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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

 ویر اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبع اصلی و برای دستیابی به خبردر من

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و  و آب  کشاورزی طالعات راهبردیمرکز ملی ماخبار تهیه شده در سایت 

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب
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 آب
 ایرنا – 31/8/88تاریخ : 

 های مرتبط باشدانتقال آب دریا دستور کار همه دستگاه

 عالی آب باشد وار شورایمعاون اول رئیس جمهوری گفت: تامین بخشی از آب مصرفی کشور از دریا باید در دستور ک -ایرنا-تهران
 ها و مراجع اجتماعی موثر فرهنگ سازی الزم در این زمینه را انجام دهد. این شورا با کمک رسانه

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در چهلمین جلسه 
آبی و برنامه ریزی برای تامین آب مورد نیاز کشور، گفت: تامین بخشی از آب مصرفی عالی آب با تاکید بر مدیریت منابع شورای

ها و مراجع اجتماعی موثر فرهنگ سازی الزم در عالی آب باشد و این شورا با کمک رسانهکشور از دریا باید در دستور کار شورای
 این زمینه را انجام دهد.

عالی آب موضوع انتقال آب دریا به مناطق مرکزی و کم آب کشور را با محوریت شورای ها و نهادهاوی با بیان اینکه همه سازمان
های مختلف مالحظات اجرای این دستور از جمله نحوه به عنوان یک اولویت و مساله اساسی در نظر بگیرند، اظهار داشت: دستگاه

رد بررسی دقیق قرار دهند و در صورت لزوم مصوبه زدایی و مصرف بهینه آب شیرین شده را موبرداری از آب دریا، نمکبهره
 مورد نیاز از مجلس شورای اسالمی نیز اخذ شود.

رود، افزود: توسعه های هر کشوری به شمار میترین بخشمعاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه سواحل جزو توسعه یافته
بوده و اقدامات مناسبی به ویژه در حاشیه خلیج فارس و دریای  یازدهم و دوازدهم موضوعی حائز اهمیت سواحل کشور در دولت

های اقتصادی و صنایع نیازمند آب در این عمان و سواحل مکران انجام شده است و تالش گردیده تا با استفاده از آب دریا، فعالیت
 مناطق رونق و توسعه پیدا کند.

رویه آب در کشور، تصریح کرد: باید از همه و پرهیز از مصرف بیجهانگیری با تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ مصرف بهینه 
 های موفق دنیا در زمینه استحصال و مصرف صحیح آب استفاده کنیم.ها و روشفناوری

وزیر نیرو نیز در این جلسه با اشاره به میزان نزوالت جوی در سال جاری و پیش بینی ها از میزان بارندگی، گزارشی از چگونگی 
 استان کشور از دریای عمان و خلیج فارس ارائه کرد. ۷۱کسری آب شرب و صنعت برای  تامین

هایی بتوانیم باید در بلندمدت با اجرای طرح اظهار داشت: ۸۹های روزهای نخست سال وزیر جهادکشاورزی نیز با اشاره به بارش
 منابع آبی کشور را به خوبی مدیریت کنیم.

 ۷۲۹۱میلیون متر مکعب برای افق  ۷۸۹۱کمبود ساالنه آب شرب و صنعت مجموعا به میزان  بر اساس گزارش وزارت نیرو؛
 محاسبه و مقرر گردیده است با همکاری بخش خصوصی تامین این کمبودها با اجرای طرح های نمک زدایی و انتقال صورت پذیرد.

ن آب شرب برای برخی از استان ها در فالت مرکزی در این جلسه همچنین بر اساس تصمیمات قبلی شورای عالی آب مطالعات تامی
 ایران مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت تا وزارت نیرو مطالعه تفضیلی و اجرا را به انجام رساند.

در این نشست بر اساس تصمیمات شورای عالی آب، ریاست کارگروه های احیاء زاینده رود و نیز ساماندهی کارون بزرگ به معاون 
 یس جمهور محول گردید.اول رئ

  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 8/8/88تاریخ : 

 زندران های ماهای تعلل درالیروبی رودخانهآسیب

های استان و ضرورت الیروبی به چشم آید، های اخیر در مازندران باعث شد تا شرایط بحرانی و خاص رودخانهسیالب -ایرنا-ساری
 موضوعی که از نگاه کارشناسان تعلل در آن سبب خسارات بیشتر می شود. 

گیاهی در باال دست استان مازندران سبب شد تا با کمترین اعتنایی به الیروبی رودخانه هاو از بین بردن پوشش به گزارش ایرنا، بی
بارندگی سیالب به بار اید،معضلی که همه ما اگاه هستیم چراکه نسبت به قواعد و مقررات حریم رودخانه ها، نریختن انواع زباله به 

ها بی توجهی کرده و در واقع اصال ویژه نخاله های ساختمانی به داخل رودخانه و برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه 
 ایم.رعایت نکرده

طبق اظهارات کارشناسی مدیریت بحران استان از سیالب سال گذشته عمده دلیل خسارت سنگین بر زمین های کشاورزی و واحدهای 
 ست.مسکونی در شهرها و روستاها بی توجهی به الیروبی رودخانه ها و پاک سازی نشدن سردهنه های پل ها بوده ا

هزار هکتار از  ۲۶۱رشته رودخانه اصلی و فرعی که بیشتر آن از وسط شهرها و روستاها می گذرد حدود  ۷۹۱در استان مازندران 
 اراضی زراعی و باغی استان را به روش های مختلف مشروب می کند.

هزار هکتار زمین های زراعی 89و در سیل اواخر زمستان سال گذشته و اوایل بهار امسال به بیش از هفت هزار واحد مسکونی 

 هزار میلیارد لایر خسارت وارد شد.31باغی در مازندران به میزان 

بپذیریم وقتی جریان آب مسیرش را پیدا نکند و در واقع موانع مسیر عبور آب رودخانه ها پاک سازی نشود، باید منتظر عواقب تغییر 
 ه ها بدانند که خودشان نخستین قربانی این خطر هستند.مسیر آب باشیم و در این متجاوزان به حریم رودخان

 اظهارات چند کشاورز 
یکی از کشاورزان بخش الله آباد شهرستان بابل گفت که رودخانه های فرعی زیادی متصل به رودخانه اصلی بابلرود در این بخش 

ز ) بیل مکانیکی ( را به مدت چند روز برای وجود دارد که باید الیروبی شوند اما مسووالن حتی یک دستگاه خودروی مورد نیا
 الیروبی در نظر نمی گیرند تا دغدغه مردم کاسته شود.

سید هادی رسولی از "وازرود"، "کاری پی" ، "هتکه رود" و "کهررود" به عنوان رودخانه های فرعی نسبتا مهم و بزرگ با صدها 
با توجه به شرایط خاص رویش انواع علف های هرز و صد البته بی  سردهنه کشاورزی نیازمند به الیروبی اشاره کرد و افزود:

توجهی به رعایت هموار نکردن رودخانه ها توسط برخی کشاورزان، تمیز کردن رودخانه به صورتی دستی و سنتی غیرممکن بوده 
 و نیازمند بیل مکانیکی است.

با کاشت انواع درخت در حریم و حتی داخل رودخانه ها و وی توضیح داد: در یک دهه اخیر با افزایش تقاضای چوب، کشاورزان 
 ریختن شاخه و برگ های آن به داخل رودخانه ، شرایط وخیمی به لحاظ عبور جریان آب بوجود آورده اند.

این کشاورز گفت: کم بارشی و کاهش محسوس دبی آب رودخانه ها سبب شد تا هموار بودن رودخانه و اهمیت الیروبی تا سال پیش 
مورد بی توجهی قرار بگیرد اما با بارندگی های نسبتا شدید،باال آمدن آب و در نتیجه طغیان رودخانه ها همراه با خسارت شدید در 

 اسفند سال پیش و فروردین سال جاری، کشاورزان را به تکاپو انداخته است.
یز با بیان این نکته که همواره در رودخانه های فرعی یکی از روستائیان بخش کلیجانروستاق ساری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ن

 منتهی به تجن شاهد انواع شاخ و برگ های درختان هستیم، گفت که این نشانه قطع درختان در باال دست است.
گ وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: افراد سودجو عالوه بر بریدن درختان، برای پاک کردن جرم خود شاخه و بر
های درختان را به راحتی به داخل رودخانه ها می ریزند و سبب هموار شدن بستر رودخانه و در نتیجه مسدود شدن مسیر آب می 

 شوند.
ها را نداشته است و با تهدید دستجمعی اهالی مواجه می وی ادامه داد: در سال های گذشته کسی جرات ریختن نخاله به داخل رودخانه

 به کسی کاری ندارد و نسل جدید اصال به این موضوعات توجه ندارند. شد اما امروزه کسی
این کشاورز که خود را صاحب یک هکتار باغ مرکبات و زمین برنجکاری دانست،به سیالب آخرین هفته سال گذشته اشاره کرد و 

و مسدود شدن مسیر جریان آب بخش  هاگفت اگرچه میزان بارندگی باال بوده است اما فقط به خاطر گیر کردن چوب بر روی سردهنه
 زیادی از باغ مرکبات و زمین کشاورزی منطقه دچار خسارت شده است.

وی گفت: تمیز کردن رودخانه با دست و بدون بیل مکانیکی مقدور نیست و برای الیروبی باید مسئوالن طبق یک پروژه الیروبی 
 اقدام کنند.

ز در این خصوص گفت که الیروبی نشدن رودخانه های بزرگ و کوچک، کوچک یکی از کارشناسان آب منطقه ای مازندران نی
بودن نهرها و متناسب نبودن این آبراه ها با حجم آب ورودی به هنگام بارندگی موجب وقوع سیالب شده و خسارت های هنگفتی به 

 بخش های مختلف به ویژه کشاورزی وارد می کند.
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ودخانه های مازندران به ویژه انهار کشاورزی عزم ملی می خواهد تا این طرح ها در همه هادی نیک اختر افزود: برای الیروبی ر
 آبراه های استان به سرعت اجرایی شود.

وی دخل و تصرف حریم و بستر، وقوع سیالب های متناوب، توزیع نامناسب آب، به هم خوردن ساختار فیزیکی رودخانه ها و کندی 
 شگی بهره برداران آب را از جمله مشکالت الیروبی نشدن رودخانه ها و نهرها برشمرد.عبور آب و وجود دغدغه های همی

 ها استی شهری برعهده شهرداریها در حوزهالیروبی رودخانه
قانون شهرداری ها در حوزه ی شهری، الیروبی  ۱۶و  ۱۱مدیر کل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به این که برابر ماده 

ه در انهار و چه در حریم از جمله وظایف شهرداران است ، گفت که سیالب اخیر در استان سبب شد تا سندی برای رودخانه ها چ
 تامین منابع مالی جهت مقابله با سیل و سیالب تهیه و تنظیم شود.

انه ر استان مازندران متاسفمحمد نظری توضیح داد: استان های گیالن و گلستان از منابع اعتباری سیل و سیالب استفاده میکنند اما د
این مهم مغفول ماند اما با تالش های استاندار مازندران و تکلیف دستوری که برای شرکت آب منطقه ای تعیین شد، سند سیالب استان 

 مازندران تهیه و در جلسه شورای برنامه ریزی استان نیز به تصویب رسید.
منابع ملی سیل و سیالب بهره مند شد و پیش بینی می شود در سالهای  ۷۹۸۹ وی گفت: اکنون مازندران از ردیف ملی بودجه سال

 آینده مشکالت ناشی از سردهانه و سیالب رودخانه ها کمتر شود .
 الیروبی رودخانه های مازندران در حد اعتبارات 

های مهم استان در مسیر رودخانه کیلومتر از مناطق آسیب پذیر ۷۱۱ای مازندران از الیروبی و اصالح مدیرعامل شرکت آب منطقه
سال جاری خبر داد و گفت: بعد از سیل اواخر سال گذشته و اوایل امسال با شناسایی نقاط آسیب پذیر در رودخانه های مهم چشمه کیله 

 کیلومتر انجام شد که همچنان ادامه دارد.۷۱۱، تالر، تجن و بابلرود اصالح مسیر و الیروبی 
بود اعتبارو طلبکاری پیمانکاران، ماشین آالت و تجهیزات آنان مشغول الیروبی و طرح های تثبیت حریم و وی افزود : به رغم کم

 دیواره سازی رودخانه ها در حال اجرا است.
یخشکی تاکید کرد :زهکش های مسدود شده در محدوده شهرها، روستاها و اراضی کشاورزی باید بازگشایی شوند تا در صورت 

 ی مشکالتی بوجود نیاید.بارش های پائیز
ها در بارندگی های پائیزی امسال بند، دیوار ساحلی و الیروبی رودخانههای پیشگیرانه نظیر سیلوی اظهار داشت: با اجرای طرح

 خسارتی در پی نداشته است.
در حال الیروبی هستند تا در  های سیل خیز رودخانه های مازندراندستگاه بیل مکانیکی در گلوگاه 06وی ادامه داد: اکنون بیش از 

 صورت بروز سیالب های احتمالی در آینده ، خسارتی وارد نشود.
یخشکی گفت که بیشتر رودخانه های مازندران سردهنه های سنتی دارند و این سردهنه ها از این حیث مهم است که با باال آمدن آب، 

کنیم، آب در زمین های کشاورزی و منازل مردم سرازیر شده و بستن آن دشوار می شود و در صورتی که نتوانیم آن را مهار 
 خسارت های سنگینی را بر جای می گذارد.

وی توضیح داد: از سویی دیگر بیشتر پل های روی رودخانه های مازندران عرض کمی داشته و گوشواره های آن افتاده است که این 
آمدن سطح آب ها و جاری شدن آب رودخانه در معابر و خیابان ها می  امر در زمان افزایش بارندگی باعث انباشت رسوب و باال

 شود.
ای مازندران بر لزوم اقدامات پیشگیرانه برابر سیالب تاکید کرد و گفت که یکی از مهمترین راهکارهای مدیر عامل شرکت آب منطقه

 پائین دست و باال دست استان است.های کشاورزی در ها و زمینمشارکت مردم در مدیریت سیالب پاکسازی سردهنه پل
ها بر اساس شناسایی نقاط آسیب پذیر ابراهیم یخکشی افزود: با توجه به احتمال وقوع سیالب ،عملیات الیروبی و ساماندهی رودخانه

ز و مخابرات و تر در حال انجام است و در این زمینه به حمایت همه جانبه دیگر نهادها از جمله دستگاه های خدماتی آب ، برق ، گا
 صد البته مردم نیاز داریم.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران گفت که بانک اطالعاتی ماشین آالت و تجهیزات کمک رسانی دستگاه های مختلف باید تکمیل شود 
 و درختان مسیر رودخانه ها نیز که مانع جریان سیل می شوند پاکسازی شوند.

ده است که خطوط لوله آب، گاز، نفت و خطوط انتقال برق به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی که یخکشی با بیان اینکه تجربه نشان دا
از مسیر کوه ، جنگل و رودخانه ها مازندران عبور می کند و همواره در مناطق آسیب پذیر و سیالب قرار دارند، گفت: کارشناسان 

 باید نسبت به بازمهندسی آن اقدامات الزم را انجام بدهند.
نقش مردم را در مدیریت سیالب به ویژه در بخش پیشگیری، مقابله و مشارکت مالی مهم برشمرد و گفت: واقعیت موضوع این  وی

است که مردم همیشه در مدیریت سیالب قبل از دستگاه ها در صحنه حضور دارند و انصافاً در همین سیالب گذشته اقدامات خیلی 
 خوبی انجام داده اند.

 مهندسی رودخانه های مازندران  تهیه طرح جامع
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران به وجود طرح مهندسی رودخانه های مهم استان با شناسایی ظرفیت های گردشگری ، تولید 
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ل انرژی برق آبی ، ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و تعیین حد بستر و حریم اشاره کرد و گفت که مطالعه اولیه این طرح از سا
 هزار کیلومتر از رودخانه های استان دارای طرح جامع هستند.2آغاز شده و اکنون  3180

یخکشی توضیح داد: همسو با اجرای طرح مطالعات جامع رودخانه های مازندران ، کار نقشه برداری از مناطق آسیب پذیر رودخانه 
 و مشخص شده است.های استان انجام و حد بستر ، حریم و پهنه بندی سیالب نیز تعیین 

 
وی گفت: مهندسی و نقشه برداری از بیشتر مسیرهای رودخانه های تجن ساری ، سیاهرود و تالر قائمشهر ،چالکرود تنکابن ، 

 سردآبرورد چالوس و بابلرود بابل انجام شده است و همچنان ادامه دارد.
 الیروبی رودخانه های مهم اولویت مدیریت بحران 

ن مازندران الیروبی مناطق آسیب پذیر رودخانه های مهم را اولویت مدیریت بحران استان دانست و در عین مدیرکل مدیریت بحرا
حال یکی از مشکالت استان را نبود پیمانکاران قوی در اجرای طرح های الیروبی و کمبود اعتبار دانست و گفت که الیروبی 

 ر رودخانه( به پیمانکار در حال انجام است.ها به صورت تهاتر )پرداخت هزینه با مصالح بسترودخانه
علی اصغر احمدی افزود: اگرچه در سال جاری طرح الیروبی رودخانه ها از بودجه ملی و با تاکید استاندار مازندران از اعتبار 

 بیشتر استانی برخوردار شده است ، اما این طرح به رغم همه تالش به کندی در حال انجام است.
مبلغ اعتبار ،اظهار داشت: طبق مصوبه شورای تامین مازندران موضوع تهاتر در الیروبی رودخانه های استان در وی بدون اعالم 

حال انجام است و دستگاه های نظارتی عالوه بر آکاهی از مفاد قرارداد بر روند اجرای طرح الیروبی توسط پیمانکاران سرکشی 
 مداوم دارند.

فت که الیروبی ، دیواره سازی و ساماندهی نقاط آسیب پذیر شناسایی شده رودخانه های مازندران مدیرکل مدیریت بحران مازندران گ
 بر اساس اعالم شرکت آب منطقه ای با قوت در حال انجام است.

 ایاحمدی گفت با توجه به خطر سیالب ناشی از بارندگی های پائیزی و طبق هشدار هواشناسی، مدیریت بحران شرکت آب منطقه
 ندران نیز همواره به حالت آماده باش قرار دارد و تمام امکانات و تجهیزات برای جلوگیری از طغیان رودخانه ها فراهم است.ماز

 
  لینک خبر
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 آب 
 خبرنگاران جوان  – 31/8/88تاریخ : 

 

های آبخیزمیلیون هکتار از عرصه ۵۲۱آبخیزداری در  ضرورت اجرای فعالیت  
میلیون هکتار عرصه  ۷۹۱ها به منظور رونق تولید در بخش کشاورزی گفت: براین اساس حسین پور با تاکید بر پایداری روستا

های آبخیز نیازمند اجرای فعالیت آبخیزداری و آبخوان داری استحوزه . 
ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت و گو با سین پور مدیر کل دفتر کنترل سیالب و آبخیزداری سازمان جنگلابوالقاسم ح

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار ها در پی ، درباره آخرین اقدامات سازمان جنگلجوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

ها اظهار کرد: مسائل مربوط به بحران سیل در کوتاه مدت در ها برای وقوع مجدد سیل در برخی استانهای اخیر و نگرانیبارش
و اقدامات پیشگیرانه در ها نیست و آنچه که در حوزه مدیریت آبخیز باالدست در ارتباط با بحث سیالب حوزه وظایف سازمان جنگل

افتد، بر عهده ماستبلندمدت اتفاق می . 
های آبخیزداری و آبخوان داری از جمله اقدامات پیشگیرانه از سیل در ها و مراتع و اجرای طرحوی با اشاره به اینکه حفظ جنگل

اقداماتی در حوزه آبخیزداری و آبخوان  رود، افزود: طی سال گذشته و امسال در ارتباط با کاهش خسارت سیلبلندمدت به شمار می
 .داری صورت گرفته که در شرف اتمام است

میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان داری صورت گرفته است  ۹.۱حسین پور ادامه داد: طی سال گذشته و امسال در مجموع 
مااینکه در سیل اخیر در مناطقی که عملیات میلیون هکتار، خسارت کاهش خواهد یافت، ک ۹.۱که در صورت وقوع سیل در این 

درصد کاهش یافته بود ۱۱آبخیزداری و آبخوان داری صورت گرفته بود، به طور متوسط خسارت سیل  . 
ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه در برخی موارد اجرای عملیات مدیر کل دفتر کنترل سیالب و آبخیزداری سازمان جنگل

کند، گفت: البته خسارت سیل تابع عوامل مختلفی همچون ن داری صد درصد از خسارت سیل پیشگیری میآبخیزداری و آبخوا
گردد که این موارد در حیطه آبخیز باال دست قرار بازگشت سیل، فعل و انفعاالتی که در مسیر سیالب در حال انجام است، بر می

گیردنمی . 
ها قرار های باالدست به تناسب منابعی که در اختیار سازمان جنگلن داری در حوزههای آبخیزداری و آبخواوی ادامه داد: فعالیت

گیرد، در سطح کشور در حال انجام استمی . 
های اجرایی از جنس عملیات مکانیکی با پیشرفت هزار نقطه در سطح کشور، فعالیت ۷۱به گفته حسین پور، بنابر آمار در بیش از 

م شده است و در برخی نقاط به طور کامل فعالیت خاتمه پیدا کرده و به بهره برداری رسیده استدرصد انجا ۱۱فیزیکی بیش از  . 
های آبخیزداری و آبخوان داری بیان کرد: با توجه به عنایت مقام این مقام مسئول درباره آخرین جزئیات تخصیص اعتبارات پروژه

یابد که های آبخیزداری و آبخوان داری اختصاص میبه اجرای پروژهمیلیارد تومان اعتبار  ۱۱۱معظم رهبری امسال یک هزار و 
تر مرحله نخست تخصیص صورت گرفته و هم اکنون منتظر تخصیص مرحله دوم هستیم که امیدواریم این موضوع هر چه سریع

 .انجام شود
یابدتن در هکتار کاهش می ۸فرسایش خاک به واسطه عملیات آبخیزداری تا  :بیشتر بخوانید  

های آبخیزداری و آبخوان داری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با برابری اعتبارات پروژه ۹وی از افزایش حداقل 
ری و آبخوان داری صورت گرفته که حاصل این ای به اجرای عملیات آبخیزداسال اخیر، توجه ویژه ۹عنایت مقام معظم رهبری طی 

های های اجرایی قرار گرفته است، هر چند به دلیل آبخیزهای کشور تحت پوشش فعالیتمیلیون هکتار از آبخیز ۹.۱امر آن است که 
لف را تحقق بخشیم چرا گسترده کشور نیازمند منابع بیشتری هستیم تا بتوانیم اهداف قانون گذار در برنامه ششم توسعه در مناطق مخت

های آبخیز کشور برای تمامی مسئوالن و مردم مشخص که در سیل اخیر، تاثیر عملیات اجرای آبخیزداری و آبخوان داری در حوزه
 .شد

یل ها با اشاره به اینکه سیل واقعیتی انکار ناپذیر است، اظهار کرد: ایران کشوری سمدیر کل دفتر سیالب و آبخیزداری سازمان جنگل
ها و مراتع با اقدامات پیشگیرانه خیز است که پدیده سیل به سبب شرایط اقلیمی و قهری رخداد قطعی است، از این رو سازمان جنگل

 .آبخیزداری و آبخوان داری در نظر دارد که میزان وقوع سیل در مناطق مختلف را کاهش دهد
د مناطق کشور سیل خیزی ناچیز است و در مابقی نقاط کشور امکان سیل درص ۲های پهنه بندی تنها در وی ادامه داد: براساس نقشه

های آبخیزداری و آبخوان داری در به تعویق انداختن وقوع سیل نقش مهمی دارد که برای دهد فعالیتوجود دارد که این امر نشان می
 .تمامی مسئوالن ملموس است

های آبخیزداری و آبخوان داری در کشور ها با اشاره به اهمیت اجرای پروژهمدیر کل دفتر کنترل سیالب و آبخیزداری سازمان جنگل
گفت: حفظ خاک، کنترل رسوب و مهار فرسایش به مباحث مدیریت ریسک سیل، پیشگیری از خسارت سیل، حفظ آب، پایداری آب 
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یزداری و آبخوان داری به شمار های آبخهای طبیعی در سطح کشور از جمله مزایای فعالیتهای طبیعت و اکو سیستمدر چرخه
رودمی . 

های آتی های آبخیزداری و آبخوان داری در برنامهحسین پور در پایان با تاکید بر اختصاص منابع اعتباری بیشتر به اجرای پروژه
های که در سالرود های آبخیزداری و آبخوان داری در کاهش خسارت سیل انتظار میتصریح کرد: با توجه به اهمیت اجرای فعالیت

ها اختصاص یاید تا ضمن عقب ماندگی گذشته در این حوزه، متناسب با نیاز کشور که آتی، اعتبارات بیشتری به اجرای این پروژه
ها به منظور رونق تولید بویژه در بخش کشاورزی و عرصه منابع کند، اعتبارات به پایداری روستاشرایط اقلیمی و آبی ایجاب می

های آبخیز نیازمند اجرای فعالیت آبخیزداری و آبخوان میلیون هکتار عرصه حوزه ۷۹۱ص یابد چرا که هم اکنون طبیعی اختصا

 .داری است
  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 32/8/88تاریخ : 

 های گلستان بهبود یافتآبدهی رودخانه

های امسال عالوه بر کم کردن دغدغه خشکسالیهای اخیر، ارشای گلستان گفت که بمدیرعامل شرکت آب منطقه -ایرنا  -گرگان 
 های استان را بهبود بخشیده و نگرانی کمبود منابع آبی رودها را کاهش داد. وضعیت آبدهی رودخانه

های سطحی استان علی نظری روز یکشنبه در نشست تخصصی بررسی دستاوردها و چالش های طرح زهکشی و کنترل رواناب
 ۱.۹میلیون مترمکعب بود امسال با افزایش  ۱.۶گرگان اظهار داشت: به عنوان مثال آبدهی رودخانه اترک که سال گذشته گلستان در 

 میلیون مترمکعب رسید. ۹درصدی به 
میلیون مترمکعب و آبدهی گرگانرود از  ۹.۱میلیون متر مکعب سال گذشته به  ۷.۹وی بیان کرد: همچنین آبدهی رودخانه قره سو از 

 میلیون مترمکعب افزایش یافت. ۷۹.۶میلیون مترمکعب پارسال به  ۹.۱۹
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: با وجود بیشتر شدن آبدهی امسال رودخانه های گلستان در مقایسه با سال گذشته، این 

 رقم نسبت به دوره دراز مدت کاهش یافته است.
کیلومتر طول دارد که بیشتر آنها در امتداد شرق به غرب جریان داشته و در نهایت  ۱۱۱رودخانه های استان گلستان دو هزار و 

 وارد دریای خزر می شود.
میلیون  ۹۹۹های کم عمق استان های کم عمق و عمیق گلستان اشاره کرد و گفت: حجم سفرهنظری همچنین به افزایش ذخیره آبخوان

 میلیون مترمکعب بیشتر شد. ۹۱های عمیق نیز خیره سفرهمترمکعب نسبت به سال قبل افزایش یافته و ذ
 ۹۱میلیون مترمکعبی سدهای استان تاکنون حدود  ۹۶۹.۱وی با اشاره به وضعیت آبگیری سدهای گلستان گفت که از مجموع حجم 

 ۹۱سدهای استان میلیون مترمکعب آبگیری شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته میزان آبگیری  ۱۲.۲درصد ظرفیت معادل 
 درصد حجم کلی سدها بود. ۷۱میلیون مترمکعب معادل 

 ۷۹متر باران در گلستان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلی ۱۶وی ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری )مهرماه( 
 درصد بیشتر شده است.  ۱ساله  ۹۱درصد کاهش و نسبت به میانگین بلندمدت 

 هزار هکتار از زمین های گلستان ۷۹زهکشی 
 ۷۹ای گلستان همچنین به اجرای طرح زهکشی اراضی کم بازده استان اشاره کرد و گفت: این طرح در مدیرعامل شرکت آب منطقه

قه های منطدشت هزار هکتار از اراضی اولویت دار که بیشتر در شمال استان قرار دارند در دست اجراست که با تکمیل آن سیالب
 های ناشی از آن کاهش خواهد یافت.مهار و خسارت

هزار هکتار از  ۲۱۱آغاز شده و تاکنون مطالعه ۹۹به گفته وی پیگیری اجرای طرح زهکشی در زمین های استان گلستان از سال 
 زمین های نیازمند اجرای این طرح پایان یافته است.

دار گلستان هزار هکتار از اراضی اولویت ۹۹۱اجرای طرح زهکشی در  نظری اضافه کرد: دولت با جمع بندی نظرات کارشناسان،
 هزار هکتار مصوب شد. ۱۹را تصویب کرد که در مرحله نخست اجرای زهکشی در 

هزار هکتار با پیشرفت  ۷۹به بهره برداری رسید و اجرای آن در  ۸۶هزار هکتار از اراضی سال  ۷۱وی گفت: طرح زهکشی در 
 را است.درصد در حال اج ۶۱

هزار هکتار دیگر از زمین ها اولویت دار استان اواخر  ۶مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: همچنین قرارداد زهکشی 
 سال قبل بسته شده و مقدمات اجرایی آن در حال انجام است.

های گلستان با هدف معرفی  تخصصی دستاوردها و چالش های پیشرو طرح های زهکشی و کنترل رواناب -نشست یک روزه علمی 
هزار هکتاری استان، معرفی اقدامات انجام شده و چالش های پیش رو، هم اندیشی  ۹۹۱طرح های زهکشی و کنترل سیالب اراضی 

آب ) آب های حاصل از سامانه زهکشی( با در خصوص چگونگی اجرا و بهره برداری مطلوب از این طرح و مدیریت تخلیه زه
 آب و آب های شور منطقه در گرگان برگزار شد.محیط زیست ، ظرفیت های بهره گیری از زهلحاظ ضوابط حفظ 

در این نشست، گزارشی از شبکه زهکشی منطقه گمیشان، بررسی کیفیت آب های برگشتی و چگونگی بهره وری بهینه از آن، فرایند 
زی در ایران و توجیه پذیری آن از سوی دو عضو اصالح پس از اجرای طرح های زهکشی در اراضی دیم و بررسی تجربه شورور

هیات علمی گروه آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، رییس گروه کار شبکه های آبیاری و زهکشی کمیته ملی و 
 کارشناسان ارایه شد.

  لینک خبر
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 آفات
 ایرنا  – 39/8/88تاریخ : 

 مبارزه با ملخ صحرایی در سیستان و بلوچستان آغاز شد

ای هرئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت:مبارزه با موج جدید ریزش ملخ صحرایی در شهرستان -ایرنا -زاهدان
 چابهار ،سرباز، نیکشهر و فنوج این استان آغاز شد. 

شنبه در نشست ستاد گیاه پزشکی سیستان وبلوچستان اظهار داشت: براساس هشدار دبیر کمیسیون مبارزه حیدر زورقی روز سهغالم 
با ملخ صحرایی فائو مبنی بر احتمال مهاجرت مجدد ملخ صحرایی از مناطق تولید مثل تابستانه در مرز بین کشورهای هند و پاکستان 

های چابهار ،سرباز، نیکشهر و فنوج اینک در بخشی از شهرستانبویژه جنوب استان این آفت همبه سوی نوار ساحلی دریای عمان 
 مشاهده شده است.

