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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 تصال رایانه به اینترنتادرصورت  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

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
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 آب
 ایرنا  – 71/71/89تاریخ : 

 دریا، خوان یغما رفته بوشهر
های ای خدادادی، گسترده و پرنعمت بود که در دههایی و صنعتی بسان سفرهخلیج فارس با منابع و ذخایر آبزیان غذ -ایرنا -بوشهر

اند و این حرفه آبا و اجدادی که دیگر رحمی به یغما رفت و اکنون هزاران صیاد بوشهری با تورهای خالی ماندهاخیر با ناسپاسی و بی
 .سودآور نیست

شنیدم این بیت های آنان را در باره وضعیت این حرفه میوشهر شکوهوقتی در گفت وگو با صیادان و فعاالن صنعت ماهیگیری در ب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را"  - شیرازی "فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب شعر خواجه حافظ

مجازاً به  دهند و انند و صالی عامای که برای عموم مردم بگسترذهنم تداعی شد و از آنجا که معنی اصطالح "خوان یغما " سفره در
که خداوند برای  ای پر از نعمت استهای خلیج فارس نیز همانند سفرهچپاول است، منابع و ذخایر آبزی و صیدگاه معنای غارت و

استهمه مردم ساکن در سواحل این دریا گسترده . 
نبود مدیریت صید،  ها،ت و ابزار مخرب، تخریب زیستگاهرویه، استفاده از ادوااما اکنون این خوان پرنعمت بر اثر برداشت بی

های اخیر های صنعتی در دهههای زیست محیطی و فعالیتحضور صیادان بدون مجوز و تالش بیش از حد صیادی در کنار آلودگی
کسب درآمد و است و ساکنان سواحل خلیج فارس در استان بوشهر که بصورت آبا و اجدادی از طریق صید و صیادی خالی شده

گذاری زیاد در زمینه تامین شناور و ادوات صیادی با تورهای خالی بدهکار، بیکار و بالتکلیف با وجود سرمایه کردندمعیشت می
   .هستند

 کاهش ذخایر آبزیان خلیج فارس تهدید جدی است
ینه خلیج فارس درگذشته، میزان ذخایر مسئول بخش ارزیابی ذخایر آبزیان پژوهشکده میگوی کشور دربوشهر گفت: باتوجه به پیش

آیدبه چشم می کاهش ذخایر دریا بخوبی چند دهه اخیر ولی در طور قطع نسبت به امروز خیلی زیاد و قابل توجه بودبه . 
های زیست محیطی است که تاثیر بسزایی در این مساله داردهای کاهش ذخایر موثرآبزیان مولفهعلی مبرزی افزود: یکی از علت . 

های بزرگ تجاری های صنعتی، شهری و بندری، آب توازن کشتیهای زیست محیطی، پسابهای آالینده و آلودگیوی منابع و کانون
شود را کنند دورانداخته میهای دریایی که ازسوی افرادی که در دریا کار میهای دریایی و زبالهو صنعتی، تغییرات اقلیمی، جریان

ریایی عنوان کردهای آلودگی داز مولفه . 
است را مربوط به عوامل انسانی و گیر فضای خلیج فارس شدهمبرزی مهمترین فاکتور درکاهش ذخایر دریایی که به نوعی دامن

 .افزایش تالش صیادی عنوان کرد که در صید و صیادی بیشتر خودنمایی می کند
استاندارد ته ابزار و ادوات صید و صیادی ورویه ناوگان صیادی، افزایش افسارگسیخوی ادامه داد: افزایش بی نبودن آنها از نظر  

های با ارزش شیالتی در خلیج فارس استفنی از جمله دیگر عوامل کاهش میزان ذخایر و گونه . 
های تفریحی ممنوعه، صید آبزیان و ورود غیرمجاز قایقهای مبرزی اضافه کرد: صید و صیادی غیرمجاز در زمان و مکان و فصل

ای ها که به لحاظ زمانی و مکانی هیچ محدودیت و تعهدی برای خود قائل نیستند و کنترل و اهرم اجرایی بازدارندهمتخلف به صیدگاه
فارس است در رابطه با ورود و خروج آنها در دریا حاکم نیست از جمله دیگرعوامل کاهش میزان ذخایر خلیج . 

های زیادی به وی بیان کرد: شناورهای تفریحی در مناطق صیدگاهی و حتی نوزادگاهی به صید و صیادی می پردازند و خسارت
کنندمولدان آنها وارد می  آبزیان بویژه . 

تی که دارند برای مهار بازدارنده و حراستی به هر دلیلی با تمام امکانا مبرزی اضافه کرد: ضعف و نداشتن توانایی الزم نیروهای
 .صیادان متخلف و شناورهای تفریحی در این گستره آبی از جمله دیگر مشکالت موجود در این بخش است

وی ادامه داد: این ضعف نیروهای بازدارنده یا به دلیل گستره وسیع دریاست که قابل پوشش نیست و یا اینکه قابل پوشش هم که باشد 
شودتخلف بخوبی قانون اعمال نمیصیادان م  به نحوی در مورد . 

کنند تاثیرنامطلوبی بر دریا داشتند و حتی به وی ادامه داد: در چند سال اخیر شناورهای تفریحی که اقدام به صید و صیادی می
 .صیادان قانونمند نیز ضرر و زیان غیر قابل جبرانی وارد کردند

گونه آبزی متنوع و با ارزش اقتصادی شناسایی شده و انچه ما در قالب  ۰۲۲تا  ۰۵۲مبرزی اضافه کرد: تاکنون درخلیج فارس 
گونه است ۰۲۲تا  ۰۲ایم در حدود های کف زی و آبزیان با ارزش اقتصادی و شیالتی به آنها پرداختهارزیابی ذخایر حوزه . 

دی وشیالتی مانند حلوا سفید، شوریده و مسئول بخش ارزیابی ذخایر آبزیان پژوهشکده میگوی کشور گفت: این آبزیان با ارزش اقتصا
در حالت بحران قرار دارند راشگو هستند که درچند سال گذشته میزان ذخایر آنها به شدت کاهش یافته طوریکه . 

های با ارزش اقتصادی و شیالتی هستند که مبرزی اضافه کرد: همچنین شیرماهی، سنگسرماهی، شانگ وحلوا سیاه از دیگرگونه
های دیگر مانند حصون معمولی، گونه تالش صیادی مضاعف قرار گرفتند و ذخایر آنها هم روبه کاهش است و یکسریتحت تاثیر 
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های بعدی هستند که تحت تاثیر این فضا قرار دارند اما به دلیل زادآوری باال با وجود در رده کنسلطان ابراهیم، کفشک ماهیان، زمین
ین مهلکه نجات یابندتالش زیاد صیادی اما توانستند از ا . 

های آبزیان بوشهر تحت فشار شدیدصیدگاه ها وزیستگاه   
هزار تن صید و تولید آبزیان دریایی در این استان  ۰۲رئیس پژوهشکده میگوی کشور مستقر در بوشهر گفت: در زمان حاضر از 

شودهویت صید میهزار تن آن غیر مجاز و به وسیله صیادان بی ۰۲ . 
شودنابودی ذخایر خلیج فارس می ها وبه زیستگاه  غیر مجاز باعث ایجاد فشار نسب افزود: صید عقیل دشتیان . 

روبه نابودی  دهد ذخایر خلیج فارس به دلیل فشار بیش از حد و استفاده از ادوات صید غیرمجازها نشان میوی بیان کرد: بررسی
 .است

ماهیان  دهد وزنگرم کاهش یافته است گفت: این وضعیت نشان می ۰۲۲ه گرمی ب ۰۲۲دشتیان نسب با بیان اینکه وزن شوریده 
شودذخایر داده نمی  تجاری به نصف کاهش یافته اجازه زادآوری به . 

ریزی از جمله مواردی است که رئیس پژوهشکده میگوی کشور مستقر در بوشهر گفت: بازسازی ذخایر و ایجاد تنفس در فصل تخم
یردباید مورد توجه قرار گ . 

 ۰۰۰ساالنه  ای کهاست به گونهوی ادامه داد: با افزایش جمعیت و تقاضای بیشتر برای آبزیان دریایی فشار براین منابع مضاعف شده
میلیون تن از  ۰۲درصد بیش از  ۷۰میلیون تن از دریا و  ۰۲درصد معادل  ۵۰که  شودتن آبزی در کشور تولید می میلیون
شودپروری تامین میآبزی .  

علت محدودیت منابع دریا حرکت به سمت افزایش تولید به شیوه آبزی پروری افزایش های گذشته بهدشتیان نسب اضافه کرد: در سال
 .یافته است

برداران و معرفی صیادان بی هویت وجود نداردجز مشارکت بهره وی تاکید کرد: برای حفاظت از منابع و ذخایر دریایی راهی . 
دلیل صید بی رویه در حال کاهش و در خطر انقراض قرار دارد که تالش ورشد: بسیاری از ذخایر خلیج فارس بهدشتیان نسب یادآ

برداران از توان آنها برای حفظ و پایداری ذخایر استفاده های تحقیقاتی با بهرهها و ارائه آخرین یافتهشود با برگزاری این گردهماییمی
 .شود

به محیط زیست این دریا بی توجه هستندکشورهای حاشیه خلیج فارس   
های زیست رویه و غیرعلمی، استفاده از ادوات غیر مجاز و آلودگیمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: صید بی

استمحیطی از جمله عواملی است که خلیج فارس را با مشکل روبررو کرده . 
تری خلیج فارس محیط زیست این دریا شکننده و محدود استم ۵۲افزود: با توجه به عمق  فرسعید زرین . 

ها به عبارتی دخل و وی بیان کرد: میزان برداشت از خلیج فارس متناسب با تولید آن نیست و با توجه به از بین رفتن برخی گونه 

 .خرج خلیج فارس هیچ تطابقی با هم ندارد
کندیط زیست ایجاد شده برای خلیج فارس از رشد آبزیان جلوگیری میبا توجه به شرایط و مح بوشهر گفت: معاون استاندار . 

شود به همین دلیل است که روز به روز به تنوع دریایی در خلیج ها بیشتر شود میزان ذخایر کمتر میوی تاکید کرد: هرچقدر آلودگی
شودفارس از لحاظ کمی و کیفی لطمه وارد می . 

های نفتی( هیچ دارند ) به لحاظ آلودگی در ایجاد این شرایط بغرنج  خلیج فارس که نقشی مهمزرین فر یادآورشد: کشورهای اطراف 
کنندفکری برای این آبراه مهم و اقتصادی نمی . 
  ضرورت کاهش شمار شناورهای صیادی

قانونی صید یکی از صیادان منطقه جفره بوشهر گفت: ضعف ذخایر و نبود صید مناسب باعث شده صیادان  عبدالرسول غریبی
تر شودمناسب و کافی نداشته باشند و هر روز سفره آنها نسبت به گذشته کوچک . 

صیادان زیاده خواه و بدون مجوز باعث شده امروز دریا با محدودیت شدید منابع  رویه و غیرمجاز برخیوی بیان کرد: صید بی
شویمبا بحران مواجه می یاییدر بخش آبزیان در زودیباشد که در صورت ادامه این روند به روبرو . 

و  کننداقدام می ریزیبه تخم های آبزیاز صیادان در فصل غیر مجاز صید که گونه غریبی ادامه داد: این مساله باعث شده تا برخی
با صید غیرمجاز، نسل آبزیان را تهدید و از بین ببرند رشد دارند برای نیاز به فرصتی . 

جبران این  که برای هستند مواجه بیش از حد ادوات صیادی گفت: صیادان با تورم و گرانی ه صیادیکارجامع وی با اشاره به سختی
شودخود را افزایش می دهند که باعث ضربه و خسارت به ذخایر آبزیان می تالش صیادی امر به ناچار . 

و گرایش آنها به فعالیت  ساحلی هایاستان سرریز شدن جامعه بیکار نقاط مختلف کشور به بوشهری اظهار داشت: از طرفی این صیاد
استانداردهای غیراین افراد به صید گونه است وبدون مجوز شده در بخش صید نیز باعث افزایش تعداد شناورهای که  کننداقدام می 

منابع آبزیان است باعث زیان به . 
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و فرصت  تعادل بخشی برای به تجاری صیادی کردن شمار شناورها و تبدیل شناورهایمحدود  غریبی، بر
ذخایر آبزیان تاکید کرد بازسازی برای سازی . 

 صنعت نفت باید جوابگوی تخریب بستر دریا باشد
در حفاظت و  کیلومتر مرز مشترک با خلیج فارس نقشی مهم ۰۰۰مدیرعامل اتحادیه صید و صیادی استان بوشهر گفت: این استان با 

 .حراست از مرزهای آبی دارد
های پی در ها و اکتشافناشی ازعوامل زیست محیطی از جمله لرزه نگاری محمد کارگر افزود: کاهش شدید ذخایر و منابع دریایی

استها شدهصیدگاه  دریا و ب محیط زیستپی نفت و گاز در بستر دریا باعث برهم خوردن اکوسیستم دریایی و تخری . 
های غول پیکر در چند سال گذشته باعث بروز های صنعتی، خانگی و شیمیایی و تخلیه آب توازن کشتیوی بیان کرد: ورود فاضالب

فارس بودند، قتل  پشتوانه شغلی و معیشتی جامعه صیادی در خلیج پدیده کشند قرمز شد و با نرسیدن اکسیژن به دریا آبزیان زیادی که
 .عام شدند

ها در دریا از نگاریو لرزه های زیادی از آبزیان در اثر اکتشافکارگر ادامه داد: جامعه صیادی در ازای نابودی و انقراض گونه
از باید درصدی   و براساس قانون در ازای آلودگی زیست محیطی آنان گذار صنعت نفت و گاز طلبکار استهای سرمایهسوی شرکت

شوددرآمد خود را برای در امان ماندن صیادان پرداخت کنند که چنین چیزی در بوشهر دیده نمی . 
های حمایتی به صیادان تاکید کردوی همچنین بر رها سازی الرو، ترمیم و بازسازی آبزیان و ارائه بسته . 

صیاد نماها جلوگیری کرد باید از غارت دریا از سوی  
برای معیشت صیادان زنگ  صیادی استان بوشهر گفت: مشکالت اقتصادی ناشی از کاهش ذخایر آبزیانمدیرعامل اتحادیه صید و

 .خطر است
استاندارد وی بیان کرد: هرچند مرزبانی و ساحل نشینی یک امتیاز است اما صید بی رویه و را نبودن ادوات صیادی این جامعه  

استروبرو کرده امروز با مسائل و مشکالت زیادی . 
با فرهنگ  ها است که این امرها و زیستگاهکارگر ادامه داد: نکته مغفول از دید برخی کارشناسان حفاظت و حراست از صیدگاه

شودسازی و ارتقای سطح معیشت جامعه صیادی و حمایت کارآمد از یگان حفاظت شیالت محقق می . 
شود که ترسیم استراتژی صیادی در قالب مروز ذخایر و منابع دریایی از سوی برخی صیاد نماها به غارت برده میوی گفت: ا

انداز کوتاه، میان و بلند مدت باید انجام شودچشم . 
ده میگو حفظ ذخایر دریا اضافه کرد: حمایت از موسسه تحقیقاتی پژوهشک های الزم برایبا اشاره به ضرورت انجام پژوهش کارگر

 .برای تنظیم سند راهبردی صیادی ضروری است
های زیست محیطی منجر به وقوع فاجعه در خلیج های مخرب صید، آلودگیهای بی رویه، استفاده از شیوهوی تاکید کرد: برداشت

شود که باید برای جلوگیری از این اتفاق و حفظ ذخایر به عنوان انفال تالش کردفارس می . 
شود که در ادیه تعاونی صید و صیادی استان بوشهر گفت: امروز مدیریت صید به طور کلی در خلیج فارس انجام نمیمدیرعامل اتح

 .صورت تامین مسائل اجتماعی و اقتصادی اجرای این برنامه الزامی است
به مشروعیت و مقبولیت  ها اما نسبتکارگر اضافه کرد: در جامعه با وجود شعارهای مختلف در زمینه ضرورت پرداختن به تشکل

شودها کمتر اهمیت داده میاتحادیه و تشکل . 
برداری مسووالنه از دریاضرورت مدیریت صید و بهره  

کند که برای اجرای آبزی از دریا صید می هزار تن ۰۲مدیرکل شیالت استان بوشهر گفت: این استان به صورت میانگین ساالنه 
هزار تن کاهش دهیم ۷۲ین میزان را به سیاست مدیریت صید در منطقه باید ا . 

ازخلیج فارس  برداری مسئوالنهکه بهره توانتیم ادعاد کنیمبودی افزود: تنها درصورت کاهش میزان صید است که میعباسعلی زنده
شودانجام می . 

شناسان، صیادان نیز اذعان دارند که رویه از دریا در استان بوشهر روبرو هستیم و عالوه بر کاروی ادامه داد: امروز با برداشت بی
 .برداشت ذخایر بیش از ظرفیت دریاست

بودی گفت: امروز شمار صیادان از ظرفیت و توان دریا بیشتر است و همین امر باعث شده سرانه صید در استان بوشهر کاهش زنده
دانندرویه آبزیان از دریا را همه مییابد و این قصه پر غصه برداشت بی . 

بردار به دلیل مسائل و مشکالت اقتصادی از جمله استفاده از وسایل نامناسب صید وا فزایش جمعیت باالی بهره امه داد:وی اد
دهدهای ساحلی افزایش میمواردی است که هر روز این معضل را در استان . 

های صید ممنوع و خالف و ده از روشاستفا های صیادی،تالش بودی درباره مدیریت صید اضافه کرد: افزایش صید بی رویه،زنده
است تا روبه روز به ذخایر دریایی است باعث شدهحضور صیادان بدون مجوز صید و خارج از ظرفیتی که شیالت مشخص کرده

 .ضربه وارد شود
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های در فاصله های مخرب صید هستند کهمدیرکل شیالت استان بوشهر گفت: امروز افزون بر اینکه شیوه ترال و تور رکسی از شیوه
های ای است که حتی گرگور ) قفس ماهیگیری( نیز مانند روشگونهشود در زمان حاضر شرایط دریا بهزمانی مشخص انجام می

زندصید مخرب به دریا آسیب می .   
این میزان  و شودهزار گرگور در دریا ریخته می ۰۲وی یادآور شد: امروز به جای اینکه هزار گرگور در دریا بریزیم بیش از 

کندهای مخرب صید به دریا آسیب وارد میگرگور به اندازه همان شیوه . 
برداران این رقابت وجود دارد و با ادامه این درحالی است که امروز بین بهره بودی گفت: برداشت از ذخایر دریا رقابتی نیستزنده

 .این روند دیگر فرقی ندارد که از چه شیوه صیدی استفاده کنیم
کند به همین دلیل اعمال ای که باشد ضربه به دریاست و ایجاد مشکل میوی تاکید کرد: بهره برداری بیش از حد از دریا با هر وسیله

 .مدیریت صید برای حفظ ذخایر آبزیان در دریا ضروری است
 دریا بست تنها راهکار حفظ و تقویت ذخایر آبزیان

های قبل برای اینکه بتوانیم ذخایر را حفظ و تقویت کنیم مساله بازسازی ذخایر با ایجاد بودی گفت: در همین ارتباط از سالزنده
های مصنوعی دردستور کار شیالت قرار گرفتگاهذخیره . 

تواند تا گاه مصنوعی تنها راهکاری است که میهای مدیریت صید و ایجاد ذخیرهمدیرکل شیالت استان بوشهر افزود: اجرای سیاست
اعتبار الزم  آبزیان را برطرف کند اما به دلیل وجود برخی مشکالت مالی،  ذخایر دریایی را التیام و زخم عمیق منابعحدودی 

به صفر رسیدهاست های یاد شده امروزطرح . 
ست که از بودی گفت: در این شرایط تنها کاری که شیالت و صیادان باید با همدلی و دلسوزی آن را انجام دهند طرح دریابست ازنده

استچند سال گذشته آغاز شده . 
شیالت نیز اجرای این طرح تنها برای یک ماه از  دانند وتاثیر میوی بیان کرد: هرچند برخی ازصیادان اجرای طرح دریابست را بی

شود در طول سال از دریا برداشت شودشود صیادان بدانند نمیاما تالش می داندسال را بی نتیجه می . 
انتظار داشته باشیم این میزان برداشت هیچ تاثیری  های سال از دریا برداشت شود وشود درهمه ماهی اضافه کرد: نمیبودزنده

ریزی و رشد مراحل نهایی آبزیان های زمانی مشخصی مانند زمان تخمبرمیزان ذخایر نداشته باشد بلکه باید در فاصله
ممنوع شود صیادان دریاروی . 

