلیارد لایر است  720هزار و  15هزار خانوار فاقد بیمه در مجموع به میزان  275برای سه میلیون و 

بینی تا زمینه تحقق آرمان متعالی نظام پیش 98میلیارد لایر در بودجه سال  292هزار و  17( در مجموع به 1398افزایش برای سال 
 .جامع رفاه و تامین اجتماعی یعنی پوشش کامل روستاییان و عشایر در دولت تدبیر و امید فراهم شود

صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایری کشور اعالم کرده که روستاییان و  به گزارش ایرنا، محمدرضا واعظ مهدوی مدیرعامل
 65سال سابقه پرداخت بیمه با رسیدن به سن  15سال پرداخت بیمه بازنشسته شوند؛ همچنین آنها با  30عشایر می توانند بعد از 

  .سالگی می توانند حقوق بازنشستگی دریافت کنند
هزار تومان به عضویت صندوق بیمه  20سالگی می توانند با پرداخت  50سالگی تا  18روع سن روستاییان در سراسر کشور از ش

دعشایری و روستایی درآمده و از تسهیالت این بیمه بهره مند شون  
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 19/9/1397تاریخ ک 

میلیارد تومان بودجه نیاز دارد250پرداخت حقوق ناظران دامپزشکی   
 250رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور پیشنهاد داد: به منظور حفظ امنیت غذایی و سالمت غذا الزم است بیش از  -ایرنا -تهران

دیده شود 98اظران بهداشتی در بودجه سال میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق مسئوالن فنی و ن . 

روز دوشنبه در نشست خبری خود درباره وضعیت ناظران « محمدرضا صفری»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
بهداشتی افزود: تا زمانی که حقوق بکارگیری فارغ التحصیالن و مسئوالن فنی و بهداشتی توسط کارفرمایان کشتارگاه ها، 

ندی و سردخانه ها پرداخت می شود، به طور قطع نظارت بر این بخش های خدشه دار خواهد شدمراکز بسته ب . 
آیین نامه سازمان های نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی تدوین شود  19وی پیشنهاد داد: دستور العملی به موجب ماده 

بدون هیچ اعمال نظر و خدشه ای صورت گیرد که وابستگی مالی بین مسئول فنی و کارفرمایان به حداقل برسد تا نظارت . 
صفری تصریح کرد: این دستورالعمل تدوین شده اما تاکنون به دلیل همکاری نکردن صندوق ها و بانک ها با سازمان 

 .نظام دامپزشکی به اهدافش نرسیده است
شده اما مشکل زمانی اساسی حل وی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه نیز بر بکارگیری مسئوالن فنی بهداشتی تکلیف 

 .می شود که منابع حقوق ناظران بهداشتی توسط دولت پرداخت شود
رئیس سازمان نظام دامپزشکی پیشنهاد داد: پرداخت حقوق مسئوالن فنی و بهداشتی در کشتارگاه ها، مراکز بسته بندی و 

تاکید شده است 98سردخانه ها در بودجه سال  . 
نه ها توضیح داد: قانون گذار در قانون افزایش بهره وری و حاکمیتی کشتارگاه ها، آزمایشگاه صفری در بحث صدور پروا

ها، کارخانجات برای تشکل های تخصصی صنفی دامپزشکی و کشاورزی، صدور پروانه برای فارغ التحصیالن بخش 

  .دامپروری و دکتری دامپزشکی را اولویت قرار داده است
قانون برنامه ششم توسعه مسئولیت همه زنجیره های تولید در قبال  34کی کشور گفت: در ماده رئیس سازمان نظام دامپزش

 .سالمت غذا و بکارگیری مسئوالن فنی بهداشتی مشخص شده است
به گفته وی، بکارگیری شرکت های ممیزی و غیررسمی مراکز تولیدی دارو، واکسن و مواد بیولوژیک در آیین نامه ماده 

کام دائمی تصویب و ابالغ شده که این ممیزی غیررسمی توسط سازمان نظام دامپزشکی که یک بخش هفت قانون اح

 .غیردولتی است، انجام می شود
 دامپزشکان مکلف به داشتن بیمه مسئولیت شدند **

قانون برنامه ششم توسعه همه اعضای نطام پزشکی و دامپزشکی مکلف به بیمه  74صفری اظهارداشت: طبق ماده 

ئولیت حرفه ای هستند و این بیمه به عنوان وثیقه قرار تامین در جرایم غیرعمد در دستگاه قضایی پذیرفته می شودمس . 
سال گذشته قوانینی چون قانون نظام جامع دامپروری و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و  20در  :وی افزود

نه های بهداشتی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی در بخش دام، منابع طبیعی به تصویب رسیده که بر اساس آن صدور پروا

 .طیور و آبزیان به سازمان نظام دامپزشکی محول شده است
فقره پروانه موافقت اصولی صادر و  729هزار و  72رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: در یک دهه اخیر 

 .تمدید شده است
بهره وری، سازمان نظام دامپزشکی متولی صدور پروانه های صنفی حرفه وی اضافه کرد: همچنین طبق قانون افزایش 

دامپزشکی کلینیک، داروخانه، بیمارستان، آزمایشگاه ها مراکز مختلف خدمات حرفه دامپزشکی، شرکت های فنی و 
واحد خدمات درمانی  500سال اخیر در مجموع پنج هزار و  2تخصصی دامپزشکی شده است که بر اساس آن در 

واحد آزمایشگاه و هزار واحد مرکز واکسیناسیون دامپزشکی  300هزار واحد داروخانه دامپزشکی،  2امپزشکی شامل د

 .دایر شده است
پروانه صنفی کلینیک، داروخانه، بیمارستان و آزمایشگاه در حوزه دامپزشکی  2200وی ادامه داد: در این مدت بیش از 

 .صادر و تمدید شد
امپزشکی کشور تصریح کرد: طبق ابالغ سازمان دامپزشکی مقرر شده در مرحله نخست داروخانه رئیس سازمان نظام د

ماه فرصت دارند خود را با مقررات جدید تطبیق دهند و  6ها و سپس بخش های دیگر حوزه دامپزشکی دارای پروانه 
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 .پروانه را از سازمان نظام دامپزشکی دریافت کنند
نظام دامپزشکی را رتبه بندی مراکز فعال در حوزه دامپزشکی، اعطای امتیاز و تایید  وی از دیگر اختیارات سازمان

 .صالحیت های شاغلین حرفه دامپزشکی و مشارکت در اجرای برخی آیین نامه های نظارت بهداشتی دانست
گره علمی وی به رویکرد این سازمان صنفی برای آموزش و بازآموزی اعضا اشاره کرد و گفت: بیستمین دوره کن

 .دامپزشکی بهمن ماه امسال برگزار می شود
« مقاله ارایه شده  440هزار و  6هزار نفر شرکت کرده اند و  15از ابتدای برگزاری کنگره دامپزشکی تاکنون بیش از 

 «.است
دوره آموزش  60نفر از اعضا، برپایی  403هزار و  61دوره آموزشی حضوری با مشارکت  1700وی برگزاری 

وری برای پنج هزار عضو و نیز دوره های آموزش مجازی را از دیگر اقدام های سازمان نظام دامپزشکی برای غیرحض

 .ارتقای دانش، مهارت و توانمندی دامپزشکان برشمرد
 اغلب دانشکده های دامپزشکی دانشگاه آزاد صالحیت پذیرش دانشجو ندارند **

علوم، همه دانشگاه های دولتی و غیردولتی موظف هستند در پذیرش و قانون وزارت  21صفری تصریح کرد: طبق ماده 
اعالم ظرفیت دانشجویان مرتبط با رشته های دامپزشکی از جمله رشته و جنسیت دانشجویان شرکت کننده را که وزارت 

 .جهادکشاورزی اعالم می کند، رعایت کنند
واحد دانست و افزود:  23دامپزشکی را در مقطع دامپزشکی  وی مجموع دانشگاه های دولتی و آزاد ارایه کننده رشته های

واحد آزاد هستند که دانشگاه های دولتی به میزان ظرفیت پذیرش دانشجو تمکین می کنند  11واحد دولتی  12از این تعداد 
ی ایجاد کرده و با اندکی اختالف عملیاتی می شود، اما دانشگاه های آزاد با تکمین نکردن به این مقررات یک چالش جد

  .اند
این کار سبب شده تا چندین برابر نیاز جامعه در دانشگاه آزاد در رده  :رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور توضیح داد

 .دکتری دامپزشکی و حرفه های دیگر دامپزشکی دانشجو جذب شود
لحاظ کیفی آموزش برخی واحدهای  وی بر این باور است که جذب بیش از حد دانشجو از لحاظ کمی مغایر با قانون و از
عضو هیات علمی با پایه  37دانشگاهی فاقد صالحیت های تعریف شده وزارت علوم هستند که حداقل باید دارای 

استادیاری و ثابت و امکانات آزمایشگاهی و مراکز درمانی الزم باشند در حالی که برخی واحدهای دانشگاه آزاد و یک 

نداردهای الزم را ندارندمورد دانشگاه دولتی استا . 
نفر  100صفری ادامه داد: در واقع این دانشگاه ها چندین برابر ظرفیت پذیرش دانشجو می کنند تا جایی که اگر ظرفیت 

نفر پذیرش می کنند که مشخص است که هیچ استانداردی را رعایت نمی کنند 300را دارند  . 
« اجازه تاسیس نگرفتند؛  95و  94نج واحد دانشگاهی جدید در سالهای در طول سالهای اخیر با مکاتباتی که داشتیم، پ

قرار بود در ممیزی سایر واحدهای مجوز وزارت علوم مشارکت کنیم و واحدهایی که صالحیت ندارند ادغام یا پذیرش 

 «.دانشجو نداشته باشند که این مهم ادامه پیدا نکرد
در نامه ای به دانشگاه آزاد پذیرش بی رویه  94وم پایان سال رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: وزارت عل

دانشجو در رشته های یاد شده را متذکر شد و تاکید کرد چنانچه اصالحات و ضوابط و مقررات در پذیرش دانشجو را 

  .رعایت نشود، فارغ التحصیالن این واحدها توسط وزارت علوم اعتبار سنجی نخواهند شد
بحران پذیرش دانشجو در رشته های دامپزشکی مواجه شدیم به طوری که نیاز پذیرش دانشجوی  وی افزود: امسال با

نفر بود که هزار نفر توسط دانشگاه های دولتی و چهار هزار نفر توسط دانشگاه های ازاد  610دکتری دامپزشکی ما 

 .دامپزشکی پذیرش شدند
سال گذشته  21هزار نفر رسیده و در مدت  38مان حدود رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تعداد اعضای این ساز

 .چهار برابر شده است
« عضو به استان  343عضو مربوط به استان تهران و کمترین آمار با  783بیشترین آمار عضویت با پنج هزار و 

 «.هرمزگان است
ی همچون رعایت شئون حرفه سازمان نظام دامپزشکی به عنوان یک سازمان غیردولتی مشابه سازمان های دیگر اهداف

دامپزشکی، دفاع از حقوق صنفی اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل نهاده ها و خدمات گیرندگان، دفاع از حقوق و 
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 .اشخاصی که از این سازمان خدمات دریافت می کنند، را برعهده دارد
م شود وضعیت بیماری آنفلوانزای مرغی توسط ستاد ملی مبارزه با این بیماری اعال **  

وی درباره وضعیت بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور گفت: با تشکیل ستاد ملی مبارزه با بیماری آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان از سوی سازمان دامپزشکی کشور، اعضای این کارگروه اطالعات الزم برای اعالم وضعیت بیماری را 

زشکی سلب شده استدارند و این موضوع از سازمان نظام دامپ . 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 21/9/1397تاریخ : 

 

میلیارد ریال است 3402سهم کشاورزی از اعتبار پرداختی دریاچه ارومیه   
عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه اعالم کرد: سهم بخش کشاورزی از اعتبارات مصوب طرح احیای دریاچه روابط  -ایرنا  -تبریز 

میلیارد لایر پرداخت شده است 402میلیارد لایر بوده که از این رقم سه هزار و  820هزار و  14تاکنون  1393ارومیه از سال  . 
احیای دریاچه ارومیه روز چهارشنبه به دفتر ایرنا مخابره کرد، آمده است:  به گزارش ایرنا، در اطالعیه ای که روابط عمومی ستاد

درصد می  30درصد و از اعتبارات پرداخت شده  39سهم بخش کشاورزی از مجموع اعتبارات مصوب طرح نجات دریاچه ارومیه 
  .باشد

بود که سهم بخش کشاورزی از اعتبارات طرح پیش از این اکبر فتحی، رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اعالم کرده 
  .احیای دریاچه ارومیه هشت درصد است

قانون  10از محل ماده  1396تا  1393بر اساس این گزارش، مجموع اعتبارات مصوب طرح احیای دریاچه ارومیه در سال های 
میلیارد لایر بوده که  873هزار و  37شور قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران ک 12تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 

میلیارد لایر آن به سازمان های ذیربط پرداخت شده است 433هزار و  11 .  
بودجه مصوب دستگاه های متولی بخش کشاورزی از  1393گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه حاکی است: در سال 

میلیون لایر آن  425میلیارد و  508میلیارد لایر بوده که از این رقم  246.5و  اعتبارات طرح احیای دریاچه ارومیه چهار هزار
  .پرداخت شده است

شمسی نیز چهار هزار  1394بر پایه این گزارش، بودجه مصوب بخش کشاورزی از اعتبارات طرح احیای دریاچه ارومیه در سال 
یلیون لایر آن پرداخت شده استم 48میلیارد و  331میلیارد لایر بود که یک هزار و  252.4و  .  

نیز  1395در این گزارش، بودجه مصوب دستگاه های متولی بخش کشاورزی از اعتبارات طرح احیای دریاچه ارومیه در سال 
میلیارد لایر اعالم شده است 940میلیارد لایر و اعتبارات پرداختی آن  432.5چهار هزار و  .  

 622میلیارد بود که  889سهم بخش کشاورزی از بودجه احیای دریاچه ارومیه یک هزار و در گزارش آمده است: سال گذشته نیز 
  .میلیارد لایر از این رقم به دستگاه های متولی پرداخت شد

بر پایه گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، منظور از دستگاه های بخش کشاورزی در طرح احیای دریاچه ارومیه 
های جهاد کشاوزی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل  شامل سازمان

 .ها، مراتع و آبخیزداری و پژوهشکده بیوتکنولوژی می باشد
استان آذربایجان  ای در شمال غربی کشورمان است که میان دو استان آذربایجان غربی وه گزارش ایرنا، دریاچه ارومیه نام دریاچه

استشرقی قرار گرفته  .  
میالدی حدود شش هزار کیلومتر مربع بود که در ردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیا از  2015مساحت این دریاچه در تابستان 

ا محسوب می شدترین دریاچٔه داخلی ایران و دومین دریاچٔه بزرگ آب شور دنیگرفت. دریاچٔه ارومیه، بزرگنظر مساحت قرار می . 
رود، تلخه رود، گادر، باراندوز، شهرچای، نازلو و زوال رود، سیمینههای زرینهآب این دریاچه بسیار شور بوده و بیشتر از رودخانه

شودتغذیه می . 
ه از شروع به خشک شدن کرد و در مدت کمی وسعت آن به شدت کاهش یافت، اما نجات دریاچ 1380دریاچه ارومیه از اواسط دهه 

بحران مورد تأکید دولت یازدهم و در ادامه آن دولت دوازدهم قرار گرفت و در همین راستا کارگروه ملی نجات با مدیریت معاون 
 .اول رئیس جمهوری تشکیل شد

 . طرح های نجات دریاچه ارومیه با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی در دستور کار دولت قرار گرفت
در زمان حاضر وضعیت دریاچه تثبیت شده و هدف گذاری آتی رسیدن سطح آب دریاچه به تراز اکولوژیک با اجرای این طرح ها 

است 1402در سال  .  
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 17/9/1397تاریخ : 

فزایش یافتدرصد ا 18بدهی های معوق بانک کشاورزی   
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: وجود برخی ابهام ها درباره امهال بدهی های بانکی سبب توقف جریان وصول  -ایرنا -تهران

درصد افزایش داده است 18تسهیالت و مطالبات در این بانک شده که در نتیجه بدهی های معوق را تا  . 
« اختصاصی با خبرنگار ایرنا درباره بدهی معوق این بانک اظهار داشت: به طور روز شنبه در گفت و گوی « روح اله خدارحمی

درصد بود و امهال بدهی ها به راحتی صورت می گرفت اما مصوبه  10معمول بدهی های معوق بانک کشاورزی ساالنه کمتر از 
رشد یابدامسال مجلس در قانون بودجه سبب شده تا بدهی های معوق تا هشت درصد نسبت به پارسال  . 

 33قانون بودجه امسال دو بند به امهال بدهی های بانک ها اختصاص یافته است و همچنین بند خ ماده  16به گفته وی، در تبصره 
قانون برنامه ششم توسعه نیز بانک را مکلف کرده بدهی کشاورزان خسارت دیده را به مدت سه سال با بخشودگی سود و جرایم امهال 

درباره امهال بدهی کشاورزان سبب شده تا اکنون به طور تقریبی با متوقف شدن جریان وصولی ها مواجه شویم کند؛ این مصوبات . 
مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: امسال نیز دستور العملی امهال بدهی های بانکی در قانون بودجه ابهاماتی داشت و به همین 

هکاران بانکی بدهی خود را نمی پردازند تا این موضوع تعیین تکلیف شوددلیل تاکنون عملیاتی نشده است؛ بنابراین بد . 
این مدیر بانکی تاکید کرد: با رفع ابهام از این بند از قانون و اجرای آن، میزان بدهی های معوق به بانک کشاورزی کاهش خواهد 

 .یافت
سررسید  139۶ان بدهی معوق خود را که تا پایان سال چنانچه مشتری»کل کشور  97به گزارش ایرنا و بر اساس قانون بودجه سال 

ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را تسویه کنند، بانک 1397شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 
 «.مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند

برنامه ششم توسعه آمده است قانون 33همچنین در بند خ ماده  بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان » :

خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از 
 «.جهادکشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان است

مدیره بانک کشاورزی به گله مندی مشتریان بانک از اجرایی نشدن این بند از قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و رئیس هیات 
اظهار داشت: این بند برای اجرا به شعب بانک ابالغ شده است اما به دلیل نامشخص بودن دوره زمانی برای امهال، بار مالی ناشی 

الزم از سوی دولت ابهام هایی دارد که باید برطرف شود از آن به حساب دولت و اخذ تضمین های . 
وی اضافه کرد: بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه و وزارت جهادکشاورزی برای رفع ابهام ها در حال رایزنی هستند که به 

 .محض رفع آن اجزایی و بخش عمده مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی تعیین تکلیف می شود
اشت: در بحث معوقات بانکی به طور عام بدهکاران بخش کشاورزی و غیرکشاورزی اقساط خود را به موقع خدارحمی اظهار د

پرداخت نمی کنند و این موضوع به یکی از چالش های بزرگ در نظام بانکی آن هم در شرایط تحریم ها و نوسان های اقتصادی 
 .تبدیل شده است

 
دهی بانک کم می شود با افزایش بدهی های معوق توان تسهیالت **  

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در سالهای اخیر سازمان حسابرسی برای تایید صورت های مالی بانک موارد مربوط به امهال 
بدهی مشتریان را نمی پذیرد و از این رو بانک ملزم می شود بابت امهال این بدهی ها بخشی از دارایی خود را به عنوان ذخیره 

ه این کار روی پرداخت تسهیالت جدید و کاهش توان بانک در این پرداخت ها اثر می گذاردنگهداری کند ک . 
خدارحمی تصریح کرد: این درحالیست که طبق آیین نامه وصول مطالبات بانک ها، در شرایطی می توان مطالبات غیرجاری بانک 

ام شودرا به مطالبات جاری تبدیل کرد که وصول این مطالبات به صورت نقد انج .  
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: پیشنهاد این بانک این است که در مواردی که امهال بدهی کشاورزان انجام می شود بتوان بخشی از 

 .مطالبات را که حسابرسی شده، دریافت کرد در غیر این صورت نسبت مطالبات غیرجاری بانک رو به افزایش می گذارد
ها و صدماتی که به بخش کشاورزی وارد می شود، این بانک موظف است با مشتریان و  وی افزود: در شرایط وقوع خسارت

 20بدهکاران همراهی کند به طوری که اگر خسارتی به وقوع پیوست یا شرایط تولید و فروش خوب نبود، بخشی از بدهی یعنی 
 .درصد را دریافت و برای بازپرداخت بقیه بدهی مهلت می دهیم

ادآور شد: به طور مثال سال گذشته در اثر بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بخش عمده ای از تولیدکنندگان این مدیر بانکی ی
مرغ تخم گذار خسارت دیدند که بایستی مدتی واحدهای تولیدی خود را نیز قرنطینه می کردند، بنابراین ما بدون هیچ وصول نقدی، 

ا آنها امکان توان تولیدشان را بازسازی کنندیکسال مهلت پرداخت را تمدید کردیم ت . 
وی با بیان این که بخش عمده خسارت های بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارد، اظهار داشت: سال گذشته برای امهال بدهی 
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  .خسارت های ناشی از سرمازدگی در استان مازندران مصوباتی داشتیم که اجرایی شد
 

هزار میلیارد لایر رسید  150ورزی به بدهی دولت به بانک کشا **  
بانک کشاورزی به عنوان متولی حمایت  :خدارحمی بدهی دولت به بانک کشاورزی را یکی از دغدغه های این بانک دانست و گفت

این درصد منابع خود را به این بخش اختصاص می دهد بنابر 95تا  90از تولیدات بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور ساالنه بین 
 .تامین منابع مالی این بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است

هزار میلیارد لایر برآورد کرد 150وی رقم بدهی دولت به این بانک را  . 
به گفته وی، عمده بدهی دولت به بانک کشاورزی مربوط به خرید تضمینی گندم و سایر محصوالت استراتژیک است که سود تعلق 

درصد افزایش پیدا می کند 20مانده تسهیالت است ساالنه حدود گرفته مربوط به این  . 
 

هزار میلیارد لایر رسیده است 91سرمایه بانک کشاورزی به  **  
و امسال باالترین  96مدیرعامل بانک کشاورزی درباره تامین منابع و کفایت سرمایه گفت: این بانک از لحاظ تامین منابع در سال 

داشته است و از لحاظ کفایت سرمایه در مقایسه با دیگر بانک های دولتی وضعیت خوبی دارد رشد ها را در نظام بانکی . 
بانک کشاورزی در دو مرحله افزایش سرمایه چشمگیری از محل تجدید ارزیابی های دارایی  96و  95وی یادآور شد: در سال های 

هزار میلیارد لایر رسید 91ک به های ارزی دولت یا همان تسعیر ارز داشت و بدین ترتیب سرمایه بان . 
نرخ کفایت سرمایه بانک کشاورزی براساس صورت های مالی تایید شده  94خدارحمی افزود: در سال  بود که با افزایش  3.25

درصد رسید 6.79این رقم به  96و  95سرمایه سال  . 
 6.38نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به ماهه نخست امسال براساس روش جدید تدوین صورت های مالی،  6به گفته وی، در 

 .درصد رسیده است
وی وضعیت فعلی کفایت سرمایه بانک کشاورزی را مناسب دانست و گفت: این بانک با وجود پایه تراز و دارایی های موزون با 

 .ریسک خود، به طور مجدد تسهیالت جدید پرداخت می کند
خبرداد و تصریح کرد: پیشنهاد شده  98فیت سرمایه بانک کشاورزی برای سال رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی از بهبود کی

هزار میلیارد لایر از محل تهاتر بدهی های دولت به  20سرمایه بانک به میزان پنج هزار میلیارد لایر از محل وجوه اداره شده و نیز 
قتصاد با آن موافقت کنداین بانک با بدهی آن به بانک مرکزی افزایش یابد که امیدواریم وزارت ا . 

  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 ایرنا  – 18/9/1397تاریخ : 

تن تخم مرغ دولتی در پایتخت عرضه می شود 140روزانه   
تن تخم مرغ با نرخ دولتی 1۴0پشتیبانی و امور دام استان تهران اعالم کرد: روزانهمدیرکل  -ایرنا -تهران هزار و  13و با شانه ای  

تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای پایتخت عرضه می شود 800 . 
روز اخیر شاهد  10منظم تخم مرغ در  رضا سالمی عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: با توجه به توزیع

 .روند کاهشی در قیمت تخم مرغ بودیم
تن در فروشگاه های زنجیره ای با نرخ دولتی  60تن تخم مرغ در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و  80وی افزود: روزانه 

 .در حال عرضه است
تومان در حال عرضه  500هزار و  16ازار نیز قیمت تخم مرغ شانه ای مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران ادامه داد: در کف ب

 .است و به نظر می رسد تا روزهای آینده قیمت تخم مرغ در سایر اماکن عرضه تهران نیز کاهش یابد
 واردات گوشت گوسفندی کاهش یافت **

کشتار گوسفند در کشورهای روسیه و همچنین  وی همچنین درباره افزایش قیمت گوشت گوسفندی اظهارداشت: با توجه به فصل سرما
 .واردات گوشت از استرالیا کاهش یافت به همین منظور شاهد افزایش قیمت بودیم

 70تن گوشت گوسفندی منجمد واردات داشتیم که در زمان حاضر این میزان به  140سالمی خاطرنشان کرد: در ماه گذشته روزانه 
م شده مشکل واردات گوشت گوسفندی منجمد از کشور استرالیا برطرف شده استتن رسیده اما با هماهنگی های انجا . 

هزار تومان در  29وی یادآور شد: اینک گوشت گوساله منجمد نیز در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای با کیلویی 
 .حال عرضه است

یمت گوشت گوسفندی مقطعی خواهد بود و با عرضه مناسب تالش می مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران تاکید کرد: افزایش ق
 .کنیم قیمت در روزهای آینده کاهش یابد

 

 

 لینک خبر 
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 تخم مرغ

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 15/9/1397تاریخ : 

  هزار تومان 20واردات تخم مرغ تاثیری در تنظیم بازار داخل ندارد/قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ 
مرغ تاثیری در تنظیم بازار داخل ندارد و تنها به معنای هدر رفت منابع ملی و خروج ارز است یک مقام مسئول گفت: واردات تخم .  

صنعت،تجارت و کشاورزیفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب باشگاه خبرنگاران جوان
تومان کاهش یافته است ۵00تومان بوده که نسبت به چند روز اخیر  ۵00هزار و  8مرغداری  . 

ها را ناشی از سوء مدیریت و رها بودن بازار دانست و افزود: با توجه به نرخ کنونی خرده فروشی وی افزایش قیمت تخم مرغ در
ها عرضه تومان باید در خرده فروشی 700ای هزار تومان و دانه 20تخم مرغ درب مرغداری، هر شانه تخم مرغ حداکثر با قیمت 

رسدهزار تومان به فروش می 2۴تا  23شود، این درحالی است که هر شانه تخم مرغ با قیمت  . 
طالکش با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ در تنظیم بازار داخل تاثیری ندارد، بیان کرد: واردات تخم مرغ تنها به معنای هدر رفت 

رار دهد، شود، در حالیکه اگر دولت رقم واردات را به صورت تسهیالت در اختیار صنف قمنابع ملی و خروج ارز از کشور تمام می
شودبی شک قیمت تخم مرغ در بازار تنظیم می . 

تن تخم مرغ در کشور/کمبودی در عرضه نداریم 2800تولید روزانه  :بیشتر بخوانید  
های کنترل بازار دانست و افزود: با حک قیمت بر روی تخم این مقام مسئول پرینت قیمت بر روی تخم مرغ را یکی دیگر از راهکار

توان عالوه بر برخورد با گران فروشان از نوسان بی رویه قیمت جلوگیری کردمرغ به سهولت می . 
وی با اشاره به اینکه مشکل خاصی در تولید تخم مرغ اتفاق نیفتاده است، بیان کرد: طبق روال همه ساله، قیمت تخم مرغ در این ایام 

خاصی این نوسان قیمت جز سوء مدیریت ندارد یابد و دلیلبه سبب افزایش تقاضا به صورت سنتی در بازار افزایش می . 
تن اعالم کرد و گفت: خوشبختانه  2700دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در پایان تولید روزانه تخم مرغ را بیش از 

روز گزارشی مبنی بر شیوع آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در استان اصفهان گزارش نشده است 10در  . 

  لینک خبر
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 مرغ تخم
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 21/9/1397تاریخ : 

  آخرین تحوالت بازار مرغ /قیمت مرغ به ثبات رسید
بازار خبر داد رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در .  

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

به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ، از ثبات نرخ مرغ نسبتخبرنگاران جوان
و خرده فروشی  ۶00هزار و  11های صنفی ، توزیع درب واحد۴00هزار و  11، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۴00هزار و  8

۶00هزار و  12  .تومان است 
 

12و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۴۵0هزار و  11به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  تومان  ۶00هزار و  
 .است

هزار تومان ضرر! / صنعت مرغداری در مرز هشدار؛ مسئوالن ورود کنند 2هر کیلو مرغ،  :بیشتر بخوانید   
هزار و  20هزار، سینه بدون کتف  19یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هرکیلوگرم سینه با کتف 

هزار تومان است 22فیله مرغ  . 
 

هزار تومان  12ها را هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8زنده را  رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت منطقی هر کیلو مرغ
 .اعالم کرد

 
توان پیش بینی خاصی راجع به وی در پایان از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی عرضه نمی

 .وضعیت بازار داشت

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 19/9/1397تاریخ :

 لیموترش گلخانه ای، چشم روشنی جدید باغ های مازندران
در مازندران با همه خسارت ها و خاطرات ناخوشایندش سبب شد تا کشت گلخانه ای لیمو  95برف و یخبندان پاییز  -ایرنا  -ساری 

ل قرار گیرد که مسئوالن کشاورزی نسبت به تبعات عملکرد نسنجیده باغداران ترش به این استان بیاید و این روزها چنان مورد استقبا
 .هشدار دهند

به گزارش خبرنگار ایرنا، بر اساس آمارهای رسمی جهاد کشاورزی تاکنون برای دهها هکتار کشت گلخانه ای لیموترش 

 .مجوز صادر کرده است و تعداد زیادی متقاضی هم در صف دریافت مجوز هستند
در مازندران که از سوی هواشناسی کم سابقه برای فصل پاییز توصیف شده بود، عالوه  95و یخبندان اوایل آذر ماه برف 

بر خسارت سنگینی که به محصوالت باغ های مرکبات وارد کرد، سبب شد تا تمامی باغ لیموترش در مازندران از ریشه 

تولید نکرده است خشک شود و از آن زمان تاکنون این استان دیگر لیموترش . 
کشت گلخانه ای لیموترش در مازندران از مرداد ماه امسال با افتتاح نخستین گلخانه به دست وزیر جهاد کشاورزی در 

شرق این استان کلیدخورد و در همین مدت کوتاه صدها کشاورز و باغدار به صف شده اند تا مجوز ایجاد گلخانه را 

 .دریافت کنند
مسئوالن کشاورزی مازندران این بار دقیقا به خاطر استقبال بیش از انتظار برای کشت گلخانه ای  نگرانی کارشناسان و

این محصول است، کشتی که در مازندران تاکنون سابقه نداشته و تجربه های قبلی برای کشت گلخانه ای محصوالت دیگر 

 .با شکست مواجه شده بود
ت تغییرات اقلیمی و ضرورت تغییر الگوی کش **  

کارشناسان کشاورزی تغییر الگوی کشت در مازندران را با توجه به تغییرات اقلیمی حادث شده ضروری می دانند ولی 

 .معتقدند چنین تغییری باید حساب شده باشد تا همین داشته های موجود استان را از بین نبرد
ه ها و اطالعات در اختیار باشد و بر مبنای آن به اعتقاد آنها، برای اصالح الگوی کشت در درجه اول باید جمعی از داد

 .تغییرات را محاسبه و بر این اساس الگوی کشت را تعیین کرد
این کارشناسان تجربه تلخ توسعه بیش از حد کشت مرکبات رقم پرتقال تامسون، پرداخت تسهیالت کشت گلخانه ای موز و 

در مازندران را نمونه هایی  3ول غیر کیفی برنج مانند آمل برچیده شدن آن در زمان کوتاه و توسعه کشت ارقام پرمحص

 .می دانند که به خاطر اجرای حساب نشده کشاورزی استان را دچار مشکل کرده است
شاید کشت گلخانه ای موز در مازندران بیشتر از همه برای هشدار دادن به کشاورزان و مسئوالن کشاورزی کاربرد داشته 

گسترش کشت گلخانه ای لیموترش ' گز نکرده، نُبرند ' و خسران بعدی را متوجه استان نکنندباشد تا این بار برای  . 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی در مازندران اجرایی شد، ولی طولی نکشید که  80ای از سال طرح پرورش موز گلخانه

بست رسیدبه دلیل عدم مطالعه دقیق و صدور مجوز تنها بر اساس تقاضای کشاورزان به بن  . 
جالب این که، کشاورزانی که بابت ایجاد گلخانه موز تسهیالت ارزان قیمت دریافت کرده بودند، پس از مدتی به بهانه 

صرفه نداشتن کشت موز مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند تا قاعده بازی را به هم زده و تسهیالتشان بخشیده 

 .شود
ران از آن زمان به بعد بایگانی شد و در این مدت تنها برای پرورش گل و نهال، البته کشت گلخانه ای موز در مازند

گلخانه در مازندران برپا شد، ولی با روشن شدن چشم کشاورزان مازندران به گلخانه لیموترش، یک بار دیگر تجربه های 

 .شکست خورده در ذهن کارشناسان مرور شد
تاب محصول باغی در مازندران، از بین رفتن تعادل کشت ارقام مختلف نمونه دیگر تجربه تلخ در کشت بی حساب و ک

درصد از باغ های استان بود که تنها مصرف تازه خوری دارد و هر  70پرتقال و فراگیری کشت رقم پرتقال تامسون در 
مدت کوتاهی به  هزار تنی می کند که یا باید در 750سال دولت و ملت را عزادار نحوه فروش حجم تولید یک میلیون و 

 .شکل تازه خوری مصرف شود و یا پوسیده و دور ریخته شود
3البته توسعه کشت برنج ارقام غیر کیفی 'آمل  نیز غصه پردرد دیگر بخش کشاورزی مازندران است که بر اساس  '

سیاست آزمون و خطا در این استان به اجرا گذاشته شد و نتیجه آن از بین بردن اعتماد کشاورزان و مصرف کنندگان 
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 .نسبت به ارقام مختلف برنج پرمحصول بوده است
یط تغییرات اقلیمی و کمبود آب عنوان می کنند و دولت کارشناسان، توسعه کشت های گلخانه ای را روشی مناسب در شرا

نیز با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت کشاورزان را مورد حمایت قرار می دهد، اما سرعتی که اکنون در کشت گلخانه ای 

  .لیموترش در استان وجود دارد این نگرانی را ایجاد می کند که سرانجام خوشایندی نیابد
اسان جهاد کشاورزی، برای کشت گلخانه ای لیموترش در هر یکهزار متر مربع یکصد نهال غرس بر اساس اعالم کارشن

کیلو گرم است 500می شود و در سومین سال به بار می نشیند و میوه دهی آن هم در این سطح بیش از یک هزار و  . 
مت دارد و محصول آبگیری شده آن هزار تومان قی 12تا  9در حال حاضر هر کیلو گرم لیمو ترش تازه در بازار مصرف 

 6هزار تومان است که در مقایسه با دیگر محصوالت مرکبات مازندران این قیمت پنج تا 35نیز به ازای هر یک لیتر تا 

 .برابر بیشتر است
نارنگی برابر قیمت انواع دیگر مرکبات مانند  20واقعیت اما این است که هنگام ورود کیوی به مازندران نیز قیمت آن تا 

 .و پرتقال بود ولی امروز به خاطر توسعه کشت و نبود زمینه صادراتی، قیمتی مشابه پرتقال و نارنگی دارد
 تنش های محیطی و ضرورت تغییر کشت  **

رییس سازمان جهاد کشاروزی مازندران گسترش کشت گلخانه ای و سازگار کردن ارقام موجود با تغییرات اقلیمی را 
اپذیر برای استان دانست و تاکید کرد که توسعه کشت گلخانه ای لیمو ترش نیز بر همین اساس در ضرورتی اجتناب ن

 .دستور کار قرار گرفته است
عزیزهللا شهیدی فر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بخشی از نگرانی ها در باره شکست طرح را به خاطر وجود 

دانست و گفت که این استان به علت برخورداری از نیروی انسانی  کارشناسان بیکار بخش کشاورزی در مازندران منتفی

  .کارشناس و محیط پاک می تواند محصول سالم و استانداردی را در گلخانه های خود تولید کند
وی با بیان اینکه کشت گلخانه ای لیمو ترش از شرق مازندران با جدیت دنبال می شود، اضافه کرد: کشت گلخانه ای این 

هکتار برنامه ریزی شده است100تا  محصول .  
وی تکنولوژی و نیروی انسانی خبره در کشت گلخانه ای را مهم توصیف کرد و توضیح داد: با توجه به اینکه برای هر 

هزار تومان سرمایه گذاری الزم است و دولت نیز تسهیالت کم بهره را در اختیار  400تا  300متر مربع کشت گلخانه ای 

رار می دهد، نظارت جامع تری بر کشت گلخانه ای استان انجام می شودمتقاضیان ق .  
وی استقبال باغداران به کشت لیموم ترش را مطلوب ارزیابی کرد و در عین حال گفت: متقاضیان باید همه شرائط الزم 

شود بویژه در اختیار گرفتن کارشناسان خبره کشت گلخانه ای را داشته باشند تا به آنان مجوز داده .  
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر هم به وجود بندر امیر آباد در شرق استان به عنوان مهم ترین ظرفیت برای 

صادرات محصوالت کشاورزی گلخانه ای در این منطقه اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییر محسوس اقلیم و افزایش و 
ن ، توسعه کشت گلخانه ای در این منطقه مورد توجه سازمان جهاد کاهش غیر طبیعی دما و کمبود شدید آب در شرق استا

  .کشاورزی استان قرار گرفته است
در استان مازندران اشاره کرد و  95و  92، 86خلیل حقیقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به سرمای شدید سال های 

اس است ،کشت گلخانه ای این محصول پرطرفدار افزود: از آنجایی که مرکبات بویژه لیمو ترش بشدت نسبت به سرما حس

  .صادراتی در شهرستان بهشهر مورد توجه کشاورزان به یوژه فارغ التحصیالن بیکار کشاورزی قرار گرفت
هکتار کشت گلخانه ای لیمو ترش در شهرستان بهشهر اشاره کرد و بیان داشت: از آنجایی که مدیریت آب  13وی به ایجاد 

کشت گلخانه ای کامال علمی است، به کار گیری کارشناسان خبره این بخش ضروری و مورد تاکید جهاد  و تغذیه گیاه در

  .کشاورزی است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: از طرفی با توجه به اینکه دولت تسیهیالت کم بهره قابل توجهی را به کشت 

عرضه آن در بازار داخلی و صادرات آن برنامه ریزی می شودگلخانه ای پرداخت می کند، فرایند احداث، تولید و  .  
وی با اشاره به اینکه کشت گلخانه ای عالوه بر اینکه از راههای اطمینان بخش در مدیریت مصرف و صرفه جویی آب 

ز ،زمینه است محصوالت باکیفیت تولید و ضایعات نیز به حداقل می رسد، توضیح داد: وجود بندر امیر آباد در بهشهر نی

  .صادرات محصوالت گلخانه ای را مهیا کرده است
هکتار کشت گلخانه ای لیمو ترش  90صدور مجوز ایجاد  **  
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هکتار کشت گلخانه ای لیمو ترش در استان خبر داد  90مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران هم از صدور مجوز ایجاد 

سرما، استقبال کشاورزان به کشت این محصول زیاد است و گفت: با توجه به حساسیت بیش از حد این رقم به . 
صد درصد باغ های لیمو ترش استان را از بین برد و به همین دلیل کشت  95هادی ایزدی افزود: سرما و یخبندان سال 

 .گلخانه ای این محصول باغی مورد توجه جهاد کشاورزی و باغداران قرار گرفت
در هر یکهزار متر مربع یکصد نهال لیمو ترش کشت می شود که پس از سه سال از وی توضیح داد: در کشت گلخانه ای 

 30کیلو گرم و پنجمین سال نیز تا  20کیلو لیمو ترش برداشت خواهد شد و این میزان در چهارمین سال به 15هر درخت 

 . کیلو گرم می رسد
ترش به دست می آید که در مقایسه با دیگر  حقیقی گفت: همچنین در کشت گلخانه ای حداقل دو بار در یک سال لیمو

مرکبات مازندران عملکرد بسیار باالیی است ضمن این که با توجه به ارزش غذایی باال و وجود تقاضا داخلی و خارجی ، 

 .بازار این محصول وجود دارد
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/9/1397تاریخ : 

  خورداحداث پایانه های صادراتی قارچ خوراکی امسال کلید می
صادراتی قارچ خوراکی در شهرستان شهریار، به منظور تسهیل در توزیع و دسترسی آسان مشتریان به این های احداث پایانه

خوردمحصول امسال کلید می .  
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش  غالمرضا تقوی، ورزی، پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشا به نقل از 

ها در ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این پایانهمدیرکل دفتر امور گلخانه
راستای راه اندازی شبکه مویرگی توزیع قارچ خوراکی و توزیع آن در استان تهران و کل کشور و عرضه قارچ خوراکی به ویژه با 

شودسب هولوگرام، به منظور شفاف سازی مسیر عرضه احداث میبرچ . 
وی با بیان این که تفاهم اولیه واگذاری زمین و جانمایی آن در یکی از میادین میوه و تره بار شهرستان باغستان میان شهرداری این 

شود یک هکتار زمین در قالب دازی میشهرستان و انجمن صنفی قارچ ساخته شده است،افزود: در جانمایی اول که به زودی راه ان
غرفه واگذار خواهد شد 13 . 