 اینک بیشترین ملخ صحرایی در شهرستان فنوج در جنوب سیستان و بلوچستان گزارش شده است.وی افزود: هم
به فرا رسیدن فصل کشت محصوالت زراعی و افزایش رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه 

تواند یک خطر جدی برای بخش های بالدار به این مناطق میهای اخیر حرکت ملخسبزسبزی در مناطق جنوبی استان براثر بارندگی
 کشاورزی محسوب شود.

ستان با بسیج تمام امکانات مبارزه با این وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان پارسال در هجوم ملخ صحرایی به این ا
 هکتار از مراتع منطقه انجام داد و مانع آسیب رسانی به بخش کشاورزی شد. ۱۹۱هزار و ۹۷۷آفت را در سطح 

زورقی اظهار داشت: ضروریست کشاورزان در صورت مشاهده این آفت مراتب را به نزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی شهرستان 
 ند.اطالع رسانی کن

خورند، این نوع ملخ قدرت پرواز بسیار های هرز را میهای صحرایی تمام گیاهان زراعی، باغی و حتی علفبه گزارش ایرنا ملخ
 کیلومتر پرواز کند. ۷۱۱تواند تا زیادی دارد و در یک شبانه روز می

 کند. تواند مهاجرتملخ صحرایی از کشوری به کشور دیگر و از استانی به استان دیگر می
های میوه، علوفه، غالت، صیفی و مراتع ها، باغهای مختلف ازجمله جنگلها در مسیر عبور خود با تغذیه از سبزینهاین نوع از ملخ

 شوند.برند و با توجه به قدرت تخریبی باالیی که دارند باعث قحطی در منطقه نیز میرا از بین می

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 31/8/88تاریخ : 

 تعرفه واردات گوشت از کشورهای حوزه اوراسیا کاهشی شد

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس توافق تجاری ایران و  -ایرنا  -هران ت
درصد به  ۹۶کشورهای حوزه اوراسیا، تعهد تعرفه ترجیحی ایران برای واردات گوشت گوسفندی تثبیت و برای گوشت گوساله از 

 درصد کاهش یافت.  ۷۹
روز دوشنبه در نشست خبری خود درباره موافقتنامه تجاری جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عضو « س ولی هللا فریادر» 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: تاکنون بخشی از گوشت قرمز مورد نیاز کشور از برزیل تامین می شود که در موافقت نامه با 
 ورهای یادشده با تعرفه های ترجیحی تامین شود.کشورهای حوزه اوراسیا مقرر شد بخشی از این محصول از کش

میلیون دالر گوشت قرمز از برزیل تامین می شد و این درحالیست که توانمندی کشورهای حوزه  ۱۹۱به گفته وی، پیش از این ساالنه 
رهای اوراسیا دریافت میلیون دالر است که در مقابل این موضوع، ترجیحاتی از کشو ۶۱۱اوراسیا سالیانه برای تامین گوشت قرمز 

 خواهد شد.
درصد برشمرد و تصریح کرد: کل تعهدات ایران به کشورهای  ۹۹فریادرس کاهش تعرفه ترجیحی برای کشورهای حوزه اوراسیا را 

کد تعرفه به صورت فریز )ثابت( و براساس  ۹۹کد تعرفه از تعهدات کاهشی و  ۶۱قلم کاال است که از این تعداد  ۸۹حوزه اوراسیا 
 بود. ۹۱۷۱وضعیت موجود در سال 

درصد بوده که همین تعرفه پابرجا خواهد ماند و چنانچه ایران تعرفه اش را  ۷۱بین پنج تا  ۹۱۷۱به گفته وی، تعرفه ذرت در سال 
 برای سایر کشورها افزایش دهد، این افزایش شامل حوزه اوراسیا نخواهد شد.

ت ترجیحاتی لحاظ شده است، اضافه کرد: در بخش غالت همچون ذرت و جو تعرفه این مقام مسئول با بیان اینکه در بخش حبوبا
 تعیین شده است. ۹۱۷۱براساس وضعیت موجود سال 

میلیون دالر  ۹۹۱میلیون دالر عنوان کرد و گفت: تاکنون  ۶۱۱دو میلیارد دالر و جو را  ۸۹وی ارزش واردات ذرت را برای سال 
ورهای حوزه اوراسیا وارد کرده ایم که باید براساس این موافقت نامه تجاری این رقم افزایش میلیون دالر جو از کش ۲۶۱ذرت و 

 یابد.
 درصدی تعرفه صادرات محصوالت ایرانی به حوزه اوراسیا ۱۷تا  ۹۱کاهش 

کشورهای حوزه درصدی کاالهای صادراتی ایران به  ۱۷تا  ۹۱مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی از کاهش تعرفه بین 
مورد  ۷۷۹کاال است که کد تعرفه  ۷۹۶اوراسیا خبرداد و گفت: کل تعهدات کشورهای حوزه اوراسیا برای جمهوری اسالمی ایران 

 بوده است. ۹۱۷۱مورد تثبت براساس وضعیت تعرفه سال  ۷۹کاهشی و 
ش خصوصی باید این موافقت نامه را جدی وی بازار روسیه را برای صادرات محصوالت ایرانی در اولویت دانست و افزود: بخ

 گرفته و از این ظرفیت و پتانسیل بهره مند شود.
فریادرس یکی از ویژگی های این موافقتنامه را نیاز کاالیی کشورهای طرف تجاری دانست و افزود: براساس این توافق ماهی، میگو 

 شد. و گل به کشورهای حوزه اوراسیا با تعرفه های ترجیحی صادر خواهد
 ۶۹۱وی با بیان اینکه صادرات میوه، سبزی و صیفی به کشورهای حوزه اوراسیا در اولویت است گفت: کشورهای حوزه اوراسیا 

درصد  ۷۱۱میلیون دالر واردات گوجه فرنگی دارند که ایران برای برخی کاالها از جمله سیب درختی، خیار و پسته بین صفر تا 
 .تعرفه ترجیحی دریافت کرده است

میلیون دالر  ۲۶۱حدود  ۹۱۷۹این مقام مسئول با اشاره به اینکه تامین کره مورد نیاز این کشورها را تعهد کرده ایم افزود: سال 
 میلیون دالر را وارد موافقت نامه با کشورهای حوزه اوراسیا کرده ایم. ۲۱۱صادرات محصوالت کشاورزی داشتیم که از این میزان 

رات موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عضو اتحادیه به گزارش ایرنا، مذاک
شروع و در مجموع هفت دوره  ۷۹۸۲اقتصادی اوراسیا )فدراسیون روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بالروس( در دی ماه 

ز پنجم آبان ماه جاری کلید خورد و اکنون توسط سازمان توسعه تجارت مذاکره برای کسب و توافق انجام شد که در حوزه کشاورزی ا
 درحال عملیاتی شدن است.

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 32/8/88تاریخ : 

 توجهی به انقراض شمشادهای شمال انتقاد منابع طبیعی مازندران از بی

توجهی در مقابله با آفت شب پره که شمشادهای مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری از بی -ایرنا  -ساری 
 خطر انقراض قرار داده، به شدت انتقاد کرد. جنگل شمال را در معرض 

محمد موسوی عصر روز یکشنبه در نشست خبری اعضای کارگروه زیستی پدافند غیرعامل مازندران که با حضور سردار آل 
ت فاسحاق معاون هماهنگ کننده پدافند غیرعامل کشور در ساری برگزار شده در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا از آخرین وضعیت آ

ایم اما کمترین توجه در حوزه شب پره توضیح داد: با وجود اینکه خطر انقراض را در چندین نوبت به صورت رسمی اعالم کرده
 تامین اعتبار برای مقابله و یا ذخیره این گونه جنگلی همیشه سبز نشده است.

هایی انجام داده ساری و نوشهر در حد توان مالی اقدام منطقه ۹وی با بیان این که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در 
 اند، اظهار کرد: آفت شب پره همه درختان شمشاد استان و شمال کشور را آلوده کرده است.

 وی توضیح داد: البته هنوز ناامید در جلوگیری از انقراض این گونه مهم درختان شمال نیستیم اما نیاز به عزم ملی دارد .
هزار متر مربع به صورت بذری و نهال با هدف جلوگیری از انقراض این گونه در ۲زکاشت درخت شمشاد در سطح موسوی از با

جنگل های هیرکانی خبر داد و بیان داشت: برغم این که آفت همه درختان شمشاد شمال را آلوده کرده ، اما هنوز در نقاط آلوده شاهد 
 یم با بازکاشت به صورت قلمه و بذر اقدام کنیم.سبز بودن برخی از درختان هستیم که می توان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری با ابراز تاسف از بی توجهی به این خطر زیستی در جنگل های شمال گفت 
نجام بذرگیری و بازکاشت میلون تومان اعتبار در این حوزه اصال نمی توان اقدام موثری کرد اما با کمک کارشناسان با ا ۹۷۱که با 

 نهال به ارزش حداقل یک میلیارد تومان کار حفط این گونه صورت گرفته است.
های شمالی از های هیرکانی است که دامنه انتشار این گونه در استانهای درختان پهن برگ و همیشه سبز جنگلشمشاد یکی از گونه

 ۹۱۱سنگان تا ارتفاع هزاروان و از نزدیک به سواحل دریا در پارک جنگلی سیآباد در استان گلستآستارا در استان گیالن تا قرن
 های "لساکوتی " شهرستان تنکابن و "افرچال" ساری است.متری از سطح دریا در جنگل

 های شمال کشور به دالیل مختلفی مورد حمله آفات و بیماریهای مهاجم واین گونه همیشه سبز و با ارزش جنگل ۷۹۹۸از سال 
مخربی قرار گرفته که منشاء خارجی داشته و به طور ناگهانی وارد کشور شده و در مدت زمان کوتاهی حیات و بقای این گونه را به 

 مخاطره انداخته و سبب نابودی و خشک شدن بسیاری از انها شده است.
های شمشاد و در نهایت و نیز درختچه های درختانها و خشکیدگی سرشاخهبیماری بالیت شمشاد سبب سوختگی و خزان سریع برگ

های آستارا و سایر مناطق استان گیالن برجای شود و اثرات مخربی این بیماری در جنگلهای آلوده میمنجر به خشک شدن کلی توده
 در بخشی از مازندران و در نهایت به تمام مناطق شمال کشور سرایت کرد. ۷۹۸۹گذاشت و تا سال 

تقریبا به طور همزمان در پارک بنفشه چالوس منطقه نمک آبرود و  ۷۹۸۱یهمان ناخوانده ای که در اوایل سال آفت شب پره شمشاد م
های شمشاد در های زیادی به بسیاری از رویشگاهمنطقه لوندویل آستارا مشاهده شد و با فعالیت برگ خواری شدید خود خسارت

 است .ای و پائین بند شمال کشور وارد کرده مناطق جلگه
میلیون هکتار از جنگل های شمال بنا به گفته مسئوالن سازمان جنگل ها ، مراتع و  ۷.۸۲طبق اسناد موجود از گستره حدود 

 هزار هکتار آن دارای پوشش گیاهی شمشاد است. ۲۹آبخیزداری بیش از 
 امکانات اطفای حریق منابع طبیعی مازندران صفر است

مازندران منطقه ساری در بخش دیگری از این نشست خطاب به معاون سازمان پدافند غیر عامل  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
کشور امکانات اطفای حریق این اداره کل را در حد صفر دانست و گفت: حتی از آتش بر به عنوان ابزار اولیه اطفای حریق بی بهره 

 هستیم.
ند غیرعامل در حفاظت از جنگل های شمال افزود: جنگل های شمال عالوه بر موسوی با انتقاد از این همه بی توجهی به مقوله پداف

 نقش بین المللی در کنترل گازهای گلخانه ای در ایران نیز نقش محوری دارد.
میلیون تن گاز گلخانه ای کشور مهار شود چراکه جنگل مهمترین ابراز ۶۱۱وی گفت: باید جنگل های موجود را حفظ کنیم تا تولید 

 له با گاز گلخانه ای است.مقاب
وی به اهمیت انجام عملیات آبخیزداری استان مازندران در مقابله با سیالب اشاره کرد و بیان داشت: در این بخش با کمترین هزینه 

 می توانیم جلوی خسارت های جانی و میلیاردها تومان خسارت مالی را نیز بگیریم.
 

 لینک خبر 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83540649/انتقاد-منابع-طبیعی-مازندران-از-بی-توجهی-به-انقراض-شمشادهای-شمال
https://www.irna.ir/news/83540649/انتقاد-منابع-طبیعی-مازندران-از-بی-توجهی-به-انقراض-شمشادهای-شمال
https://www.irna.ir/news/83540649/انتقاد-منابع-طبیعی-مازندران-از-بی-توجهی-به-انقراض-شمشادهای-شمال
https://www.irna.ir/news/83540649/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 دوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 

  
 اقلیم و منابع طبیعی 

 ایرنا – 8/8/88تاریخ : 

 هکتار از جنگل های کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد ۱۵۵۵احیای 

داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: عملیات سرپرست اداره جنگل -ایرنا  -گچساران 
هکتار از جنگل های استان در شهرستان های گچساران،باشت،چرام،بویراحمد،دنا و سایر ۷۱۱اجرایی احیا و غنی سازی پنج هزار و 

 مناطق استان آغاز شد. 
هکتار از جنگل های  ۶۱۱خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در این طرح ها چهار هزار و مصطفی خلفی روز پنجشنبه در گفت و گو با 

هکتار دیگر از جنگل های استان که دچار بیماری  ۲۱۱کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از کاشت بذر گونه های جنگلی غنی سازی و 
 خشکیدگی شده بود با استفاده از هدایت آب های روان اصالح خواهد شد.

 ی بیان کرد: جنگل های استان با استفاده از بذر گونه های جنگلی مانند بلوط،بادام،بنه و ارژن غنی سازی می شود.و
میلیارد  ۲۹سرپرست اداره جنگلداری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: بیش از

 زینه خواهد شد.لایر اعتبار برای اجرای این طرح ها ه
خلفی عنوان کرد: اصالح جنگل های بلوط مناطق بوستان و شاللدون در باشت، و غنی سازی جنگل های شاه بهرام، لیشتر، دیل، 

 پربالی، سپیدار،تنگ تامرادی،زیالیی و سرگچینه از مهمترین این طرح هاست.
مردم نهاد طبیعت دوست مورد تائید اداره کل منابع طبیعی وی اضافه کرد:طرح های احیای جنگل های استان با مشارکت تشکل های 

 و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود.
 وی اظهار داشت: این طرح ها افزون بر احیای جنگل ها به عنوان ثروت ملی باعث درآمدزایی برای بهره برداران نیز می شود.

اقتصادی و اجتماعی جوامع انسانی گفت: کاهش آالیندگی های زیست محیطی، خلفی با اشاره به نقش جنگل ها و مراتع در توسعه 
بهره برداری به عنوان گردشگری و اجرای طرح های اقتصادی نظیر گیاهان دارویی از حداقل مزایای این گنجینه های خدادادی 

 شد.است که باعث شده دولت در سال های اخیر توجه خاصی به احیای عرصه های طبیعی داشته با
های حوزه زاگرس به دالیلی مانند خشکسالی،آتش سوزی و عواملی مانند قاچاق های استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از استانجنگل

 چوب در معرض تخریب قرار گرفته است. رفته است.
 هکتاراز جنگل ها و مراتع کهگیلویه و بویراحمد در آتش سوخت. ۶۱۱تابستان امسال

هزار هکتار از عرصه های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد را به عهده  ۹۱۱ن کار صیانت از یک و میلیون و قرقبا ۱۲هم اکنون 
 دارند.

 ۲۱۱هزار گونه گیاهی است که از این تعداد  ۹کارشناسان منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد می گویند: این استان رویشگاه بیش از 
 گونه آن دارویی است.

 هزار نفر جمعیت دارای یک درصد مساحت و یک درصد جمعیت کشور است. ۱۹۹مد با حدودکهگیلویه و بویراح
 روستای دارای سکنه است. ۶۱۶شهر و یک هزار و  ۷۱اقلیم متفاوت و مناظر بکر و طبیعی دارای هشت شهرستان،  ۹این استان با 

 یل مختلف یک میلیون هکتار آن از بین رفته است.های منطقه زاگرس به دالمیلیون هکتاری جنگل ۶بر اساس گزارش ها از وسعت 
 استان کشور پراکنده شده است. ۷۹شود که در ها میهای جنگلی زاگرس شامل بلوطدرصد از گونه ۱۱

هزار سال قبل با درختان پراکنده بلوط و بنه تشکیل شده و از پنج  ۷۱تا  ۷۲ها بر اساس مطالعات پالینولوژی در حدود این جنگل
 های متراکم و نیمه متراکم بلوط بطور کامل در این منطقه ایجاد شده است.سال پیش جنگلهزار 

  لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 32/8/88تاریخ :   

 ها و مزارعسرمازدگی پاییزه در کمین باغ

آبان( احتمال  ۷۲و  ۷۹های پرفشار سرد، طی دو روز آینده )بر اساس اعالم هواشناسی ویژه کشاورزی، با نفوذ زبانه -ایرنا -تهران
های کشور وجود دارد از این رو کشاورزان مراقب محصوالت باغی و زراعی سرمازدگی پاییزه در باغات و مزارع برخی استان

 خود باشند. 
ای، البرز مرکزی به آبان، احتمال سرمازدگی پاییزه در باغات و مزارع مناطق کوهپایه ۷۹به گزارش سازمان هواشناسی، دوشنبه 

 ، خراسان رضوی و شرق خراسان جنوبی وجود دارد.های البرز، تهران، سمنان و در شمال شرق در خراسان شمالیویژه استان
درجه در شمال شرق ۷۱تا  ۱درجه در البرز مرکزی و  ۹تا  ۲آبان ماه احتمال کاهش قابل مالحظه دما بین  ۷۲شنبه همچنین روز سه

کودهای پتاسه )سولو  و شرق وجود دارد که همراه با وقوع یخبندان خواهد بود بنابراین به کشاورزان توصیه شده است که در مصرف
پاشی کالت کلسیم روی میوه جهت افزایش کیفیت و پتاس( و ترکیبات ُبر و روی )مانند فروت ست( و کودهای اسید آمینه، محلول

جلوگیری از ترکیدگی میوه، تسریع در برداشت ذرت با توجه به کاهش محسوس دما، تسریع در برداشت محصوالت باغی به 
اندازی وسایل حرارتی و کنترل دما و رطوبت توجه به کاهش محسوس دما، تامین سوخت و سرویس و راه خصوص انگور و سیب با

های جالیزی و محافظت از تاسیسات و ها و میوههای رسیده باغات، انواع سبزیها، تسریع در برداشت تمام میوهو تهویه در گلخانه
 پایین بودن دمای سطح زمین را مد نظر داشته باشند.های آبیاری تحت فشار با توجه به مراقبت از سیستم

تداوم افزایش رطوبت در مزارع و باغات با هدف تعدیل دمای محیط از طریق انجام آبیاری خارج نوبت، ایجاد پوشش بر روی 
تان، استفاده از پذیر )پالستیک سیاه، گونی، پلی اتیلن و نایلون(، خودداری از انجام هرس درخهای جوان و درختان آسیبنهال

های باغی و روشن کردن آتش و ایجاد مه دود در باغات )به خصوص نزدیک صبح و بامداد(، خودداری از انجام عملیات بخاری
پاشی با توجه به کاهش محسوس دمای هوا، کنترل سرمای پاییزه با مخلوط کردن هوای سرد و گرم در باغ به وسیله پاشی و محلولسم

های صیهها از دیگر توکشهای مولد هسته یخ با استفاده از باکترید و کنترل سرمای پاییزه از طریق مبارزه با باکتریدستگاه مولد با
  داران کشور است.سازمان هواشناسی به باغداران و مزرعه

  لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 ایرنا  – 36/8/88تاریخ : 

 شودکاری در کشور انجام میهزار هکتار جنگل ۵۵۱

ها، مراتع و آبخیزداری گفت: در راستای تکالیف برنامه ششم های خارج از شمال سازمان جنگلرئیس مرکز جنگل -ایرنا  -اراک 
 شود. کاری در کشور انجام میلهزار هکتار جنگ ۹۷۱توسعه، 

هزار هکتار عرصه جنگلی  ۹۶روز جمعه در جشنواره جنگل بلوط روستای سرسختی شهرستان شازند، افزود: « فریبرز غیبی»
 هزار هکتار آن در استان مرکزی بوده است.سال گذشته در کشور ایجاد شد که یک

کاری نیز امسال در استان های مختلف هزار هکتار جنگل ۹۱کشور،  های جنگلیوی ادامه داد: در راستای افزایش سطح عرصه
 شود.انجام می

گاه جنگلی در هزار هکتار ذخیره 966ها، مراتع و آبخیزداری گفت:خدود های خارج از شمال سازمان جنگلرئیس مرکز جنگل

 هستند. ها در حال انقراض و در معرض تهدیدهای موجود آنکشور وجود دارد که برخی گونه
درخت انحصاری و ایرانی در کشور وجود دارد که در تمامی استان ها پخش شده و  ۱۹۱هزار و غیبی خاطرنشان کرد: یک
 ها از جمله وظایف مهم مردم و طبیعت دوستان است.نگهداری و حفاظت از آن

های مهم این لوط این استان از جمله نمونهگاه جنگلی بلوط استان مرکزی را از نوع ایرانی عنوان کرد و گفت: جنگل بوی ذخیره
 درختان در کشور است و عالوه بر حفاظت، توسعه این درختان نیز باید در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.

ساله و همچنین برخورداری  ۱۱۱فرماندار شهرستان شازند تیز در این جشنواره گفت: این شهرستان با کشف آثار تمدن هفت هزار و 
های مهم گردشگری استان مرکزی محسوب ها جاذبه تاریخی، طبیعی و مذهبی از قطبگاه ارزشمند جنگل بلوط در کنار دهرهاز ذخی

 شود.می
ها و حوزه افزود: هدف از برگزاری جشنواره بلوط سرسختی برای سومین سال متوالی تقویت انسجام مردم، سمن« مصطفی عرب»

و فرهنگی این شهرستان است چرا که باید بخش گردشگری سهم مناسبش را در اقتصاد این  های گردشگریدولتی و معرفی داشته
 خطه پیدا کند.

گاه جنگلی بلوط در این شهرستان تنها سرمایه جنگلی استان مرکزی است و ارزش طبیعی و ژنتیکی زیادی وی اظهار داشت: ذخیره
ن بخش به های ایهای فرهنگ کهن ایران است که باید داشتهکی از خاستگاهدارد و روستای سرسختی نیز با اکتشافات باستان شناسی ی

 درستی حفاظت شده و معرفی شوند.
های فرماندار شازند خاطرنشان کرد: کاشت بلوط، پاکسازی محیط از پسماندهای پراکنده، ایجاد زنجیره انسانی و برگزاری برنامه

های های دولتی در حفاظت از داشته که با هدف تقویت تعامل مردم و دستگاههای این جشنواره است فرهنگی و هنری از سرفصل
 شود.طبیعی و فرهنگی و توسعه هدفمند صنعت گردشگری اجرا می

های طبیعی و میراث فرهنگی عرب عنوان کرد: جوامع محلی و مردم شازند درک باال و حساسیت مناسبی در حراست از سرمایه
 روز به روز افزایش یابد. دارند که باید ای ن رویه

 اقلیم جهان را دارد و دارای هشت هزار گونه گیاهی است. ۷۹اقلیم از  ۷۷ایران 
صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده  ۹۹کیلومتر مربع وسعت، حدود یک و  ۱۹۱هزار و  ۹۸استان مرکزی با 

 دهنددرصد آن را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می ۱۱که 
 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 8/8/88تاریخ :   

 میلیارد ریال به کشاورزی جاجرم خسارت زد ۵۱سیالب 

میلیارد لایر به بخش کشاورزی این  ۷۱شب در جاجرم خراسان شمالی، بارندگی شدید و وقوع سیالب چهارشنبه -ایرنا -بجنورد
 شهرستان خسارت وارد کرد. 

فرماندار جاجرم روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: بر اثر بارندگی و جاری شدن سیالب دیشب، مزارع گندم، جو، پنبه و زعفران 
 این شهرستان دچار خسارت شد.
 ۶۱هکتار گندمزار،  ۷۷۱هکتار عنوان کرد و اظهار داشت:  ۹۱۱سارت دیده از سیل دیشب را رضا آذری، سطح کشتزارهای خ

 هکتار یونجه زارهای این شهرستان دچار آسیب شده است. ۷۱هکتار مزارع زعفران و  ۷۱هکتار پنبه زار،  ۷۱۱هکتار جوزار، 
دام در روستاها و همچنین جاده های بین مزارع منطقه وی با بیان اینکه بارندگی ها و سیل به دو، سه باب از اماکن نگهداری 

 خسارت وارد کرده است، افزود: بیشترین خسارت ها در بخش مرکزی و سنخواست این شهرستان گزارش شده است
 فرماندار شهرستان جاجرم اظهار داشت: اکنون اعضای مدیریت بحران شهرستان در آماده باش هستند.

 کیلومتری جنوب بجنورد واقع است.  ۷۱۱مرکز شهرستان جاجرم در 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 31/8/88تاریخ : 

 قلم میوه و صیفی اعالم شد ۰۵قیمت 

قلم میوه، سبزی و صیفی برای فروش در میدان مرکزی میوه و  ۶۱اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران قیمت  -ایرنا  -تهران 
 بار تهران را ابالغ کرد. تره

 ۷۷هزار تا  ۸.۱ماه جاری قیمت هر کیلوگرم موز بین آبان  ۷۸نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی از سیزدهم تا طبق نرخ
 هزار تومان است. ۹۹۱تا  ۷۹۱هزار تومان و نرخ هرکارتن آناناس بین  ۱۱هزار تا  ۲۱هزارتومان، پسته تازه بین 

ل جنوب بین هزارتومان، پرتقال ناو ۶هزارتومان، پرتقال رسمی جنوب بین چهار هزار تا  ۸نرخ هر کیلوگرم انار بین چهار هزارتا 
 ۶تا  ۱۱۱تا پنج هزار تومان، نارنگی تخم ژاپنی بین دو هزار و  ۱۱۱هزار تومان، نارنگی انشو بین دو هزار و  ۷۱هفت هزار تا 

تا پنج هزار تومان، خرمالو شمال بین سه هزار تا پنج هزار تومان، خرمالو  ۱۱۱تومان، لیموشیرین بین دو هزارو  ۱۱۱هزار و 
 ۶هزارتومان، سیب گالب پاییزه بین سه هزار تا هفت هزار تومان، سیب لبنانی زرد و قرمز بین سه هزار تا ۷۱تا هزار  ۶کرج بین 
هزار تومان به فروش  ۷۲هزار تا  ۷۱هزار تومان و لیموترش میناب بین  ۶تومان، لیموترش سنگی بین سه هزار تا  ۱۱۱هزار و 
 می رسد.

تومان بود که با شروع فصل  ۱۱۱هزار و  ۱ته های گذشته نرخ هرکیلوگرم بین چهار هزار تا از ابتدای عرضه انار به بازار تا هف
 سرما افزایش قیمت پیدا کرده است.

دانه زرد بین هزار تومان، انگور بی ۷۶هزار تا  ۸دانه قرمز بین هزارتومان، انگور بی ۷۷قیمت هر کیلوگرم به بین هفت هزار تا 
هزار تومان، انگور مهری بین سه هزار تا پنج هزار تومان، گالبی  ۶ان، انگور شاهانی بین سه هزار تا هزار توم ۷۷پنج هزار تا 

هزار تومان و هلو هسته  ۸هزار تومان، هلو انجیری بین چهار تا  ۹۷تا  ۷۱هزار تومان، گالبی شاه میوه بین  ۷۱هزار تا  ۸بیروتی 
 جدا بین چهار تا هشت هزار تومان است.

تا هفت هزارتومان و خیار  ۱۱۱تومان، خیار رسمی سه هزارو  ۱۱۱تا سه هزار و  ۱۱۱کیلوگرم خربزه بین یکهزار و نرخ هر 
تومان، هویج بین یک هزار و  ۱۱۱تا چهار هزارو  ۱۱۱هزار تومان، گوجه فرنگی بین دو هزارو  ۶گلخانه ای بین سه هزار تا 

 تا یک هزارتومان عرضه می شود. ۲۱۱بین تومان و هرکیلو هندوانه  ۱۱۱تا دو هزارو  ۱۱۱
تا سه هزار تومان، پیاز شیری بین یک  ۱۱۱قیمت هرکیلوگرم پیاز قرمز بین دو هزار تا سه هزارتومان، پیاز زرد بین یک هزار و 

یک هزار و ای بین تومان، بادمجان دلمه ۹۱۱تا سه هزارو  ۹۱۱تومان، سیب زمینی بین یک هزارو  ۱۱۱تا دو هزارو  ۱۱۱هزارو 
ای بین سه هزار تا پنج تومان، بادمجان گلخانه ۱۱۱تا چهار هزار و  ۱۱۱تومان، بادمجان قلمی بین هزار و  ۱۱۱تا سه هزارو  ۱۱۱

تا سه هزار تومان، سبزی خوردن بین دو هزار تاچهار هزار تومان،  ۱۱۱تومان، سبزی جور بین یک هزار و  ۱۱۱هزار و 
تومان، فلفل تند و ریز بین چهار هزار  ۱۱۱تا سه هزار و  ۱۱۱هزار تومان، شلغم بین یک هزار و  ۷۹سیرخشک بین هفت هزار تا 

 هزارتومان است. ۷۱تومان و فلفل شیرین پنج هزار تا  ۱۱۱تا هشت هزار تومان، فلفل دلمه ای بین دو هزار تا چهار هزار و 
تومان، کاهو پیچ ساالدی بین دو هزار تا چهار هزار تومان، کاهو  ۱۱۱تا سه هزار و  ۱۱۱نرخ هر کیلو کدو حلوایی بین یک هزارو 

تا سه هزارتومان، کرفس بین یک هزار و  ۱۱۱تومان تا سه هزار تومان، کدو مسمایی بین یک هزارو  ۱۱۱رسمی بین هزار و 
 ۱۱۱ز بین هزار و دو هزار و هزارتومان، کلم سفید و قرم ۷۹تومان، کلم بروکلی بین چهار هزار تا  ۱۱۱تا سه هزار و  ۱۱۱

تومان، گوجه زیتونی فله ای بین پنج هزار تا هشت هزار تومان و لوبیا سبز بین دو  ۱۱۱تومان، گل کلم بین یک هزار تا دو هزارو 
 هزار تا چهار هزارتومان به فروش می رسد.

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 8/8/88تاریخ : 

 قلم میوه و سبزی+ جدول 85قیمت مصوب 

 بار تهران ابالغ شد. میوه و سبزی برای فروش در میدان مرکزی میوه و تره قلم 18قیمت مصوب 

قلم میوه و سبزی توسط کارشناسان و  18به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت مصوب 

 بار تهران ابالغ شد.نهاد ناظر تعیین و برای فروش در میدان مرکزی میوه و تره 1بازرسان 

فروشی است و ترین نقطه تهران نزدیک اتوبان آزادگان قرار دارد، اینجا منطقه عمدهنوبیمیدان مرکزی در ج
 کنند.های خود را از این مکان تهیه میهای شهر میوهمغازه

های سطح شهر هم نهایتا ها فاکتور صادر کنند و مغازههای این میدان موظف هستند برای فروش میوهتمام حجره
 ند به قیمت فاکتور اضافه کنند.تواندرصد می 16تا 

 های جدید اعالم خواهد شد.های دیگرنرخآبان است و برای زمان 32آبان تا  0ها برای بازه زمانی این قیمت

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرگزاری فارس – 8/8/88تاریخ : 

 ها در مهرماه چقدر بود + جدولقیمت خوراکی

 درصد در صدر بیشترین افزایش قیمت بوده است.  2171دهد خیار با ه نشان میها در مناطق شهری در مهرماگزارش قیمت خوراکی

متوسط قیمت خوراکی در مناطق شهری در مهر ماه  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش
 از سوی مرکز آمار منتشر شد.