ای است دهد و طرح دریابست مقدمهماه صید نکردن فرصت بازسازی ذخایر را به دریا می 4تا  3توجه به اینکه  وی تاکید کرد: با

های آینده بتوانیم مدت زمان اجرای این طرح را افزایش دهیمکه درسال . 
 نصب ردیاب بر شناورهای صیادی و ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی

کنند با نصب ه دیگر کارهایی است که باید انجام شود هرچند در گام نخست صیادان تصور میبودی گفت: نصب ردیاب از جملزنده
شوند اما اینطور نیستصورت دائم رصد میاین سامانه به . 
بیشتر صیادان به وظایف قانونی و مسئوالنه خود در دریا واقف هستند اما معدودی از آنها در زمان نامناسب اقدام به  وی تاکید کرد:

شود برای حفظ ذخایر با نصب ردیاب صیادان را در دریا کنترل کردکنند به همین دلیل تالش میصید می . 
شود و به طور یقین اجرای این طرح کنترل و آرامش بیشتری بر دریا حاکم می  وی ادامه داد: با نصب سامانه ردیاب صیاد و صید

کند وانتظار داریم صیادان خوب همراهی کنندمی مند را در دراز مدت تامیناز خواسته صیادان قانون . 
بودی افزود: موضوع دیگر در بحث ذخایر ایجاد یک منطقه حفاظت شده دریایی بعنوان یک منطقه دریایی خاص در خلیج فارس زنده

 .است که باید به آن پرداخته شود
گذاری و حفاظت دایم نشانه ده مشخصی از خلیج فارسوی بیان کرد: ایجاد یک منطقه حفاظت شده دریایی با این رویکرد که محدو

بینی شده برای حفظ ذخایر خلیج فارس استشود و هیچ وقتی از سال اجازه برداشت داده نشود از جمله راهکارهای پیشمی . 
کند لی نابود میهای مخرب صید در دراز مدت ذخایر آبزیان خیلج فارس بطورکمدیرکل شیالت استان بوشهر تاکید کرد: ادامه شیوه

در حفظ ذخایر خواهد داشت ای از خلیج فارس اجرا شود تاثیر مستقیماین درحالی است که اگر منطقه حفاظت شده دریایی در گوشه . 
است مطالعه بیشتری در و قرار شده موافقت اولیه با تعیین منطقه حفاظت شده در دریا صورت گرفته بودی گفت: در این ارتباطزنده

مینه انجام شوداین ز . 
 پرورش ماهی درقفس

های برداری مسئوالنه و با هدف حفظ ذخایر آبزیان اجرای طرحمدیرکل شیالت استان بوشهراضافه کرد: یک گام دیگر برای بهره
های بیش از حد از دریا باشدتواند جایگزین مناسبی برای برداشتآبزی پروری از جمله پرورش ماهی در قفس است که می . 

هزار تن  ۷۲بودی با بیان اینکه پرورش ماهی در قفس با وجود همه مشکالت در حال توسعه است گفت: دراستان بوشهرتاکنون دهزن
شود و برداری میمجوز دیگر تا پایان سال بهره ۰برداری رسیده و مجوز صادر و از این میزان تاکنون سه مجوز به بهره

میزان فشار بر دریا کمتر شود برداری از آنهارود با بهرهانتظارمی . 
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وی ادامه داد: با هماهنگی انجام شده با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر قرار است یک مجتمع پرورش ماهی 
توان نیز بتوانند در این بخش صورت خرد انجام شود تا صیادان کمدرقفس خاصه در مناطق نزدیک ساحل مثل تنگستان اجرا به

گذاری کنندهسرمای . 
تنی است که قرار است هر واحد به یک نفر داده  ۰۲واحد  ۵۲وی یادآور شد: این مجتمع با ظرفیت تولید هزار تن محصول متشکل از

گیریمهای دیگر کمک میها ازتوان شرکتگذاری و با هدف پشتیبانی از قفسشود و برای کاهش هزینه سرمایه . 
زمه نجات ذخایر آبزیان خلیج فارسبر جامعه صیادی ال مدیریت مبتنی   

برداری مشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی گفت: دریا و منابع زنده آن متعلق به نسل حاضر و آینده است و حفاظت و بهره
 .پایدار از ذخایر منابع آبزی ضروری است

ذخایر باید مشارکت فعال داشته باشند تا عالوه بر تداوم برداران در مدیریت برداشت از هللا تقوی مطلق افزود: صیادان و بهرهامین
برداری به وسیله نسل فعلی منافع نسل آینده در برداشت از این منابع خدادادی تضمین شودبهره .   

ت کردافزاری اضافه کرد: صیادان باید بدانند دریا مربوط به آنان است و باید از آن مراقبوی با تاکید بر ضرورت حل مشکالت نرم . 
تن غیر مجاز است  ۵۲۲هزار و  ۰۲هزار تن مجاز و ۰۲هزار تن صید استان بوشهر ۰۲تقوی مطلق اظهار کرد: براساس آمارها از 

رودشمارمیدرصد صید این استان غیر مجاز به ۰۲۲یعنی بیش از  . 
رند به صورت غیر اصولی و بدون توجه به برداران حقی ایجاد شده اما کسانی که حقی نداای از بهرهوی گفت: این یعنی برای عده

کنندقوانین و مقررات از این ظرفیت برداشت می . 
برداران در بخش صید، مدیریت دهد به دلیل نقش کم بهرهها درخصوص صید و صیادی نشان میتقوی مطلق اضافه کرد: بررسی

در کنترل ذخایر موثر باشد تواندصید ضعیف است این درحالی است که مدیریت مبتنی برجامعه صیادی می . 
شودکنترل و مدیریت ذخایر دارد که به آن توجه نمی بر وی ادامه داد: مدیریت صید در دراز مدت تاثیری بسیار مهم . 

شود ما مدیریت مبتنی بر جامعه صیادی را تقوی مطلق گفت: هرچند مسائل و مشکالت اقتصادی وجود دارد اما این دالیل باعث نمی
یماجرا نکن . 

مشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی گفت: با اجرا نشدن مدیریت صید و مدیریت مبتنی بر جامعه صیادی پایداری اکولوژیکی، 
دهیماقتصادی و اشتغال در این بخش را از دست می . 

مربوط به ها تنها نباید وی تاکید کرد: موفقیت درمدیریت ماهیگیری مشروط به مشارکت صیادان است و تعاونی
ها مشارکت داشته باشندبلکه همه صیادان باید در این تعاونی شود حدود  ایعده . 

است بردار با بحران روبرو شدهرویه و رشد فزاینده جمعیت بهرهتقوی مطلق اضافه کرد: زیست بوم دریای امروزی به دلیل صید بی
نیماین درحالی است که دریا متعلق به ماست و باید آن را حفظ ک . 

وی ادامه داد: برای حفظ ذخایر آبزیان تغییر ساختارها از جمله آگاهی بخشی و توانمند کردن صیادان برای اعمال مدیریت ماهیگیری 
 .ضروری است

کنند این است که ما ساختارها را فراهم نکردیم و اصل عدم قطعیت در وی تاکید کرد: یکی از دالیلی که صیادان از منابع حفاظت نمی
کنیمحق دسترسی را اجرا نمی .   

تواند وارد دریا شود و اقدام به صید یادآور شد: در زمان حاضر دسترسی به دریا آزاد است یعنی هرکسی ازهرجایی می تقوی مطلق
 .کند این درحالی است که نباید کسی بدون مجوز وارد دریا و اقدام به صید کند

استاندارد ضافه کرد: اگر امروز صیادی به لحاظ اینکه صید به سایزمشاور رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی ا نرسیده از صید  

منصرف شود مطمئن نیست که دیگری کار صید را انجام ندهد این در حالی است که اگربا حق مالکیتی که ایجاد شده و براساس 
استاندارد دهد ماهی جوان وشود دیگر کسی به خود اجازه نمی برنامه برداشت انجام  .نشده را صید کند 

شوند و مدیریت های تحقیقات وشیالت در زمینه صید موفق میدهد گفت: زمانی برنامهوی با تاکید براینکه مدیریت متمرکز پاسخ نمی
رسد که صیادان را با آگاهی بخشی درگیر مدیریت صید کردمی صید به نتیجه . 

تواند در دراز مدت جواب دهد و آینده روشنی برای صیادان تقوی مطلق اضافه کرد: مدیریت مبتنی بر جامعه براساس تحقیقات می
انجامدباید دولت را قانع کرد که انجام کارهای ترویجی به پایداری اشتغال می ترسیم کند و . 

وی گفت: اصول مدیریت مبتنی بر جامعه صیاد را نسبت به وظایف خود آگاه، منجر به توانمندسازی صیاد، قابلیت سازی و احساس 
دهدمسئولیت آنان را نسبت به ذخایر و دریا افزایش می . 

مشخص نیست در این بخش های مصنوعی های مصنوعی افزود: به دلیل اینکه مسائل حقوقی زیستگاهتقوی مطلق در باره زیستگاه
 .خیلی موفق نیستیم این درحالی است که باید ساز و کار آن انجام شود
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توانیم موفق باشیم، وظیفه ما تنها صدور وی تاکید کرد: اگر بتوانیم کنترل منابع را در بین جامعه صیادی نهادینه کنیم آن وقت می
که بتواند روی پای خود بایستد مجوز نیست بلکه ما باید جامعه صیادی را توانمند کنیم . 

  لینک خبر 
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 آفات 
 ایرنا  – 79/71/89تاریخ : 

 جهاد کشاورزی نسبت به ماندگاری مگس میوه در مازندران هشدار داد
های پیش آگاهی استان تگاهای در ایسسازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعالم این که شکار مگس میوه مدیترانه -ایرنا  -ساری 

 .مشاهده شده است ، نسبت به طغیان این آفت در فصل بهار و تابستان سال آینده هشدار داد
بر اساس اعالم جهاد کشاورزی ، علت ماندگاری آفت مگس مدیترانه ای در عرصه های باغی و کشاورزی استان با وجود اقدامات 

های رسیده است که بهترین مکان برای تغذیه و زادآوری این آفت محسوب می شودمقابله ای انجام شده ، عدم برداشت میوه  . 
جهاد کشاورزی مازندران پیش از این چند بار با انتشار اطالعیه ای از باغداران خواسته بود تا میوه های رسیده سردرختان را بویژه 

کنند تا چرخه مقابله با آفت مگس مدیترانه ای کامل شود مرکبات را برداشت و میوه های پوسیده را هم از پای درختان جمع آوری . 
این سازمان همچنین از شهرداری ها و دستگاههای اجرایی استان هم خواسته بود تا میوه درختان مثمر معابر عمومی و محوطه 

 .ادارات را برداشت کنند تا کارزار مقابله با آفت مگس میوه با موفقیت همراه شود
نقطه شهری دارد که بر اساس آمارهای غیررسمی صدها هزار اصله درخت نارنج در حاشیه خیابان ها و کوچه  ۲۰مازندران حدود 

های این شهرها وجود دارد که بخش زیادی از میوه آنها برداشت نمی شود و به همین دلیل هم کارشناسان جهاد کشاورزی از میوه 
بانان مگس مدیترانه ای یاد می کنندهای رها شده روی این درختان به عنوان یکی از میز  

کارشناسان باغداری می گویند که فراهم شدن میزبانی حدفاصل ثمردهی درختان مختلف سبب ماندگاری بیشتر مگس مدیترانه ای در 
و   انجیر مازندران شده است. به اعتقاد آنان میزبانی این آفت از درخت ازگیل ژاپنی شروع می شود و بعد به ترتیب به هلو، شلیل،

این  خرمالو و بالفاصله پس از این مرحله نوبت به نارنگی های پیش رس و دیگر ارقام نارنگی و سپس ارقام مختلف پرتقال می رسد.
چرخه با بی توجهی به برداشت میوه های درختان عمومی از جمله نارنج ، سیکل دوره گردی مگس مدیترانه ای را برای یک سال 

وه نارنج در صورتی که برداشت نشود تا فصل باروری سال بعد نیز روی درخت ماندگار می شودکامل می کند چون می .. 
در همین حال جهاد کشاورزی مازندران با استناد به بررسی های میدانی کارشناسانش اعالم کرده است که عالوه بر نارنج معابر و 

درصد میوه روی درخت  ۰۲ برداشت نشده است و همچنان حدود  ها استان هم به صورت کاملخیابان ها ، هنوز مرکبات در باغ
 .باقی مانده است

های مگس میوه دارای دامنه میزبانی وسیعی است و می مگس میوه مدیریترانه ای از آفات مخرب جهانی است که نسبت به سایر گونه
های این آفت هستندو گالبی و مرکبات از جمله میزبانهلو، خرمالو، انجیر، سیب زرد، آلو  تواند بیشترین خسارت را به بار بیاورد. . 

ماه هم امکان  ۰ماه زنده می مانند، اما اگر شرایط مساعد باشد تا  ۰نکته هشدار آمیز این است که حشره مگس میوه به طور معمول تا 
درخت و سرمای هوا بهترین شرایط  وجود میزبان از جمله میوه رسیده در سر درخت یا پوسیده در پای زنده بودن آنها وجود دارد.

 .مساعد برای فعال باقی ماندن آفت مگس میوه است
  میلیارد ریالی ۰۲درخواست اعتبار 

جهاد کشاورزی مازندران در اطالعیه جدید خود که آن را به مدیریت های تحت پوشش خود در شهرستان ها و مناطق استان هم  

ات الزم به منظور جلوگیری از خطر طغیان مگس میوه در سال آینده از جمله اجرای ابالغ کرده است ، بر ضرورت انجام اقدام
آگاهی مبارزه با این آفت برای سال زراعی جدید تاکید کرده و از کشاورزان و باغداران هم های مربوط به ردیابی و پیشبرنامه

مراکز خدمات کشاورزی مشورت و همکاری کنند خواسته است تا با کارشناسان . 
شده که مقرر شده  همچنین در این گزارش با حساس توصیف شدن مبارزه با آفت مگس میوه و مدیریت و کنترل این آفت، تاکید

از سوی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران اعتباری برای این امر تخصیص پیدا کند که تاکنون هیچ اعتباری   بود
است هبرای اجرای طرح اختصاص داده نشد . 

آفات همگانی محسوب می شود ،برای  جهاد کشاورزی مازندران اعالم کرد که از آن جایی که آفت مگس میوه مدیترانه ای جزء
مدیریت مطلوب این آفت و جلوگیری از توسعه و گسترش آن و همچنین برای پیشگیری از خسارت و پایداری صادرات محصوالت 

میلیارد لایر است ۰۲اجرایی، آموزشی و اطالع رسانی نیاز به اعتبار های تحقیقاتی، کشاورزی، اجرای طرح . 
از تجهیزات و ملزومات مورد نیاز   بر اساس این گزارش ، مایع سراتراپ ،قرص سراتینکس ،پروتئین هیدرولیزات و تله جذب کننده

است که تا کنون نیمی از این ملزومات تهیه  های پیش آگاهی تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی مازندرانبرای استفاده در ایستگاه
 .و تامین شده و برای تامین باقی مانده آن اعتبار ویژه نیاز دارد

ای در مازندران دارد، در همه این سال ها با انجام مدیریت پیشگیری و مقابله آفت مگس میوه مدیترانه ای که سابقه حدود چهار دهه
مسئوالن نشده بود، اما در چند سال اخیر به دلیل تغییرات آب و هوایی و گسترش کشت  بموقع، موجب نگرانی جدی باغداران و
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درختان مخلوط در باغات کوچک و بزرگ در حال تبدیل شدن به یک معضل اصلی است و ممکن است در صورت عدم توجه تمامی 
 .مشکالت بخش باغداری استان را تحت الشعاع قرار دهد

 ۰هزار هکتار آن از انواع مرکبات بویژه پرتقال است و ساالنه حدود  ۰۰۲باغ انواع میوه دارد که هزار هکتار  ۰۰۲مازندران 
ها برداشت می شودهزار تن محصول از این باغ ۵۲۲میلیون و  . 

 

 

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان  -01/71/89تاریخ : 

میوه و تره بار پس از اصالح نرخ بنزین/ زمستان نرخ کدام محصول کشاورزی را باال برد؟وضعیت بازار   
 .کارگر گفت: طی روزهای اخیر سرما بر روند عرضه محصول در بازار تاثیر گذار بوده که همین مسئله منجر به گرانی شده است

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار گو بااسدهللا کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفت و گروه اقتصادی  

،باشگاه خبرنگاران جوان از  هاجمع آوری پیاز های اخیر در بازار خبر داد و گفت: با توجه بهاز نوسان قیمت پیاز طی روز 

های کشاورزی و انتقال آن به انبار قیمت پیاز با نوساناتی در بازار رو به رو شده استزمین . 
های اخیر سرما در روند عرضه محصول در بازار تاثیر گذاشته که این مسئله منجر به گرانی پیاز در سطح وی افزود: طی روز

 .بازار شده است
تومان در  ۵۲۲هزار و  ۰هزار تا  ۷تومان و پیاز قرمز را  ۵۲۲هزار و  ۷هزار تا  ۰کارگر قیمت کنونی هر کیلو پیاز زرد را 

تومان افزایش  ۰۲۲تا  ۵۲۲های اخیر حدود میدان مرکزی میوه و تره بار اعالم کردو گفت: بر این اساس قیمت هر کیلو پیاز در روز
شود ها عرضهدرصد سود باید در خورده فروشی ۰۵داشته و حداکثر با احتساب  . 

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ادامه داد: تا زمانی که پیاز نو وارد بازار نشود قیمت پیاز در بازار به همین منوال خواهد بود 
شود از اواخر بهمن باعرضه پیاز از مناطق جنوبی کشور نوسانات بازار مرتفع شودو همواره پیش بینی می . 

هزار تومان، انگور  ۰۰هزار تا  ۰هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو انار دماوندی  ۰ر تا هزا ۵او قیمت هر کیلو انار را 
هزار  ۰تومان، پرتقال تامسون شمال  ۵۲۲هزار و  ۰تا  ۵۲۲هزار و  ۰هزار تومان، انگور شاهرودی  ۰۵هزار تا  ۰بی دانه قرمز 

هزار تومان، پرتقال ناول جنوب  ۷هزار تا  ۰تومان، پرتقال ذرسمی شمال  هزار ۰هزار تا  ۰هزار تومان، پرتقال رسمی جنوب  ۵تا 
هزار تومان،  ۰تا  ۵۲۲هزار و  ۵تومان، خرمالو کرج  ۵۲۲هزار و  ۰۰تا  ۵۲۲هزار و  ۰، خرمالوکن هزار تومان ۰هزار تا  ۰

است ۵۲۲هزار  ۰تا  ۵۲۲هزار و  ۰هزار تومان، سیب لبنانی قرمز  ۰تا  ۵۲۲هزار و  ۰سیب لبنانی زرد  . 
هزار  ۷ای با نرخ کارگر با اشاره به قیمت سایر انواع بیمه در میدان مرکزی میوه و تره بار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو خیار بوته

هزار تومان، گریب پروت  ۰تا  ۵۲۲هزار و  ۷هزار تومان، کیوی  ۰تا  ۵۲۲هزار و  ۰تومان، خیار گلخانه  ۵۲۲هزار و  ۰تا 
 ۵۲۲هزار و  ۵هزار تا  ۰تومان، لیمو شیرین  ۵۲۲هزار و  ۰هزار تا  ۰هزار تومان، گریپ فروت سفید  ۷هزار تا  ۰توسرخ 

 ۰تا  ۵۲۲هزار و  ۰تومان، نارنگی انشو  ۵۲۲هزار و  ۵تا  ۵۲۲هزار و  ۰هزار تومان، نارنگی یافا  ۰۰هزار تا  ۰۰تومان، موز 
درصد سود  ۰۵زار تومان در میدان مرکزیث میوه و تره بار عرضه و با احتساب حداکثر ه ۵هزار تا  ۰هزار تومان، نارنگی تانجلو 

شودها عرضه میدر خورده فروشی . 
هزار تومان اعالم کرد و  ۰تا  ۵۲۲هزار و  ۰ای را رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران قیمت هر کیلو بادمجان دلمه

تومان، ترب  ۵۲۲هزار و  ۵هزار تا  ۰های هزار تومان، بادمجان گلخانه ۰تا  ۰۲۲هزار و  ۰افزود: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی 
هزار تومان،  ۰هزار تا  ۷تومان، تره فرنگی  ۵۲۲هزار و  ۰تا  ۵۲۲هزار و  ۰هزار تومان، ترب سیاه  ۰تا  ۵۲۲هزار و  ۰سفید 

هزار  ۰تا  ۰۲۲هزار و  ۰زمینی هزار تومان، سیب ۰۵هزار تا  ۰تومان، سیر خشک  ۵۲۲هزار و  ۰هزار تا  ۰سیب زمینی ترشی 
تومان و فلفل شیرین  ۵۲۲هزار و  ۰تا  ۵۲۲هزار و  ۰تومان، فلفل تند ریز  ۵۲۲هزار و  ۰تا  ۵۲۲هزار و  ۰تومان، شلغم  ۰۲۲و 
هزار تومان است ۰هزار تا  ۵ . 