تقوی ادامه داد: در جانمایی دوم، زمینی به مساحت دو هکتار در شهریار شناسایی و تصویب شد که تا پایان دی ماه امسال کلنگ 
زیع شودها تودرصد قارچ کشور از محل این پایانه ۴0احداث آن به زمین زده شود که بر این اساس،  . 

گیردها صورت میهای موقت و سنتی و یا به صورت مستقیم به رستورانوی گفت: در حال حاضر عرضه قارچ خوراکی در بازار . 
ای برای مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی اظهار کرد: با توجه به تدوین برنامه

های تخصصی ها آشپزی با قارچ و راه اندازی رستورانها برگزاری جشنوارهقارچ در کشور، یکی از راهکار افزایش سرانه مصرف
 .قارچ است

های جهانی مصرف سرانه این محصول وی سرانه مصرف قارچ در ایران را یک کیلوگرم اعالم کرد و افزود: تا رسیدن به شاخص
 .فاصله زیادی داریم

رف جهانی قارچ خوراکی را دو کیلوگرم و اروپا را چهار کیلوگرم برای هر نفر اعالم کرد و گفت: تهیه تقوی در پایان سرانه مص

های قارچ از جمله اقدامات برای اعتماد سازی مردم و افزایش مصرف این محصول استبرچسب هولوگرام برای بسته . 
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 

 ایرنا  – 19/9/1397تاریخ :

هزار تن سیب در سردخانه ها ذخیره شدپنجاه   
هزار تن سیب در  750مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی از ذخیره سازی  -ایرنا -تهران

برای تامین نیاز هموطنان خبر داد و گفت: پیش بینی الزم برای تامین بازار شب یلدا و عید نوروز انجام شده سردخانه های کشور 
 .است

« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی امسال را « شکرهللا حاجی وند « توصیف کرد و افزود: امسال « سال نیاور سیب

میلیون تن سیب درختی در سطح  3.2 هزار تن به  220هکتار تولید شد که از این میزان از ابتدای سال تاکنون هزار  252

 .کشورهای هدف صادر شده است
 .وی تاکیید کرد: حجم صادرات سیب از ایران مشخص بوده و تاثیر چندانی در قیمت سیب درختی در بازار داخلی ندارد

هزار هکتار تولید شد که این میزان پارسال به  249سطح  میلیون تن در 3.4به میزان  95وی تصریح کرد: سیب درختی در سال 
هزار هکتار افزایش یافت اما بررسی ها نشان می دهد امسال نسبت به سال گذشته با کاهش اندک تولید مواجه  252میلیون ن در  3.7

 .هستیم
هزار تن از کشور  354نزدیک  59هزار تن و در سال  321نزدیک  94حاجی وند درباره صادرات این محصول نیز گفت: در سال 

هزار تن رسید 605جهش چشمگیری داشت و به  96صادر شد که این رقم در سال  . 
میلیون تن سیب درختی در سطح زیرکشت پنج میلیون و  90به گفته وی، ساالنه  هزار هکتار در اقصی نقاط جهان کشت می  300

تان رتبه چهارم تولید قرار دارد و پس از چین و هندوستان رتبه سوم سطح شود که ایران از لحاظ تولید پس از چین، آمریکا و لهس
 .زیرکشت را داراست

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که عرضه سیب درختی به بازار داخلی و حفظ 
هزارتن سیب درختی در سردخانه های کشور موجود است و  750بازار صادراتی از برنامه های این وزارتخانه است، گفت: اکنون 

 .در برخی استان ها با ذخیره باال مواجه هستیم بنابراین مشکل و کمبودی برای تامین بازار داخلی نداریم
این  هزار تن برای شب عید سیب درختی تامین شد و امسال نیز به همان میزان امکان تامین داریم 20حاجی وند گفت: سال گذشته 

 .درحالیست که تامین بازار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد
وی علت صادرات موفق سیب درختی در سال گذشته را توسعه روابط سیاسی با کشورهای هدف، تهاتر سیب و موز و تسهیل برخی 

 .قوانین برای صادرکنندگان دانست
تومان است درحالی  500از باغ تا بارانداز بین سه هزار تومان تا سه هزار و  وی تصریح کرد: اکنون قیمت سیب درختی درجه یک

که پس از خروج محصول از بارانداز و سردخانه با قیمت های گزافی به فروش می رسد که باید مورد کنترل دستگاه های نظارتی 
  .قرار بگیرد

درختی رخ داده و بنابراین صادرات این محصول تاثیری در حاجی وند بر این باور است که نوسان نرخ ارز پس از برداشت سیب 
 .افزایش نرخ داخلی این محصول نداشته است

 تغییر ارقام و اصالح باغ های سنتی در دست اجراست **
مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی افزود: تغییر ارقام و اصالح باغ های سنتی به مدرن از 

ه های اولویت دار معاونت امور باغبانی است به طوری که امسال برای نخستین بار نهال گواهی شده دانه دارها و هسته دار برنام
 .فجر اصفهان رونمایی و در اختیار باغداران قرار گرفت

اصفهان و خراسان و  در این روش با استفاده از پیوندک، سرشاخه و اندام تکثیری از باغ های مادری موجود در :وی اضافه کرد

 .سایر مناطق ارقام تجاری برداشته و در باغات درجه سه پیوند داده می شود که همچنان این اقدام در دستور کار است
حاجی وند افزود: در بحث افزایش تولید و توسعه باغ های سیب درختی عواملی همچون کنترل آفات و بیماری ها، روند تامین نهاده 

موم و کودشیمیایی در حال انجام است و مشکلی در این خصوص نداریمهای مورد نیاز س . 
وی به تشکیل میز سیب در ارومیه و دماوند و همچنین ایجاد زنجیره تولید سیب در سالجاری با محوریت تولید کنندگان و 

موثر باشد صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: این فرایند می تواند در روند تولید و صادرات سیب درختی کشور . 
حاجی وند با تاکید بر این که سیب درختی مورد نیاز کشور تامین و کافی است و هیچ مشکلی در این خصوص نداریم ادامه داد: برای 

هزارتن سیب درختی وجود دارد 20بازار شب عید آمادگی عرضه بیش از  . 
هزار تومان است و در سطح  9هزار تا  3ی ها بین به گزارش ایرنا، امسال قیمت هر کیلوگرم سیب درختی در سطح عمده فروش
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هزار تومان عرضه می شود 13هزار تا  8خرده فروشی ها بین  . 
میلیون تن انواع محصوالت  22میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و نزدیک  120بر اساس آمارهای موجود، امسال بیش از 

 .باغی در کشور تولید شده است
 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 ولیدات زراعی ت

ایرنا  – 21/9/1397تاریخ :   

 چغندر قند خراسان شمالی کام دام ها را شیرین می کند
چغندرکاران خراسان شمالی با گالیه از آنچه که قیمت پایین این محصول عنوان می کنند، می گویند که بر سر  -ایرنا -بجنورد 

دامداران مانده انددوراهه فروش محصول به کارخانه قند و یا  . 

به گزارش ایرنا، عالوه بر تفاوت فاحش قیمت خرید چغندر قند در کارخانه نسبت به بازار، چغندرکاران در صورت 
تحویل محصول به کارخانه، باید برای دریافت مطالبات خود مدت زیادی انتظار بکشند که گاه از یکسال نیز تجاوز می 

 .کند
ی از آنان علیرغم تعهدی که در ازای دریافت بذر، کود و نهاده های کشاورزی به این وضعیت موجب شده که برخ

 .کارخانه دارند، محصول خود را به عنوان خوراک دام به دامداران بفروشند
یک چغندرکار شیروانی با ابراز نارضایی از قیمت پایین خرید تضمینی محصول در کارخانه قند گفت: کارخانه هر 

ا عیار کیلوگرم چغندر ب لایر می خرد و حال آنکه عمده چغندر تولیدی عیار پایین تری  122درصد را سه هزار و  16

 .دارد که افت قیمت نیز می خورد
محمدعلی زارعی که محصولش را به علت مشکل نقدینگی زودتر از موعد برداشت کرده، افزود: محصول من عیار 

ادی نداشت و آنرا به دامداران فروختمپایینی داشت که فروش آن به کارخانه صرفه اقتص . 
برابر قیمت تضمینی آن عنوان کرد و افزود: البته این مبلغ نیز با توجه به  2وی قیمت خرید چغندر قند در بازار را تا 

 .افزایش هزینه های تولید محصول، چندان برای کشاورزان راضی کننده نیست
ه قند شیروان تعهد دارد، گفت: اکنون بر سر دوراهی قرار گرفته ام یک چغندرکار بجنوردی که برای فروش به کارخان

چرا که قیمت خرید کارخانه بسیار پایین است و چندین ماه نیز باید برای دریافت مطالبات خود صبر کنم و عمل عمل به 

 .تعهد هم جریمه در پی دارد
ی کنند و افزوداصغر گریوانی از مسئوالن مربوطه خواست به مشکالت کشاورزان رسیدگ از فروش محصول به  :

 .کارخانه چیزی عاید کشاورز نمی شود چرا که با هزینه های باالی تولید و حمل و نقل، عمال سودی حاصل نمی شود
یک کشاور دیگر نیز گفت: در وضعیت کنونی اگر کشاورز محصول چغندر قند تولیدی خود را برای خوراک دام انبار 

می شود کند، سود بیشتری عایدش . 
محسن همایونی با اشاره به باال بودن قیمت خوراک دام، افزود: روستایی مجبور است تفاله همان چغندری را که ارزان به 

هزار لایر خریداری کند 18کارخانه تحویل داده، با قیمت هر کیلوگرم  . 
 وسوسه فروش چغندر به دامداران  **

تایید گفته های چغندرکاران گفت: قیمت تضمینی این محصول راهبردی  عضو انجمن خبرگان کشاورزی خراسان شمالی با

 .بسیار پایین است و کشاورز وسوسه می شود محصول خود را به عنوان خوراک دام به دامداران بفروشد
 10یوسف شادلو اظهار داشت: کشاورزانی که چغندرقند خود را زودتر جمع آوری کرده بودند محصوالت آنان عیاری بین 

درصد داشت که در صورت تحویل به کارخانه قند، سودی عاید آنان نمی کرد و برخی به ناگزیر محصول خود را  14تا 

 .روانه بازار کردند
ار باالتری دارد نیز با توجه به قیمت پایین کارخانه، رغبتی برای تحویل آن در وی اظهار داشت: حتی چغندری که عی

 .کشاورزان برنمی انگیزد
شادلو افزود: قیمت خرید تضمینی محصوالت راهبردی همچون چغندر قند و گندم بسیار پایین است و بر این اساس برای 

صوالت ندارندکشاورز صرفه اقتصادی ندارد اما چاره ای نیز جز کشت این مح . 
لایر دانست و افزود: این در حالی است  500درصد را کمتر از سه هزار و  16وی قیمت هر کیلوگرم چغندرقند با عیار 

 .که این محصول در بازار، قیمتی افزون بر پنج هزار لایر دارد که البته این نیز جوابگوی هزینه های کشاورزان نیست
هزار  16غندر قند در کارخانه و بازار در حالی است که تفاله این محصول افزون بر شادلو اظهار داشت: قیمت پایین چ

لایر به فروش می رسد و دامداران که قدرت خرید این نهاده دامی را ندارد از چغندر قند به عنوان خوراک دام بهره می 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 .برند
 

 تردید چغندرکاران برای تحویل محصول به کارخانه قند **
ولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: چغندرکاران استان علیرغم قرارداد و تعهد معاون بهبود ت

 .خود، برای تحویل محصول خود به کارخانه قند تردید دارند
محمدجواد تشکری به خبرنگار اظهار داشت: قیمت محصول در بازار افزایش پیدا کرده و کشاورزان ترجیح می دهند 

به جای تحویل به کارخانه، با قیمت باالتری در بازار بفروشند محصول خود را . 
وی با بیان اینکه کشاورزان باید به قرارداد با کارخانه پایبند باشند، گفت: شکر جزو محصوالت راهبردی است که باید 

ه کارخانه همکاری کشور در تامین آن به خودکفایی برسد و کشاورزان باید بر اساس تعهد خود در تحویل محصول خود، ب

 .الزم را در این زمینه داشته باشند
لایر عنوان کرد و افزود:  35درصد را سه هزار و  16تشکری، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم چغندر قند با عیار 

ن کارخانه قند شیروان براساس شیوه نامه اقدام به خرید تضمینی محصول کشاورزان می کند که این قیمت در بازار نوسا

 .دارد
میلیارد لایر از  200معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: پارسال یکهزار و 

مطالبات چغندرکاران منطقه توسط کارخانه قند شیروان پرداخت شد و امسال هم تا پایان مهرماه کل مطالبات آنان به 

درصدی پرداخت شده است 100صورت  . 
درصد مطالبات چغندرکارانی که اقدام به تحویل محصول خود به کارخانه  40ن اینکه از مهرماه تاکنون تشکری با بیا

روزه به تعهد خود عمل می کرد که تاکنون این امر  45کرده اند، پرداخت شده، افزود: کارخانه قند باید در بازه زمانی 

 .صورت گرفته است
مطالبات چغندرکاران را به موقع پرداخت کند، گفت: قرار است مشوق هایی وی ضمن تاکید بر اینکه کارخانه قند باید 

 .برای کشاورزان در نظر گرفته شود تا انگیزه آنان برای تحویل محصول به کارخانه بیشتر شود
 چغندر قند، زیر دندان دام ها  **

ت باالی علوفه دامی، برخی کارشناس مسئول چغندر قند سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: به دلیل قیم

  .دامداران از چغندر قند به عنوان علوفه دامی استفاده می کنند
فاطمه ستایش مهر، قیمت هر کیلوگرم چغندرقند در بازار را پنج تا هفت هزار لایر و قیمت تضمینی آنرا در کارخانه سه 

ان عیار، قیمت چغندرقند تحویلی به کارخانه ها درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به میز 16لایر با عیار  122هزار و 

 .مقداری نوسان خواهد داشت
این کارشناس چغندرقند خراسان شمالی به کشاورزان توصیه کرد تا محصول خود را به کارخانه قند تحویل دهند و افزود: 

ار باالیی برخوردار استچغندرقند علوفه ای نیز وجود دارد که برای مصرف دام ها استفاده می شود که از وزن بسی .  
ستایش مهر گفت: چغندرکاران استان به علت سرمازدگی در سال های گذشته، امسال به کشت پاییزه این محصول روی 

  .خوش نشان ندادند
هکتار از کشتزارهای استان، چغندرقند نشایی پاییزه کشت  500وی با بیان اینکه امسال برنامه ریزی شده بود در سطح 

ت: در این کشت بذر چغندرقند، پاییز در یک منطقه گرمسیری کشت و بعد از سرما به استان منتقل و به صورت شود، گف

  .نشایی در مزارع کشت می شود که این طرح نیز به علت اختصاص نیافتن اعتبارات مورد نیاز، اجرایی نشد
هزار و  2هم اکنون برداشت محصول چغندرقند از سطح  ارهای این استان آغاز شده که پیش بینی هکتار از کشتز 800

  .هزار تن محصول برداشت شود 90می شود از این سطح 
به گزارش ایرنا به نقل از یکی از مسئوالن شرکت تولیدی قند شیروان تاکنون چغندرکاران خراسان شمالی و استانهای 

هزار تن محصول به این کارخانه تحویل داده اند 135همجوار  . 
هزار تن چغندر قند تحویل کارخانه قند شیروان شده بود و صف های طوالنی برای  230همین زمان افزون بر پارسال در 

 .تحویل محصول تشکیل می شد
مسئول حراست شرکت تولیدی قند شیروان گفت: قیمت تضمینی چغندر قند به صورت کشوری تعیین می شود و ما هیچ 
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 .دخالتی در آن نداریم
رنگار ایرنا اظهار داشت: این شرکت نیز برای افزایش قیمت چغندر قند، اقداماتی را داشته تا در سال احسان کابلی به خب

 .های آینده کشاورزان رغبت بیشتری برای کشت و فروش این محصول به این کارخانه داشته باشند
عمل نکردن به تعهد خود، وی افزود: کشاورزانی که برای فروش چغندر قند با این کارخانه پیمان دارند در صورت 

 .جریمه سنگینی خواهند شد
کابلی بدون ارائه آماری از میزان تعهد چغندرکاران به کارخانه گفت: امسال بیشتر کارخانه های چغندر قند با کاهش خرید 

 .محصول مواجه شده اند زیرا سطح زیر کشت محصول کاهش یافته است
پارسال در تحویل چغندر رکورد داشت، امسال چغندر کمتری تحویل گرفته وی اظهار داشت: حتی کارخانه قند جوین که 

 .است
کابلی در خصوص طرح کشت چغندرقند نشایی انتظاری پاییزه در استان گفت: این طرح ها باید در استان اجرا شود تا 

 .سطح کشتزار های چغندر قند کاهش نیابد
مختلف همکاری دارد اما در این خصوص تاکنون برنامه ای  وی افزود: کارخانه قند شیروان برای اجرای طرح های

 .نداشته چرا که باید در بودجه مصوب شرکت به تصویب برسد
با وجود تماس های تلفنی مکرر خبرنگار ایرنا برای دریافت نظرات مدیر و مسئوالن کارخانه قند شیروان، آنان از 

 .پاسخگویی به وی در این خصوص خودداری کردند
ه قند شیروان از قدیمی ترین واحدهای تبدیلی در شمال شرق کشور است که ظرفیت اسمی تبدیل این واحد مصرف کارخان

  .چهار هزار تن چغندر قند در شبانه روز است
بیشترین سطح زیر کشت چغندر قند در استان خراسان شمالی مربوط به شهرستان های شیروان، فاروج، اسفراین و مانه و 

 .سملقان است
 لینک خبر 
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 تولیدات زراعی 
 تاریخ : 1397/9/17 – ایرنا 

 هیچ محصول تراریخته ای تولید نمی شود
در کشور تولید  رییس انجمن علمی ایمنی زیستی گفت: در حال حاضر هیچ محصول تراریخته )مهندسی ژنتیک( –ایرنا  –قزوین 

 .نمی شود که البته این موضوع با توجه به سالمت باالی این محصوالت جای خوشحالی ندارد
دکتر بهزاد قره یاضی عصر شنبه در حاشیه همایش زیست سالمت و پیشرفت انسان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برخالف 

کشور وجود دارد، این محصوالت از سالم ترین و پاک ترین غذاها در دنیا  تبلیغات منفی و نادرست که در خصوص تراریخته ها در
  .به شمار می روند

وی اظهار داشت: با وجود مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی متنوع در تهران و دیگر استان ها به لحاظ فناوری تولید محصوالت 
له تبلیغات منفی و فناوری هراسی هنوز به جز موارد آزمایشی موفق به تراریخته در کشور مشکلی نداریم اما به دالیل مختلف از جم

  .تولید انبوه این گونه محصوالت در کشور نشده ایم
درصد محصوالت با استفاده از سموم و  82قره یاضی با بیان اینکه محصوالت کشاورزی به سه دسته تقسیم می شوند، افزود: 

بخش سالم و غیرسالم تقسیم می شوند 2دسته نیز خود به  کودهای شیمیایی تولید می شوند که این .  
وی ادامه داد: اگر سموم باقی مانده در این دسته از محصوالت کم تر از شاخص های تغیین شده باشند سالم بوده و اگر از حد معمول 

  .بیشتر باشند این محصوالت در ردیف ناسالم قرار می گیرند
گفت: ارگانیک دسته دوم از محصوالت کشاورزی هستند که در مجموع یک درصد تولیدات دنیا را رییس انجمن علمی ایمنی زیستی 

  .شامل می شوند
وی ادامه داد: قیمت گران و هزینه بسیار باالی تولید به همراه آفالتوکسین موجب شده تا سهم محصوالت ارگانیک در تولیدات 

  .کشاورزی دنیا بسیار محدود باشد
ر داشت: برخالف تصور عمومی مبنی بر سالمت کامل محصوالت ارگانیک این باور اشتباه است و نه تنها این قره یاضی اظها

محصوالت به نسبت سالم بودن و فایده نسبت به دیگر محصوالت برتری ندارند بلکه به دلیل داشتن آفالتوکسین در مواردی مضر نیز 
  .هستند

اس نتایج آزمایشگاهی به دلیل اینکه مبارزه موثر با آفات در کشت های ارگانیک انجام رییس انجمن علمی ایمنی زیستی گفت: براس
برابر  10نمی شود و این مساله بستر رشد قارچ ها را در گیاه فراهم می آورد، آفالتوکسین موجود در محصوالت ارگانیک تا 

  .محصوالت غیرارگانیک می رسد
درصد تولیدات کشاورزی  17ه نام تراریخته یا مهندسی ژنتیک شده وجود دارند که وی اظهار داشت: دسته دیگری از محصوالت ب

دنیا را به خود اختصاص داده اند که البته سهم آن در کشور ما تقریبا صفر بوده و هر موادی از این نوع که در میهن ما مصرف می 
  .شود، وارداتی است

ت و فناوری استفاده شده، باید این محصوالت را جزو پاک ترین و سالم ترین قره یاضی گفت: به دلیل شیوه تولید این نوع محصوال
  .محصوالت کشاورزی دانست

وی اظهار داشت: متاسفانه فناوری هراسی که به صداوسیما نیز راه یافته و از طریق برخی برنامه های آن به سطح عموم و جامعه 
خی کارشناسان تصور نادرستی در خصوص محصوالت تراریخته داشته منتفل می شود، موجب شده تا بسیاری از مردم حتی بر

  .باشند
رییس انجمن علمی ایمنی زیستی ادامه داد: این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی نسبت به سالمت محصوالت تراریخته تاکید 

  .دارد و کشورهای اروپایی نیز در حال گسترش تولیدات خود به این روش هستند
امه داد: سالمت این محصوالت توسط وزارت بهداشت و درمان نیز تایید شده و در شورای ایمنی زیستی نیز مصوباتی برای وی اد

ترویج و توسعه کشت تراریخته داشته ایم و حتی مجلس شورای اسالمی به عنوان قانون گذار دولت را در این خصوص مکلف کرده 
  .است

ین ایمنی زیستی کشت و برداشت محصوالت تراریخته در کشور مجاز است و دولت نیز برای قره یاضی اظهار داشت: براساس قوان
  .فراهم کردن زمینه در این خصوص مکلف شده است

 پنبه تراریخته برای اولین بار در کشور بزودی تولید می شود  **
در دنیا موفق به تولید برنج تراریخته شدند اما  وی با بیان اینکه محققان و دانشمندان ایرانی در سال های گذشته برای اولین بار

متاسفانه به دلیل برخی سیاست های اشتباه در دوره های گذشته در کنار سوداگری فناوری هراسان که با تولید این محصوالت به 
زمایشگاهی متوقف شد و به منافع آنها آسیب می رسید، در کنار تبلیغات منفی همین افراد در رسانه ها، این محصول در مرحله تولید آ

  .تولید انبوه نرسید
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قره یاضی با بیان اینکه دانشمندان کشورمان موفق به کسب فناوری تولید پنبه تراریخته شده اند، اظهار داشت: این محصول بزودی 
  .تولید می شود و امیدواریم با حمایت مسئوالن بزودی به کشت انبوه برسد

ین فناوری می تواند مناطقی از کشور مانند مکران سیستان و بلوچستان که زمانی قطب تولید پنبه بود وی اظهار داشت: دستیابی به ا
و به دلیل شیوع یک آفت در قبل از انقالب کشت این محصول در آنجا از رونق افتاد را دوباره احیا کند و زمینه اشتغال افراد زیادی 

  .را فراهم آورد
پزشکان، طرفداران محیط زیست، متخصصان کشاورزی و بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و انجمن ایمنی زیستی متشکل از 

  .استاندارد و ایمنی است و حفظ محیط زیست و سالمتی انسان را دنبال می کند
است که به تصویب مجلس شورای اسالمی نیز رسیده است 1383قانون ایمنی زیستی مربوط به سال  .  

 
 لینک خبر 
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 تولیدات زراعی 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/9/1397تاریخ :   

  رسددرصد میدرصدی مصرف محصوالت ارگانیک در ایران/ تولید محصوالت ارگانیک در ایران به کمتر از یک 20افزایش 
درصد افزایش  20تا  1۵ها از جمله ایران نورانی گفت: مصرف محصوالت ارگانیک نسبت به مدت مشابه سال قبل در تمامی کشور

 .داشته است
رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی

درصدی مصرف محصوالت ارگانیک در دنیا خبر داد و  20تا  1۵در نشست خبری یازدهمین جشنواره ارگانیک تهران از افزایش 
درصد افزایش داشته است 20تا  1۵نسبت به مدت مشابه سال قبل  گانیک در ایرانمحصوالت ارگفت: خوشبختانه مصرف  . 

درصد افزایش داشته است، افزود: امسال  ۵وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک در ایران نسبت به سال گذشته 
اتحادیه اروپا هستند برای اولین سال در جشنواره ارگانیک تمامی محصوالت ارگانیک و دارای گواهی . 

را به خود اختصاص داده است ۴3کشور تولیدکننده محصوالت ارگانیک رتبه  179اکنون ایران از به گفته نورانی، هم . 
دار تولید ارگانیک برشمرد و گفت: امسال رئیس انجمن ارگانیک ایران خرما، کشمش، انار و گل محمدی را جزو محصوالت اولویت

المی در برنامه ششم توسعه تولید محصوالت ارگانیک در دستور کار قرار گرفته است که بدین منظور وزارت در مجلس شورای اس
استان خوزستان، فارس، اصفهان و زنجان توسعه دهد ۴جهاد کشاورزی در نظر دارد محصوالت ارگانیک را در  . 

بایست همه ساله تولید این محصوالت را مه ششم توسعه، میوی ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن تولید محصوالت ارگانیک در برنا
های تولیدکننده قرار گیریمافزایش دهیم تا در رتبه خوبی در بین کشور . 

رقمی برای تولید محصوالت ارگانیک خبر داد و گفت: انجمن برای تولید محصوالت ارگانیک  18این مقام مسئول از کد شناسه 
کننده مشخص شودده تا کلیه مشخصات محصول از ابتدای تولید تا مصرفرقمی را انتخاب کر 18شناسه  . 

هکتار به سطح زیرکشت خرمای ارگانیک اختصاص دارد، بیان کرد:  200هزار و  3نورانی با اشاره به اینکه در منطقه روتک 
روپا هستند و در نهایت محصوالتشان را ها دارای گواهی اتحادیه اکشاورز تولیدکننده این محصول هستند که تمامی آن 990اکنون هم

کنندهای هدف صادر میبا قیمت مناسب به بازار . 
بار یک غرفه به عرضه محصوالت ارگانیک اختصاص دارد، رئیس انجمن ارگانیک ایران با اشاره به اینکه در میادین میوه و تره

 30کنند که از این تعداد به عرضه محصوالت می فروشگاه در سطح کشور تحت پوشش انجمن ارگانیک ایران اقدام ۶7گفت: 
 .فروشگاه در تهران مشغول به فعالیت هستند
استان به صورت  ۴دار خرما، کشمش، گل محمدی و انار را در محصول اولویت ۴وی ادامه داد: اگر چه وزارت جهاد در ابتدا 

رغم کاهش تولید پسته تولید قابل توجهی داریم به طوری که علی پایلوت در دستور کار خود قرار داده است، اما در پسته ارگانیک نیز
 .ناشی از سرمازدگی در سطح ایران، اما تولید پسته ارگانیک کاهش چندانی نداشته است

ها سهم صادرات محصوالت ارگانیک نسبت به نورانی درباره آخرین وضعیت صادرات محصوالت ارگانیک، افزود: با وجود تحریم
سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده استمدت مشابه  . 

 2رسد، افزود: میلیون هکتار می ۶رئیس انجمن ارگانیک ایران با اشاره به اینکه سطح زیرکشت محصوالت ارگانیک در دنیا به 
ن و چین رتبه اول تا های استرالیا، آرژانتیکنندگان ارگانیک در دنیا ثبت شدند که کشورهزار کشاورز به عنوان تولید 700میلیون و 

اندسوم تولید را به خود اختصاص داده . 
را یکصد میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: بیشترین سرانه مصرف به  201۶وی گردش جهانی محصوالت ارگانیک در سال 

دهای آلمان، فرانسه و آمریکا اختصاص دارهای سوئد، دانمارک و سوئیس و بیشترین بازار فروش به کشورکشور . 
های آسیا، آفریقا و آمریکای التین است، اظهار کرد: درصد تولید محصوالت ارگانیک مربوط به کشور 8۴نورانی با اشاره به اینکه 
پا به عرصه تولید محصوالت ارگانیک گذاشته در حالی که انجمن طی این مدت بدون حمایت دولت در  8۵انجمن ارگانیک از سال 

این محصوالت کار کرده استبحث استانداردسازی تولید  . 
رسد، بیان کرد: درصد می 1اکنون تولید محصوالت ارگانیک در ایران به کمتر از رئیس انجمن ارگانیک ایران با اشاره به اینکه هم

ها از این بخش صورت گرفته استدرصد برسد، این امر بدان معناست که تمامی حمایت 1اگر تولید این محصول در ایران به  . 
گران و تقلب در آن وی ادامه داد: هر زمانی که بازاری همچون ارگانیک خواهان داشته باشد، بدیهی است که سودجویی سوءاستفاده

ها در بازار گرفته ایم تا جلوی این تقلبای انجام دادهنامهکننده تفاهمشود که بدین منظور با سازمان حمایت از مصرفبازار بیشتر می
ارت کار انجمن نیستشود چرا که نظ . 

نورانی با اشاره به اینکه نظارت فرهنگسازی در جلوگیری از تقلب نقش بسزایی دارد، گفت: بر این اساس به افرادی که خواهان 
کنیم که حتما گواهی محصوالت ارگانیک را از فروشنده تقاضا کنند چراکه محصول مصرف محصوالت ارگانیک هستند توصیه می

انیک نیستفاقد گواهی ارگ . 
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های های شیمیایی در حد استاندارداین مقام مسئول درباره تفاوت محصول سالم و ارگانیک، گفت: محصوالت سالم از سموم و کود
های مجاز در کشت های شیمیایی هستند و تنها از نهادهکنند در حالیکه محصوالت ارگانیک فاقد سموم و کودمجاز جهانی استفاده می

شوداستفاده میاین محصوالت  . 
وی با اشاره به اینکه ارقام تولید محصوالت ارگانیک از تنوع زیادی برخوردار است، افزود: محصوالت ارگانیک در صنایع غذایی، 

شودحبوبات، محصوالت باغی، زراعی، صنایع جانبی، گیاهان دارویی، آرایشی و بهداشتی استفاده می . 
انیک مخالف تولید محصوالت تراریخته است، بیان کرد: این در حالیست که امروزه آمریکا برای نورانی با اشاره به اینکه انجمن ارگ

اکنون از افرادی که دارای مجوز تولید محصوالت مختلف تراریخته در ایران هستند کند و همجهان سوم این محصوالت را تولید می
کنندباید پرسید که چرا اقدام به تولید این محصوالت می . 

پذیر جای دنیا امکانئیس انجمن ارگانیک ایران با اشاره به اینکه امکان تولید محصوالت ارگانیک به صورت صددرصد در هیچر
های زراعی و باغات ما به بعد در ایران، بسیاری از زمین ۴0های شیمیایی از دهه نیست، گفت: با توجه به ورود سموم و کود

توان همین خاطر امکان تولید محصوالت ارگانیک به صورت صددرصد میسر نیست، اما میگرفتار فلزات سنگین هستند که به 
 .درصد تولید محصوالت سالم را افزایش داد

 ۴0تا  30های تولید دهد که قیمت محصوالت ارگانیک نسبت به محصوالت سالم به دلیل افزایش هزینهها نشان میوی ادامه داد: آمار
ها و بیماران خاص از غذا و محصوالت ارگانیک استفاده کنند چرا که شود که مهدکودکمواره توصیه میدرصد باالتر است، اما ه

خواهند از مشکالت بیماری به دور باشند، باید هزینه باالتری را صرف کنندافرادی که می . 
آذر ماه در  30تا  22بار از میوه و تره نورانی در پایان تصریح کرد: یازدهمین جشنواره ارگانیک تهران با همکاری سازمان میادین

شودبوستان گفتگو برگزار می . 
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 تولیدات دام و طیور
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 17/9/1397تاریخ : 

  منطقه آزاد ماکو و آذربایجان غربی ظرفیت باالیی در تأمین دام سبک و سنگین کشور دارند
توان به سهولت های استان آذربایجان غربی و شرقی میها و استفاده از پتانسیلاختمسئوالن بر این باورند که با فراهم شدن زیرس

  .گوشت موردنیاز کشور را تأمین کرد
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ؛ محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان تصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اق 

غربی در نشست خبری امروز که در محل سازمان دامپزشکی برگزار شد، اظهار کرد: استان آذربایجان دروازه ورود ایران به 
کندیترکیه، قفقاز و اروپا برای تأمین کاالهای اساسی مردم در شرایط خاص فعلی کمک فراوانی م . 

ها در این استان تأثیر بسزایی در های فعلی در حوزه صادرات و واردات، هماهنگ شدن زیرساختوی افزود: با توجه به محدودیت
 .ترمیم کسری گوشت قرمز مورد نیاز کشور دارد

و موضوعات مهم دیگر  های دارو، سوخت و مسائلشهریاری تصریح کرد: استان آذربایجان غربی این آمادگی را دارد تا در زمینه
 .را حل و فصل کند

کل دامپزشکی آذربایجان غربی داده شدهای خوراک دام به ادارهاختیار صدور مجوز نهاده   
استفاده از ظرفیت استان آذربایجان غربی و منطقه آزاد  :مسعود محمدیان مدیرکل قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی، گفت

تواند داشته باشدهای خوراک دام کمک فراوانی میز به گوشت و نهادهماکو در جهت تأمین نیا . 
کل آذربایجان غربی جهت تأمین نیاز گوشت های خوراک دام به ادارهوی افزود: توافق تفویض اختیار صدور مجوز بهداشتی نهاده

استفاده از کشتارگاه صنعتی خوی در جهت  کشور از طریق واردات دام زنده از ماکو و ایجاد کشتارگاه صنعتی در منطقه و همچنین
تواند از طریق ترکیه محل تبادلی برای صادرات به اروپا باشددام سبک و سنگین داده شده است چرا که این استان می . 