درصد نسبت به ماه  ۷۱.۹درصد و سیب درختی زرد  ۹۹.۹درصد، سیب زمینی  ۹۸،۹پرتقال محصول داخل 
درصد و پنیرایرانی  ۹.٢درصد، چای خارجی بسته ای  ۹۱.۱اند. در این ماه اقالم خیار قبل کاهش قیمت داشته

 درصد( نسبت به ماه گذشته افزایش قیمت داشته اند. ۹.٢پاستوریزه 
آنها نسبت به ماه قبل ها روند قیمت طبق این آمار، گوشت گوسفند و گوساله، مرغ ماشینی، برنج و برخی میوه

 شود.هزار تومان فروخته می 21هزار تومان تا  31شهریورماه کاهش داشته است. قیمت رب گوجه در بازه 

 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980808000829/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF--%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 دوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 بازار وقیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 8/8/88تاریخ : 

 مت گوشت بدون تکیه بر وارداتقیمت محصوالت پروتئینی در بازار/ امکان مهار قی

آال در دنیا را دارد، آیا استفاده از این با توجه به اینکه ایران رتبه نخست تولید مرغ در خاورمیانه و جایگاه نخست ماهی قزل
 ها برای مهار قیمت گوشت قرمز در بازار کافی نیست؟ ظرفیت

آرام روند کاهشی را آغاز کرده و هفته به هفته های گذشته آرامفتهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت گوشت در ه
هزار تومان کاهش خواهد  01های دامداران گفته بودند قیمت گوشت گوساله تا کیلویی یابد. پیش از این اتحادیهها کاهش میقیمت

رود و قیمت گوشت مخلوط گوساله هم ش میهزار تومان به فرو 10یافت. امروز قیمت ران و دست گوساله در بازار تهران کیلویی 

 هزار تومان است.  16کیلویی 

شود. آنها همچنین از دولت گله گویند دام دست دامداران مانده است و آن قدر زیاد است که خریداری برای آن پیدا نمیتولیدکنندگان می
 کند. دارند که چرا این دام مازاد را از آنها خریداری نمی

ش های استان ایالم بیخیری رئیس اتحادیه دامداران استان ایالم به خبرنگار فارس گفت: تولید و پرواربندی در دامداریغالمرضا قدم
شود و هزینه دامدار ها زیاد میاز اندازه شده و این تراکم بیش از حد نگرانی ما را بیشتر کرده است، چرا که روز به روز وزن دام

 نگرانی از شیوع بیماری و تلف شدن آنها وجود دارد. رود، از سوی دیگر، باال می
دو دامدار استان ایالم هم به خبرنگار فارس گفتند: به دلیل مراتع مناسب و پرواربندی خوبی که در این استان وجود دارد، تولید آنها 

 است که نتوانسته دامی بفروشد. شود. یکی از آنها گفت پنج ماهی بسیار افزایش یافته است اما خریداری برای آنها پیدا نمی
ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هم از افزایش تولید در سطح کشور خبر پیش از این عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه

واند مازاد بتتوان داشت، اگر دولت داده بود. بنابراین آنطور که پیداست، با افزایش تولید، انتظار کاهش بیشتر قیمت در بازار را می
 تولید را مدیریت کرده و آن را به بازار عرضه کند. 

 شود.هزار تومان عرضه می 12هزار تومان و گوشت منجمد هم کیلویی  18در بازار تهران قیمت گوشت چرخ کرده گوساله 

بستگی اندک اما مشکالت زیادی کند. این واهزار تن هم وارد می 316کند و هزار تن گوشت قرمز تولید می 816ایران ساالنه حدود 

تومانی اختصاص  266هزار و  9هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت با ارز 9را به کشور تحمیل کرده است. سال گذشته حدود 

 تر هم شد و قیمت گوشت دو برابر شد.یافت تا بازار متعادل شود، اما نه تنها متعادل نشد، بلکه قیمت گران
هزار تومان افزایش یافت.قیمت  81به کیلویی  88هزار تومان بود که در خرداد  96یمت گوشت گوساله کیلویی ق 81در تیره ماه 

 هزار تومان رسید. 366هزار تومان به  16گوشت گوسفندی هم در این بازه زمانی از کیلویی 

 تومان 166هزار و  31* قیمت مرغ 

تومان روزهای گذشته به این  166هزار و  33رود و این از قیمت فروش میتومان به  31166قیمت مرغ در بازار تهران کیلویی 

رقم افزایش یافته است، زمانی که قیمت مرغ پایین بود انتقاد مرغداران را به همراه داشت و آنها این قیمت را منطقی و عادالنه 
زایش ها باید افمواره به طبل اعتراضات کوبیدند که قیمتدانستند و از نظر آنها حاشیه سودی برای آنها به همراه نداشت بنابراین هنمی
 یابد.
 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: کاهش قیمت جوجه یک روزه و مرغ گوشتی از نرخ های مصوب تنظیم 
 میلیارد تومان به صنعت مرغ گوشتی کشور ضرر وارد کرد. 186بازاری، در طول یک ماه اخیر 

میلیارد تومان  166هارآیین افزود: در یک ماه گذشته همه حلقه های صنعت مرغ گوشتی از جمله تولیدکنندگان مرغ گوشتی برومند چ

 میلیارد تومان از این موضوع متضرر شده اند. 86و پرورش دهندگان جوجه یک روزه 

 * تغییر تقاضا از گوشت قرمز به سوی گوشت سفید در سفره مردم
تومان  166هزار و  31آنها کارساز شد و قیمت مرغ آرام آرام روند افزایشی یافت که اکنون قیمت به کیلویی  در نهایت اعتراضات

های گذشته باعث شد تقاضا به سمت گوشت سفید حتی به رغم افزایش قیمت آن رویه قیمت گوشت در ماهرسیده است اما باال رفتن بی
 ها را جبران کرد.یافت و تا حدودی کمبود گوشت قرمز در سفرهسوق یابد. تقاضا برای مرغ در بازار افزایش 

 گزارش میدانی خبرگزاری فارس حاکی است که در بازار تهران، قیمت مرغ قطعه بندی شده به این شرح است:
 20غ تومان، فیله مر 166هزار و  23تومان، فیله کبابی  166هزار و  31تومان، سینه مرغ  866هزار و  33ران مرغ کیلویی 

هزار  22هزار تومان، ساق مرغ  1هزار تومان، گردن مرغ  39هزار تومان، کتف و بال  38تومان، کمر مرغ  166هزار و 

 شود. تومان عرضه می 166هزار و  1تومان و جگر مرغ  166هزار و  0تومان، سنگدان  166هزار و  1تومان، پای مرغ 

 تومان 166هزار و  29آال * ماهی قزل
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شود. تومان عرضه می 166هزار و  29آال در بازار تهران کیلویی یدانی خبرنگار فارس حاکی است قیمت انواع ماهی قزلگزارش م

هزار تومان به فروش  11ها خوش آمده است کیلویی ماهی تیالپیا هم که یک ماهی عمدتاً وارداتی است و ظاهرا به ذائقه ایرانی

ها است و بسیاری معتقدند این نوع ماهی را به جای واردات در داخل های ایرانیمهمان سفرهرود. ماهی تیالپیا چند سالی است می
اک تواند بسیار خطرنگویند این ماهی مهاجم است و برای ماهیان و اکوسیستم بومی میزیست میباید تولید کرد، اما کارشناسان محیط

دسترسی به آبهای آزاد و دریاها ندارند به عنوان پایلوت پرورش این نوع باشد. با این حال سازمان شیالت چهار استان کشور را که 
 شود. ها انجام میاند و تولید ماهی تیالپیا در این استانماهی را آغاز کرده

به  آال جایگاه نخست جهان و در تولید میگو جایگاه چهارم دنیا را دارد و ذخایر خوب انواع ماهیایران در تولید پرورش ماهی قزل
جهت دسترسی به دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و مزارع مختلف پرورشی را در اختیار دارد. با این حال این جای 

 تر وارداتی جایگزین شود؟سؤال است که چرا باید ذائقه مردم با یک ماهی گران
کی از آن است که تقاضا برای ماهی بیشتر شده گرانی گوشت مصرف ماهی را هم بیشتر کرده است. آمارهای سازمان شیالت هم حا

کیلوگرم افزایش یافته که این مقام مسئول  32کیلوگرم به  8گوید، سرانه مصرف ماهی از است. آنطور که رئیس سازمان شیالت می

 کیلوگرم است. 21داند. سرانه مصرف مرغ در کشور هم آن را یک رشد جهشی می

گوشت در بازار بنابه هر دلیلی که از سوء مدیریت در تنظیم بازار گرفته تا تولید را برای آن  حال این سوال مطرح است اگر قیمت
ترین توان از راهکارهای میانبر و مناسبتری برای کاهش قیمت استفاده کرد؟ معموال نخستین و سادهکنند، افزایش یافته میعنوان می

 ا واضح است که راهکارهای بهتری هم وجود دارد.رسند واردات است، امراهکاری که مسئوالن به آن می
کند و در تولید این محصول خودکفا هستیم و بخشی هم به تناسب فصول سال میلیون تن مرغ تولید می 2کشور ساالنه بیش از 

زیادی  توان این سرانه مصرف را بیشتر هم کرد و بخشکیلوگرم است که می 21صادرات هم داریم، سرانه مصرف مرغ در کشور 

 از تقاضای گوشت قرمز به این سمت سوق داده شود.
ایران در تولید ماهی قزل آال مقام نخست دنیا را دارد و به دلیل ذخایر آبی تولید انواع ماهیان هم در کشور وجوددارد. به طوری که 

 ۲۱کنون تولید آبزیان در کشور رشد وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید از نمایشگاه شیالت عنوان کرد: از ابتدای انقالب تا
برابری داشته است. این صنعت ظرفیت تولید یک میلیون تن ماهی در دریا را دارد که مجوزهای زیست محیطی آن گرفته شده است. 

ان درصد صادرات آبزیان کشور به شرق دور و اروپای غربی بوده و اخیرا هم در زمینه قزل آال به کشورهای شمالی ایر ۹۱حدود 
 تواند سهمی در جایگزینی مصرف گوشت قرمز داشته باشد.ایم بنابراین این بخش هم میبه خصوص روسیه صادرات داشته

های گیاهی مانند سویا قابل جایگزین کردن است که مسئوالن بهتر است به های حیوانی با پروتئیناز سویی بخش زیادی از پروتئین
 کارهای تجربه شده قبلی پای فشارند.نکه بر راهها توجه کنند به جای ایاین ظرفیت

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 جوان خبرنگاران – 31/8/88تاریخ : 

تومان است ۵۵۵هزار و  ۵۳درصدی قیمت مرغ در بازار/ نرخ هر کیلو مرغ  ۳افزایش   
درصدی قیمت مرغ دور از انتظار  ۹ها احتمال افزایش قاضا برای ایام پایانی هفته و تعطیلی کشتارگاهحجت گفت: با توجه به ازدیاد ت

 .نیست
صنعت،تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

 ۹۱۱هزار و  ۸، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری خبرنگاران جوان
تومان است ۹۱۱هزار و  ۷۹ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی . 

درصدی قیمت مرغ دور از انتظار  ۹ها احتمال افزایش قاضا برای ایام پایانی هفته و تعطیلی کشتارگاهوی افزود: با توجه به ازدیاد ت
 .نیست

تومان اعالم کرد و گفت: قیمت کنونی جوجه یکروزه در  ۹۱۱هزار و  ۹تا  ۹۱۱هزار و  ۹حجت قیمت هر قطعه جوجه یکروزه را 
های دامی به ابتدای ست که این امر در کنار بازگشت قیمت حمل و نقل نهادهدرصد باالتر ا ۹۱تا  ۹۱مقایسه با نرخ مصوب حداقل 

 .سال و هزینه سوخت در فصل پاییز و زمستان بر باالرفتن قیمت تمام شده تاثیر بسزایی دارد
بیان کرد: براین برد، های دامی در ثبات نسبی به سر میعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت نهاده

رود که نظارت جدی بر قیمت سوخت، کرایه حمل و نقل و جوجه یکروزه داشته باشند تا مرغداران اساس از مسئوالن امر انتظار می
 .از این ناحیه متحمل زیان نشوند

ه جوجه ریزی در میلیون قطع ۸۱حجت با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد، گفت: براساس آخرین آمار رسمی 
رسد چرا که میلیون قطعه می ۷۱۹ماه قبل صورت گرفته است، ضمن آنکه با احتساب آمار غیر رسمی مجموع جوجه ریزی به 

شودهایی که بیش از مجاز جوجه ریزی کردند در آمار رسمی محاسبه نمیهای غیرمجاز یا واحدواحد . 
های ر افزود: با توجه به افزایش میزان جوجه ریزی در ایام پایانی سال در واحدوی با تاکید بر نظارت قیمت جوجه یکروزه در بازا

دهد رود که بر قیمت جوجه نظارت کافی داشته باشند چرا که تجربه نشان داده که دولت اجازه نمیمرغداری از مسئوالن انتظار می
 .مرغ تولیدی برحسب کشش تقاضا در بازار عرضه شود

تومان ۹۱۱هزار و  ۷۹افزایش قیمت مرغ در راه است/ نرخ هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  
درصد زیان مرغدار گوشتی یا مادر را به همراه دارد، از  ۷۱تا  ۱این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه نوسان قیمت باالتر از 

ل و نقل و بازار جوجه یکروزه نظارت کننداین رو برای جلوگیری از زیان تولیدکننده، مسئوالن دولتی باید در بحث حم . 
های های اخیر در بازار خبر داد و گفت: با توجه به آنکه بازار ذرت و کنجاله سویا در ماههای دامی طی ماهحجت از ثبات قیمت نهاده

ار گیرداخیر از آرامش نسبی برخوردار است، همین امر موجب شد تا تولید نسبت به گذشته در شرایط مساعدتری قر . 
وی درباره تأثیر شیوع بیماری نیوکاسل بر صنعت مرغداری افزود: سازمان دامپزشکی در خصوص مقابله با بیماری نیوکاسل در 

ها ها تمهیداتی اندیشیده است به طوری که طرح واکسیناسیون ملی در برابر طیور بومی تخمگذار و گوشتی در تمامی استاناستان
 .آغاز شده است

های مرغداری صحت ندارد، اظهار کرد: با وجود آنکه در وزن و سن خاصی قابلیت بیان اینکه احتکار مرغ در واحدحجت با 
کنند از اینرو هیچ نگهداری مرغ وجود دارد و نگهداری مرغ در پروسه زمانی طوالنی مدت زمینه را برای افزایش تلفات فراهم می

ها این امکان وجود دارد که یک دوره که در صورت نگهداری طوالنی مدت مرغ در سالنکند چرا مرغداری اقدام به چنین کاری نمی
ریزی دچار چالش شود که در نهایت با هدر رفت حتی یک قطعه مرغ در هر روز مرغداران با زیان چشمگیری مواجه جوجه

شوندمی . 
اتفاق خاصی در خصوص کاهش تعرفه رخ نداده، از  این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ افزود: با توجه به آنکه

 .این رو صادرات همچنان به طور غیر رسمی در حال انجام است
ماهه است، از این رو تا پایان سال میالدی  ۶های هدف حداقل حجت ادامه داد: با توجه به آنکه قرارداد صادرکنندگان با تجار بازار

رداد جدید منعقد شود، ضمن آنکه با تعدیل تعرفه ها، قیمت مرغ تولیدی ما با سایر رقبا در باید صادرکنندگان منتظر بمانند تا قرا
های هدف رقابتی استبازار . 

های جهاد کشاورزی و وزارت صمت، عدم جلوگیری از های هدف را منظور به هماهنگی وزارتخانهوی صادرات مرغ به بازار
داخل و کاهش تعرفه و فراهم کردن زمینه انعقاد قرارداد با تجار اعالم کردصادرات مرغ در زمان افزایش قیمت در بازار  . 
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های همسایه، ترکیه است، از این به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی، با توجه به آنکه تنها تامین کننده مرغ کشور
های هدف وجود داردهزار تن مرغ به بازار ۱۱۱تا  ۱۹۱رو با فراهم شدن شرایط صادرات با ظرفیت تولید فعلی به سهولت امکان  . 

ریزی وی درپایان با بیان اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه مرغ در بازار نیست، تصریح کرد: اگر میزان جوجه
یریت کرد چرا با نگهداری میلیون قطعه به باال باشد از اینرو این امکان وجود دارد که میزان مصرف را مد ۸۱های مرغداری واحد

توان تولید گوشت مرغ را تا نیم کیلو افزایش داد که با این وجود ها میهر قطعه مرغ به مدت زمان حداکثر یک هفته بیشتر در فارم

 .کمبودی در عرضه به بازار نداریم
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 31/8/88تاریخ : 

درصدی قیمت ماهی از مزرعه تا بازار/افزایش قیمت ماهی در راه است ۵۱۵اختالف   
درصد اختالف دارد ۷۱۱قاسمی گفت: قیمت کنونی محصوالت شیالتی به سبب سیستم داللی و سلف خری از مزرعه تا بازار  . 
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صنعت،تجارت و کشاورزی برنگارارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خ گروه  

، درباره آخرین وضعیت تولید محصوالت شیالتی اظهار کرد: اگرچه سازمان شیالت تولید اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تا  ۱۱۱کند، اما بخش خصوصی معتقد است که تولید محصوالت شیالتی بیش از باالی یک میلیون تن اعالم می محصوالت شیالتی را

هزار تن نیست ۹۱۱ . 
میلیون دالر از محل صادرات محصوالت شیالتی ارز وارد کشور شد که امسال پیش بینی  ۱۹۱وی افزود: بنابر آمار سال گذشته، 

ان کمتر نباشدشود ارزش صادراتی از این میزمی . 
میلیون دالر اعالم کرد و گفت: با وجود ارزش باالی  ۹۲۱قاسمی مجموع ارزش واردات محصوالت شیالتی در سال گذشته را 

های کشاورزی است که تراز تجاری آن توان گفت که شیالت جزو معدود بخشصادرات محصوالت شیالتی در برابر واردات می
 .مثبت است

تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با انتقاد از اختالف چند برابری قیمت محصوالت شیالتی از مزرعه تا سفره مدیر عامل اتحادیه 
درصد  ۷۱۱دهد که قیمت محصوالت شیالتی به سبب سیستم داللی و سلف خری از مزرعه تا بازار ها نشان میبیان کرد: آمار

به تولیدکننده ندارد اختالف دارد که سود حاصل از این اختالف قیمت ارتباطی . 
شود، اما قیمت فعلی ماهه دوم سال به سبب ازدیاد تقاضا و مصرف، قیمت ماهی با نوساناتی روبرو می ۶وی ادامه داد: همه ساله در 

افتدهای آتی چه اتفاقی میهای اخیر افزایش چندانی نداشته است و حال باید منتظر ماند و دید که در ماهماهی نسبت به ماه . 
درصدی قیمت ماهی از مزرعه تا سفره اعالم کرد و  ۷۱۱های متولی را عامل اصلی اختالف قاسمی در پایان کمبود نظارت دستگاه

هزار تومان، اما یک لایر هم قیمت ماهی کنسرو  ۹۱تا  ۹۹هزار تومان به  ۹۹تا  ۹۱گفت: با وجود کاهش قیمت ماهی تن از کیلویی 

های متولی و سودجویی دالالن و عوامل واسطه استافته است که این امر ناشی از ضعف دستگاهتن برای مصرف کننده کاهش نی . 
 

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 31/8/88تاریخ :   

رسدهزار تن می ۲۱درصدی تولید میگو/ تولید میگو به  ۰۵اُفت   
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هزار تن خواهد رسید ۹۱تا  ۹۱درصدی به  ۲۱قاسمی گفت: با توجه به شیوع بیماری لکه سفید، تولید میگو با افت  . 
صنعت،تجارت و کشاورزی ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار گروه  

های اخیر که بیماری لکه درباره آخرین وضعیت بیماری لکه سفید میگو اظهار کرد: طی سال ،باشگاه خبرنگاران جواناقتصادی 
کنندسفید میگو در کشور نهادینه شده است، تولیدکنندگان در کنار بیماری اقدام به تولید می . 

خصوص بیماری لکه سفید میگو برحسب تکالیف قانونی وی افزود: سازمان نظام دامپزشکی، سازمان دامپزشکی و شیالت کشور در 
های مربوط که دارند، موظفند گواهی بهداشت و سالمت بچه میگو را در زمان خروج از مراکز تکثیر صادر کنند که متاسفانه سازمان

بیماری لکه سفید در  نسبت به صدور گواهی صادر شده سالمت تردید دارند، در حالیکه مرجع صادرکننده گواهی باید تبعات شیوع
 .مراکز پرورش را بپذیرد

کنند، بیان کرد: های متولی صدور گواهی بهداشت در برابر مسئولیت خود شانه خالی میقاسمی با انتقاد از این مسئله که دستگاه
جر به شیوع بیماری کنند مسائل مدیریتی منمرجع متولی گواهی سالمت اذعان می ۹سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی به عنوان 

اندازندلکه سفید شده است که با این وجود توپ را به زمین تولیدکننده می . 
رسدهزار تن می ۹۱کاهش یک سومی تولید با شیوع بیماری لکه سفید/تولید میگو به  :بیشتر بخوانید  

مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ادامه داد: با وجود آنکه مسئوالن سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی مقصر 
های نظارتی چه مسئولیتی دارند؟است که دستگاه دانند، جای این سوال مطرحاصلی بیماری لکه سفید تولیدکنندگان را می  

هزار تن برسد،  ۹۱تا  ۹۱ها حاکی از آن است که تولید میگو به درصدی تولید میگو خبر داد و گفت: آخرین برآورد ۲۱وی از افت 
هزار تن تولید میگو در کشور شده بود ۲۱این در حالی است که پیش بینی باالی  . 

هزار تن میگو برنامه ریزی صادرات صورت  ۲۱یت صادرات میگو افزود: با وجود آنکه برای تولید قاسمی درباره آخرین وضع
درصدی تولید در قیمت تمام شده و میزان صادرات تاثیر بسزایی خواهد داشت ۲۱گرفته بود، بدون تردید افت  . 

تومانی به واردات  ۲۹۱۱کرد: علی رغم آنکه ارز های پیش روی تولیدکنندگان میگو بیان این مقام مسئول با اشاره به دیگر چالش
های دلخواه اقدام به عرضه های مربوط با قیمتیابد، اما کارخانجات خوراک به سبب کمبود نظارت دستگاهغذای میگو اختصاص می

کندندگان را سلب میهای هدف از صادرکنکنند که این امر به سبب افزایش قیمت تمام شده امکان رقابت در بازارخوراک نهایی می . 
ها تقاضا دهند، بارهای ذی ربط وظایف خود در امر نظارت را به درستی انجام نمیوی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه دستگاه

ی داده ایم که اتحادیه حاضر است تمامی امور مربوط به کنترل، نظارت و پایش را عهده دار شود، اما بخش دولتی حاضر به واگذار

رودنیست و تنها دود این امر به چشم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می . 

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 31/8/88تاریخ : 
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 شودمطالبات کارکنان طرح حفاظت جنگل با تهاتر حل می

استاندار مازندران از پیگیری جدی و مستمرش برای تامین حقوق و پرداخت مطالبات کارکنان طرح حفاظت جنگل  -ایرنا  -ساری 
 د تهاتر را در سطح دولت مطرح و موافقت اولیه را کسب کرده است. خبر داد و گفت که برای این منظور پیشنها

های بهره بردار و بر اساس قانون تنفس جنگل بروز مشکل پرداخت حقوق کارکنان طرح حفاظت جنگل پس از اتمام قرارداد شرکت
سه سال با پایان یافتن یا تمام شدن به اجرا درآمد و سازمان سازمان جنگل ها مکلف شد در مدت  ۸۱کرد. قانون تنفس جنگل از سال 

 مدت قرارداد شرکت های بهره بردار ، به فعالیتشان در یک دوره سه ساله پایان دهد.
تعدادی از این شرکت ها با وجود پایان یافتن قراردادشان، به بهانه طلب داشتن از سازمان جنگل ها حقوق کارکنانشان را تاکنون 

 آن هستند تا با دریافت مطالباتشان این کار را انجام دهند.پرداخت نکرده اند و به دنبال 
هزار کارگر در عرصه های جنگلی مازندران فعالیت داشتند.  ۹شرکت بهره بردار با حدود  ۹۷تا قبل از اجرای قانون تنفس جنگل ، 

طرف قرارداد را که پیش از این از ماه از حقوق کارگران  ۷۱تا  ۶بعضی از این شرکت ها با وجود پایان یافتن قراردادشان حدود 
 میلیارد لایر برآورد شده بود، پرداخت نکردند. ۷۱۱سوی مسئوالن حدود 

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی استانداری مازندران ، احمد حسین زادگان در جلسه حل مشکالت شرکت های بهره بردار 
گیر حل این مشکل است و تالش دارد تا با جلب موافقت وزیر ذیربط و جنگل و مطالبات کارکنان این بخش تاکید کرد که شخصا پی

 اجرای تهاتر برای شرکت های بهره بردار ، آنها نسبت به پرداخت حقوق معوقه کارکنان خود اقدام کنند.
تبط ای مروی گفت : با جدیت در حال پیگیری حل این مشکل هستیم و هیچ گاه در این خصوص و مشکالت صنایع سلولزی و بخش ه

با آن بی تفاوت نبوده ایم و در باالترین سطوح با تشکیل جلسات استانی و ملی، مسایل و مشکالت این حوزه و بخش های مرتبط را 
 دنبال کرده ایم.

 نماینده عالی دولت در مازندران برگزاری چندین جلسه اصلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور معاون هماهنگی و
نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهوری، رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و پیگیری مسائل و 

 مشکالت این بخش در جلسه ای با ریاست معاون اول رئیس جمهور را از جمله پیگیریش در این خصوص اعالم کرد.
 زدیک در سطوح ملی خواهیم داشت تا نتیجه حاصل شود. حسین زادگان گفت : همچنان دیدارهایی را در آینده ن

استاندار مازندران تیر ماه امسال هم از طریق رایزنی در دولت برای حل مشکل شرکت چوب و کاغذ استان به عنوان یکی از شرکت 
 بود. میلیون دالر ارز نیمایی جهت واردات چوب گرفته ۷۱های بهره بردار و طرف قرارداد با سازمان جنگل ها 

جمهوری ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزیر اقتصاد و دارایی، حسین زادگان همچنین در نتیجه رایزنی هایش با معاون اول رئیس
مرکزی، دستور تحویل درختان افتاده و شکسته در جنگل را با  وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک

 شرکت چوب و کاغذ مازندران اخذ کرده بود.انجام ترک تشریفات برای 
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 برنج
 خبرگزاری فارس – 39/8/88تاریخ : 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83542584/مطالبات-کارکنان-طرح-حفاظت-جنگل-با-تهاتر-حل-می-شود
https://www.irna.ir/news/83542584/مطالبات-کارکنان-طرح-حفاظت-جنگل-با-تهاتر-حل-می-شود
https://www.irna.ir/news/83542584/مطالبات-کارکنان-طرح-حفاظت-جنگل-با-تهاتر-حل-می-شود
https://www.irna.ir/news/83542584/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 دوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 درصدی واردات روغن خام+جدول 702درصدی واردات برنج و  111افزایش 

ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به  1ایران در میزان واردات برنج و روغن خام توسط شرکت بازرگانی دولتی 

 درصد به لحاظ وزنی افزایش یافت.  261و  330ترتیب 

میلیون  18تن گندم به ارزش  166هزار و  81به میزان  3181ماهه اول سال  1به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در 

ماهه ابتدای امسال گندمی وارد کشور نشده  1ی دولتی ایران به کشور وارد شده اما در هزار یورو گندم توسط شرکت بازرگان 366و 

 است. 
هزار یورو بوده و میزان  166میلیون و  92هزار تن و به ارزش  91به میزان  3181ماهه اول سال  1میزان واردات برنج در 

هزار  966میلیون و  81هزار تن به ارزش  066هزار و  363ماهه ابتدای امسال به میزان  1واردات این محصول کشاورزی در 

درصدی واردات این کاال از نظر ارزشی  81درصدی واردات برنج به لحاظ وزنی و  330یورو بوده که این ارقام حکایت از رشد 

 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران داشته است.  1در 

تن به  166هزار و  89ماهه ابتدای سال گذشته  1افزاید: واردات روغن خام توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در ن گزارش میای

میلیون  388تن به ارزش  366هزار و  283ماهه ابتدای امسال  1هزار یورو و واردات این محصول در  166میلیون و  18ارزش 

درصد و به لحاظ  261در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی  هزار یورو بوده که این محصول 166و 

 درصد رشد داشته است.  218ارزشی 

هزار تن توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد  866میلیون و  311تن به ارزش  166هزار و  116ماهه اول امسال  1شکر هم در 

  ول توسط این شرکت دولتی واردات نداشته است.این محص 3181ماهه سال  1کشور شده اما در 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی

 فارسخبرگزاری  – 39/8/88تاریخ : 

 میلیارد تومان به سالمت 7100ماهه مصارف هدفمندی/ پرداخت  2جزئیات عملکرد 

میلیارد  2066تاکنون  ها گفت:ماهه مصارف هدفمندی یارانه 1ها با اشاره به جزئیات عملکرد مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه

 تومان به طرح تحول سالمت اعتبار داده شده است. 
ها اظهار وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره عملکرد هفت ماهه سازمان هدفمندی سازی یارانهگفت اکبر ایزدی در

قانون بودجه سال جاری این سازمان در جهت مصارف تعیین شده مبالغی را هزینه کرده است و تاکنون بالغ  39داشت: طبق تبصره 

 و غیر نقدی پرداخت شده است.میلیارد تومان یارانه نقدی  081هزار  21بر 

ن گفت: طبق قانو ها با بیان اینکه یکی از مواد قانونی بودجه مربوط به کاهش فقر مطلق است،مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه
دریافت  میلیارد تومان 066هزار  2میلیارد تومان بدین منظور هزینه شده است. همچنین طرح تحول سالمت  890هزار  9در این مدت 

 کرد.
میلیارد تومان هزینه  1996در رابطه با خرید تضمینی گندم از کشاورزان بالغ بر  وی در مورد پرداختی به کشاورزان نیز بیان داشت:

قانون برنامه ششم توسعه تخصیص  18میلیارد تومان برای سایر اهداف مندرج در ماده  81هزار  2شده است. عالوه بر موارد فوق 

 یافت.
 166ها در سال جاری چقدر بوده است، بیان داشت: مبلغ ها و کمک سازمان هدفمندسازی یارانهزدی در پاسخ به این سوال که حمایتای

میلیارد تومان به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی  96میلیارد تومان به وزارت علوم و تحقیقات بابت تامین غذای دانشجویان و مبلغ 

 امین غذای زندانیان پرداخت شد.و امنیتی بابت ت
میلیارد تومان بابت تامین غذای دانشجویان به وزارت  31ها با اشاره به اینکه به زودی مدیرعامل سازمان هدفمندی سازی یارانه

زینه میلیارد تومان بابت کمک به رزمندگان معسر ه 306شود، یادآور شد: مبلغ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پرداخت می

 میلیارد تومان در جهت کمک به مسکن محرومان به نهادهای حمایتی پرداخت شد. 316و همچنین مبلغ 

 16میلیارد تومان در جهت کمک به حمل و نقل ریلی کشور و بیش از  221های انجام شده عنوان کرد: مبلغ وی در مورد دیگر هزینه

 ه از جمله این موارد است.میلیارد تومان در جهت کمک به تولید و اشتغال هزین
همانند سال گذشته حتی یک لایر از بودجه عمومی استفاده نکرده است  3188ایزدی تاکید کرد: سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال 

و در طرح تحول سالمت، کاهش فقر مطلق و خرید تضمینی گندم نیز کمک های قابل توجهی به بودجه عمومی کشور از محل منابع 
 شی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کرده است.نا
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 تخم مرغ

 فودپرس – 32/8/88تاریخ : 

هزار تومانی در بازار ۳درصد گران شد/گرانفروشی  ۵۱مرغ رسماً تخم  
تعیین شد که هر شانه  ۷۱۸۱۱تومان و شانه ای  ۹۸۱۱درصد افزایش کیلویی  ۷۱در حالی نرخ مصوب تخم مرغ با  <مواد غذایی

می رسدهزار تومان هم به فروش  ۷۸تخم مرغ در بازار تهران تا  .  
 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ در سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات 
تومان اعالم شده و نرخ هر شانه  8866سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان  عددی تخم مرغ بسته بندی یک کیلو و  30

هزار تومان به فروش  38تا  3071ین شده است، این در حالی است که این محصول در تهران حدود تومان تعی 31866گرمی  166

 .میرسد
 

تومان است اما این محصول  31866عددی در میادین میوه و تره بار شهردرای تهران  16قیمت هر شانه تخم مرغ غیر بسته بندی 

خرید وجود دارد در اوزان، تعداد و قیمت های دیگری است در بیشتر میادین میوه تهران عرضه نمی شود و آنچه برای . 
 