تا  ۵۲۲هزار و  ۰تومان، کدوحلوایی  ۵۲۲هزار و  ۷تا  ۵۲۲هزار و  ۰او ادامه داد: در حال حاضر هر کلو فلفل دلمه سبز با نرخ 
هزار  ۰هزار تا  ۰هزار تومان، کرفس  ۰هزار تا  ۰هزار تومان، کاهو رسمی  ۷تا  ۵۲۲هزار و  ۰هزار تومان، کاهوپیچ ساالدی  ۰

تومان،  ۵۲۲هزار و  ۰هزار تا  ۰تومان، گل کلم  ۵۲۲هزار و  ۰هزار تا  ۰هزار تومان، کلم قرمز  ۰هزار تا  ۰تومان، کلم سفید 
هزار  ۰تا  ۵۲۲هزار  ۰تومان و هویج  ۵۲۲هزار و  ۰تا  ۵۲۲هزار و  ۷هزار تومان، لیمو ترش سنگی  ۵هزار تا  ۰لوبیا سبز 

شودتومان در میدان مرکزی عرضه می . 
 گوجه فرنگی ارزان شد

هزار  ۰بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو گوجه فرنگی انباری  هزار تومانی قیمت گوجه فرنگی در ۰کارگر از کاهش 
هزار  ۰۲های اخیر حدود هزار تومان است که در مجموع نسبت به ماه ۰هزار تا  ۷ای هزار تومان و گوجه فرنگی بوته ۷تا  ۵۲۲و 

 .تومان افت قیمت را در بازار تجربه کرده است
 ۰هزار تومان و سبزی خوردن را  ۷هزار تا  ۰و سبزی نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قرمه( رئیس اتحادیه فروشندگان میوه 

هزار تومان اعالم کرد ۵هزار تا  . 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت انواع میوه و سیفی به جز پیاز نوسانی نسبت به هفته قبل نداشته است بیان کرد: با توجه به 

شود که روند فعلی قیمت در بازار استمرار یابدوانی تولید پیش بینی میعرضه مطلوب و فرا . 
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کارگر در پایان بازار میوه را آرام توصیف کرد و گفت: با توجه به فراوانی محصوالت تغییری در بحث قیمت نداریم ضمن آنکه 
بردسر میطبق روال همه ساله تا چند روز مانده به شب عید بازار میوه در رکود و آرامش به  . 

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – 01/71/89تاریخ : 

هزار تومان غیرقانونی است ۲۱ش هر کیلو مرغ باالی تومانی قیمت مرغ در بازار/ فرو ۰۴۴سقوط   
تومانی قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد ۷۲۲اسدهللا نژاد از افت  . 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی حبیب اسدهللا نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار

تومانی قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد وگفت: هم اکنون متوسط  ۷۲۲، از افت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 ۵۲۲هزار و  ۰۰تا  ۰۰ها طبخ در خرده فروشی تومان و مرغ آماده به ۰۲۲هزار و  ۰قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .تومان است
تومان اجحاف در  ۵۲۲هزار و  ۰۰های باالتر از وی افزود: با توجه به شرایط فعلی تولید و نرخ مرغ زنده فروش مرغ گرم با قیمت

جلوگیری کنند های دقیق باید از گران فروشی در بازارحق مصرف کننده است که مسئوالن ذیربط با اعمال نظارت . 
های اخیر در بازار اظهار کرد: با تومانی قیمت هر قطعه جوجه یک روزه نسبت به روز ۰۲۲تا  ۵۲۲اسدهللا نژاد با انتقاد از افزایش 

تومان  ۰۲۲هزار و  ۰های مرغ داری قیمت فعلی هر قطعه جوجه یک روزه به توجه به ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی در واحد
های تولید صورت نگیرد دهد اگر کنترلی بر هزینهتومان فاصله دارد که این امر نشان می ۰۲۲ا نرخ مصوب یک هزار و رسیده که ب

هزار تومان خواهد رسید ۵بی شک قیمت جوجه در ایام پایانی سال به باالی  . 
رود بازار در ثبات قیمت مرغ انتظار مینایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ادامه داد: با وجود تأکید مسئوالن تنظیم 

های تولید تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده و بازار مصرف های تولید صورت گیرد چرا که نوسان هزینهکه نظارت دقیقی بر هزینه
 .خواهد شد

باالتر از نرخ مصوب تومان  ۰۲۲تا  ۰۲۲او درباره آخرین وضعیت قیمت ذرت و کنجاله سویا در بازار گفت: در حال حاضر ذرت 
ها همچون واکسن شود، اما کنجاله سویا تفاوتی با نرخ مصوب ندارد این در حالی است که قیمت سایر نهادهدر بازار آزاد عرضه می

درصدی را در بازار تجربه کرده است ۰۲۲و دارو نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  . 
ای تولید نسبت به آخرین مصوبه کارگروه تنظیم بازار و عدم اجرا شدن نرخ هبه گفته وی با وجود نوسان چشمگیر قیمت مولفه

ای مبنی بر تعیین تکلیف قیمت جدید مرغ تر جلسهرود در کارگروه تنظیم بازار هرچه سریعمصوب مرغ طبق سنوات قبل انتظار می
 .تشکیل شود

 مشکلی در تأمین مرغ بازار شب عید نداریم
های ه اینکه مشکلی در تولید و جوجه ریزی مرغ بازار شب عید نداریم، بیان کرد: بر اساس برنامه ریزیاسدهللا نژاد با اشاره ب

های مرغ داری مشکلی در تأمین و توزیع مرغ بازار شب عید نخواهیم داشت و همچنان صورت گرفته مبنی بر جوجه ریزی در واحد
های تولید اعم از جوجه یک روزه، ذرت، رود که بر قیمت سایر مولفهار میاز مسئوالن کارگروه تنظیم بازار و سایر متولیان انتظ

های تولید امکان ثبات درصدی قیمت مولفه ۷۲تا  ۰۲ها نظارت دقیقی داشته باشند چرا که با افزایش کنجاله سویا، واکسن و دارو
 .قیمت مرغ در بازار وجود ندارد

یی تابعی از قیمت تمام شده است، گفت: اگر مسئوالن تنظیم بازار انتظار دارند که مرغ با این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت هر کاال
های تولید باید کنترل و با نرخ مصوب در بازار عرضه شودقیمت پایین به دست مصرف کننده برسد از این رو سایر مولفه . 

های تولید در ایام پایانی سال نظارت دقیقی داشته قیمت نهاده اسدهللا نژاد در پایان تصریح کرد: اگر مسئوالن ستاد تنظیم بازار بر
ها با نرخ مصوب به دست تولید کنندگان برسد از این رو شاهد حداقل افزایش قیمت در فروش مرغ شب عید خواهیم بود باشند تا کاال

یمت تمام شده دست مرغ دار نیست و تنها های حداقلی قانع هستند، اما قچرا که مرغداران با درک از شرایط فعلی اقتصاد به سود
 دولت به عنوان ابزار حاکمیتی باید بر آن نظارت کند تا اجحافی در حق تولید کننده و مصرف کننده صورت نگیرد

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 71/71/89یخ : تار

تومان ۱۴۴هزار و  ۲۱تومانی قیمت مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ  ۰۴۴افت   
تومان است ۰۲۲هزار و  ۰۰ت: امروز قیمت هر کیلو مرغ گرم تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گف ۰۲۲حجت از افت  . 

خبرنگار وگو با عظیم حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت ی گروه اقتصاد صنعت،تجارت و کشاورزی 

 ۰، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ، اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۰۲۲هزار و  ۰۰ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۲۲هزار و  . 

تومان  ۰۲۲تومان و مرغ گرم  ۵۲۲لت نبود کشش بازار، او افزود: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده نسبت به چند روز گذشته به ع
 .کاهش داشته است

شود که قیمت در بینی میعضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا پیش
های پایانی هفته به روال سابق خود بازگرددروز . 

تومان، کنجاله  ۰۵۲هزار و  ۰های دامی، گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بنادر حجت درباره آخرین وضعیت بازار نهاده
تومان که  ۵۵۲هزار و  ۰و کنجاله سویا  ۰۲۲هزار و  ۰های استانی تومان و ذرت در انبار ۷۵۲هزار و  ۰تا  ۰۵۲هزار و  ۰سویا 

های اخیر نوسانی نداشته استنسبت به هفته . 
هزار تومان ۰۰شود/قیمت هر کیلو مرغ جوجه ریزی شب عید از اواخر هفته آینده آغاز می :بیشتر بخوانید  

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ذرت و کنجاله سویا کماکان به میزان کافی در بازار موجود است، بیان کرد: با توجه به نظارت 
های دامی کمترین نوسان را در بازار داشته تومانی، وارد کنندگان متعهد شدند که نهاده ۰۲۲هزار و  ۷شبکه دولتی و واردات با ارز 

شدبا . 
تومان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر نرخ جوجه یک روزه با قیمت  ۵۲۲هزار و  ۰او قیمت فعلی هر قطعه جوجه یک روزه را 

هزار تومان اختالف دارد که متأسفانه این اختالف قیمت در نرخ مصوب ما لحاظ نشده است ۰مصوب ستاد تنظیم بازار  . 
ان گوشتی با توجه به اختالف قیمت جوجه یک روزه با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار از به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغدار

های بهمن و اسفند مابه التفاوت آن را در قیمت تمام شده لحاظ کنند تا مرغداران با کنترل رود که در ماهمسئوالن ذیربط انتظار می
 .بازار در ایام پایانی سال دچار چالش نشوند

هزار و  ۷ها نسبت به چند ماه اخیر، اظهار کرد: با توجه به آنکه ارز ز رشد چند برابری قیمت ریز مغذی و واکسنحجت با انتقاد ا
ها با حذف ها همچون لیزین، متیونین و سایر مکملگیرد و مابقی نهادههایی همچون ذرت و کنجاله سویا تعلق میتومانی به نهاده ۰۲۲

های اخیر رشد داشته که این امر در افزایش قیمت قیمت آن در پی نوسانات نرخ ارز نسبت به ماهشود به همین خاطر آفات وارد می
 .تمام شده تولید تأثیر گذار بوده است

میلیون قطعه اعالم کرد و  ۰۷۲میلیون قطعه و بهمن  ۰۰۲های مرغداران در ماه دی را این مقام مسئول حجم جوجه ریزی در واحد
هزار تنی در هر ماه شاهد رشد و  ۰۰۵شود که با احتساب مصرف هزار تن مرغ وارد بازار می ۰۰۲اقل گفت: بر این اساس حد

زندهزار تنی تولید برای ایام عید هستیم که با این وجود واردات ضربه مهلکی به تولید می ۷۵مازاد  . 
یابد ها کاهش میدر ایام پایانی سال از سوی خانواراو ادامه داد: بنا بر آمار همه ساله میزان مصرف در فروردین به سبب خریداری 

 .که بدین ترتیب واردات توجیه اقتصادی ندارد
هزار تن اعالم کرد  ۰۲۲تا میلیون و  ۰۲۲میلیون و  ۰عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی تولید سالیانه مرغ در کشور را 

هر نفر، نه تنها کمبودی در عرضه نداریم بلکه باید مازاد و نیاز کشور را کیلو طیور به ازاء  ۰۰و گفت: با احتساب سرانه مصرف 
های هدف صادر کنیمبه بازار . 

های تولیدی، مازاد هزار تن اعالم کرد و گفت: این در حالی است که با احتساب ظرفیت بالفعل واحد ۰۲۲حجت مازاد فعلی مرغ را 
رسدحداکثری به بیش از این رقم می هزار تن و در صورت استفاده ۵۲۲مرغ رقمی حدود  . 

های صورت گرفته جهت تأمین بازار مرغ این مقام مسئول گرانی مرغ در ایام پایانی سال را تکذیب کرد و گفت: بنا بر برنامه ریزی
چشمگیری یابد به همین خاطر قیمت مرغ در ایام پایانی سال نوسان درصد تولید جوجه یک روزه افزایش می ۰۲شب عید، حداقل 

 .نخواهد داشت
هزار تن اعالم کرد  ۰۲۲تا میلیون و  ۰۲۲میلیون و  ۰عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی تولید سالیانه مرغ در کشور را 

کیلو طیور به ازاء هر نفر، نه تنها کمبودی در عرضه نداریم بلکه باید مازاد و نیاز کشور را  ۰۰و گفت: با احتساب سرانه مصرف 
های هدف صادر کنیمبه بازار . 

  خرید تضمینی مرغ در حال انجام است

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7200827/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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/7193680/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم دیماه 

 

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

مرغ از او با بیان اینکه خرید تضمینی مرغ از سوی پشتیبانی امور دام در حال انجام است، بیان کرد: با آغاز خرید تضمینی 
ها تأثیر تومان افزایش یافت که این امر در کاهش زیان مرغداران و واقعی شدن قیمت ۰۲۲تا  ۰۲۲مرغداران قیمت هر کیلو مرغ 

 .گذار بوده است
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان با اشاره به اینکه نیازی به استمرار خرید تضمینی مرغ نیست، تصریح کرد: 

هزار تومان باقی بماند دیگر نیازی به خرید تضمینی نیست و از این رو بهتر است پشتیبانی امور  ۰یمت مرغ زنده در محدوده اگر ق
میلیون  ۰۷۲دام به جای خرید تضمینی در ایام پایانی سال از نیمه دوم فروردین مجدد اقدام به خرید کند تا به سبب جوجه ریزی 

نشوند ای مرغداران متحمل زیانقطعه . 
  لینک خبر
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 برنامه ها و سیاست ها 
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 برنج
 خبرگزاری فارس – 71/71/89تاریخ : 

تومانی ادامه دارد 0044واردات برنج با ارز   

در نظر گرفته شده و قرار است  4011، همان 88وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ارز واردات برنج در بودجه سال 

 .برنج با همین ارز وارد شود، گفت: در مورد شکر دقیقا حضور ذهن ندارم

 4011با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سؤال که آیا ارز  ووگرضا رحمانی در گفت

من  گفت:شود،های سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برای واردات شکر و برنج حذف میتومانی با توجه به گفته

اصلی اعالم کردام اما معتقدم اینگونه مسائل را باید بر اساس تصمیم مراجع صحبت ایشان را ندیده و نخوانده . 
گفت: این مسائل را یا دولت و یا ستاد اقتصادی باید وی در پاسخ به این سؤال که منظور شما کدام مراجع است،

گیری کندتصمیم . 
تومانی برای واردات برنج در نظر  4011ارز  88وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در بودجه سال 

تومانی به واردات این کاال است لذا  4011تا امروز هم صحبت اختصاص ارز  گرفته شده است، بیان داشت:

گرفته شود  تشکیک ایجاد کردن درست نیست مگر اینکه در مورد آن تصمیم . 
رحمانی اظهار داشت: بنابر این اگر تصمیمی در مورد موضوعی مانند همین موضوع اتخاذ شد درباره آن 

شودرسانی هم انجام میاطالع . 
 4011گفت: فعالً در رابطه با حذف ارز دولتی برنج تصمیمی گرفته نشده و قرار است واردات برنج با ارز  وی

برای شکر دقیقاً حضور ذهن ندارم 4011تومانی انجام شود اما در مورد ارز  . 
 

  برلینک خ
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 برنج 

 خبرنگاران جوان  – 78/71/89تاریخ : 

است هزار تن برنج در گمرک رسوب شده   
های کشور مانده استهزار تن برنج در گمرک ۰۲کشاورز گفت: با توجه به اختصاص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو بادر گفت دبیر انجمن واردکنندگان برنج مسیح کشاورز گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

هزار تن برنج به دلیل عدم تخصیص ارز در  ۰۲تا  ۰۲های رسوبی در بنادر اظهار کرد: تاکنون ، درباره آخرین وضعیت برنججوان
های کشور باقی مانده استگمرک . 

که بخشی از آن، در بنادر موجود و بخشی دیگر قابل حمل بوده است، به  های جدیدرغم آنکه لیست ثبت و سفارشاو افزود: علی
 .وزارت صمت ارسال کردیم تا به بانک مرکزی برای تخصیص ارز ارسال شود، اما همچنان در صف تخصیص ارز مانده است

 بازار برنج شب عید تحت تأثیر تصمیم بانک مرکزی و وزارت صمت
اول استراتژی انجمن، تأمین به موقع نیاز کشور در ایام پایانی سال به ویژه شب عید است، بیان  کشاورز با اشاره به اینکه اولویت

های جدید اختصاص های رسوبی در بنادر یا ثبت سفارشکرد: اگر مسئوالن ذیربط هرچه سریعتر ارز مورد نیاز را به ترخیص برنج
هایی که به بانک شویم که امیدواریم هرچه سریعتر لیستمت مواجه میندهند، بدون تردید در ایام پایانی سال با چالش نوسان قی

هزار تن نیاز کشور را وارد کنیم ۵۲۲مرکزی ارسال شده است، ارز آن تخصیص داده شوند تا بتوانیم  . 
ها مشکل ترخیص پیدا کردند، در حالی که امسال ها در گمرکماهی است که برنج ۵دبیر انجمن واردکنندگان برنج در ادامه گفت: 

قبل از آنکه ممنوعیت واردات اعمال شود، اقدام به خرید و واردات برنج کرده بودیم تا در صورت برقراری ممنوعیت، به مشکالت 
به شمال کشور داشت، واردات برنج همزمان با فصل این چنینی برنخوریم که متأسفانه رئیس سازمان برنامه و بودجه طی سفری که 

 .برداشت را ممنوع اعالم کرد و این امر مشکالت متعددی را ایجاد کرد
ها برای تخصیص ارز گفت: متأسفانه اطالعات بانک مرکزی یک طرفه این فعال بخش خصوصی درباره آخرین وضعیت پیگیری

کنند مطمئن رغم آنکه مسئوالن این وزارتخانه اذعان میکنیم و علیا دریافت میهای الزم راست و ما تنها از وزارت صمت گزارش
های ارسالی اتفاق خاصی رخ نداده استشود اما با گذشت دو هفته از لیستباشید ارز مورد نیاز تأمین می . 

ها در پایان سال رنگ گرانی را نخواهند دید/ ذخیره سازی اقالم اساسی برای بیش از یک سال آیندهبازار :بیشتر بخوانید   
با وجود روند کند واردات و کمبود برنج در بازار، برخی سودجویان با استفاده از این فرصت  به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج 

کنندای دلخواه میهاقدام به عرضه با قیمت . 
کشاورز در پایان ضمن انتقاد از اقدامات کند بانک مرکزی و وزارت صمت در زمینه تخصیص ارز تصریح کرد: با وجود ضرورت 

کنند و از آنجا که زمان هزار تن برنج برای تأمین بازار شب عید، اما متأسفانه مسئوالن در این خصوص کند عمل می ۵۲۲واردات 
ان سال باقی نمانده است، از این رو اگر این میزان از کاال وارد نشود شب عید دچار کمبود خواهیم شدزیادی تا پای . 

 لینک خبر 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 07/71/89تاریخ : 

کنندمتقاضیان هلدینگ کشاورزی تسهیالت بانکی دریافت می  
مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذای وزارت جهاد کشاورزی گفت: متقاضیان مراکز پشتیبانی )هلدینگ(  -ایرنا  -کرج 

کننددرصد دریافت می ۰۵با سود کشاورزی تسهیالت بانکی ویژه  . 
سعید سعادت روز شنبه در بازدید از گروه محیط زیست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز که به منظور توسعه و تعامل دفتر 

محیط زیست و سالمت غذای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های جهاد کشاورزی استان ها صورت گرفت، با اشاره به اهمیت 
ی در پرداخت کارمزد صدور پروانه تاکید کرددرصد ۰۵تولید محصول گواهی شده، بر تخفیف  . 