 استان آذربایجان غربی در تأمین دام سبک و سنگین موردنیاز تأثیر بسزایی دارد
گمرک رسمی در آذربایجان غربی موجود است  6اکنون ادامه این نشست، اظهار کرد: همکامیار داهیم مدیرکل آذربایجان غربی در 

شودهای موردنیاز از این طریق انجام میکه برای واردات دام سبک و سنگین، گوشت قرمز و نهاده . 
 .وی تصریح کرد: امیدواریم این توافقات اثرات خوبی برای کشور در بر داشته باشد

میلیارد مترمکعب آب از رودخانه ارس 5انتقال ساالنه   
هزار هکتار اراضی در این منطقه داریم، اظهار کرد:در  140غالمرضا سلیمانی مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه حدود 

راهم شدهزار هکتار اراضی ف 1۴0از رودخانه ارس برای  میلیارد متر مکعب آب ۵دولت تدبیر و امید، امکان انتقال ساالنه  . 
رود که در صددیم آن را توسعه دهیمهای اصلی ما به شمار میوی افزود: زنجیره گوشت قرمز از اولویت . 

سلیمانی ادامه داد: ما دو مرز بازرگان با صد سال سابقه داریم که بزرگترین گمرک کشور با جمهوری آذربایجان و گمرک دیگر با 
تبادالت خوبی در این راستا داشته باشیمتوانیم قفقاز و آسیای میانه است که می . 

توان از آنها به عنوان های گمرک بازرگان و نخجوان میمدیرعامل منطقه آزاد ماکو در پایان تصریح کرد: با فراهم شدن زیرساخت

های دامی استفاده کردیک ترمینال برای ورود دام زنده و نهاده . 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 باشگاه خبرنگاران جوان – 19/9/1397تاریخ : 

  میلیارد ریال به بهره برداری می رسد 180مزرعه پرورش مرغ مادر گوشتی با سرمایه 
میلیارد لایر به بهره برداری می رسد 180ای بالغ بر رش مرغ مادر گوشتی در شرق کشور با سرمایه مجهزترین مزرعه پرو .  

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  ای پرورش و تولید هزار قطعه  ۵۵به نقل از سازمان اقتصادی کوثر، مزرعه  
میلیون قطعه جوجه یک روزه گوشتی در یک دوره کامل را داراست، در منطقه کمتر توسعه  7/۵مادر گوشتی که قابلیت تولید  مرغ

 .یافته روستای قنداب از توابع شهرستان فریمان در استان خراسان رضوی به بهره برداری می رسد
به روزترین فناین پروژه که دارای بهترین شرایط امنیت زیستی مزارع پرورشی و  ها و سیستم کامالً اتوماتیک می باشد، در  آوری 

نفر به صورت غیرمستقیم را دارا می باشد 1200نفر به صورت مستقیم و بیش از  ۵۵قالب زنجیره، امکان اشتغال آفرینی بیش از  . 
هکتاری محل احداث پروژه، فواصل بهداشتی به خوبی رعایت شده و با استفاده از مدرن ۶0با توجه به مساحت  ترین تجهیزات و  

رود به کاهش میزان مصرف انرژی و  های تولید این فارم، انتظار می استاندارترین مصالح و بهره گیری از عایق حرارتی در سالن
تیجه، باعث صرفهجلوگیری از هدر روی آن، کمک شایانی شود که در ن تولید محصوالتی با بهترین کیفیت خواهد  جویی در هزینه 

 .شد
شود که با کاهش درصد خطا، از بروز هرگونه همچنین تمامی لوازم و تجهیزات کنترلی در این فارم به صورت اتوماسیون انجام می 

آیداشتباه احتمالی نیروهای کارگری نیز جلوگیری به عمل می  . 
میلیارد لایر و با مشارکت  180ای بالغ بر ن و مجهزترین مزرعه پرورش مرغ مادر گوشتی در شرق کشور با سرمایه تری مدرن

رسدبرداری می آغاز و اینک به بهره  9۵بانک کشاورزی از ابتدای سال  . 
یههای تابعه گروه سرما الزم به ذکر است پروژه مذکور متعلق به زنجیره شمال شرق کشور از شرکت گذاری کشاورزی کوثر  

های اقتصاد  باشد که در سال حمایت از کاالی ایرانی و در راستای تحقق اهداف و سیاست وابسته به سازمان اقتصادی کوثر می
رسدبرداری می یافته کشور به بهره مقاومتی، تولید و اشتغال در مناطق کمتر توسعه   
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 حبوبات
ایرنا  – 20/9/1397تاریخ :   

 ممنوعیت صادرات حبوبات و کره از دی ماه امسال
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابالغ بخشنامه ای اعالم کرد که صادرات انواع حبوبات و کره از ابتدای دی ماه  -ایرنا -تهران

 .امسال ممنوع است
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، برخی از فعاالن در حوزه حبوبات پیش از این درخصوص کمبود نخود در ماه های آینده هشدار داده 

بودند که دولت صادرات این کاال را ممنوع کندو خواسته  .  
یکی از مدیران عامل شرکت های بسته بندی خشکبار شهریورماه امسال در گفت و گو با ایرنا ضمن گالیه از وضعیت بازار حبوبات 

لتی از محل واردات اظهار داشت که بخشی از نخود مورد نیاز کشور از محل تولید داخل و بخشی به عنوان کاالی اساسی با ارز دو
  .تامین می شود که به دلیل اخذ نشدن عوارض گمرکی برای صادرات، همان محصول وارداتی، صادر می شود

مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی در این باره به خبرنگار « فرامک عزیز کریمی»با این حال 
هزار هکتار تولید می شود در حالی که نیاز  550هزار تن نخود در سطح زیرکشت  270سط ایرنا توضیح داد که سالیانه به طور متو

هزار تن نخود و لپه است 260مصرفی کشور حدود  .  
وی درباره اینکه آیا احتمال کمبود این محصول برای ماه های آینده وجود دارد، افزود: احتمال کمبود نخود در شرایط موجود وجود 

رانی در این خصوص نداشته باشندندارد و مردم نگ .  
« رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی کشور نیز به ایرنا گفته بود، در سال های اخیر در ابتدای فصل برداشت « محمد آقاطاهر

 محصول، دالالن و تجار ایرانی و خارجی اقدام به خرید و صادرات این محصول می کنند و در ماه های پایانی هر سال، کشور با
 .کمبود این محصول مواجه می شود تا جایی که مجبور به واردات نخود بی کیفیت می شویم

وی تاکید کرده بود، در شرایط کنونی اقتصاد، دولت و وزارت جهادکشاورزی باید از صادرات محصول نخود و سایر مواد غذایی به 
کشور را با کمبود مواد غذایی مورد نیاز مواجه کندشکل رسمی و غیررسمی جلوگیری کنند، زیرا ادامه این روند می تواند  . 

« رئیس شورای ملی نخود کشور به ایرنا گفت که در سال های اخیر نخود با ارز مبادله ای و اکنون با ارز رسمی « ناصر مرادی

د به کشور وارد هزار تن نخو 88ماهه سال گذشته حدود 9تومانی وارد کشور می شود به طوری که براساس آمار گمرک در  4200
 .شد که عمده آن نخود روسی بی کیفیت بود

وی اعالم کرد، با توجه به افزایش نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی به واردات نخود، احتمال آن می رود که نخود بی کیفیت به کشور 
محصول مواجه کندوارد و دوباره صادر شود که همین اتفاق می تواند بازار صادراتی ایران را با مشکل بی کیفیتی  . 

حال پس از گذشت سه ماه از هشدارها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای اعالم کرده که صادرات انواع کره، نخود 
های رسمی ازجمله لوبیا سفید، بامبارا های رسمی، لوبیا، لوبیا رسمی، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، سایر لوبیارسمی )لپه(، سایر نخود

وبیای چشم بلبلی(، لوبیایی چشم بلبلی، سایر انواع لوبیا، عدس، باقاال، نخود کفتری، سایر محصوالت نباتی و مواد نباتی و )نوعی ل
های نباتی، آخال و سایر محصوالت فرعی نباتی ممنوع استتفاله . 

شوندعیت نمیبراساس این بخشنامه، چنانچه این محصوالت در مناطق آزاد تولید شده باشد، مشمول این ممنو .  
 لینک خبر 
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 خاک

 ایرنا  – 18/9/1397تاریخ : 

 باالترین فرسایش آب و خاک دنیا در ایران است
نگران معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برخی چالش های زیست محیطی در کشور را -ایرنا -یاسوج

کننده توصیف کرد و گفت هم اینک باالترین میزان هدررفت منابع آب فسیلی و تجدید شونده و همچنین فرسایش خاک و مواد ژنتیکی 
 .در دنیا حتی در بین کشورهای آفریقایی مربوط به ایران است

حمد بدون اشاره به میزان فرسایش خاک به گزارش ایرنا، عیسی کالنتری شامگاه یکشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویرا
میلیارد متر مکعب برآورد می  75در ایران ،اظهار داشت: در حالی که میزان تولید منابع آب تجدید شونده در کشور ساالنه حدود 

میلیارد متر مکعب است 95شود اما میزان مصرف بیش از  . 
درصد فراتر می رود125درصد باشد اما این رقم از  40 وی گفت: در حالی که میانگین مصرف ساالنه آب باید کمتر از . 

کالنتری تاکید کرد که بسیاری از خسارت های زیست محیطی ناشی از رفتارهای غلط و برنامه ریزی ناصحیح دست اندرکاران نظام 
 .اجرایی و قانونگذاری کشور بوده است

میلیارد مترمکعب آب اضافی و جدید برای تولیدات  36امین حدود وی گفت: هم اینک بر اساس برنامه ششم توسعه ،دولت متعهد به ت
 .بخش کشاورزی است اما این مهم با توجه به شرایط موجود و کمبود منابع آبی قابلیت اجرایی ندارد

 درصد درختان و جنگل های بلوط حوزه زاگرس اشاره کرد و گفت: بروز این چالش زیست35کالنتری به پدیده خشکیدگی بیش از 
سال گذشته است 40محیطی ناشی از رفتارهای غلط در  . 

 .وی تصریح کرد که نسل امروز به هیچ وجه حافظان خوبی برای نسل آینده نبوده و همه چیز را برای خود خواسته است
 

 درصد صنایع تولیدی کشور مبنای زیست محیطی ندارند80 **
های زیست محیطی اش به موضوع توسعه پایدار به عنوای راهبرد اساسی کالنتری در بخش دیگری از سخنان و در عین حال گالیه 

سال گذشته قربانی بسیاری از خواسته های نابجا شده است 40محیط زیست ظرف  :دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت . 
یجاد نشده و حتی موقعیت درصد از کارخانه ها و صنایع تولیدی در کشور بر مبنای مسائل زیست محیطی ا 80وی افزود: بیش از 

 .یابی و ساخت بسیاری از این کارخانه ها از ابتدا اشتباه بوده است
کالنتری گفت: آن زمان که صنایع آب بر و با هزینه و مصرف باالی آب باید در کنار سواحل شمالی و جنوبی کشور جانمایی و ایجاد 

و این صنایع در مسیر نادرست در مراکز و مناطق کویری کشور  می شدند محیط زیست و سایر دستگاه های نظارتی مانع نشدند
 .همچون اصفهان و اراک ساخته شدند

کالنتری با بیان اینکه امروزه مشکالت زیست محیطی و آلودگی در اصفهان کمتر از تهران نیست، گفت: بر اساس برآوردها هر 
میلیون متر مکعب در سال  15 کارخانه با تولید یک میلیون تنی فوالد اسفنجی در کشور حداقل  .لیتر در ثانیه( آب نیاز دارد15)

کیلومتری از  30درصد کارخانه ها و صنایع تولیدی در دنیا در فاصله حدود 90وی ابراز داشت: این در حالی است که بیش از 
 .سواحل دریاها قرار دارند

ه در تهران و کرج ناشی از نیروگاه شهید رجایی در غرب درصد آلودگی های ساالن20وی تصریح کرد: حتی به طور میانگین عامل 
 .تهران است

کالنتری گفت که یکی از چالش ها و مشکالت اساسی در اقتصاد ایران و کاهش محسوس سرانه تولید ناخالص در کشور وجود همین 
 .کارخانه های بدون کارایی و توجیه اقتصادی در کشور است

ت که برخی رانت های نفتی ، یارانه ای و نفوذ برخی افراد و فشارها در ایجاد این نوع رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گف
 .کارخانه های بدون توجیه اقتصادی در کشور نقش داشته اند

20وی ابراز داشت: بر اساس چشم انداز  هزار دالر باشد که هم اینک این 17ساله کشور میزان تولید ناخالص داخلی در کشور باید 

ر از پنج هزار دالر استرقم کمت . 
 

 مسمومیت با ازون در تیرماه امسال در تهران **
کالنتری همچنین به سایر مولفه ها و شاخص های آلودگی در منابع زیست محیطی در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های 

 .اساسی در این زمینه وجود خودروهای دیزلی در کالن شهرهاست
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در تیرماه امسال بیش از هفت روز مسمومیت با ازون در معاون رئیس جمهوری و 
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 .تهران و برخی کالن شهرها گزارش شد
هیات وزیران، تردد  1390هزار خودرو دیزلی در شهر تهران شماره گذاری شده که با توجه به مصوبه سال 100بیش از 

هرها از جمله تهران ممنوع استخودروهای دیزلی فرسوده در کالنش . 
کالنتری گفت: برخی از این خودروها فرسوده و از رده خارج شده اند که همچنان به دلیل برخی مشکالت و تحریم ها مجبور به تردد 

 .در خیایان های تهران و برخی کالن شهرها هستند
جدید با استانداردهای روز دنیا کرده که تاکنون به  هزار خودرو70رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: البته دولت درخواست 

 .دلیل وجود تحریم ها این مهم محقق نشده است
درصد آلودگی های زیست محیطی در تهران در فصل زمستان ناشی از تردد همین خودروهای دیزلی با 67وی ابراز داشت: بیش از 

ودروهای بنزین سوز استدرصد مربوط به خ2استانداردهای یورو دو، سه و چهار و تنها  . 
ازون از آالینده های ثانویه هواست یعنی گاز ازون بطور مستقیم از منابع متحرک یا ساکن مانند خودروها و صنایع منتشر نمی شود 

شدت  بلکه با واکنش برخی گازها مانند اکسیدهای نیتروژن،ترکیبات آلی و هیدروکربن ها ایجاد می شود و میزان غلظت این آالینده با
 .گرفتن نور خورشید در ماه های گرم سال افزایش می یابد

راهدار مهربان و مسئولیت پذیر این استان که در اقدامی تحسین  2در نشست امروز شورای اداری کهگیلویه وبویراحمد همچنین 
ازمان حفاظت محیط زیست برانگیز یک قالده گرک در بند ظرف پالستیکی را نجات داده بودند با حضور عیسی کالنتری رئیس س

 .کشور تجلیل شدند
  لینک خبر
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 خاک 
 ایرنا  – 19/9/1397تاریخ : 

 آلودگی خاک کشاورزی مازندران، نزدیک به مرز بحران
زمین های کشاورزی منطقه مرکزی مازندران )زمین های حاشیه رودخانه های  هزار هکتار از 95نتایج تحقیقات  -ایرنا  -ساری 

سیاهرود در قائمشهر و جویبار و بابلرود در بابل( نشان می دهد که خاک کشاورزی استان به لحاظ آلودگی به عناصر فلزات سنگین 
 .)سرب ، نیکل و کادمیوم( به مرز بحران نزدیک شده است

، کارشناسان و دست اندرکاران تحقیقاتی و آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران روز به گزارش خبرنگار ایرنا
دوشنبه در همایش روز جهانی پاسداشت خاک، نسبت به روند تخریب و فرسایش خاک استان ابراز نگرانی کرده و بر 

ن تاکید کردندلزوم مدیریت منابع آب و خاک با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و نابودی ان در استا . 
آنان تخریب و آلوده کردن خاک در اثر رها شدن انواع ضایعات، پسماندها و فاضالب شهری و روستایی، مصرف سموم 

و کودهای شیمیایی و فعالیت های صنعتی را به عنوان مهمترین آسیب های تهدید کننده حیات خاک مازندران، نگران کننده 

 .دانستند
نقطه 28تن زباله در مازندران تولید می شود که همچنان عمده آن در  100سه هزار و  طبق آمارهای رسمی روزانه

 .جنگلی استان دپو و دفع می شود
ذکر این نکته مهم است که همچنان صدها تن زباله در گوشه و کنار مناطق ساحلی و جنگلی استان رها شده و با گذشت 

ز آنجا وارد زمین ها و محصوالت کشاورزی و دریا می شودزمان شیرابه این حجم زباله وارد رودخانه ها و ا .  
محققان حفاظت محیط زیست و کشاورزی مازندران در این همایش، ادامه بی توجهی و رها سازی زباله ها در طبیعت، 

و دفع غیر بهداشتی زباله و نفوذ شیرابه ها به خاک و آب های زیر زمینی و همچنین ورود انواع فاضالب های شهری 

  .صنعتی به زمین را عامل تخریب و فرسایش خاک برشمردند
میلیون هکتار اراضی قابل کشت و  51میلیون هکتار است که از این میزان  165بر پایه آمار رسمی، وسعت کشور شامل 

میلیون هکتار اراضی در چرخه کشت است 18.5 . 
راضی کشاورزی زراعی و باغی در چرخه کشت،ساالنه از آنجاییکه استان مازندران با سهم حدود نیم میلیون هکتار ا

حدود هفت میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی تولید و به بازارهای مصرف عرضه می کند و نقش مهمی درامنیت 
 .غذایی کشور دارد و لذا توجه به خاک و حفاظت از زمین به عنوان مهمترین بستر تولید ضروری است

هزار هکتار 95زش کشاورزی مازندران در این همایش گفت که نتایج تحقیقات بر روی سرپرست مرکز تحقیقات و آمو
زمین کشاورزی مرکزی استان نشان می دهد که آلودگی خاک به لحاظ فلزات سنگین زیر حد بحران است اما با توجه به 

  .تنوع تولیدات محصوالت کشاورزی در استان باید به حفاظت خاک بیشتر توجه شود
رضا رمضانپور با بیان اینکه مدیریت زباله ها، دفع فاضالب های صنعتی و شهری و مصرف سموم کشاورزی محمود 

در استان باید در بین مردم به درستی صورت بگیرد، اضافه کرد: البته بررسی ها و آزمایشات مختلف دانشگاه علوم 

محصوالت کشاورزی مازندران وجود ندارد پزشکی و استاندارد نشان می دهد که باقی مانده سموم در هیچ یک از . 
وی درعین حال هشدار داد که خاک بستر تولید پایدار محصوالت کشاورزی مازندران است و اینکه در خاک آلوده 

 .محصوالت کشاورزی ناسالم تولید شود، محتمل است
ان می کند، بنابراین سالم نگه داشتن وی توضیح داد: خاک آلوده به طور طبیعی مواد غذای آلوده را وارد چرخه غذایی انس

  .این عنصر مهم زیستی، از اهمیت زیادی برخوردار است
سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران با بیان اینکه اکنون دانش فنی تولید محصوالت ارگانیک در بین 

نج گل سر سبد تولیدات محصوالت کشاورزی محققان و کارشناسان کشاورزی استان وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه بر

هکتار از زمین های شالیزاری نکا تولید ارگانیک برنج اغاز شده است 10، در 95استان است، از سال  . 
وی با اشاره به اینکه شبدر برسیم به عنوان کود آلی در کشت ارگانیک برنج استفاده می شود، ادامه داد: استفاده از 

با آفات نیز از روش های بیولوژیکی در تولید برنج ارگانیک استحشرات مفیددر مقابله  . 
هزار تن برنج سفید ،  50هزار هکتار زمین شالیزاری دارد و ساالنه با تولید بیش از یک میلیون و  230مازندران 

 .درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند42
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ساری نیز در این همایش به اهمیت استفاده صحیح از ضایعات عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
و باقی مانده محصوالت کشاورزی و دفع درست آن با هدف حفظ خاک کشاورزی در مازندران اشاره کرد و گفت: 

 .سوزاندن کاه وکلش شالی ، کلزا و گندم صدمات جدی بر ساختار خاک وارد می کند
کره زمین و نقش بهره برداران محصوالت کشاورزی در نحوه استفاده از زمین  محمد صادق زاده به افزایش دمای هوای

 .اشاره کرد و ادامه داد: نباید به خاک و هوا با سوزاندن ضایعات کشاورزی و ایجاد کربن صدمه وارد کنیم
ه و کلش را به آتش هر سال شمار زیادی از شالیکاران به رغم هشدارهای متعدد کارشناسان برای انجام کشت دوم برنج، کا

می کشند که عالوه بر آلودگی هوا ناشی از دود سیاه، میکرواورگانیزم و مواد آلی خاک را از بین برده و به حاصلخیزی 

 .خاک نیز صدمه جدی وارد می کنند
ا توجه به این استاد دانشگاه علوم کشاورزی ساری به فرسایش خاک در اثر سیالب در مازندران اشاره کرد و ادامه داد: ب

رخنه خشکسالی در استان و پائین رفتن آب حفره های زیر زمینی، می توان با تهیه طرح ها، سیالب را برای تغذیه آب 

 .های زیر زمینی هدایت کرد
صادق زاده ورود انواع فاضالب های شهری و صنعتی به زمین را از دیگر عوامل تخریب و فرسایش خاک در استان 

فت: بررسی ها نشان می دهد که تاالب ها عامل اصلی پاالیش آالینده ها هستند و صد البته باید بر مازندران دانست و گ

 .اساس برنامه جامع این کار صورت بگیرد
هزار هکتار زمین های کشاورزی مازندران  20اجرای عملیات حفاظتی خاک در  **  

ک ورزی حفاظتی به عنوان یکی از برنامه های ریس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به اهمیت آموزش و اجرای خا
هزار هکتار از زمین های کشاورزی با اجرای عملیات حفاظتی  20محوری کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: امسال 

 .خاک زیر کشت کلزا و گندم رفته است
ده توصیف کرد و افزود: عزیزهللا شهیدی فر بدون اعالم آماری، فرسایش و تخریب خاک کشاورزی استان را نگران کنن

ورزی حفاظتی روشی نوین برای جلوگیری از فرسایش و به هم خوردن توازن و تعادل مواد موجود در خاک با به خاک

 .کارگیری شیوه های علمی در کاشت، داشت و برداشت محصول است که در دستور کار قرار گرفته است
شود تا بقایای گیاهان پیشین الی است زیرا این کوشش سبب مییکی از مزیت های خاک ورزی حفاظتی مقابله با خشکس

درون خاک، به شکل یک کود گیاهی خوب برای زمین درآید و زمین را به شکل یک اسفنج ظرفشویی درآورد و در نتیجه 

ندآبی می کرود و کمک بسیار بزرگی برای مقابله با خشکسالی و کم تر در زمین فرو میآب باران و شبنم راحت .  
وی دانشگاه، کارشناسان کشاورزی، محققان و بهره برداران را مسئول حفاظت از خاک کشاورزی مازندران دانست و 

ادامه داد: در حالی که با تدبیر دولت جلوی تغییر کاربری غیر مجاز در استان به درستی گرفته شده و به ندرت انجام می 
ینده های ناشی از فاضالب شهری و صنعتی و در برخی مواقع مصرف سموم شود، اما رها شدن زباله ها ، ورود انواع آال

 .کشاورزی از دغدغه های جدی در حفاظت از خاک استان است
شهیدی فر، کشت گلخانه ای و کشاورزی حفاظتی را از برنامه های توسعه ای و پایدارتولیدات محصوالت کشاورزی در 

به گواهی انجام آزمایشات مختلف دانشگاه علوم پزشکی و استاندارد ،تولیدات  مازندران عنوان کرد و اظهار داشت: امروز

 .محصوالت کشاورزی استان سالم و عاری از سموم است
وی چگونگی عملیات شخم و شیار و استفاده از ماشین آالت متناسب با زمین های زراعی و باغی در دشت و زمین های 

ای کاهش مصرف آب و حفظ ساختار خاک نباید از تراکتورهای غالت در شیب دار استان را مهم دانست و گفت: بر

 .شالیزارهای استان استفاده شود و بر اساس تصمیم سازمان ممنوع است
50هزینه احیاء خاک هر هکتار زمین ** هزار دالر500هزار تا   

 50آلودگی، تخریب و فرسایش  معاون حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه هزینه احیاء خاک هر هکتار ناشی از

هزار دالر تخمین زده می شود، افزود: همه باید قدر محیط زیست استان را بدانیم و از آن به درستی استفاده کنیم500تا  . 
محمود علی رکنی با بیان اینکه آلودگی زیست محیطی مازندران در اثر مشکالت تولید، جمع آوری و دفع زباله همچنان 

میلیون متر مکعب فاضالب شهری و صنعتی و مصرف 200استان است، ادامه داد: تولید ساالنه یک دغدغه جدی 

میلیارد متر مکعب آب کشاورزی که با انواع آالینده ها همراه است، خطری جدی علیه آب و هوا و خاک استان است2.5 . 
ل های اخیر به تفکیک زباله از مبداء و سال دانست و بیان داشت: اگرچه در سا100وی زمان تولید یک سانتیمتر خاک را 
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ایجاد کارخانه کمپوست و زباله سوز در استان توجه شده است، اما هر روز تاخیر در اجرای این طرح ها ،یعنی نزدیک 

  .شدن به مرز بحران آب و خاک استان است
شعار امسال هفته گرامیداشت خاک ' پنجم دسامبر برابر با چهاردهم آذر به عنوان روز جهانی خاک نام گذاری شده است و 

 .است و به همین مناسبت امروز دوشنبه همایشی در ساری برگزار شد 'خاک مهم ترین بستر مدیریت منابع آب در جهان
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 20/9/1397تاریخ : 

  چغندرقندنیازی به واردات شکر نداریم/ ضرورت تجدیدنظر در نرخ خرید تضمینی 
  .مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت جهاد گفت: با توجه به ذخایر شکر در انبارها، حداقل تا پایان سال نیازی به واردات نداریم

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهادکشاورزی در گفت گروه  

، درباره آخرین وضعیت کشت چغندر قند پاییزه در سال زراعی جدید اظهار کرد: برای سال اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار هکتار عملیات کشت  13ها ابالغ شده که تاکنون حدود هزار هکتار چغندر قند پاییزه به استان 23زراعی جدید برنامه کشت 

 .صورت گرفته است
ها تحویل داده شده که یک میلیون تن آن مربوط به چغندر قند پاییزه استمیلیون تن چغندر قند به کارخانه ۴به گفته وی، تاکنون  . 

توان آمار دقیقی از میزان تولید شکر چغندرقند بهاره کماکان ادامه دارد، تصریح کرد: براین اساس نمییزدانی با بیان اینکه برداشت 
 .اعالم کرد

افزود: با توجه به افزایش  98-97مجری طرح چغندر قند با انتقاد از نرخ خرید تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه برای سال زراعی 
رود که تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی صورت گیرد، چرا که قیمت خرید مطابقتی با یهای تولید و تورم انتظار مهزینه
های روز تولید نداردهزینه . 

وی ادامه داد: اگرچه درخواست تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه را به شورای اقتصاد دادیم، اما تا زمان 
عالم کردتوان درصدی را اتصویب نهایی نمی . 

 .یزدانی در پایان تصریح کرد: با توجه به ذخایر شکر موجود در انبارها، حداقل تا پایان سال نیازی به واردات نداریم
 لینک خبر 
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 خشکسالی
 ایرنا  – 20/9/1397تاریخ : 

 خشکسالی در کشور چارچوب مدون و مصوب ندارد
مشاور عالی وزیر کشاورزی گفت: موضوع خشکسالی در کشور تاکنون چارچوب مدون و مصوب نداشته است -ایرنا  -مشهد  . 

در مراسم پایانی دومین جشنواره ملی فناوری های آب در مشهد افزود: اگر سید محمد حسین شریعتمدار عصر سه شنبه 

 .نتوانیم بحران آب را حل کنیم، عاقبت کشورهای عراق ، سوریه و سومالی در انتظار ما خواهد بود
وی اظهار داشت: مساله آب در ایران قابل حل است، در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در خصوص 

آب مایوس نیستیم بحران . 
متر مکعب است، گفت: هنوز به وضعیت بحرانی غیر  100وی با بیان اینکه هم اکنون سرانه آب در کشور یکهزار و 

 .قابل جبران نرسیده ایم
مشاور عالی وزیر کشاورزی ادامه داد: نسل ما وارث بحران آب است و برای جلوگیری از این بحران باید نقشه راه وجود 

شدداشته با . 
 .شریعتمدار افزود: در حال حاضر نقشه راهی که همه نسبت به آن اتفاق نظر داشته باشند، وجود ندارد

وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای برگزاری دومین کنفرانس اقتصاد آب در حال انجام است، اظهار داشت: کنفرانس ها 

ی کشور داشته باشندو همایش ها باید برنامه راهبردی و عملیاتی برای چالش ها . 
 .در این مراسم از مخترعان و فعاالن برتر در حوزه آب قدردانی شد

دومین جشنواره ملی فناوریهای آب با تمرکز بر موضوع آبهای نامتعارف، به همت دانشگاه فردوسی و معاونت فناوری 

روز در مشهد برگزار شد 2نهاد ریاست جمهوری مدت  .  

  لینک خبر
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 خشکسالی
 ایرنا  – 19/9/13978تاریخ : 

 پاییزه شدن خشکسالی در مازندران
استمرار روند کاهشی بارندگی مازندران در پرباران ترین فصل در تقویم سال آبی ) پاییز( می رود تا سایه تلخ  -ایرنا -ساری 

تمام فصول سال برگستره این خطه شمال کشور پهن کندخشکسالی را در  . 

هر چند در مهرماه مازندران از بارندگی خوبی برخوردار بوده است اما بررسی ها نشان می دهد که بارندگی در ابان و 

روز اول اذرماه روند کاهشی داشته است 15 .  
رش استانداردبه گزارش خبرنگار ایرنا، براساس نقشه پهنه بندی به روش شاخص با  (SPI)  در حالی که در یک ماه منتهی

اکثر مناطق مازندران در ترسالی متوسط و خفیف قرار داشت این بررسی نشان می دهد که در یک ماه منتهی  97به مهر 
به آبان روند بارش ها به سمتی پیش رفت که بخش زیادی از نقاط این استان در منطقه خشکسالی خفیف و نرمال قرار 

ته استگرف . 
در رامسر به عنوان یکی از مناطق پرباران مازندران واقع در غرب 97بر اساس این گزارش به عنوان نمونه در مهرماه 

برابر دوره آماری کوتاه مدت بود 2میلمتر باران بارید و این میزان بارندگی حدود  516این خطه شمال کشور  . 
میلیمتر رسید به طوری که نسبت به ماه قبل بارش  131ن در این منطقه به این درحالیست که در آبان ماه میزان بارش بارا

درصد کاهش نشان می دهد 58تا سه برابر و نسبت به دوره آماری نیز  . 
ایستگاه باران سنجی نشان می دهد که در آبان ماه بارش باران در تمام این ایستگاه ها  15بررسی هواشناسی مازندران از 

به مهرماه داشت و برآورد می شود که این روند برای ماههای بعد نیز تداوم داشته باشدروند کاهشی نسبت  . 
هزار هکتار از اراضی شالیزاری که بیشتر آن در مناطق  13( به دلیل خشکسالی حدود 96-97در سال زراعی گذشته )

 .مرکزی و شرق مازندران واقع است، زیر کشت نرفت
راعی رشد باران در نخستین فصل ز ***  

مدیرکل هواشناسی مازندران هم روند کاهش باران را در این خطه شمال کشور با مقایسه ماههای مهر و آبان مورد تایید 
درصد افزایش  70نسبت به مدت مشابه در سال پیش تا  97قرار داد و گفت: اگر چه بارش باران در این استان در مهرماه 

اه روند کاهشی یافته به طوری که میانگین افزایش بارش در مقایسه با مدت مشابه به یافت ولی در آبان ماه و تا اواسط آذرم

درصد رسید 26حدود  . 
میانگین افزایش باران در  97روز از گذشت سال آبی  70محمدرضا رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: در مجموع در حدود 

فزایشی در ماههای آینده به دلیل این که پاییز پرباران درصد رسید و این روند ا 30مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 

 .ترین فصل در استان های شمالی از جمله مازندران محسوب می شود، تکرار نخواهد شد
درصدی باران را به خصوص در مناطق غرب مازندران شاهد 70وی افزود: اگرچه ما در فصل پاییز در مهرماه افزایش 

ی ذخیره آب ) سدهابودیم، ولی ضعف زیرساختی برا میلیون متر مکعب است، باعث شد  400که در مازندران کمتر از  (

 .تا بارش سیالبی باران ضمن وارد کردن خسارت چند ده میلیارد تومانی به دریا بریزد و کمتر دست کشاورزان را بگیرد
 برف پفکی  ***

ی کاهش دامنه خشکسالی در مازندران باید به بارش مدیرکل هواشناسی مازندران اضافه کرد: عالوه برآن دلخوشی ما برا
برف در ارتفاعات باشد که این اتفاق خوشایند حداقل تاکنون رخ نداده است وبرف موجود در ارتفاعات و مناطق کوهستانی 

 .نیز پفکی و با الیه نازکی نمی تواند کم آبی ما را در فصل تابستان جبران کند
میلمتر آن در  252میلمتر است که تاکنون  700انگین بارش باران در مازندران حدود رضوی اظهار داشت: در مجموع می

میلمتر باران  400ماهه آینده افزون بر  9حدود سه ماهه سال زراعی جاری تامین شد و باید انتظارداشته باشیم که در 

 .ببارد تا به نرم سال قبل برسیم
 روند کاهشی بارش ها در مازندران  ***

امل شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: بررسی حدود نیم قرن وضعیت جوی این استان نشان می دهد که روند مدیر ع

میلیمتر دهه  550به حدود  70میلمتر دهه  800بارندگی در این خطه شمال کشور کاهشی است و به طوری که از حدود 

رسید 90 . 
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درصدی  10ی آب رودخانه های استان نیز با کاهش افزون بر ابراهیم یخکشی افزود: همچنین در یک دهه اخیر میزان دب
درصدی  40میلیون متر مکعب رسید و با وجود افزایش  900هزار و  3میلیون متر مکعب به  500هزار و  4از 

درصد کاهش روبرو شد 39بارندگی در مازندران برای دو ماهه سال زراعی جاری میزان دبی رودخانه ها با  . 
 45عمده در کاهش بارندگی را مربوط به حوزه آبگیر سدهای مازندران دانست و گفت: هم اکنون حدود وی نگرانی 

درصد از ظرفیت سدهای این خطه شمال کشور آبگیری شد، این در حالیست که میانگین آبگیری بزرگترین سد ) شهید 

درصد رسید 27رجایی ( به حدود  . 
درصد از ظرفیت سد  60را برای سال زراعی پیشرو منوط به پرشدن حداقل یخکشی اطمینان نسبی برای کاهش تنش آبی 

 .شهید رجایی در ساری دانست
 مدیریت منابع آب  ***

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران تنها راهکار برای غلبه بر کم آبی و روند کاهشی باران را مدیریت منابع 
ست و گفت: باید کشاورزان نسبت به آبگیری آببندان ها اطالع رسانی شوند و آب در تمام حوزه ها از جمله کشاورزی دان

 .با مدیریت بهینه منابع آب بتوانیم بر کم آبی غلبه داشته باشیم
مهدی رازجویان افزود: عالوه بر آن باید برای ساخت سدهای جدید در راستای مهار آب های سطحی اهتمام بیشتری 

  .صورت گیرد
درصد در مناطق روستایی  47درصد در مناطق شهری و  53هزار نفر جمعیت دارد که  283یون و میل 3مازندران 

 .سکونت دارند
هزار از خانوارهای استان مازندران بهره  350هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که بیش از  470مازندران حدود 

نوع از محصوالت از جمله  15ی کنند که در نوع محصوالت کشاورزی در استان تولید م 72بردار کشاورزی هستند و 

 .برنج، مرکبات، کیوی و گل و گیاه رتبه نخست کشور را دارد

 
 
 
  لینک خبر
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 خشکسالی 
 ایرنا  – 17/9/1397تاریخ : 

 آبخیزداری عالج خشکسالی
طرح های آبخیزداری یکی از مهمترین راه های مقابله با بحران کم آبی در ایران به ویژه استان مرزی اجرای  -ایرنا  -بیرجند 

 .خراسان جنوبی است که تلفات منابع آب و خاک در چند دهه اخیر شدت فزاینده ای داشته است
دید وقوع سیالب ها، کاهش عمر مفید به گزارش ایرنا، تغییر اقلیم و خشکسالی عالوه بر تحمیل هزینه های اقتصادی منجر به تش

  .مخازن، از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش تولیدات کشاورزی شده است
میلیون متر مکعب آب و شاید هم بیشتر، از دشت های عطش زده خراسان جنوبی به ناکجا آباد روانه می شود، این  700ساالنه 

ن، منتظر توجه و تامین اعتبار کافی است، کاش بیابان های عطش زده، درحالی است که نسخه شفابخش این ماجرا روی میز مسئوال
  .آبخیزداری را فریاد می کشیدند

خراسان جنوبی در ردیف پنج استان بحرانی کشور قرار گرفته، استانی که حاال درگیر خشکسالی ویرانگر، مهاجرت های پر چالش و 
النش را مطالبه کند تا اندکی از آالم خشکسالی های پیش بینی شده برای آن کاهش البته فرونشست زمین شده است، باید تمام توان مسئو

  .یابد
نسخه عالج این درد بی پایان که انگار سرطانی مهلک است توسط مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری مدام به این مسئول و آن 

که بهترین راه نجات استان اجرای کامل طرح های آبخیزداری نماینده ارسال می شود تا شاید همه همصدا شوند و دیگران هم بدانند 
  .است

آبخیزداری به مجموعه ای از فعالیت های بیولوژیکی، بیومکانیکی، مکانیکی و برخی از رفتارهای مدیریتی در بخش مرتعداری و 
ریق احداث بندها و سدها، تراس بندی و بیابان زدایی گفته می شود از جمله عملیات مکانیکی می توان به اصالح شیب آبراهه ها از ط

  .بانکت سازی، دیواره سازی برای حفاظت کناره ها و بستر رودخانه و سایر اشاره کرد
کاشت گونه های گیاهی مناسب، کشت نواری، کشت درختان با هدف جلوگیری از فرسایش خاک، جنگل کاری و سایر از جمله 

محسوب می شود اقدامات بیولوژیکی در طرح های آبخیزداری .  
مقابله با گسترش بیابان، توسعه مراتع بذر کاشت، مدیریت ترکیب گیاهان مرتعی نیز از اقداماتی دیگری است که در طرح های 

  .آبخیزداری مورد توجه قرار می گیرد
تا  20کارشناسان این حوزه معتقدند؛ به ازای هر هکتار اجرای عملیات آبخیزداری می توان بین  از حجم آب نگهداری  درصد 25

  .شده و ذخیره ای در سفره های زیرزمینی را افزایش داد
 

میلیون هکتار  7.5فقط یک میلیون هکتار از  **  
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به وجود واقعیت های انکار ناپذیر درباره 

: ساالنه حدود کیفیت آبخیزداری گفت   .میلیون متر مکعب روان آب در استان جاری و اغلب از دسترس خارج می شود 700
میلیون هکتار اعالم کرد که بعد از تقسیم استان تاکنون با توجه به شرایط  7.5علیرضا نصرآبادی، حوضه های آبریز استان را 

ی اجرایی شده که به قبل از پروژه های صندوق توسعه مربوط می اعتباری تنها در یک میلیون هکتار عملیات سازه های آبخیزدار
  .شود

 
میلیون متر مکعب  70ذخیره سازی ساالنه  **  

سازه آبخوان و آبخیزداری با هدف کنترل و بهره وری از روان آب و سیالب،  600هزار و  2وی اظهار داشت: در این سطح حدود 
ش آبی و خاکی کار شده استکاهش اثر پدیده خشکسالی، کنترل اثر فرسای .  