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار خبرگزاری تسنیم تنها نوع بسته بندی تخم مرغ که در یکی از میادین میوه برای عرضه وجود دارد 
هزار تومان و در 38تهران  عددی در خیابان فرحزادی 16هزار تومان است، اما قیمت هر شانه تخم مرغ  0عددی و با قیمت  9

هزار تومان است 38جوادیه تهران  . 
 
 

تومان اعالم شده است که نرخ  8866در حالی نرخ مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ در سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات 

استدرصد افزایش یافته  31تومان بود که نشان می دهد، نرخ مصوب تخم مرغ  1196مصوب قبلی این محصول  . 
 

گرمی در بازار  166عددی با وزن یک کیلو و  16تومان بود ، هر شانه  1196زمانی که نرخ مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ 

تومان تعیین شده، هرشانه در بازار  8866تومان به فروش می رسید اما اکنون که قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ  33166

سد که گرانفروشی استهزار تومان به فروش می ر 38تا  31مصرف  . 
 

 .به نظر می رسد دالیل افزایش قیمت تخم مرغ در بازار مصرف، افزایش صادرات، تغییر فصل و افزایش مصرف است
 لینک خبر 
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 تخم مرغ 
خبرنگاران جوان  – 31/8/88تاریخ :   

 

هزار تومان غیر منطقی است/جو روانی صادرات عامل اصلی نوسان قیمت ۲۳عرضه هر شانه تخم مرغ با نرخ   
ها را غیر منطقی و بیانگر سو استفاده فروشندگان هزار تومان در خرده فروشی ۹۹نبی پور عرضه هر شانه تخم مرغ با نرخ 

 .دانست
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارگذار استان تهران در گفتپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمناصر نبی گروه  

رخ هر کیلو تخم مرغ درب ، درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط ناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۷۱ای تومان معادل شانه ۶۱۱هزار و  ۱تا  ۱۱۱هزار و  ۱مرغداری  . 

تومان اعالم کرد و گفت: سازمان حمایت قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ در  ۱۲۱هزار و  ۱وی قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ را 
هزار تومان اعالم کرده است ۷۹ای دل شانهتومان معا ۸۱۱هزار و  ۹میادین میوه و تره بار را  . 

ها را غیر منطقی دانست و افزود: فروش هر شانه تخم هزار تومان در خرده فروشی ۹۹نبی پور عرضه هر شانه تخم مرغ با نرخ 
ندگان استهزار تومانی با درب مرغداری و سو استفاده فروش ۹ها بیانگر اختالف هزار تومان در خرده فروشی ۹۹مرغ با قیمت  . 

های هزار تن تخم مرغ به بازار ۷۱این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: بنابر آخرین آمار تاکنون 
 .هدف صادر شده است که میزان آن در مقایسه با مازاد تولید چشمگیر نیست

های اخیر به طور متوسط مرغداران در است که در ماه وی شرایط کنونی بازار تخم مرغ را متعادل دانست و گفت: این در حالی
تومان متضرر بودند ۹۱۱فروش هر کیلو تخم مرغ یک هزار و  . 

گذار جو روانی صادرات و سو استفاده برخی فروشندگان را دلیل اصلی نوسان قیمت تخم مرغ در رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم
زمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تقاضا کردیم که تعدادی غرفه در میادین میوه و تره بار را در ها از سابازار اعالم کرد و افزود: بار

 .اختیار تولیدکنندگان بگذارند تا با عرضه مستقیم محصول، اختالف قیمت از مرغداری تا بازار به حداقل ممکن برسد
تن اعالم کرد و افزود: با احتساب مصرف داخل روزانه  ۸۱۱هزار و  ۹تا  ۹۱۱هزار و  ۹نبی پور تولید روزانه تخم مرغ را باالی 

تن از این میزان مازاد بر نیاز کشور بوده که زمینه را برای زیان مرغداران در بازار فراهم کرده است ۹۱۱تا  ۹۱۱ . 
ا مشکلی نداریم و های دامی تصریح کرد: هم اکنون در خصوص تامین کنجاله سویوی در پایان درباره آخرین وضعیت بازار نهاده

تومان اختالف دارد ۹۱۱تا  ۹۱۱تنها قیمت ذرت در بازار آزاد در مقایسه با نرخ مصوب  . 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7129856/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B2%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
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/7129856/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B2%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 دوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 
 

 تخم مرغ
خبرگزاری فارس – 31/8/88تاریخ :   

 هزار تومان افزایش یافت 70قیمت تخم مرغ به 

 رود. هزار تومان به فروش می 26ای هزار تومان افزایش نسبت به هفته گذشته شانه 1مرغ در بازار با قیمت هر شانه تخم

مرغ در بازار نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. گزارش میدانی ی فارس، قیمت تخمبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزار
رود این در حالی هزار تومان به فروش می 26عددی به قیمت  29مرغ خبرگزاری فارس حاکی است در بازار تهران هر شانه تخم

هزار تومان به فروش  31مرغ یک ماه پیش هم هر شانه تخم هزار تومان بود و تقریباً  31ای مرغ شانهاست که هفته گذشته قیمت تخم

 رفت.می
ها و در حقیقت باال بودن قیمت تمام شده را عامل اصلی افزایش گذار باال بودن قیمت نهادهپیش از این مرغداران اعم از گوشتی و تخم

 دانستند.قیمت می
مرغ را صادرات این محصول به افغانستان افزایش قیمت تخم فرزاد طالکش دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران دلیل

 دانست.
 کرد و اکنون این کشور توان تأمین نیاز افغانستان را ندارد.مرغ موردنیاز را از پاکستان وارد میوی گفت: پیش از این افغانستان تخم

مرغ ما صادرات به حدی نیست که بتواند مازاد تخممرغ ایران وجود داشته اطالکش گفت: به تازگی تقاضا از افغانستان برای تخم
 داخل را تخلیه کند.

ر مرغ دمرغ در بازار جو روانی است وگرنه هنوز مازاد تخمبه گفته دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران، دلیل افزایش تخم
 بازار وجود دارد.

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 32/8/88تاریخ : 

 گذارییاقوت سرخ در ترازوی قیمت

زرشک، محصول استراتژیک و انحصاری خراسان جنوبی است که در فصل پاییز به بار نشسته و روانه بازار  -ایرنا  -بیرجند 
گذاری این محصول با ارزش است، اما تعیین نرخ پایه برای جلوگیری از دستبرد دالالن به ین اصل برای قیمتشود، کیفیت مهمترمی

 دسترنج کشاورزان اهمیت بیشتری دارد. 
آبخواه و در عین حال با ارزش افزوده زرشک که در ایران و جهان به یاقوت سرخ کویر شهرت دارد، محصولی سازگار و کم

 ستراتژیک که عالوه بر تامین نیاز داخلی ارزآوری خوبی برای کشور نیز خواهد داشت.باالست محصولی ا
شود گویا برداران استان تبدیل میهای کشاورزان و بهرههر سال موضوع قیمت محصول زرشک در فصل برداشت به یکی از دغدغه

شود با اینکه امسال نسبت به سال قبل دو تا آن حاصل می های ُبرندهاین محصول که با رنج فراوان از جمله تحمل خارها و تیغ قیمت
 کاران را به دنبال داشته است.سه برابر افزایش یافته اما باز هم گالیه زرشک

به همین منظور میزگردی با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، مدیر صنایع 
خرید، »جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و زوج کشاورز نمونه روستای مهمویی بیرجند در خصوص تبدیلی و غذایی سازمان 

 محصول زرشک در ایرنا خراسان جنوبی برگزار شد.« فروش، صادرات و فرآوری
ول گذاری محصرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: چهار سال است به بحث قیمت

ها قرار گیریایم منافع کشاورز در اولویت نخست تصمیمها سعی کردهایم و در همه این سالاستراتژیک زرشک استان ورود کرده
 بگیرد.

ها ها و داللماه زودتر از موعد برگزار شد به این دلیل که واسطه ۹گذاری زرشک حدود سید حسین خیریه افزود: امسال کمیته قیمت
 های مجاور برای پیش خرید محصول زرشک در باغات حضور پیدا کرده بودند.هرستانها و شاز استان

های تعاونی، گذاری که چهارم مهرماه با حضور مسئوالن جهاد کشاورزی، اعضای شرکتوی بیان کرد: در جلسه نهایی کمیته قیمت
هزار تومان تعیین  ۷۱رشک تازه با شاخه، بخش خصوصی و خریداران و فروشندگان محصوالت کشاورزی برگزار شد قیمت پایه ز

 تر محصول را به فروش برسانند.شد و کشاورزان نباید از این قیمت پایین
ن قیمت است و بر تریرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند تاکید کرد: کشاورزان توجه داشته باشند قیمت تعیین شده پایین

هزار تومان هم به فروش برسانند به این صورت که پنج کیلوگرم زرشک تر معادل  ۹۱حتی تا  توانند آن رااساس کیفیت محصول می
تومان و سه کیلو تازه یک  ۱۱۱هز ار و  ۷۹هزار تومان، چهار کیلو تازه یک کیلو خشک  ۷۱یک کیلو زرشک خشک باید هر کیلو 

 هزار تومان به فروش برسد. ۷۱کیلو خشک باید هر کیلوگرم آن 
 یسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند رئیس کم

های پنج شهرستان های خریدار است اظهار داشت: شرکت تعاونیهای ایاب و ذهاب بر عهده شرکت تعاونیوی با بیان اینکه هزینه
 اند.آوری و خرید این محصول اعالم آمادگی کردهدارای زرشک در استان برای جمع
آوری و خرید محصول همکاری های تعاونی نیز برای جمعهزار تومان تعیین شده و شرکت ۷۱ خیریه ادامه داد: وقتی حداقل قیمت

 تر از این قیمت به دست دالل بدهند.های پایینکنند چرا باید کشاورزان محصول خود را با قیمتمی
 اطالع هستندکشاورزان از قیمت زرشک بی

تعیین شده و سایر  رسانی دقیق در ارتباط با قیمتند هم گفت: اطالعکاران روستای مهمویی بیرجمحمد براتی یکی از زرشک
 شود.های دولت از کشاورزان به درستی انجام نمیحمایت

گیرند لذا خیلی دانند مسئوالن چه تصمیمی برای آنها میوی ادامه داد: کشاورزان در مزارع و باغات خود مشغول کار هستند نمی
 دهند.ار دالل قرار میراحت محصول خود را در اختی

های سرخ کویر نیز در استان های احتمالی، برداشت یاقوتکه با آغاز فصل پاییز و بارش و بارانبراتی تصریح کرد: از آنجایی
شود برخی کشاورزان به دلیل نداشتن محل مناسب برای خشک کردن زرشک، بدون توجه به قیمت اصلی یا تعیین شده شروع می

 دهند.تازه را در اختیار دالالن قرار میمحصول، زرشک 
ها اعالم شود، همانطور که بنده تا این های تعاونی یا دهیاریوی تاکید کرد: بایستی موضوعات به این مهمی حداقل از کانال شرکت

 های آن نبودم.لحظه در جریان جزئیات فروش زرشک و قیمت
توانند خود را در گیر و دار رفت و آمد به مالک هستند لذا نمیزان معموال خردهاین کشاورز نمونه خراسان جنوبی یادآور شد: کشاور

 کنند.های تعاونی یا مراکز جهاد شرکت
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که اکثر کشاورزان خرده مالک محلی مانند بارگاه زرشک برای خشک کردن محصول ندارند و از طرفی وی اضافه کرد: از آنجایی
 شوند.رسانند و متضرر هم میک را به صورت تازه و در همان محل به فروش میخواهند سریع به درآمد برسند زرشمی

روستای دارای زرشک استان سری بزنیم و از نزدیک ببنیم آیا  ۹۱های خود گفت: اگر باور ندارید با هم به براتی برای تایید سخن
 های تعیین شده با خبر هستند یا خیر.کشاورز از قیمت ۹۱

با تعیین قیمت پایه زرشک کمک بزرگی به کشاورزان استان شده است افزود: اما ای کاش همه کشاورزان در  وی با بیان اینکه
 ها نرود.ها قرار بگیرند تا سود رنج و زحمتشان به جیب واسطهجریان قیمت

ه این رید محصول است برئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: یکی دیگر از اقدامات حمایتی از کشاورزان، پیش خ
شود تا حداقل بتواند پول کارگران را پرداخت کند و مابقی زمان درصد مبلغ قبل از برداشت به کشاورز پرداخت می ۹۱شکل که 

 شود.برداشت یا بعد از خشک کردن زرشک پرداخت می
های دیگر به نام وشند و محصول در استانفرخیریه افزود: مشاهده شده برخی از کشاورزان زرشک نارس و نوبر را به دالالن می

 شکنند که این مشکل نیاز به پیگیری دارد.برد و قیمت را میرسد لذا کیفیت محصول را زیر سوال میخراسان جنوبی به فروش می
رشک با های نظارتی جلوی این اقدام گرفته شود در این صورت کمک زیادی به توزیع زوی بیان کرد: بایستی از طریق سازمان

 کیفیت در بازار کشور خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: یکی از مشکالت اصلی در خصوص فروش زرشک تازه این است که 

 های مناسب از طریقبندیهای بزرگ وجود ندارد اگر زرشک به میزان مصرف و در بستهریزی برای توزیع آن در شهرستانبرنامه
 ها ارسال شود قیمت این محصول نوسان نخواهد داشت.ها به سایر شهرستاناتحادیه

های سنتی دارند همچنین وقتی بین کنند و مدام اصرار بر ادامه روشهای کارشناسان توجه نمیوی تاکید کرد: کشاورزان به توصیه
 ماند.نتیجه میهای ما بیکشاورزان اتحاد وجود ندارد تمام تالش

هزار تن  ۷۱۱یه عنوان کرد: سطح زیرکشت باغات زرشک در استان رو به افزایش است و امسال میزان برداشت محصول خیر
 بینی شده است.هزار تن زرشک خشک پیش ۹۱زرشک تازه معادل حدود 

ر تبادالت است که د ها وپرداخت رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: در انجام یک معامله، مهمترین بخش نحوه
توان از روش اعتبار اسنادی ال سی استفاده کرد )یک روش پرداختی است که در آن این زمینه برای خرید محصوالت کشاورزی می

شود که به موجب آن بانک تعهد اعتبار وجود دارد و به خریدار و فروشنده داده می تعهد قطعی به پرداخت از جانب بانک گشاینده
 ه میزان پرداختی خریدار، در زمان تعیین شده و با همان مبلغ مورد توافق و صحیح، به فروشنده داده خواهد شد.(کند کمی

شود تا با ایجاد ال سی های الزم انجام میکاران با توافق بین خریدار و فروشنده پیگیریخیریه افزود: برای خرید محصول زرشک
 باشد.ها تضمین پرداخت نیز وجود داشته بانک

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: در خصوص کیفیت زرشک، کشاورزان از همه بهتر 
ی گیرتوانند در خصوص قیمت محصول خود تصمیمتر دارد لذا میکیفیتدانند کدام باغ محصول مرغوب و کدام یک محصول بیمی

 کنند.
و کنند تنها هدفشان ایجاد جکنند محصول را با قیمت پایین خریداری میها به کشاورز اعالم میخی از داللاحمد بیکس افزود: اینکه بر

 روانی بین کشاورزان است تا راهی برای خرید پیدا کنند.
لیارد تومان می ۹اند و تعاونی یا تشکل در استان مجوز دریافت کرده ۷۷کاران بندی محصول زرشکوی بیان کرد: برای خرید و بسته

 برداری رسیده است.تسهیالت بدون بهره در اختیار آنها قرار گرفته است که تاکنون پنج واحد به بهره
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه تعیین قیمت پایه برای محصول زرشک جلوی 

ظهار داشت: کشاورزان توجه داشته باشند در هر صورتی نباید محصول خود را با گیرد اورود دالالن و دست درازی آنان را می
 تر از نرخ تعیین شده به فروش برسانند.قیمت پایین

 پذیرش فناوری در روستاها اندک است
ار روستاها بسی های جدید دارند اما پذیرش فناوری دروی تاکید کرد: با وجود اینکه جوامع روستایی نیاز زیادی به کاربرد فناوری

 اندک است.
تواند عامل موفقیت بیکس گفت: تنوع عملیات باغی و موارد مصرف این محصوالت در میان تولید کنندگان زیاد است که خود می

کشاورزان در تولید محصول زرشک باشد بنابراین کشاورزان به عنوان کسانی که در امر توسعه روستایی نقش دارند اگر به این 
های مؤثری در توسعه توانند گامی که با ساختارهای روستایی هماهنگ است، توجه کنند، با انطباق آن با شرایط جدید میدانش بوم

 روستایی بردارند.
 دیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 

شاورزان ورود کنند نه اینکه منتظر باشند بندی و فرآوری محصول زرشک باید خود کوی یادآور شد: برای ایجاد صنایع بسته
 گذاری غیربومی حتما محصول را خریده و بسته بندی و به فروش برساند.سرمایه
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توانند مانند همیشه با اتحاد و وحدت با مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تاکید کرد: کشاورزان می
 دهد.نند جهاد کشاورزی نیز تسهیالت الزم با بهره پایین در اختیار آنان قرار مییکدیگر در این زمینه ورود ک

تواند با استفاده از کاران نداشتن بارگاه زرشک است، هر چاه کشاورزی یا روستا میوی عنوان کرد: یکی از مشکالت زرشک
رز زمین و تسهیالت واگذار شود نه تنها امکان پذیر تسهیالت ارزان قیمت نسبت به احداث بارگاه اقدام کنند اما اینکه برای کشاو

 نیست که برای کشاورز نیز سخت است.
مترمربع بارگاه زرشک در دو طبقه با ظرفیت چهار تن زرشک تازه از  ۱۱توانند برای احداث بیکس یادآور شد: کشاورزان می

 ون از قبل آماده شده باشد.تسهیالت جهاد کشاورزی استفاده کنند البته ابتدا باید زمین و فونداسی
بارگاه زرشک در استان اشاره کرد و گفت: هیچگونه محدودیتی اکنون در بحث پرداخت تهسیالت احداث  ۹۹۱وی به صدور مجوز 

 بارگاه زرشک در استان وجود ندارد.
کنیم بارگاه زرشک را در میمدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: به کشاورزان توصیه 

 ای باشد که بر اساس الگوهای نظام مهندسی و جهاد کشاورزی باشد.قالب مجتمع احداث کنند یا به گونه
بردار در این زمینه فعال هزار بهره ۷۹هکتار است و  ۱۹۶هزار و  ۷۶وی گفت: سطح زیرکشت زرشک در خراسان جنوبی 

 هستند.
هزار تن زرشک خشک( که از این  ۹۱هزار تن زرشک در استان برداشت شود)  ۹۱سال بیش از بیکس افزود: پیش بینی شده ام

و به  بندیدرصد فرآوری و تبدیل به محصوالتی از قبیل آب زرشک و کنسانتره تبدیل و مابقی به صورت خشک بسته ۷۱میزان 
 رسد.فروش می

تن محصول زرشک  ۶۱۱هزار و  ۶استان فعال است که ساالنه  بندی درواحد فرآوری و بسته ۷۹وی ادامه داد: در حال حاضر 
 شود.تن نیز فرآوری می ۱۱۱هزار و  ۹بندی و بسته

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: از دو سال قبل طرحی برای مجموع زرشک تولیدی استان 
 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. ۹۹۱ای اجرای آن تهیه شده و به وزارت جهاد ارسال شده است که بر

بندی شود همچنین ها وکیوم و بستهای در کارخانهدرصد محصول به صورت تازه و خوشه ۹۱وی اضافه کرد: به این صورت که 
 بینی شده است.های کامال سبک در روستاها پیشهای زرشک با سازهاحداث مجتمع یا بارگاه
هکتار بارگاه  ۷۱۱این خصوص در پنج شهرستان خراسان جنوبی که دارای محصول زرشک هستند احداث  بیکس عنوان کرد: در

 بینی شده است.میلیارد تومان پیش ۹۱زرشک با اعتبار 
محصول فرآوری از زرشک قابل تولید است تصریح کرد: تاکید ما تنها بر ایجاد بارگاه زرشک نیست چراکه  ۷۱وی با بیان اینکه 

 ها به سمت تولید محصوالت مختلف زرشک پیش بروند.نایع تبدیلی صادرات محور است و توصیه داریم صنایع و کارخانهنگاه ص
 صادرات سه درصدی زرشک ایران

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه تنها حدود سه درصد زرشک خراسان صادر 
توان با توسعه صنایع فرآوری این محصول ارزش افزوده آن را باال برد و عالوه بر افزایش سود می شود تاکید کرد:می

 های اشتغال را نیز افزایش داد.کاران، زمینهزرشک
 ذارگتوانند در این زمینه سرمایهگذار به استان باشیم در حالیکه کشاورزان خود میوی گفت: چرا همیشه باید منتظر ورود سرمایه

ها و کشاورزان وارد شوند باشند، مهمترین بحث محصوالت کشاورزی این است که قیمت محصول اولیه باال است لذا اگر تشکل
 مشکل بزرگی حل خواهد در غیر اینصورت احداث کارخانه فقط مشکل محصوالت استراتژیک استان را رفع نخواهد کرد.

ند توانند با ظرفیت کامل کار کندارد که به دلیل باال بودن قیمت اولیه محصول، نمیهایی اکنون در استان وجود بیکس افزود: کارخانه
 توانند به صورت مشارکتی با فروش محصول خود سهمی در تولید داشته باشند.که در این زمینه حداقل کشاورزان می

تواند تن زرشک تازه را دارد که می هزار ۹۱وی بیان کرد: تنها یک کارخانه استان ظرفیت چهار هزار تن زرشک خشک معادل 
یک سوم محصول استان را فرآوری کند اما مشکالتی از قبیل قیمت باالی خرید اولیه، صادرات و برگشت پول و سایر سبب شده 

 نتواند از ظرفیت کامل استفاده کند.
یست که برای صادرات زرشک اقدام نشده یا مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرد: اکنون اینگونه ن

 ایم بلکه وجود مشکالت کالن و ریز علت صادرات کم مربوط به محصول تولیدی ما است.در بازارهای جهانی شناخته نشده
بندی محصوالت کشاورزی در برخی روستاها با مشارکت کشاورزان و حمایت جهاد های بستهها و مجتمعوی گفت: با اینکه تشکل

شاورزی تشکیل شده است اما بعضا شاهد بسته بودن برخی از این واحدها هستیم نباید آنها تنها زمان برداشت محصول باز باشند ک
بندی و سایر استفاده کرد در غیر اینصورت های محصوالت مانند تولید مارماالد، مربا، رب، لواشک، بستهبلکه باید از تمام ظرفیت
 و محصول آنان را به تاراج خواهند برد. دالالن سوء استفاده کرده

های جهاد کشاورزی در خصوص محصول زرشک مشخص شده و روشن است تنها ها و برنامهبیکس یادآور شد: تمامی سیاست
 کاران هستیم.برداران و زرشکگذاری بهرهنیازمند مشارکت و سرمایه
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 های دارویی زرشک توسط دانشگاهیانلزوم معرفی ظرفیت
راحی هایی طهای زرشک نیست بلکه تکنولوژیت: تعریف صنایع از بارگاه زرشک تنها محلی برای پهن و خشک کردن شاخهوی گف

های نوین استفاده کنند به سود واقعی محصول خود حتی فراتر از آن شده که به نفع کشاورزان است و اگر کشاورزان از این روش
 خواهند رسید.

سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: محصول زرشک یکی از مواهب الهی در استان  مدیر صنایع تبدیلی و غذایی
 های دارویی آن کار نشده است.است اما زیاد در خصوص مزیت

وی افزود: از دانشگاهیان و مجامع دانشگاهی درخواست داریم از ریشه، برگ، ساقه و محصول این گیاه که خواص بسیار فراوانی 
 حقیقات الزم انجام دهند و جامعه را در خصوص آن آگاه کنند.دارد ت

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 

 خبرنگاران جوان  – 39/8/88تاریخ : 

هایی که روی دست باغداران ماند/ نبود بازار فروش، باغداران را متضرر کردسیب  
درصدی تولید سیب درختی، بخشی از محصول به سبب نبود خریدار روی دست باغداران مانده است ۲۱تا  ۹۱با وجود رشد  . 

ت و کشاورزیصنعت،تجار به گزارش خبرنگار نگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا  با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و بارش  ,

درصد رشد داشته است که به دلیل نبود بازار  ۲۱های فروردین، میزان تولید سیب درختی نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 
جود صنایع تبدیلی, ظرفیت نگه داری در سردخانه و چالش های صادرات، عمده محصول روی دست باغداران مانده شفاف، عدم و

 .است
 

رونق تولید این در حالی است که در سال رود دست اندرکاران توجه بیشتری به کشاورزان داشته باشند تا با وجود پتانسیل  انتظار می 

باالی بخش کشاورزی و توسعه صادرات کاالهای مزیت دار بتوانیم درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کنیم تا از فشار بر 
 .منابع نفتی کاسته شود

 
شان می دهد که عمده محصوالت تولیدی به سبب نبود خریدار روی دست آخرین برآوردها از قطب های اصلی تولیدکننده سیب ن

 .باغداران مانده که اگر هر چه سریع تر تمهیداتی برای مازاد تولید اندیشیده نشود، بخشی از تولید به هدر می رود
 

تا  ۹۱ود سرمازدگی با رشد حداقل بسیاری از مسئوالن بر این باورند که امسال تولید سیب درختی به سبب شرایط مساعد اقلیمی و نب
میلیون تن از این میزان برای تعادل  ۷.۱میلیون تن خواهد رسید که با احتساب مصرف داخل حداقل  ۲.۱درصدی به بیش از  ۲۱

بازار داخل و جلوگیری از افت قیمت باید صادر شود.حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید سیب 
ی و چالش های پیش روی صادرات با خبر شویمدرخت : 

میلیون تن سیب درختی الزمه تعادل قیمت بازار داخل ۷.۱صادرات حداقل   
ه اینکه ، با اشاره بصنعت،تجارت و کشاورزی رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

بازار محصوالت باغی مطلوب نیست، اظهار کرد: با وجود رشد چند برابری تولید محصوالت باغی نسبت به سال گذشته و مازاد 
 .تولید بیش از نیاز داخل، اما قیمت محصوالت باغی به حدی پایین است که جوابگوی هزینه کشاورزان نیست

میلیون تن از این  ۷.۱شود که با صادرات حداقل یب درختی در کشور تولید میمیلیون تن س ۲.۱وی افزود: بنابر آمار، امسال 
 .میزان، تعادل در بازار داخل حفظ خواهد شد

های جدید صادراتی بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه حمل و نقل، بسته بندی، نیروی انسانی و تاثیر نورانی با تاکید بر ایجاد بازار
های متولی همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه رود که دستگاهتولید انتظار میآن بر قیمت تمام شده 

های تولید انجام دهدهایی به منظور کاهش هزینهتجارت حمایت . 
های کشوررئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه راه اندازی کشتیرانی والفجر بندر بوشهر موجب شده تا 

 .حاشیه خلیج فارس همچون کویت، بحرین و قطر را پوشش دهیم، از این رو این امر در تسهیل صادرات تاثیر بسزایی دارد
های هند، پاکستان، چین و افغانستان روابط اقتصادی خوبی داریم، بنابراین امکان توسعه به گفته وی، با وجود آنکه با کشور

مند به خرید سیب ایرانی در برابر ها عالقهای همسایه دور از انتظار نیست. به عنوان مثال پاکستانیههای تجاری با کشورپروتکل
ها حاضر به خرید محصول از ما تهاتر با نارنگی کینو در فصول دیگر هستند که به سبب ممنوعیت واردات نارنگی به کشور، آن

 .نیستند
درصدی گذاشته است، بیان کرد: براین اساس  ۲۱برای واردات سیب ایرانی تعرفه نورانی با انتقاد از این مسئله که هندوستان 

طرفه  ۹ای را بین طرفین ایجاد کند چرا که در جاده وزارت امور خارجه با ورود به این موضوع باید پروتکل دوجانبه منصفانه
مرتفع گرددصادرات و واردات باید موازنه و تعادل ایجاد شود تا مشکل پیش روی باغداران  . 

های باالی واردات فشار این مقام مسئول ادامه داد: با وجود افزایش چشمگیر تولید محصوالت باغی از جمله سیب درختی، اخذ تعرفه
ها مجبورند محصول خود را ارزانتر به فروش رسانند تا صادرات انجام شودکند چرا که آنمضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می . 

های حمل و نقل از رود، تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینهنکه روسیه بازار مناسبی برای سیب ایرانی به شمار میوی با بیان ای
هایی در این خصوص داشته باشند تا با کاهش هزینه ها، صادرات افزایش یابدرود که حمایتمسئوالن دولتی انتظار می . 