درصدی حق بیمه سهم بیمه گذار، صدور و تمدید تمام مجوزها و تخصیص اعتبارات و استمهال تسهیالت  ۰۲وی همچنین به تخفیف 
 .پرداختی بخش کشاورزی با اولویت محصول گواهی شده تاکید کرد

از ظرفیت تعاونی های روستایی و فعال کردن اتحادیه های آن برای تشکیل  سعادت افزود: همکاری و هماهنگی به منظور استفاده
نشان حد مجاز آالینده ها یکی دیگر از ضروریات در این بخش است  هلدینگ ها برای تولید محصول گواهی شده و اخذ . 

ی استان البرز ضمن در این نشست همچنین مهندس بشیری، سرپرست گروه محیط زیست و سالمت غذای سازمان جهاد کشاورز
اشاره به استانداردها و نظام ایمنی زیستی در روند صدور پروانه نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی گفت: این گروه 

نفر مدیرکنترل کیفی محصوالت کشاورزی کرده است ۰۰اقدام به آموزش  . 
نفر ازکارشناسان مروجین پهنه و همچنین  ۷۲آموزش   ی بهافزود: همچنین با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورز  بشیری

 .بهره برداران بخش کشاورزی در استان کرده است
وی بیان داشت: برای پایش شاخص های پایداری ،آالیندها ،مدیریت پسماند و پساب ها در بخش کشاورزی با همکاری معاونت بهبود 

واحد دامداری مشمول به بهره برداری رسیده است ۰۰احد از و ۰تولیدات دامی تا کنون سیستم تصفیه خانه پساب  . 
درصد با اولویت ایجاد  ۰۵با نرخ   اظهار داشت: متقاضیان می توانند با استفاده از تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون  بشیری

 .تصفیه خانه در حوزه دام وکشت محصوالت گواهی شده در گلخانه ها اقدام کنند
هزار هکتار اراضی زراعی و باغی است ۰۰ای استان البرز دار . 

  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – 07/71/89تاریخ : 

هزار تن رسید ۱۱ثبات قیمت تخم مرغ طی یک ماه اخیر در بازار/ صادرات تخم مرغ به   
تخم مرغ نسبت به یک ماه گذشته در بازار خبر داد نبی پور از ثبات قیمت . 

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت وگو با  گروه 

،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هم اکنون متوسط نرخ  از ثبات نرخ تخم مرغ نسبت به یک ماه گذشته در بازار خبر داد و 

هزار تومان است ۰۵ای هزار تومان معادل شانه ۰تا  ۰۲۲هزار و  ۰هر کیلو تخم مرغ درب مرغ داری  . 
اعالم کرد و افزود: اتحادیه اعالم آمادگی کرده است که با نرخ مصوب  تومان ۰۷۲هزار و  ۰وی نرخ مصوب هر کیلو تخم مرغ را 

به هر میزانی که میادین میوه و تره بار نیاز دارد تخم مرغ در اختیارشان قرار دهد که به سبب تعادل قیمت بازار تقاضایی وجود 
 .ندارد

ها منطقی است، گفت: قیمت تخم مرغ ان در خرده فروشیتوم ۰۲۲تا  ۰۲۲نبی پور درباره اینکه آیا فروش هر عدد تخم مرغ با نرخ 
های مسئول باید در بازار نظارت داشته باشند تا فروشندگان های سطح شهر ارتباطی به تولید کننده ندارد و همواره دستگاهدر مغازه

های باالیی محصول را در اختیار مصرف کننده قرار دهندنتوانند با قیمت . 
رسدتن می ۰۲۲هزار و  ۰رغ به بیش از تولید روزانه تخم م  

 ۰۲۰۵تا  ۰۲تن اعالم کرد و گفت: با احتساب مصرف سرانه  ۰۲۲هزار و  ۰این مقام مسئول تولید روزانه تخم مرغ را بیش از 
های هدف صادر شود، اما امسال به سبب هزار تن از مجموع تولید در سال مازاد است که باید به بازار ۰۲۲کیلوگرم رقمی باالی 

های گذشته استنوسان سایر محصوالت پروتئینی و ازدیاد تقاضا برای خرید تخم مرغ مازاد محصول به نسبت کمتر از سال . 
های هزار تن تخم مرغ به بازار ۰۰تا  ۰۰آمار از ابتدای سال تاکنون او درباره آخرین مزیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: بنابراین 

 .هدف صادر شده ضمن آن که هم اکنون صادرات مقطعی بسته به شرایط بازار و حفظ نرخ مصوب در حال انجام است
روند فعلی قیمت تا اسفند در شود که نبی پور درباره آینده بازار تخم مرغ اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی تولید پیش بینی می

 .بازار ادامه یابد به طوری که نوسان خاصی برای بازار متصور نیستیم
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه مشکلی در تأمین ذرت و کنجاله سویا وجود ندارد، بیان کرد: 

گیرد و درصد باالتر از قیمت مصوب در اختیار مرغ داران قرار می ۰۵تا  ۲۰در حال حاضر کنجاله سویا با نرخ مصوب و ذرت 
 .همواره مشکلی در تأمین آن وجود ندارد

وی در پایان درباره آخرین وضعیت آنفلونزای حاد پرندگان گفت: تاکنون خوشبختانه گزارشی از شیوع بیماری آنفلونزا فوق حاد 
و امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد های صنعتی نداشتیمپرندگان در مرغ داری . 

  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 07/71/89تاریخ : 

شودسازی میدریایی بومی زدایی آب دریا برای گلخانهفناوری نمک  
های آب، وسعه فناوریای است که با حمایت ستاد تطرح احداث پایلوت گلخانه دریایی استان بوشهر عنوان پروژه -ایرنا  -تهران 

خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه خلیج فارس در حال انجام است تا با انجام 
سازی شودزدایی آب دریا در کشور بومیآن، فناوری تامین آب موردنیاز گلخانه از طریق نمک . 

ای خاص از نظر تولید استان بوشهر منطقه اونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی مع
شود زیرا بخشی از نیاز کشور به محصوالت محصوالت خارج از فصل است، این مساله موضوعی مهم برای کشور محسوب می

ه دنبال راهکاری برای حل این مشکل بودپس باید ب شودکند، از سویی این اقدام باعث افت منابع آب زیرزمینی میغذایی را رفع می . 
توان از این موضوع بهره برد تا از آب دریا برای کشاورزی کیلومتر با خلیج فارس ساحل دارد که می ۰۲۲همچنین استان بوشهر 

لید محصوالت هایی در ساحل مد نظر قرار گرفت تا از آب دریا برای تواندازی گلخانهاستفاده کرد، در همین راستا احداث و راه
 .کشاورزی استفاده شود

عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس درباره این پروژه گفت: آب دریا به دلیل شوری، به راحتی قابل استفاده برای کشاورزی 
شود اما در این میان روش اسمز معکوس زدایی آب دریا به چندین روش انجام میزدایی است، نمکنیست، پس راهکار آن نمک

کند که به بیشترین سهم را برای شیرین کردن آب دارد، قیمت مناسب مزیت این روش است اما از سویی پساب زیادی تولید می RO یا

 .شدت برای محیط زیست زیان آور است
ساب تولید کنند و پزدایی آب استفاده میعلی دیندارلو ادامه داد: در استان بوشهر نیز بسیاری از کشاورزان از این روش برای نمک

دهند و برای های کشاورزی قابلیت کشت خود را از دست میگذرد، تمام زمینکنند، باید فکری کرد زیرا دیری نمیشده را رها می
شوندتولید ریزگرد مستعد می . 

شود. اگر روش  زایی از آسیب به محیط زیست نیز جلوگیریکند تا عالوه بر اشتغالها کمک میوی اظهار داشت: احداث این گلخانه
اسمز معکوس را در ساحل استفاده کنیم، هنوز مشکل تولید پساب وجود دارد به همین دلیل باید به دنبال روشی دیگر بود، 

شود و بقیه آن از آب دریا بخار می  گیری روشی است که در این طرح استفاده کردیم. در این روش قسمتیزنی و رطوبترطوبت
شوددد. با کاربرد این روش پساب بسیار کمی تولید میگرمجدد به دریا بازمی . 

به گفته وی این روش در دنیا نیز به تازگی در حال استفاده است و بومی کردن آن در کشور عالوه بر ارزآوری از خروج ارز نیز 
سازی این روش در کشور داریمکند. در این طرح قصد بومیجلوگیری می . 

زدایی آب دریا، حفظ محیط زیست، حفظ منابع آب زیرزمینی و ن طرح را باید بومی کردن فناوری نمکدیندارلو گفت: اما اهداف ای
کند. این روش کمک بسیاری به کشاورزان منطقه می درصد شغل مردم در استان بوشهر کشاورزی است ۰۲زایی بدانیم. اشتغال

م به زودی کشت اول را در گلخانه انجام دهیمها برای انجام آن آماده شده است و در نظر داریاکنون زیرساخت . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 01/71/89تاریخ : 

تومان شد ۰۰۴۴مت هر قطعه جوجه یک روزه قی  
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه قیمت هر قطعه جوجه یک روزه به سه  -ایرنا  -تهران 
درصدی به دلیل افزایش تقاضا برای شب عید و کاهش تولید جوجه یک روز  ۰۰تومان رسیده است گفت: این رشد  ۷۲۲هزارو 

ستا . 
« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا قیمت تمام شده تولید هر قطعه جوجه یک روزه را بین یک  روز جمعه« برومند چهارآیین

تولیدکنندگان جوجه یک روزه، سازمان حمایت از مصرف  با توافق تومان عنوان کرد و افزود: ۰۵۲تا یک هزار و  ۰۲۲هزار و 
تومان  ۵۵۲درصدی، قیمت جوجه یک روزه دو هزار و  ۰۲رگروه تنظیم بازار و با در نظر گرفتن سود کنندگان و تولیدکنندگان و کا

 .تعیین شده بود
یک هزار تومان بیش از نرخ مصوب به تولیدکنندگان مرغ گوشتی   چهارآیین اضافه کرد: اکنون تولیدکنندگان، جوجه یک روزه را

 .می فروشند که منطقی نیست
انتظار تعیین تکلیف قیمت واکسن طیور تولیدکنندگان در  

دولت اعالم کرده که  افزود:   وی یکی از معضالت تولیدکنندگان صنعت طیور را تعیین تکلیف نشدن قیمت واکسن دانست و
ندگان تولیدکنندگان واکسن مورد نیاز را با قیمت بازار خریداری کنند تا پس از قیمت گذاری ما به التفاوت نرخ کاال به تولید کن

 .بازگردانده شود
تومان ضرر می دهند که  ۰۰۲۲چهارآیین اظهار داشت: این در حالیست که اکنون تولیدکنندگان روی هر کیلوگرم مرغ تولیدی حدود 

 .باال بودن قیمت هزینه های تمام شده تولید و اعالم نشدن نرخ واقعی واکسن نیز بیش از پیش مشکالت را افزایش داده است
مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه دولت ما به التفاوت نرخ واکسن و ریزمغذی ها را قابل بازگشت عضو هیات 

قیمت واقعی نرخ واکسن و ریزمغزی ها باید از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  عنوان کرده است گفت:
 .تعیین و اعالم شود

هزار تومان برای تولیدکنندگان تمام می شد که  ۰۲۲  دز واکسن طیور ۵۲۲دو هزار و  ین قیمت هروی تصریح کرد: پیش از ا
هزار تومان افزایش یافته است ۷۰۲امروز این نرخ در بازار به  . 

نرخ جهانی این کاالها ثابت بوده است چهارآیین افزود: قیمت واکسن در حالی افزایش یافته که . 
درصد افزایش قیمت پیدا می کردند نیز  ۰۲تا  ۵اسری مرغداران گوشتی افزود: حتی اگر این کاالها بین عضو هیات مدیره کانون سر

هزار تومان می رسید ۷۰۲به  نباید نرخ این کاال . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان – 07/71/89تاریخ : 

تمایلی به پروار دام برای سال آینده ندارند برند/ دامدارانهای دامداری در تعطیلی به سر میدرصد واحد ۰۴  
های درصد واحد ۵۲ تا ۷۲با وجود شرایط مساعد مرتع و افزایش چشمگیر تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل و نبود بازار، 

برنددامداری در تعطیلی به سر می . 
  

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار و  ، امسال با وجود شرایط مساعد مرتعگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

صحرا در پی بارش های مناسب، تولید دام سبک و سنگین در حدی است که بسیاری از دامداران از انباشتگی دام در واحدهای 
دامداری انتقاداتی دارند و همواره خواهان صادرات دام برای رفع معضل کنونی هستند. این در حالی است که رئیس اتحادیه گوشت 

تهدید جدی برای تالطم بازار گوشت در داخل می داند گوسفندی لغو ممنوعیت صادرات را . 
 

نبود تقاضا در بازار داخل درصد واحدهای دامداری به سبب تعدد و انباشتگی دام و ۵۲تا  ۷۲بسیاری از مسئوالن بر این باورند که 
ظرف چند ماه نکند،اقدام در تعطیلی به سر می برند که اگر مسئوالن وزارت صمت نسبت به صدور مجوز صادرات هر چند محدود

آتی در بخش تولید گوشت گوساله با مشکالتی مواجه خواهیم شد چرا که بسیاری از دامداران به سبب نبود بازار از پروار سال آینده 
 .عقب ماندند

 
ت قرمز در بازار علی رغم آنکه سال گذشته در پی نوسان نرخ ارز و گستره قاچاق از مرزهای کشور، قیمت دام زنده و به طبع گوش

به طور سرسام آوری افزایش یافت، اما امسال کنترل خروج غیرقانونی دام از مرزهای کشور و فراوانی تولید موجب شده قیمت دام 
درصد کاهش یابد ۷۲تا  ۰۲نسبت به ابتدای سال  . 

 
های دامداری و راهکارهای رفع این حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین علل تعطیلی و انباشتگی دام در واحد

 :بحران با خبر شویم
  

هزارتومانی قیمت گوساله در چند ماه اخیر ۰۷هزار راس دام در واحدهای دامداری/کاهش  ۰۰۲انباشتگی   
وگو با خبرنگاراحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

درصد گوشت  ۰۵های اخیر به کشور اظهار کرد: علی رغم آن که ، با انتقاد از واردات بی رویه گوشت طی ماهخبرنگاران جوان
خیر واردات بی رویه منجر به نابودی تولید داخل شد که اگر هر چه سریع های اشود، اما طی ماهمورد نیاز کشور در داخل تولید می

 .تر تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده نشود دامداران در دوره بعد تمایلی به تولید نخواهند داشت
سنگین به  هزار رأس دام سبک و ۰۰۲وی با اشاره به اینکه وضعیت فعلی صنعت دامداری بحرانی است، افزود: در حال حاضر 

ها ایجاد کرده استهای دامداری انباشت شده که این امر مشکالت متعددی برای پروار بندسبب نبود بازار در واحد . 
رود ها انتظار میهای هدف گفت: با توجه به انباشت چشمگیر دام روی دست پروار بندمقدسی با تأکید بر صادرات مازاد دام به بازار

کیلو را به منظور خروج از بحران فعلی صادر کند ۵۲۲هزار رأس گوساله با وزن باالی  ۰۲ادرات که وزارت صمت اجازه ص . 
های دامداری برشمرد و گفت: اگرچه های کاهش انباشت دام در واحداین مقام مسئول خرید تضمینی دام را یکی دیگر از راهکار

یری یا کاهش زیان دامداران تأثیرگذار است، اما به سبب بار مالی که تواند به سبب کاهش انباشت دام در جلوگخرید تضمینی دام می
تواند عالوه بر رفع چالش های فعلی، مقداری ارز وارد کشور کندکند صادرات مدیریت شده میبر دولت وارد می . 
نون قیمت هر کیلو گوساله های اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکهزار تومانی قیمت گوساله زنده طی ماه ۰۷مقدسی از کاهش 

شد که با احتساب قیمت تمام هزار تومان خرید و فروش می ۷۲تا  ۰۰هزار تومان است در حالی که در ابتدای سال با نرخ  ۰۵زنده 
 هزار تومانی مواجه هستند که با این وجود جای این سوال مطرح است که چرا ۰شده دامداران در فروش هر کیلو دام با زیان حداقل 

 .دولت همچنان به واردات گوشت اصرار دارد
ای از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی خواستار صادرات دام زنده دامداران طی نامهرئیس انجمن صنفی گاوداران کشور ادامه داد:

شته شودها در حال پیگیری هستند تا این ممنوعیت برداهستند که نظر وزارت جهاد در این زمینه مساعد است و همچنان آن . 
روند، انتظار های حوزه خلیج فارس، عراق و اوراسیا از مقاصد صادرات دام ایرانی به شمار میبه گفته مقدسی، با توجه به آن کشور

های اخیر برای تولید کنندگان جبران ها از سر گرفته شود تا کاهش قیمت در ماهرود که در آینده نزدیک صادرات دام به این کشورمی
 .شود
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های دامداری کذب استزند/ تعطیلی واحدزادسازی صادرات دام بر التهاب بازار گوشت دامن میآ  
وگو با خبرنگارعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

های دامداری را تکذیب کرد و گفت: در حال حاضر برخی چوب داران و افرادی که منعفتشان در ، تعطیلی واحدخبرنگاران جوان
ات ها به دنبال صادرات هستند در حالی که به سبب کاهش واردصادرات است با اظهاراتی مبنی بر انباشتگی دام یا تعطیلی دامداری

 .گوشت خارجی دامداران در مضیغه نیستند
های داخل فروش دام برای دامدار به صرفه است و این گونه نیست که وی افزود: با وجود کاهش واردات گوشت و کشتار دام

 .دامداران با زیان مواجه باشند
دامداران دیگر تمایلی به عرضه دام در داخل ملکی درباره تأثیر صادرات دام بر بازار گوشت داخل گفت: با آزادسازی صادرات دام 

ها با نرخ دالر تمایل دارند که این امر به سبب کمبود عرضه در داخل بر التهاب کشور ندارند و بیشتر به فروش دام خارج از مرز
زندبازار گوشت همانند گذشته دامن می . 

غو ممنوعیت خواهند دید که قیمت گوشت در بازار با چه به گفته وی، مسئوالن وزارت صمت به محض آزادسازی صادرات دام و ل
 .نوساناتی مواجه خواهد شد

هزار  ۷۰تا  ۷۲هزار تومان و تهران را  ۰۰تا  ۰۰رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی متوسط قیمت هر کیلو دام زنده در شهرستان را 
شود، اما به های جانبی همچون حمل و نقل مربوط میینهتومان اعالم کرد و گفت: تفاوت قیمت دام از شهرستان تا تهران تنها به هز

 .طور کلی به سبب عرضه مناسب قیمت دام و کنترل قاچاق دام نوسانی را در بازار شاهد نیستیم
برند/ خطر ورشکستگی در کمین دامدارانهای دامداری در تعطیلی به سر میدرصد واحد ۵۲  

وگو با خبرنگارکشور در گفت منصور پوریان رئیس شورای صادر کنندگان دام گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

، اظهار کرد: با برگزاری برندهای دامداری در تعطیلی به سر میدرصد واحد ۵۲تا  ۷۲، با اشاره به اینکه خبرنگاران جوان
های دامداری به سبب درصد واحد ۵۲تا  ۷۲های صنفی که در مجمع دامپروری صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که نشست

برند چرا که این دامداران به سبب کمبود نقدینگی و نبود بازار نتوانستند برای سال آینده اقدام به انباشتگی دام در تعطیلی به سر می
وار بندی مجدد دام کنندپر . 