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، حجم ذخیره شده آب در سازه هایی که قابل اندازه گیری بوده است را با توجه به 
این میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود: ساالنه با وجود خشکسالی ها،  46بارندگی های استان در چند ساله گذشته از هشت تا 

  .اتفاق خوشایند را در سازه های آبخیزداری استان شاهد هستیم البته این آمار ذخیره سازی فقط شامل سازه های آبخیزداری است
وی با توجه به عملیات های بیولوژیکی، هاللی های آبگیر، حوضچه های کوچکی که در نقاط مختلف دشت ها اجرا شده، کاشت گونه 

میلیون متر مکعب  70تا  50خیره سازی نزوالت و روان آب ها را در سطح حوزه های آبخیز ساالنه بین های گیاهی و سایر آمار ذ
  .عنوان کرد

 
 طرح حیاتی  24 **
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سازه در حال اجراست، که تاکنون تعدادی از آن ها به اتمام  78شهرستان استان با  11طرح در  24نصرآبادی اظهار داشت: امسال 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان آذر ماه به بهره برداری می رسد 70دود رسیده و تعدادی نیز ح .  

هزار متر مکعب به حجم ذخیره سازی سازه های آبخیزداری اضافه می شود 200میلیون و  2وی یادآور شد: با اجرای این طرح ها  .  
میلیارد  16ه را از محل صندوق توسعه ملی حدود مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، اعتبارات امسال این حوز

میلیارد تومان آن تخصیص یافته و مقرر شده تا قبل از پایان سال تخصیص کامل داشته باشد 6تومان اعالم کرد که تاکنون بیش از  .  
استانی به این امر میلیون تومان از محل اعتبارت  900وی درباره اعتبارات استانی این طرح ها گفت: حدود هشت میلیارد و 

  .اختصاص یافته که اگر محقق شود در اجرای این طرح ها بسیار سودمند خواهد بود
نصرآبادی ادامه داد: اکنون عملکرد مثبت آبخیزداری، هزینه کمتر نسبت به احداث سد و همچنین اجرای سریع و زودبازده بودن آن 

تظار داریم در این حوزه همکاری بیشتری با منابع طبیعی وجود داشته برای همه مسئوالن روشن و واضح است، بر این اساس ان
باشد، از جمله تخصیص کامل اعتبارات مصوب و پایداری رقم های اعتباری ویژه مانند صندوق توسعه برای طرح های این حوزه 

  .که نقش آن در استان مشهود است
 

 قنات هایی که احیا شدند  **
وبی که به سبب اجرای طرح های آبخیزداری در استان افتاده است را یادآور شد که مهمترین آنها زنده وی اظهار داشت: اتفاقات خ

  .شدن تعدادی از قناتهای خشکیده بود
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: از جمله قنات هایی که در پایین دست محدوده عملیات اجرایی آبخیزداری 

رفتند، می توان به قنات غیاث الدین حوضه مود شهرستان سربیشه که کامال خشک شده بود و دوباره زنده شد اشاره جان تازه ای گ
  .کرد

وی اضافه کرد: همچنین قنات صقوری شهرستان قاینات که دبی آن افزایش یافت تا حدی که مردمی که از این مناطق مهاجرت کرده 
د و فتح آباد بشرویه مانند این نمونه ها در استان زیاد است به همین دلیل امروز تعداد زیادی از بودند دوباره به محله های خود برگشتن

  .روستاییان متقاضی اجرای طرح های آبخیزداری در روستاهایشان هستند
ای طرح های آبخیزداری میلیارد تومان برای اجر 40نصرآبادی به تنظیم تفاهم نامه بین استاندار و سازمان جنگلها برای تامین اعتبار 

  .اشاره کرد و افزود: تخصیص به موقع و کامل این اعتبار می تواند نقش بسزایی در عملکرد بخش آبخیزداری استان داشته باشد
گاهی حل یک مشکل زمانی سخت و زمان بر می شود که راه حل نامفهوم و ناپیدا باشد، اما امروز درمان پدیده خشک شدن قنات ها، 

ت های خطرناک و حتی سیل هایی که تخریب های هولناکی را به همراه داشته، تاجایی که هنوز با گذشت بیش از سه یا فرونشس
  .چهار سال خسارت برآورد شده آن به متضرران پرداخت نشده را همه می دانند

عتبارات، سرازیر شدن بودجه ها برای یکی از مهم ترین راه حل های مشکالت استان آبخیزداری است با این وجود تعلل در پرداخت ا
طرح هایی که اجرای آن دیگر در جهان منسوخ شده و مشکالت زیستی آن بیشتر از مزایای آن است این سوال مهم را مطرح می کند 

 که چرا برخی مسئوالن فرمول آسان آبخیز را حفظ نمی کنند؟ 

 نک خبر لی
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 دانه های روغنی

 ایرنا  – 21/9/1397تاریخ : 

دانه آفتابگردان در میامی برداشت شد هشتصدو هفتادو هفت تن   
تن دانه روغنی آفتابگردان از مزرعه های بخش کالپوش این  887مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی گفت:  -ایرنا  -شاهرود 

برداشت شدشهرستان در شرق استان سمنان  . 

هزار و  2علی اصغر محمدی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: امسال  هکتار از سطح مزرعه های  500

، «سوداغلن»، «کرنگ»، «نام نیک»کالپوش به کشت آفتابگردان اختصاص یافت و بیشترین محصول در روستاها 

و « حسین آباد» « برداشت شد« دشت دانیال . 
کیلوگرم اعالم کرد و گفت: با توجه به آب و هوا،  350محصول آفتابگردان از هر هکتار مزرعه را  وی میزان برداشت

 .بارندگی و مساعد بودن مزرعه ها، آفتابگردان در بخش کالپوش به صورت دیم کشت می شود
بودو نوع محلی « هایسون»مدیر جهاد کشاورزی میامی گفت: بیشترین بذر کشت شده در سالجاری از نوع  . 

به گزارش ایرنا، بخش کالپوش میامی دارای زمین های حاصلخیز و بارندگی مناسب است و به همین دلیل محصوالتی 

 .مانند گندم، جو، چغندرقند، عدس، نخود ، لوبیا و کلزا به صورت دیم در این بخش کشت می شود
ن های خراسان شمالی و گلستان همسایه استروستا دارد و با استا 11کیلومتری شمال شهرستان میامی  100کالپوش در  . 

درصد تولیدات کشاورزی استان سمنان  40هزار تن محصول کشاورزی و باغی حدود  230میامی هر سال با تولید حدود 
بندی محصوالت کشاورزی در این شهرستان را به خود اختصاص می دهد، با این همه تولید یک واحد فرآوری و بسته

این خاطر بیشتر محصوالت تولیدی آن بصورت فله ای به دیگر نقاط حمل شده و پس از بسته بندی در  وجود ندارد و به

 .بازار ارایه می شود
درصد جمعیت شهرستان میامی روستایی بوده و به کار کشاورزی و دامداری اشتغال دارند، حدود نیمی  90از آن جا که 

در اشتغال و درآمد بیشتر آنها تاثیرگذار خواهد بود از سال را بیکار هستند و ساخت واحدهای فرآوری . 
هزار هکتار به گندم دیم و آبی و باقی به کشت  15هزار هکتار زمین قابل کشت این شهرستان حدود  23از مجموع 

 .آفتابگردان ، کلزا ، چغندر قند و انواع حبوبات اختصاص دارد
است حبوبات تولیدی این شهرستان مانند عدس بسیار معروف . 

هزارتن محصول تولید می  200تا  150هر سال حدود سه هزار هکتار از زمین های میامی زیرکشت چغندر قند رفته و 

 .شود
هزار تن جمعیت درشرق استان سمنان واقع است 40شهرستان میامی با بیش از  . 

  لینک خبر
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 زعفران
 ایرنا  – 21/9/1397تاریخ : 

میلیون دالر زعفران از خراسان رضوی صادر شددویست و چهل   
تن زعفران به  153مدیر امور باغبانی و زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت که امسال تاکنون  -ایرنا  -مشهد 

استان به دیگر کشورها صادر شده استمیلیون دالر از  240ارزش  . 

سید هاشم نقیبی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: صادرات محصول راهبردی زعفران از خراسان 

درصد بیشتر شده است 34.5رضوی ظرف این مدت در همسنجی با پارسال  .  
هزار دالر صادر شده بود 250میلیون و  268ارزش تن زعفران تولید خراسان رضوی به  185وی ادامه داد: پارسال  .  

هزار هکتار کشتزارهای زعفران خراسان رضوی برداشت شد که این مقدار در  84تن محصول از  280پاییز پارسال 

تن بود 256سال ماقبل  .  
تن محصول از  031تا  300هزار هکتار مزرعه استان زیر کشت زعفران رفته که پیش بینی می شود بین  86امسال نیز 

  .این سطح برداشت شود
هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است 131فعالیت در حوزه تولید زعفران در خراسان رضوی برای  . 

 لینک خبر 
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 زعفران 
ایرنا  – 21/9/1397تاریخ :   

 کشت گلخانه ای زعفران، روش جدید یا سراب سودآوری؟
تبلیغات در مورد مزایای کشت گلخانه ای زعفران به روش آیروپونیک)هواکشت( و ثبت نام متقاضیان اجرای آن در  -ایرنا -مشهد

ی رد می کنندکالسهای آموزشی در حالی این روزها رواج یافته که کارشناسان و متولیان فنی این حوزه صحت چنین ادعای . 

تن زعفران به روش معمول  300چنین تبلیغات و فعالیتهایی در حالی صورت گرفته که خراسان رضوی ساالنه با تولید 

هزار هکتار مزرعه، افزون بر  86آن در سطح  درصد تولید این محصول سودآور، صادراتی و راهبردی را در  80

  .ایران به خود اختصاص داده است
مون مزایای کشت گلخانه ای زعفران به روش آیروپونیک از پارسال با اعالم فراخوان جذب کارآموز در تبلیغات پیرا

دوره های آموزشی این نوع کشت از طریق شبکه های اجتماعی آغاز شد. در ابتدای امر عالقه مندان فراوانی با هدف 
برخی برای تامین هزینه بهره مندی از این شروع کسب و کاری نوین و سودآور در این دوره ها شرکت کردند و حتی 

  .آموزشها اقدام به گرفتن وام کردند
اما ورق این اوضاع وقتی برگشت که زمان برداشت محصول زعفران هواکشت و محاسبه سود و زیان آن فرا رسید زیرا 

اجعه به سازمان جهاد سرمایه گذاران این حوزه موفقیتهای مالی وعده شده را کسب نکردند و ناالن و شاکی با مر

  .کشاورزی خراسان رضوی خواستار پیگیری موضوع شدند
در کشت گلخانه ای زعفران به روش آیروپونیک یا هواکشت، نیازی به خاک نیست و صرفا با کنار هم چیدن پیازهای 

  .زعفران بر روی طبقات چوبی و رطوبت دهی به محیط اقدام به گل گیری از پیاز می شود
ساس، مدعیان این نوع کشت را نمی توان کالهبردار عنوان کرد زیرا طبق گفته متخصصان 'پیاز زعفران' در بر این ا

شرایط دارای رطوبت الزم در هوا و در کنار یک اتاق معمولی نیز به گلدهی می رسد اما وعده های واهی و بیانی 
آموزشهای آن را از درجه اعتبارساقط می کند. بررسی  متفاوت از واقعیت که بیشتر شبیه به دروغ است اینگونه تبلیغات و

فنی کارشناسان رسمی حوزه زعفران نشان داد کشت گلخانه ای این محصول بخاطر فقدان کیفیت در زعفران تولیدی، 

  .مورد تایید نیست
 کیفیت، گمشده زعفران گلخانه ای  *

ا گفت: زعفرانی که در فضای گلخانه تهیه و تولید می رئیس هیات مدیره جمعیت ایرانی علوم زعفران به خبرنگار ایرن
شود مواد موثره و مورد انتظار از زعفران را به حد کافی ندارد. به همین دلیل از نظر اقتصادی و کیفیت محصول به 

  .هیچوجه مورد تایید نیست
ی دارد. این دوره های آموزشی عباس همتی کاخگی افزود: برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه صرفا جنبه تبلیغات

جوانان و افراد جوینده کسب و کار را به سمت و سویی می برد که بیشتر متضرر می شوند و با توجه به اینکه نتایج 

  .حاصله با وعده ها فاصله بسیار دارد موجب سرخوردگی آنان می شود
خوردار نیستند و صرفا اقدام به ارائه اطالعات وی ادامه داد: همچین مدرسان این دوره های آموزشی از دانش کافی بر

روبنایی از زعفران می کنند. به همین دلیل افراد شرکت کننده در چینی دوره های وارد روند یک فعالیت اقتصادی می 

  .شوند که با اصل سودآوری همراه نیست
کمیسیون انجمنهای علمی وزارت  غیرانتفاعی و علمی پژوهشی 'جمعیت ایرانی علوم زعفران' با مجوز رسمی موسسه

علوم، تحقیقات و فناوری با هدف پیشرفت و ارتقای علمی دانش زعفران، توسعه کیفی نیروهای متخصص، بهبود و 
های فناوری تولید، فرآوری، کنترل کیفیت، کاربردهای  بخشی به امور دانشی، پژوهشی و آموزشی در زمینهانسجام 

زاریابی فعالیت می کنددارویی و غذایی زعفران و با .  
 جهاد کشاورزی مسئول ساماندهی  *

رئیس هیات مدیره جمعیت ایرانی علوم زعفران همچنین گفت: ساماندهی وضعیت موجود، اطالع رسانی در این زمینه و 
ه متولی همچنین برخورد قانونی با برگزارکنندگان اینگونه دوره های آموزشی به واسطه ارائه اطالعات اشتباه، بر عهد

  .زعفران در کشور یعنی وزارت جهاد کشاورزی است
وی افزود: کشت گلخانه ای زعفران به روش هواکشت اقدامی شدنی است اما سودآوری و کیفیت محصول در این نوع 
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  .کشت با تبلیغات مطرح شده مغایر است
ا در جمعیت ایرانی علوم زعفران همتی به نشست پژوهشی با حضور متخصصان علم زعفران از دانشگاهها و دستگاهه

اشاره و بیان کرد: در این نشست جنبه های مختلف کشت گلخانه ای زعفران مورد بررسی قرار گرفت و بر 'قابل تایید 

  .نبودن' این شیوه کشت تاکید شد
 اظهارات یک آموزش دهنده کشت گلخانه ای زعفران  *

ضوی و برگزارکننده دوره های آموزش کشت گلخانه ای زعفران مسئول یکی از موسسه های کارآفرینی در خراسان ر
نیز گفت: سابقه کشت زعفران در خراسان به بیش از سه هزار سال می رسد اما کشت گلخانه ای این محصول یکی از 

  .شیوه های نوین است که معایب کشت در زمین را ندارد
مله سرمازدگی، آفات، مشکالت پیش آمده از سوی محمد مشئوف افزود: کشت زعفران در زمین با مشکالتی از ج

جوندگان برای پیاز زعفران و بارندگی هنگام برداشت گل مواجه است که کیفیت محصول را به شدت کاهش می دهد. بار 

  .میکروبی باال به واسطه تماس با خاک نیز از مواردی است که در کشت گلخانه ای مشاهده نمی شود
 50گرمی به باال استفاده می شود. در کشور چین پیازهای  20گلخانه ای زعفران از پیازهای وی ادامه داد: در کشت 

گرمی برای این کار استفاده می شوند و به همین دلیل سودآوری در این نوع کشت قطعی می شود بنابراین باید در زمینه 

  .تهیه بانک پیاز با کیفیت و وزن باال اقدام کرد
ه های آموزش کشت گلخانه ای زعفران گفتاین برگزارکننده دور معموال کشت زعفران در زمین طی سالهای پنجم و  :

ششم کشت به سود دهی عالی و پیک سوددهی می رسد و در سال هفتم نیز باید کشاورز اقدام به زیر و رو کردن زمین 
فیت و وزن باال می توان سوددهی را نماید. اما در کشت گلخانه ای از همان سال نخست در صورت استفاده از پیاز باکی

  .برای سرمایه گذار متصور شد
وی افزود: مجوز ارائه آموزش در این زمینه را از چندین ارگان دولتی دریافت کرده ایم و علت عدم حمایت از این نوع 

  .کشت را نمی دانم
 ضررآوری بیش از سودآوری  *

ی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: پیاز زعفران بگونه ای مدیر امور باغبانی و زراعت سازمان جهاد کشاورز
است که بدون هیچ تغذیه و آبیاری در فضای بیرون از خاک به واسطه استفاده از ذخیره غذایی موجود در خود پیاز، به 

  .گل دهی می رسد
برای بهره بردار هیچ چیز دیگر ندارد هاشم نقیبی افزود: اما انتقال کشت پیاز زعفران در گلخانه جز هزینه های گزاف 

  .بنابراین کشت گلخانه ای زعفران مقرون به صرفه محسوب نمی شود
وی ادامه داد: تبلیغات گسترده این شیوه کشت که سابقه آزمایش در سازمان تحقیقات کشاورزی جهاد کشاورزی را دارد از 

جدیدی مطرح نشده استوجود دارد و در این ارتباط هیچ برنامه و شیوه  1385سال  .  
مدیر امور باغبانی و زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: طبق تبلیغات انجام شده در این زمینه برای 

درصد پیاز زعفران با  25تا  20گرم است. بطور میانگین در هر یک کیلوگرم بین 10کشت گلخانه ای نیاز به پیاز باالی 

گرم وجود دارد 10وزن  .  
کیلوگرم پیاز  10ی افزود: به این ترتیب برای کشت هزار عدد پیاز زعفران در هر مترمربع به روش هواکشت نیاز به و

کیلوگرم پیاز زعفران پس از دسته بندی به دست می آید 50گرمی است که با خرید  10زعفران  .  
کیلوگرم باید  10نظر گرفته شود، برای خرید هزار لایر در  400نقیبی ادامه داد: اگر قیمت هر کیلوگرم پیاز زعفران 

چهار میلیون لایر هزینه شود. با توجه به اینکه حداکثر هر پیاز دو گل می دهد و وزن هر گل زعفران چهار دهم گرم است 

گرم گل زعفران برداشت می شود 800در نهایت از هر هزار مترمربع عرصه کشت گلخانه ای آن  .  
هزار لایر از بهره بردار خریداری می شود  900هر کیلوگرم گل زعفران به ارزش میانگین وی گفت: بر اساس قیمت، 

حال آنکه وی برای این میزان چهار میلیون لایر هزینه کرده است بنابراین چنین روش کشتی به هیچوجه مقرون به صرفه 

  .نیست
 دوره های آموزشی در شهرستانهای زعفران خیز *

زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضویدر ادامه اظهارداشتمدیر امور باغبانی و  برگزارکنندگان این دوره های  :
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آموزشی برای کشت گلخانه ای محصول زعفران به ازای هر ساعت آموزش حدود چهار میلیون لایر از شرکت کنندگان 

ن دهها میلیون ریالی به فروش می این در حالی است که جزوات آموزشی در این دوره ها نیز به قیم .دریافت می کنند

  .رود
وی افزود: اخذ این میزان هزینه برای دوره های آموزشی در حالی است که سودآوری در این نوع کشت برای بهره 

  .برداران به هیچوجه محقق نمی شود
به سازمان جهاد نقیبی ادامه داد: طی روزهای اخیر افراد متعددی در اعتراض به روند برگزاری کالسهای آموزشی، 

  .کشاورزی خراسان رضوی مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به موضوع و اطالع رسانی در این زمینه شده اند
وی گفت: روند فعالیت برگزارکنندگان این دوره های آموزشی در شهرستانهای مشهد، بردسکن، مه والت و تربت حیدریه 

ان با کسب اطالعات و آگاهی کافی اقدام به ثبت نام در چنین برنامه هایی به شدت رو به افزایش است و امیدواریم متقاضی

  .نکنند
 عرضه زعفران ایران به نام چین *

در تبلیغات این دوره های  :کارشناس مسئول زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت

مثال زده و به عنوان نمونه معرفی می شود. این ادعا کامال کذب  آموزشی موفقیت کشور چین در کشت گلخانه ای زعفران

  .است زیرا چین اخیرا با ورود به بازار زعفران در جهت گرفتن این بازار از ایران و اسپانیا گام بر می دارد
ن ایران از رامین اسمی افزود: چین تعرفه های سنگینی برای ورود زعفران ایران به کشورش گذاشته در حالی که زعفرا

راه افغانستان به نازلترین قیمت وارد چین شده و در نهایت به صورت بسته بندی با نام زعفران تولید در چین به بازار 

 .جهانی عرضه می شود
 لینک خبر
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 زعفران
ایرنا  – 18/9/1397تاریخ :   

 ارز حاصل از صادرات زعفران به افغانستان به ایران باز می گردد
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید زعفران در افغانستان را ناچیز دانست و گفت: شرکت  -ایرنا -تهران

صادرات آن را به ایران باز می گردانند های ایرانی که به تجارت زعفران از طریق افغانستان روی آورده اند ارز حاصل از . 
« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« حسین زینعلی براساس آمارها ایران همچنان رتبه اول تولید و  :

د در جایگاه های صادرات زعفران جهان را داراست، افغانستان، هند و اسپانیا از دیگر تولیدکنندگان زعفران هستند که با فاصله زیا
 .بعدی قرار دارند

وی با بیان این که مشکل صادرات زعفران ایران تنها خام فروشی و فله فروشی نیست، تصریح کرد: ایران امکانات و فناوری 
زمینه  فراوری، بسته بندی و برندسازی زعفران را دارد، اما به دلیل شرایط سیاسی کشورمان و نبود اعتبارات کافی، موفقیتی در این

 .حاصل نشده است
انتظار می رود دولت با بهبود روابط سیاسی، تخصیص بودجه  :مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

تحقیقاتی، ایجاد زنجیره تولید و ارزش و تشکیل مرکز بین المللی برای محصول زعفران ایران، بتواند شرایط را برای عرضه 
ی ایرانی در سطح جهان فراهم کندزعفران با برندها . 

تولید، عرضه و صادرات را مورد بررسی و پایش قرار داد تا بتوانیم همچنان لیدر کشورهای  100به گفته زینعلی، باید صفر تا 
 .جهان در تولید و صادرات زعفران باشیم

رون سپاری ارزی برای صادرکنندگان را مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، قاچاق و معضالت مربوط به تعهد ب
از مشکالت صنعت زعفران دانست و گفت: هم اکنون، بخشی از زعفران تولیدی ایران همچون سایر محصوالت دیگر به شکل قاچاق 

 .از ایران خارج می شود که بخش عمده آن به مرزهای افغانستان می رود که غیرقابل کنترل است
یرانی به دالیل سیاسی با نام زعفران افغانستان با کمترین تعرفه ها صادر می شودوی افزود: در واقع زعفران ا . 

 10تا  8.5زینعلی درباره قیمت زعفران گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران در ایران بر اساس نوع آن به طور میانگین بین 
ه است اما در بازارهای خارجی قیمت آن سه برابر قیمت میلیون تومان فروخته می شود که رضایت تولید کنندگان را به همراه داشت

 .داخلی است که پولش به ایران باز می گردد
میلیون دالر است اما گردش مالی آن در دنیا به هشت  400به گفته زینعلی، طبق گزارش های رسیده، ارزش ساالنه زعفران حدود 

است که با استفاده در صنایع مختلف حاصل می شود میلیارد دالر می رسد که این رقم به دلیل ارزش افزوده ای . 
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که قاچاق پیاز زعفران کاهش یافته است، افزود: ادعاها مبنی بر 

ر و تولید زعفران به راحتی افزایش تولید زعفران در افغانستان به دلیل خروج قاچاق پیاز زعفران از ایران صحیح نیست زیرا تکثی
 .انجام نمی گیرد و همچنین ارقام تولیدی زعفران افغانستان در مقایسه با کشور ما بسیار ناچیز است

وی اضافه کرد: هم اکنون، اکثر برندهایی که در خارج از کشور زعفران عرضه می کنند مربوط به ایران است که در سایر 
 .کشورها، ثبت شده اند

سئول در وزارت جهاد کشاورزی ورود زعفران به بورس کاالی کشاورزی را مفید دانست و گفت: این اقدام منجر به این مقام م
 .افزایش قیمت زعفران و رشد درآمد تولید کنندگان شده است که می تواند در روند افزایشی تولید نقش بسزایی داشته باشد

 تن زعفران در کشور تولید شده است 400**
گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برآوردها نشان می دهد امسال به طور متوسط  مجری طرح تن زعفران  420تا  400

هزار هکتار آن به دلیل کشت جدید، بارور نیست و سال آینده بارور می شود 20هزار هکتار تولید شود که  112در سطح  . 
ننده زعفران هستند، اضافه کردزینعلی با بیان این که اکثر استان های کشور تولید ک  80رتبه نخست به استان خراسان رضوی با  :

درصد از تولید کشور را داراست، رتبه دوم نیز به استان خراسان جنوبی با سهم تولید  80هزار هکتار سطح زیرکشت تعلق دارد که 

درصدی اختصاص دارد 15تا  10 . 
هزار خانوار کشور در تولید زعفران نقش مستقیم  200مه داد: اکنون نزدیک مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی ادا

 .و غیرمستقیم دارند
وی درباره سرانه مصرف زعفران افزود: با افزایش قیمت یک محصول و ثابت بودن قدرت خرید مردم، امکان کاهش مصرف وجود 

درصد به مصرف داخلی می رسید و بخش عمده آن  10ل تن زعفران معاد 80دارد، اما طبق آمارهای پیشین ساالنه نزدیک به 
 .صادر می شد

زینعلی میزان مصرف ساالنه زعفران را به عنوان یک گیاه دارویی منحصر به فرد برای هر نفر بین چهار تا پنج گرم دانست و 
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 .گفت: این درحالی است که اکنون هر ایرانی ساالنه کمتر از هفت دهم گرم زعفران مصرف می کند
کنند به گزارش ایرنا، به تازگی رایزن بازرگانی سابق ایران در هند گفته بود: برخی بازرگانان، زعفران افغان را به هند صادرمی

دهدکند و این کار را با کمترین مبلغ از افغانستان انجام میزیرا هند از ایران زعفران وارد نمی . 
« شود و تا زمانی ن از افغانستان توسط تجار خود فروخته ایرانی به هند صادر میزعفران ایرانی درحال حاضر با نام افغان زعفرا

درصد نخواهد  40شود، کسی دیگر به دنبال زعفران ایرانی با تعرفه که زعفران ایران با تعرفه صفر از افغانستان به هند صادر می
 «.بود

توانیم به صادرات ل دیگر با برندسازی جای ما را بگیرد دیگر نمیاگر افغانستان چند سااین رایزن بازرگانی بر این باور است که 

 .بزرگترین محصول صادراتی غیرنفتی خود تکیه کنیم و بازارهای جهانی خود را از دست می دهیم
 لینک خبر
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 زعفران 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 20/9/1397تاریخ :   

  میلیون تومان 11سرخ  بشکه نفت است/حداکثر قیمت هر کیلو طالی 15صادرات یک کیلو زعفران برابر با 
بشکه نفت اعالم کرد 1۵تا  10نایب رئیس شورای ملی زعفران، صادرات یک کیلو طالی سرخ را برابر با  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین وضعیت تولید طالی سرخ در سال جاری اظهار کرد: با توجه به آنکه برداشت زعفران کماکان تا خبرنگاران جوان
های پایانی آذر ادامه دارد، از این رو امکان برآورد دقیق تولید وجود نداردروز . 

وی افزود: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی پس از فصل برداشت باید میزان دقیق تولید را اعالم کند، اما به سبب 
شود که میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر نباشدافزایش سطح زیر کشت پیش بینی می . 

7نون حداقل نرخ هر کیلو زعفران، میری از ثبات قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم اک میلیون تومان  11میلیون و حداکثر  
 .است

نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: با توجه به آنکه قیمت زعفران تابع عرضه و تقاضاست، بنابراین امکان پیش بینی بازار 
های آتی وجود ندارددر روز . 

جان طالی سرخ ایرانی شدمصوبه اخیر بانک مرکزی بالی  :بیشتر بخوانید  
به گفته وی با توجه به مسئله پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، طالی سرخ ایرانی در حال 

رودهای کشور است که این امر هشدار جدی برای بزرگترین تولید کننده زعفران به شمار میخروج غیر قانونی از مرز . 
های الزم برای بشکه نفت اعالم کرد و افزود: در شرایط کنونی زیرساخت 1۵تا  10کیلو زعفران را برابر با  میری، صادرات یک

توان ضمن افزایش مصرف زعفران، صادرات ها و برندسازی محصول میصادرات مهیا نیست، در حالیکه با فراهم شدن زیرساخت
ابع نفتی نداشته باشیمرا رونق بخشید تا نیازی به درآمد صادرات حاصل از من . 

ها همچون چین، زعفران را به عنوان دارو نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه بسیاری از کشور
تواند تاثیر بسزایی در جایگزینی این های صادراتی میکنند، از این رو برندسازی و تبلیغات زعفران ایرانی در بازارمصرف می

ل با منابع نفتی داشته باشدمحصو . 
 لینک خبر 
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 زیتون
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 سالمت
 ایرنا  – 1۵/9/1397تاریخ : 

 آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور کنترل شده است
بخش خصوصی،  رئیس سازمان دامپزشکی گفت: با تمهیدات بهداشتی و مراقبتی این سازمان و همکاری فعاالن -ایرنا  -قزوین 

 .آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح کشور کنترل شده و جای نگرانی وجود ندارد

 
علیرضا رفیعی پور عصر پنجشنبه در جمع مدیرکل و کارکنان دامپزشکی قزوین افزود: تداوم کنترل این بیماری در 

چنین رعایت موارد بهداشتی در صنف گروی مراقبت های ویژه بهداشتی از سوی صاحبان و کارکنان مرغداری ها و هم

  .پرنده فروشان است
  .وی اظهار داشت: واکسیناسیون طیور نقش مهمی در پیشگیری از بروز این بیماری در سال جاری داشته است

بیشترین واکسیناسیون را در برابر تهدیدات آنفلوآنزا  96و  95رفیعی پور یادآور شد: صنعت طیور قزوین طی سال های 

طح کشور اعمال کرد و عملکرد خوبی را از این استان در حوزه پیشگیری شاهد بودیمدر س .  
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: حمایت از تولید ملی مستلزم توجه بیشتر به واحدهای تولیدی است و در 

  .این راستا نیازهای دامپزشکی واحدهای طیور را برطرف خواهیم کرد
میلیون قطعه جوجه معدوم شدند 5شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان قزوین  سال گذشته بدنبال .  

  .رئیس سازمان دامپزشکی در جریان سفر خود به قزوین از یک واحد مرغداری در شهرستان آبیک نیز بازدید کرد
 

 .لینک خبر 
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 سالمت 

خبرنگاران جوان  – 20/9/1397تاریخ :   

 
  نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی داروهای دامپزشکی برگزار می شود

شودشرکت داخلی و خارجی در ایران برگزار می 87های دامپزشکی با حضور نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی دارو .  
و آبزیان  دام، طیور  تعاونی های خوراک  ، مهدی مسعودی مدیرعامل اتحادیهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های نمایشگاهی در صنعت دام و طیور کشور خبر داد و گفت: نخستین نمایشگاه تخصصی ترین رویدادکشور از برگزاری تخصصی
های دامپزشکی ایران بین المللی دارو ( شرکت خارجی تولیدکننده و واردکننده دارو،  32شرکت ایرانی و  ۵۵فارماکوپه(، با حضور 

شوددامپزشکی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می واکسن و مواد بیولوژیک . 
شود، از این رو برخی از شرکت های برگزار می  دی ماه ۶تا  3وی افزود: با توجه به آنکه نخستین نمایشگاه فارماکوپه در تاریخ 

 .خارجی به سبب همزمانی آن با سال نو میالدی نتوانستند، حضور یابند
های بزرگ بین المللی قول داده اند در صورت تغییر تاریخ نمایشگاه فارماکوپه در سال آینده، ادامه داد: مدیران این شرکتمسعودی 

های دامپزشکی عرضه کنندهای نوین خود را در صنعت دارودر این رویداد حضور یابند و محصوالت و فناوری . 
کشور فنالند، فرانسه، آلمان،  1۴ی خارجی حاضر در نمایشگاه امسال از هابه گفته مجری نمایشگاه تخصصی فارماکوپه، شرکت

 .ایرلند، ایتالیا، مالزی، هلند، لهستان، روسیه، اسپانیا، سوییس، انگلیس، امریکا و ترکیه هستند
فارماکولوژی وی با اشاره به برگزاری شش همایش علمی و کاربردی جانبی در حاشیه نمایشگاه فارماکوپه، گفت: نخستین همایش 

دامپزشکی ایران با حضور متخصصان، دامپزشکان، کلینیسین ها، داروخانه داران، فعاالن و دست درکاران این صنعت در این 
شودنمایشگاه برگزار می . 

جارت های دامپزشکی، سهم تولید و تهای آموزشی با عناوین اقتصاد و مدیریت در تولید و تجارت دارومسعودی ادامه داد: کارگاه
های دامپزشکی در اقتصاد کشورها، بازرسی داخلی و بازرسیدارو  GMP های نانو های داروسازی، پیشرفت در فناوریدر شرکت

های ترکیبی برای افزایش های صحیح تجویز در درمانهای کنترل آن و روشهای آنتی بیوتیکی و راهو آینده دامپزشکی،مقاومت
شودشگاه برگزار میاثربخشی داروها در حاشیه نمای . 

های دامپزشکی ایران مجری نخستین نمایشگاه تخصصی بین المللی دارو ( مندان فارماکوپه(، از تمامی فعاالن، متخصصان و عالقه

 .در این حوزه خواست در این رویداد مهم بین المللی حضور یابند

 لینک خبر 
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 سالمت 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 19/9/1397تاریخ :   

  کماکان روی میز است پیشنهاد بیمه سالمت دام
صفری گفت: با وجود آنکه بیمه سالمت دام نیازمند اختصاص منابع مالی قابل توجهی است، این طرح کماکان در وزارت جهاد مانده 

  .است
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ،محمد رضا صفری رئیس سازمان نظام گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

دامپزشکی در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه تعرفه خدمات دامپزشکی با خدمات ارائه شده تناسبی ندارد، اظهار کرد: با توجه 
یم که خدمات دامپزشکی برابر با تورم امسال افزایش یابدبه ثبات نرخ تعرفه طی چند سال اخیر پیشنهاد داده ا . 

وی با اشاره به اینکه نرخ تعرفه توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ می شود، افزود: براین اساس حقوق بهره بردار و دامپزشک، هر 
در تعرفه دیده می شود 2 . 