بر کندی صادرات دامن زدتداخل زمان برداشت با بسته شدن ایام اربعین   
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، با اشاره به اینکه صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد رضا شعبانی مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران در گفت و گو با خبرنگار
مان با فصل برداشت محصوالت باغی، قیمت با بازار محصوالت سردرختی تعریفی ندارد، اظهار کرد: طبق روال همه ساله همز

شود که امسال افزایش تولید مزید بر علت شده تا باغداران با زیان چشمگیری در فروش روند نزولی در بازار روبه رو می
 .محصوالتشان مواجه شوند

امر موجب شده تا محصوالت  وی افزود: با توجه به آنکه امکان عرضه مستقیم محصوالت از سوی کشاورزان وجود ندارد، همین
 .باغی با افت قیمت در بازار رو به رو شود

شعبانی با تاکید بر صادرات سیب درختی گفت: با توجه به مازاد تولید سیب درختی بیش از نیاز کشور، وزارت جهاد کشاورزی و 
 .وزارت صمت با حمایت از صادرکنندگان باید گامی مهم در توسعه صادرات بردارند

عامل اتحادیه باغداران مازندران ادامه داد: تداخل زمان برداشت سیب درختی با ایام محرم و بسته شدن مرز عراق، موجب کند مدیر 
 .شدن و عدم صادرات شد

 صادرات محصوالت کشاورزی از ریل خارج شد/ توسعه کشاورزی راهی برای بی نیازی از درآمدهای نفتی :بیشتر بخوانید
وی درباره تاثیر خرید تضمینی بر بازار سیب درختی بیان کرد: با توجه به آنکه عرضه یکباره محصول منجر به افت شدید قیمت در 

ها و عرضه بتدریج سیب درختی تا حدی بر بهبود قیمت و ی در سردخانهشود، از این رو خرید تضمینی محصول، نگه داربازار می
 .شرایط باغداران تاثیر گذار است

شعبانی کاهش قدرت خرید خانوار را یکی دیگر از دالیل افت قیمت سیب درختی در بازار اعالم کرد و گفت: بنابر آمار امسال بیش 
که علی رغم رشد چند برابری تولید نسبت به سال قبل، میزان مصرف به سبب شود میلیون تن سیب درختی در کشور تولید می ۲از 

تر مشکالت پیش رود با فراهم شدن زمینه صادرات هر چه سریعکاهش قدرت خرید خانوار افت محسوسی داشته است که انتظار می
 .روی باغداران مرتفع شود

های میلیون تن اعالم کرد و افزود: اگر با فراهم شدن زیرساختاین مقام مسئول مجموع صادرات سیب درختی سال گذشته را یک 
های حمل و نقل و تعرفه امسال بتوانیم این میزان صادر کنیم، به سبب ماندگاری باالی سیب و مصرف در صادراتی، کاهش هزینه

لید روی دست باغداران نیستطول ایام سال و صنایع تبدیلی دیگر جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر افت شدید قیمت و مازاد تو . 
وی ادامه داد: سال گذشته سرمازدگی باغات منجر به افت شدید تولید سیب درختی شد که خوشبختانه به سبب شرایط مساعد بارندگی، 

و  درصد رشد یافت که متاسفانه مسائل و مشکالت متعدد همچون بسته بودن مرز عراق در ایام اربعین ۹۱امسال میزان تولید حداقل 
هایی از حیث افزایش تولید برای باغداران ایجاد کرده است که امیدواریم بانک مرکزی از مشکالت بازگشت ارز به کشور نگرانی

طریق تهاتر کاال یا بازگشت پول به صورت لایر موانع را از سر راه صادرکنندگان بر دارد، در غیر این صورت تجار رغبتی به 
 .صادرات ندارند

تومان اعالم کرد و گفت: با  ۸۱۱هزار و  ۲تا  ۹۱۱هزار و  ۲خرید تضمینی هر کیلو سیب درختی از باغداران را  شعبانی قیمت
هایی ندارند، اما به سبب کاهش های تولید، باغداران رغبتی به فروش محصول با چنین نرختوجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه

د تا سرانه مصرف افت محسوسی نداشته باشدقدرت خرید خانوار مسائل باید مدیریت شو . 
درصدی تولید سیب درختی نسبت به سال قبل ۹۱رشد حداقل   

 ، با انتقاد از این محصول کهصنعت،تجارت و کشاورزیمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت و گو با خبرنگار
ای ها به هدر رفته است، اظهار کرد: با توجه به نبود خریدار و افزایش تولید، بخش عمدهای از سیب درختی برخی استانبخش عمده

های نازل در بازار ریختنداز سیب درختی روی دست باغداران مانده است و هم اکنون سلف خران برای خرید با قیمت . 
ها با وزیر جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و معاونت برنامه و بودجه دهی محصول بار وی افزود: با وجود آنکه از زمان گل

هایی برای جلوگیری از دولت موضوع افزایش چند برابری تولید سیب درختی نسبت به سال قبل را اطالع رسانی کردیم و راهکار
ل قبولی در این خصوص صورت نگرفته استافت قیمت محصول و زیان باغداران را ارائه دادیم، اما تاکنون اقدام قاب . 

درصدی تولید سیب درختی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با وجود رشد چند برابری تولید  ۹۱شادلو از رشد حداقل 
کردند، به مراتب خسارت باغداران بیشتر بودسیب درختی، اگر دالالن به امر خرید از باغداران ورود نمی . 

های تولید و تعهدات بانکی، باغداران اقدام به تولید محصوالت س اتحادیه باغداران تهران ادامه داد: علی رغم افزایش هزینهنایب رئی
ای باشد که جوابگوی قیمت تمام شده باغی از جمله سیب درختی کردند که هم اکنون انتظار دارند قیمت فروش محصوالتشان به گونه

خانوار باشدهای حداقلی تولید و هزینه . 
های به گفته وی، با وجود افزایش چند برابری قیمت کاغذ، سبد، نیروی انسانی و ... باغداران انتظار دارند با تخصیص مشوق

صادراتی و تهاتر سیب در ازای واردات محصوالتی همچون موز و آناناس و کاهش تعرفه از استمرار کاهش قیمت و هدر رفت 
 .محصول جلوگیری کنند
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های رود، گفت: نبود بازار شفاف و بارندگیهای اصلی پیش روی باغداران به شمار میلو با بیان اینکه نبود بازار شفاف از چالششاد
رود مسئوالن ذی ربط پای کار بیایند و اخیر به سبب تعلل در برداشت مشکالت متعددی برای باغداران ایجاد کرده است که انتظار می

ها به عمل آورندبه منظور کاهش زیان آن های حداقلی راحمایت . 
رود، نایب رئیس اتحادیه باغداران در پایان با اشاره به اینکه رشد محصوالت باغی فرصت طالیی پیش روی اقتصاد به شمار می
های ورتصریح کرد: در شرایط کنونی که از صادرات نفت محروم هستیم، اما در زمینه مواد غذایی و محصوالت کشاورزی به کش

همسایه فرصت خوبی پیش روست و این معطلی و از دست دادن زمان از سوی مسئوالن امر, جای سوال است و همواره از متولیان 
رود به جای شعار دادن، تدابیری همچون مشوق صادراتی و سیاست بازار در ازای بازار بیندیشند چرا که نبود زیر انتظار می

های پیچیده اداری و مشکالت بازگشت ارز، دست و و نقل، نبود حمل و نقل تخصصی، بروکراسیهای مناسب، مشکالت حمل ساخت

 .پای صادرات بسته است
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
 خبرگزاری فارس – 32/8/88تاریخ : 

 آبیها/ پرورش درختان زیر سایبان برای مقابله با کمتولید آناناس و پاپایا در گلخانه

 های مقابله بادهیم، گفت: از برنامهپرورش میهای پاپایا، آناناس و موز را در گلخانه معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه میوه
 آبی پرورش درختان زیر سایبان است. کم

 38به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ایران در تولید میوه جایگاه بسیار مناسبی را در جهان دارد و ساالنه حدود 

 ل کشاورزی جایگاه نخست تا پانزدهم دنیا را داریم.محصو ۶۹شود که طبق آمار فائو در تولید میلیون تن میوه برداشت می
وگو با خبرنگار فارس درباره وضعیت تولید و سطح زیرکشت محمد علی طهماسبی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در گفت

ده رتر تولیدکننگرمسیری، ارزآوری و جایگاه جهانی گفت: ایران در تولید خرما و انار جزو سه کشور بمحصوالت گرمسیری و نیمه
 کشور برتر تولیدکننده در دنیا است. 1جهان و در تولید کیوی، انجیر و مرکبات جزو 

دالر بوده است که از محل  281هزار و 121گرمسیری در سال گذشته به ارزش های نیمهبه گفته طهماسبی، ارزش صادرات میوه

هزار و  128گرمسیری یرکشت محصوالت گرمسیری و نیمهتن محصول به دست آمده است و سطح ز 020هزار و  103صادرات 

 کنند.میلیون تن محصول تولید می 171هکتار است که بیش از  189

در مجموع باید  3966گرمسیری تا سال های گرمسیری و نیمهمعاون وزیر جهاد کشاورزی به تکلیف برنامه ششم توسعه برای میوه

 ای انجام شود.هکتار طرح توسعه 1116

های گرمسیری و نیمه های اصالح و نوسازی در میوههزار هکتار برنامه 18بیش از  3966ی همچنین گفت: تا پایان سال و

 ها و جزئیات برنامه در جدول زیر مشخص است.شود که به تفکیک میوهگرمسیری انجام می
 
 روندمیوه خاص به زیر گلخانه می 1*

های گرمسیری و های موجود و برنامه توسعه برای آینده در بخش میوهینکه ظرفیتمعاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به ا
 .شودهای گرمسیری در گلخانه با اولویت محصوالت پاپایا، آناناس و موز انجام میگرمسیری چیست، گفت: طرح تولید میوهنیمه

وری زو برنامه است و قرار است افزایش بهرهآناناس در زیر سایبان در مناطق مستعد کشور نیز جبه گفته وی، طرح توسعه 
 گرمسیری انجام شود.محصوالت باغبانی با روش مدیریت پسماند و کاهش ضایعات محصوالت گرمسیری و نیمه

 های توسعه برای آینده است.هزار هکتار هم از برنامه 331طهماسبی همچنین گفت: اصالح و نوسازی باغات کشور در سطح 

 آبیسایه برنامه مقابله با کم*پرورش میوه در 
گرمسیری چیست، گفت: های گرمسیری و نیمهآبی در بخش میوههای مقابله با کممعاون وزیر جهاد کشاورزی در این باره که سیاست

د دوهای گرمسیری را در گلخانه پرورش دهیم همچنین از طرح پوشش سایبان در باغات استفاده خواهیم کرد که تا حقرار است میوه
دار را در دستور کار داریم بسیار زیادی از مصرف زیاد آب جلوگیری خواهد کرد. همچنین طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب

در مصرف آب کمک زیادی خواهد جویی های نوین آبیاری در باغات متمرکز هستیم که به صرفهو در نهایت روی استفاده از سیستم
اعالم فائو تأمین امنیت غذایی جهان در آینده وابسته به تحقیقات در حوزه کشاورزی است از معاون وزیر از آنجایی که بر اساس کرد.

 های مقدماتی برسؤال شد که تحقیقات چه میزان در این بخش ورود کرده است و چقدر تأثیر گذاشته است، گفت: همواره به توصیه
 دهیم.گرمسیری در محیط آزاد انجام میهای گرمسیری و نیمهباغبانان میوهاساس آخرین تحقیقاتی که در کشور انجام شده را به 

 کنیم.بندی متناسب انجام دهند و ارقام متناسب با هر استان را به آنها معرفی میکنیم که پهنههای مختلف توصیه میدر استان
های تحقیقاتی انجام گرمسیری بر اساس آخرین یافتههای گرمسیری و نیمهباغی میوهوی ادامه داد: همچنین طرح مدیریت عملیات به

 شود. می
 *جایگاه جهانی ایران و ترکیه در تولید انواع میوه

طهماسبی در پاسخ به اینکه وضعیت باغبانی ما نسبت به کشور همسایه ترکیه چگونه است، گفت: ایران در تولید کیوی جایگاه چهارم 
ست، ایران در تولید مرکبات رتبه هفتم و ترکیه در رتبه دهم قرار دارد. همچنین ایران در تولید را دارد اما ترکیه در جایگاه هشتم ا

محصول انار در جایگاه سوم دنیا اما ترکیه در رتبه پنجم واقع شده است. ایران رتبه هفتم تولید پرتقال و ترکیه رتبه نهم را دارد اما 
 گاه پنجم و ترکیه جایگاه نخست دنیا را از آن خود کرده است.در تولید انجیر بر اساس آمار فائو ایران جای

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
  خبرنگاران جوان – 31/8/88تاریخ : 

میلیون تن مرکبات در کشور ۰.۱رنگ آوری و واکس زدن به نارنگی تکذیب شد/تولید   
میلیون تن مرکبات در کشور، روان سازی صادرات امری ضروریست ۲.۱ینی تولید بیش از شعبانی گفت: با توجه به پیش ب . 

صنعت،تجارت و کشاورزی محمد رضا شعبانی مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، درباره آخرین وضعیت تولید مرکبات، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، تولید مرکبات نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان
درصد افزایش خواهد داشت ۷۱مدت مشابه سال قبل حداقل  . 

تا  ۶۱۱هزار تن برسد که یک میلیون و  ۱۱۱میلیون و  ۹ازندران به شود که مجموع تولید مرکبات موی افزود: امسال پیش بینی می
هزار تن به پرتقال و مابقی نارنگی اختصاص دارد ۱۱۱یک میلیون و  . 

هزار تن  ۹۱شعبانی درباره آخرین جزئیات تنظیم بازار مرکبات شب عید، بیان کرد: بنابر تصمیمات کمیته راهبردی قرار است 
ها ذخیره سازی شودیب به منظور تنظیم بازار شب عید در سردخانههزار تن س ۹۱پرتقال و  . 

تومان  ۱۱۱هزار و  ۲مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب خرید هر کیلو پرتقال را 
ا که این امر در تعادل بازار تاثیر بسزایی دارداعالم کرده است، گفت: امیدواریم خرید با قیمت فعلی از باغداران استمرار یابد چر . 

 آخرین جزئیات ذخیره سازی مرکبات برای تنظیم بازار شب عید :بیشتر بخوانید
شود، اظهار کرد: با توجه به وضعیت مطلوب تولید ولید میمیلیون تن مرکبات در کشور ت ۲.۱وی با اشاره به اینکه امسال بیش از 

مرکبات و مازاد بر نیاز داخل روان سازی صادرات امری ضروری است چرا که صادرکنندگان با مشکالت بازگشت ارز به کشور 
 .رو به رو هستند

هزارتن برسد که  ۹۱۱ید کیوی به بیش از ها حاکی از آن است که امسال تولشعبانی درباره آخرین وضعیت تولید کیوی گفت: برآورد
 .این میزان با مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد

شودهای هدف صادر میدرصد کیوی به بازار ۱۱تا  ۶۱به گفته این مقام مسئول، با توجه به سرانه مصرف پایین کیوی،  . 
بات، گفت: در محصوالتی همچون پرتقال و نارنگی مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران درباره آخرین وضعیت رنگ آوری مرک

شود، البته ما به هیچ رنک افزایی و سبززدایی داریم به طوری که در سبز زدایی رنگ سبز با استفاده از گاز اتلین به زرد تبدیل می
 .عنوان موافق برداشت زودهنگام نیستیم

گرفته است و بدون دخل و تصرف واکس زدن از باغات به سمت وی در پایان تصریح کرد: هم اکنون نارنگی به طور کامل رنگ 
شود باغداران از برداشت شود که توصیه میشود، اما در خصوص پرتقال برداشت ظرف چند روز آینده آغاز میبازار عرضه می

 .زودهنگام جلوگیری کنند
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 36/8/88تاریخ : 

 باغداری سنتی کارآیی ندارد

یی ندارد زیرا در این نوع معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: باغداری سنتی و قدیمی دیگر کارآ -ایرنا -مشهد
 های تولید و مدیریت کیفیت محصول نیستیم. باغداری قادر به کاهش هزینه

محمدعلی طهماسبی پنجشنبه شب در اولین جشنواره ملی آلو در شهر خرو نیشابور افزود: امروز با استفاده از تکنولوژی و 
 دهد.وری را به شدت افزایش میرخت در هر هکتار هستیم که بهرهد ۹۱۱های نوین قادر به کاشت یک هزار تا یک هزار و فناوری

 وی اظهار داشت: باید نگاه کشاورزان و باغداران به سوی صادرات و تولید محصوالت استاندارد هدایت شود.
ه د کهای تخصصی فرآوری و عرضه محصوالت باغی ایجاد شووی گفت: در این چارچوب برای تکمیل زنجیره تولید باید شهرک

 گردد.باعث استاندارد سازی محصوالت و تعیین قیمت مناسب و ایجاد درآمد پایدار می
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور نیز گفت: این جشنواره در سه محور تولید، فرآوری، بسته بندی و بازاریابی با حضور 

 ار شده است.تعدادی از استادان دانشگاه و فعاالن اقتصادی در زمینه خشکبار برگز
های "استارتاپ ویکند های دانش بنیان در قالب گروهمحمدعلی فرهمندراد افزود: در حاشیه این جشنواره نخبگان دانشگاهی و شرکت

 گردد.های برتر تقدیر میدهند و از تیمهای خود را در چارچوب اهداف این جشنواره ارائه میآلو" ایده
ه های این جشنواربندی و فرآوری آلو از دیگر برنامهگیری، بستههای پوستعرضه آلو و دستگاهوی اظهار داشت: برپایی نمایشگاه 

 است.
هکتار آن بارور بوده و  ۹۱۱هکتار باغ آلو است که از این میزان سه هزار و  ۶۱۱وی گفت: شهرستان نیشابور دارای سه هزار و 

 تن است. ۷۶میانگین برداشت آلو در هر هکتار 
میلیارد لایر سود به  ۸۱۱هزار تن آلوی خشک در نیشابور تولید شد که از این میزان بالغ بر  ۷۱اد افزود: امسال حدود فرهمند ر

 باغداران خواهد رسید.
ای، حاج کبریایی، حاج حسنی و شوقانی است که بعد از فرآوری وی اظهار داشت: انواع آلوی نیشابور شامل بخارایی، شمس، طرقبه

 شود.به کشورهای پاکستان، هندوستان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می و بسته بندی
نفر از فعاالن عرصه تولید آلو حضور یافتند.  ۹۱۱در اولین جشنواره ملی روز مزرعه آلو در شهر خرو شهرستان نیشابور بیش از 

 کنند.های خود را ارائه میارت آپ ویکند ایدههای استپردازان این حوزه در قالب تیمدر این جشنواره سه روزه جوانان و ایده
 کیلومتری غرب مشهد واقع است. ۷۹۱هزار نفری نیشابور در  ۲۱۱شهرستان 

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 33/8/88تاریخ : 

 انار تفت را از دست ندهید

 محمدحسین فالح تفتی
نواز و مقدس "هللا هللا" از باغهای انار شهر اگر از کوچه باغهای با صفای شهر تفت گذر کنی ندای گوشنیمه اول آبانماه  -ایرنا -یزد

 رسد. به گوش می
چیند و دیگری در پایین و این یعنی اینکه فصل برداشت انار در این شهر زیبا و کوچک آغاز شده؛ یکی بر باالی درخت انار می

ام روی زمین می گذارد تا مبادا محصول آسیب ببیند؛ آنکه در باالی درخت است وقتی انار را از درخت انارها را گرفته و آن را آر
خود  کند با دستانگوید "هللا" و این در حقیقت، اعالم آمادگی به فرد پایین درخت است تا اناری را که روانه پایین میشاخه جدا کرد می

 بگیرد .
 کشور است و به همین دلیل است که میوه انار با نام تفت، پیوندی دیرینه دارد. تفت، قطب تولید انار استان یزد و حتی

روز ادامه دارد؛ مهمترین ویژگی انار این منطقه که قابلیت نگهداری بیش  ۹۱برداشت انار در تفت از اوایل آبان ماه شروع و حدود 
توانید از این محصول ما در ایام نوروز هم به تفت بیایید؛ میاز پنج ماه در انبارهای معمولی را دارد به همین خاطر است که اگر ش

 نظیر میل کنید.بی
تن در هکتار  ۷۱تا  ۷۱هکتار سطح زیرکشت انار در شهرستان تفت است و متوسط برداشت انار از باغات آن بین  ۹۱۱یکهزار و 

 شود.سازی میاست؛ معموالً نصف انار تفت در بازار عرضه و نیم دیگر در انبارها ذخیره
های انار شهرستان تفت را انار ِگل تفت، شیرین شهوار، ملس یزدی و ملس پوست قرمز می توان نام برد که انار ِگل، رقم عمده گونه

 غالب است.
 فردی دارد و به همین دلیل طرفداران بسیاری داشته و دارد این نوع انار ِگل تفت، ترش مزه است ولی طعم و خاصیت منحصر به

تر انار، به علت داشتن پوست ضخیم خاصیت ماندگاری حتی تا عید نوروز را دارد که به مرور ترشی مزه آن نیز کاسته و خوشمزه
 شود.می

انار ِگل تفت به دلیل ترش و غیرقابل خوردن در هنگام برداشت، معموالً برای تغییر مزه و قابل استفاده شدن برای مدتی در انبار 
 شود.اً برای شب یلدا و عید نوروز به بازار عرضه مینگهداری و غالب

 قیمت انار تفت بستگی به نوع آن و همچنین زمان عرضه، متفاوت است.
 برگزاری جشنواره انار

گردی در امسال قرار است جشنواره انار هم در این شهر برگزار شود؛ این جشنواره در سه نقطه و با همکاری چندین مرکز بوم
 آبان ماه برپا می شود. ۷۱و  ۷۶شنبه و جمعه روزهای پنج

های انار آبان ماه افتتاح می شود و در ادامه هم جشنواره ۷۱چهارشنبه شب،  ۷۹جشنواره انار در "باغ صدری" تفت از ساعت 
 آبان ماه افتتاح می شود. ۷۶های احمدآباد تفت صبح روز پنجشنبه، روستای مبارکه و جشنواره انارچینی کوچه باغ

پردازند و شب هم برنامه های جشن در همین زمینه در باغ صدری، نمایشگاه هایی به صورت غرفه به عرضه محصوالت انار می
 برپا می شود.

زنی هم برپا می گردد؛ در مراسم کوچه در روستای مبارکه هم مراسم عرضه انار و محصوالت آن برگزار و آیین زنده موسیقی و دف
ین انارچینی، امکان چیدن انار توسط بازدیدکنندگان، عرضه بدون واسطه محصوالت انار توسط باغداران تفتی، های تفت هم آیباغ

عرضه محصوالت انار، عرضه محصوالت روستایی و صنایع دستی، پذیرایی با غذاهای سنتی و محلی و اجرای پانتومیم انارچینی 
 برپا می شود.

 از جشنواره انار تفت بازدید تورهای گردشگری داخلی و خارجی
 قرار است در طول برگزاری این جشنواره، چندین تور گردشگری ایرانی و خارجی از آن بازدید کنند ضمن آنکه

 مسئوالن استانی و شهرستانی و برخی از هنرمندان برجسته کشوری نیز به این جشنواره دعوت شده اند.
ی آن به عنوان اناری با ماندگاری باال و طعم خوب است؛ همچنین در راستای جشنواره یاد شده با هدف برندسازی انار تفت و معرف

کنند انار خود را به ها خریداری میشود تا باغدار بدون واسطه، باالتر از قیمتی که واسطهرونق تولید و اقتصاد مقاومتی تالش می
 تر از بازار خریداری کند.فروش برساند و خریدار با قیمتی پایین

کردن محیطی شاداب، با نشاط و مفرح برای خانواده ها هم مدنظر برپا کنندگان این مراسم سنتی است؛ نکته مهم اینکه متولیان  فراهم
 اصلی برپایی این جشنواره، مردم و مخصوصا جوانان و گروههای مردمی تفت هستند.

 
 گالب گیری کاشان را دنبال می کند.این جشنواره به صورت هماهنگ در سه نقطه برگزار و الگویی شبیه جشنواره 

 حال و هوای متفاوت تفت در فصل انارچینی
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ها هم انداز است و شبهللا" در کوچه باغ های زیبایش طنیناین روزها باغشهر تفت حال و هوای دیگری دارد، روزهایش صدای "هللا
 بوی خوش رب انار در خانه های مسکونی به مشام می رسد.

چییند. صبحانه را در واده در اوج صمیمت در این ایام زیبا، مثال زدنی است، همه اعضای خانواده با هم انار میهمکاری اعضای خان
 خورند.همان باغ انار، گردو پیاز و ناهار را آبگوشت محلی می

گذارند، چغندر به داخل  گیرند و دیگ پخت رب انار را روی گاز میهمه اعضای خانواده با هم انارها را دانه کرده و آب آن را می
 رب می اندازند و پس از پخته شدن، لذت باهم خوردن چغندر رب را تجربه می کنند.

 است. تر و زیباتر شدهو امسال هم به لطف بارش های خوب سال آبی گذشته، انارچینی ها پر رونق
 نید.اگر گذرتان در این فصل به تفت خورد، حتما سری هم به کوچه باغهای انار آن بز

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 31/8/88تاریخ : 

 سمنان از لحاظ سرانه دام عشایر در کشور اول است

رانه دام ایل عشایر رتبه اول در کشور را به خود رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: استان سمنان از لحاظ س -ایرنا -سمنان
 اختصاص داده است. 

کرمعلی قندالی شامگاه چهارشنبه پس از آیین افتتاح اولین جشنواره ملی ایل سنگسر در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: سرانه 
به عبارتی سرانه دام سبک استان سمنان  راس به باالست و ۱۱۱راس و در استان سمنان  ۷۷۷دام سبک خانوار عشایر در کشور 

 حدود پنج برابر کشور است.
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است و بیشترین سطح سواد در بین ایل عشایر کشور مربوط  وی بیان کرد: سطح سواد عشایر استان سمنان نیز در کشور دارای رتبه
 به این استان است.

واد پروتئینی کشور مانند گوشت توسط عشایر تامین درصد م ۹۱درصد دام سبک و  ۹۹درصد صنایع دستی،  ۹۱وی ادامه داد: 
 شود.می

قندالی تصریح کرد: وضعیت عشایر استان سمنان از لحاظ میزان تولیدات پروتئینی، صنایع دستی و تعداد دام سبک نزدیک به میزان 
 تولید در کشور است.

رهنگی و اقتصادی هستند که برگزاری جشنواره ملی رئیس سازمان امور عشایر کشور یادآور شد: عشایر ایل سنگسر دارای غنای ف
 ها دارد.ایل سنگسر نقشی مهم در معرفی این ظرفیت

 شود.جای کشور دیده نمی کند که چنین ویژگی در هیچفرآورده لبنی از شیر تولید می ۹۹وی بیان کرد: ایل سنگسر بیش از 
ی و پروتئینی عشایر ایل سنگسر در دست بررسی است و اکنون رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: برندسازی محصوالت دام

 برای برندسازی محصوالت لبنی، مجوزهای بهداشتی گرفته شده است.
ان نشینترین کوچمهدی شهر یا سنگسر مرکز شهرستان مهدیشهر واقع در استان سمنان، خاستگاه ایل عشایر سنگسری از شاخص

کنند و طی چنین کیلومتر را طی می ۱۱۱ایی از ییالق به قشالق مسافت بیش از یک هزار و جهای البرز است که برای جابهدامنه
محقق مشهور اروپایی نیز معتقد بود عشایر ایل سنگسری « برنارد هوکارد»مسافت طوالنی توسط عشایر بی مانند است، 

 ترین مسیر کوچ رو جهان را دارند.طوالنی
فرهنگی، گردشگری و گذاری وزیر میراثچهارشنبه با حضور حسین اربابی معاون سرمایهاولین جشنواره ملی ایل سنگسر عصر 

صنایع دستی، کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر کشور، علیرضا آشناگر استاندار سمنان و جمعی از مسئوالن و حضور پر 
 شور مردم و دیگر مسئوالن افتتاح شد. 

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 8/8/88تاریخ : 

 ها اجباری استکوبی دامپالک

م ها اجباری است و کسانی که رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور گفت: هویت گذاری برای همه دا -ایرنا  -تبریز
 نسبت به پالک کوبی دامها کوتاهی کنند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. 

مختارعلی عباسی روز پنجشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح هویت گذاری دام در تبریز با بیان اینکه در این طرح پالک کوب 
ثبت در سامانه هویت گذاری دام اقدام می کنند، افزود: بدون نصب پالک،  های معرفی شده از سوی مباشران نسبت به نصب پالک و

 هرگونه جابجائی و خرید و فروش دام، قاچاق محسوب می شود.
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رقمی تبدیل شده اند، ادامه داد: در سیستم قدیمی در هر نقطه از  ۷۱رقمی به پالک های  ۹وی با اشاره به اینکه پالک های قدیمی 
انست اقدام به تهیه پالک کند، اما در حال حاضر فقط سازمان دامپزشکی و مباشران )تشکلهای بخش دام( که کشور هر کسی می تو

 نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام کرده اند قادر به تهیه پالک می باشند.
رده و به نام دام عباسی با بیان اینکه افراد سودجو و فرصت طلب دامهای خارجی را از مرزهای شرقی به داخل کشور قاچاق ک

ایرانی و با قیمت های کالن به فروش می رسانند، اظهار کرد: در فرآیند تولید و توزیع پالک های دامی موارد امنیتی رعایت شده 
 است.

رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور گفت: ثبت مشخصات دامی در سامانه هویت گذاری صورت می گیرد، با توجه 
که وظیفه اصلی دامپزشکی پالک گذاری دام نمی باشد اما برای انجام بهینه وظایف خود الزم است که دامها را شماره گذاری به این

 رقمی ثبت شود. ۷۱کرده و شماره 
ام ها وی با اشا ه به این که جهت بیمه کردن دام نیز باید طرح هویت گذاری دامها انجام شود، تاکید کرد: طبق قانون شماره گذاری د

 بر عهده جهادکشاورزی می باشد .
عباسی عنوان کرد: طی نامه ای به همه استانها ابالغ شده است که ارائه هرگونه خدمات منوط به هویت گذاری و پالک کوبی دام می 

 باشد.
ل بهبود مدیریت گله، کنتررئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور ، ردیابی دام ، مالکیت دام و جلوگیری از قاچاق دام، 

سالمت دام و غذای انسان، امنیت سرمایه گذاری، بیمه دام و محصوالت دامی، رعایت حقوق حیوانات و مطالعات علمی و تحقیقاتی و 
 توسعه عملیات اصالح نژاد را از مهم ترین دالیل و ضرورت هویت گذاری دام ها، بیان کرد.

میلیارد لایر اعتبار تسهیالتی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: کسانی که در خصوص  ۶ عباسی با بیان اینکه جهت تهیه پالک،
 سامانه ثبت و پالک کوبی دامها کوتاهی کنند، براساس قوانین اداری و قضایی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

مومی از قبیل روزنامه ها، صدا و سیما و وی گفت: در راستای اجرای بهتر و بهینه این طرح اطالع رسانی از طریق رسانه های ع
 سیستم های پیامکی سازمانها ضروری است.

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 33/8/88تاریخ : 

 نقش حفاظت از ذخایر ژنتیکی دامی در پدافند غیرعامل

ها به عنوان سرمایه ملی از های نگهداری فرآوردهژنتیکی دامی، افزایش میزان تولید و بهبود شیوهحفاظت از ذخایر  -ایرنا  -کرج 
 جمله اهداف پدافند غیرعامل در حوزه دام و طیور است. 

ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل در سطوح مختلف جامعه به منظور شناسایی و مقابله با انواع تهدیدات عمدی و غیرعمدی خطرناک 
 شود.ای دام و طیور کشور یکی از رویکردهای مهم پدافند غیرعامل در حوزه دامپروری محسوب میبر
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بخش دامپروری به عنوان یکی از زیربخش های مهم کشاورزی نقش کلیدی در تامین نیازهای غذایی مردم و امنیت غذایی جامعه بر 
 عهده دارد.