های آتی در بخش گوساله با او افزود: طبق اذعان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور دام با استمرار این روند طی ماه
 .مشکالتی مواجه خواهیم شد چرا که دامداران به سبب انباشتگی دام نتوانستند اقدام به پروار بندی دام کنند

تن تا یک تن رسیده و همین  ۰۲۲های دامداری به سبب نبود بازار به های موجود در واحد: در حال حاضر وزن دامپوریان ادامه داد
تر مسئوالن وزارت صمت برای ینده عقب بمانند، به همین خاطر اگر هرچه سریعموضوع موجب شده تا دامداران از پروار سال آ

شوندای نه چندان دور دامداران با خطر ورشکستگی مواجه میدهصادرات تمهیداتی نیندیشند بدون تردید در آین . 
های دامداری موجود است که به گفته وی علی رغم فروش دام زیر قیمت تمام شده، اما همچنان تعداد قابل توجهی دام سنگین در واحد

ای هدف استههای انباشت شده صادرات به بازارتنها راه حل کاهش زیان تولید کنندگان و خروج دام . 
رئیس شورای صادر کنندگان دام زنده کشور با اشاره به اینکه امکان خرید تضمینی دام سنگین برای دولت وجود ندارد، گفت: اگرچه 

کنند، اما به سبب واردات های دامداری اعالم میهای کاهش انباشت دام در واحدبرخی فعاالن بازار خرید تضمینی را یکی از راه
ه به اندازه کافی امکان خرید تضمینی برای دولت وجود ندارد و متأسفانه اعتراضات متعددی از سوی فعاالن مبنی بر گوشت گوسال

ای جز این امر نیستشود در حالی که برای حمایت از تولید داخل چارهصادرات دام مطرح می . 
بندی و قصابان قیمت گوشت را متناسب با نرخ دام  های بستههای دامداری، اما شرکتوی افزود: علی رغم انباشت دام در واحد

زنندهای هنگفتی به جیب میکاهش ندادند که بدین ترتیب سود . 
های باال و انباشتگی دام در های دامداری به دلیل هزینهرئیس شورای صادر کنندگان دام زنده کشور با بیان اینکه بسیاری از واحد

تر اقدام به لغو ممنوعیت صادرات دام رود هرچه سریعر این اساس از مسئوالن ذیربط انتظار میآستانه تعطیلی هستند، اظهار کرد: ب
ای در این خصوص تجربه ۰۵کنند چرا که خرید تضمینی تنها در بخش دام سبک میسر خواهد بود همان گونه که دولت قبل از ساعت 

به سبب شرایط بحرانی دامداران صادرات تنها راه حل استداشته است، اما در بخش دام سنگین امکان خرید وجود ندارد و  . 
درصدی قیمت دام سنگین نسبت به ابتدای سال ۷۲ها/ افت های دامداری با اجرای هدفمندی یارانهدرصد واحد ۷۲تعطیلی   

وگو با خبرنگارسعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

های دامداری گفت: با توجه به انباشتگی تعداد قابل توجهی دام سنگین ، درباره آخرین وضعیت انباشتگی دام در واحدخبرنگاران جوان
های هدف صورت گیرد در غیر این صورت روز به روز به تعطیلی رود که صادرات دام به بازارروی دست دامداران انتظار می

شودهای دامداری افزوده میتعداد واحد . 
های دامداری کشور تعطیل شدند که این اتفاق تأسف باری است که در درصد واحد ۷۲ها وی افزود: بعد از اجرای هدفمندی یارانه

تواند مجدد تکرار شودهای دامداری میهای انباشت شده در واحدذیربط به دام صورت بی توجهی مسئوالن . 
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هزار  ۰۵های اخیر در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت گوساله زنده سلطانی از روند کاهشی قیمت دام زنده طی ماه
درصد افت قیمت  ۰۵سبک درصد و دام ۷۲سنگین  های اخیر قیمت دامهزار تومان است که نسبت به ماه ۰۰تومان و گوسفند زنده 

 .داشته است
 ۰۲مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور ادامه داد: با وجود قیمت فعلی دام زنده نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوساله برای مصرف کننده 

شودهای باالتری در بازار فروخته میهزار تومان است که متأسفانه با قیمت ۰۰هزار تومان و گوشت گوسفند  . 
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تأمین کنندگان گوشت با انباشت دام در کشور مواجه هستند، بیان کرد: بر این اساس از مسئوالن 

ها نگهداری تا در زمان مناسب به بازار عرضه کنند چرا که خانههای مازاد دامداران را خریداری و در سردرود دامذیربط انتظار می
های تولید دامداران قادر به ادامه راه نخواهند بودبا استمرار روند فعلی به سبب افزایش هزینه . 

چرا که  به گفته وی با توجه به ظرفیت دامداری در کشور برای تأمین نیاز داخل باید علوفه دام زنده یا گوشت قرمز وارد شود
شودواردات هر سه آن منجر به نابودی تولید داخل می . 

های های هدف را سوپاپ اطمینانی برای تولید کننده دانست و گفت: با وجود انباشت دام در واحدسلطانی صادرات دام به بازار
لید داخل است و بی توجهی به تعدد دامداری و زیان چشمگیر تولید کنندگان صادرات مدیریت شده راه حل مناسبی برای حمایت از تو

ها افزایش تواند احتمال شیوع بیماری را در واحدهای دامداری میهای دامداری عالوه بر خطر تعطیلی تعدادی از واحددام در واحد
 .دهد

تواند بر ت محدود میاین مقام مسئول ادامه داد: علی رغم آن که بسیاری از فعاالن بازار معتقد هستند که صادرات دام حتی به صور
التهاب بازار گوشت دامن بزند، اما در شرایط فعلی به سبب زیان چشمگیر تولید کننده از ناحیه افت قیمت صادرات مدیریت شده تنها 

رودراه حل تعادل قیمت در بازار به شمار می . 
در برابر تقاضا از مسئوالن تنظیم بازار انتظار مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در پایان تصریح کرد: با توجه به ازدیاد عرضه 

رود که یکی از پیشنهادات مبنی بر خرید تضمینی یا صادرات دام به منظور برقراری تعادل قیمت و حمایت از تولید داخل را می
های دامداری روبه رو نشویمبپذیرد تا همانند سال گذشته با تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحد . 

 
  لینک خبر
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 زمینیسیب 
 ایرنا  – 01/71/89تاریخ : 

تومانی قیمت سیب زمینی از مزرعه تا بازار ۱۰۴۴فاصله   
شود تومان عرضه می ۷۵۲۲گوید هر کیلوگرم سیب زمینی اکنون در بازار زمینی ایران میرییس انجمن ملی سیب -ایرنا  -تهران 

خریداری شده از کشاورز فاصله دارد تومان با قیمت ۵۲۲که این رقم حدود دو هزار و  . 
« وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، وضعیت تولید سیب زمینی کشور را مطلوب عنوان کرد و روز جمعه در گفت« محمدرحیم نیازی

 ۰۲۲تومان تا دو هزار و  ۰۲۲افزود: اکنون قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی انباری و سردخانه ای بر اساس کیفیت بین یک هزار و 
رسدکننده میتومان به دست مصرف ۵۲۲تومان عرضه می شود و حدود چهار هزار و  . 

وی براین باور است که قیمت تمام شده هر کیلوگرم سیب زمینی تازه در مزرعه با وجود افزایش هزینه نهاده های تولید حداقل 

قیمت منطقی این محصول را به فروش می رسانند تومان است در حالی که تولیدکنندگان با ارقامی کمتر از ۰۲۲ و هزار  دو . 

رییس انجمن ملی سیب زمینی ایران علت این فاصله قیمتی زیاد بین مزرعه تا بازار را سوء استفاده دالالن و واسطه گران دانست و 
 .اظهار داشت: دالالن موجب افزایش قیمت محصوالت کشاورزی از جمله سیب زمینی می شوند

میلیون تن باشد که مازاد این محصول قابلیت صادرات به  ۵مسال به نظر می رسد رقم تولید همانند سالهای گذشته وی تصریح کرد: ا

دارد کشورهای هدف را . 

هزار تن به کشورهای عراق،  ۷۲۲ نزدیک میزان این از که شد تولید  به گفته وی، سال گذشته پنج میلیون تن سیب زمینی در کشور

شد صادر فارس خلیج حاشیه کشورهای برخی و هند ان، ترکیه،آذربایجان، افغانست . 

 که شدمی صادر عراق به ایران نیازی ممنوعیت صادرات به عراق را یک معضل برشمرد و افزود: بخش عمده محصوالت کشاورزی

اندشده مواجه مشکل با کنندگان صادر و تولیدکنندگان ممنوعیت، ایجاد با . 

مربوط به استان های  کشور زمینی سیب تولید عمده بخش: افزود و رقم اعالم کرد ۰۲وی سیب زمینی تولیدی کشور را بیش از 

 .اردبیل، همدان، کردستان، زنجان، چهارمحال بختیاری ، اصفهان و کرمانشاه است
 جیرفت از زمینی سیب عرضه ر داد و گفت:روز آینده خب ۰۵رییس انجمن ملی سیب زمینی ایران از ورود سیب زمینی جیرفت تا 

شود می مصرف بازار در زمینی سیب قیمت مجدد کاهش موجب کرمان . 

  لینک خبر
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 شیالت
 ایرنا  – 79/71/89تاریخ : 

 صدور مجوز فعالیت شیالتی بدون بازدید میدانی خطای اجرایی است
ی طرح ها است موافقت با طرح های صنعتی و شیالتی مشروط به بازدید میدانی کارشناسان و مدیران از محل اجرا-ایرنا-بندرعباس

 .اما به نظر می رسد مجوز کارگاه تکثیر الرو میگو در ساحل ُمکَّسر بندر ُمقام، بدون بازدید بوده که خطای اجرایی است
نماینده هرمزگان در شورای عالی استانها صدور مجوز برای این گونه فعالیت ها بدون بازدید میدانی توسط متولیان را یک آسیب 

گیری و اجرا دانست جدی در حوزه تصمیم . 
کیانوش جهانبخش روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: خوشبختانه در مواردی دیده می شود که این ضعف با ابراز 

به موقع افراد و گروه های عالقمند محیط زیست و جاذبه های طبیعی و پهنه های گردشگری جبران شده و با واکنش به  حساسیت
فضای مجازی و رسانه ها، جلوی برخی خسارت های بلند مدت گرفته می شود موقع این افراد در . 

وی افزود: این وضعیت نشان دهنده نگاه درست مردم به موع و اثبات کننده این اصل مهم است که جز مردم کسی نمی تواند از 
 .سرمایه های مادی و معنوی به درستی و تمام و کمال محافظت کند

نگرانی نسبت به برخی تصمیم های غلط و غیرکارشناسی اظهار داشت: هرمزگان در نگاه ملی سرشار از فرصت جهانبخش با ابراز 
 .برای انواع فعالیت هاست و الزم است راهکاری اندیشیده شود تا صدور هر مجوز صنعتی و شیالتی موجب نگرانی نگردد

 اجرای طرح آمایش سرزمینی بهترین نسخه است
رعباس ادامه داد: از مدیریت عالی استان و سازمان برنامه و بودجه انتظار می رودشرایط مطالعه تکمیلی و عضو شورای شهر بند

اجرای طرح آمایش سرزمینی فراهم شود تا به عنوان نقشه راه زمینه برنامه محوری در تعریف و اجرای طرح های توسعه ای مالک 
 .عمل قرار گیرد

ی کاربری اراضی و منابع و پهنه ها مشخص شده و به جای آن که افراد در یک رویکرد وی خاطرنشان شد: در آمایش سرزمین
تقاضامحوری، زمین یا پهنه ای را به عنوان منطقه مورد درخواست برای فعالیت صنعتی خود انتخاب می کنند، متولیان پهنه های 

 .مناسب برای هر فعالیت را به متقاضیان و سرمایه گذاران معرفی کنند
گفته جهانبخش در شرایط کنونی، افراد پهنه و عرصه ای را برای فعالیت خود انتخاب کرده و بعد شروع به رایزنی و فشار برای  به

گرفتن موافقت ها و استعالم ها می کنند که نتیجه آن تهدید محیط زیست، ایجاد محدودیت در پهنه های گردشگری، تخریب عرصه 
لی استهای طبیعی و تعارض با جامعه مح . 

 دست میراث فرهنگی و محیط زیست دست خالی است
سخنان خود اظهار داشت: متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست و  نماینده هرمزگان در شورای عالی استانها در بخش دیگری از 

تخریب محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز نیز ابزار و اختیار الزم برای مقابله و پیشگیری از 
عرصه های طبیعی و تاریخی را نداشته و تنها پس از بازتاب موضوع در فضای مجازی و رسانه ها، ممکن است به صورت 

و با استفاده از موج اجتماعی ایجاد شده، واکنش نشان دهند موردی  . 
و میراث فرهنگی، صنایع دستی و  مجموعه را یک آسیب دانست و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست۰وی دولتی بودن این 

 .گردشگری تنها در صورت جدا شدن از بدنه دولت می توانند به صورت مستقل و واقعی به وظایف خود عمل کنند
 سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری نقشه راه است

چه ابالغ شده در حقیقت نقشه راه جهانبخش با اشاره به ابالغ سیاست های مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست تصریح کرد: آن
این حوزه بوده و اجرای آن تکلیف متولیان است و در حال حاضر دستگاه ها و نهادهای نظارتی باید میزان اجرایی شدن این سیاست 

 .ها را رصد کرده و نسبت به بی توجهی ها و کم کاری های احتمالی، واکنش قاطع نشان دهند
برای فعالیت یک واحد تکثیر الرو میگو در ساحل ُمکَّسر بندر ُمقام در شهرستان بندرلنگه، واکنش در چند روز گذشته صدور مجوز 

های گسترده ای در پی داشته و فعاالن زیست محیطی و گردشگری با انتشار عکس و فیلم هایی در فضای مجازی، مخالفت خود را با 
 .این تصمیم اعالم کرده اند

یی و خاک برداری تا زمان روشن شدن نتیجه بررسی های تکمیلی متوقف شده استهم اکنون ادامه فعالیت اجرا . 
  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 78/71/89تاریخ : 

میلیون تن محصوالت شیالتی ۲.۰بینی تولید پیش  
 ۰۲۲پروری و هزار تن آبزی ۰۲۲هزار تن محصوالت شیالتی،  ۵۲۲رئیس سازمان شیالت ایران، از پیش بینی تولید یک میلیون و 

خبر داد ۰۷۲۲های سازمان شیالت تا سال ترین سیاستهزار تن صید ماهیان به عنوان مهم . 
با اشاره به  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، نبی اله خون میرزایی

هزار تن تولیدات شیالتی بیش  ۰۰از مجموع  ۵۰سال گذشته، گفت: در سال  ۷۲برابری تولیدات شیالت کشور در طول  ۷۲افزایش 
هزار تن تولید، حدود  ۰۰۲زی پروری بوده که این میزان در حال حاضر از یک میلیون و هزار تن آب ۰هزار تن صید و  ۰۰از 

هزار تن تولیدات آبزی پروری است ۵۲۲ . 
وی با تاکید بر این که باید آبزی پروری در شیالت بیشتر از میزان صید باشد، بر استفاده بیش از پیش ظرفیت های آبزی پروری به 

هی در قفس در استان هرمزگان تاکید کردویژه ظرفیت های پرورش ما . 
نگین این صنعت در کشور و منطقه است گفت: پرورش ماهی در  نیکسا خون میرزایی با بیان این که مجتمع پرورش ماهی در قفس

به  کسانی این مهم در مجتمع پرورش ماهی در دریای خوشبختانه پروری نیازمند به دانش و تکنولوژی است که دریا یک روش آبزی
 .خوبی محقق شده و می تواند الگویی برای سرمایه گذاری در این صنعت باشد

وی با اشاره به اهمیت پژوهش و تحقیقات علمی در علوم شیالتی گفت: خوشبختانه موسسه تحقیقات علوم شیالتی پشتیبان خوبی برای 
 .فعالیت های شیالتی در کشور است

به این که ظرفیت های هرمزگان در حوزه صید از قدیم شناخته شده بوده است، گفت: رویکرد رئیس سازمان شیالت ایران با اشاره 
پروری است که هرمزگان در این عرصه نیز پیشرو است جدید سازمان آبزی . 

ای صورت وی افزود: استان هرمزگان توانسته رتبه اول در تولیدات شیالتی را داشته باشد که این مهم نشان از فعالیت ها و تالش ه
 .گرفته حوزه شیالت است

خون میرزایی با بیان این که در حوزه صید و منابع موجود دریا نباید اشتباه تلخ دریای خزر را تکرار کنیم و بیش از حد به دریا 
ان برنامه فشار بیاوریم تصریح کرد: سازمان شیالت ایران با این وجود به جامعه صیادی دارای مجوز متعهد بوده و برای این عزیز

 .ریزی برای صید و صیادی پایدار را همواره در دستور کار قرار داده است
 هرمزگان قطب طالیی پرورش ماهی در دریا

همچنین مدیر کل شیالت هرمزگان با اشاره به ظرفیت های خوب استان هرمزگان در حوزه پرورش ماهی در دریا از هرمزگان به 
ریا یاد کردعنوان قطب طالیی پرورش ماهی در د . 

محدودیت منابع آبی در آب های داخلی، کاهش صید برخی از گونه های دریایی در جهان، روند صعودی تولیدات  یکتاپور محسن
 .آبزی پروری را از عوامل مهم در حرکت به سوی پرورش ماهی در دریا خواند

انسته گام های خوبی را بردارد به طوری که در حال وی افزود: خوشبختانه شیالت هرمزگان در عرصه پرورش ماهی در دریا تو
 حاضر در جنوب کشور این استان پیشتاز تولید ماهی در دریا است.

با اشاره به این که استان هرمزگان توانسته با کشورهای پیشرو این صنعت همگام عمل کند، گفت: ظرفیت باالی تولید به  یکتاپور
ادهی، کاهش هزینه های تامین و نگهداری، شرایط مناسب پرورشی، وجود گونه های مناسب که علت وسعت دریاها، عدم نیاز به هو

  .طیف وسیعی از غذای مردم را تشکیل می دهند را از اهم علل موفقیت این استان در این زمینه خواند
ظرفیت پرورش ماهی در دریای  تن ۰۲۲هزار و  ۰۰۰مدیر کل شیالت هرمزگان شیالت هرمزگان با بیان این که در حال حاضر 

تن از این  ۰۲۲ هزار و ۰۷استان است گفت: تاکنون با همت و پیگیری های شیالت هرمزگان در جذب سرمایه گذار برای بالغ بر 
.میزان مجوز صادر شده است  

رنامه های اولویت دار این طرح وی با بیان این که در حال حاضر نیز با توجه به اهمیت حفظ ذخایر طبیعی آبزیان دریایی یکی از ب
مشارکت تعاونی های صیادی در اجرای آن است، گفت: این مهم می تواند عالوه بر اشتغال جامعه صیادی در آبزی پروری موجبات 

نسل در حفظ ذخائر آبزیان برای  و مهمی کاهش برداشت از ذخیره گاه های طبیعی آبزیان را به دنبال داشته باشد که نقش بسیار مؤثر
.آینده خواهد داشت  

گفتنی است؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران به همراه رئیس موسسه تحقیقاتی علوم شیالتی کشور، 
مدیرکل شیالت هرمزگان و جمعی از مسؤولین کشور و استان در ادامه از فعالیت های پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای 

 .عمان در غرب هرمزگان بازدید کردند
  لینک خبر
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 صنایع غذایی
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 عسل
 خبرنگاران جوان – 71/71/89تاریخ : 

ی هواشناسی را جدی بگیرندهشدار به زنبورداران مناطق جنوبی کشور/ کشاورزان هشدارها  
حقیقت گفت: با توجه به وقوع وزش باد شدید، رعد و برق و سیالبی شدن رودخانه ها، زنبورداران مناطق جنوبی از اتراق در حاشیه 

 .رودخانه ها خودداری کنند
صنعت، تجارت و کشاورزی مسعود حقیقت مدیر کل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

، از استمرار بارش تا پایان هفته در اغلب مناطق کشور خبر داد و گفت: بنابر نقشه های هواشناسی تا پایان باشگاه خبرنگاران جوان
ور از شمال تا جنوب، شرق تا غرب بارش باران را شاهد خواهیم بودهفته در غالب مناطق کش . 

وی افزود: با توجه به احتمال برخورد صاعقه و سیالبی شدن مسیل ها در مناطق جنوبی کشور به عشایر و دامدارانی که در این 
ندمناطق فعالیت دارند، توصیه می شود از رفتن به ارتفاعات و حاشیه رودخانه ها اجتناب کن . 