بیمه انسان ها نیازمند خدمات بیمه ای هستند تا آنها را در تامین و سبک خود همانند  صفری ادامه داد: دامداران برای دام های سنگین
 .هزینه ها حمایت کنند

این مقام مسئول با اشاره به اینکه پیشنهاد بیمه سالمت دام کماکان روی میز است، بیان کرد: با وجود آنکه این طرح چند سالی است 
توسعه پیشنهاد شده، اما به دلیل کمبود اعتبار تاکنون اجرایی نشده که در وزارت جهاد مطرح شده است و همواره در برنامه ششم 

 .است
 دانشجو دکتری دامپزشکی بیش از حد ظرفیت جذب می شود

رود، بیان کرد: وی با اشاره به اینکه جذب بیش از حد دانشجو توسط دانشگاه آزاد یکی از معضالت جدی پیش روی ما به شمار می
ی دانشگاه آزاد و چند واحد دولتی فاقد صالحیت، چندین برابر بیش از ظرفیت دانشجو پذیرش کردند که هاهمچنین بسیاری از واحد

شوداین امر بدان معناست که هیچ استانداردی در آن جا رعایت نمی . 
در  دانشجوی ۶10وی افزود: اگرچه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به وزارت علوم و سازمان سنجش برای سال جاری پذیرش 

های آزاد هزار نفر در دانشگاه ۴های دولتی و شود هزار دانشجو در دانشگاههای دامپزشکی مقطع دکتری بود، اما برآورد میواحد
 .جذب شده باشند که این امر اجحاف بزرگی در حق دانشجویان است چرا که برای این تعداد افراد بازار کار وجود ندارد

رود با به پنج واحد دانشگاهی در سطح دکتری اجازه تاسیس داده نشده است که انتظار می 9۵و  9۴های به گفته صفری، در سال
های فاقد صالحیت تعریف شده با یکدیگر ادغام شوندهمکاری وزارت علوم واحد . 

دد، بیان کرد: با رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به اینکه قرار نیست مشکالت اقتصادی کشور از جیب دانشجویان مرتفع گر
رود که وزارت علوم برخورد قاطع توجه به آنکه برای این تعداد دانشجو مقطع دکتری دامپزشکی بازار کار وجود ندارد، انتظار می

ها داشته باشدو جدی با دانشگاه . 
برای بازار کار بروند، مستلزم  های پیرامونوی ادامه داد: اگر قرار باشد دانشجویان فارغ التحصیل مقطع دکتری دامپزشکی به کشور

های با کیفیت استاین کار تربیت نیروی . 
شودچهارمین دوره انتخابات شورای نظام دامپزشکی جمعه هفته جاری برگزار می  

38صفری در بخش دیگر سخنان خود تعداد اعضای کنونی سازمان نظام دامپزشکی را  هزار نفر اعالم کرد و گفت: سازمان نظام  
هزار نفر اعم از دامپزشک و ... عضو این سازمان بودند در  10تاسیس شد که در آن زمان تنها  7۶آبان سال  18ی در دامپزشک

برابر رشد داشته است ۴سال جمعیت سازمان  20حالیکه طی این مدت  . 
نفر کمترین تعداد را به خود  2۴3نفر بیشترین تعداد دامپزشک و استان هرمزگان با  873هزار و  ۵وبه گفته وی استان تهران با 

 .اختصاص داده است
های اخیر قانون جامع دامپروری و افزایش بهره وری به تصویب رسید که براین اساس صدور این مقام مسئول ادامه داد: در سال

به سازمان نظام  های فنی و تخصصی و بیمارستان دامپزشکیهای صنفی دامپزشکی از جمله کلینیک، داروخانه، شرکتمتولی پروانه
 .دامپزشکی محول شد

شود، بیان کرد: با های دامپروری به صورت الکترونیکی انجام میرئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به اینکه صدور پروانه
های الکترونیکی دامپزشکی در دو سال گذشته عالوه بر افزایش سرعت عمل، نظارت بر صدور پروانه افزایش صدور پروانه

یابدیم . 
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واحد اعالم کرد و افزود ۵00هزار و  ۵وی آمار خدمات درمانی دامپزشکی را  واحد  300هزار داروخانه،  2براین اساس  :

واحد صنفی اعم از کلینیک، داروخانه و بیمارستان صدور و  200هزار و  2آزمایشگاهی، هزار واحد مرکز واکسیناسیون و بیش از 
 .یا تمدید پروانه شده است

کنگره علمی دامپزشکی با ماهیت بین المللی در کشور برگزار شده است، بیان کرد: بیستمین  19ری با اشاره به اینکه تا کنون صف
شودکنگره در ابتدای بهمن ماه سال جاری برگزار می . 

نفر از اعضا در این دوره آموزشی شرکت  ۴03هزار و  ۶1دوره آموزشی برگزار کردیم که  1710تا کنون  87به گفته وی از سال 
 .کرده اند

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه چند حکم مهم گرفته ایم، گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه مسئولیت 
ای به سازمان مسئولیت حرفه های ممیزی و غیر رسمی تولید واکسن و دارو، بیمهتمام زنجیره تولید سالمت غذا، به کارگیری شرکت

 .نظام دامپزشکی محول شد
وی از برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورای استانی نظام دامپزشکی خبر داد و افزود: چهارمین دوره انتخابات دامپزشکی 

23جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  ها و انتخاب کاندیدشود که براساس قوانین، چگونگی انتخابات، شرایط آذر ماه برگزار می 
ها آماده شدها اعالم کردیم و بدین منظور مقدمات کار تا شهریور توسط استانشدگان را بر اساس دستورالعمل . 

نفر در کل کشور به عنوان نامزد ثبت نام کرده اند که از  798رئیس سازمان نظام دامپزشکی ادامه داد: در چهارمین دوره انتخابات 
کنندنفر در انتخابات شرکت می ۶9۶نفر احراز صالحیت نشده اند از اینرو در مجموع  72انصراف داده و نفر  30این تعداد  . 

شود، تصریح کرد: در چهارمین دوره صفری در پایان با اشاره به اینکه چهارمین دوره انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می
تواند دوبار اه ثبت هویت در کشور وجود دارد که براین اساس هیچ فردی نمیدستگ ۶۶صندوق اخذ رای الکترونیک و  92انتخابات، 
 .رای دهد

 لینک خبر 
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 سیب زمینی
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 شیالت

ایرنا  – 21/9/1397تاریخ :   

 ایران در جمع کشورهای صادرکننده میگوی پرورشی قرار دارد
قائم مقام سازمان شیالت ایران با تاکید بر توانمندی های موجود گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و  -ایرنا -بندرعباس 

 .کارهای در دست اقدام، ایران در جمع کشورهای صادر کننده این آبزی قرار دارد
هزار و  9وی پرورشی کشور را نزدیک به سیف هللا حقیقی عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، وسعت مزارع فعال میگ

هزار تن عنوان کرد 34هکتار با تولید ساالنه 500 .  
درصد از میگوهای پرورشی تولیدی ایران به خارج از کشور صادر می شود افزود: هر  75وی با بیان اینکه هم اکنون افزون بر 

  .ساله شاهد افزایش سهم ایران از بازار جهانی این آبزی هستیم
ه گفته قائم مقام سازمان شیالت ایران با توجه به استقبال خوب سرمایه گذاران و وجود زمین های مستعد ایجاد سایت های پرورشی ب

هجری خورشیدی نیز به بیش از 1404هزار تن و  42میزان تولید میگوی پرورشی ایران تا پایان برنامه ششم توسعه به بیش از  55 
  .هزار تن افزایش می یابد

هزار هکتار زمین ساحلی  50وی با اشاره به توانمندی های هرمزگان از لحاظ آب و هوایی، مزارع زیرکشت و همچنین شناسایی 
 47هزار تن )با داشتن15برای توسعه این صنعت افزود: این استان با داشتن حدود چهار هزار هکتار مزرعه فعال و تولید ساالنه 

میگوی پرورشی کشور را دارد درصد سهم تولید( رتبه اول تولید .  
این مقام مسوول در شیالت ایران از هرمزگان بعنوان یکی از مهم ترین استانهای ساحلی دارای چرخه کامل )تولید الرو، پرورش، 

میگو )از  بار 2بسته بندی و مرکز صادرات مورد تایید اتحادیه اروپا( میگو نام برد و ابراز داشت: در مزارع شرق این استان ساالنه 
  .نوع وانامی( پرورش داده می شود

درصدی الرو میگو در هرمزگان  53تامین  **  
درصدی الرو مورد نیاز پرورش دهندگان میگوی کشور در هرمزگان به عنوان یکی  53قائم مقام شیالت ایران از تولید و تامین 

تقاضای باالی بهره برداران دیگر استانها باعث گسترش فعالیت  دیگر از ظرفیت های این استان نام برد و یادآور شد: نبود بیماری و
  .کارگاه های تولید الرو)بچه میگو( دراین خطه شده است

حقیقی با تاکید بر افزایش ایمنی و بهداشت کارگاهایی تولید الرو و مزارع پرورش میگوی هرمزگان در مقابل بیماری های آبزیان 
این مهم و استمرار آن در مزارع میگو از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: بهداشت و سالمت تولید، حفظ .  

وی با تاکید بر به روزرسانی و ارتقای فعالیت های بهداشتی در مزارع میگوی کشور از فعاالن این صنعت به خصوص در هرمزگان 
  .خواست همواره در پی رعایت استانداردهای الزم باشند

96تا دی ماه  95یکرد این اداره کل به بهبود و پیشرفت کیفی کار باعث شد سال گذشته )اسفندارتقای آموزش ها، نگرش رو تعدادی  (

تن میگو برداشت کنند که  20از فعاالن این صنعت در مزارع تیاب میناب با اجرای روش های نوین و مکانیزه از هر هکتار مزرعه 
  .این سه و نیم برابر تولید معمول است

خورشیدی 96تا دی ماه  95)اسفندماه سال در این مدت  تن میگو از  333هزار و 15پرورش دهندگان این استان موفق به برداشت  (

میلیون دالر را به خارج از کشور صادر کردند 75درصد آن به ارزش  75مزارع شدند که  .  
88میگوی پرورشی در مزارع هرمزگان از نوع وانامی است که تولید آن از سال ' خورشیدی به صورت آزمایشی درسطح  هجری

هکتارآغاز شده که تاکنون نتایج مطلوبی داشته که می توان از کاهش هزینه های غذایی، ضریب رشد و بازماندگی باال، مقاوم  20
  .به عنوان مهم ترین ویژگی های آن نام برد (بودن به بیماریها و داشتن دوره رشد کمتر)تولید دو بار در سال

ت و آبزیان از قدیمی ترین راه های درآمد مردم ساحل نشین جنوب از جمله هرمزگان است که در صورت توجه صنعت شیال
  .دولتمردان و حمایت از بخش خصوصی می تواند به عنوان محور توسعه هرمزگان کمک زیادی به بنیه اقتصادی مردم باشد

2008بر اساس آمار منتشر شده سال  تولید میگوی پرورشی، کشور چین با تولید یک میلیون و  میالدی سازمان ملل درخصوص

هزارتن بزرگ ترین تولید کننده معرفی شده درحالیکه تایلند با 265 هزار تن در رده های بعدی قرار 290هزارتن و اندونزی با 580

 دارند

 لینک خبر 
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 شیالت 

ایرنا  – 19/9/1397تاریخ :   

صید کشور در هرمزگان انجام می شود سی و سه درصد   
درصد  33وزیر جهاد کشاورزی گفت: هرمزگان در بحث صید و صیادی پیشرفت خوبی داشته و هم اکنون حدود  -ایرنا -بندرعباس 

 .صید کشور در این استان انجام می شود

شنبه در نشست شورای اداری و فعاالن اقتصادی استان هرمزگان که با حضور به گزارش ایرنا، محمود حجتی شامگاه دو
معاون اول رییس جمهوری، معاون روستایی رییس جمهوری و وزرای نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، 

هزار تن  300 هزار تن آبزی در هرمزگان صید شد و امسال پیش بینی می شود این میزان به 270سال گذشته  :افزود

 .برسد
وی بیان داشت: در ارتباط با مسایل مربوط به پرورش میگو و آبزی پروری نیز هرمزگان از قابلیت باالیی برخوردار 

هزار تن میگو در سال برسیم100است و امیدواریم در یک برنامه و افق بلند مدت در این استان به  . 
هکتار سایت زیر پرورش میگو در هرمزگان فعال،  400وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: هم اکنون هفت هزار و 

 .هزار هکتار نیز پیگیر قرارداد هستند 13هشت هزار هکتار در دست احداث و 
تن ماهی در  005حجتی ادامه داد: در حوزه پرورش ماهی در دریا نیز هرمزگان پیشرو است و سال گذشته چهار هزار و 

هزار تن رسیده است 6این استان تولید شد و در هشت ماه گذشته نیز به  . 
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: این استان در زمینه باغات و نخیالت با مشکل ساختاری مواجه است که امیدواریم 

سازی کنیمبتوانیم با کمک همه دست اندرکاران و متولیان امر در سطح ملی این مشکل را باز . 
حجتی گفت: در قانون برنامه ششم صندوق توسعه به استانداران اجازه داده شده است که از محل بودجه استانی تا پنج 

 . درصد بتوانند به صندوق های خرد روستایی و توسعه ای کمک کنند
د و برای استان ها برکات وی یاد آور شد: صندوق های خرد روستایی و توسعه ای در استان ها فعالیت چشمگیری داشتن

 .خوبی داشته است
برابری گلخانه ها طی پنج  2هزار هکتار اراضی تحت فشار، افزایش  104وزیر جهاد کشاورزی ابراز داشت: وجود 

سال گذشته، تولید و صادرات محصوالت کشاورزی خارج از فصل و ایجاد عملیات آبخیزداری از دیگر برنامه های 

هرمزگان است صورت گرفته در استان . 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به همراه وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 

همچنین معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری و رییس بنیاد مستعضفان به منظور بازدید و افتتاح 

و عمرانی دوشنبه از طریق فرودگاه بین المللی بندرعباس وارد هرمزگان شدندچند طرح و پروژه مهم صنعتی، اقتصادی  .  
  .براساس برنامه اعالم شده، معاون اول رییس جمهوری فردا سه شنبه نیز میهمان مردم هرمزگان است

 لینک خبر 
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 شکر
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 20/9/1397تاریخ : 

  نیازی به واردات شکر نداریم/ ضرورت تجدیدنظر در نرخ خرید تضمینی چغندرقند
ت: با توجه به ذخایر شکر در انبارها، حداقل تا پایان سال نیازی به واردات نداریممجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت جهاد گف .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهادکشاورزی در گفت گروه  

، درباره آخرین وضعیت کشت چغندر قند پاییزه در سال زراعی جدید اظهار کرد: برای سال اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار هکتار عملیات کشت  13ها ابالغ شده که تاکنون حدود هزار هکتار چغندر قند پاییزه به استان 23زراعی جدید برنامه کشت 

رت گرفته استصو . 
ها تحویل داده شده که یک میلیون تن آن مربوط به چغندر قند پاییزه استمیلیون تن چغندر قند به کارخانه ۴به گفته وی، تاکنون  . 

 توان آمار دقیقی از میزان تولید شکریزدانی با بیان اینکه برداشت چغندرقند بهاره کماکان ادامه دارد، تصریح کرد: براین اساس نمی
 .اعالم کرد

افزود: با توجه به افزایش  98-97مجری طرح چغندر قند با انتقاد از نرخ خرید تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه برای سال زراعی 
رود که تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی صورت گیرد، چرا که قیمت خرید مطابقتی با های تولید و تورم انتظار میهزینه
لید نداردهای روز توهزینه . 

وی ادامه داد: اگرچه درخواست تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه را به شورای اقتصاد دادیم، اما تا زمان 
توان درصدی را اعالم کردتصویب نهایی نمی . 

نیازی به واردات نداریم یزدانی در پایان تصریح کرد: با توجه به ذخایر شکر موجود در انبارها، حداقل تا پایان سال . 
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها
 باشگاه خبرنگاران جوان  -19/9/1397تاریخ : 

  روز آینده در کارگروهی ویژه2بررسی وضعیت تولید و دریافت شیرخام طی 
وضعیت تولید شیر خام، توزیع و میزان ورودی آن توسط کارخانجات لبنی و شیر خشک  رضایی، از تشکیل کارگروه ویژه رصد

  .خبر داد
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی معاون تولیدات دامی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ی از تشکیل کارگروه ویژه رصد وضعیت تولید شیر خام، توزیع و میزان ورودی آن توسط کارخانجات لبنی و وزارت جهاد کشاورز
این کارگروه منجر به کاهش قیمت   شیر خشک به منظور تعیین عوامل تنش زا دربازار این محصول خبر داد و گفت:امیدواریم پایش

 .مواد لبنی برای مصرف کنندگان شود
ارگروه ویژه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت نمایندگان اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل های وی افزود: این ک

 .دامداری، صنایع لبنی و شیر خشک کشور تشکیل می شود
ی رضایی اظهار داشت: در این نشست، نمایندگان دامداری های کشور صنایع لبنی و شیر خشک در مورد راه اندازی سامانه ای برا

ثبت میزان تولید شیر خام از دامداری ها به تفکیک هر واحد تولید کننده، میزان دریافت شیر خشک توسط صنایع لبنی و صنایع شیر 
 .خشک توافق کردند

وی افزود: با این توافق و ایجاد سامانه رصد و پایش، شیر تولید کشور شناسنامه دار می شود و حجم تولید، کیفیت و میزان دریافت 
ن توسط صنایع لبنی مشخص خواهد شد که برای تصمیم گیران و سیاستمداران نیز دارای اهمیت استآ . 

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در عین حال گفت: در این نشست، ابالغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
درصد و  3.2لوگرم شیر خام در درب دامداری ها با چربی هزار تومانی هر کی 2کارگروه تنظیم بازار در مورد قیمت پایه مصوب 

همچنین تعلق جایزه به ازای افزایش هر دهم درصد چربی، اعالم رسمی شد و دامداران و صنایع لبنی ملزم به رعایت این مصوبه 
 .هستند

م مورد مناقشه دامداران و صنایع وی تصرح کرد: با توجه به این که در چند ماه اخیر میزان عرضه، تولید، تقاضا و قیمت شیر خا
لنبی کشور بود بعد از نشست های متعدد و بررسی های انجام شده کارگروه تنظیم بازار قیمت پایه هر کیلو گرم شیرخام را با چربی 

هزار تومان تعیین کرد 2درصد  3.2 . 
 

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
 ایرنا  – 21/9/1397تاریخ : 

میلیون دالر زعفران از خراسان رضوی صادر شددویست و چهل   
تن زعفران به  153که امسال تاکنون مدیر امور باغبانی و زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت  -ایرنا  -مشهد 

میلیون دالر از استان به دیگر کشورها صادر شده است 240ارزش  . 

سید هاشم نقیبی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: صادرات محصول راهبردی زعفران از خراسان 

درصد بیشتر شده است 34.5رضوی ظرف این مدت در همسنجی با پارسال  .  
هزار دالر صادر شده بود 250میلیون و  268تن زعفران تولید خراسان رضوی به ارزش  185وی ادامه داد: پارسال  .  

هزار هکتار کشتزارهای زعفران خراسان رضوی برداشت شد که این مقدار در  84تن محصول از  280پاییز پارسال 

تن بود 256سال ماقبل  .  
تن محصول از  310تا  300ستان زیر کشت زعفران رفته که پیش بینی می شود بین هزار هکتار مزرعه ا 86امسال نیز 

  .این سطح برداشت شود
هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است 131فعالیت در حوزه تولید زعفران در خراسان رضوی برای  . 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 20/9/1397تاریخ : 

  خرید تضمینی چغندرقندنیازی به واردات شکر نداریم/ ضرورت تجدیدنظر در نرخ 
  .مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت جهاد گفت: با توجه به ذخایر شکر در انبارها، حداقل تا پایان سال نیازی به واردات نداریم

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهادکشاورزی در گفت گروه  

، درباره آخرین وضعیت کشت چغندر قند پاییزه در سال زراعی جدید اظهار کرد: برای سال اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار هکتار عملیات کشت  13ها ابالغ شده که تاکنون حدود استانهزار هکتار چغندر قند پاییزه به  23زراعی جدید برنامه کشت 

 .صورت گرفته است
ها تحویل داده شده که یک میلیون تن آن مربوط به چغندر قند پاییزه استمیلیون تن چغندر قند به کارخانه ۴به گفته وی، تاکنون  . 

توان آمار دقیقی از میزان تولید شکر تصریح کرد: براین اساس نمی یزدانی با بیان اینکه برداشت چغندرقند بهاره کماکان ادامه دارد،
 .اعالم کرد

افزود: با توجه به افزایش  98-97مجری طرح چغندر قند با انتقاد از نرخ خرید تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه برای سال زراعی 
ضمینی صورت گیرد، چرا که قیمت خرید مطابقتی با رود که تجدید نظری در نرخ خرید تهای تولید و تورم انتظار میهزینه
های روز تولید نداردهزینه . 

وی ادامه داد: اگرچه درخواست تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه را به شورای اقتصاد دادیم، اما تا زمان 
توان درصدی را اعالم کردتصویب نهایی نمی . 

رد: با توجه به ذخایر شکر موجود در انبارها، حداقل تا پایان سال نیازی به واردات نداریمیزدانی در پایان تصریح ک . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
باشگاه خبرنگاران جوان  -19/9/1397تاریخ :   

  درصدی واردات 12هزار تن برنج وارد شد/ کاهش  9۶9
درصد کاهش یافته  12.11تن برنج وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال  8۴0هزار و  9۶8طی هشت ماه ابتدای سال، 

  .است
،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در  بررسی تازه 

هزار  71۵میلیون و  99۵تن برنج به ایران وارد شده که ارزش آن رقمی در حدود  8۴0هزار و  9۶8تدای سال جاری هشت ماه اب
 .دالر است

شوددرصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می 3.37درصد از وزن کل و  ۴.۵1واردات برنج به ایران  . 
درصد  ۴.۴8میلیون دالر وارد شده بود که  3۴هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و  102در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و 

درصد از ارزش کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود 3.01از وزن و  . 
 12.11حاظ وزنی ی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لدهد که واردات برنج در هشت ماههبه این ترتیب آمار نشان می
درصد کاهش یافته است 3.77درصد و از لحاظ ارزش  . 

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
ایرنا  – 15/9/1397تاریخ :   

 کریدور صادرات مرکبات به حوزه خلیج فارس و عراق باز می شود
روستایی کشور گفت که باز کردن کریدورهای صادرات مرکبات به کشورهای حوزه خلیج مدیر عامل سازمان تعاون  -ایرنا -ساری

 .فارس و عراق از برنامه هایی است که برای جلوگیری از تنش قیمتی در بازار این محصوالت در دست اجراست

ید توافقی را هم از به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین شیرزاد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در قائمشهر خر

 .دیگر اقدامات حمایتی برای مقابله با تنش قیمتی در بازار مرکبات برشمرد
خرید توافقی مرکبات مازندران بویژه پرتقال از اواسط هفته جاری از سوی سازمان تعاون روستایی آغاز شد تا از کاهش 

 .قیمت این محصول توسط دالالن همزمان با عرضه فراوان جلوگیری شود
هزار هکتار باغ در مازندران همه ساله از نیمه دوم آبان ماه آغاز می شود و تا اواسط بهمن ادامه  115برداشت پرتقال از 

  .می یابد
و نیم میلیون تن در استان مرکبات برداشت می شود که یک میلیون  2بر پایه آمار جهاد کشاورزی مازندران ساالنه حدود 

تقال استهزار تن آن انواع پر 750و  . 
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور که از شرکت تعاونی مرغداران قائمشهر بازدید کرد، گفت: برای پرتقال قیمت 

تضمینی نخواهیم داشت چرا که گرایش سازمان تعاون روستائی و وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سمت خرید توافقی و 

 . حمایتی است
استانی درگیر خریدهای توافقی و حمایتی هستند چرا که انتظار ما برآن است تا تنش های وی افزود: اتحادیه های ملی و 

 . قیمتی برداشته شود
رئیس هیات مدیره سازمان تعاون روستائی کشور با بیان اینکه در حال حاضر حرکت در بازار با اندکی رو به جلو است، 

ریم تا با بازگشایی کریدورهای جدید به سمت حوزه خلیج فارس گفت: اگر چه در حال حفظ کردن ثبات هستیم، اما سعی دا

 .و کشور عراق صادرات مرکبات را فعال کنیم
وی افزود: اگز چه با فعال شدن کریدورهای صادراتی این انتظار وجود دارد تا قیمت ها باال برود، اما سازمان مرکز 

هزار تومان پایین تر بیاید 2ز تعاون روستائی این اجاره را نخواهد داد تا قیمت پرتقال ا . 
 . وی این قول را به باغداران داد تا در زمینه تعادل قیمت ها و بازگشایی کریدورها به آنان کمک کند

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 20/9/1397تاریخ :   

  نمیلیون توما 11بشکه نفت است/حداکثر قیمت هر کیلو طالی سرخ  15صادرات یک کیلو زعفران برابر با 
بشکه نفت اعالم کرد 1۵تا  10نایب رئیس شورای ملی زعفران، صادرات یک کیلو طالی سرخ را برابر با  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین وضعیت تولید طالی سرخ در سال جاری اظهار کرد: با توجه به آنکه برداشت زعفران کماکان تا خبرنگاران جوان
های پایانی آذر ادامه دارد، از این رو امکان برآورد دقیق تولید وجود نداردروز . 

جهاد کشاورزی به عنوان متولی پس از فصل برداشت باید میزان دقیق تولید را اعالم کند، اما به سبب وی افزود: اگرچه وزارت 
شود که میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر نباشدافزایش سطح زیر کشت پیش بینی می . 

7زعفران، میری از ثبات قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو  میلیون تومان  11میلیون و حداکثر  
 .است

نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: با توجه به آنکه قیمت زعفران تابع عرضه و تقاضاست، بنابراین امکان پیش بینی بازار 
های آتی وجود ندارددر روز . 

 مصوبه اخیر بانک مرکزی بالی جان طالی سرخ ایرانی شد :بیشتر بخوانید
به گفته وی با توجه به مسئله پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، طالی سرخ ایرانی در حال 

رودهای کشور است که این امر هشدار جدی برای بزرگترین تولید کننده زعفران به شمار میخروج غیر قانونی از مرز . 
های الزم برای بشکه نفت اعالم کرد و افزود: در شرایط کنونی زیرساخت 1۵تا  10ا میری، صادرات یک کیلو زعفران را برابر ب

توان ضمن افزایش مصرف زعفران، صادرات ها و برندسازی محصول میصادرات مهیا نیست، در حالیکه با فراهم شدن زیرساخت
 .را رونق بخشید تا نیازی به درآمد صادرات حاصل از منابع نفتی نداشته باشیم

ها همچون چین، زعفران را به عنوان دارو نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه بسیاری از کشور
تواند تاثیر بسزایی در جایگزینی این های صادراتی میکنند، از این رو برندسازی و تبلیغات زعفران ایرانی در بازارمصرف می

اشدمحصول با منابع نفتی داشته ب . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
ایرنا  – 18/9/1397تاریخ :   

 ارز حاصل از صادرات زعفران به افغانستان به ایران باز می گردد
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید زعفران در افغانستان را ناچیز دانست و گفت: شرکت  -ایرنا -تهران

به تجارت زعفران از طریق افغانستان روی آورده اند ارز حاصل از صادرات آن را به ایران باز می گردانندهای ایرانی که  . 
« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« حسین زینعلی براساس آمارها ایران همچنان رتبه اول تولید و  :

و اسپانیا از دیگر تولیدکنندگان زعفران هستند که با فاصله زیاد در جایگاه های صادرات زعفران جهان را داراست، افغانستان، هند 
 .بعدی قرار دارند

وی با بیان این که مشکل صادرات زعفران ایران تنها خام فروشی و فله فروشی نیست، تصریح کرد: ایران امکانات و فناوری 
یل شرایط سیاسی کشورمان و نبود اعتبارات کافی، موفقیتی در این زمینه فراوری، بسته بندی و برندسازی زعفران را دارد، اما به دل

 .حاصل نشده است
انتظار می رود دولت با بهبود روابط سیاسی، تخصیص بودجه  :مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

ول زعفران ایران، بتواند شرایط را برای عرضه تحقیقاتی، ایجاد زنجیره تولید و ارزش و تشکیل مرکز بین المللی برای محص
 .زعفران با برندهای ایرانی در سطح جهان فراهم کند

تولید، عرضه و صادرات را مورد بررسی و پایش قرار داد تا بتوانیم همچنان لیدر کشورهای  100به گفته زینعلی، باید صفر تا 
 .جهان در تولید و صادرات زعفران باشیم

گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، قاچاق و معضالت مربوط به تعهد برون سپاری ارزی برای صادرکنندگان را مجری طرح 
از مشکالت صنعت زعفران دانست و گفت: هم اکنون، بخشی از زعفران تولیدی ایران همچون سایر محصوالت دیگر به شکل قاچاق 

فغانستان می رود که غیرقابل کنترل استاز ایران خارج می شود که بخش عمده آن به مرزهای ا . 
 .وی افزود: در واقع زعفران ایرانی به دالیل سیاسی با نام زعفران افغانستان با کمترین تعرفه ها صادر می شود

 10تا  8.5زینعلی درباره قیمت زعفران گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران در ایران بر اساس نوع آن به طور میانگین بین 
لیون تومان فروخته می شود که رضایت تولید کنندگان را به همراه داشته است اما در بازارهای خارجی قیمت آن سه برابر قیمت می

 .داخلی است که پولش به ایران باز می گردد
نیا به هشت میلیون دالر است اما گردش مالی آن در د 400به گفته زینعلی، طبق گزارش های رسیده، ارزش ساالنه زعفران حدود 

 .میلیارد دالر می رسد که این رقم به دلیل ارزش افزوده ای است که با استفاده در صنایع مختلف حاصل می شود
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که قاچاق پیاز زعفران کاهش یافته است، افزود: ادعاها مبنی بر 

ستان به دلیل خروج قاچاق پیاز زعفران از ایران صحیح نیست زیرا تکثیر و تولید زعفران به راحتی افزایش تولید زعفران در افغان
 .انجام نمی گیرد و همچنین ارقام تولیدی زعفران افغانستان در مقایسه با کشور ما بسیار ناچیز است

ند مربوط به ایران است که در سایر وی اضافه کرد: هم اکنون، اکثر برندهایی که در خارج از کشور زعفران عرضه می کن
 .کشورها، ثبت شده اند

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ورود زعفران به بورس کاالی کشاورزی را مفید دانست و گفت: این اقدام منجر به 
سزایی داشته باشدافزایش قیمت زعفران و رشد درآمد تولید کنندگان شده است که می تواند در روند افزایشی تولید نقش ب . 

 تن زعفران در کشور تولید شده است 400**
تن زعفران  420تا  400مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برآوردها نشان می دهد امسال به طور متوسط 

بارور می شود هزار هکتار آن به دلیل کشت جدید، بارور نیست و سال آینده 20هزار هکتار تولید شود که  112در سطح  . 
 80رتبه نخست به استان خراسان رضوی با  :زینعلی با بیان این که اکثر استان های کشور تولید کننده زعفران هستند، اضافه کرد

درصد از تولید کشور را داراست، رتبه دوم نیز به استان خراسان جنوبی با سهم تولید  80هزار هکتار سطح زیرکشت تعلق دارد که 

درصدی اختصاص دارد 15تا  10 . 
هزار خانوار کشور در تولید زعفران نقش مستقیم  200مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: اکنون نزدیک 

 .و غیرمستقیم دارند
ود وی درباره سرانه مصرف زعفران افزود: با افزایش قیمت یک محصول و ثابت بودن قدرت خرید مردم، امکان کاهش مصرف وج

درصد به مصرف داخلی می رسید و بخش عمده آن  10تن زعفران معادل  80دارد، اما طبق آمارهای پیشین ساالنه نزدیک به 
 .صادر می شد

زینعلی میزان مصرف ساالنه زعفران را به عنوان یک گیاه دارویی منحصر به فرد برای هر نفر بین چهار تا پنج گرم دانست و 
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اکنون هر ایرانی ساالنه کمتر از هفت دهم گرم زعفران مصرف می کند گفت: این درحالی است که . 
کنند به گزارش ایرنا، به تازگی رایزن بازرگانی سابق ایران در هند گفته بود: برخی بازرگانان، زعفران افغان را به هند صادرمی

دهدنستان انجام میکند و این کار را با کمترین مبلغ از افغازیرا هند از ایران زعفران وارد نمی . 
« شود و تا زمانی زعفران ایرانی درحال حاضر با نام افغان زعفران از افغانستان توسط تجار خود فروخته ایرانی به هند صادر می

درصد نخواهد  40شود، کسی دیگر به دنبال زعفران ایرانی با تعرفه که زعفران ایران با تعرفه صفر از افغانستان به هند صادر می
ودب .» 

توانیم به صادرات اگر افغانستان چند سال دیگر با برندسازی جای ما را بگیرد دیگر نمیاین رایزن بازرگانی بر این باور است که 

 .بزرگترین محصول صادراتی غیرنفتی خود تکیه کنیم و بازارهای جهانی خود را از دست می دهیم
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
ایرنا  – 19/9/1397تاریخ :   

 زارعان کشور را از واردات گندم بی نیاز کردند
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال با تالش زراعان ایرانی، گندم مورد نیاز کشور  -ایرنا -کرج

و نیازی به واردات آرد و گندم نبود تامین شد . 

 9به گزارش ایرنا، یزدان سیف روز دوشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه های آرد استان البرز افزود: تابستان امسال 

هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد که این میزان نیاز داخلی را تامین کرده است 500میلیون و  . 
رخی واحدها تولیدی کشور از جمله در استان البرز با فرآوری آرد و تولید محصوالت غذایی نقش وی بیان داشت: امروز ب

 .موثری در صادرات و درآمد ارزی دارند
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: بارندگی های خوب سال زراعی جاری نویدبخش سال 

به خوبی بهره مند شد پرمحصولی است که باید از ظرفیت نزوالت جوی . 
هزار لایر از کشاورزان خریداری می شود 16سیف افزود: طبق برنامه ریزی، سال آینده هر کیلوگرم گندم معمولی  . 

وی اظهار داشت: یکی از مشکالت کنونی کشور در بخش گندم و آرد قاچاق این محصوالت است که برای کنترل آن ، 

های کنترلی به اجرا درآمده است ساماندهی توزیع آرد در قالب برنامه . 
سیف گفت: براین اساس کارخانه ها و صنایع مصرف کننده گندم و آرد بر مبنای ظرفیت تولید و محاسبه قیمت تعیین شده، 

 .این محصوالت را تحویل می گیرند
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

ایرنا  – 21/9/1397تاریخ :   

 ایران در جمع کشورهای صادرکننده میگوی پرورشی قرار دارد
قائم مقام سازمان شیالت ایران با تاکید بر توانمندی های موجود گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و  -ایرنا -بندرعباس 

صادر کننده این آبزی قرار داردکارهای در دست اقدام، ایران در جمع کشورهای  . 
هزار و  9سیف هللا حقیقی عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، وسعت مزارع فعال میگوی پرورشی کشور را نزدیک به 

هزار تن عنوان کرد 34هکتار با تولید ساالنه 500 .  
یدی ایران به خارج از کشور صادر می شود افزود: هر درصد از میگوهای پرورشی تول 75وی با بیان اینکه هم اکنون افزون بر 

  .ساله شاهد افزایش سهم ایران از بازار جهانی این آبزی هستیم
به گفته قائم مقام سازمان شیالت ایران با توجه به استقبال خوب سرمایه گذاران و وجود زمین های مستعد ایجاد سایت های پرورشی 

هجری خورشیدی نیز به بیش از 1404هزار تن و  42تا پایان برنامه ششم توسعه به بیش از میزان تولید میگوی پرورشی ایران  55 
  .هزار تن افزایش می یابد

هزار هکتار زمین ساحلی  50وی با اشاره به توانمندی های هرمزگان از لحاظ آب و هوایی، مزارع زیرکشت و همچنین شناسایی 
 47هزار تن )با داشتن15با داشتن حدود چهار هزار هکتار مزرعه فعال و تولید ساالنه برای توسعه این صنعت افزود: این استان 

  .درصد سهم تولید( رتبه اول تولید میگوی پرورشی کشور را دارد
این مقام مسوول در شیالت ایران از هرمزگان بعنوان یکی از مهم ترین استانهای ساحلی دارای چرخه کامل )تولید الرو، پرورش، 

بار میگو )از  2بندی و مرکز صادرات مورد تایید اتحادیه اروپا( میگو نام برد و ابراز داشت: در مزارع شرق این استان ساالنه  بسته
  .نوع وانامی( پرورش داده می شود

 
درصدی الرو میگو در هرمزگان  53تامین  **  

ورش دهندگان میگوی کشور در هرمزگان به عنوان یکی درصدی الرو مورد نیاز پر 53قائم مقام شیالت ایران از تولید و تامین 
دیگر از ظرفیت های این استان نام برد و یادآور شد: نبود بیماری و تقاضای باالی بهره برداران دیگر استانها باعث گسترش فعالیت 

  .کارگاه های تولید الرو)بچه میگو( دراین خطه شده است
شت کارگاهایی تولید الرو و مزارع پرورش میگوی هرمزگان در مقابل بیماری های آبزیان حقیقی با تاکید بر افزایش ایمنی و بهدا

  .گفت: بهداشت و سالمت تولید، حفظ این مهم و استمرار آن در مزارع میگو از اهمیت ویژه ای برخوردار است
عاالن این صنعت به خصوص در هرمزگان وی با تاکید بر به روزرسانی و ارتقای فعالیت های بهداشتی در مزارع میگوی کشور از ف

  .خواست همواره در پی رعایت استانداردهای الزم باشند
96تا دی ماه  95ارتقای آموزش ها، نگرش رویکرد این اداره کل به بهبود و پیشرفت کیفی کار باعث شد سال گذشته )اسفند تعدادی  (

تن میگو برداشت کنند که  20ی نوین و مکانیزه از هر هکتار مزرعه از فعاالن این صنعت در مزارع تیاب میناب با اجرای روش ها
  .این سه و نیم برابر تولید معمول است

خورشیدی 96تا دی ماه  95در این مدت )اسفندماه سال  تن میگو از  333هزار و 15پرورش دهندگان این استان موفق به برداشت  (

ر را به خارج از کشور صادر کردندمیلیون دال 75درصد آن به ارزش  75مزارع شدند که  .  
هجری خورشیدی به صورت آزمایشی درسطح 88میگوی پرورشی در مزارع هرمزگان از نوع وانامی است که تولید آن از سال '

هکتارآغاز شده که تاکنون نتایج مطلوبی داشته که می توان از کاهش هزینه های غذایی، ضریب رشد و بازماندگی باال، مقاوم  20
ودن به بیماریها و داشتن دوره رشد کمتر)تولید دو بار در سالب   .به عنوان مهم ترین ویژگی های آن نام برد (

صنعت شیالت و آبزیان از قدیمی ترین راه های درآمد مردم ساحل نشین جنوب از جمله هرمزگان است که در صورت توجه 
ر توسعه هرمزگان کمک زیادی به بنیه اقتصادی مردم باشددولتمردان و حمایت از بخش خصوصی می تواند به عنوان محو .  