ای که دامی کشور روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: شناسایی تهدیدات بالقوهرئیس آزمایشگاه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم 
شود از یک سو و تهدیدات عمدی محصوالت دامی و صنایع وابسته را به خطر انداخته و موجب از بین رفتن امنیت غذایی جامعه می

جب بروز چالش و یا بحران در صنعت دامپروری افتد، موکه در قالب بیوتروریسم و اگروتروریستم )تروریسم کشاورزی( اتفاق می
 شود.می

های متعددی در حوزه تهدیدات زیستی، صنعت دام و طیور دکتر نعمت هللا اسدی افزود: امروزه حفاظت از ذخایر ژنتیکی را چالش
 کند.کشور را تهدید می

های ژنی ذخایر ژنتیکی دام و طیور کشور، تهدید وی اظهار داشت: از جمله اهم این تهدیدات و چالش ها می توان به تهدید بانک
های مختلف ویروسی و تهدیدات های مناطق مرزی به بیماریانقراض نژادهای دام و طیور مستقر در مناطق مرزی، آلوده سازی دام

 های دارویی در تغذیه دام و طیور اشاره کرد.ناشی از اثرات جانبی باقی مانده
دام و زنده و اختالط ژنتیکی نژادهای دامی در مناطق مرزی، تهدید بیوتروریسم از طریق ورود داروها اسدی ، تهدید ورود و خروج 

ها در بخش دام و طیور کشور ، مواد ضدعفونی و مواد بیولوژیک مورد استفاده در تغذیه دام و طیور را از جمله دیگر چالش
 شود.محسوب می

 ییهدایت صنعت دام و طیور کشور به سوی شکوفا
در کشور وجود دارد که با کمک های مطلوبی نیز در این حوزه )دام و طیور( ها و پتانسیلاسدی ادامه داد: در همین ارتباط فرصت

 توان صنعت دام و طیور کشور را به سوی شکوفایی و رونق تولید هدایت کرد.آن می
رای شناسایی ، پایش ، ثبت و حفاظت از ذخایر ژنتیکی در وی از جمله این فرصت ها را وجود پتانسیل علمی و تجهیزاتی الزم ب

برابر تهدیدات عمدی و غیرعمدی که یکی از آن ها وجود بستر علمی مناسب برای ارایه راهکارهای مقابله با تهدیدات از جمله 
 دامی در مواقع بحران عنوان کرد. های غذایی با منشاءهای تولید و نگهداری دراز مدت فرآوردهروش

وجود بستر مناسب برای ردیابی نقایص نماینده موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
ژنتیکی حاصل از حمالت بیوتروریستی، وجود پتانسیل علمی برای شناسایی و تشخیص تغییرات و تقلبات در فرآورده های دامی، 

ه های ارتباطی و آموزشی بین مراکز تحقیقاتی و آموزشی مرتبط با حوزه دام و طیور را از دیگر وجود بستر مناسب برای ایجاد شبک
 فرصت ها و پتانسیل ها برای شکوفایی این صنعت عنوان کرد.

وی اضافه کرد: همچنین موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به عنوان یک موسسه مادر در حوزه تحقیقات دام و طیور و زنبور عسل 
اف استراتژیکی را در حوزه پدافند غیرعامل دنبال می کند که از جمله این اهداف شناسایی، ثبت و حفاظت از ذخایر ژنتیکی دامی اهد

 به منظور نگهداری مطلوب و حفظ تنوع زیستی به عنوان سرمایه های ملی و حفظ حقوق ملی و بین المللی دنبال می کند.
تحقیقات علوم دامی را افزایش راندمان تولید و عملکرد و افزایش ذخایر ژنتیکی دام و  اسدی از دیگر اهداف استراتژیک موسسه

های بومی سازی شده برای فرآوری، نگهداری و حفظ محصوالت و فراورده های دامی در شرایط طیور کشور، استفاده از فناوری
ره سازی استراتژیک منابع غذایی مورد استفاده دام بحران های عمدی و غیرعمدی و بررسی و ارایه راهکارهای ایجاد مراکز ذخی

 در مواقع بحران برشمرد.
رئیس آزمایشگاه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: ایجاد و تقویت آزمایشگاه های رفرانس برای شناسایی و توالی 

بررسی روش های محافظت از مراکز مرغ الین در  یابی ژنوم دام و طیور کشور، شناسایی و ارزشیابی منابع خوراک دام و طیور،
برابر تهدیدات بیولوژیک و بررسی راهکارهای برای جلوگیری از خروج مواد بیولوژیکی از کشور از دیگر اهداف استراتژیک این 

 موسسه است.
هزار راس  ۹۱۱بر اساس اطالعات موجود در زمانحاضر حدود بیش از هشت میلیون راس گاو اصیل، دورگ و بومی، حدود 

میلیون راس نژادهای مختلف بز در کشور پراکنده می باشد که این پتانسیل  ۷۹میلیون راس گوسفند و بیش از  ۲۹گاومیش، بیش از 
 نقش حیاتی در تامین امنیت غذایی کشور بازی می کند.

میلیون تن  ۹ضمن اینکه ساالنه حدود  هزار تن گوشت قرمز از جمله پتانسیل های بخش دام در کشور است ۹۱۱تولید حدود بیش از 
 هزار تن تخم مرغ تولید می شود. ۸۲۱گوشت سفید حاصل از بخش طیور و سایر ماکیان درکشور و حدود 

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 32/8/88تاریخ : 

 بیم و امید انقراض شتر دوکوهانه ایران در منطقه مغان

طور مختص تنها در استان  شود که آخرین تعداد آنها بهشتر دوکوهانه تنها نژاد دوکوهانه شتر ایرانی محسوب می -ایرنا  -اردبیل 
 شود ولی به علت کاهش جمعیت در معرض انقراض قرار دارد. اردبیل پرورش داده می

شرقی و سمنان برای انجام کارهای به گزارش ایرنا، شتر دوکوهانه موجود در استان اردبیل که تعداد کمی از آنها به استان آذربایجان
مرکز سازمان جهاد کشاورزی نگهداری و پرورش  ۹دبیل و توسط عشایر منطقه و نیز در مطالعاتی منتقل شده، در شمال استان ار

 شود.داده می
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عنوان منطقه مغان در شمال اردبیل که از دیرباز مهد پرورش و زیستگاه شتر دو کوهانه در کشور بوده، آخرین زیستگاه و به 
 رود.گاه ژنتیکی این گونه نادر حیوانی به شمار میذخیره

های نه چندان دور در بین عشایر جهت کوچ و حمل و نقل اثاث عشایر از ییالق به قشالق و برعکس این گونه نادر شتر در سال
های گذشته با تغییر سبک زندگی عشایری و ماشینی شدن کوچ، جایگاه قبلی خود را از دست شد ولی در سالنگهداری و استفاده می

 داد.
 ۱۱شرقی از حدود یت نسل حیوان منحصر بفرد شتر دوکوهانه به تدریج در سطح استان اردبیل و آذربایجانبا ادامه این فرایند، جمع

، تعداد این گونه ۱۱شمسی به تدریج کمتر شده و در آستانه انقراض قرار گرفت به طوری که در اوایل دهه  ۱۱هزار نفر در دهه 
 نفر کاهش یافت. ۱۱شتر به حدود 

نفر آن شتر دوکوهانه بوده و با زاد و ولد امسال،  ۷۲۹شود که نفر شتر نگهداری می ۹۱۱ان اردبیل در مجموع اکنون در کل استهم
 نفر افزایش یافته است. ۷۶۱به 
نفر شتر دوکوهانه در اختیار دارند و اغلب  ۷۱۱نفر در سطح استان اردبیل پرورش دهنده شتر دوکوهانه هستند که در مجموع  ۷۹

 نفر شتر دوکوهانه در اختیار دارند. ۷۲کنند و برخی از عشایر منطقه هم نفر شتر نگهداری می ۹آنها یک یا 
به گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، در پی به خطر افتادن و احتمال انقراض نسل این حیوان، 

یدا کردن نژاد و پ ه فعالیت آن تحقیقات در زمینه تغذیه، پرورش و اصالحایستگاه تحقیقاتی شتر دو کوهانه مغان تاسیس شده که عمد
 راهی برای حفظ نسل این نوع شتر متمرکز شده است.

نوبخت اژدری در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود: با اقدامات حمایتی و تخصصی، نسل این شتر در حال ازدیاد است و مرکز 
 برداران است.ده واگذاری شترهای مازاد خود به بهرهتحقیقاتی مغان به صورت ترویجی آما

 ویژگی خاص شتر دو کوهانه مغان
 ای بزرگ، پشم و کرک زیاد بوده و در برابر گرما و سرما بسیار مقاوم است.شتر دوکوهانه ایرانی مغان دارای جثه

بلیت باالیی برای حرکت در مناطق کوهستانی و بنا به گفته عشایر منطقه، این گونه شتر برای پیاده روی بسیار مقاوم بوده و قا
 سنگالخی دارد.

ن گونه گری با ایهای شتر و شترهای دوکوهانه موجود در سایر کشورها، آمیختهاین گونه شتر سنگین وزن بوده و نسبت به سایر گونه
 شود.موجب تولد شترهای مقاوم با افزایش وزن باال می

گذشته توسط عشایر منطقه نگهداری و پرورش داده شده و تغذیه آنها در کنار گله گوسفند عشایر  هایشتر دوکوهانه در مغان در سال
 شود.انجام می شده ولی امروزه تغذیه تعداد اندک این گونه شتر به شکل دستی انجام می

کردند، ولی برای ود استفاده میهای گذشته عشایر منطقه مغان از شتر دوکوهانه برای باربری و حمل اثاث خبا این حالی که در سال
این شترها جایگاه نگهداری خاصی احداث نکرده و به صورت حیوان همراه گله در تردد بین ییالق و قشالق از آنها استفاده و 

 نگهداری می کردند.
ر گیاهان موجود در های گذشته برای مراتع بسیار مفید بود چرا که بسیاری از گیاهانی که علف هرز و مضپروش این شتر در سال

ع های خاردار و خارشتر در مراتهای گیاهی به خصوص گونهمراتع بود، توسط این گونه شتر تعلیف شده و رشد و تکثیر برخی گونه
 شد.کنترل می

 به گفته کارشناسان، گوشت و شیر شتر بسیار مفید بوده و برای مصارف خاص درمانی کاربرد دارد.
انه مغان به علت جثه بزرگ، قابلیت تولید گوشت بیشتری داشته و به علت آناتومی خاص در واحدهای عالوه بر این، شتر دوکوه

 بومگردی و گردشگری نیز از مزیت جذب گردشگر برخوردار است.
 آغاز اقدامات احیا و حفاظت

کی این گونه نادر شتر ایرانی در گاه ژنتیدر پی کاهش شدید جمعیت شتر دوکوهانه با توجه به اینکه منطقه مغان به عنوان ذخیره
 خاورمیانه شناخته شده، اقدامات عملی برای حفاظت و احیای این گونه نادر شتر آغاز شد.

شهر ایستگاه حفاظت و پرورش شتر دوکوهانه جهادآباد مشگین ۱۲بر این اساس، برای جلوگیری از انقراض نسل این شتر، در سال 
اکنون چند نفر شتر در این ایستگاه نگهداری و پرورش داده شده و کارهای تاسیس شد که همتوسط مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی 

نفر  ۹۷اکنون تعداد های احیا، همتحقیقاتی از جمله ذخیره اسپرم و انتقال جنین در این مرکز انجام می شود و در سایه اجرای برنامه
 شود.رش داده میشتر شتر دوکوهانه توسط همکاران این مرکز تحقیقاتی پرو

های مالی مرکز اصالح نژاد از طریق معاونت امور دام خریداری سه نفر شتر دوکوهانه با حمایت ۹۲عالوه بر این مرکز، در سال 
 شود که نسل شتر نگهداریشده و در ایستگاه تحقیقات دام جعفرآباد مغان و در جوار ایستگاه پرورش گوسفند نژاد مغان نگهداری می

 نفر رسیده است. ۹۹این مرکز نیز هم اینک به شده در 
ریزی و پشتیبانی سازمان خوار و مرکز حفاظت و توسعه شتر دوکوهانه بخش جعفرآباد به عنوان مرکز هدف برای بررسی، برنامه

 بار و کشاورزی ملل متحد )فائو( انتخاب شده است.
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های  های دیگر، تعداد چند نفر شتر در سال، ذخیره اسپرم و تکثیر با گونهگریهای تحقیقاتی، آمیختهعالوه بر این، برای انجام فعالیت
 گذشته به ایستگاه طلوع سمنان منتقل شده است.

 اقدامات تکمیلی برای حفاظت و تکثیر شتر دوکوهانه در منطقه مغان
میلی دیگری نیز در سطح استان انجام پس از اقدامات اولیه برای حفاظت و احیای نسل شتر دوکوهانه در استان اردبیل، اقدامات تک

توان به اجرای عملیات توسعه و اصالح نژاد شتر دوکوهانه در قالب عملیات اصالح نژاد دام روستایی، شده که از آن جمله می
کوبی تک به تک شترهای موجود در منطقه مغان، ثبت مشخصات و صدور شناسنامه برای شترهای نگهداری شده شناسایی و پالک

 های داخلی و خارجی اشاره کرد.وسط عشایر منطقه، احداث آبشخور، بیمه، احداث جایگاه نگهداری و مبارزه با انگلت
در شهر جعفرآباد مغان که تاسیس شده و پس از تاسیس این  ۸۹در کنار این اقدامات، مرکز ملی حفاظت از شتر دوکوهانه در سال 

یکی شتر دوکوهانه تهیه و به سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد )فائو( ارائه مرکز، طرحی تحت عنوان حفاظت و توسعه ژنت
 شد تا نسل این گونه شتر به صورت

 المللی نیز مورد حمایت قرار گیرد.بین
دوکوهانه  بار نمایندگان فائو به منطقه آمده و از ایستگاه پرورش و حفاظت از نژاد شتر ۹با ارائه این طرح، در مدت سه سال اخیر، 

در شهر جعفرآباد بازدید کرده و برای اختصاص کمک مالی اعالم آمادگی کردند ولی به گفته مسئوالن جهاد کشاورزی، به علت 
 هایی که تحریم آمریکا ایجاد کرده، اخذ کمک مالی فائو تاکنون میسر نشده است.محدودیت

ر دوکوهانه، بغور)شتر نر( مورد نیاز شترداران منطقه نیز از طریق های حمایتی حفاظت و تکثیر نسل شتهمچنین در ادامه برنامه
 ایستگاه اصالح نژاد جعفرآباد تامین شده تا شترداران با مشکل زاد و ولد شتر دوکوهانه مواجه نشوند.

 ا در آینده اسپرم گیریهای اخیر نیز، دستگاه انجماد اسپر م برای مرکز ملی حفاظت از شتر دوکوهانه جعفرآباد خریداری شده تدر ماه
 و ذخیره اسپرم و ایجاد بانک ژن در این مرکز انجام شود.

 نیازها و راهکارهای حفاظت و احیای نسل شتر دوکوهانه در استان اردبیل
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به کاهش شدید جمعیت شتر دو کوهانه خطر انقراض این 
گونه نادر حیوانی در ایران، خواستار تعریف و تخصیص ردیف اعتباری استانی و ملی برای حفظ، احیا و تکثیر شتر دوکوهانه در 

 این استان شد.
ایستگاه حفاظت و  ۹نوبخت اژدری در مصاحبه با ایرنا، تامین نشدن اعتبارات مورد نیاز ملی و استانی برای فعالیت مرکز ملی و 

ل در تامین اعتبار برای تهیه نهاده و کارشناس و استخدام ساربان، فقدان توجیه اقتصادی شتر دوکوهانه برای نگهداری، مشک
دهندگان این گونه شتر را از جمله مسائل موجود برای حفاظت نسل این شترداران و ارائه نشدن تسهیالت بانکی ویژه به پرورش

 حیوان در استان اردبیل ذکر کرد.
چاق شتر دوکوهانه به سایر کشورها به علت تفاوت قیمت باال، تغییر روش پرورش و نگهداری در پی تغییر سبک وی همچنین قا

وهانه های شتر دوکدارندگان این گونه، تبدیل مراتع قشالقی به مزارع و از بین رفتن چراگاهزندگی عشایر منطقه مغان به عنوان نگه
ایستگاه را از جمله مشکالت موجود برای تکثیر و پرورش  ۹های موجود در در بین گله در منطقه مغان و نیز بروز مشکل هم خونی

 شتر دوکوهانه ایرانی ذکر کرد.
قیمت برای شترداران، برگزاری جشنواره برای معرفی و حفظ این گونه نادر حیوانی، توسعه وی تصویب اعتبارات و تسهیالت ارزان

استانی، تامین بغورهای )شترهای نر( مورد نیاز از داخل و خارج استان از طریق واردات پرورش شتر با تامین اعتبارات ملی و 
های نوین زاد و ولد از جمله انتقال جنین و تلقیح مصنوعی، بکارگیری شتر دوکوهانه از سایر کشورها، به کارگیری تکنیک

آنها را از جمله راهکارهای حفاظت از نسل شتر کارشناسان مورد نیاز و نیز صدور کارت شناسایی برای شترداران و آموزش 
 دوکوهانه در منطقه مغان ذکر کرد.

المللی برای تجهیز و فعالیت مرکز حفاظت شتر دوکوهانه را ضروری خواند و گفت: عالوه بر ایجاد وی جذب حمایت ملی و بین
قه جعفرآباد مغان، اقدامات عملی برای احیا و شهر و ایستگاه توسعه و پرورش شتر دوکوهانه در منطایستگاه جهادآباد مشگین

جلوگیری از انقراض نسل این گونه شتر در قالب طرحی با همکاری سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد )فائو( پیگیری 
 شود.می

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 31/8/88تاریخ : 

 شوندمیلیون دام عشایر کشور بیمه می۵۵

دام عشایر توسط وزیر جهاد کشاورزی صادر های بیمه اجباری رئیس سازمان امور عشایر با بیان اینکه دستورالعمل -ایرنا  -تبریز 
 کنیم. میلیون راس دام را در سال جاری بیمه می ۷۱شده است،گفت: حداقل 

 ۱۱۱میلیون و  ۹کرمعلی قندالی روز دوشنبه در پنجمین گردهمائی روسای ادارات امور عشایر کشور در تبریز اظهار کرد: تاکنون 
 میلیون راس دام بیمه می شود. ۷۱حداقل  هزار رأس دام بیمه شده و تا پایان سال

سال  ۹کنیم تا هزار خانوار عشایری تحت بیمه اجتماعی هستند که تالش می ۶۱وی در مورد بیمه اجتماعی عشایر نیز گفت:حدود 
 درصد خانواده های عشایر را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهیم. ۱۱آینده حداقل 
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میلیارد تومان اعتبار برای امور عشایر کشور از محل صندوق توسعه  ۹۱۱اشاره به اختصاص رییس سازمان امور عشایر کشور با 
هزار خانوار از آب آشامیدنی سالم تا دو سال آینده اجرا می  ۷۱پروژه با برخوررداری  ۲۱۱ملی، اظهار کرد: با این اعتبار حدود 

 شود.
قی نیز در این همایش برمسیر توسعه پایدار تاکید کرد و گفت: با ارتقاء داود بهبودی، رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شر

 توان به این توسعه دست یافت.هاف توانمندسازی عشایر و ایجاد مشاغل جدید میسبک زندگی عشایری از طریق رفع محرومیت
اره و بر تداوم این راهبرد به عنوان های عشایری استان اشفتحی، رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز به اهمیت نقش تشکل

 صحیح ترین سیاست تاکید کرد.
در پنجمین گردهمائی روسای ادارات امور عشایری کشور که به مدت دو روز در تبریز در حال برگزاری است، بیمه و آب آشامیدنی 

 گیرد.سالم، از مهم ترین موضوعاتی هستند که مورد بحث و بررسی قرار می
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چای
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 خرما

 خبرنگاران جوان  – 39/8/88تاریخ : 

هزار تومان ۵۵درصد افزایش یافت/قیمت هر کیلو خرما مضافتی  ۲۵تولید خرما   
 ۹۱۱هزار تن تا یک میلیون و  ۷۱۱درصدی تولید خرما خبر داد و گفت: تولید خرما به یک میلیون و  ۹۱رشید فرخی از افزایش 

 .هزار تن رسید
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صنعت، تجارت و کشاورزی محسن رشید فرخی دبیر انجمن خرما در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

هزار  ۷۱۱درصدی تولید خرما خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، تولید خرما به یک میلیون و  ۹۱،از افزایش جوان
هزار تن رسید ۹۱۱تن تا یک میلیون و  . 

ای در بازار وی با اشاره به اینکه امسال تولید خرما از لحاظ کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است، افزود: اگر دولت مداخله
 .نداشته باشد، تعادل قیمت در بازار استمرار خواهد یافت

درصد  ۹۱رود که حداقل کرد: با توجه به رشد مناسب تولید انتظار میبیان  صادرات خرما رشید فرخی درباره آخرین وضعیت
های هدف صادر شود، اما در صورت دخالت دولت همانند سال گذشته لطمه جدی به تولید و صادرات وارد خرمای تولیدی به بازار

شودمی . 
هزار تومان غیر منطقی است ۲۱درصدی تولید خرما/ فروش خرما با نرخ  ۹۱افزایش  :بیشتر بخوانید  

ای با دبیر انجمن خرما ادامه داد: سال گذشته قیمت خرما به سبب نوسان نرخ ارز، رشد صادرات و ورود صادرکنندگان غیرحرفه
و واقعی شدن نرخ ارز، قیمت خرما در بازار متعادل نوساناتی در بازار روبرو بود، اما امسال به سبب ساماندهی بازار صادراتی 

 .شده است
های بخش کشاورزی است، اما ها بیان کرد: اگرچه قیمت خرما متاثر از هزینهوی با انتقاد از قیمت باالی خرما در خرده فروشی

هزار تومان غیر منطقی است ۲۱گرمی خرما با نرخ  ۶۱۱براساس رصد از بازار، فروش هر بسته  . 
 ۶۱۱هزار تومان اعالم کرد و گفت: براین اساس قیمت هر بسته  ۷۹شید فرخی قیمت کنونی هر کیلو خرمای مضافتی در مبدا را ر

هزار تومان است که با احتساب سود منطقی باید به مصرف کننده عرضه شود و در صورت فروش با  ۷۲های تولید گرمی در استان
تی باید وارد میدان شوندهای نظارهای غیر منطقی، دستگاهنرخ . 

شود، تصریح کرد: هم اکنون هر های خشکبار صادراتی محسوب میدبیر انجمن خرما در پایان با بیان اینکه خرمای پیارم جزو کاال
ها غیر منطقی هزار تومان در مغازه ۷۱۱شود و فروش با نرخ باالی هزار تومان در مبدا عرضه می ۱۱کیلو خرمای پیارم با نرخ 

 .است که ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی امر باید با متخلفان برخورد کند
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمات خرید تضمینی / 
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 خشکسالی
 ایرنا  – 31/8/88تاریخ : 

 فائو کارگاهی را برای مدیریت خشکسالی در ایران برگزار کرد 

برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در »زمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در چارچوب پروژه سا -ایرنا -تهران
 تدوین« شاخص ترکیبی خشکسالی»و با همکاری پژوهشکده هواشناسی و علوم جو، کارگاه اعتبارسنجی « حوضه دریاچه ارومیه

 شده برای حوضه دریاچه ارومیه را برگزار کرد. 
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با حضور  ۷۹۸۹آبان  ۷۲شنبه مورخ چهارشنبه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، این کارگاه روز سه به گزارش
کارشناسان و پژوهشگرانی از فائو، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، مرکز ملی پایش و هشدار 

نشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم و صنعت ایران در محل پژوهشکده خشکسالی، ستاد احیای دریاچه ارومیه، دانشگاه تهران، دا
 هواشناسی و علوم جو برگزار شد.

کار رفته برای تدوین شاخص ترکیبی خشکسالی؛ متغیرها، کنندگان در این کارگاه ضمن مرور منطق، رویه و روش بهمشارکت
توانند به کار گرفته شوند، ای بهبود شاخص ترکیبی خشکسالی میهای آتی و برهای بالقوه دیگری را که در گامها و شاخصمؤلفه

 مورد بحث و بررسی قرار دادند.
فت: های انجام شده گآقای جیانلوکا فرانچسکینی، متخصص ارشد فائو در زمینه مدیریت اطالعات منابع سرزمین در تشریح فعالیت

 سنجش خشکسالی ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.اولین نتایج حاصل از ارزیابی خشکسالی همچنین روش امروز، 
کشاورزی و هیدرولوژیک به  این اولین تالش ایران برای ارائه چنین اطالعاتی است که از ابعاد مختلف هواشناسی، به گفته وی، 

 پردازند.پدیده خشکسالی می
نیز ضمن « رچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه ارومیهبرنامه یکپا»مشاور ارشد فنی فائو در پروژه آقای رائو ماتا، 
ای مهم برای مدیریت کالن حوضه آبریز های مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، تأکید کرد: سنجش خشکسالی مؤلفهتمجید از تالش

 شکسالی ضرورت دارد، احصا کنیم.دریاچه ارومیه است. ما نیاز داریم تا متغیرهای مختلفی را که کاربردشان در شاخص ترکیبی خ
نگار، مدیر بخش هیدروانفورماتیک ستاد احیای دریاچه ارومیه تدوین یک شاخص ترکیبی خشکسالِی به گفته آقای دکتر بهداد چهره

یرهای غپذیری کلی حوضه آبریز دریاچه ارومیه کمک کند تا بر اساس آن بتوانیم تأثیرات تغییرات متتواند به سنجش آسیبمناسب می
 اجتماعی ناحیه مدنظر را بسنجیم.-اقلیمی بر معیشت و پارامترهای اقتصادی

های انجام شده برای دستیابی به شاخص ترکیبی آقای احد وظیفه، رئیس مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی ضمن اشاره به فعالیت
شور به های آبریز کن قابلیت را دارد که در دیگر حوضهخشکسالی، تصریح کرد: فرآیندی که در این پروژه دنبال شده است نه تنها ای

 کار رود، بلکه به عنوان یک نمونه موفق برای دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه نیز مفید باشد.
که از سوی دولت ژاپن تأمین مالی شده است و به « برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه»پروژه 

های دولت جمهوری اسالمی ایران در زمینه شود، از تالشترک از سوی فائو و ستاد احیای دریاچه ارومیه پیگیری میصورت مش
 کند.کره حمایت میهمتای زیستگاه بیهای نهادی و دانشی کشور به منظور احیای این ذخیرهبهبود ظرفیت

  لینک خبر

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 دانه های روغنی

 ایرنا  -33/8/88تاریخ : 

 های روغنی تکثیر شددرصد بذر دانه ۱۵

درصد بذور اصالح شده غالت  ۹۷ن روستایی ایران گفت: امسال بیش از معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاو -ایرنا  -تهران 
 های روستایی و کشاورزی تکثیر و تدارک شد. درصد دانه های روغنی کشور در سطح شبکه تعاونی ۱۱و 
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ر اساس و بافزود:با توجه به نیاز کشور « حسن عنایتی کلیجی»به گزارش روز شنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران )پات(، 
تن بذر هیبرید کلزای ارقام بهاره در کشت و صنعت  ۷۱۱۱برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت جهادکشاورزی درحال حاضر حدود 

 شود.شهید رجائی خوزستان با کیفیت مطلوب، تولید، فرآوری، بسته بندی شده و در اقصی نقاط کشور توزیع می
ته اولیه تولید و عامل مؤثر در افزایش کمی و کیفی محصول مطرح بوده و درحال حاضر وی با اشاره به اینکه بذر به عنوان هس

هزارتن جو توسط سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تحت  ۱۱هزار تن گندم و  ۱۲۱هزارتن بذور اصالح شده شامل  ۱۸۱حدود 
مه و شود، تصریح کرد: برناکشور قرار داده می نظارت کامل مؤسسات تحقیقاتی تکثیر، تولید و نهایتاً دراختیار کشاورزان سراسر

برای بذر گندم  ۸۱-۸۹های روستایی و کشاورزی در سال زراعی سهمیه تخصیص یافته از سوی کمیته های فنی برای شبکه تعاونی
هد و از ددرصد برنامه کشوری را به خود اختصاص می ۹۷هزار تن بوده که میانگین  ۹۱هزار تن و برای بذر جو  ۷۱۱معادل 

هزارتن بین کشاورزان مناطق سردسیر  ۹۹هزار تن بوجاری و تاکنون حدود  ۶۱هزار تن خریداری و  ۷۱۹مقدار مذکور حدود 
 توزیع شده است و بقیه بذور در صورت مساعدبودن شرایط و درخواست کشاورزان به تدریج فرآوری و بین آنها توزیع خواهد شد. 

بذر دانه های روغنی نظیر کلزا، سویا و کنجد اظهارداشت: با توجه به نیاز کشور و بر اساس برنامه این مقام مسئول در ارتباط با 
تن بذر هیبرید کلزای ارقام بهاره در کشت صنعت  ۷۱۱۱ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت جهادکشاورزی در حال حاضر حدود 

ه و در اقصی نقاط کشور توزیع می شود، به عالوه اینکه شهیدرجائی خوزستان با کیفیت مطلوب تولید، فرآوری و بسته بندی شد
تن در  ۷۲۱۱تا  ۷۹۱۱براساس تصمیمات متخذه در کمیته فنی سازمان مرکزی دریک برنامه کوتاه مدت افزایش تولید تا سقف 

 دستور کار قرارگرفته است.
ید می شود و با توجه به نیاز کشور تولید های اردبیل، مازندران و گلستان تولوی افزود: درحال حاضر بذر سویا در استان

تن افزایش یابد. در ۲۱۱۱تن بذر این محصول دربرنامه قرار گرفته و مقررشده در یک برنامه ریزی میان مدت تا  ۹۱۱۱مقدار
 تن ارقام گرمسیری و نیمه گرمسیری در کشت و صنعت شهید رجائی خوزستان آغاز شده و ۹۱۱خصوص بذرکنجد نیز تولید حدود 

 تن وجود دارد. ۷۱۱۱در صورت نیاز امکان تولید تا سقف 
عنایتی همچنین پیرامون تولید بذر شبدر برسیم و یونجه گفت: تولید بذر شبدر برسیم به طور صرف در کشت و صنعت شهید رجایی 

 مصرف می شود. های شمالی نظیر گلستان، مازندران و گیالندزفول وشهید بهشتی انجام و بذر تولیدی بیشتر در استان
تن از این نوع بذر توسط کشت و صنعت های مذکور تولید شده و با توجه به نیاز کشور  ۶۱۱به گفته وی، در حال حاضر حدود 

تن در برنامه سال آتی پیش بینی شده است. ضمناً در مورد بذر یونجه نیز درحال حاضر بدلیل عدم وجود بذر  ۷۱۱۱افزایش تا سقف 
های تعاون روستایی تن توسط اتحادیه ۲۱۱د بذر یونجه ارقام همدانی، بغدادی، نیک شهری، بمی و یزدی در حدود پایه مادری، تولی

 همدان، خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان بصورت خود مصرفی تهیه، فرآوری و توزیع می شود.
تعاونی کشاورزی پنبه کاران کشور با هدف تولید ارقام  معاون فنی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر اینکه اتحادیه

ها، زودرس و راندمان باال، اقدام به واردات و عقد قرار داد با مؤسسه تحقیقات پنبه مناسب برداشت مکانیزه، متحمل در برابر بیماری
شده را در برنامه دارد و در شرایط کرده، گفت: اتحادیه مذکور در حال حاضر تولید چهار رقم مناسب بذر پنبه با خصوصیات یاد 

تن قابل افزایش  ۱۱۱تن در دست انجام است که این مقدار تا سقف یک هزار و  ۱۱۱کنونی تولید بذر در طبقات مختلف به میزان 
 خواهد بود.