حقیقت در توصیه ای به زنبورداران کشور گفت: زنبوردارانی که به مناطق جنوبی کشور کوچ کردند، به سبب وقوع وزش باد شدید، 
 .رعد و برق و سیالبی شدن رودخانه ها از اتراق در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند

ط جوی و بارش باران در اکثر مناطق کشور به کشاورزان مدیر کل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی ادامه داد: با توجه به شرای
 .توصیه می شود تا پایان هفته هیچ گونه محلول پاشی و سم پاشی را در مزارع و باغات خود انجام ندهند

های هواشناسی را جدی بگیرندهای صنعتی/کشاورزان هشدارهشدار به مرغداران حاشیه شهر :بیشتر بخوانید  
 گلخانه داران مراقب سازه های گلخانه ای خود باشند

جنوب   توصیه به گلخانه داران برخی مناطق کشور گفت: گلخانه دارانی که در استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و وی در
فارس مستقر هستند، به سبب احتمال برخورد تگرگ مراقب سازه ها بویژه پوشش گلخانه ها باشند، ضمن آنکه در این مناطق اگر 

ر نسبت به برداشت آن اقدام کنند تا خسارتی از این حیث به آنها وارد نشودمحصولی آماده برداشت است، هر چه سریع ت . 
به گفته حقیقت، با توجه به شرایط مساعد بارندگی و وضعیت مطلوب آب، کشاورزان تاکنون مشکلی در آبیاری مزارع و باغات خود 

 .ندارند
ارش در سال زراعی جدید در حد نرمال و قدری گرایش مدیر کل شبکه هواشناسی کشاورزی در پایان تصریح کرد: اگرچه میزان ب

 .به کمتر از نرمال دارد، اما کشاورزان را در تامین آب مورد نیاز کمک می کند

 
  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی

 ایرنا  – 07/71/89تاریخ : 

 نرگس خوسف از مزرعه تا فروش
های نرگس خوش عطر و بویی سان جنوبی فصل سرد زمستان میزبان گلهای خوسف در استان خراآغوش مزرعه -ایرنا  -بیرجند 

ها در بخش فروش وضعیت مناسبی نداردکند اما این نرگساست که در اوج سرما، عطر و یاد بهار را برای همگان جاودانه می . 
اند اما در شرق ها در خاک خفتهلفصل زمستان همیشه تداعی کننده سرما، یخبندان، برف و باران است و معموال بیشتر گیاهان و گ

آورده و طراوات و زیبایی بهار را به ارمغان ایران زمین، گل نرگس با ترکیبی از رنگ سفید و زرد تازه سر از خاک بیرون 
آوردمی . 

است خراسان جنوبی رتبه پنجم تولید گل نرگس در کشور را دارد و خوسف هم در استان رتبه نخست را به خود اختصاص داده . 
های گل زیادی االیام خاستگاه این گل بوده و همه روزه شاخهزارها معروف است چراکه از قدیمشهرستان خوسف به دیار نرگس

شودهایی مانند تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و سایر میکاران این شهرستان روانه استانتوسط نرگس . 
های سنتی تولید و استفاده نکردن از کودهای شیمیایی سبب شده که گل نرگس اجرای روش سازگاری با شرایط آب و هوایی منطقه،

 .این منطقه عالوه بر عطر و بوی منحصر بفرد و با کیفیت، ماندگاری باالیی نیز داشته باشد
روند و قبال میهمانان میدهند، مردم این دیار با گل نرگس به استاین روزها در خطه خراسان جنوبی همه به هم گل نرگس هدیه می

کندتقریبا در تمامی مجالس رسمی، عمومی یا خصوصی گل نرگس خودنمایی می . 
 

کاران میلیون شاخه گل نرگس در استان خراسان جنوبی به ویژه شهرستان خوسف توسط نرگس ۰۲تا  ۰۰ساالنه به طور میانگین 
اید جای خود را در بازارهای کشور به دست نیاورده استشود اما هنوز این گل خوش بو و رنگ آنطور که ببرداشت می . 

ها و بر و پردرآمد و یکی از ظرفیتتنها سه سال است که مسووالن و مردم استان گل نرگس را به عنوان یک محصول کم آب
اندد سطح را بستهاند و کمر همت برای توسعه کشت و افزایش عملکرد در واحهای بالقوه و مهم شهرستان خوسف شناختهپتانسیل . 

های یکی از کشاورزان شهرستان خوسف در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: زمستان فصل برداشت گل نرگس است زمانیکه چاه
شود اما این گل نیاز به آبیاری دارد مسووالن باید این موضوع را مورد توجه قرار دهندکشاورزی نیز خاموش می . 

رفت و کاران را بازار فروش آن دانست و افزود: تا چند سال پیش گل نرگس به فروش نمینرگسمحمد براتی یکی از مشکالت 
کردنددادند و به نوعی هدیه میکشاورزان به صورت رایگان گل را در اختیار همه قرار می . 

است که جای قدردانی دارد و  تعیین شده های گل قیمتوی عنوان کرد: از دو سال قبل با همکاری مسووالن و کشاورزان برای شاخه
 .امید است زحمات کشاورزان نادیده گرفته نشود

های سطح شهر و ها و گل فروشیهای گذشته و تا حدودی امسال تنها سهم نرگس کاران از بازار، فروش گل در معابر، چهار راهسال
شدمرکز استان بود و اهمیت چندانی به گل نرگس و نرگس کاران داده نمی . 

اندازی نخستین مرکز خرید گل نرگس در خوسفراه  
اندازی شد که به گفته فرماندار شهرستان با افتتاح این آذرماه امسال برای نخستین بار مرکز خرید گل نرگس در شهرستان خوسف راه

کاران در خصوص فروش این محصول رفع شده استنرگس مرکز بخشی از دغدغه . 
 ۰۲اندازی مرکز تاکنون بیش از ولید سبزآفرینان خوسف درباره این مرکز گفت: از زمان راهرئیس هیات مدیره شرکت تعاونی ت

 .هزار شاخه گل از کشاورزان شهرستان خریداری شده است
 

اندازی ماه از راه ۰کاران خوسف از این مرکز را خوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به اینکه حدود حمید محمدی استقبال نرگس
گذرد اما کشاورزان به مرکز اطمینان کرده و از خرید توافقی محصول رضایت دارندمرکز می . 

دهند و معموال خرده کشاورزان به ما مراجعه کاران گل را به صورت عمده در اختیار دالالن قرار میوی بیان کرد: برخی نرگس
خواهد شد کنند که این مشکل نیز به زودی حل و فصلمی . 

ماند و بالفاصله به سرمایه گذار مرکز خرید توافقی گل نرگس خوسف تصریح کرد: بعد از برداشت گل، محصول دست کشاورز نمی
شود یا یا در ازای آن، از سایر خدمات شرکت کنند، پول کشاورز نیز حداکثر یک هفته بعد به حسابشان واریز میمرکز مراجعه می

شوندمند مییمیایی بهرهتعاونی مانند کود ش . 
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محمدرضا علیزاده یکی دیگر از کشاورزان شهرستان خوسف سطح زیرکشت گل نرگس خود را یک هکتار اعالم کرد و گفت: 
کنمسیستان و بلوچستان ارسال می  تا یکهزار تومان به خراسان رضوی ۰۲۲ای محصول خود را با قیمت شاخه . 

ای در خصوص گل نرگس تاکید کرد و افزود: برای توسعه سطح زیرکشت بانک کشاورزی های گلخانهوی بر لزوم توسعه کشت
گیری در خصوص ضامن سبب شده کشاورزان استقبال چندانی نداشته باشندکند اما سختتسهیالت پرداخت می . 

 لزوم ساخت صنایع فرآوری گل نرگس
های آن کوتاه است این محصول ت بعد از کشت گل نرگس، ساقهکار خوسفی اظهار داشت: با توجه به اینکه دو سال نخساین نرگس

گیری یا عطرگیری استفاده کردتوان از آن برای اسانسقابل فروش نیست در حالیکه کیفت عطر و بوی آن خیلی بیشتر است لذا می . 
زان نسبت به ساخت صنایع فرآوری گل توان با ارایه تسهیالت ارزان قیمت به سرمایه گذار یا کشاوروی ادامه داد: در این زمینه می
 .نرگس در شهرستان اقدام کرد

اندازی این مرکز یکی حاجی زاده یکی از کشاورزان که برای فروش گل نرگس به این مرکز خرید مراجعه کرده بود هم گفت: با راه
رفتیم و با هزار یا شهرهای اطراف می کردیم و به بیرجنداز مهمترین دغدغه ما رفع شد چون هر روز باید گل نرگس را برداشت می

فروختیمزحمت آن را می . 
های گل بر اساس میزان کیفیت آن متفاوت است و به صورت توافقی به فروش میوی افزود: قیمت شاخه  .رود و ما هم راضی هستیم

شود امسال بیش بینی مییشهکتار دانست و گفت: پ ۰۷مدیر جهاد کشاورزی خوسف هم سطح زیرکشت گل نرگس این شهرستان را 
برداران شودمیلیون شاخه گل در شهرستان برداشت و سود میلیاردی عاید بهره ۰۰از  . 

های خوش عطر نرگس دارد افزود: در گذشته دور مردم سید جواد رضوی با بیان اینکه خوسف رتبه نخست را در برداشت گل
دادند اما چند سالی است که جایگاه اقتصادی آن برای مردم دیگران پرورش میشهرستان این گل را بیشتر برای خود و هدیه دادن به 

 .منطقه شناخته شده است
وی بیان کرد: شرایط اقلیمی، آب و هوایی و رطوبت کم و خشکی منطقه سبب شده تا عطر نرگس خوسف نسبت به سایر نقاط کشور 

نظیر باشدمنحصر به فرد و بی . 
رگل نرگس ظرفیت بی بدیل کوی  

بدیل دانست و تصریح کرد: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف کاشت گل نرگس در شهرستان کویری استان را یک ظرفیت بی
زدگی در فصل سرما استهای یخکاران این شهرستان بازاریابی و بیمه نبودن آن به دلیل خسارتعمده مشکل نرگس . 

در شهرستان شد و تصریح کرد: از آنجایی که گل نرگس برای گل دهی باید  اندازی مزارع الگویی کشت گل نرگسوی خواستار راه
 .یک دوره سه ساله را طی کند، تسهیالت باید با تنفس باال به نرگس کاران پرداخت شود

فرماندار خوسف هم گفت: این شهرستان به عنوان خاستگاه گل نرگس در شرق کشور به ویژه خراسان جنوبی نیاز به توجه ویژه 
اردد . 

محمد شفیعی افزود: گل نرگس به عنوان محصول استراتژیک شهرستان سمت و سوی تجاری پیدا کرده و در راستای حمایت از 
 .کشاورزان باید تقویت شود

وی به برگزاری سومین جشنواره شهرستانی شکرگزاری برداشت گل نرگس هفته گذشته در خوسف اشاره کرد و اظهار داشت: 
های گل نرگس تاکنون دستاوردهای خوبی داشته استبرگزاری جشنواره . 

ها منتفع شوند ادامه داد: انتظار داریم برداران باید با برگزاری اینگونه جشنواره فرماندار خوسف با بیان اینکه کشاورزان و بهره
 .سازمان جهاد کشاورزی با حمایت و پشتیبانی از این جشنواره کشاورزان را یاری کند

تشکیل دبیرخانه دائمی گل نرگس در استان شد و افزود: تاکنون کمیته یا کارگروهی با هدف بررسی مشکالت نرگس  وی خواستار
 .کاران شهرستان تشکیل نشده و این موضوع نیاز به توجه جدی دارد

شودبیمه گل نرگس اجرایی می  
برداران گل نرگس در های مهم بهرهکی از دغدغهمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: ی

های صورت گرفته، وزارت جهاد کشاورزی با آن موافقت استان به ویژه شهرستان خوسف موضوع بیمه محصول بود که با پیگیری
 .کرد

 .مهدی عصمتی پور افزود: از سال آینده باغات گل نرگس استان خراسان جنوبی بیمه خواهد شد
عه تحقیقاتی چهار رقم گل نرگس در استان خبر داد و افزود: در حال حاضر خراسان جنوبی رتبه پنجم تولید گل وی از احداث مزر

 .نرگس را در کشور دارد
 ۰۲هکتار افزایش یافته است گفت: امسال  ۰۰۰۵هکتار به  ۰۰عصمتی پور با بیان اینکه سطح زیرکشت باغات نرگس استان از 

شودمیلیارد تومان از شهرستان خوسف برداشت می ۰۲مد میلیون شاخه گل نرگس با درآ . 
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آب بر در استان تاکید کرد و گفت: اشتغالزایی گل نرگس بسیار باال است در حالیکه مصرف آب آن وی بر لزوم توسعه محصوالت کم
بدپایین است در نتیجه باید همه دست در دست دهیم تا میزان عملکرد و برداشت گل در منطقه افزایش یا . 

نامه در زمینه توسعه کشت گل نرگس خوسف در این دی( چهار تفاهم ۰۰در سومین جشنواره شکرگزاری برداشت گل نرگس )
 .شهرستان امضا شد

های کشاورزی این منطقه برای تشویق کشاورزان به تغییر ای خراسان جنوبی در زمینه شارژ چاهدر این آیین شرکت آب منطقه
آفرینی امید برای پرداخت تسهیالت ارزان قیمت، بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیالت ارزان قیمت بند الگوی کشت، صندوق کار

و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی برای کشت ارقام گل نرگس متناسب با اقلیم منطقه به صورت الگویی  ۰۰تبصره « الف»
نامه همکاری امضا کردندتفاهم . 

  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی 
 ایرنا  – 71/71/89تاریخ : 

 گیاهان دارویی، جایگزین نفت
ان دارویی به عنوان محصوالت بومی مناطق مختلف ایران به خاطر محبوبیت روزافزون ناشی از خواص درمانی گیاه -ایرنا -مشهد

روندو توانمندسازی اقتصادی، جایگزین شایسته برای بخشی از درآمدهای نفتی به شمار می العادهو غذایی، ارزش اقتصادی فوق . 

شود، توسعه و العاده گیاهان دارویی که زعفران نیز یکی از آنها محسوب میقبا توجه به ارزش بسیار، درآمدزایی و ارزآوری فو
های مربوطه به نسل جوان در این زمینه راهی برای افزایش توانمندی ترویج این گیاهان، حمایت از کشت آنها و نیز گسترش آموزش

های داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی استاقتصادی، تکیه بر دارایی . 

شود کشور ایران به رغم قدمت میلیارد دالر تخمین زده می ۰۲۲المللی گیاهان دارویی ساالنه بیش از که میزان تجارت بیندر حالی 
هفت هزار ساله در طب سنتی و داشتن هزاران نوع گیاه دارویی آنچنان که باید نتوانسته از گنجینه غنی و ارزشمند خود در این 

 .عرصه بهره اقتصادی الزم را ببرد

آنها در ایران وجود دارد اما تاکنون حدود سه هزار نوع  تاکنون بیش از هشت هزار نوع گیاه دارویی در جهان شناخته شده که اغلب
 .آن در کشور شناسایی شده است

های سهای غیر طبیعی و اسانهای مصنوعی، رنگدیده و لطمه خورده از انواع مواد شیمیایی، طعم دهندهامروزه در دنیای آسیب
ای برای سالمتی انسان مورد توجه از دل خاک و هدیه همراه با عوارض سوء برای سالمتی، گیاهان دارویی به عنوان مواد برخاسته

اند که ارزش غذایی، خواص درمانی، طعم دهندگی و عطر و بوی آنها در دنیای صنعتی و مدرن امروز، بازار مصرف قرار گرفته
دمدالبد آدمی میرنگ و بوی زندگی را به ک . 

دار بودن در عرصه تولید زعفران به عنوان گل سرسبد گیاهان دارویی در های دیگر گرچه با رتبهخراسان رضوی در میان استان
اما در زمینه کشت و تولید دیگر گیاهان دارویی  کنددرصد زعفران کشور را تولید می ۰۲تولید این محصول پیشتاز است و بیش از 

شوداب طالی سرخ نیز همچنان قطب تولید در این بخش محسوب میبدون احتس . 

حدود سه هزار گیاه دارویی خودرو یا دست کاشت   گونه از مجموع ۰۵۲خطه زرخیز خراسان رضوی در زمان حاضر دارای 
سیار، مورد اقبال ها به دلیل نگهداری آسان و مصرف اندک آب و ارزش اقتصادی بپرورش این گونه شناخته شده در کشور است و

 .کشاورزان قرار دارد

گیاه دارویی در انحصار ایران ۰۰۰هزار و   

ها مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش در همایش گیاهان دارویی خراسان رضوی با بیان اینکه پژوهش
تواند گونه گیاه دارویی در انحصار ایران است گفت: هر کدام از این گونه گیاهان دارویی می ۰۰۰دهد هم اکنون هزار و نشان می

 .همانند زعفران سودآوری داشته باشد

شود که این درصد داروهای گیاهی تولیدی در کشور آلمان بر مبنای گیاهان دارویی ایران تولید می ۰۲حسین زینلی افزود: هم اکنون 
برای این کشور دارد میلیارد یورو ارزش افزوده ۰۲ تولیدات دستکم . 

درصد تولید  ۰۲ گونه گیاه دارویی از جمله زعفران رتبه برتر را در جهان دارد و ۰۲تا  ۰۲وی اظهارداشت: کشور ایران در 
درصد تولید گل محمدی در جهان مربوط به ایران است ۰۲زعفران و حدود  . 

از گیاهان دارویی دیگر نیز رتبه برتر دنیا در اختیار ایران است وی گفت: در تولید زیره سیاه و بسیاری . 

زینلی با بیان اینکه در عرصه جهانی بر روی گیاهان دارویی کار بسیار شده است افزود: اما به رغم جایگاه برتر ایران در عرصه 
 .تولید این بخش هنوز در ابتدای راه هستیم

وی ارگانیک بودن و تولید محصول سالم حرکت کرد زیرا دنیا تشنه محصوالت ارگانیک و سالم وی ادامه داد: عالوه بر این باید به س
دهد به محصوالت سالم آنطور که باید توجه نکردهسرطانی در کشور نشان می است گرچه تعداد بسیار بیماران   .ایم

تسهیل صادرات این محصوالت بسیار موثر است شاخصه گیاهان دارویی در ایران، ارگانیک بودن آنهاست و این امر در وی گفت: . 

محصوالت را افزایش داد و در دنیا  زینلی افزود: برای هر محصول باید نشان جغرافیایی تعریف شود تا بتوان ارزش افزوده این
 .حرفی برای گفتن داشت

وی ادامه داد: گرچه ایران در گذشته در عرصه طب سنتی و گیاهان دارویی رتبه را به خود اختصاص داده بود ولی  دنیا های برتر
های میانی کاهش یافته استاکنون جایگاهش به رتبه . 

 ضرورت تشکیل ستاد گیاهان دارویی
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های کشور، خراسان رضوی از نظر داشتن گیاهان در میان همه استان مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت:
دارویی ظرفیت بسیار دارد و می از طریق حضور گردشگران اقدام به معرفی و انتقال این محصوالت نمودتوان  . 

درصد گیاهان مهم دارویی کشور متعلق به خراسان رضوی است که اغلب گیاهانی کم آب طلب هستند و اگر اندکی به  ۰۲وی افزود: 
 .توانند سهم بسیار قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشندآنها توجه شود می

های مرتبط با این حوزه در کنار هم قرار شود ستاد گیاهان دارویی در این استان تشکیل شود و تمام بخشادامه داد: پیشنهاد میوی 
 .گیرند

زینلی با بیان اینکه هر استان و منطقه کشور دارای یک ویژگی خاص و ظرفیت منحصر به فرد در زمینه گیاهان دارویی است گفت: 
ن استان بر روی کشت گیاهانی از قبیل زعفران، زیره سبز و سیاه تمرکز شده استبه همین دلیل در ای . 

وی افزود: زعفران، زیره سبز و سیاه و آویشن شیرازی محصوالتی هستند که ارزش افزوده بسیار قابل توجهی در استان خراسان 
وری بسیار خوبی داشتتوان از این گیاهان بهرهمی رضوی دارند و . 

رضوی قطب تولید گیاهان دارویی ایرانخراسان   

درصد گیاهان دارویی کشور رتبه  ۰۲رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه این استان با تولید حدود 
ار و هزار هکت ۰۰گفت: سطح زیرکشت گیاهان دارویی در این استان  دارد های تولیدکننده گیاهان دارویینخست را در میان استان

هزار تن است ۰۰تولید سالیانه این گیاهان  .  