میالدی سازمان ملل درخصوص تولید میگوی پرورشی، کشور چین با تولید یک میلیون و 2008بر اساس آمار منتشر شده سال 

هزارتن بزرگ ترین تولید کننده معرفی شده درحالیکه تایلند با 265 ر رده های بعدی قرار هزار تن د290هزارتن و اندونزی با 580

 دارند

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
ایرنا  – 20/9/1397تاریخ :   

 ممنوعیت صادرات حبوبات و کره از دی ماه امسال
انواع حبوبات و کره از ابتدای دی ماه  وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابالغ بخشنامه ای اعالم کرد که صادرات -ایرنا -تهران

 .امسال ممنوع است
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، برخی از فعاالن در حوزه حبوبات پیش از این درخصوص کمبود نخود در ماه های آینده هشدار داده 

  .و خواسته بودند که دولت صادرات این کاال را ممنوع کند
بندی خشکبار شهریورماه امسال در گفت و گو با ایرنا ضمن گالیه از وضعیت بازار حبوبات یکی از مدیران عامل شرکت های بسته 

اظهار داشت که بخشی از نخود مورد نیاز کشور از محل تولید داخل و بخشی به عنوان کاالی اساسی با ارز دولتی از محل واردات 
ان محصول وارداتی، صادر می شودتامین می شود که به دلیل اخذ نشدن عوارض گمرکی برای صادرات، هم .  

مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی در این باره به خبرنگار « فرامک عزیز کریمی»با این حال 
هزار هکتار تولید می شود در حالی که نیاز  550هزار تن نخود در سطح زیرکشت  270ایرنا توضیح داد که سالیانه به طور متوسط 

هزار تن نخود و لپه است 260مصرفی کشور حدود  .  
وی درباره اینکه آیا احتمال کمبود این محصول برای ماه های آینده وجود دارد، افزود: احتمال کمبود نخود در شرایط موجود وجود 

  .ندارد و مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند
« کشور نیز به ایرنا گفته بود، در سال های اخیر در ابتدای فصل برداشت  رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی« محمد آقاطاهر

محصول، دالالن و تجار ایرانی و خارجی اقدام به خرید و صادرات این محصول می کنند و در ماه های پایانی هر سال، کشور با 
 .کمبود این محصول مواجه می شود تا جایی که مجبور به واردات نخود بی کیفیت می شویم

وی تاکید کرده بود، در شرایط کنونی اقتصاد، دولت و وزارت جهادکشاورزی باید از صادرات محصول نخود و سایر مواد غذایی به 
 .شکل رسمی و غیررسمی جلوگیری کنند، زیرا ادامه این روند می تواند کشور را با کمبود مواد غذایی مورد نیاز مواجه کند

« خود کشور به ایرنا گفت که در سال های اخیر نخود با ارز مبادله ای و اکنون با ارز رسمی رئیس شورای ملی ن« ناصر مرادی

هزار تن نخود به کشور وارد  88ماهه سال گذشته حدود 9تومانی وارد کشور می شود به طوری که براساس آمار گمرک در  4200
 .شد که عمده آن نخود روسی بی کیفیت بود

افزایش نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی به واردات نخود، احتمال آن می رود که نخود بی کیفیت به کشور وی اعالم کرد، با توجه به 
 .وارد و دوباره صادر شود که همین اتفاق می تواند بازار صادراتی ایران را با مشکل بی کیفیتی محصول مواجه کند

بخشنامه ای اعالم کرده که صادرات انواع کره، نخود  حال پس از گذشت سه ماه از هشدارها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در
های رسمی ازجمله لوبیا سفید، بامبارا های رسمی، لوبیا، لوبیا رسمی، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، سایر لوبیارسمی )لپه(، سایر نخود

، سایر محصوالت نباتی و مواد نباتی و )نوعی لوبیای چشم بلبلی(، لوبیایی چشم بلبلی، سایر انواع لوبیا، عدس، باقاال، نخود کفتری
های نباتی، آخال و سایر محصوالت فرعی نباتی ممنوع استتفاله . 

شوندبراساس این بخشنامه، چنانچه این محصوالت در مناطق آزاد تولید شده باشد، مشمول این ممنوعیت نمی .  
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/9/1397تاریخ :   

  رفع ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی
ابالغ کرد گمرک ایران رفع ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی را به تمام گمرکات اجرایی .  

ای به مدیرکل دفتر صادرات، در بخشنامه ، به نقل از گمرک؛ علی اکبر شامانیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
ی ابالغ کردگمرکات اجرایی کشور موضوع رفع ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی را به تمام گمرکات اجرای . 

های طبقه بندی مندرج در نامه صدراالشاره( حداکثر تا در قسمتی از این بخشنامه آمده است: صادرات رب گوجه فرنگی )مطابق کد
صادراتی ذیربط و صرفا با کارت -های تولیدیسقف میزان عملکرد وزنی صادرات سه سال گذشته کاالی مذکور توسط واحد

بالمانع استهای مذکور بازرگانی واحد . 
 لینک خبر 
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 صادارت و واردات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 19/9/1397تاریخ :   

  میلیون تن شکر، عامل بیکاری کارگران هفت تپه بود3واردات 
که سه میلیون تن شکر وارد کشور شد، تیر خالص را به کارگران هفت تپه زدند مرتضوی گفت: روزی .  

رتضوی دبیرخانه ، محمدرضا مگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

صنعت معدن تجارت ایران در حاشیه دوازدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان گفت: در بخش تولید رقابت ما 
 .مالیم است و امیدوارم سیاست هم از صنعت تجارت و تولید بیاموزد و در هر رقابتی همه پیشینه انقالبی را به چالش نکشیم

نیاد کار و تالش در کشور داریم. باید ایران را تبدیل به یک کشور پویا کنیموی افزود: ما نیاز به ب . 
میلیون ایرانی در زیر خط فقر، گفت 30مرتضوی با اظهار تاسف از وجود  امیدوارم با راهنمایی پیرترها و با عزم جوانان، تولید  :

 .وکار را در کشور سرلوحه قرار دهیم
ن اظهار کرد: اگر کشورهای پیشرفته همچون آلمان توانسته اند به موفقیت برسند، حاصل تالش دبیرخانه صنعت معدن و تجارت ایرا

 .و پشتکار و کار مداوم است
 .وی افزود: بجای احداث بنیادهای جدید حمایتی بیاییم سیستم تامین اجتماعی قوی در کشور به راه بیندازیم

: باید فضای آزادی برای به اثبات رساندن استعدادهای جوانان در کشور ایجاد مرتضوی با انتقاد از سیستم یارانه دهی در کشور گفت
 .شود

وی تصریح کرد: به جوانان توصیه می کنم که خسته نشوید. فرزندان امام خمینی )ره( می توانند با پشتکار و استفاده از منابع وافر، 
 .کشور را بسازند

رکت های وابسته را به جوانان کارآفرین بدهید تا مشکل بیکاری حل شودمرتضوی گفت:پول های سازمان تامین اجتماعی و ش . 
دبیرخانه صنعت معدن و تجارت ایران ابراز کرد:آن روزی که سه میلیون تن شکر وارد کشور شد، تیر خالص را به کارگران هفت 

 .تپه زدند
دالر نیست،گفت 80وی با تاکید بر این موضوع که لیاقت کارگر ایرانی فقط  باید درکنار هم بایستیم تا توطئه های آمریکا را نقش بر  :

 .آب کنیم. هیچ امنیتی بدون توجه به معیشت کارگران و طبقه متوسط باقی نمی ماند
سال گذشته، می توانیم در راه سازندگی کشور، متحد  ۴0وی تصریح کرد: با برطرف شدن تفرقه ها و با در نظر گرفتن دستاوردهای 

 .شویم
دبیرخانه صنعت معدن و تجارت ایران بیان کرد: باید در راه مبارزه برای سازندگی کشور بی وقفه تالش کنیم و از آرمان های خود 

 .یک قدم به عقب بازنگردیم
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
باشگاه خبرنگاران جوان – 18/9/1397تاریخ :   

  هزار تومان 8ج خارجی شود/ قیمت مصوب هر کیلو برنهای جدید برنج هفته آینده وارد کشور میمحموله 
های جدید از هفته آینده وارد کشور شودشود که محمولهبینی میدبیرانجمن برنج گفت: با توجه به ثبت سفارش برنج پیش .  

رزیصنعت،تجارت و کشاووگو با خبرنگار مسیح کشاورز دبیر انجمن برنج کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، از رفع ممنوعیت واردات برنج طی یک هفته اخیر خبر داد و گفت: با توجه به آنکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده جوان
 .است، ثبت سفارش برای واردات برنج در حال انجام است

هزارتن برنج وارد  ۴00تا  300: برای تنظیم بازار شب عید و جلوگیری از کمبود، افزایش قیمت و گران فروشی باید وی افزود
 .کشور شود

تومانی به واردات بعید است که نوسان  ۴200با اختصاص ارز  :کشاورز درباره آخرین وضعیت بازار برنج خارجی بیان کرد

های جهانی تغییر چندانی نداشته استخاصی در سطح عرضه اتفاق بیفتد چرا که قیمت . 
رسدهزارتن می 2۵0میلیون و  2ضرورت مدیریت بر واردات برنج/ تولید برنج به  :بیشتر بخوانید  

سان قیمت برنج در هفته های اخیر در سطح خرده فروشی چیست، دبیرانجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به این سوال که دلیل نو
گفت: قبل از آزاد شدن ثبت سفارش برنج و کمبود در انبارها،برخی خرده فروشان به بهانه کمبود اقدام به افزایش قیمت در سطح 

ر بسزایی داردورود محموله های برنج از هفته آینده بر سطح قیمت ها تاثی  بازار کردند که پیش بینی می شود . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: فروش با نرخ های  8وی در پایان قیمت مصوب هر کیلو برنج خارجی در خرده فروشی ها را 

 .باالتر تخلف به شمار می رود
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
 باشگاه خبرنگاران جوان – 1۵/9/1397تاریخ : 

  درصد نان استان تهران را تامین می کنند 20نانوایی های حجیم 
د نیاز سایر استان ها را تامین درصد نان مور 8درصد نان استان تهران و  20های فانتزی گفت: نانوایی های حجیم رئیس اتحادیه نان

  .می کنند
های فانتزی، در گفت وگو با خبرنگارمحمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

، با اشاره به اینکه آرد و نان در بازار با چالش روبه رو است اظهار کرد: یکسان سازی نرخ آرد و گندم تنها جوان خبرنگاران
 .راهکار موجود دراین بخش است

کنیم افزود: این درحالی است که دربخش های سنتی از طرف دولت خریداری میوی، با اشاره به اینکه آرد را با قیمت باالتر از نان
شود که این امر موجب شده در فضای رقابتی سالم قرار نگیریمسنتی آرد، با قیمت کمتری ارایه می . 

درصدی قیمت نان کذب است 20افزایش  :بیشتر بخوانید   
فت: کنند گدرصد نیاز بازار را تامین می 8ها درصد و درسایر استان 20های حجیم در تهران کرمی، با بیان اینکه تولیدکنندگان نان

مواد مورد نیاز از خارج تامین می شود  نوسان نرخ دالر بر افزایش قیمت تمام شده تاثیر بسزایی دارد چرا که بخشی از . 
های توان به کشورهای فانتزی، در پایان گفت: اجازه صادرات نان وجود ندارد اما اگر این امر محقق شود میرئیس اتحادیه نان

تان صادر کردهمسایه همچون عراق و افغانس . 

 
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 21/9/1397تاریخ : 

  روشن صنعت غذایی ایرانتأملی بر سایه 
تواند ریزی،میای که در صورت حمایت و برنامهرود، عرصههای توانمند در کشور به شمار میصنعت تولید غذا، از نمونه فعالیت

  .به قطبی تأثیرگذار در توسعه صادرات غیر نفتی مبدل شود
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  های اصلی ، اساسا غذا و خوراک، از نیازگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

لزام، رود که طبیعتاً انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست و به تبع این ضرورت و او اساسی تمامی موجودات زنده به شمار می
رودهای شغلی بسیاری به شمار میبسترساز توسعه فرصت . 

توان به گردش مالی بسیار باال، سود آوری قابل توجه و توسعه صادراتی مضاعف نائل شد به واقع، در سایه صنعت مواد غذایی، می
ها تسریع کننده روند توسعه اقتصادی کشور خواهد بودو طبیعتا مجموعه این مولفه . 

صنایع فعال در کشور، صنعت مواد غذایی از پویایی، پیشرفت و تنوع خاصی برخوردار است در میان . 
هزار ساله برخوردار  3ای حد اقل، بنابر مطالعات انجام شده، فعالیت در این حوزه )تولید مواد غذایی( در کشور، از عقبه و سابقه

 .است
ترین محورهای تاریخی تردد و مواصالتی خاورمیانه و یکی از اصلیموقعیت خاص جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در شاهراه 

های تولیدی، های عظیم و بالقوه برخوردار از آن، سرزمین ایران را مستعد بسیاری از فعالیتعبور و مرور در جهان و ظرفیت
وی و غیره از این فرصت به نحو همچون مواد غذایی و غیره کرد که البته جز مقاطع خاصی از تاریخ همچون دوران شاه عباس صف

های بسیاری در این عرصه بوده ایمشایسته و مطلوبی استفاده نشد و شاهد فرصت سوزی . 
به هر ترتیب و با وجود برخی نواقص، صنعت تولید مواد غذایی در کشور از پیشرفت و توانمندی بسیاری برخوردار است، ظرفیتی 

چه بیشتر آن وجود داردکه همچنان فضای بسیاری برای توسعه هر  . 
میلیون ُتن افزایش یابد، عدد و رقمی که با وجود  300، ظرفیت تولید مواد غذایی در ایران باید به فراتر از 1۴0۴بنابر چشم انداز 

توفیقات حاصل شده بسیار در این عرصه )صنایع غذایی( همچنان تا نائل شدن به سقف لحاظ شده در سند چشم انداز، فاصله بسیاری 
شوداحساس می . 

شود، امری که در یک دهه طوف مییکی از توفیقات حاصل شده در حوزه تولید مواد غذایی به عرصه صادرات چنین محصوالتی مع
برابری همراه شده است 10تا  9اخیر با رشد و افزایش  . 

درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور به  10ها، در حال حاضر، بیش از های منعکس شده در رسانهبنابر اخبار و گزارش
شودواسطه تولید و فعالیت در بخش صنایع غذایی تامین و مهیا می . 

درصدی(  8، )با رشد 139۵دهد میزان صادرات مواد غذایی کشور ایران، تا پایان سال ها نشان میکه آمار قید شده در رسانهآنچنان 
میلیون تن رسیده است 1میلیون دالر و از حیث وزنی به بیش از  70میلیارد و  2به ارزش بیش از  . 

ه بیشتر در حوزه صنعت غذاییفرآوری، ضرورتی جدی در راستای سودآوری و ارزش افزوده هر چ  
رود، به تبع با های توانمند در تولید و عرضه مواد غذایی به شمار میها و کانوناستان البرز و غرب استان تهران از نمونه عرصه

تبیین های این گروه، در زدودن برخی از ابهامات و چنین اوصافی، گفتگو با فعاالن این عرصه و طرح پیشنهادات، نظرات و ایده
 .الزامات و اقتضائات این صنعت راهگشا و مثمر خواهد بود

گروه اقتصادی باشگاه وگو با خبرنگار سعید حیدریان، یکی از فعاالن حوزه تولید مواد غذایی در غرب استان تهران، در گفت
های های بسیار این مرز و بوم در بخش صنایع غذایی اظهار کرد: با وجود فرصتا و ظرفیته، با اشاره به استعدادخبرنگاران جوان

ها ظهور و هایی است که همچنان در بسیاری از بخشمتعدد و متکثری که در این حوزه شاهد آن هستیم، پدیده خام فروشی از نقیصه
کندبروز پیدا می . 

در حوزه تولید مواد غذایی در سایه فرآوری آن و به تعبیری صنعتی شدن تولید با  وی افزود: به واقع، عمده ارزش افزوده حاصله
آید و به تبع، تحقق چنین امر خطیری، مستلزم احداث و راه اندازی صنایع تکمیلی و های روز به دست میتکیه بر تجهیزات و فناوری

 .تبدیلی خواهد بود
توان در ، موضوعی روشن و مبرهن است و گواه صدق این ادعا را میحیدریان تصریح کرد: مزایا و ثمرات صنایع مذکور

های حاصله در عرصه مذکور و در اقصی نقاط ایران جستجو کرددستاورد . 
های هدف صادر کرد و در ها و بازارصورت خام به کشورتوان بهاین فعال در عرصه تولید مواد غذایی گفت: اساسا مواد خام را نمی

هایی که این قابلیت وجود دارد نیز، سود حاصله از صادرات مذکور، بسیار محدود و اندک است و این قاعده در ها و عرصهبخش
های صنعتی و تولیدی دیگر کشور، جاری و ساری استبسیاری از حوزه . 
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ارزش افزوده افزون  شود، به همان میزانای تری در عرصه صنایع غذایی عملیاتی میوی افزود: هر آنچه فرآوری مطلوب و حرفه
 .تری نصیب تولید کننده خواهد شد

شود و در چنین حیدریان گفت: از دیگر سو، با فرآوری مطلوب، عموما بر مدت زمان ماندگاری محصوالت غذایی افزوده می
شودشرایطی، فرصت فزاینده تری برای بازاریابی، فروش و عرضه تولیدات اینچنینی ایجاد می . 

های تولیدی شاهدآن هستیم به ه صنایع مواد غذایی بیان کرد: یکی از اشکاالتی که در حال حاضر در برخی از حوزهاین فعال در حوز
گردد که طبیعتا با توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی، حجم قابل توجهی از این فاسد شدن آنها پیش از عرضه و فروش باز می

شودتولید مواد غذایی تبدیل میمحصوالت، به پول و سود مراکز فعالیتی در عرصه  . 
گیرد که بر روی مواد غذایی فرآوری و اقداماتی انجام وی افزود: اساسا زمانی پیشوند صنعت در کنار تولید مواد غذایی قرار می

یابد در غیر اینصورت برداشت محصول از گیرد که به واسطه آن میزان ماندگاری، طعم و حتی تنوع محصوالت افزایش میمی
های زراعی و کشاورزی و عرضه و فروش مستقیم آن، در قالب صنعت مواد غذایی قابل تعریف نیستزمین . 

رودضعف در بسته بندی و حمل و نقل، پاشنه آشیل صنعت غذایی به شمار می  
گروه اقتصادی باشگاه وگو با خبرنگار حمزه فیروز آبادی، یکی از فعاالن حوزه تولید مواد غذایی در استان البرز، در گفت

، با اشاره به دو مولفه حمل و نقل و بسته بندی و نقش نافذ و تاثیرگذار آن در توسعه اقتصادی و شکوفایی صنعت خبرنگاران جوان
ر توجهی در این دو عرصه حاصل شده، اما ها و توفیقات قابل مالحظه و در خومواد غذایی اظهار کرد: در سالیان اخیر، پیشرفت

های آشیل صنعت توان از آن تحت عنوان پاشنهها و نقاط ضعفی هستیم که میها شاهد جاری بودن نقیصههمچنان در بسیاری از بخش
 .مواد غذایی یاد کرد

به واسطه آن، مواد غذایی پیش و پس وی افزود: یک صنعت غذایی پیشرو و پویا و توسعه یافته، نیازمند حمل و نقل مناسب است تا 
های هدف منتقل شوداز فرآوری، در اسرع وقت به بازار . 

تواند در تسریع فرآیند فاسد شدن محصوالت غذایی این فعال در عرصه تولید مواد غذایی بیان کرد: وجود نارسایی در این بخش، می
، کندی حمل و نقل، موجبات ربودن شدن گوی سبقت توسط رقبای های حساستاثیرگذار واقع شود و از دیگر سو بعضا در بزنگاه

سازدایران را فراهم می . 
های عربی با محوریت سعودی، تحریم شد، وی افزود: نِمود و نمونه بارز این امر، زمانی که کشور قطر توسط برخی از کشور

اندام کردندها به مراتب توانمندتر از ما عرض ظهور و بروز پیدا کرد، جایی که ُترک . 
های تعیین کننده در تسهیل و تسریع فروش محصوالت اینچنینی به شمار فیروز آبادی گفت: بسته بندی مواد غذایی از دیگر مولفه

رود، زیرا بخش قابل توجهی از جذابیت اقالم تولید شده، )در کنار کیفیت مطلوب و قیمت مناسب(، به این اصل خطیر وابسته می
 .است

ها شاهد کیفیت پایین بسته بندی مواد غذایی هستیم که در حوزه تولید مواد غذایی تصریح کرد:متاسفانه بعضا در برخی حوزهاین فعال 
شودها میهمین نقیصه بسترساز ظهور و بروز برخی مشکالت در بازار رقابتی با دیگر کشور . 

( زهاِی اقتصادی و تولیدی گزارشی به تفصیل، تنظیم و گفتنی است پیش از این در خصوص صنعت بسته بندی و ضرورت آن در حو

کنیممنعکس شد که پِیرو این موضوع، از تشریح مجدد مکررات در این خصوص، اجتناب می ) 
های هدفاز ضرورت حمایت هر چه بیشتر دولت تا اعتماد سازی در بازار کشور  

توان در حوزة تولید مواد غذایی و صنایع مرتبط با آن میهای فعالیت بخش خصوصی در صنعت را، ها و تجلی گاهیکی از نِمود
 .جستجو کرد

ها و اخبار شود، اما آنچنان که بررسیدر ارتباط با ضریب فعالیت بخش خصوصی در این عرصه، اعداد و ارقام متعددی مطرح می
شودبرآورد میدرصد  90دهد، در مجموع میزان فعالیت بخش خصوصی در این عرصه، بیش از موجود نشان می . 

های مربوطه، طلبد دستگاهبا همه این اوصاف، طرح این موضوع، َنفی کننده حمایت دولت از فعاالن این عرصه نیست و می
های هر چه بیشتری را از فعاالن بخش صنایع غذایی لحاظ کنندحمایت . 

گروه اقتصادی باشگاه گو با خبرنگار وسید هادی رضوی، عضو گروه علوم مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران در گفت
کند، یکی از ضروریات حمایت دولت از صنعت غذایی کشور را در توسعه تجهیزات تولیدی عنوان میخبرنگاران جوان . 

تجهیزات خواهد بود و با وجود حصول به زعم وی، پیشبرد صنعت غذا، مستلزم همکاری الزم در بخش صنعت ماشین آالت و 
های هر چه بیشتر دولتی، در این خصوص توفیقاتی در این عرصه، بنابراین در حوزه ساخت تجهیزات و ادوات مربوطه، حمایت

شوداحساس می . 
های هدف باز یکی دیگر از الزامات ُمقتضی و ضروری برای توسعه صنایع غذایی ایران، به اعتماد سازی هر چه بیشتر در بازار

باید در راستای ترمیم آن، تالش الزم ها، بعضاً َخدِشه دار شده و میها و غفلتگردد، اعتمادی که متاسفانه به دلیل برخی کم توجهیمی
 .عملیاتی شود
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ز دست رفتن برخی ها با اشاره به اوگو با رسانهمهدی کریمی تفرشی، رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان مواد غذایی، در گفت 

هایی همچون روسیه و قطر، اظهار کرد: به عنوان نمونه طبق قرارداد ایران با روسیه، مقرر ها در بازار کشورها و ظرفیتفرصت
ها و محصوالت خود را از طریق "کانال سبز" به روسیه ارائه کنند، اما در مقام عمل این امر محقق بود بازرگانان ما، اجناس، کاال

 .نشد
در زمان فروپاشی شوروی سابق( به دلیل صادر نمودن برخی ) 90افزاید: متأسفانه برخی َتجاُرِب َتلِخ گذشته در دهه وی می

ها و محصوالت ما را ها به برخی کاالای بازرگان نما، حاصل شد و همین نقیصه اعتماد روسمحصوالت بی کیفیت ایرانی توسط عده
 .خدشه دار کرد

کنندهای سختی را برای اقالم و محصوالت ایران لحاظ می: در حال حاضر روس ها، ممیزیگویدتفرشی می . 
های الزم ِاعمال گردد و به عنوان ها نیز باید بازبینیرئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی افزود: در خصوص تعرفه

های ها با رایزنیاز ترکیه با ایران متفاوت است، زیرا ترکای همچون سیب، تعرفه واردات این محصول مثال در خصوص میوه
های ذی ربط و ها به مشکالت )ما(، به )عملکرد( دستگاهالزم در کاهش تعرفه مربوطه، موفق عمل کردند که بخشی از این نارسایی

گرددبرخی دیگر به سوءمدیریت بخش خصوصی باز می . 
های خاص به خود استن َبر و مستلزم برنامه ریزیبه زعم وی اعتماد سازی در این عرصه، زما . 

های هدفمند و اصولی، اعتماد از دست رود با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و تعریف و اجرایی نمودن برنامه ریزیبه هر ترتیب امید آن می
الت باکیفیت و رعایت کردن رفته در مناسبات اقتصادی و تجاری میان ایران با برخی کشورها، ترمیم شود و قطعا صادرات محصو

رودهای تأثیرگذار در فضای رقابتی، امری تعیین کننده در توسعه صادرات محصوالت غذایی به شمار میمولفه . 
 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایرنا  – 19/9/1397تاریخ : 

خوسف»بهار در نرگس زارهای  » 
با نزدیک شدن به فصل زمستان، زمین در کویر خراسان جنوبی آغوش باز کرده تا با رویش و خودنمایی گل های  -ایرنا  -بیرجند 

 .نرگس در اوج سرما، عطر و یاد بهار، جاودانه نگه داشته شود

کند تا مردم با خرید این های شهر، گل نرگس بیش از سایر رقیبان خودنمایی می فروشیگلبه گزارش ایرنا این روزها در 

  .گل در فصلی که پایان حیات دیگر گل ها و گیاهان در طبیعت است بهار را در پاییز و زمستان به نظاره بنشینند
اسند چرا که بوی گل نرگس آن از شنفردش میهای نرگس منحصر به  مردم خراسان جنوبی، شهرستان خوسف را به گل

کندهای دور انسان را سرمست میفاصله .  
استان پرورش دهنده این گل بی نظیر است،  17به گفته مدیر جهاد کشاورزی خوسف، عطر گل نرگس خوسف بین 

فارش عطری که نرگس کویر دارد حتی نرگس دیار نرگس ها یعنی شیراز هم ندارد طوری که اهالی شیراز هم گاهی س

  .گل نرگس به نرگس کاران خوسف می دهند و یا به دنبال خرید پیاز این گل هستند
ساله از نیمه آبان آغاز می شود و تا پایان دی ماه در خوسف ادامه دارد، مزارع یک دستی از شکوفا شدن گل نرگس همه

ایه و نقطه ای دور از آفتاب کاشته شود گل نرگس در این شهرستان وجود ندارد چرا که تجربه ثابت کرده اگر نرگس در س

  .بهتر گل می دهد به همین خاطر معموال در خوسف گل نرگس را در زیر درخت انار کشت می کنند
گل نرگس عالوه بر زیبایی خواص دارویی زیادی دارد، سردرد، افسردگی، زکام و برخی بیماریهای عفونی را معالجه می 

گاه استکند اما کمتر کسی از خواص آن آ .  
** میلیون شاخه گل نرگس در خوسف  12برداشت   

هکتار  24مدیر جهاد کشاورزی خوسف در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: سطح زیرکشت گل نرگس این شهرستان 

درصد آن بارور است 70است که  .  
نرگس به ارزش چهار میلیون شاخه گل  12سید حسن رضوی پیش بینی کرد که در سال جاری از مزارع شهرستان 

  .میلیارد تومان برداشت شود
تومان خریداری می شود ولی در پایین  300وی ادامه داد: در حال حاضر هر شاخه گل نرگس از کشاورزان یک هزار و 

  .فصل برداشت به دلیل اشباع بازار، قیمت گل نرگس کاهش می یابد
گل را برای هدیه دادن به دیگران پرورش می دادند، اما چند  رضوی اظهار داشت: در گذشته دور مردم خوسف بیشتر این

  .سالی است که در سبد معیشتی مردم شهرستان قرار گرفته است
وی عنوان کرد: بخش عمده سطح زیرکشت گل نرگس به صورت پراکنده در باغ های میوه است اما در حال حاضر به 

کار قرار گیرد تا به لحاظ اقتصادی به صرفه تر باشد سمتی حرکت می شود که ایجاد مزارع یک دست در دستور .  
میلیون تومان در زمینه توسعه سطح زیر کشت گل نرگس  650مدیر جهاد کشاورزی خوسف افزود: از ابتدای امسال 

شهرستان به کشاورزان تسهیالت پرداخت کردیم و سطح زیرکشت گل نرگس پنج هکتار افزایش یافت که در سال آینده 

ل دهی آن خواهیم بودشاهد گ .  
 عطر بی نظیر گل نرگس خوسف **

رضوی با بیان اینکه شرایط اقلیمی و آب و هوایی و رطوبت کم و خشکی منطقه باعث شده تا عطر نرگس خوسف نسبت 
به بقیه نقاط کشور مطلوب تر و بی نظیر باشد، گفت: گل نرگس خوسف عالوه بر مصرف در داخل استان به خراسان 

صفهان، تهران و زاهدان نیز ارسال می شودرضوی، ا .  
وی با تاکید بر اینکه فرآوری این گل به ویژه اسانس گیری آن ضروری است، اضافه کرد: تاکنون در کشور برای 

  .فرآوری آن اقدامی انجام نشده در حالی که عطر گل نرگس در دنیا بی نظیر است
هفته به مدت زمان بیشتری از  2زایش ماندگاری گل نرگس از یک تا رضوی بیان کرد: تالش و پیگیری های ما برای اف

  .طریق مرکز تحقیقات گیاهان دارویی کشور در حال انجام است
وی با اشاره به اینکه در سال هایی که گل زیاد است بازار، کشش خرید آن را ندارد، گفت: در خصوص بازاریابی این 

فه ای در خیابان مدرس از شهرداری بیرجند تحویل گرفته و گل تولیدی محصول در شهر بیرجند، شهرداری خوسف غر

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

شهرستان جمع آوری و در این مرکز به فروش می رسد، در تهران نیز غرفه ای توسط سازمان تعاونی روستایی کشور 

  .برای فروش گل نرگس در اختیار شهرداری خوسف قرار گرفته است
ر تالش هستیم که غرفه هایی برای فروش این محصول در فصل برداشت در مدیر جهاد کشاورزی خوسف ادامه داد: د

  .ترمینال ها و فرودگاه های بیرجند، مشهد و تهران اجاره کنیم
رضوی عنوان کرد: خراسان جنوبی رتبه پنجم تولید گل نرگس در کشور را دارد و خوسف هم در استان رتبه نخست را 

  .به خود اختصاص داده است
کیلومتری جنوب غرب بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد. این شهرستان  36ز این شهرستان در فاصله خوسف مرک

هزار نفر جمعیت دارد 30حدود  .  
 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی 

  باشگاه خبر نگاران جوان – 15/9/1397تاریخ : 

  های کشور مدرن هستندرصد گلخانهه دد
 10های کشور سنتی هستند، گفت: هم اکنون تنها کمتر از درصد گلخانه 90عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه 

های کشور مدرن هستنددرصد گلخانه .  
صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

های کشور به های کشور مدرن هستند، اظهار کرد: اگرچه گلخانهدرصد گلخانه 10شاره به اینکه تنها کمتر از ، با اخبرنگاران جوان
های های مدرن کشور تفاوت معناداری با کشورشود، اما مسئله این است که گلخانههای سنتی و مدرن تقسیم میدو بخش گلخانه

 .پیشرفته اروپا دارند
درصد  90های پیشرفته اروپایی بسیار محدود است، افزود: هم اکنون های هم سطح با گلخانهداد گلخانهوی با اشاره به اینکه تع

های جهانی نیستها به هیچ وجه قابل قیاس با استانداردهای کشور سنتی هستند چرا که تولید آنگلخانه . 
عیت اسفناکی داریم، بیان کرد: البته وزارت جهاد کشاورزی های گلخانه مدرن وضاسدی با انتقاد از این مسئله که از لحاظ کمیت واحد

های مدرن کشور را افزایش دهدهای کشاورزی و تسهیالت بانکی، سطح گلخانهبه دنبال این موضوع است تا از طریق شهرک . 
ی صادر کردمیلیون دالر سازه و نهاده گلخانه ا 100هکتار گلخانه در سال جاری/ایران  27۶3احداث  :بیشتر بخوانید  

 ها را کمبود بودجه وعضو شورای خانه کشاورز مشکل اصلی پیش روی وزارت جهاد کشاورزی در بحث کمیت و کیفیت گلخانه
های تا زمانی که سیاست گذاران اقتصاد توجهی به بخش کشاورزی نداشته باشند و به عبارتی اولویت :منابع مالی اعالم کرد و افزود

کماکان این مشکالت ادامه خواهد داشت خود را تغییر ندهند، . 
وی با اشاره به اینکه کشاورزان برای دریافت تسهیالت بانکی برای احداث گلخانه با معضالتی روبرو هستند، افزود: با توجه به آنکه 

کی با مشکالت و های میلیاردی است، اما متقاضیان برای دریافت تسهیالت بانهای پیشرفته سوالر مستلزم هزینهاحداث گلخانه
شودهای مدرن در کشور میشوند که این امر منجر به کمبود گلخانهمعضالت جدی در تامین وثیقه روبرو می . 

ها و همچنین کیفیت تولید تاثیر بسزایی دارد، از ها در بهره وری مصرف آب و نهادهاسدی ادامه داد: با توجه به آنکه توسعه گلخانه
ای کنندهای گلخانههای کشاورزی بتوانند اقدام به احداث واحدای فراهم شود تا افراد خارج از شهرکونهاین رو باید شرایط به گ . 