 افزایش عملکرد، عنایتی در زمینه تولید بذر سیب زمینی گفت: با توجه به نقش مهم استفاده از غده بذری سالم و گواهی شده در
 Aو  Eو  SEهای اصفهان و مرکزی اقدام به تولید بذر سیب زمینی در طبقات مختلف های تولید در استاناتحادیه مرکزی تعاونی

تن  ۱۱۱۱به  ۷۲۱۲تن بذر رسیده است. ضمن اینکه مقرر گردیده این میزان تا افق  ۹۱۱۱نموده و در حال حاضر به رکورد تولید 
 افزایش یابد.

معاون فنی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به موضوع تأمین و توزیع کود و سموم شیمیایی در سال زراعی جاری اشاره کرد 
میلیون تن( حدود  ۹/۹و گفت: براساس ابالغیه معاونت زراعت وزارت متبوع از مقدار کل برنامه مصرف کشوری کود اوره )معادل 

شبکه)اتحادیه/شرکت( بوده که براساس سهمیه های ماهیانه و زمانبندی شده تخصیص داده می هزارتن سهمیه ۲۲۱درصد معادل  ۹۱
هزارتن ازطریق پتروشیمی های پنجگانه خریداری و بین کشاورزان مناطق مختلف کشور توزیع شده  ۷۷۱شود و تاکنون معادل 

 است.
تن کود را  ۹۱۲هزارو  ۲۹۱ماهه نخست سال جاری بالغ بر  ۶ وی ادامه داد: عاملین و کارگزاران توزیع انواع کودهای شیمیایی در

از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خریداری و براساس حواله های صادره از سوی مراکز خدمات کشاورزی توزیع شده 
 است.

مقدار یک  ۸۹ابتدایی سال تن برنامه پیش بینی شده، طی نیمه  ۷۱۱به گفته وی؛ در زمینه سموم شیمیایی نیز از میزان دو هزار و 
 تن توسط کارگزاران شبکه، توزیع شده است. ۹۲۹هزار و 

های کشور حدود دو هزار عامل کارگزار کودهای شیمیایی و سموم در حال فعالیت ها و اتحادیههمچنین اکنون در سطح شبکه تعاونی
 هستند.
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  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانه های روغنی 
 ن جوان خبرنگارا – 8/8/88تاریخ : 

 

 آبان آخرین مهلت کشت کلزا در مناطق معتدل ۲۵
توانند کشت را انجام آبان می ۹۱حقیقت گفت:کشاورزان در مناطق معتدل و سردسیر اقدام به کشت کلزا نکنند و در مناطق گرم تا 

 .دهند
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وگو بامسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

های هواشناسی، تا پایان هفته به ویژه پنج شنبه ، از استمرار بارش باران تا پایان هفته خبر داد و گفت: براساس نقشهخبرنگاران جوان
بسیاری از مناطق جنوب غرب، غرب، شمال غرب و غرب بارش باران همراه با رعد و برق ادامه خواهد داشتدر  . 

شود که در مناطق معتدل و سردسیر اقدام به کشت کلزا نکنند و در وی افزود: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می
توانند کشت را انجام دهندآبان می ۹۱مناطق گرم تا  . 

های به ویژه نیمه به گفته حقیقت، با وجود روند کاهشی دما از مرغداران تقاضا داریم که تهویه مناسب و تنظیم دما در مرغداری
 .شمالی کشور انجام دهند

روز آینده به  ۹تا  ۹ای به کشاورزان گفت: براساس شرایط جوی طی مدیر کل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در توصیه
شود که از محلول پاشی و سم پاشی مزارع و تای البرز، زاگرس، شمال غرب، غرب و نوار ساحلی خزر توصیه میکشاورزان راس

 .باغات خود اجتناب کنند، ضمن آنکه کشاورزان مناطق جنوبی برای آماده سازی درخت به فصل سرما، آبیاری را کم کنند
 ضرورت تسریع کشت کلزا در مناطق سردسیر :بیشتر بخوانید

های پتاسیم، کود با کود ۲شود که به روش ها به باغداران توصیه میت کوددهی باغات افزود: بعد از بارشوی با تاکید بر ضرور
 .کوددهی را انجام دهند

کنند، های جیرفت و کهنوج به کشاورزانی که پیاز و سیب زمینی کشت میاین مقام مسئول ادامه داد: در مناطق جنوبی همچون استان
اعات بعدازظهر اقدام به محلول پاشی و سم پاشی مزارع خود نکنندشود که در ستوصیه می . 

حقیقت میزان بارش در فصل پاییز را نرمال ارزیابی کرد و افزود: براین اساس کشاورزان در آغاز سال زراعی جدید مشکلی در 
توان پیش بینی دقیقی داشتآبیاری سطحی ندارند و برای مابقی سال از االن نمی . 

های مناسب در سال زراعی گذشته و رفع نسبی مشکالت کم بکه پایش هواشناسی کشاورزی در پایان تصریح کرد: بارشمدیر کل ش

ها صرفه جویی در منابع آبی نداشته باشندآبی کشاورزان بدان معنا نیست که آن . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانه های روغنی 
 ارسخبرگزاری ف – 31/8/88تاریخ : 

 سازمان استاندارد ورود ذرت آلوده به کشور را تکذیب کرد

 سازمان ملی استاندارد، ورود ذرت آلوده به کشور را تکذیب کرد. 
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به گزارش خبرگزاری فارس، به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر ورود ذرت آلوده به کشور، سازمان ملی استاندارد ایران پس از 
هزار تنی وارد شده به کشور از  ۹۱۱موضوع را تکذیب کرد. طبق اعالم این سازمان، تمام محموله ذرت گذشت بیش از دو ماه این 

 نظر کیفی مشکلی نداشته و دارای استانداردهای الزم بوده است.
به  هزار تن ذرت آلوده 166امیر خجسته نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در مرداد ماه سال جاری در این مورد گفته بود: 

 کشور وارد شده است.
به گفته وی، عدم هماهنگی دستگاه های دولتی دلیل واردات ذرت های آلوده است لذا وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت و 

 مسئوالن گمرک مکلف به ارایه اسناد شدند.
هزار تن  116هزار تن است که  166ت ها وی می گوید: با پیگیری انجام گرفته و با توجه به اسناد موجود متوجه شدیم که میزان ذر

وارد شده و مابقی در انبارها وجود دارد، لذا امروز از مسئوالن گمرک خواسته شد تا گزارش مبسوطی به ما ارایه دهند. از این رو 
 وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان نیز باید در نشست مربوط به بررسی این موضوع حضور پیدا کنند.

شرکت از برزیل وارد کشور شده که اعالم شد آلوده به قارچ آفالتوکسین  31هزار تن محموله ذرت توسط  326طی سال گذشته 

ها توسط دام استفاده شود اثرات هستند. در آن زمان نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد اعالم کرد که حتی اگر این ذرت
 وجود خواهد داشت و برای سالمتی انسان بسیار مضر است. هاسمی آنها در گوشت و شیر دام

ها ارجاع هزار تن ذرت آلوده به کشور وارد شد و دستور داد که این محموله 326پس از این واردات، رئیس جمهور به بحث واردات 

 یا امحاء شوند. 
کنند، در حالی که گندم، جو و برنج به راحتی آلوده می ها، سموم قارچی هستند که معموالً ذرت، یا بادام زمینی و پسته راآفالتوکسین
ها انسان را از طریق مواد غذایی آلوده مانند تخم مرغ، شیر و محصوالت لبنی ها معموالً مقاوم تر هستند. آفالتوکسینبه این قارچ

 .زا باشندتوانند سرطانکنند و میآلوده می
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانه های روغنی 
 ایرنا  – 8/8/88تاریخ : 

 کشور تهیه شدهزار هکتار مزارع  ۰۵۵های روغنی برای بذر دانه
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هزار هکتار  ۶۱۱های روغنی گفت: برای حدود مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح افزایش تولید دانه -ایرنا  -گنبدکاووس 
 هزار هکتار آن مربوط به استان گلستان است.  ۷۹۱های روغنی تدارک دیده شده که های کشاورزی کشور، بذر دانهاز زمین

نکه آباد گنبدکاووس با بیان ایشنبه در کارگاه آموزشی و همایش کلزاکاران شرق استان گلستان در روستای آقعلیرضا مهاجر روز پنج
لزا های روغنی به ویژه کهای اصلی تولید دانهبیشترین وابستگی در محصوالت کشاورزی بحث روغن است و گلستان یکی از استان

با کیفیت مورد تایید موسسه ثبت گواهی بذر استاندارد برای گلستان تدارک دیده  تن بذر ۶۱۱شود، اظهار داشت: بیش از شناخته می
 شده و در استان موجود است.

های روغنی، برای افزایش کشت این محصول وی افزود: با توجه به قرار داشتن در فصل کشت کلزا به عنوان یکی از مهمترین دانه
 ید تضمینی آن انجام شده است.های الزم از جمله اعالم قیمت خرریزیبرنامه

لایر اعالم کردیم که  ۶۱۱هزار و  ۲۶مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: قیمت تضمینی خرید کلزا برای سال آینده را هر کیلو 
 شود.بیشترین افزایش قیمت برای خرید تضمینی محصوالت در کشور است و پول آن بموقع به کشاورزان پرداخت می

تپه تمایل کشاورزان در بحث رعایت تناوب زراعی در کنار ان کرد: در گلستان به ویژه منطقه گنبد، کالله و مراوهمهاجر خاطرنش
آید، تولید گندم، کشت کلزا است و با توجه به اینکه کشت کلزا یکی از مهمترین فاکتورهای پایداری و افزایش تولید گندم به حساب می

 خواهد داشت. درآمد خوبی برای آنان به همراه 
هزار لایر دیده شده و از کشاورزان  ۱۱۱وی گفت: امسال تدارک زیادی برای تهیه بذر از خارج با قیمت هر کیلو دو میلیون و 

درصد یارانه استفاده کنند  ۱۱درخواست داریم حتما از بذرهای استاندارد توزیع شده از طریق سازمان جهاد کشاورزی با اختصاص 
 لید محصول نباشند.تا شاهد کاهش تو

کنیم بتوانیم حداقل هزار تن کلزا در سال جاری، پیش بینی می ۲۱۱با توجه به برداشت  مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت:
 برداشت کنیم. ۸۹ - ۸۸هزار تن کلزا در سال زراعی  ۶۱۱

درصد سطح  ۲۱روغنی را داشته باشیم و بیش از های هزار تن دانه ۹۱۱وی تاکید کرد: تالش داریم برای سال آینده تولید حدود 
 های روغنی کشور مربوط به استان گلستان است.زیرکشت دانه

تن محصول را  ۱۱۱هزار و  ۷۷۹هزار هکتار کلزا کشت کردند که از این سطح  ۱۱در سال زراعی گذشته کشاورزان گلستان 
ر تولید دانه روغنی کلزا در دو سال اخیر رتبه نخست کشور را به برداشت و به صورت تضمینی به دولت فروخته شد و این استان د

 خود اختصاص داده است. 
زراعت کلزا یک محصول راهبردی در راستای پایداری کشت گندم و تحقق اقتصاد مقاومتی و تضمین امنیت غذایی کشور است که 

 ل اهمیت زیادی دارد.های هرز این محصوها و علفنظارت در زمان داشت، مدیریت آفات، بیماری
های مهم تولید محصوالت کشاورزی به ویژه هزار هکتار زمین کشاورزی از قطب ۶۶۱استان گلستان واقع در شمال کشور با داشتن 

 دانه روغنی کلزا است.
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روغن
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 عفرانز

 فودپرس – 33/8/88تاریخ : 

جویانخرید توافقی زعفران باید مازاد بر توان خرید بخش خصوصی و صادرات باشد نه در خدمت دالالن و رانت  
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اید در راستای منافع کشاورزان های خرید توافقی بریزیها و برنامهرئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: تمام فعالیت <کشاورزی

 .و حفظ جایگاه زعفران ایران در بازارسازی و توسعه بازار جهانی زعفران به منظور برندسازی برای برند ملی زعفران ایران باشد
 

مد های خراسان رضوی و جنوبی با بیان اینکه ما معتقدیم درآمحسن احتشام در آستانه فصل برداشت طالی سرخ از مزارع استان
حاصل از زعفران باید در خدمت ایجاد اشتغال و توسعه مناطق زعفرانکاری باشد اظهار داشت: خرید توافقی نباید در خدمت 

جویان باشدبازان و رانتسوداگران، دالل . 
 

به کشاورزان، وی با اشاره به ورود سازمان تعاون روستایی به حوزه خرید حمایتی زعفران بیان کرد: این اقدام اگر با نیت کمک 
ثبات بازار و همچنین خرید محصول مازاد برتوان خرید بخش خصوصی و صادرکنندگان صورت گیرد می تواند اقدام خوبی باشد و 

در این صورت ما نیز در شورای ملی زعفران از این طرح دفاع می کنیم و با وضع موجود نیاز به یک هم افزایی بین صادرکنندگان 
ایی برای وضع موجود بازار زعفران یک ضرورت استوسازمان تعاون روست . 

 
صادرکننده نمونه کشوری زعفران ایران در چند دوره متوالی تاکید کرد: اما اگر قرار باشد به شکل قبل باشد یعنی محصول خریداری 

عالوه بر آن بازارهای شود و برای یک عده خاص رانت ایجاد شود و به این ترتیب صادرکنندگان را دچار مشکل سازد و همچنین 
 .جهانی را با مشکل روبروکند قطعاً منفعتی برای کشاورزان نخواهد داشت

 
 خرید توافقی زعفران با نظر و مشورت و همراهی بخش خصوصی صورت گیرد

 
ت و همراهی بخش احتشام با بیان اینکه اگر این اقدام در راستای فراهم سازی زمینه همکاری با صادرکنندگان باشد و با نظر و مشور

خصوصی صورت گیرد و همه در این زنجیره دیده شوند قطعاً بخش خصوصی هم همراهشان خواهد بود تصریح کرد: با ایجاد رانت 
دانیمو تامین منافع افراد خاص قطعاً این کار را به صالح نمی . 

 
ایی اقدام به خرید زعفران کرد اما سئوال اینجاست که کارشناس ارشد بازاریابی بین الملل ادامه داد: دوسال قبل سازمان تعاون روست

چه اتفاقی افتاد؟ این سازمان زعفران کشاورز را با قیمت پایین خریداری کرد با این استدالل که قصد دارد از افت قیمت جلوگیری 
 .کند، پس از آن قیمت ارز باال رفت و زعفران هم گران شد

د: بنابراین سئوال اینجاست که چه کسای در این زمینه نفع بردند؟ کشاورزان؟! دالالن و یا رئیس شورای ملی زعفران ایران اظهارکر
 .افرادی که در این زمینه رانت ایجاد کردند

 
ای دالل و واسطه بردند! اش را به اسم حمایت از کشاورزان عدهاحتشام با اشاره به اینکه زحمت کار را کشاورزان کشیدند و منفعت

همچنین در بازارهای جهانی قیمت زعفران را پایین آوردند و سبب شد قیمت پایه زعفران نیز افت کند چرا که بسیاری تصریح کرد: 
 . از کسانی که وارد چرخه زعفران شدند، حرفه و کارشان این نبود

 
 سود زعفران نصیب دالالن می شود نه کشاورزان

 
توان دریافت متوالی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با یک بررسی کوچک میصادرکننده نمونه کشوری زعفران ایران در چند دوره 

 .که ارز حاصل از صادرات زعفران که توسط این افراد صورت گرفته نیز به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است
 

میلیون تومان  0الی  9مت احتشام درباره قیمت زعفران در دو سال گذشته گفت: سازمان تعاون روستایی زعفران را دو سال قبل با قی

میلیون تومان هم خرید و فروش شد. مابه التفاوت این قیمت نیز به دست یک  31از کشاورز خریداری کرد و در بازار بورس تا 

شان شد اما به دست کشاورز زعفرانکار چیزی نرسیدسری دالل رسید که سود هنگفتی نصیب . 
 

ران کنار برودبازی ازخرید توافقی زعفبازی و بورسرانت  
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الملل اظهارکرد: متاسفانه آن سال، به صادرکنندگان واقعی زعفرانی برای صادرات داده نشد به همین کارشناس ارشد بازاریابی بین
 .دلیل بسیاری از صادرکنندگان را در تهیه زعفران موردنیازشان دچار مشکل کردند

 
دام را با هدف منفعت کشاورز، ثبات قیمت و بازار و همچنین جلوگیری از افت احتشام تاکیدکرد: اگر سازمان تعاون روستایی این اق

کنیم. البته مشروط بر این که مثل گذشته دچار قیمت انجام دهد و مازاد تولید سال گذشته را خریداری کند ما نیز این اقدام را تایید می
 .رانت بازی و بورس بازی نشوند

 
یران در چند دوره متوالی بیان کرد: در واقع خرید زعفران توسط این سازمان به شرطی که با صادرکننده نمونه کشوری زعفران ا

ها و دالالن، قابل قبول استیک مدیریت صحیح انجام شود و از خود کشاورزان خریداری کنند نه از واسطه . 
 

را به اهل کار، واحدهای فرآوری و یا  وی ادامه داد: همچنین انتظار داریم موقع فروش نیز سازمان تعاون روستایی زعفران
صادرکنندگان واقعی بدهد نه اینکه به کسانی بفروشند که دنبال سوداگری هستند. چرا که با این کار سبب می شوند بازار دچار 

ثباتی شود و صادرکنندگان نیز در تامین محصوالت خود دچار سردرگمی شوندبی . 
 

در واقع ما معتقدیم در بورس باید ضوابطی گذاشته شود که زعفران فقط به صادرکنندگان  رئیس شورای ملی زعفران ایران افزود:
شان داده شودهایواقعی و یا واحدهای فرآوری جهت تولید فرآورده . 

 
 کشاورزان بایدسهم منصفانه ای از دسترنج خود دریافت کنند

 
کاری از کش طالی سرخ بکارند اما مناطق زعفرانکاران زحمتزعفران احتشام با تاکید بر اینکه باید بدانیم که دوران آن سرآمده که

مناطق محروم و توسعه نیافته قلمداد گردند خاطرنشان کرد: در حقیقت کشاورزان ما بایدسهم منصفانه ای از دسترنج خود دریافت 
 .کنند

 
ین هر طرح خریدی باید در راستای کمک واقعی به صادرکننده نمونه کشوری زعفران ایران در چند دوره متوالی یادآور شد: بنابرا

 .کشاورزان باشد و در ابتدا منافع کشاورزان تامین گردد و سپس منافع مصرف کننده، چرا که تولید برای مصرف است
 

رئیس شورای ملی زعفران ایران سازماندهی و ساماندهی و مدیریت بر فرایند صادرات زعفران و صدور کارت اهلیت برای 
گیری از فعالیت کارت های بازرگانی اجاره ای و صادرات با کارت دیگران را یکی از الویت های مهم مدیریت بر فرایند جلو

صادرات زعفران برای جلوگیری از فعالیت رقابت های منفی و رعایت قوانین و خط مشی های برگشت ارز حاصل از صادرات به 
 .چرخه اقتصادی برشمرد

 
فرایند صادرات زعفران به وزارتخانه صمت ، جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت ایران ارسال طرح مدیریت بر  

 
کارشناس ارشد بازاریابی بین الملل تاکید کرد: باید از فعالیت واسطه هایی که کار صادرکنندگان اصیل و متعهد را وتو می کنند 

ده متعهد نیز بتواند ارز آنرا به چرخه اقتصادی بر گرداندجلوگیری کرد تا زعفران باقیمت های پایه صادر گردد و صادرکنن  . 
 

احتشام با بیان اینکه مدیریت فرایند صادرات زعفران اقدام اول و مکمل طرح خرید حمایتی خواهد بود بیان کرد: شورای ملی 
اد کشاورزی وسازمان توسعه زعفران ایران طرح مدیریت بر فرایند صادرات زعفران را تدوین و تقدیم وزارتخانه های صمت، جه

 .تجارت ایران کرده و منتظر تفویض اختیارهای قانونی برای این طرح به عنوان یک الگوی صادرات تخصصی و مدیریت شده است
 

رئیس شورای ملی زعفران ایران بیان کرد: موفقیت در خرید توافقی، منوط بر مدیریت بر بازار زعفران وهمچنین سازماندهی 
فرایند صادرات زعفران خواهد بودوساماندهی  . 

  لینک خبر
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 زعفران 
 ایرنا  – 31/8/88تاریخ : 

 دامپینگ دالالن بین المللی عامل کاهش قیمت زعفران شد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه علت اصلی کاهش قیمت زعفران در خارج از کشور  -ایرنا  -تهران 
با هدف تنظیم  ۸۹دامپینگ دالالن بین المللی است گفت: برای حمایت از کشاورزان، طرح خرید حمایتی زعفران در سال ناشی از 

با اعالم جزئیات « حسین شیرزاد»بازار این محصول انجام شد. به گزارش روز دوشنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 
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هدف تنظیم بازار طالی سرخ ایرانی افزود: زعفران اصیل ایرانی، محصولی  با ۸۹اجرای طرح خرید حمایتی زعفران در سال 
های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان المللی آن در راس سیاستهای جهانی بوده که حفظ جایگاه تاریخی و بینمنحصربفرد با ارزش

وجه به نوسانات ارزی، قیمت هر کیلوگرم مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دارد.وی اظهار داشت: در سال زراعی گذشته با ت
اما در سال جاری این رقم به پایین تر از هشت میلیون تومان تنزل یافته است که  میلیون تومان بوده ۷۹نگین حدود  زعفران
 ت.المللی اسدهد که منشا این کاهش شدید قیمت در خارج از کشور و با ترفندهای دامپینگی دالالن بینها نشان میگزارش

های مجدانه نمایندگان وی افزود: با پیگیری به عمل آمده توسط وزارت متبوع و سازمان مرکزی تعاون روستایی و همچنین تالش
های تولیدکننده زعفران در مجلس شورای اسالمی، هماهنگی الزم با سازمان برنامه بعمل آمده و با ابالغ وزیر محترم مردم شهرستان

 طرح خرید حمایتی زعفران از کشاورزان کلید خورده است. ۸۹آبان ماه سال جهاد کشاورزی در هشتم 
این مقام مسئول در ارتباط با چشم انداز مداخله هدفمند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی در بازار زعفران 

های کاذب، المللی به جای تبعیت از قیمتبین کشور تصریح کرد: بازیابی و تثبیت مرجعیت قیمت زعفران در ایران برای بازارهای
تناسب جایگاه تجاری با جایگاه تولید و صادرات زعفران ایران در دنیا و کاهش آثار رقابت مخرب تجار غیرحرفه ای در بازارهای 

 آید.هدف صادراتی از جمله اهداف مهم این طرح حمایتی به حساب می
شده در روزهای اخیر در چارچوب ابالغیه وزیر جهادکشاورزی یادآورشد: این سازمان  شیرزاد با تشریح اقدامات اجرایی انجام

مرکز  ۷۹بالفاصله پس از دریافت ابالغیه، بعدا با تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی خریدحمایتی زعفران، نسبت به استقرار 
کرده که خوشبختانه در یکی دو روز اخیر، با تنها  های خراسان رضوی و جنوبی اقدامخرید در شهرستان های زعفران خیز استان

 ایم.های حمایتی بودهخرید حمایتی دو تن زعفران، شاهد تعدیل قیمت این محصول در بازار و نزدیک شدن به قیمت
ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی و مفاد  ۷۱وی همچنین درخصوص تامین مالی و نحوه اجرای عملیات طرح گفت: به استناد بند 

های تولید زعفران با مسئولیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی دستورالعمل تنظیمی، ضمن تشکیل کارگروه های استانی در قطب
های صنعت، معدن و تجارت و نظام صنفی کشاورزی، نسبت به انتخاب استان، دبیری تعاون روستایی و عضویت نمایندگان سازمان

 های روستایی و کشاورزی و انجام اقدامات نظارتی و اجرایی مبادرت خواهد شد.ها و تعاونیمباشر خرید از بین اتحادیه
وی افزود: ضمن اینکه بر اساس تأکید وزیر جهاد کشاورزی اولویت خرید زعفران از کشاورزان با بخش خصوصی بوده و نقش 

ل و پر کردن خألهای ناشی از نوسانات ها به منظور ایجاد تعادهای منصفانه و رصد قیمتکارگروه خرید حمایتی، تعیین قیمت
 بازاری خواهد بود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تشریح کامل شیوه خرید حمایتی شامل؛ حمل و نقل، انبارداری و بیمه گری 
رس در خرید و فروش محصول خریداری شده است اظهارداشت: همانند سال گذشته و به تأسی از شیوه موفق استفاده از ابزار بو

نامه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوط و زعفران، مطابق دستورالعمل مربوطه، کشاورزان زعفران کار با اخذ معرفی
تعیین میزان محصول قابل تحویل، به یکی از انبارهای بورس کاالی ایران، تأیید شده از جانب کارگروه مراجعه کرده و پس از انجام 

 فی محصول و تایید انطباق آن با استاندارد ابالغی قبض انبار به نام کشاورز صادر خواهد شد.آزمایش کی
 ۷۱براساس این گزارش، طبق تصمیم کمیته فنی نرخ گذاری زعفران، برای خریدهای حمایتی هر کیلوگرم زعفران نگین، معادل 

ای درجه دو میلیون و رشته ۸ای درجه یک ن، زعفران رشتههزار توما ۱۱۱میلیون و  ۸تومان، شبه نگین به قیمت  ۱۱۱میلیون و 
خواهد بود  ۸۹آذرماه سال  ۹۱تا  ۸۹هزار تومان تعیین شده و زمان اجرای طرح از هشتم آبان ماه سال  ۹۱۱میلیون و  ۹معادل 

جهاد کشاورزی همراه با  های آموزشی و ترویجی وزارتبنابراین انتظار می رود با توجه به شرایط مناسب سالجاری نظیر حمایت
 تن بالغ شود. ۱۱۱بارش های مطلوب سال زراعی، تولید محصول زعفران امسال به حدود 

  لینک خبر
 

 زعفران 
 ایرنا  – 33/8/88تاریخ : 

 سند جامع زعفران اجرایی شود

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی گفت: سند جامع زعفران در کشور تدوین شده است؛ نباید  -ایرنا  -بیرجند 
 ها خاک بخورد و باید فوری اجرایی شود. اجازه داد سال

شت زعفران و زرشک در قاینات که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و فرهاد فالحتی روز شنبه در جشن شکرگزاری بردا
استاندار خراسان جنوبی در این شهرستان برگزار شد افزود: پنج سال جشنواره ملی زعفران در شهرستان قاین برگزار شده است و 

 ریزی و برگزار خواهد شد.سال آینده نیز این جشنواره برنامه
های ملی سبب معرفی برند زعفران در سطح کشور شده است لذا باید شناسنامه زعفران قاینات نیز جشنوارهوی بیان کرد: برگزاری 

 تدوین شود.
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رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسالمی گفت: مخالف کشت زعفران در سایر نقاط کشور نیستیم اما مدعی 
 شناسنامه زعفران قاین جلوی سوء استفاده از این برند گرفته شود. کیفیت زعفران قاینات هستیم و باید با تدوین

ها زمانی است که محصول های خرید توافقی و حمایتی محصول زعفران در استان گفت: معموال اینگونه برنامهوی با اشاره به تجربه
 شود.روی دست کشاورز بماند و بازار فروش نداشته باشد انجام می

ر اینکه بایستی بازارهای جهانی را برای محصول زعفران باز کرد عنوان کرد: برای ورود به بازارهای جهانی باید فالحتی با تاکید ب
 های مناسب و بازار پسند آن را به دنیا معرفی کرد.بندیای این محصول را گرفت و به صورت بستهجلوی فروش فله

ملکرد زرشک و زعفران در واحد سطح و خرید تصمینی آن گفت: باید از ادامه فرماندار قاینات هم با اشاره به لزوم ارتقای تولید ع
 ای این دو محصول ارزشمند جلوگیری شود.فروش فله

 ترین طالی سرخ دنیا و دو محصول استراتژیک زعفران و زرشک است.محمد کریمی افزود: قاین پایتخت معطرترین و باکیفیت
آبی های مقاوم و متناسب با اقلیم خشک و سازگار با کمل زرشک و زعفران از گونهوی اظهار داشت: کشت و توسعه دو محصو

 های فراوان شغلی با توان ارزآوری باالیی برای کشور دارد.منطقه است که فرصت
هکتار و هفت هزار تن زرشک خشک  ۹۱۱تن زعفران خشک در پنج هزار و  ۹۹فرماندار قاینات تصریح کرد: در این شهرستان 

 شود.هکتار تولید می ۹۱۱هزار و  ۶ در
واحد فرآوری و سه واحد صادراتی، جایگاه اول و ممتازی در  ۷۱هزار فرصت شغلی با  ۹۱وی اظهار داشت: در حال حاضر 

 استان خراسان جنوبی به خود اختصاص داده است.
بیشتر صنایع فعال در زمینه فرآوری زرشک و  کریمی افزود: نیاز امروز ارتقای سطح دانش کشاورزان و تولیدکنندگان و شناساندن

 زعفران است.
درصد تولید جهانی زرشک به ایران اختصاص دارد، عنوان  ۸۱درصد مجموع تولید زعفران و  ۸۹تا  ۸۱وی با بیان اینکه تولید 

 شود.درصد تولید زرشک کشور در خراسان جنوبی تولید می ۸۱کرد: همچنین 
باید هماهنگی و توسعه روابط بین فعاالن عرصه تولید، صنعت و صادرات دو محصول ارزشمند زرشک  فرماندار قاینات تاکید کرد:

 های فرآوری این محصوالت مورد توجه قرار گیرد.و زعفران ایجاد شود و تولید محصول ارگانیک و حل چالش
اندازی صنایع تصریح کرد: با راه های محصول زرشک و زعفران و ارزآوری آن در شرایط تحریموی با اشاره به پتانسیل

 شود.داروسازی و بهداشتی و فرآوری در منطقه برای این محصوالت ارزش افزوده بیشتری ایجاد می
ها و واحدهای فرآوری در زمان برداشت بهره برای خرید توافقی زرشک و زعفران به تعاونیکریمی بیان کرد: بایستی تسهیالت کم

 محصول اختصاص یابد.
سد ربا اشاره به لزوم کمک به افزایش صادرات زرشک و زعفران با بسته بندی زیبا به نام ایران و ایرانی گفت: به نظر میوی 

هزار تنی زرشک با ارزش بسیار باالی ارزآوری بدون دخالت، حمایت و مدیریت دولت امکان  ۹۱تنی زعفران و  ۱۱۱بازار 
 ایستادگی و ثبات ندارد.