محمدرضا اورانی افزود: خاکشیر، ختمی خبازی، رازیانه، زیره سبز و تخم شربتی از مهمترین اقالم گیاهان دارویی کشت شده در 
 .این استان است

کارخانه در زمینه فرآوری  داشت: پنجشود، اظهار کشور صادر می ۷۲وی با بیان اینکه گیاهان دارویی خراسان رضوی به بیش از 
کشور است هاترین کارخانه کارخانه از این تعداد جزو پیشرفته گیاهان دارویی در این استان فعالیت دارد که سه . 

هکتار سطح زیرکشت گیاهان دارویی در استان از امسال در  ۰۵۲۲وی گفت: براساس برنامه پنج ساله، توسعه ساالنه یکهزار تا 
کار قرار گرفته است دستور . 

تربیت نیروی ماهر است و باید سازمان نظام مهندسی،  اورانی افزود: در حوزه گیاهان دارویی در استان در اولین گام نیاز به 
 .مدیران جهاد کشاورزی در هر شهرستان، کارشناسان و افراد متخصص و با انگیزه را شناسایی کنند

دن تعداد متخصصان این حوزه در استان، سازمان جهاد کشاورزی باید نسبت به تربیت نیروی وی ادامه داد: با توجه به اندک بو
 .انسانی متخصص همزمان با توسعه کشت گیاهان دارویی همت کند

زیرپوشش بیمه قرار گیرد و تعاونی تولید و بازاریابی گیاهان دارویی در این استان تشکیل شود وی گفت: گیاهان دارویی نیز باید . 

شود اراضی خرده مالکی و رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: آنچه موجب کشت و توسعه گیاهان دارویی می
توان بیشترین درآمد در این زمینه را داشتوجود نیروی کار بسیار است که در روستا با حداقل اراضی می . 

دارویی بسیار زیاد است به طوریکه برای برداشت گل گاوزبان به مدت  گیاهان ایجاد اشتغال در کشت و تولید وی ادامه داد: زمینه
گونه استکارگر نیاز است و در سایر گیاهان دارویی نیز وضعیت به همین ۰۲تا  ۰۲روز  ۵۲ .  

وی گفت: فرهنگ مصرف گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی بسیار خوب است و از قدیم با استفاده از انواع دمنوش سعی 
ده است کمتر به دکتر مراجعه کنندش . 

است شود بسیار بیشتر از برخی محصوالت کشاورزیاورانی افزود: درآمدی که از گیاهان دارویی حاصل می .  

تن زعفران ۰۰۲برداشت   

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت و نقش زعفران در تولید و صادرات و سهم این محصول در 
هزار هکتار از مزارع این استان به کشت زعفران اختصاص یافته که از این  ۰۲رزآوری گیاهان دارویی ادامه داد: امسال نیز حدود ا

تن محصول برداشت شده است ۰۰۲سطح  . 

تن محصول، این میزان برداشت به دالیل مختلف محقق نشد ۰۵۲بینی افزایش عملکرد و برداشت وی گفت: به رغم پیش . 

بارندگی اواخر مهر و اواسط آبان ماه و نیز تجربه دمای زیر صفر طی هفته  انی افزود: به دلیل شرایط آب و هوایی پاییز امسال واور
حیدریه، کشاورزان زعفرانکار دچار والت، گناباد، بجستان، رشتخوار و تربتمانند مه نخست آبان ماه در مناطق گرمسیر استان

ارع این محصول شدندخسارت ناشی از سرما در مز . 

حیدریه و مشهد همزمان با برداشت گل های شدید اول فصل پاییز در برخی مناطق مانند نیشابور، تربتوی ادامه داد: بارندگی
 .زعفران نیز موجب خسارت به این محصول شد

برداشت زعفران بوده  در کاهشدهد از دیگر عوامل موثر بارندگی رخ می وی گفت: پوسیدگی قارچی در پیاز زعفران که بر اثر
 .است

تن  ۰۰۰از این سطح  هکتار بود که ۰۵۲هزار و  ۰۰اورانی افزود: پارسال نیز سطح زیرکشت زعفران در خراسان رضوی 
  .زعفران برداشت شد
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 ۰۷۵در مجموع  در حوزه تولید زعفران و بردار بخش کشاورزی خراسان رضویهزار بهره ۰۰۰وی اظهار داشت: در حال حاضر 
در حوزه کشت و فرآوری زعفران در این استان فعالیت دارند بردارهزار بهره . 

گفت:  درصد صادرات غیرنفتی استان را به خود اختصاص داده است ۰۲درصد اشتغال و  ۰۰وی با بیان اینکه بخش کشاورزی 
ریزی بهتر این سهم را افزایش دادتوان با برنامهمی . 

که  تن زعفران به کشورهای دیگر صادر شد ۰۰۰۰۵ رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: طی نیمه نخست امسال
بیش از یک درصد افزایش دارد تن بود ۰۰۵ در مقایسه با مدت مشابه پارسال که . 

ر سرزمین خورشیدبیشترین مزارع کشت زیره کشور د  

هکتار زیر کشت زیره بیشترین  ۰۲۲هزار و  ۰۷مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: این استان با 
 .سطح زیرکشت این محصول در کشور را دارد

رضوی را به خود  درصد سطح زیر کشت گیاهان دارویی در خراسان ۰۰سیدهاشم نقیبی افزود: هم اکنون زیره سبز بیش از 
هکتار زیر کشت زیره دیم  ۰۲۲ آبی و پنج هزار و هکتار زیر کشت زیره ۵۲۲ از این سطح هشت هزار و اختصاص داده است که

 .قرار دارد
 .وی ادامه داد: خراسان رضوی با برداشت ساالنه بیش از هفت هزار تن زیره رتبه اول کشور را در این زمینه دارد

هزار هکتار در خراسان رضوی زیرکشت گیاهان دارویی است و تولید گیاهان دارویی به صورت  ۰۰وی گفت: هم اکنون حدود 
هزار تن است ۰۰خشک در این استان ساالنه  . 

ذکر وی مهمترین اقالم گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی را شامل زیره سبز، تخم شربتی، خاکشیر، ختمی خبازی و رازیانه 
 .کرد و افزود: کمترین میزان تولید گیاهان دارویی متعلق به عناب و سنجد است

  لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 71/71/89تاریخ : 

 صادرات گندم آمریکا بعد از ترور سردار سلیمانی به مشکل خورد
شودها در منطقه خاورمیانه با مشکل مواجه میتنش صادرات گندم در آمریکا با احتمال افزایش . 

ها در منطقه خاورمیانه تهدید جدی استریت ژورنال، افزایش تنشخبرگزاری فارس به نقل از والالملل به گزارش گروه اقتصاد بین
کنند که با احتمال برای بازار صادراتی آمریکا به ویژه گندم است. تولیدکنندگان آمریکا خود را آماده شرایط سختی برای صادرات می

ها در خاورمیانه ایجاد شده استافزایش تنش . 
این گزارش نگرانی از تالفی اقدام اخیر آمریکا در ترور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی  بر اساس

آنها  .باعث تهدید جدی بر بازار گندم آمریکا در منطقه خاورمیانه شده و تولیدکنندگان این محصوالت را بیشتر نگران کرده است
ه تنش، کشاورزان آمریکا دسترسی به بازار منطقه خاورمیانه را از دست خواهند دادمعتقدند در صورت ایجاد هر گون . 

خاورمیانه بازار بزرگی برای مقصد صادرات گندم آمریکا است. آنها همچنین پیش از این جنگ تجاری دو کشور چین و آمریکا را 
و هوایی سال گذشته که تولید گندم این کشور را کاهش کردند که در کنار وضعیت بد آب هم مانع بزرگی برای صادراتشان مطرح می

کردندای برای کشاورزان توصیف میکنندهداده، آن را عامل نگران . 
 لینک خبر
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 گندم 

خبرنگاران جوان  – 71/71/89تاریخ :   

 آمار دقیقی از سطح زیر کشت گندم در دسترس نیست
 .حسینی گفت: آمار دقیقی از کاهش سطح زیر کشت گندم در سراسر کشور وجود ندارد

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارسید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت گروه  

ها پیرامون اصالح نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: با توجه به اینکه ، درباره آخرین پیگیریاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ایان فصل کشت باقی نمانده است، از این رو امیدی به افزایش سطح زیر کشت گندم برای سال زراعی جدید نداریمزمان زیادی تا پ . 

های تولید با نرخ خرید تضمینی، بخشی از سطح زیرکشت گندم به جو اختصاص یافت که او افزود: با توجه به نبود تناسب بین هزینه
قیمت جو و ضرر و زیان کشاورزان در سال آینده و کاهش سطح زیرکشت گندم و  در این خصوص دو نگرانی مبنی بر افت شدید

 .نیاز بیشتر به واردات وجود دارد
حسینی درباره عواقب اصالح نشدن نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: اگر مسئوالن شورای اقتصاد بنا به 

زراعی جدید اصالح نکنند، بدون تردید کشاورزان در تحویل گندم به دولت واکنش  هر دلیلی قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال
آوری کندهای دیگر گندم را از کشاورزان جمعنشان خواهند داد، مگر آنکه دولت با متصل شدن به اهرم . 

رسدمیلیون هکتار می ۰سطح زیر کشت گندم به  :بیشتر بخوانید  
ق اذعان مسئوالن و شواهد امر، امسال برای تأمین ذخایر استراتژیک این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت واردات گندم، گفت: طب

شود میزان واردات در صورت اصالح نشدن نرخ بیش از بینی میمیلیون تن گندم نیاز داریم که در سال آینده پیش ۰و نیاز داخل به 
رسانندر بازار آزاد به فروش میکنند یا داین رقم باشد، چرا که کشاورزان، گندم تولیدی خود را صرف خوراک دام می . 

های متعدد اگر مسئوالن شورای اقتصاد، قیمت خرید مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: با وجود پیگیری
اشت که تضمینی گندم را افزایش دهند، سال آینده کشاورزان نسبت به تحویل گندم تولیدی خود به مراکز دولتی تمایل بیشتری خواهند د

کننده استاین امر به نفع دولت و مصرف . 
 نبود آمار واقعی بزرگترین مشکل در بخش کشاورزی

حسینی در پایان با اشاره به اینکه آمار دقیقی از کاهش سطح زیر کشت گندم در دسترس نیست، تصریح کرد: نبود آمار واقعی 
های کند دقیق نیست. اما بازدیدهایی که وزارت جهاد اعالم میرود و گاهی آماربزرگترین مشکل در بخش کشاورزی به شمار می

درصد کاهش داشته است ۰۲میدانی و برآوردها حاکی از آن است که سطح زیرکشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 
 لینک خبر
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 گوجه فرنگی
 ایرنا  – 79/71/89تاریخ : 

فرنگی در بورس کاالفروش رب استحصالی از خرید حمایتی گوجه  
تن رب گوجه فرنگی  ۵۲۲هزار و  ۰۰مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از عرضه و فروش حدود  -ایرنا -تهران

س کاالی کشاورزی خبر داددر بازار فیزیکی بور . 
درصد مطالبات گوجه فرنگی  ۰۰افزود: تاکنون « حسین شیرزاد»به گزارش روز چهارشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 

میلیارد تومان در استان های فارس، خراسان رضوی، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی پرداخت  ۰۰۰کاران به ارزش
 .شده است

شده از جانب وزارت جهاد کشاورزی را رعایت نکرده و مبادرت به  وی اظهارداشت: کشاورزان در سال جاری الگوی کشت ارایه
کشت گسترده محصول گوجه فرنگی کردند که نتییجه آن عرضه باالی این محصول در مقابل تقاضای ثابت باعث شد تا در تابستان 

بازار روبرو شویم به نحوی که قیمت گوجه در بازار پایین تر از قیمت تمام شده برای  گذشته با کاهش شدید قیمت این محصول در
 .کشاورزان شد

های آتی را دچار مخاطره کرد بنابراین ناگزیر این سازمان در وی تصریح کرد: تا جایی که پایداری تولید این محصول در سال
مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور و ابالغیه وزارت جهاد کشاورزی به های حمایتی دولت از کشاورزان بر اساس اجرای سیاست

 .نمایندگی از دولت مبادرت به خرید حمایتی گوجه فرنگی مازاد بر نیاز این صنعت در تابستان امسال کرد
گی به طور هزار تن گوجه فرن ۰۰۵در این طرح در مجموع حدود  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اضافه کرد:

هزار تن رب گوجه فرنگی تولید شده است ۷۰شد که در مجموع بالغ بر  مستقیم از کشاورزان خریداری . 
 ۰۵تاکنون  استان است، گفت: ۰کارخانه مستقر در  ۰۰کارخانه های طرف قرارداد تعاونی های روستایی  وی با بیان اینکه تعداد

خانه های رب گوجه فرنگی پرداخت شده استدرصد از مطالبات کار ۰۰میلیارد تومان معادل  .   
خریداران از ویژگی های فروش این کاال در  شیرزاد با بیان اینکه شفافیت، دسترسی آسان به اطالعات و ایجاد فرصت مساوی برای

زاری این بورس است، افزود: این طرح، پشتوانه ای جهت تعدیل قیمت، ها در بازار است که در راستای سیاست های تنظیم با
 .سازمان به مرور از طریق بورس در بازار عرضه خواهد شد

  لینک خبر
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 گوشت قرمز
 خبرگزاری فارس – 07/77/89تاریخ : 

 حالل/محموله گوشت رومانی اجازه ورودبه کشور نیافتسهم کمتر از یک درصد ایران در تجارت غذای 

هزار میلیارد دالر است،  4نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه گردش مالی تجارت غذای حالل در جهان 

 گفت: متاسفانه سهم ایران در این تجارت کمتر از یک درصد است. 
ارس، امروز حمزه کالنتری نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور به سهم پایین به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ف

دهد درصد مسلمانان جهان را تشکیل می 5تا  4متاسفانه با اینکه ایران کشور در گردش مالی غذای حالل در جهان اشاره کرد و گفت:

 اما تنها یک درصد در گردش مالی غذای حالل جهان سهم دارد.
شاره کرد که بسیاری از کشورها از جمله مالزی، در این زمینه پیشتاز هستند و کشورهای غیرمسلمان حتی آمریکا به سمت وی ا

 اند. حتی آمریکا اولین استاندارد غذایی حالل را نوشته است.تجارت غذای حالل روی آورده
گفت: طی چند سال گذشته تجارت غذای حالل دو برابر است، کالنتری با بیان اینکه امروزه تجارت غذای حالل در جهان افزایش یافته

 هزار میلیارد دالر رسیده است. 4شده و به رقم 

های بسیار خوبی در منطقه برای تجارت غذای حالل وجود دارد، نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه ظرفیت
ه بر آن خیلی از کشورهای غیرمسلمان نیز تمایل به استفاده از غذای حالل دارند و میلیون مسلمان در منطقه است و عالو 551گفت:

 این فرصت مناسبی است که کشور باید به این فعالیت اقتصادی بپردازد.
وی مسائل پیش رو در باره تجارت حالل را بیان کرد و گفت: نخست باید برند سازی در کشور انجام شود و ایران حضور فعال و 

های متعددی برپا کند. همچنین مدیریت واحدی در داخل کشور اعمال شود تا با های جهانی داشته باشد و نمایشگاهدر کنفرانس مؤثر
 ها و نظارت حالل در کشور توسعه یابد.کاریپرهیز از موازی

اق به این نوع غذاها افزایش یافته درصد نسبت به دیگر غذاها گرانتر است اما اشتی 01کالنتری گفت: با اینکه غذای حالل در جهان 

 است.
گوشت اخیرا از رومانی  های شما عدم تطابق هم وجود داشته است، گفت: یک محمولهوی در پاسخ به این سؤال که آیا در نظارت

روز به  5 وارد کشور شد که به دلیل عدم تطبیق تاریخ از ورود به داخل جلوگیری کردیم. زیرا بر اساس قانون اگر گوشت گرم تا

ارد ای از کشور وشود و البته هزینهشود و یا در مصارف صنعتی تولید سوسیس و کالباس استفاده میداخل کشور نرسد یا منجمد می
 شود.کننده در قبال آن دریافت می

تن گوشت را به دلیل  011: مشکالتی را نیز در واردات از مغولستان داشتیم که نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور گفت

 اینکه ناظر شرعی و ناظر بهداشتی ما در آنجا حضور نداشت، محموله را برگرداندیم.
ود و شکنیم تنها ناظر شرعی به آنجا اعزام میکالنتری افزود: اخیرا پروتکلی را امضا کردیم که از کشورهایی که گوشت وارد می

 دیگر ناظر بهداشتی اعزام نخواهد شد.
کشتارگاه حضور دارند گفت: همه  41ناظر شرعی در خارج از کشور در  51ناظر شرعی در داخل کشور و  111ان اینکه وی با بی

 کنند.ها را تضمین میاینها سالمت بهداشتی دام
وزه ح آمریکا و برخی کشورهای دیگر درمالزی،در حال حاضر کشورهای ترکیه،نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور گفت:

تجارت حالل وارد شدند و حتی اسمیک )مؤسسه اندازه شناسی و استاندارد کنفرانس اسالمی( نیز استانداردهای حالل که مورد تائید 
 ما هستند، را تائید کردند.

  لینک خبر
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 گوشت مرغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته سوم دیماه 

 

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

 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرگزاری فارس – 07/71/89تاریخ : 

 در نامه به جهانگیری خواستار مقابله با گرانفروشی ماشینهای کشاورزی شد+سند« کشاورز»

درصدی قیمت ماشین آالت  711سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور از افزایش 

 کشاورزی توسط شرکت تراکتورسازی ایران انتقادو خواستار اقدام جدی در این زمینه شد. 
 711ون اول رئیس جمهور از افزایش به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس کشاورز در نامه ای خطاب به معا

 درصدی قیمت ماشین آالت کشاورزی توسط شرکت تراکتورسازی ایران انتقاد کرد و خواستار اقدام جدی در این زمینه شد.
تکاء امتن این نامه به این شرح است: احتراما در راستای اجرای بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه جدی به مقوله رونق تولید با 

میلیارد  9511گذاری های فنی و مهندسی کشور حوزه مکانیزاسیون کشاورزی طی شش سال گذشته با ایجاد سرمایهبه توانمندی

آالت و تجهیزات کشاورزی مورد نیاز کشور را از صنایع داخلی تامین نموده است درصد از نیازمندی به ماشین 81تومانی، بالغ بر 

شرکت تراکتورسازی ایران )به عنوان موتور محرک رونق مکانیزاسیون و تولید محصوالت کشاورزی( که در این میان تولیدات 
 گذاری داشته است.ای در جذب این سرمایهسهم عمده

های پایانی سال گذشته با اقداماتی نظیر عدم صدور پیش فاکتور، فروش از طریق تارنمای مربوطه لیکن شرکت یاد شده از ماه
درصدی قیمت  70درصدی قیمت نهایی فروش سه محصول پرفروش خود طی یک سال و همچنین افزایش  711 افزایش حدود

محصوالت عمده خود در دی ماه بدون هماهنگی با این دستگاه و سایر مراجع ذیربط موجبات نگرانی فعاالن بخش کشاورزی را 
 فراهم آورده است.

های نظارتی مبنی بر خودداری و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت از سوی دستگاه های صادرهلذا با عنایت به تاکیدات و ابالغیه
آالت کشاورزی و نگرانی جدی فعاالن این بخش از ایجاد اختالل در روند کاال و خدمات و با توجه به کثرت متقاضیان خرید ماشین

های تولید محصوالت ناشی از رشد روز افزون هالخصوص محصوالت اساسی و استراتژیک( و افزایش هزینتولید محصوالت )علی
 های کشاورزی، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اهمیت موضوع اقدامات الزم صورت پذیرد.قیمت ماشین

  لینک خبر
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 متفرقه
 ایرنا  – 07/71/89تاریخ: 

شودکشاورزی تا پایان امسال واگذار می هزار هکتار شهرک ۰  
های کشاورزی تا پایان سال جاری به بینی کرد: میزان واگذاری شهرکمدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی پیش -ایرنا  -تهران 

هزار هکتار برسد ۰ . 
های کشاورزی خبر داد و از رشد پرداخت تسهیالت در شهرک« اشرف منصوریعلی»ه گزارش شنبه وزارت جهاد کشاورزی، ب

های کشاورزی پرداخت شده که این میزان، سه برابر میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه شهرک ۰۰۰افزود: از ابتدای امسال 
سال گذشته بوده است ۰تسهیالت پرداختی در  . 