ها در گرو اختصاص بودجه به وزارت جهاد کشاورزی عضو شورای خانه مرکزی کشاورز در پایان با اشاره به اینکه توسعه گلخانه
های اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد، بنابراین محدودیتی در توسعه گلخانهاست، تصریح کرد: اگر بودجه به میزان کافی در 

 .مدرن وجود ندارد

  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی 
 ایرنا  – 15/9/1397تاریخ : 

 گیاهان دارویی فرصتی برای تولید ثروت
را نصیب کشور کرده تا نقش مهمی در  ظرفیت بی نظیر ایران در رویش و تولید گیاهان دارویی فرصت ویژه ای -ایرنا  -شهرکرد 

 .تجارت جهانی گیاهان دارویی و افزایش درآمدهای غیرنفتی ایفا کند

هزار گونه گیاهی در کشور شناسایی شده که از این تعداد، حدود  8به گزارش ایرنا، براساس گزارش های موجود بیش از 
ا در اختیار کشور قرار داده تا سهم خود را در تولید و هزار گونه جنبه دارویی دارند، این موضوع فرصت مناسبی ر 2

 .صادرات طالی سبز افزایش دهد
هزار  5میالدی به رقم  2050بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی، ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی در سال 

هی به مراتب بهتر از اروپا می تواند سهم میلیارد دالر خواهد رسید. در این میان ایران با داشتن شرایط اقلیمی و تنوع گیا

میلیون دالر است، افزایش دهد 450خود را در تجارت گیاهان دارویی که هم اینک  . 
« گونه گیاهان  650چهارمحال و بختیاری مهمترین رویشگاه گیاهان منحصربه فرد در کشور است و از یکهزار و 

انحصار این استان قرار دارد شناسایی شده در کشور، تعداد قابل توجهی از آن در .» 
پدر علم گیاه شناسی ایران اردیبهشت ماه امسال در همایشی در شهرکرد بیان کرد و « ولی هللا مظفریان»این اظهارات را 

همین موضوع خود گواهی بر ظرفیت این استان در حوزه گیاهان دارویی است که می تواند نقش مهمی در افزایش تجارت 

کشور ایفا کندگیاهان دارویی  . 
چهارمحال و بختیاری از آنجا که مرتفع ترین استان ایران است و آب و هوایی کوهستانی دارد، از نظر پوشش گیاهی و به 

 .دنبال آن داروهای گیاهی، بسیار غنی است
را پدید آورده ویژگی های طبیعی و اقلیمی این استان، نوع خاک، بارش، دمای هوا و مکان جغرافیایی ارتفاعات، شرایطی 

 .است که این استان را به مهمترین رویشگاه گیاهان دارویی در کشور تبدیل کرده است
گونه گیاهی در آن شناسایی شده است که  350درصد مساحت این استان کوهستانی است و تاکنون بیش از یکهزار و  87

ه خاص این استان در هیچ یک از مناطق دنیا رشد گون 27گیاه جنبه دارویی، خوراکی و صنعتی دارد و  270از این تعداد 

 .نمی کند
رئیس بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور نیز در بازدید اخیر خود از ظرفیت ها و توانمندی های این استان به ویژه 

انیک حرف در حوزه گیاهان دارویی اظهار داشت: این استان به سبب اقلیم مناسب، می تواند در کشت و تولید گیاهان ارگ

 .اول را در کشور بزند
حسین قدیانی' گفت: چهارمحال و بختیاری از آنجا که به بام ایران شهرت دارد و دارای بهترین آب و هواست، می تواند '

 .یکی از برندهای موثر و مزیت های رقابتی کشور در حوزه صادرات محصوالت گیاهی ارگانیک به شمار آید
علمی و کاربردی خوبی در این حوزه آغاز شده و این مزیت منحصر به فرد، بخوبی در  وی خاطرنشان کرد: حرکت های

 .استان تشخیص داده شده که انتظار می رود در ادامه نیز شاهد فعالیت های موثری در این حوزه باشیم
عت بیشتری پیدا از سال گذشته و با تدوین سند راهبردی کشت گیاهان دارویی، سطح زیر کشت این گونه های گیاهی وس

هکتار از اراضی ملی و یکهزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گیاهان دارویی  500هزار و  2کرده و هم اینک در 

 .کشت می شود
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در این باره گفت: مطابق برنامه پنج ساله، بایستی 

سال اخیر سطح  2اراضی استان به کشت گیاهان دارویی اختصاص یابد که برای این منظور در هکتار از  500ساالنه 

 .زیرکشت این گیاهان به یک هزار هکتار رسیده است
' هکتار به کشت زعفران و  200هکتار از اراضی استان به کشت گل محمدی،  250ابراهیم شیرانی' افزود: هم اینک 

کوهی و سایر گیاهان دارویی اختصاص یافته استهکتار به کشت موسیر، کرفس  300 . 
هکتار از اراضی استان گیاهان دارویی کشت می شد، ابراز امیدواری کرد  60تنها در  92وی با اشاره به اینکه در سال 

 .تا در صورت استقبال کشاورزان و روستائیان، وسعت بیشتری از اراضی استان به این حوزه اختصاص یابد
نفر شغل مستقیم ایجاد می کند، خاطرنشان کرد:  3تا  2ان اینکه هر هکتار از اراضی گیاهان دارویی برای شیرانی با بی
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گرچه اشتغالزایی در این حوزه به صورت فصلی و مقطعی است اما با درآمدزایی باال و توجیه پذیری اقتصادی همراه 

 .است
یاری ادامه داد: در رسته های شغلی سامانه مشاغل خانگی مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بخت

نیز یک رسته به کشت گیاهان دارویی اختصاص داده شده و افراد عالقه مند به فعالیت در این حوزه می توانند از 
 .تسهیالت بانکی بهره مند شوند

های خنک و طول روز کم، تنوع  شیرانی با اشاره به ظرفیت های استان در تولید گیاهان دارویی، اظهار داشت: شب
متر از سطح دریا، تنوع خاک و اختالف توپوگرافی بستر مناسبی برای  4200تا  900خرده اقلیم ها، اختالف ارتفاع بین 

 .رویش انواع گونه های گیاهی را در استان فراهم کرده است
در استان هستیم با تغییر الگوی کشت از وی ادامه داد: همچنین در شرایط فعلی که شاهد وقوع خشکسالی های متوالی 

محصوالتی نظیر گندم و جو به سمت گیاهان دارویی، ضمن رفع مشکل کم آبی، درآمد بیشتری نصیب کشاورزان می 

 .شود
هزار و 2رئیس اداره جنگلداری و جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به کشت 

ان دارویی در مراتع و اراضی ملی استان گفت: از برنامه های راهبردی سازمان جنگل ها، حفاظت از هکتار گیاه 500

 .عرصه های ملی در قالب مشارکت های مردمی است
' ، زمین الزم و بذر مورد نیاز برای کاشت گیاهان دارویی در 3علی حسین امینی' ادامه داد: در همین راستا در قالب ماده 

حلی قرار داده می شود تا ضمن حفاظت از جنگل ها و مراتع زمینه برای توانمندسازی این جوامع نیز فراهم اختیار مردم م

 .شود
وی، درآمدزایی گیاهان دارویی را چندین برابر کشت محصوالتی نظیر گندم و جو دانست و گفت: بطور مثال برداشت 

برابر درآمد کشت غالت است 10ص دارد که میلیون تومان درآمد خال 25تا  20گونه موسیر در یک هکتار  . 
امینی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد گیاهان دارویی این استان، اظهار داشت: این گیاهان از کیفیت الزم و اسانس 

 .و خواص دارویی برتری نسبت به سایر مناطق کشور برخوردارند
 10زداری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در حدود رئیس اداره جنگلداری و جنگل کاری منابع طبیعی و آبخی

تعاونی در این  9هزار نفر از اعضای صندوق حمایت از منابع طبیعی در کشت گیاهان دارویی مشارکت دارند و 

 .خصوص تشکیل شده است
' ر کشت گیاهان آرزو هاشمی فرد' یکی از بانوان کارآفرین نمونه کشوری استان، نمونه موفق فعالیت جوامع محلی د

 .دارویی به شمار می رود
اقدام به کشت گیاهان دارویی کرده است، توانسته به ازای هر هکتار کشت گیاه موسیر، هفت میلیون  94وی که از سال 

 .تومان درآمد کسب کند
، آنغوزه هاشمی فرد در همین خصوص به ایرنا گفت: کار خود را با کشت محدود گیاهان دارویی از جمله کلوس، موسیر

هکتار آغاز کردم اما طی این چهار سال با توسعه زمین های زیرکشت، میزان محصول برداشتی خود را  5و باریجه در 

 .به بیش از یک تن افزایش داده ام
وی که رتبه برتر تولید و بسته بندی فرآورده های گیاهان دارویی را در کشور کسب کرده است، از متولیان امر تقاضا 

با راه اندازی کارخانه بسته بندی و صنایع تبدیلی ضمن حمایت از کشاورزان در راستای ارزش افزوده محصوالت  کرد تا

 .تولیدی در استان گام بردارند
در همین حال مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز با تایید ناقص بودن زنجیره تولید 

، اظهار داشت: باید تالش کرد تا صنایع تکمیلی، بازاریابی و صادرات گیاهان دارویی در استان گیاهان دارویی در استان

 .تکمیل شود تا این محصوالت ارزش صادراتی پیدا کنند
درصد گیاهان دارویی تولید شده در استان بصورت خام و فله ای به استانهای دیگر  85ابراهیم شیرانی ادامه داد: هم اینک 

راسان و اصفهان فرستاده می شود تا در کارگاه ها که بیشتر بصورت سنتی فعالیت دارند، فرآوری شونداز جمله خ . 
وی خاطرنشان کرد: با این وجود در مسیر جذب سرمایه گذار در این حوزه نشست های متعددی با سرمایه گذاران برگزار 

ان دارویی استان تکمیل شودسال آینده بخشی از چرخه فرآوری گیاه 2شده و امید می رود ظرف  . 
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تاکید می شود از آنجا که گیاهان دارویی ثروت ارزشمند کشور است و قابلیت های بسیار باالیی در صنایع دارویی و ایجاد 
اقتصاد پویا و افزایش درآمد حاصل از تولید ناخالص ملی دارد، می تواند به عنوان پتانسیل بالقوه در ایجاد درآمدهای 

ش واردات مواد اولیه داروهای شیمیایی نقش موثری ایفا کند از همین رو می طلبد به نقش استان هایی از قبیل ارزی و کاه
چهارمحال و بختیاری که ظرفیت منحصر به فردی در تولید گیاهان دارویی خاص و ارگانیک دارد، بیش از پیش توجه 

 .کرد
 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی 
 ایرنا  – 20/9/1397تاریخ : 

 سیمان سمنگان خراسان شمالی به فرآوری گیاهان دارویی می پردازد
از ادامه اجرای رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: آستان قدس رضوی  -ایرنا -بجنورد

طرح سیمان سمنگان در شهرستان مانه و سملقان به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی منصرف شده و زیرساخت های آن به فرآوری 
 .گیاهان دارویی اختصاص می یابد

سیدهادی حسینی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: جواز تاسیس طرح سیمان سمنگان، در سال 

تاکنون متوقف بوده است 92آغاز شد اما از سال  86صادر و اجرای آن از سال  80 . 
وی مشکل اصلی توقف طرح را پرداخت نشدن تسهیالت عنوان کرد و افزود: با توجه به وضعیت فعلی تولید سیمان در 

است و به همین دلیل آستان کشور و تامین نشدن منابع مالی طرح سیمان سمنگان، ادامه اجرای آن فاقد توجیه اقتصادی 

  .قدس رضوی، برای سرمایه گذاری در زمینه فرآوری گیاهان دارویی اعالم آمادگی کرده است
درصد پیشرفت فیزیکی  36رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: این طرح 

میلیارد لایر هزینه شده است 005داشته و برای رسیدن به این مرحله در آن مقطع زمانی،  . 
 400میلیون یورو تسهیالت ارزی و  24.8حسینی افزود: آستان قدس رضوی برای تکمیل اجرای سیمان سمنگان نیازمند 

 .میلیارد لایر تسهیالت ریالی بود که باید به صورت سندیکایی پرداخت می شد
تسهیالت ارزی با عاملیت بانک صنعت و معدن پرداخت وی تصریح کرد: قرار بود تسهیالت ریالی توسط بانک ملی و 

 .شود اما این اعتبار پرداخت نشد
وی افزود: پیگیری های زیادی برای احیای این طرح انجام شد اما تسهیالت در زمان اجرا، پرداخت نشد و اکنون آستان 

را جایگزین تولید سیمان می کندقدس اعالم کرده که جهت سرمایه گذاری را تغییر داده و فرآوری گیاهان دارویی  .  
حسینی، ظرفیت و قابلیت استان خراسان شمالی برای سرمایه گذاری در زمینه گیاهان دارویی را بسیار مناسب دانست و 

 .گفت: طرح اولیه فرآوری گیاهان دارویی آماده شده و در چند ماه آتی مجوزهای الزم در این خصوص صادر می شود
رنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: ما نیز از اقدام آستان قدس رضوی رئیس اداره طرح و ب

 .برای فرآوری گیاهان دارویی استقبال می کنیم زیرا در این شرایط، اجرای کارخانه سیمان توجیه اقتصادی ندارد
ر بود با بهره برداری از این طرح تن سیمان تعریف شده و قرا 3700بر اساس این گزارش ظرفیت سیمان سمنگان، تولید 

هزار نفر غیرمستقیم شغل ایجاد شود 2نفر به صورت مستقیم و  700برای  . 
گونه گیاه دارویی شناسایی شده است 350در استان خراسان شمالی  . 

هکتار با تولید هزار و  285سطح زیر کشت گیاهان دارویی در خراسان شمالی هزار و  ل تن است که عمدتا شام 920

 .زیره سبز، آویشن باغی، باریجه، نعنا فلفلی، خاکشیر، گشنیز، کدو تخم کاغذی و کتان است
هکتار است که از این وسعت یک  36هزار و  33میلیون و  2گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی 

هکتار جنگل است 550 هزار و 434هزار هکتار بیابان و  183هزار هکتار مرتع، بیش از  400میلیون و  .  
 لینک خبر 
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 گندم 
ایرنا  – 19/9/1397تاریخ :   

 زارعان کشور را از واردات گندم بی نیاز کردند
ایرانی، گندم مورد نیاز کشور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال با تالش زراعان  -ایرنا -کرج

 .تامین شد و نیازی به واردات آرد و گندم نبود

 9به گزارش ایرنا، یزدان سیف روز دوشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه های آرد استان البرز افزود: تابستان امسال 

تامین کرده استهزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد که این میزان نیاز داخلی را  500میلیون و  . 
وی بیان داشت: امروز برخی واحدها تولیدی کشور از جمله در استان البرز با فرآوری آرد و تولید محصوالت غذایی نقش 

 .موثری در صادرات و درآمد ارزی دارند
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: بارندگی های خوب سال زراعی جاری نویدبخش سال 

حصولی است که باید از ظرفیت نزوالت جوی به خوبی بهره مند شدپرم . 
هزار لایر از کشاورزان خریداری می شود 16سیف افزود: طبق برنامه ریزی، سال آینده هر کیلوگرم گندم معمولی  . 

ن ، وی اظهار داشت: یکی از مشکالت کنونی کشور در بخش گندم و آرد قاچاق این محصوالت است که برای کنترل آ

 .ساماندهی توزیع آرد در قالب برنامه های کنترلی به اجرا درآمده است
سیف گفت: براین اساس کارخانه ها و صنایع مصرف کننده گندم و آرد بر مبنای ظرفیت تولید و محاسبه قیمت تعیین شده، 

 .این محصوالت را تحویل می گیرند
 لینک خبر
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 گندم 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 19/9/1397تاریخ :   

  میلیون تنی گندم کشور8ذخیره 
ماه کشور  9میلیون تن ذخیره گندم داریم که برای مصرف حدود  8مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: در حال حاضر 

کندکفایت می .  
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزاش  به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف در جریان بازدید از  

80سیلوی  ی کرج و کارخانجات آرد در استان البرز با اشاره به وجود مدرنترین صنایع تبدیلی در هزار تنی شهید علم 
المللی این ی گندم، آرد و نان با شناسایی بازار بینی گندم، آرد و نان در کشور اظهار کرد: امیدواریم صنعتگران زنجیرهحوزه

تر در این بخش فراهم شودهای اشتغال بیشصنعت، توان صادرات آرد را باال ببرند تا زمینه . 
وی ادامه داد: به لحاظ تکنولوژی زراعت گندم و صنایع تولید آرد بر تکنولوژی روز دنیا سوار هستیم و در این بخش مشکلی نداریم 

میلیون تن گندم در سال جاری محقق شد 9.۵و با لطف خداوند متعال در نزوالت جوی و همتی که کشاورزان دارند خرید  . 
ماه 9میلیون تن ذخیره گندم داریم که برای مصرف حدود  8مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایرانی با بیان اینکه در حال حاضر 

شودماه دیگر خرید تضمینی گندم در کشور نیز شروع می ۴کند، گفت: تا کشور کفایت می . 
افزود ماه سال گذشته 7تا  ۶هزار تن آرد طی  280سیف با اشاره به صادرات  ایم و نیاز شدهبا تولید گندم در کشور از واردات بی :

برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای صنایع تبدیلی صادرات از طریق ورود موقت گندم است تا با حفظ سهم خود از بازار منطقه 
 .ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور داشته باشیم

 ۴۵های باالی تامین آرد در کشور برخوردارند به طوری که تهران و البرز از ظرفیتهای معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: استان
شوددرصد کل کارخانجات آرد کشور را شامل می 10ها قرار گرفته که آرد سازی در این استان کارخانه . 

ارزان برای مردم، در خصوص سامانه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به پرداخت یارانه قابل توجه برای تأمین نان 
)جدید( فروش آرد سایر مصارف تصریح کرد: شفاف سازی در فروش آرد، رصد میزان آرد عرضه شده برای صنوف، جلوگیری از 

مذکور اعالم کرد تخلفات احتمالی و در نهایت جلوگیری از قاچاق آرد را از مهمترین مزایای سامانه . 

 
 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی
 ایرنا  – 19/9/1397تاریخ : 

فرنگی کشاورزان بوشهر را توافقی می خردتعاون روستایی گوجه   
عضو هیات مدیره سازمان تعاون روستایی ایران گفت: این سازمان محصول گوجه فرنگی کشاورزان استان بوشهر را  -ایرنا -بوشهر

 .با نرخ توافقی می خرد

هکتار  300هزار و  11به گزارش ایرنا، محمد رضا اورانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در استان بوشهر 
هزار تن محصول وجود دارد که بخشی از آن به صورت تازه خوری مصرف  560مزرعه گوجه فرنگی با توان تولید 

رود شود و بخشی دیگر برای تهیه رب به کار میمی  .  
ا از سفره وی بیان کرد: براساس برنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با هدف قطع دست دالالن و واسطه ه

کشاورزان، گوجه فرنگی ربی آنها توسط شبکه تعاون روستایی به صورت توافقی و با نرخی مناسب خریداری و به 

  .صنایع تبدیلی و فرآوری خود در استان های دیگر حمل می شود
ینگی مورد نیاز اورانی اظهار داشت: دستورالعمل خرید توافقی محصول گوجه فرنگی به استان بوشهر ابالغ و منابع نقد

  .برای خرید محصول از گوجه کاران این استان تامین شده است
وی یادآور شد: باهماهنگی صورت گرفته آمادگی الزم برای خرید محصول گوجه فرنگی بویژه محصولی که برای تهیه 

  .رب قابل استفاده باشد با قیمت مناسب وجود دارد
خرید توافقی محصول گوجه فرنگی برای حمایت از کشاورزان و تنظیم سرپرست تعاون روستایی استان بوشهر گفت: 

  .بازار انجام می شود
سید محسن معروف اضافه کرد: در زمان حاضر قیمت گوجه فرنگی در بازار مناسب است و با توجه به پیش بینی افزایش 

ه کار حمایت شودتولید در ماه های دی و بهمن نیاز است با انجام خرید توافقی از کشاورزان گوج .  
هکتار برداشت  300هزار و 11هزار تن محصول گوجه فرنگی در استان بوشهر از سطح  70براساس آمارها تاکنون 

هزار تن محصول برسد 560شده است و پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت این میزان به  .  
 خبر لینک 
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 گوجه فرنگی 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/9/1397تاریخ :   

  رفع ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی
گمرکات اجرایی ابالغ کردگمرک ایران رفع ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی را به تمام  .  

ای به مدیرکل دفتر صادرات، در بخشنامه ، به نقل از گمرک؛ علی اکبر شامانیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
گمرکات اجرایی ابالغ کرد گمرکات اجرایی کشور موضوع رفع ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی را به تمام . 

های طبقه بندی مندرج در نامه صدراالشاره( حداکثر تا در قسمتی از این بخشنامه آمده است: صادرات رب گوجه فرنگی )مطابق کد
صادراتی ذیربط و صرفا با کارت -های تولیدیسقف میزان عملکرد وزنی صادرات سه سال گذشته کاالی مذکور توسط واحد

های مذکور بالمانع استحدبازرگانی وا . 
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 گوشت قرمز
 ایرنا  – 1۵/9/1397تاریخ : 

 عرضه گوشت با کارت ملی در میادین پایتخت آغاز شد
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعالم کرد: توزیع گوشت قرمز منجمد  -ایرنا -تهران

میدان پایتخت آغاز شده است 22بازار با ارائه کارت ملی در  طرح تنظیم . 

به گزارش ایرنا ،سید سعید راد روز سه شنبه در نشست خبری یازدهمین جشنواره ارگانیک در پاسخ به پرسش 
خواند و تصریح « قطع کردن دست دالالن از بازار»خبرنگاران مبنی بر علت عرضه با کارت ملی، دلیل این کار را 

د: می خواهیم این گوشت در اختیار مصرف کننده واقعی قرار گیردکر .  
میدان میوه و تره بار اصلی شهر تهران می تواند هفته ای یک تا سه بار و هر  22وی ادامه داد: هر شهروند با مراجعه به 

هزار تومان بخرد 29تا  28کیلو گوشت منجمد به قیمت  2بار  .  
شت با کارت ملی توضیح داد: وقتی کد ملی شخصی وارد سامانه و ثبت شود برای بار راد در خصوص مکانیزم خرید گو

  .دوم در همان روز امکان خرید ندارد
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران تاکید کرد که عرضه گوشت قرمز، مرغ و 

میادین ندارد و هدف تنها خدمت به شهروندان است تخم مرغ طرح تنظیم بازار حاشیه سود چندانی برای .  
 برگزاری جشنواره یلدای ارگانیک **

تا پایان آذر در بوستان  22راد در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری یازدهمین دوره جشنواره ارگانیک تهران از 

  .گفت و گو خبرداد
شرکت دارند و هدف از برگزاری آن فرهنگ سازی برای خرید تولید کننده داخلی در این جشنواره  120وی ادامه داد: 

  .کاالی ارگانیک و حمایت از تولید ملی است
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در خصوص قیمت کاالهای این جشنواره نیز 

مت اقالم انجام می شود اما محصول ارگانیک به دلیل گفت: کمیته نرخ گذاری در جشنواره فعالیت می کند و نظارت بر قی

  .هزینه باالی تولید حداقل یک و نیم برابر گرانتر از قیمت کاالهای دیگر است
 ساختمان میدان مرکزی معارض ندارد *

د، در راد با اشاره به ساخت ساختمان مرکزی سازمان در میدان مرکزی میوه و تره بار افزود: این ساختمان معارض ندار

  .حال ساخت است و قرارداد با پیمانکار بسته شده که امیدواریم تا خرداد سال آینده بهره برداری شود
 پارکینگ میدان قزل قلعه مکانیزه شد *

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در خصوص افزایش نرخ قیمت پارکینگ 

رخ در شورای اسالمی شهر تصویب شده است و تابع مصوبات این شورا هستیممیادین نیز گفت: این ن .  
  .وی ادامه داد: پارکینگ قزل قلعه برای رفاه حال مشتریان مکانیزه شده است

به گفته راد با توجه به فضا و محدودیت های مکان در تهران ساماندهی پارکینگ های میادین در دستور کار است و در 

ه هدفمند بازارها نسبت به کشش منطقه انجام می شودعین حال توسع .  
وی خاطرنشان کرد: برخی بازارهای سازمان پارکینگ ندارند و محدودیت هایی در این زمینه داریم اما موضوع اصلی 

  .خدمت رسانی به شهروندان است
* تومان است  10۶00قیمت روز مرغ   

رغ در میدان بهمن سازمان میادین توزیع می شودتن م 700تا  ۵00راد همچنین گفت که روزانه بین  .  
تومان است 700هزار و  10تا  ۶00هزار و  10وی تاکید کرد: قیمت روز مرغ در میادین  .  

حجره در  3۶0مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران همچنین گفت که یک هزار و 
میدان مرکزی وجود دارد که حجره داری برعهده بار فروشان است و نظارتی از سوی شهرداری بر فعالیا این بارفروشان 

بین شهرداری و اتحادیه بارفروشان انجام نمی شود 72طبق قرارداد تنظیمی سال  .  
وظیفه سازمان در این میدان بیشتر کار  هزار کامیون و وانت وارد میدان مرکزی می شود و 20وی ادامه داد: روزانه 

  .شهرداری)ارائه خدمات( و نظافت است
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راد خاطرنشان کرد: میدان مرکزی میوه و تره بار تهران تعطیلی ندارد و در عین حال تقابلی با اتحادیه بارفروشان نداریم 

  .چرا که هدف خدمت به مردم است
* درصد ازران تر از بازار  22عرضه آجیل یلدا   

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران همچنین از عرضه انار و هندوانه ویژه شب 

بازار و میدان این سازمان خبر داد 2۴1یلدا با نرخ مصوب کمیته نرخ گذاری دولت در  .  
درصد ارزان تر  30تا  22ل شب یلدا بین راد با اشاره به عرضه آجیل شب یلدا در میادین و بازار های تهران گفت: آجی

  .از فروشگاه های شهر تهران عرضه می شود
میدان میوه و تره بار در شهر تهران فعالیت می کند 240به گزارش ایرنا، بیش از  .  

  لینک خبر
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 متفرقه
 ایرنا  – 20/9/1397تاریخ : 

 وقتی دخل و خرج کشاورز با هم نمی خواند
زارهای شیب دار را با کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد سالهاست با هزینه فراوان زمین های کشاورزی حتی دیم  -ایرنا  -گچساران 

تجهیزات مکانیزه شخم می کنند ،اگر آسمان بخیل باشد و نبارد و دولت هم با نرخ تضمینی به روز محصول کشاورزان را نخرد دیگر 
 .دخل و خرج انان با هم نمی خواند و نیروهای مولد روستا دست از کشت می کشند

ان پاییزی آغاز شد حتی امکان کشت در زمین های شیب دار دیم برای به گزارش ایرنا، سال زراعی جاری با بارش های فراو
کشاورزان فراهم شده است اما کشاورزان به دلیل باال بودن هزینه های کاشت،داشت و برداشت رغبت چندانی به کشت زمین های 

 .زراعی ندارند
جه به اهمیت محصوالت زراعی در خودکفایی بی رغبتی کشاورزان به کشت محصوالت راهبردی نگران کننده است امری که با تو

ملی و تامین امنیت غذایی کشور می تواند زنگ خطری برای تامین محصول های مهم و راهبردی در این استان و سایر مناطق 
 .کشور باشد

تضمینی هر چند دولت در سال های اخیر با توسعه آبیاری های نوین، افزایش ضریب سطح مکانیزسیون کشاورزی و خرید 
 .محصوالت گام های بلندی به سوی رونق تولید در بخش محصوالت کشاورزی برداشته است اما کشاورزان همچنان نگرانند

 40هزار هکتار زمین کشاورزی و سکونت بیش از  270هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد با داشتن  720کشاورزی در استان 
تصاد و معیشت ساکنان آن دارددرصد از مردم در روستاها نقش حیاتی در اق . 

محمد مرادی ساکن روستای چهارراه گشین از توابع شهرستان باشت هر ساله در سه هکتار زمین زراعی خود گندم کشت می کرد اما 
 .امسال دست به کشت نبرده است

شده و از طرفی قیمت تضمینی  وی می گوید: هزینه های تراکتور برای کشت،کمباین در فصل برداشت، تامین بذر و کود سرسام آور
 .خرید محصوالت کشاورزی توسط دولت بسیار پایین است

این کشاورز می گوید: در سال زراعی گذشته هزینه ای که برای تولید گندم صرف کردم بیشتر از درآمد حاصل از فروش تضمینی 
 .گندم تولیدی بود

موضوغ که کشاورزی تنها منبع درآمد روستائیان است از مسئوالن خواست  وی با اشاره به تورم ، باال بودن هزینه های زندگی و این
 .تا برای افزایش درآمد کشاورزان چاره اندیشی کنند

یک کشاورز ساکن روستای کالغ نشین در گچساران می گوید: بسیاری از کشاورزان به دلیل پایین بودن درآمد و نقد بودن خرید 
ود، توان کشت محصوالت زراعی را ندارند به طوری که بسیاری از مالکان زمین های خود را نهاده های کشاورزی همچون بذر و ک

 .به کشاورزان دیگر شهرستان ها اجاره می دهند
اوبا اشاره به پایین بودن نرخ خرید تضمینی محصول ذرت که هم اکنون در حال انجام است گفت: برخی از کشاورزان محصوالت 

ه دولت نمی فروشندمازاد بر مصرف خود را ب . 
عبدالخانی ایجاد ساز و کاری برای فروش نهاده های کشاورزی به صورت غیر نقدی یا اقساطی و افزایش نرخ تضمینی را از 

 .راهکارهای کمک به بهره برداران حوزه کشاورزی ذکر کرد
ه و تامیندستگاه های مورد نیاز بصورت وی گفت: بکارگیری دستگاه های فراوری با هدف تبدیل ساقه محصول برای تبدیل به علوف

 .قسطی از راهکارهای افزایش درآمد کشاورزان است
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با وجود بارندگی های مطلوب پاییز امسال اما برخی از کشاورزان 

 .،محصوالت زراعی کشت نکرده اند
ورزان به دلیل درآمد پایین تولید محصوالت زراعی روی به کشت های معیشتی مانند سبزی و عیسی راستین نسب افزود: این کشا

 .صیفی آورده اند
 .راستین نسب افزود: گرایش به سوی کشاورزی معیشتی تهدیدی برای آینده کشاورزی منطقه و کشور است

محصوالت زراعی با خرید تضمینی، کود و بذر  وی بیان کرد: دولت برای افزایش تولید محصوالت راهبردی مانند گندم و دیگر
 .یارانه ای و آموزش های ترویجی از کشاورزان حمایت می کند

راستین نسب ابراز داشت: استفاده از بذور اصالح شده راهکاری برای بهبود درآمد کشاورزان و افزایش تولید محصوالت زراعی 
 .است

ورزی این استان زیر کشت پاییزه محصوالت قرار گرفتهزار هکتار از زمین های کشا 127وی بیان کرد:  . 
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راستین نسب اظهار داشت: کشت پاییزه محصوالت زراعی در مناطق سردسیری کهگیلویه و بویراحمد به پایان رسیده و در مناطق 
 .گرمسیری استان در مراحل پایانی است

گندم آبی، هزار هکتار 21هزار هکتار گندم دیم، 70وی تصریح کرد: تاکنون کشت  27 هکتار  500هزار و  2هزار هکتار جو دیم و 

هکتار کلزا در مزارع کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است 400جو آبی و یک هزار و  . 
هزار تن  2هزار تن کود ازته، 12مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: امسال تاکنون بیش از 

تن کود پتاس برای کشت محصوالت زراعی در پاییز بین کشاورزان توزیع شده است 600کود فسفات و  . 
راستین نسب درباره کودهای روی،آهن و دیگر ریزمغزی ها گفت: این کودها از سوی بخش خصوصی و با نظارت کارشناسان جهاد 

 .کشاورزی تامین می شود
ورزان توزیع شده استوی تصریح کرد: هشت هزار تن بذر گندم اصالح شده بین کشا . 

های روغنی هزار تن محصول شامل گندم، جو، دانه 440همزمان با آغاز سال زراعی تا پایان آبان امسال  1396از مهر سال 
 .کلزا،چغندر قند، محصوالت جالیزی، سبزیجات و نباتات علوفه ای در این استان برداشت شده است

تن بدر اصالح شده گندم امسال از  668و بویراحمد تصریح کرد: هشت هزار و  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه
ای بین بهره برداران برای کشت پاییزه توزیع شده کشاورزان این استان خریداری و پس از انجام مراحل ضدعفونی با نرخ یارانه

 .است
ویراحمد گفت:پرداخت تسهیالت بانکی برای خرید رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و ب

 .ماشین آالت کشاورزی از برنامه های دولت برای کمک به افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی است
اسب بخار در هر هکتار رسید 1.35صیدال اسدی افزود:ضریب بهره وری از تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی در این استان به  . 

اسب بخار در هر  1.32در کهگیلویه و بویراحمد  1396ضریب تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی در پایان سال  وی اظهار داشت:
 .هکتار بود

اسب بخار در هر هکتار است عنوان  1.7وی با اشاره به اینکه ضریب بهره برداری از تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی در کشور 
اسب بخار در هر هکتار برسد 2.1میزان به کرد: براساس برنامه ششم توسعه باید این  . 

میلیارد لایر تسهیالت خرید  395رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
تاکنون به متقاضیان در این استان پرداخت شده است 1396های کشاورزی از ابتدای سال ماشین . 

میلیون لایر برآورد  500میلیارد و  84یالت بانکی برای خرید ماشین آالت کشاورزی در سال جاری را اسدی میزان پرداخت تسه
 .کرد

دستگاه ماشین آالت کشاورزی به بهره برداران کهگیلویه و بویراحمد پرداخت  388وی بیان کرد: این میزان تسهیالت برای خرید 
 .شده است

میلیارد لایر اعتبار برای تجهیزات مکانیزاسیون  241هیالت به متقاضیان هستیم گفت: امسال اسدی با بیان به اینکه آماده پرداخت تس
 .کشاورزی این استان تصویب شده است

دستگاه تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی در این استان خریداری شده بود 500هزار و  2وی گفت: پیش از این  . 
کاهش هزینه از مزایای استفاده از این تجهیزات است به همین دلیل حمایت از وی ابراز داشت: افزایش سرعت و دقت در کار و 

 .کشاورزان برای خرید تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی در اولویت برنامه های دولت است
ب و رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه آبیاری نوین راهکاری برای صرفه جویی در مصرف آ

هزار هکتار زمین کشاورزی این استان زیرپوشش طرح آبیاری نوین قرار گرفته  33افزایش بهره وری است گفت: تاکنون بیش از 
سال پیش تاکنون انجام شده است 6درصد آن از 60که  . 

اجرای سیستم های آبیاری  الیاس تاج الدینی اظهار داشت: دشت های امامزاده جعفر، لیشتر، مختار و غورک از جمله مناطق مهم محل
 .بارانی و قطره ای در کهگیلویه و بویراحمد است

وی با اشاره به اینکه اعتبار موردنیاز اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در سال جاری تامین شده ابراز داشت:این دستگاه متولی 
و قطره ای به کشاورزان این استان استهم اکنون آماده پرداخت تسهیالت بالعوض برای اجرای طرح های آبیاری بارانی  . 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال جاری طرح های 
هکتار از اراضی کشاورزی این استان اجرا خواهد شد 100آبیاری تحت فشار در سه هزار و  . 
ارای اراضی کشاورزی که تامین آب آنها انجام شده می توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی در تاج الدینی افزود: بهره برداران د

 .شهرستان های مختلف نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند
درصد نیز سهم کشاورزان  15درصد از هزینه اجرای طرح های آبیاری نوین از سوی دولت و  85وی بیان کرد: براساس قانون 

 .است
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میلیون لایر تسهیالت بالعوض پرداخت می شود 100تا 65ینی ابراز داشت:به هر هکتار زمین زراعی براساس نیاز تاج الد . 
درصد کاهش می یابد 50تاج الدینی تصریح کرد:با استفاده از سیستم آبیاری نوین مصرف آب در هر هکتار حداقل  . 

ی شیب دار و جلوگیری از شست و شوی بی رویه خاک، صرفه وی افزایش بهره وری، سهولت آبیاری، امکان آبیاری زمین ها
جویی در نیروی کار و پیشگیری از کارهای سخت در روش های سنتی که منجر به بیماری هایی مانند دیسک، کمردرد و درد 

  .مفاصل در کشاورزان می شود را از جمله مزایای استفاده از روش های نوین آبیاری ذکر کرد
شودتن انواع محصوالت کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد تولید می هزار 910ساالنه  . 

هزار نفر بهره بردار حوزه کشاورزی دارد 50تا  30کهگیلویه و بویراحمد  . 

 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 18/9/1397تاریخ : 

نژاد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی شد رمضان  
کشاورزی و منابع طبیعی  دکتر حسن روحانی رییس جمهوری طی حکمی شاهرخ رمضان نژاد را به ریاست سازمان نظام مهندسی

 .جمهوری اسالمی ایران منصوب کرد

حسن روحانی رییس جمهوری االسالم والمسلمین دکتر به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت
بنا به پیشنهاد اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی  -یکشنبه -امروز

ایران و انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، طی حکمی مهندس شاهرخ رمضان نژاد را به ریاست سازمان نظام مهندسی 

ی ایران منصوب کردکشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالم . 
( قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 12رییس جمهوری در این حکم تاکید کرد: در اجرای ماده )

مجلس محترم شورای اسالمی و بنا به نظر اعضای محترم شورای مرکزی  3/4/1380طبیعی جمهوری اسالمی مصوب 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی »، به موجب این حکم به عنوان آن سازمان و انتخاب وزیر محترم جهاد کشاورزی

شویدمنصوب می« و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران . 
گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و مداری، اعتدالروحانی توفیق وی را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون

 .امید از خداوند متعال مسألت کرد

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 18/9/1397تاریخ : 

هزار روستا با تانکر آبرسانی می شودهشت   
 هزار 8معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به وقوع خشکسالی های اخیر گفت: هم اکنون  -ایرنا  -شهرکرد

 .روستا در کشور با تانکر آبرسانی می شود
به گزارش ایرنا، اسماعیل نجار یکشنبه شب در نشست ستاد مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری در فرمانداری لردگان با محوریت 

رای کاهش تنش میلیارد لایر اعتبار ب 20هزار و  10مدیریت بحران کشور  12و  10سیالب اخیر این شهرستان افزود: از محل ماده 
  .آبی با مصوبه دولت به وزارت نیرو اختصاص یافته است

وی، تغییر اقلیم در ایران را یک واقعیت عنوان کرد و گفت: با این تغییر اقلیم، بروز خشکسالی و خشک شدن منابع آبی، پراکنش 
ر و فروچاله رخ داده استسانتیگراد زمین، بیابان زایی، تعریق و تبخی 1.7بارش، تغییر زمان بارش، گرم شدن  .  

متر در برخی از مناطق کشور ایجاد شده که برای مردم  70متر و عمق  40به گفته وی، در سالهای اخیر فروچاله هایی به عرض 
  .این مناطق خطر آفرین است و حصارکشی این فروچاله ها ضروری شده است

هزار میلیارد لایر به  13کشاورزان نیز گفت: ساالنه تا سقف  رئیس ستاد مدیریت بحران در خصوص حمایت از بخش کشاورزی و
بودجه مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد تا بتوانند مشکل بیمه بخش  12و  10صندوق توسعه بیمه کشاورزی از محل ماده 

  .های مختلف کشاورزی را حل کرد
هزار هکتار از باغات شد که  750ث سوختگی و سرمازدگی ساعت سرما در کشور باع 4نجار گفت: در اردیبهشت ماه امسال بروز 

  .هزار میلیارد لایر برآورد شد 120میزان خسارت به بخش باغات کشاورزی 
ساعت سرمازدگی به اندازه نیمی از بودجه عمرانی کشور را به خود اختصاص داد ، به ویژه اینکه  4وی افزود: همین تغییر اقلیم و 

غذایی نیز آسیب رساند به بخش اشتغال و امنیت .  
سال در دستور کار قرار  3معاون وزیر کشور گفت: به دولت پیشنهاد شده است استمهال سود بانکی کشاورزان خسارت دیده به مدت 

هزار میلیارد لایر باست که باید به بانک ها پرداخت شود 60گیرد، هر چند سود بانکی این استمهال  .  
میلیون لایر و آنهایی که  50است به هر کشاورزی که تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دارد تا  پیشنهاد شده :وی تصریح کرد

میلیون لایر بالعوض پرداخت شود که هنوز به تصویب نرسیده است 10محصوالت و اراضی آنها تحت بیمه نیست  .  
و نظارت یکی از اصلی ترین بخش های ستاد  نجار با بیان اینکه ستاد مدیریت بحران مسوول هماهنگی، سیاستگذاری و نظارت است

  .مدیریت بحران است، گفت: برخی از ساختمان ها با وجود تازه ساخت بودن دارای مشکل اساسی است
وی توجه به ساخت و سازها و نظارت بر آن را بسیار مهم عنوان کرد و تاکید کرد: اگر در مساله ساخت و سازها کسانی کوتاهی 

ی را رعایت نکنند و باعث خطر آفرینی برای مردم شوند، باید در مسیر قانونی این مساله پیگیری و به دادگاه کنند و اصول ایمن
  .معرفی شوند

رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: بحث بر سر این مساله است که ساختمان هایی که اصول ایمنی را در ساخت و ساز رعایت نکنند 
نشود از سوی این سازمان خسارت پرداخت .  