ای و سپس در حوزه دام پرداخت شده استهای گلخانهی اظهارداشت: بیشترین میزان تسهیالت برای )ساخت و توسعه( شهرکو . 
های کشاورزی به متقاضیان واگذار هکتار از شهرک ۰۲۲هزار و  ۰های کشاورزی بابیان اینکه تاکنون مدیرعامل شرکت شهرک

و امسال بوده است ۰۰ ری مربوط به سالشده است، تصریح کرد: بیشترین میزان واگذا . 
های شیالتی خواهد بوداز آن شهرک ای و پسهای گلخانهها بیشتر مربوط به شهرکوی اضافه کرد: واگذاری این شهرک . 

  لینک خبر
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 نهاده
 ایرنا  – 71/71/89تاریخ : 

های کشاورزی نداریممشکلی در تامین و توزیع نهاده  
های کشاورزی بیش از نیاز کشور در انبارها وجود دارد، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمام نهاده -ایرنا  -تهران 

کشاورزی نداریم بلکه با مازاد بر نیاز داخلی روبرو هستیمهای ها مشکلی در تامین و توزیع نهادهگفت: با وجود تحریم . 
« که در محل   های کشاورزی سم، کود و بذرنهاده  افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین المللی شنبه در مراسمروز سه« عباس کشاورز

افزود: با توجه به افزایش فشار  شد، با بیان این مطلب  وگو برگزارهای تخصصی شهرداری تهران در بوستان گفتدائمی نمایشگاه
های تولیدی ما هیچ مشکلی در تولید نداشتیم و شرایط آرام شده استها با همکاری کشاورزان، بخش خصوصی و تشکلتحریم . 

وی با اشاره به اینکه سیاست وزارت کشاورزی در ابتدای امر اتکای به تولید داخل و ورود دانش کشاورزی است، تصریح کرد: 
برند ثبت و عرضه شده است که بیانگر  ۷۲۲هزار و  ۰هزار نوع برند کودی در کشور داریم که تاکنون بیش از  ۰۲بیش از  اکنون

 .مدیریت بین تامین، تقاضا و عرضه است
های بخش کشاورزی بیش از سال گذشته تامین شده استدرصد نهاده ۰۲تا  ۷۲به گفته کشاورز، در حال حاضر  . 

مان را تغییر بدهیم، به طوری که هایدهد که ما باید سیاستجهاد کشاورزی اظهار داشت: شرایط موجود نشان میسرپرست وزارت 
های داخلی با افزایش تولید های خارجی به دلیل شرایط ایجاد شده کشور ما را ترک کردند و در مقابل شرکتبرخی از شرکت

اندمشکالت را برطرف کرده . 
های کشاورزی است، افزود: با ه سیاست وزارت جهاد کشاورزی کاهش تدریجی وابستگی به واردات نهادهوی با تاکید بر اینک

هرگونه پشتیبانی در این خصوص را دارد به طور مثال  ایم و دولت آمادگیهایی در این زمینه برداشتهمشارکت بخش خصوصی گام
واریم تولیدکنندگان داخلی به این حوزه ورود کنندایم و امیدبرای تولید بذر هیبرید کارهایی را شروع کرده . 

جاری خبرداد و اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون تولیدات کشاورزی بیش کشاورز از وضعیت مطلوب تولیدات کشاورزی در سال
کندو این روند ادامه پیدا می درصد رشد داشته ۰از  . 

ط فعلی تولید است و راهی به جز توجه به این موضوع نداریم، تصریح کرد: در وی با بیان اینکه محور تمامی اقدامات ما در شرای
سازی وارد کشور کنیمزمان کار با شرکای تجاری باید دانش فنی را به منظور بومی . 

ن سازی در بخش کشاورزی هستیم و امیدواریم در آینده ایسرپرست وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ما خواستار افزایش خصوصی
 .موضوع گسترش پیدا کند

 .به گفته وی، اکنون کشاورزی کشور در آستانه آغاز کشت بهاره است
  لینک خبر
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 نهاده 

 ایرنا  – 71/71/89تاریخ : 

 کشور نیازی به واردات کودهای آماده مصرف ندارد
رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی با بیان اینکه تمامی کودهای مصرفی کشور از محل  -ایرنا  -تهران 

مشابه تولید داخل نداردشود گفت: کشور هیچ نیازی به کودهای آماده مصرف وارداتی تولید داخل تامین می . 
روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر کیفی بودن کودهای شیمیایی تولید داخل نسبت به « قباد فرهادی  »

های شکیل خارجی عرضه می شودبندیدرصد کودهای تولید داخلی در بسته ۰۲برندهای خارجی اظهار داشت:  . 
افزود: در حال حاضر به دلیل وجود  جود کودهای شیمیایی آمریکایی و اروپایی در کشور دروغی بیش نیست،وی با بیان اینکه و

 .تحریم ها علیه ایران، حتی داروهای مربوط به بیماری های خاص امریکایی و اروپایی وارد کشور نمی شود
میلیون تن است درحالی که  ۷مصرفی کشور بیش از  کود به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی،

وارد کشور می شود  هزارتن کود آماده مصرف )دو دهم درصد( ۰۲  براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی کمتر از . 
درصد ماده موثره دانست و ادامه داد: در حال حاضر مواد اولیه و تکنیکال کود  ۰۲درصد آب و  ۰۲وی مواد سازنده کود را 

وارد می شود  ، هند ، روسیه، آسیای میانه و ترکیه تامین وچین از . 
رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی محور مشکالت صنعت تولید کودهای بخش کشاورزی کشور را  

پتروشیمی اده مصرف، تجارت کود، افزایش قیمت مواد اولیهتخصیص ارز یارانه ای به واردات کودهای آم های داخلی، افزایش  

قانون اساسی برشمرد ۷۷هزینه های ناشی از تحمیل تشدید نظارت ها و عدم اجرای اصل  . 
ساب مالیات و ارزش افزوده به واردات کودهای آماده مصرف تومانی را بدون احت ۷۰۲۲وی تصریح کرد: دولت ارز یارانه ای 

ناشی از واردات کودهای آماده مصرف مستقیم به جیب واردکنندگان می رود در عین حال به   تخصیص می دهد که سودهای کالن
 .دلیل معافیت از پرداخت مالیات و ارزش افزوده این کاالها با قیمت های پایین به بازار عرضه می شوند

همین کودها را با افزایش هزینه های تولید، ارز آزاد و پرداخت مالیات و ارزش   فرهادی گفت: در حالیکه تولیدکنندگان داخلی مشابه
 .افزوده تولید می کنند که موجب افزایش قیمت تولیدات داخلی نسبت به مشابه وارداتی آنها می شود

تولیدکننده کودهای شیمیایی با کیفیت، نتوانند با کودهای وارداتی یارانه ای رقابت به گفته وی، همین امر باعث می شود که واحدهای 
 .کنند که ضربه ای به تولید داخلی است

فرهادی پیشنهاد داد: برای حمایت از تولید داخلی نیاز است که دولت به جای تخصیص ارز به کودهای یارانه ای آماده مصرف، این 
ولیه و یا مستقیم در اختیار کشاورزان برای خرید کود قرار دهدیارانه را به واردات مواد ا .  

وی علت دیگر افزایش قیمت تمام شده کودهای شیمیایی تولید داخل را پایین بودن ظرفیت تولید دانست و اظهار داشت: اکنون 
رفتن قیمت تمام شده تولید می شود به  کارخانجات فعال در تولید کودهای شیمیایی با تمامی ظرفیت کار نمی کنند که همین موجب باال

طوری که اگر کارخانجات با ظرفیت باال کار کنند به طور حتم عالوه بر کاهش قیمت تمام شده محصول می توانند با محصوالت 
 .وارداتی رقابت کنند

پتروشیمی خودداری به تولیدکنندگان داخلی ها از عرضه مواد اولیه   
پتروشیمی این تولیدکننده پتاس یکی دیگر از مشکالت عمده تولیدکنندگان کودهای کشاورزی را عدم حمایت از سوی ها دانست و  

تحویل مواد اولیه به واحدهای تولیدی به طور مستقیم خودداری می کنند، که همین امر موجب ایجاد بازار  ها از پتروشیمی :گفت

 .قاچاق و افزایش قیمت تمام شده محصول شده است
پتروشیمی بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کودی را از  وی افزود: همچنین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تخصیص یارانه، ها  

تومان خریداری می کند در حالی که تولید کنندگان این بخش مستقیم نمی توانند مواد اولیه را خریداری کنند یا باید با  ۰۰۲به قیمت 
 .قیمت هایی بیش از دو هزارتومان برای هر کیلوگرم بخرند

داخلی هزینه های سنگینی را بابت تامین مواد اولیه چه از طریق سیستم بانکی و صرافی ها می  فرهادی با بیان اینکه تولیدکنندگان
 ۰۰پردازند گفت: برای واردات مواد اولیه هزینه سنگینی جهت نقل و انتقال پول به تولیدکنندگان تحمیل می شود به نحوی که حدود 

 .درصد هزینه دربردارد که یک هزینه غیرمتعارف است
هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی، اظهار داشت: اکنون نیاز است که دولت در کاهش هزینه های تولید رئیس 

درصد  ۰۰درصد سود نمی کنند که بتوانند  ۰۰  به تولیدکنندگان کمک کند زیرا با توجه به شرایط فعلی تولیدکنندگان کودهای شیمیایی
 .سود بانکی را پرداخت کنند
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به گفته وی، با توجه به شرایط موجود، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تامین امنیت غذایی و بهداشت کشور دیگر زمانی 
برای آزمون و خطا ندارد تا وزیر خارج از خانواده وزارت جهاد کشاورزی تعیین شود بنابراین زمان ان رسیده که دولت و وزارت 

تیبانی کنندجهاد کشاورزی از بخش تولید پش . 
فرهادی به هزینه های تحمیلی به بخش تولید ناشی از تشدید نظارت ها اشاره کرد و گفت: اکنون تولیدکنندگان کشور نمی دانند متولی 

بخش نظارت نهاده های کشاورزی موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، جهاد کشاورزی 
عزیرات حکومتی و پلیس امنیت است زیرا هر یک با فعالیت های خود هزینه هایی را به تولید تحمیل می کنند به طوری استان ها ، ت

 .که تولیدکنندگان ما در استان ها به جای تولید درگیر بخش های نظارتی هستند
افزود:   و کیفی شدن محصوالت داشته استوی با تاکید براینکه صدور گواهی ثبت ماده کودی تاثیر مثبتی بر فرایند تولید داخلی 

 .براین باورم که باید ثبت ماده کودی به جای فرایند سلیقه ای، طبق شیوه نامه عمل شود
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی، دربار کیفیت کودهای کشاورزی گفت: بحث بی کیفیتی کودهای 

کنند، زیرا تولیدات داخلی توسط موسسه تحقیقات آب تعدادشان کمتر از انگشتان دست است شایعه می تولید داخل را واردکنندگگان که
به بعد کیفیت محصوالت داخلی به مراتب باالتر از  ۰۰و خاک کشور رصد و پایش می شود و طبق آمار این موسسه از سال 

 .محصوالت وارداتی است
قانون اساسی را برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی اجرایی کند و برخی امور  ۷۷ل فرهادی اضافه کرد: انتظار می رود دولت اص

تولید و توزیع و قیمت گذاری را به بخش خصوصی که سرمایه گذاران این بخش هستند، بسپارد زیرا اکنون بخش عمده ای از 
شاورزی تامین می شودکودهای فسفاته و پتاسه مورد نیاز کشور از محل واردات توسط شرکت خدمات حمایتی ک . 

رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی معتقد است کودهای تولید داخل به مراتب با کیفیت تر از کودهای 
چین کودهای آماده مصرف از  وارداتی هستند زیرا اکنون بخش عمده شوندمیتامین   . 

وی افزود: بخش عمده تولیدکنندگان کودهای کشاورزی مواد اولیه خود را از محل واردات تامین می کنند به طور مثال یک شرکت از 
هزار تن مواد اولیه وارد کرده است ۵۰  ابتدای سال تاکنون . 

  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزاری فارس – 71/71/89تاریخ : 

ها را پر کردندهای داخلی جای خارجیهای کشاورزی بیش از نیاز کشور انبار شده است/ شرکتتمام نهاده  

های کشاورزی بیش از نیاز کشور در انبارها وجود دارد، گفت: سرپرست وزارت جهاد کشاورزی امروز با بیان اینکه تمام نهاده
ورزی در وهله نخست اتکا به تولید داخل و پس از آن وارد کردن دانش کشاورزی استسیاست وزارت کشا . 

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با حضور در هفتمین  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز عباس کشاورز
ها تأمین و بیش از نیاز انبار شده مام نهادههای کشاورزی با بیان اینکه در آستانه آغاز فصل زراعی بهار تنمایشگاه تخصصی نهاده

ها، نهادها و دولت باید در این زمینه ما را همراهی های جدیدی را در این دوره اعمال خواهیم کرد و سازمانگفت: ما سیاستاست،
 .کنند

دانش و علوم کشاورزی را از کشاورز اتکا به تولید داخل را برنامه اصلی عنوان کرد و گفت: در صورت نیاز ترجیح خواهیم داد 
 .کشورهای دیگر وارد کنیم

های خارجی های الزم را در این زمینه داشته باشند و با شرکتوی در این زمینه به بخش خصوصی اعالم کرد که تمام همکاری
 .مشارکت در زمینه انتقال دانش به داخل کشور را جلو ببرند

، نهادهای مالی و پشتیبان هم درخواست کرد که آماده این تغییر و تحوالت باشند سرپرست وزارت جهاد کشاورزی همچنین از دولت
ها یاری دهندو وزارت جهاد کشاورزی را در انجام این سیاست . 

ایمهای کشاورزی نداشتهکمبودی در نهاده *  
ها در داخل گفت: برخی از این نهاده ها حتی بیش از سال گذشته تأمین شده است،درصد برخی نهاده 11تا  41کشاورز با بیان اینکه 

های ما تأمین نیازها در داخل استشود و برخی هم وارد شده است اما همه سیاستتولید می . 
گفت: کشور اکنون در جنگ ها را عوض کنیم،وی با تأکید بر اینکه با توجه به اتفاقاتی که در کشور از لحاظ تحریم افتاده باید سیاست

های خود را مطابق با شود و ما تالش خواهیم کرد که برنامهها بیشتر میبرد و هر روز این فشارها از سوی دولتیاقتصادی به سر م
 .وضعیت فعلی و بر مبنای توسعه تولید ادامه دهیم

و نشان  های کشور اکنون فضای خیلی راحت و آرامی داردسرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تحریم اقتصادی گفت: نهاده
ها و سایر آبی، کمبود نهادهکنند و تا به االن هیچ گزارشی از گرانی، کمدهد که این خانواده کشاورزی به خوبی کنار هم کار میمی

های غذایی گزارش نشده استمکمل . 
ها را پر کردندهای داخلی جای خارجیشرکت *  

اند گفت: این اقدام آنها برخالف اینکه غذا و دارو هاده ما را ترک کردههای خارجی تولیدکننده نکشاورز با بیان اینکه برخی شرکت
اند و جای خالی آنها را پر های داخلی ما انعطاف خوبی را به خرج دادهها نیست انجام شده اما برای جبران این خأل شرکتجزو تحریم

اندکرده . 
های من مشارکت حداکثری بخش  گفتم یکی از سیاستطور که قبالً وی با تأکید بر حضور و نقش بخش خصوصی گفت: همان

گری را انجام دهد و با کمک آنها باید دانش را خصوصی در تولیدات بخش کشاورزی است و دولت باید در این زمینه تنها نقش تسهیل
 .به داخل کشور بیاورند

طوری که تولید بذر هیبرید را شروع کردیم و  سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: اقداماتی در این زمینه آغاز شده به
اند و باید تدریجی و پیوسته این راه را ادامه دهندتولیدکنندگان وارد صحنه شده . 

درصدی محصوالت کشاورزی 1افزایش  *  
درصدی محصوالت کشاورزی امسال اشاره کرد و گفت: این افزایش با کمک  1ها به رشد کشاورز در بخشی دیگر از صحبت

ولیدکنندگان نهاده و محققان صورت گرفته و این روند ما ادامه خواهد داشتت .  
ذرت را صد در صد در داخل تولید کردیم که تنها با تغییر سیاست  114بذر  80وی به تجربه تولید در گذشته اشاره کرد و گفت: سال 

توانیم شرایط مطلوبی را به ویژه برای تکثیر ی جدید میهاها صورت گرفت بنابراین اکنون هم با تغییر نگاه و اعمال سیاستو روش
 .بذر در کشور فراهم کنیم
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سازی باید سازی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: این خصوصیسرپرست وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر به خصوصی

  .افزایش یابد و من هنوز در این زمینه رضایتی ندارم
  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرگزاری فارس – 71/71/89تاریخ : 

قرار گیرند 0گروه کاالیی های کشاورزی باید در نهاده  

گفت: تأمین این  درصد در قیمت تمام شده تولید کشاورزی نقش دارند، 1تا  5ها معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نهاده

قرار گیرند 0ها باید در گروه کاالیی نهاده . 
کشاورزی در امور باغبانی امروز با بیان  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد

ها باید در دهند، تأکید کرد: در اختصاص ارز این نهادهدرصد قیمت تمام شده تولید را تشکیل می 1تا  5های کشاورزی اینکه نهاده

قرار گیرند 0گروه کاالیی  .  
ها مانند بذر، کود و سم در تولیدات بخش انواع نهادهها در تولیدات کشاورزی، گفت: با توجه به تأثیر وی با تأکید به نقش نهاده

تری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیردها با قیمت پایینکشاورزی باید فضای رقابتی تولید ایجاد شود تا این نهاده . 
ها به ه این نهادهطهماسبی همچنین به حمایت دولت از تأمین و اختصاص ارز برای این گروه کاال تأکید کرد و گفت: در صورتی ک

ها تسهیل خواهد شدمنتقل شوند، در تأمین نهاده 0گروه کاالیی  . 
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی منصوب شده، سیاست خود را در زمینه  به گزارش فارس، از زمانی که عباس کشاورز به عنوان

اعالم کرده است ها و ارز نیمایی برای محصول نهاییبرای نهاده 4011اختصاص ارز، اختصاص ارز  . 
های واسط تخصیص یابد در قیمت تمام شده نهایی مؤثر خواهد شد، اما اگر ارز دولتی کشاورز معتقد است که اگر ارز دولتی به نهاده

شودبه محصول نهایی تخصیص یابد، باعث عدم شفافیت و گرانی کاالهای اساسی می .  
در گرو غذای سالم عنوان کرد و گفت: به این جهت محصوالت کشاورزی  های خود سالمتی راطهماسبی در بخش دیگری از صحبت

توان غذای سالم و در عین حال مغذی را تولید کردها میبسیار مهم است و با تأمین نهاده . 
ه های کشاورزی خبر داد و گفت: کود کشاورزی نسبت به یک سال گذشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از تأمین مطلوب نهاده

شود. این افزایش تولید به درصد تولید بیشتری شده است، اما به این مفهوم نیست که کود در بخش کشاورزی بیشتر استفاده می 08

های کودپاشی است که تقاضا را بیشتر کرده استهای مناسب و اصالح روشدلیل بارندگی . 
ای باشد که شود، اما این کود باید به اندازهبرابر می 8رزی تولید محصوالت کشاو کوددهی به گزارش فارس، به ازای یک کیلوگرم

ای در محصوالت کشاورزی ایجاد نکندماندهباقی .  
مدت عنوان کرد و گفت: یکی از عمده دلیل درصدی برنامه تأمین کود در مقایسه با برنامه طوالنی 45طهماسبی همچنین از رشد 

سب استرشد محصوالت کشاورزی تأمین بذر و کود منا .  
تواند ها میهای تغییر شیوه کاشت از بذر به نشا به منظور کاهش مصرف آب اشاره کرد و گفت: این روشوی همچنین به سیاست

ای و کاهش سموم پرخطر استتولید کشور را متحول کند، همچنین سیاست دیگر کشت گلخانه . 
 لینک خبر
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