هزار میلیارد لایر 120را به صورت شناور عنوان کرد و افزود: در خسارت کرمانشاه  12و  10معاون وزیر کشور، اعتبارات ماده 
  .تسهیالت و وام بالعوض و امکانات اختصاص یافت

است تا بتوان برای آن تصمیم نجار، درباره سیالب اخیر شهرستان لردگان نیز گفت: این مساله نیازمند مطالعه دقیق و کارشناسی 
  .گیری کرد

میلیارد لایر اعتبار برای تامین علوفه  500مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهادکشاورزی نیز از اختصاص 
ین رفته است مورد نیاز دام عشایر کشور در سال جاری خبر داد و گفت: بخشی از مراتع با خشکسالی و بحران بی آبی یا زلزله از ب

  .و عشایر برای تامین علوفه مورد نیاز دام خود با مشکل روبه رو شدند
سیدمحمد موسوی با بیان اینکه دولت برای تامین علوفه و آبرسانی مورد نیاز دام عشایر این میزان اعتبار را اختصاص داده است، 

بار به بخش کشاورزی اختصاص یافته که یکی از مهمترین این میلیارد لایر اعت 500مصوبه هیات دولت  17افزود: تاکنون در قالب 
برداران خسارت دیده از انواع مخاطرات بخش کشاورزی است مصوبات، امهال سه ساله بازپرداخت تسهیالت بانکی بهره .  

خش کشاورزی است وی افزود: مصوبه امهال سه ساله بازپرداخت تسهیالت بانکی بهره برداران خسارت دیده از انواع مخاطرات ب
تواند برای قانون برنامه ششم توسعه کشور تصویب شده است در صورت رفع موانع پیش رو، می 33که در اجرای بند )خ( ماده 

های وارده و احیاء تولید در بخش کشاورزی، بسیار کارگشا باشدبازسازی بخشی از خسارت .  
نیز گفت: سیالب اخیر نشان داد که این شهرستان از امکانات اولیه محروم نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای اسالمی 

  .است و توان حوادث این گونه را ندارد و یک منطقه آسیب پذیر در این استان از نظر زیرساختی است
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امکانات یک فراموشی محمد خالدی سردشتی افزود: در همه حوزه ها باید به لردگان نگاه ویژه ای شود چرا که این شهرستان از نظر 
  .تاریخی در بین مسووالن در دوران مختلف داشته است

به گفته وی، آب شرب روستاها و بخش کشاورزی این شهرستان با مشکل جدی روبه روست و بخشی از آب شرب روستاها با تانکر 
  .تامین می شود

پیگیری ساخت های غیرمجاز در مسیر مسیل رودخانه به گزارش ایرنا، در این نشست استاندار چهارمحال و بختیاری خواستار 
  .لردگان شد و اعالم کرد با هر کس در این زمینه کوتاهی کرده است باید برخورد قانونی کرد

واحد  50کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد و سیالب هفته ابتدایی آذرماه امسال به  190شهرستان لردگان در 

ه ای از تاسیسات زیربنایی و اراضی کشاورزی خسارت زدمسکونی و بخش عمد .  

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 ایرنا  – 18/9/1397تاریخ : 

 وزیر جهاد کشاورزی: کوتاهی های گذشته را به دیگران نسبت ندهیم

کشاورزی با تاکید بر پرهیز از تزریق اخبار فرسایشی و مالل آور در جامعه گفت: هیچگاه کوتاهی های وزیر جهاد  -ایرنا -تهران
 .صورت گرفته و انجام نشدن کارهایی که در گذشته باید تحقق می یافت را به دیگران نسبت ندهیم

محمود حجتی»به گزارش ایرنا از تارنمای اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،  شنبه در جمع مدیران منابع طبیعی روز یک «

 .سراسر کشور تصریح کرد: اگر با مردم با مهربانی رفتار شود، آنها بهترین حافظان منابع طبیعی خواهند بود
وی با بیان این که بهترین داور وجدان آدمی است افزود: اگر باورمان بر این باشد که با مردم خوب رفتار می کنیم هیچ موقع نمی 

حل درستی برای جایگزین کردن رفتارها یافت توان راه . 
میلیارد تومانی استان ها به منابع طبیعی 593کمک  **  

 593حجتی، اقدام های آبخیزداری را مایه خیر و برکت کشور دانست و گفت: امسال عالوه بر کمک های صندوق توسعه ملی، 
عی آمدمیلیارد تومان از سوی استانداران استان ها به کمک منابع طبی . 

وزیر جهاد کشاورزی افزود: امکان انجام این اقدام ها در سال های گذشته نیز با چنین وسعت و حجمی بود اما معلوم شد هرگاه به 
 .کاری اعتقاد و اراده وجود داشت، آن کار به خوبی انجام شده است

ای تلویزیونی استانی و ملی به مردم، مسووالن وی بر ضرورت اطالع رسانی و مستندسازی اقدام های آبخیزداری از طریق شبکه ه
باید به جامعه اخبار امید بخش داد؛ چه خبری بهتر از آبخیزداری که می تواند سفره های زیر  :و افکار عمومی تاکید و اظهار کرد

 .زمینی را تقویت، پوشش گیاهی را افزایش و از سیل جلوگیری کند
ظم انقالب در اجرای طرح های آبخیزداری به عنوان یک راهکار اساسی در سال های کم حجتی همچنین با یادآوری تاکید رهبر مع

 .آبی و پر آبی گفت: در هر عرصه ای که فعالیت می کنیم باید خود را بدهکار مردم بدانیم
 افراد بدون دام نباید سند و پروانه چرا داشته باشند **

ارتباط با مردم دانست و خطاب به مدیران منابع طبیعی سراسر کشور خاطرنشان  وی رفتار های تقابلی و اداری صرف را مانع ایجاد
 .کرد: بهترین مرتعدار خود مردم هستند؛ مدیریت مراتع را به مردم واگذار کرده و خود ناظر بر کارها باشید

مال شدن حق مردم تاکید و اظهار وزیر جهاد کشاورزی در عین حال بر نهایت دقت در واگذاری مراتع به مردم برای جلوگیری از پای
 .کرد: هیچ لزومی ندارد که افراد نابرخوردار از دام، سند و پروانه چرا داشته باشند

درصد روستاهای کشور، کاهش وابستگی روستانشینان به چوب جنگل و کاسته شدن از میزان دام  80وی از گازرسانی به بیش از 
ی از این نظر خبر داد و گفت: باید از ظرفیت موجود مردمی برای پایداری و شکوفایی ها در کشتارگاه ها و مشکالت منابع طبیع

 .منابع طبیعی استفاده کرد
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با تاکید بر تثبیت شن های روان در سیستان و بلوچستان، ریگان استان کرمان و بمپور خاطرنشان 

ی سال آینده به منظور مقابله با بیابان زایی این استانها اختصاص داده استکرد: دولت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برا . 
 تشکیل پرونده تخلف آسان ترین راه جلوگیری از تخریب منابع طبیعی نیست **

 رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز با تاکید بر رعایت رفتار مناسب با مردم گفت: نباید آسان ترین راه برای
 .جلوگیری از تخریب منابع طبیعی را تشکیل پرونده تخلف و روانه کردن مردم به دادگاه ها دانست

« افزود: در استانی، مدیر منابع طبیعی اجازه نداد که یک مرد روستایی را به دلیل تخریب منابع طبیعی به دادگاه ببرند « خلیل آقایی

درختکاری بخشی از اراضی که نادانسته تخریب کرده بود اعالم آمادگی کندو این حرکت سبب شد آن مرد روستایی برای احیا و  . 
وی بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای پروژه های آبخیزداری تا حصول نتیجه در استانها تاکید کرد و گفت: پول صندوق توسعه 

نگی هزینه کرد آن با دقت و موشکافانه عمل ملی امانتی است که از سوی رهبر معظم انقالب در اختیار ما قرار گرفته و باید در چگو
 .کرد

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مشارکت مردم و جوامع محلی را بهترین راه برای حفظ، احیا و مدیریت منابع 
 .طبیعی دانست

درصد پیشرفت کاری  70د اکنون با آقایی همچنین یادآوری کرد: مجموعه عملیات آبخیزداری که در قالب مدیریت جامع انجام می شو
شهرستان و  349نقطه و در  684در   .حوزه کشور در دست انجام است 650

میلیون هکتار  25میلیون هکتار از عرصه های بیابانی و مرتعی کشور حدود  60به گزارش ایرنا، بر اساس آمار موجود از مجموع 
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  .مستعد عملیات آبخیزداری است
مدیریت منابع آب، خاک و پوشش گیاهی یک آبخیز است؛ به شکلی که بهره برداری مداوم از این منابع  آبخیزداری علم و هنر

شودها به یک آبراهه یا رودخانه سرازیر میای است که آب ناشی از باران و ذوب برفبرآورده شود و حوزه آبخیز محدوده . 
)اقدامات بیولوژیکی  کاریکاری، بذرکاری، کپههالایجاد یا تقویت پوشش گیاهی از طریق ن ، اقدامات مکانیکی )پخش سیالب، (

بندی همراه با تقویت بندی، بانکتچین(، اقدامات بیومکانیکی )سکوبندی، تراسبندخاکی، بندهای رسوبگیر مالتی، گابیونی و خشکه
حوزه آبخیزداری است پوشش گیاهی( و اقدامات مدیریتی )حفاظت و قرق، کشاورزی حفاظتی( از جمله فعالیت ها در . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 1۵/9/1397تاریخ : 

 تولد بزغاله ای با هشت دست و پا در لرستان
نادر بزغاله ای با هشت دست و پا در رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان رومشکان لرستان گفت: در پدیده ای  -ایرنا  -خرم آباد 

 .روستای خاصی آباد این شهرستان متولد شد

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی لرستان ، علیرضا سیاه منصور در این خصوص اظهار 

ساعت بعد از تولد تلف شده است 2داشت: این بزغاله  . 
کی و استفاده از برخی داروها در زمان آبستنی استهای ژنتیوی گفت: علت این پدیده جهش . 

رئیس شبکه دامپزشکی رومشکان گفت: معموالً این حیوانات عمر طبیعی ندارند و برخی بالفاصله و برخی دیگر پس از 

 .چند روز یا چند هفته می میرند
سر نیز در یکی از روستاهای اطراف پلدختر به دنیا آمد2در هفته اخیر یک بره  . 

  لینک خبر
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 متفرقه 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/9/1397تاریخ : 

  ها باشندداران مراقب دمای گلخانهگلخانه
های خود شود، مراقب دمای گلخانهیک مقام مسئول گفت: با توجه به کاهش دما در نیمه شمالی کشور به گلخانه داران توصیه می

  .باشند
کشاورزیصنعت،تجارت و وگو با خبرنگار مسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

،خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه تا هفته آینده خبری از بارش باران در مناطق جنوبی نیست، اظهار کرد: براین اساس کشاورزان   

توانند کشت گندم در این مناطق را انجام دهندآذر می 25تا  . 
شود که به سبب افت دمای صبحگاهی سوخت مورد داران توصیه میگفت: با توجه به کاهش دما در نیمه شمالی کشور به گلخانهوی 

های خود را تامین کنند و همواره دامداران در واحدهای دامداری کشیک شبانه را برقرار کنند تا مشکلی نیاز جهت مراقبت از گلخانه
ه پیش نیایدهای تازه متولد شدبرای بره . 

شود که در صبح هنگام مراقب به گفته حقیقت، زنبوردارانی که کندوهای آنها در مناطق جنوبی کشور مستقر است، توصیه می
 .کندوهای خود به دلیل افت دما باشند

 هشدار هواشناسی به کشاورزان/کشاورزان نوار غربی برای کشت غالت تا فردا زمان دارند :بیشتر بخوانید
ل شبکه پایش هواشناسی ادامه داد: با توجه به کاهش دمای زیر صفر در مناطق مرتفع و کوهپایه ای، باغداران مراقبت های مدیرک

 .الزم را به عمل آوردند
وی در پایان تصریح کرد: باغدارانی که اقدام به برداشت انار کردند و تا کنون اقدام به انتقال آن به محیط های سرپوشیده نکردند، 

شود که محصوالت خود را به دلیل افت دما به مکان های سرپوشیده انتقال دهندصیه میتو . 
 

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 19/9/1397تاریخ : 

  مشارکت مردم نقش مهمی در مدیریت منابع طبیعی دارد
اشته آقایی گفت: با وجود تالش های متعدد در عرصه منابع طبیعی، مشارکت مردم می تواند نقش مهمی در مدیریت و ُبعد حفاظتی د

  .باشد
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  به نقل از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، خلیل آقایی رئیس سازمان  

ن که با حضور سردار محمد شرفی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مراسم تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت این سازما
ایم و طبیعی را عمال دیدهرئیس پلیس پیشگیری ناجا برگزار شد، اظهار کرد: حساسیت و عنایت ویژه مقام معظم رهبری به منابع

 .خوشبختانه نظام جمهوری اسالمی و دولت به این موضوع توجه دارند
  

ها متعدد است و مشارکت مردم نقش مهمی در سترده است و هم چالشها، هم عرصه و تنوع کار گوی افزود: در سازمان جنگل
 .مدیریت منابع طبیعی بویژه در بعد حفاظتی دارد

  
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما باید در روستا لباس همراهی و دوستی با مردم بر تن کنیم و الزم نیست در همه موارد 

های خواران و قاچاقچیان چوب که آگاهانه و با طمع چشم به عرصه: از طرفی باید با زمینبا قوه قهریه وارد عمل شویم، گفت
اند قاطعانه مبارزه کنیمطبیعی دوختهمنابع . 

ضمن   ها را ضروری شمرد و افزود:آقایی در بخش پایانی سخنانش تعامل و همکاری متقابل پلیس پیشگیری ناجا و سازمان جنگل
گ سبزعلی، برای سرهنگ علی عباس نژاد به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت سازمان آرزوی موفقیت تقدیر از زحمات سرهن

 .کرد
های قدرت و امنیت کشور استطبیعی از مؤلفهمنابع  

های قدرت و امنیت کشور است و طبیعی یکی از مؤلفهمنابع :در این مراسم سردار محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری ناجا بیان کرد

عاالنه در حفظ و مراقبت از آن عمل خواهیم کردف . 
طبیعی در کنار این کند و برای مقابله با سوداگران و تخریب کنندگان منابعها برای حیات انسان کار میوی افزود: سازمان جنگل

 .سازمان خواهیم بود
توانیم نسبت به ارات این مملکت است و ما نمیها و اعتبهای منابع طبیعی جزو سرمایهشرفی با بیان اینکه پوشش گیاهی در عرصه

تفاوت باشیمهای غیر مجاز از آن بیتخریب آن و برداشت . 
های نوین، گشت و مراقبت مستمر و تجهیز سازمان به نیروی وریرئیس پلیس پیشگیری ناجا همچنین با تأکید بر بکارگیری فنا

های مردمی سازی و جلب مشارکتهای کالمی، اقناعوه قهریه باید از مهارتواکنش سریع گفت: در بسیاری موارد به جای اسلحه و ق
برای کاهش وقوع جرم و تخلف استفاده کرد چون معتقدیم هر جا مردم احساس کنند اقدامات سازمان به نفع آنهاست همراه سازمان 

 .خواهند شد
ها و تنی ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگلنامهها و معاون بردر این مراسم معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل

 .چند از مدیران این سازمان حضور داشتند

 

 

 لینک خبر 
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 رکباتم
 
 

 ایرنا  – 19/9/1397تاریخ :

 لیموترش گلخانه ای، چشم روشنی جدید باغ های مازندران
در مازندران با همه خسارت ها و خاطرات ناخوشایندش سبب شد تا کشت گلخانه ای لیمو  95برف و یخبندان پاییز  -ایرنا  -ساری 

این استان بیاید و این روزها چنان مورد استقبال قرار گیرد که مسئوالن کشاورزی نسبت به تبعات عملکرد نسنجیده باغداران ترش به 
 .هشدار دهند

به گزارش خبرنگار ایرنا، بر اساس آمارهای رسمی جهاد کشاورزی تاکنون برای دهها هکتار کشت گلخانه ای لیموترش 

یادی متقاضی هم در صف دریافت مجوز هستندمجوز صادر کرده است و تعداد ز . 
در مازندران که از سوی هواشناسی کم سابقه برای فصل پاییز توصیف شده بود، عالوه  95برف و یخبندان اوایل آذر ماه 

بر خسارت سنگینی که به محصوالت باغ های مرکبات وارد کرد، سبب شد تا تمامی باغ لیموترش در مازندران از ریشه 

د و از آن زمان تاکنون این استان دیگر لیموترش تولید نکرده استخشک شو . 
کشت گلخانه ای لیموترش در مازندران از مرداد ماه امسال با افتتاح نخستین گلخانه به دست وزیر جهاد کشاورزی در 

اد گلخانه را شرق این استان کلیدخورد و در همین مدت کوتاه صدها کشاورز و باغدار به صف شده اند تا مجوز ایج

 .دریافت کنند
نگرانی کارشناسان و مسئوالن کشاورزی مازندران این بار دقیقا به خاطر استقبال بیش از انتظار برای کشت گلخانه ای 

این محصول است، کشتی که در مازندران تاکنون سابقه نداشته و تجربه های قبلی برای کشت گلخانه ای محصوالت دیگر 

ودبا شکست مواجه شده ب . 
 تغییرات اقلیمی و ضرورت تغییر الگوی کشت  **

کارشناسان کشاورزی تغییر الگوی کشت در مازندران را با توجه به تغییرات اقلیمی حادث شده ضروری می دانند ولی 

 .معتقدند چنین تغییری باید حساب شده باشد تا همین داشته های موجود استان را از بین نبرد
اصالح الگوی کشت در درجه اول باید جمعی از داده ها و اطالعات در اختیار باشد و بر مبنای آن به اعتقاد آنها، برای 

 .تغییرات را محاسبه و بر این اساس الگوی کشت را تعیین کرد
این کارشناسان تجربه تلخ توسعه بیش از حد کشت مرکبات رقم پرتقال تامسون، پرداخت تسهیالت کشت گلخانه ای موز و 

در مازندران را نمونه هایی  3شدن آن در زمان کوتاه و توسعه کشت ارقام پرمحصول غیر کیفی برنج مانند آمل برچیده 

 .می دانند که به خاطر اجرای حساب نشده کشاورزی استان را دچار مشکل کرده است
ن کشاورزی کاربرد داشته شاید کشت گلخانه ای موز در مازندران بیشتر از همه برای هشدار دادن به کشاورزان و مسئوال

 .باشد تا این بار برای گسترش کشت گلخانه ای لیموترش ' گز نکرده، نُبرند ' و خسران بعدی را متوجه استان نکنند
از سوی وزارت جهاد کشاورزی در مازندران اجرایی شد، ولی طولی نکشید که  80ای از سال طرح پرورش موز گلخانه

دور مجوز تنها بر اساس تقاضای کشاورزان به بن بست رسیدبه دلیل عدم مطالعه دقیق و ص . 
جالب این که، کشاورزانی که بابت ایجاد گلخانه موز تسهیالت ارزان قیمت دریافت کرده بودند، پس از مدتی به بهانه 

بخشیده صرفه نداشتن کشت موز مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند تا قاعده بازی را به هم زده و تسهیالتشان 

 .شود
البته کشت گلخانه ای موز در مازندران از آن زمان به بعد بایگانی شد و در این مدت تنها برای پرورش گل و نهال، 

گلخانه در مازندران برپا شد، ولی با روشن شدن چشم کشاورزان مازندران به گلخانه لیموترش، یک بار دیگر تجربه های 

شد شکست خورده در ذهن کارشناسان مرور . 
نمونه دیگر تجربه تلخ در کشت بی حساب و کتاب محصول باغی در مازندران، از بین رفتن تعادل کشت ارقام مختلف 

درصد از باغ های استان بود که تنها مصرف تازه خوری دارد و هر  70پرتقال و فراگیری کشت رقم پرتقال تامسون در 
هزار تنی می کند که یا باید در مدت کوتاهی به  750ک میلیون و سال دولت و ملت را عزادار نحوه فروش حجم تولید ی

 .شکل تازه خوری مصرف شود و یا پوسیده و دور ریخته شود
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3البته توسعه کشت برنج ارقام غیر کیفی 'آمل  نیز غصه پردرد دیگر بخش کشاورزی مازندران است که بر اساس  '

شد و نتیجه آن از بین بردن اعتماد کشاورزان و مصرف کنندگان سیاست آزمون و خطا در این استان به اجرا گذاشته 

 .نسبت به ارقام مختلف برنج پرمحصول بوده است
کارشناسان، توسعه کشت های گلخانه ای را روشی مناسب در شرایط تغییرات اقلیمی و کمبود آب عنوان می کنند و دولت 

مایت قرار می دهد، اما سرعتی که اکنون در کشت گلخانه ای نیز با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت کشاورزان را مورد ح

  .لیموترش در استان وجود دارد این نگرانی را ایجاد می کند که سرانجام خوشایندی نیابد
بر اساس اعالم کارشناسان جهاد کشاورزی، برای کشت گلخانه ای لیموترش در هر یکهزار متر مربع یکصد نهال غرس 

کیلو گرم است 500سال به بار می نشیند و میوه دهی آن هم در این سطح بیش از یک هزار و می شود و در سومین  . 
هزار تومان قیمت دارد و محصول آبگیری شده آن  12تا  9در حال حاضر هر کیلو گرم لیمو ترش تازه در بازار مصرف 

 6ت مرکبات مازندران این قیمت پنج تا هزار تومان است که در مقایسه با دیگر محصوال35نیز به ازای هر یک لیتر تا 

 .برابر بیشتر است
برابر قیمت انواع دیگر مرکبات مانند نارنگی  20واقعیت اما این است که هنگام ورود کیوی به مازندران نیز قیمت آن تا 

ردو پرتقال بود ولی امروز به خاطر توسعه کشت و نبود زمینه صادراتی، قیمتی مشابه پرتقال و نارنگی دا . 
 تنش های محیطی و ضرورت تغییر کشت  **

رییس سازمان جهاد کشاروزی مازندران گسترش کشت گلخانه ای و سازگار کردن ارقام موجود با تغییرات اقلیمی را 
ضرورتی اجتناب ناپذیر برای استان دانست و تاکید کرد که توسعه کشت گلخانه ای لیمو ترش نیز بر همین اساس در 

ر گرفته استدستور کار قرا . 
عزیزهللا شهیدی فر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بخشی از نگرانی ها در باره شکست طرح را به خاطر وجود 

کارشناسان بیکار بخش کشاورزی در مازندران منتفی دانست و گفت که این استان به علت برخورداری از نیروی انسانی 

استانداردی را در گلخانه های خود تولید کندکارشناس و محیط پاک می تواند محصول سالم و  .  
وی با بیان اینکه کشت گلخانه ای لیمو ترش از شرق مازندران با جدیت دنبال می شود، اضافه کرد: کشت گلخانه ای این 

هکتار برنامه ریزی شده است100محصول تا  .  
و توضیح داد: با توجه به اینکه برای هر  وی تکنولوژی و نیروی انسانی خبره در کشت گلخانه ای را مهم توصیف کرد

هزار تومان سرمایه گذاری الزم است و دولت نیز تسهیالت کم بهره را در اختیار  400تا  300متر مربع کشت گلخانه ای 

  .متقاضیان قرار می دهد، نظارت جامع تری بر کشت گلخانه ای استان انجام می شود
ش را مطلوب ارزیابی کرد و در عین حال گفت: متقاضیان باید همه شرائط الزم وی استقبال باغداران به کشت لیموم تر

  .بویژه در اختیار گرفتن کارشناسان خبره کشت گلخانه ای را داشته باشند تا به آنان مجوز داده شود
ت برای مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر هم به وجود بندر امیر آباد در شرق استان به عنوان مهم ترین ظرفی

صادرات محصوالت کشاورزی گلخانه ای در این منطقه اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییر محسوس اقلیم و افزایش و 
کاهش غیر طبیعی دما و کمبود شدید آب در شرق استان ، توسعه کشت گلخانه ای در این منطقه مورد توجه سازمان جهاد 

  .کشاورزی استان قرار گرفته است
در استان مازندران اشاره کرد و  95و  92، 86در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به سرمای شدید سال های  خلیل حقیقی

افزود: از آنجایی که مرکبات بویژه لیمو ترش بشدت نسبت به سرما حساس است ،کشت گلخانه ای این محصول پرطرفدار 

تحصیالن بیکار کشاورزی قرار گرفتصادراتی در شهرستان بهشهر مورد توجه کشاورزان به یوژه فارغ ال .  
هکتار کشت گلخانه ای لیمو ترش در شهرستان بهشهر اشاره کرد و بیان داشت: از آنجایی که مدیریت آب  13وی به ایجاد 

و تغذیه گیاه در کشت گلخانه ای کامال علمی است، به کار گیری کارشناسان خبره این بخش ضروری و مورد تاکید جهاد 

تکشاورزی اس .  
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: از طرفی با توجه به اینکه دولت تسیهیالت کم بهره قابل توجهی را به کشت 

  .گلخانه ای پرداخت می کند، فرایند احداث، تولید و عرضه آن در بازار داخلی و صادرات آن برنامه ریزی می شود
اینکه از راههای اطمینان بخش در مدیریت مصرف و صرفه جویی آب وی با اشاره به اینکه کشت گلخانه ای عالوه بر 

است محصوالت باکیفیت تولید و ضایعات نیز به حداقل می رسد، توضیح داد: وجود بندر امیر آباد در بهشهر نیز ،زمینه 
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  .صادرات محصوالت گلخانه ای را مهیا کرده است
ترش هکتار کشت گلخانه ای لیمو  90صدور مجوز ایجاد  **  

هکتار کشت گلخانه ای لیمو ترش در استان خبر داد  90مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران هم از صدور مجوز ایجاد 

 .و گفت: با توجه به حساسیت بیش از حد این رقم به سرما، استقبال کشاورزان به کشت این محصول زیاد است
اغ های لیمو ترش استان را از بین برد و به همین دلیل کشت صد درصد ب 95هادی ایزدی افزود: سرما و یخبندان سال 

 .گلخانه ای این محصول باغی مورد توجه جهاد کشاورزی و باغداران قرار گرفت
وی توضیح داد: در کشت گلخانه ای در هر یکهزار متر مربع یکصد نهال لیمو ترش کشت می شود که پس از سه سال از 

 30کیلو گرم و پنجمین سال نیز تا  20ت خواهد شد و این میزان در چهارمین سال به کیلو لیمو ترش برداش15هر درخت 

 . کیلو گرم می رسد
حقیقی گفت: همچنین در کشت گلخانه ای حداقل دو بار در یک سال لیمو ترش به دست می آید که در مقایسه با دیگر 

ه ارزش غذایی باال و وجود تقاضا داخلی و خارجی ، مرکبات مازندران عملکرد بسیار باالیی است ضمن این که با توجه ب

 .بازار این محصول وجود دارد
 لینک خبر 
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 مرکبات 
ایرنا  – 15/9/1397تاریخ :   

شودکریدور صادرات مرکبات به حوزه خلیج فارس و عراق باز می   
مدیر عامل سازمان تعاون روستایی کشور گفت که باز کردن کریدورهای صادرات مرکبات به کشورهای حوزه خلیج  -ایرنا -ساری

 .فارس و عراق از برنامه هایی است که برای جلوگیری از تنش قیمتی در بازار این محصوالت در دست اجراست

ه در گفت و گو با خبرنگاران در قائمشهر خرید توافقی را هم از به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین شیرزاد روز پنجشنب

 .دیگر اقدامات حمایتی برای مقابله با تنش قیمتی در بازار مرکبات برشمرد
خرید توافقی مرکبات مازندران بویژه پرتقال از اواسط هفته جاری از سوی سازمان تعاون روستایی آغاز شد تا از کاهش 

الالن همزمان با عرضه فراوان جلوگیری شودقیمت این محصول توسط د . 
هزار هکتار باغ در مازندران همه ساله از نیمه دوم آبان ماه آغاز می شود و تا اواسط بهمن ادامه  115برداشت پرتقال از 

  .می یابد
د که یک میلیون و نیم میلیون تن در استان مرکبات برداشت می شو 2بر پایه آمار جهاد کشاورزی مازندران ساالنه حدود 

هزار تن آن انواع پرتقال است 750و  . 
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور که از شرکت تعاونی مرغداران قائمشهر بازدید کرد، گفت: برای پرتقال قیمت 

تضمینی نخواهیم داشت چرا که گرایش سازمان تعاون روستائی و وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سمت خرید توافقی و 

مایتی استح  . 
وی افزود: اتحادیه های ملی و استانی درگیر خریدهای توافقی و حمایتی هستند چرا که انتظار ما برآن است تا تنش های 

 . قیمتی برداشته شود
رئیس هیات مدیره سازمان تعاون روستائی کشور با بیان اینکه در حال حاضر حرکت در بازار با اندکی رو به جلو است، 

ه در حال حفظ کردن ثبات هستیم، اما سعی داریم تا با بازگشایی کریدورهای جدید به سمت حوزه خلیج فارس گفت: اگر چ

 .و کشور عراق صادرات مرکبات را فعال کنیم
وی افزود: اگز چه با فعال شدن کریدورهای صادراتی این انتظار وجود دارد تا قیمت ها باال برود، اما سازمان مرکز 

هزار تومان پایین تر بیاید 2این اجاره را نخواهد داد تا قیمت پرتقال از تعاون روستائی  . 
 . وی این قول را به باغداران داد تا در زمینه تعادل قیمت ها و بازگشایی کریدورها به آنان کمک کند

 لینک خبر 
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 نهاده
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 18/9/1397تاریخ : 

  ضرورت مشارکت همگانی برای مبارزه با آفات
و بیماری ها در عرصه های منابع طبیعی و ضرورت مشارکت سازمان های بین المللی و مراکز آقایی بر مدیریت مبارزه با آفات 
  .تحقیقاتی و دانشگاهی تاکید کرد

هفتگی ستاد هماهنگی به نقل از وزارت جهادکشاورزی، خلیل آقایی در جلسه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
اجرای طرح های آبخیزداری، گفت: برای پیشگیری آفات و امراض جدید باید از سیستم های بروز و پیشرفته جهت رصد و پایش 

 .عرصه های جنگلی استفاده کنیم
هیچ محدویت اعتباری وی در ادامه ضمن اعالم آمادگی سازمان در کنترل آفات و بیماری ها در مناطق بحرانی، افزود: در این زمینه 

 .نداریم
آقایی، همچنین اهمیت کیفیت اقدامات و چگونگی نظارت و ارزیابی از میزان پیشرفت فیزیکی و بیولوژیکی طرح های ابخیزداری و 

آبخوان داری را یاد آور شد و اظهار داشت: نظارت و کنترل اقدامات و دستورالعمل ها استان ها به عهده مدیران مربوطه ستادی 
 .است

 
 لینک خبر 
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 گزارشات جهانی

 ایرنا  – 20/9/1397تاریخ : 

 مشاور فائو:ایران در مدیریت منابع طبیعی مسئوالنه عمل کرده است
مسئولیت پذیری و تعهد باالیی از مشاور سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد جهانی سازمان ملل)فائو( گفت: شاهد  -ایرنا -تهران

 .سوی دولت ایران در زمینه مدیریت منابع طبیعی هستیم
روز سه شنبه به منظور بررسی شرایط و وضعیت حوضه های آبخیز کشور و ارائه « ماشائوری مولیرو»به گزارش خبرنگار ایرنا 

کوه سفر و از تعدادی از بخش های این شهرستان در برنامه ها و کمک های مشاوره ای توسط این سازمان به حوضه آبخیز فیروز
 .روستاهای ارو، آتشان، مزداران و سله بن بازدید کرد

حوضه آبخیز فیروزکوه در تفاهم نامه منعقد شده میان دولت جمهوری اسالمی ایران و سازمان خواربار جهانی سازمان ملل به عنوان 
ده استپایلوت )نمونه( اجرای طرح های آبخیز انتخاب ش . 

مولیرو در نشستی که با فرماندار شهرستان فیروزکوه داشت هدف از این سفر را تالش برای مقابله با بحران های خشکسالی، 
فرسایش خاک، سیل و رسوب در حوزه های آبخیز عنوان کرد و با بیان اینکه این چهارمین دیدار رسمی وی در خصوص پروژه 

کنون همکاری خوبی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ایران داشته ایم های آبخیزداری ایران است گفت: تا . 
وی با بیان اینکه در بازدید از منطقه متوجه شدیم اقدامات مثبتی بخصوص در زمینه های فناوری و بخش های تخصصی صورت 

خیزداری ایران تاثیرات مثبتی بر جا بگذاردگرفته است ابراز امیدواری کرد که فائو در همکاری با سازمان جنگل ها، مراتع و آب . 
 .مولیرو گفت: هدف اصلی ما بهبود معیشت مردم و کاهش اثرات تغییر اقلیمی است

درصد اقلیم ایران با بحران های طبیعی مواجه است  80فرماندار فیروزکوه نیز در این نشست با بیان اینکه براساس آمارها 
وداظهارداشت: طرح حبله رود )سد نمر سال است با کمک مجامع بین المللی انجام شده و اتفاقات مثبتی در این مدت  50بیش از  (

 .رخ داده است
مهدی یوسفی جمارانی گفت: شاهد رشد چشمگیری در فعالیت های آبخیزداری کشور در سال های اخیر بوده ایم و با توجه به 

ررسی و بازنگری دارد که مستلزم حمایت های ملی و بین المللی استتغییرات اقلیمی و آب و هوا، بخشی از مطالعات نیاز به ب .  
وی بیان کرد: کنترل آب های سطحی فیروزکوه می تواند در تولید محصوالت و بهبود فعالیت کشاورزی شهرستان و تامین آب شرب 

 .و کشاورزی حوزه استان سمنان و دشت گرمسار تاثیر بسزایی داشته باشد
ن تاکید بر حمایت های استانی در این بخش تصریح کرد: ارتباط بین مجریان و مجموعه های علمی، فنی و یوسفی جمارانی ضم

 .آکادمیک در این زمینه می تواند به استفاده از ظرفیت دانشگاه ها در تکمیل مطالعات منجر شود
که سرعت فرآیند کار را کاهش می دهد گفت: به وی با بیان اینکه منابع کشور محدود و تامین هزینه ها از منابع دولت دشوار است 

طور قطع حمایت های بین المللی در این زمینه کمک قابل توجهی به پیشبرد امور می کند ضمن اینکه باید با برنامه ریزی مناسب، 
 .بتوانیم استفاده بهتری از توانمندی ها و تجربیات موفق سازمان های بین المللی داشته باشیم

روزکوه تاکید کرد: عالوه بر پروژه های آبخیزداری باید در حوزه غنی سازی مراتع و تثبیت خاک نیز گام های موثری فرماندار فی
 .برداریم

یوسفی جمارانی گفت: با توجه به شرایط و تغییرات اقلیمی شهرستان و آسیب های وارده به مراتع طی چهار دهه اخیر می طلبد توجه 
فیروزکوه شودویژه ای در بخش آبخیزداری  . 

این مقام مسئول با اشاره به دیدار خود با وزیر جهاد کشاورزی گفت: پس از این دیدار عالوه بر اعتبار استانی برای بخش آبخیزداری 
 .شهرستان فیروزکوه قرار است اعتبار ملی نیز در نظر گرفته شود

جهاد کشاورزی نیز در این نشست با بیان اینکه روستای  مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها و مراتع وزارت
میلیارد تومان خسارت  10آتشان از توابع بخش مرکزی فیروزکوه در سال های گذشته در هر نوبت حادثه سیالب، دستخوش قریب به 

است می شد افزود: پیرو اقدامات صورت گرفته در سال جاری باوجود بارش شدید باران هیچ آسیبی بروز نکرده . 
میلیارد تومان برای اجرای پروژه های آبخیزداری نیاز دارد که در حال  70هوشنگ جزی افزود: شهرستان فیروزکوه بیش از 

 .حاضر یک میلیارد تومان آن جذب شده است
سال آینده کانون بحران خطر سیالب خواهند بود 10این مقام مسئول گفت: به طور قطع حوضه های آبخیز شهری در  . 

تصریح کرد: باوجود محدودیت شدید اعتبارات در وضع فعلی کشور، اگر پروژه های آبخیزداری در شورای برنامه ریزی  وی
 .شهرستان تصویب شود از منابع استانی و ملی منابع مالی را تامین خواهیم کرد

آن باال بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه فائو از سازمان های بین المللی فعال در زمینه توسعه کشاورزی است که هدف فعالیت های 
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 .مردم جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان، ایجاد امنیت غذایی و مبارزه با سوء تغذیه اعالم می شود
کیلومتری شمال شرقی پایتخت  120هزار نفر، دارای دو بخش مرکزی و ارجمند در  33شهرستان فیروزکوه با جمعیتی افزون بر 

 .واقع شده است
 لینک خبر 
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