تن زعفران خشک تولید  ۶۱بینی شده هکتار است که پیش ۱۱۹هزار و  ۷۶زعفران خراسان جنوبی امسال  سطح زیرکشت محصول
 درصد افزایش یافته است. ۶شود که نسبت به پارسال 

  لینک خبر
 
 
 
 
 

 زعفران 
 ایرنا  – 31/8/88تاریخ : 

 مزارع آرمانی زعفران از آرزو تا واقعیت 

های فنی "مزرعه آرمانی زعفران" عنوان کشتزاری برای این محصول راهبردی است که با رعایت دقیق دستورالعمل -ایرنا -مشهد
های فنی در دوره داشت کاشت، داشت و برداشت محصول شامل زمان و فصل مناسب کشت، استفاده از پیاز استاندارد و نیز مراقبت

 و تغذیه مطلوب ایجاد شده باشد. 
توسعه "مزارع آرمانی زعفران" با توجه به مزایای فراوانش برای این محصول راهبردی و منحصر به فرد ایران، در گرچه ایجاد و 

 رفته مبدل به یک آرزو می شود. رسد تحقق کامل آن دارد رفتهدستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته اما به نظر می
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های اجرایی کشور قرار دارد ها و مجموعهها، دستگاهی در اولویت فعالیت همه بخشها و تحقق اقتصاد مقاومتاینک که اجرای سیاست
های داخلی از اهمیت و حساسیت بسیاری برخوردار است و در این میان زعفران به عنوان محصولی راهبردی که اتکای بر ظرفیت

 فرد برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.نحصربهای عالی و متواند گزینهشود میدرصد حجم جهانی آن در ایران تولید می ۸۱
برای رسیدن زعفران ایران به جایگاه واقعی اش باید به دو مولفه "کیفیت" و "بهره وری" توجه ویژه کرد و رسیدن به کیفیت مطلوب 

ت که نی، دانشی و مالی اسو بهره وری باال نیز به طور قطع و حتم نیازمند برنامه ریزی و رعایت اصول حرفه ای و البته پشتیبانی ف
 در قالب اجرای طرح توسعه مزارع تکثیر پیاز زعفران در دستور کار و پیگیری قرار گرفته است.

نام ایران به عنوان تولیدکننده منحصر به فرد و بهتر است بگوییم بی رقیب زعفران در دنیا مطرح است و با توجه به ظرفیت باالی 
توسعه اقتصاد و ارزآوری برای کشور می توان با افزایش کیفیت و عملکرد در این محصول در  این محصول برای ایجاد اشتغال،

 کنار ایجاد صنایع تبدیلی، جهشی به یادماندنی در تولید و صادرات این محصول رقم زد.
 مزارع تکثیر پیاز در سومین سال پیگیری

ا اشاره به اینکه ایجاد و راه اندازی مزارع تکثیر پیاز زعفران مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی ب
های اولیه مقدماتی های اخیر بوده است افزود: در این زمینه آزمایشبه عنوان یکی از اولویت ها در دستور کار این سازمان طی سال

 انجام شده است و هم اکنون به دنبال دستور العمل های فنی هستیم.
در مزارع تکثیر پیاز زعفران صرفا پیاز در قالب دو گروه پیاز مرغوب و پیاز گواهی شده با ویژگی های متعدد به  هاشم نقیبی گفت:

 صورت بسته بندی و ضدعفونی شده تولید می شود.
ان ل کشاورزوی ادامه داد:در قالب طرح ایجاد مزارع آرمانی زعفران این پیازهای تولیدی با توجه به کیفیت و سالمتی که دارند تحوی

 برای کاشت در زمین و تولید محصول می شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: امسال سومین سال متوالی است که کارهای آزمایشی 

ی است که در حال مربوطه انجام شده و دستورالعمل ها نو شده است و درجه بندی پیاز و مباحث فنی در این رابطه هنوز از مسائل
 بررسی و پیگیری است .

نقیبی افزود: هم اکنون در چهار مزرعه کار تکثیر پیاز مرغوب و گواهی شده زعفران در سطحی معادل پنج هکتار در خراسان 
 رضوی انجام می شود.

ر هکتار برداشت پیاز زعفران تن در ه ۹۱تا  ۷۱وی ادامه داد: اینها مزارع یک ساله ای هستند که بعد از سال اول هر مزرعه بین 
 شود.از آنها انجام می

 ضرورت گذر از کشت سنتی به مدرن 
مدیرامور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: تمایل قالب کشاورزان در استان همچنان کشت سنتی زعفران است که این 

 تمایل با اطالع رسانی و آگاهی بخشی به آنان اصالح می شود.
د: تا زمانی که بتوانیم نیاز به استفاده از پیاز مرغوب، کشت مدرن و استفاده از شیوه های نوین را برای کاشت، داشت و نقیبی افزو

 برداشت زعفران در بین کشاورزان جا بیندازیم همچنان نیازمند اطالع رسانی هستیم.
ستان با روش های نوین و استفاده از پیازهای مرغوب وی ادامه داد: ساالنه پنج تا هفت هکتار از سطح زیر کشت سنتی زعفران در ا

و گواهی شده جا به جا می شود که این میزان جا به جایی مطلوب نیست اما می توان با اطالع رسانی به کشاورزان این سطح از جا 
 به جایی را افزایش داد.

 افزایش عملکرد و عمر مزارع
ان رضوی هم در این خصوص گفت: هم اکنون میزان عملکرد در کشت سنتی بین معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراس

سه تا چهار کیلوگرم در هر هکتار است که اگر از پیاز خوب و مرغوب استفاده شود میزان عملکرد با بیش از دو برابر افزایش به 
 هفت تا هشت کیلوگرم در هر هکتار می رسد.

سال است که با استفاده از سیستم متراکم سازی کشت و نیز  ۷۱عفران هم اکنون هشت تا نجفقلی صالحی افزود: طول عمر مزارع ز
استفاده از پیاز گواهی شده، این عمر به چهار تا پنج سال کاهش می یابد که با توجه به افزایش دو برابری عملکرد در نهایت به سود 

 کشاورزان خواهد بود.
 در کشت متراکم و ایجاد مزارع آرمانی مصرف آب نیز مدیریت می شود.وی ادامه داد: عالوه بر همه این مزایا 

او تاکید کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی و خشکی استان خراسان رضوی به هیچ وجه برنامه ای برای توسعه کشت محصول 
ازی مزارع آرمانی است که در این زعفران وجود ندارد و در این عرصه برنامه کاری صرفا سوق دادن کشاورزان به ایجاد و راه اند

 قالب هم پیاز مرغوب مورد استفاده قرار گیرد و هم زمان بندی کشت، تغذیه و مدیریت مزرعه به روش های نوین انجام شود.
 تن زعفران ۷۱۱..صادرات 
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شود و صادرات معاون جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه زعفران محصولی راهبردی و مهم برای کشور محسوب می 
تن زعفران تولیدی خراسان  ۷۷۱.۱آن نیز به عنوان یکی از مهمترین صادرات غیر نفتی است افزود: طی نیمه نخست امسال 

 رضوی به کشورهای دیگر صادر شد.
صالحی گفت: این میزان صادرات محصول راهبردی زعفران از خراسان رضوی در مقایسه با مدت مشابه پارسال یک درصد رشد 

 را نشان می دهد.
تن میزان محصول زعفران تولیدی استان به کشورهای خارجی صادر شده  ۷۷۱وی ادامه داد: در نیمه نخست سال گذشته معادل 

 است.
کشور دنیا صادرات می شود که از آن جمله می توان  ۱۱معاون جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: زعفران این استان به حدود 

 ی و حاشیه خلیج فارس اشاره کرد.به کشورهای اروپای
تن  ۹۸۹هکتار بود که از این سطح،  ۱۱۱هزار و  ۹۱صالحی افزود: پارسال سطح زیر کشت زعفران در خراسان رضوی 

هزار هکتار از مزارع خراسان رضوی به کشت زعفران اختصاص یافته است که پیش بینی  ۸۱محصول برداشت شد و امسال نیز 
 صدی تولید زعفران را داریم و البته میزان برداشت آن وابسته به شرایط آب و هوایی است.افزایش حدود چهار در

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زعفران 
 ایرنا  – 33/8/88تاریخ : 

 تن زعفران ایران صادر شد ۱۰

تن زعفران در سال گذشته خبر داد و گفت: در پنج  ۹۹۱معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی از صادرات  - ایرنا -بیرجند 
 تن زعفران از طریق گمرکات ایران به سایر کشورها صادر شده است.  ۱۲ماه نخست امسال نیز 

زود: دولت برای حمایت از کشاورزان به محمدعلی طهماسبی روز شنبه در جشن شکرگزاری برداشت زعفران و زرشک قاینات اف
 کند.دو صورت خرید حمایتی و توافقی ورود پیدا می
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وی تأکید کرد: دولت قصد ورود به بازار را ندارد بلکه به صورت حمایتی در حاشیه بازار قرار دارد، همچنین دولت نه به عنوان 
 کند.تاجر که بیشتر به منظور تنظیم بازار عمل می

هزار  ۹۱۱جهاد کشاورزی در امور باغبانی اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم زعفران پوشال معمولی هشت میلیون و  معاون وزیر
هزار تومان تعیین شده که اگر از این رقم کمتر شود دولت برای خرید  ۱۱۱میلیون و  ۸میلیون تومان و سرگل  ۸تومان، مرغوب 
 کند.حمایتی ورود می

های زرشک است عنوان کرد: با دستورالعمل جدید ن آسیب محصول زرشک با کیفیت مربوط به نبود بارگاهوی با بیان اینکه بیشتری
 وجود بارگاه زرشک جزو فرایند ذاتی تولید این محصول است و نیاز به مجوز ندارد.

تانی کم باران با تبخیر باال هکتار بارگاه زرشک در خراسان جنوبی یادآور شد: خراسان جنوبی اس ۷۱۱طهماسبی با اشاره به ایجاد 
 است لذا کشت گیاهانی مانند زرشک، زعفران و عناب در این منطقه اقدامی هوشمندانه است.

هکتار گلخانه در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: احداث گلخانه از طرفی زمینه اشتغال جوانان  ۹۱۱وی به احداث بیش از 
 ای در بر خواهد داشت.جویی قابل مالحظهصرفهو از طرفی در منابع آبی استان 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: زعفران یک محصول چند ساله و سازگار با اقلیم آب و هوایی و کمبود منابع 
 سال محصول برداشت کرد. ۷۱توان با یک کشت تا آبی استان است و می

زعفران برابر با چهار تا پنج تن گندم سودآوری دارد لذا در استان کم آب خراسان جنوبی غالمرضا قوسی افزود: تولید هر کیلوگرم 
 توسعه و کشت این محصول بسیار باصرفه و از اهمیت زیادی برخوردار است.

نفر  ۹۱۱وی با اشاره به اشتغالزایی باالی محصول استراتژیک زعفران در خراسان جنوبی بیان کرد: به طور میانگین این محصول 
 زایی دارد.روز در سال ظرفیت اشتغال

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: اینکه تمام اعضای خانواده در فرایند کاشت، داشت و برداشت محصول 
 زعفران همکاری دارند خود یکی از دالیل ماندگاری جمعیت در روستاهای استان است.

کشاورزی خراسان جنوبی خرده مالک است تصریح کرد: خرده مالکی شاید صرفه اقتصادی درصد اراضی  ۱۱وی با بیان اینکه 
 گیرد و درآمدزا است.برای فعالیت نداشته باشد اما با کاشت زعفران این اراضی نیز جنبه اقتصادی می

 در واحد سطح است. وری و افزایش عملکردهای مهم جهاد کشاورزی استان افزایش بهرهقوسی یادآور شد: یکی از اولویت
درصد زرشک دنیا مربوط به ایران و استان مرزی  ۸۱درصد مجموع تولید جهانی زعفران و  ۸۹تا  ۸۱در حال حاضر تولید 
 خراسان جنوبی است.

تن زعفران خشک تولید  ۶۱بینی شده هکتار است که پیش ۱۱۹هزار و  ۷۶سطح زیرکشت محصول زعفران خراسان جنوبی امسال 
 درصد افزایش یافته است. ۶بت به پارسال شود که نس

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زعفران 
 خبرگزاری فارس – 31/8/88 تاریخ :

 المللی عامل کاهش قیمت زعفران/خرید حمایتی آغاز شددامپینگ دالالن بین

المللی عامل کاهش قیمت زعفران در سال جاری است، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه دامپینگ دالالن بین
 جزئیات خریدحمایتی زعفران امسال را تشریح کرد. 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پات، حسین شیرزاد، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به اینکه 
ای هالمللی آن در رأس سیاستهای جهانی بوده که حفظ جایگاه تاریخی و بینزعفران اصیل ایرانی، محصولی منحصرفرد با ارزش

ی تعاون روستایی ایران قرار دارد، اظهار داشت: در سال زراعی گذشته با عنایت به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکز
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میلیون  ۹میلیون تومان بوده ولی در سال جاری این رقم به پایین تر از  ۷۹نوسانات ارزی، قیمت هر کیلوگرم زعفران نگین حدود 
یمت در خارج از کشور و با ترفندهای دامپینگی دالالن تومان تنزل یافته که متاسفانه مالحظه گردیده منشاء این کاهش شدید ق

 المللی بوده است.بین
های شیرزاد در ادامه افزود: با پیگیری به عمل آمده توسط وزارت متبوع و سازمان مرکزی تعاون روستایی و همچنین تالش

زم با سازمان برنامه بعمل آمده و با ابالغ نمایندگان مردم شهرستانهای تولیدکننده زعفران در مجلس شورای اسالمی، هماهنگی ال
 طرح خرید حمایتی زعفران از کشاورزان کلید خورده است. ۷۹۸۹/۹/۹وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ 

این مقام مسئول در ارتباط با چشم انداز مداخله هدفمند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی در بازار زعفران 
، المللی به جای تبعیت از قیمتهای کاذبرد: بازیابی و تثبیت مرجعیت قیمت زعفران در ایران برای بازارهای بینکشور تصریح ک

تناسب جایگاه تجاری با جایگاه تولید و صادرات زعفران ایران در دنیا و کاهش آثار رقابت مخرب تجار غیرحرفه ای در بازارهای 
 آید.حمایتی به حساب می هدف صادراتی از جمله اهداف مهم این طرح

شیرزاد در ادامه با تشریح اقدامات اجرایی انجام شده در روزهای اخیر در چارچوب ابالغیه وزیر جهادکشاورزی یادآور شد: این 
 ۷۹سازمان بالفاصله پس از دریافت ابالغیه، بدوا" با تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی خرید حمایتی زعفران، نسبت به استقرار 

های خراسان رضوی و جنوبی اقدام نموده که خوشبختانه طی یکی دو روز اخیر، مرکز خرید در شهرستان های زعفران خیز استان
 ایم.های حمایتی بودهتن زعفران، شاهد تعدیل قیمت این محصول در بازار و نزدیک شدن به قیمت ۹با تنها خرید حمایتی 

ابالغیه وزیر محترم و مفاد  ۷۱اجرای عملیات طرح خاطرنشان کرد: به استناد بند  وی همچنین در خصوص تأمین مالی و نحوه
های تولید زعفران با مسئولیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی دستورالعمل تنظیمی، ضمن تشکیل کارگروه های استانی در قطب

ت و نظام صنفی کشاورزی، نسبت به انتخاب های صنعت، معدن و تجاراستان، دبیری تعاون روستایی و عضویت نمایندگان سازمان
های روستایی و کشاورزی و انجام اقدامات نظارتی و اجرایی مبادرت خواهد شد. ضمن آنکه ها و تعاونیمباشر خرید از بین اتحادیه

ن ، تعییبر اساس تأکید وزیر محترم، اولویت خرید زعفران از کشاورزان با بخش خصوصی بوده و نقش کارگروه خرید حمایتی
 ها به منظور ایجاد تعادل و پر کردن خألهای ناشی از نوسانات بازاری خواهد بود.های منصفانه و رصد قیمتقیمت
 های خرید حمایتی زعفران*شیوه

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تشریح کامل شیوه خرید حمایتی شامل؛ حمل و نقل، انبارداری و بیمه گری 
خریداری شده اعالم داشت: همانند سال گذشته و به تأسی از شیوه موفق استفاده از ابزار بورس در خرید و فروش زعفران،  محصول

مطابق دستورالعمل مربوطه، کشاورزان زعفران کار با اخذ معرفینامه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوط و تعیین میزان 
های بورس کاالی ایران، تأیید شده ازجانب کارگروه مراجعه نموده و پس از انجام آزمایش کیفی محصول قابل تحویل، به یکی از انبار

 محصول و تایید انطباق آن با استاندارد ابالغی قبض انبار به نام کشاورز صادر خواهد شد.
 *قیمتهای خرید انواع زعفران

 
 ۷۱ی خریدهای حمایتی هر کیلو گرم زعفران نگین، معادل شایان ذکر است بر اساس تصمیم کمیته فنی نرخ گذاری زعفران، برا

ای میلیون و رشته ۸ای درجه یک میلیون و پانصدهزار تومان، زعفران رشته ۸میلیون و پانصدهزار تومان، شبه نگین به قیمت 
خواهد بود.  ۷۹۸۹/۸/۹۱لغایت  ۷۹۸۹/۹/۹میلیون و دویست هزار تومان تعیین شده و زمان اجرای طرح از  ۹درجه دو معادل 

ترویجی وزارت جهاد کشاورزی همراه با بارش  -های آموزشی انتظار می رود با توجه به شرایط مناسب سال جاری نظیر حمایت
 تن بالغ گردد. ۱۱۱های مطلوب سال زراعی، تولید محصول زعفران امسال به حدود 

  لینک خبر
 
 
 
 
 

 زعفران 
 ایرنا  – 8/8/88تاریخ : 

 درصد است ۵۵یران از تجارت جهانی زعفران کمتر از سهم ا

 ۸۱رییس دفتر و مجری طرح گیاهان دارویی و زینتی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: در حالی که بیش از  -ایرنا  -اصفهان 
 درصد است.  ۷۱درصد تولید زعفران جهان در اختیار ایران است، سهم ما از این تجارت کمتر از 
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 ۹۹۱روز چهارشنبه در مراسم آغاز جشنواره طالی سرخ )زعفران ( شهر دهق شهرستان نجف آباد گفت: سال گذشته حسین زینلی 
میلیون دالر به خارج کشور صادر شد در حالی با رقابت ناسالمی در بازار جهانی از سوی رقبا مواجه  ۹۱۱تن زعفران به ارزش 

 هستیم.
تجارت جهانی زعفران در دنیا، خواهان تغییر ساز و کار کشت و تولید و صادرات وی بدون ارایه آمار در زمینه گردش مالی 

 های فعال با دنیا معامله کنیم.اندازی تشکلهای ما این است که با راهزعفران در کشور شد و گفت: یکی از رسالت
ی بسیار خوبی به کشاورزان داده شد و هازینلی همچنین با اشاره به شرایط تسهیالت اعطایی به کشاورزان گفت: سال گذشته وام

درصد تعلق  ۸میلیون تومان وام با بهره هفت تا  ۹۱تا  ۱۱امسال نیز به هر کشاورز که هر هکتار زعفران را زیر کشت ببرد بین 
 گیرد.می

ارزش  د تا برای آنهاوی به زعفران کاران کشور به ویژه استان اصفهان توصیه کرد که روند کاشت، برداشت و تولید را تغییر بدهن
 افزوده بیشتری داشته باشد.

رییس دفتر و مجری طرح گیاهان دارویی و زینتی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه از تهیه استاندارد زعفران توسط وزارت جهاد 
فر روز کارگر برای ن ۹۱۱کشاورزی برمبنای استاندارد اروپا خبر داد و افزود :باالترین هزینه زعفران در برداشت آن است زیرا 

 ها کاست.توان از هزینهشود که با استاندارد سازی مییک هکتار زعفران بکار گرفته می
وی تاکید کرد : امسال به همت نخبگان جوان در کشور دستگاه برداشت کالله زعفران نیز طراحی و راه اندازی شد که این اقدام 

کیلو کالله زعفران را در روز استحصال  ۱۱۱تواند بیش از شود زیرا میوب میبزرگی در راستای مکانیزاسیون این نوع کشت محس
 کند.

زینلی با تاکید بر راه اندازی انبارهای بورس زعفران در کشور گفت: باید در نقاطی که به کشت زعفران اختصاص دارد این انبارها 
 ایجاد شود.

اد کشاورزی تصریح کرد: زعفران کاران کشور با تایید و همکاری رییس دفتر و مجری طرح گیاهان دارویی و زینتی وزارت جه
ها مبنی بر خواص گیاهان های روی پاکتتوانند واحدهای فرآوری کوچک مقیاس ایجاد کنند و با نصب برچسبوزارت بهداشت می

 های کشور توزیع کنند.دارویی، محصول خود را در تمام فروشگاه
ز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بخشی دیگر از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش وی یادآور شد: بخشی از این مجو

 شود.پزشکی به کشاورزان داده می
کیلوگرم عنوان کرد و گفت: این میزان در شهرستان نجف آباد هشت  ۹،۱زینلی همچنین متوسط تولید زعفران در کشور را حدود 

 کیلوگرم است.
باد به بورس کاالی زعفران نیاز دارد گفت: برای تحقق آن انبار کاالی بورس زعفران در این شهرستان وی با تاکید بر اینکه نجف آ

 ضرورت دارد.
جشنواره زعفران شهرستان نجف آباد با عنوان طالی سرخ در روستای دماب از توابع شهرستان نجف آباد از امروز آغاز شد و تا 

 دهم آبان ادامه دارد.
هکتار از اراضی بخش مهردشت آن  ۷۹۱کیلومتری غرب اصفهان و حدود  ۹۱هزار نفر جمعیت در  ۹۱۱ا شهرستان نجف آباد ب

 زیر کشت زعفران است.
 در این شهرستان برگزار شد. ۸۶و  ۸۱دوره گذشته در سال های  ۹جشنواره طالی سرخ)زعفران( نجف آباد در 

  خبر لینک

 
 
 
 
 

 زیتون
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 سالمت
 فودپرس – 32/8/88تاریخ : 

 فرهنگ سازی تغذیه ای حلقه مفقوده کنترل بیماری های غیرواگیردار در کشور است
ایی ایران در برنامه دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در مراسم روز جهانی غذا با اشاره به مشارکت باالی صنایع غذ

کاهش مصرف نمک، شکر و چربی در محصوالت صنایع غذایی، کاهش مصرف آنها توسط مردم را مستلزم تمرکز بر فرهنگ 
 .سازی و آشنایی مردم با مخاطرات مصرف باالی مواد غذایی پر نمک، چرب و با قند باال عنوان کرد
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وه زرگران در مراسم روز جهانی غذا که با حضور رئیس سازمان غذا و به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، کا

داروی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای ایران، مدیر کل دفتر فرآورده های غذایی سازمان 
انی بهداشت و فائو در انستیتو تحقیقات تغذیه ای غذا و دارو، مدیر کل صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان سازمان جه

ایران برگزار شد با اشاره به گزارش سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد از گرسنگی در جهان خاطرنشان کرد: فائو روند 
میلیون  826به  1263میلیون نفر در سال  833گرسنگی در جهان را صعودی اعالم کرده به طوری که تعداد افراد گرسنه جهان از 

افزایش یافته است که نشاندهنده لزوم بازنگری در رویکرد مبارزه با فقر غذایی و گرسنگی در جهان است 2638نفر در سال  . 
 

زرگران با اشاره به اینکه آمار رو به افزایش گرسنگی اغلب در کشورهای با درآمد متوسط و کشورهایی که رشد اقتصادی در آنها 
گزارش شده، خاطرنشان کرد: نابرابری درآمدی در اغلب کشورهایی که با مشکل گسترش فقر و گرسنگی دست به  متوقف شده است

 .گریبان هستند در حال افزایش است به طوریکه مواجه با شرایط رکود اقتصادی را برای فقرا سخت تر از گذشته کرده است
 

خوار و بار و کشاورزی ملل متحد از تعداد افراد بالغ چاق در جهان تصریح  میلیون نفری سازمان 016وی در ادامه با اشاره به آمار 

کرد: ترکیبی از رژیم های غذایی ناسالم و بی تحرکی نرخ ابتال به چاقی در جهان را نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در 
این کشورها به چشم می خورد کشورهای کم درآمد نیز افزایش داده است به طوری که چاقی و گرسنگی توامان در . 

 
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه شهرنشینی تاثیرات قابل توجهی بر عادات غذایی مردم جهان داشته است، 

ر و تصریح کرد: مردم امروز زمان کمتری را برای آماده کردن غذا در خانه صرف می کنند و از رژیم های غذایی عمدتا فیبردا
 .گیاهی به سمت رژیم های سرشار از شکر، چربی، نمک، گوشت و سایر محصوالت حیوانی روی آورده اند

 
وی رژیم های غذایی ناسالم را مهمترین عامل ریسک ابتال به بیماری های غیرواگیردار چون بیماری های قلبی و عروقی اعالم کرد 

کنترل عوامل ریسک ابتال به بیماری های غیرواگیردار به اجرا گذاشته شده  و گفت: در کشورهای مختلف برنامه های متعددی برای
است و در کشور ما نیز به پیروی از سازمان جهانی بهداشت برنامه کاهش میزان نمک، چربی و شکر در فرآورده های غذایی اجرا 

 .شده است
 

میزان نمک، شکر و چربی در فرآورده های غذایی، کاهش  زرگران با تاکید بر مشارکت باالی صنایع غذایی ایران با برنامه کاهش
 36درصد و کاهش  371به  2درصد، کاهش میزان نمک در رب گوجه فرنگی از  2به  36اسید چرب ترانس مارگارین سفره از 

 .درصدی قند نوشابه های گازدار را از نمونه های اجرای این برنامه در صنایع غذایی ایران برشمرد
 

با بیان اینکه صنایع غذایی ایران در ارتباط با استفاده از برچسب نشانگرهای رنگی تغذیه ای در محصوالت تولیدی وی همچنین 
بیشترین همراهی را با سیاستگذاران بخش سالمت کشور داشته است، استفاده از ریزمغذی ها چون ویتامین های آ و دی، روی، آهن 

ا از اقدامات صنایع غذایی ایران در راستای ارتقای سطح سالمت جامعه اعالم کردو اسید فولینک در محصوالت صنایع غذایی ر . 
 

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه صنعت غذای ایران عالوه بر اجرای دستورالعمل ها، فراتر از آیین نامه 
امروز مایه افتخار هستند و به کشورهای مختلف جهان صادر های نظارتی عمل کرده است، اظهار کرد: تولیدات صنعت غذای ایران 

 .می شوند
 

زرگران کاهش مصرف قند، نمک و چربی در کشور را نیازمند تمرکز بر فرهنگ سازی و آشنایی مردم با مخاطرات مصرف باالی 
یع غذایی ایران همچنان شاهد آنها دانست و تاکید کرد: با وجود اجرای سیاست کاهش میزان نمک، شکر و چربی در محصوالت صنا

مصرف باالی این محصوالت در سفره های ایرانی هستیم، در حالی که در کشورهایی که در اجرای طرح کاهش مصرف نمک، 
چربی و شکر موفق عمل کرده اند این طرح به صورت بلندمدت اجرا میشود و از دوران مدرسه به نحوی آموزش داده میشود که 

ر سفره نیستنیازی به نمکدان د . 
 

واحد صنایع غذایی از سازمان غذا و داروی ایران مجوز دریافت کرده اند و بیشترین  31866وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از 

نظارت بر آنها وجود دارد، عملکرد این واحدها را باعث افتخار و سربلندی توصیف و تاکید کرد: مخاطرات غذایی کشور ما متفاوت 
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های پیشرفت است، با وجود افزایش چشمگیر تولید محصوالت کشاورزی در کشور باید تمرکز بیشتری بر ارتقای کیفیت از کشور
محصوالت کشاورزی صورت گیرد، چراکه عمده پایش ها بر محصوالت تولیدی صنعت غذا متمرکز شده است در حالی که تولید غذا 

 .از مزرعه تا سفره مراحل متعددی را طی می کند
 

زرگران تاکید کرد: نمی توانیم محصوالت صنایع غذایی ایران را مشمول مالیات کنیم در حالی که بر محصوالت غذایی تولید شده در 
اصناف و تولیدات زیرپله ای نظارتی صورت نمی گیرد که در نهایت سبب سوق پیدا کردن مصرف کنندگان به سمت محصوالت این 

 .واحدها خواهد شد
 

انجمن های صنایع غذایی ایران با اشاره بر اینکه صنایع غذایی ایران امروز با مشکالت بسیاری دست به گریبان است  دبیرکل کانون
 .بر لزوم گسترش نظارت بر تمامی حلقه های زنجیره غذا تاکید کرد

 
صورت داوطلبانه اجرا کردند، واحد صنایع غذایی ایران طرح نشانگرهای رنگی تغذیه ای را به  166وی با اشاره به اینکه بیش از 

اظهار داشت: صنایع غذایی ایران از آیین نامه هایی که باعث ارتقای سالمت جامعه شوند استقبال می کند، اعتقاد داریم محصوالت 
 .غذایی را ابتدا خانواده خود ما مصرف می کند پس باید بیشترین نظارت ها روی آن صورت گیرد

  خبر لینک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالمت 
 ایرنا  – 31/8/88تاریخ :

 ناظران بهداشتی همچنان در کشورهای صادرکننده گوشت فعالند

گیری سازمان دامپزشکی کشور خروج ناظران بهداشتی از کشورهای واردکننده گوشت قرمز معاون بهداشتی و پیش -ایرنا  -تهران 
 را رد کرد و گفت: ناظران بهداشتی ایران همچنان در کشورهای مبدا وارداتی گوشت حضور فعال دارند. 
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هداشتی ر حضور نداشتن ناظران بروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره شایعاتی مبنی ب« علی صفر ماکنعلی»
در کشورهای مبدا واردات گوشت افزود: به دلیل اهمیت مسائل بهداشت دام و نحوه کشتار آن تاکنون هیچ یک از ناظران بهداشتی 

 جمهوری اسالمی ایران که در کشورهای مبدا واردات حضور دارند، به ایران بازنگشته اند.
ظر بهداشتی کشور در کشورهای صادرکننده گوشت قرمز به ایران از جمله برزیل، افغانستان، نا ۲۱وی تصریح کرد: اکنون بیش از 

 پاکستان ، قزاقستان و رومانی فعال هستند.
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ینیسیب زم
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 شیالت
 ایرنا  – 31/8/88تاریخ : 

 نکرد سند توسعه شیالت خوزستان بازهم نظر مدیران اقتصادی را جلب

 تصویر آرشیوی است
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سند توسعه شیالت خوزستان بعد از سه سال کار پژوهشی و میدانی در حالی برای تصویب در کارگروه اقتصادی،  -ایرنا  -ز اهوا
 گذاری این استان مطرح شد که این طرح برای چندمین بار نتوانست نظر مدیران اقتصادی خوزستان را جلب کند. اشتغال و سرمایه

طرح شدن سند توسعه شیالت استان خوزستان می گذرد اما همچنان این سند درگیر بازنگری به گزارش ایرنا حدود پنج سال از م
آبان ماه بعد از سه سال کار پژوهشی و میدانی پیش  ۷۹است که مدیران اقتصادی این استان بر روی آن تاکید دارند و روز یکشنبه 

 ل و سرمایه گذاری استان به بحث و بررسی گذاشته شد.نویس نهایی سند توسعه شیالت خوزستان در کارگروه اقتصادی، اشتغا
 سند فعلی کمکی به خوزستان نمی کند

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در این نشست پیش نویس فعلی سند توسعه شیالت استان را یک برنامه غیر 
 واقعی خواند و از آن به عنوان سندی فاقد شفافیت الزم نام برد.

ن بن عباس ادامه داد: به نظر میرسد تدوین این سند نوعی کار کتابخانه ای و بدور از کار میدانی است در صورتی که باید چشم امی
 انداز روشن و واقعی را برای استان تبیین کند.

ت: بنابر برآورده کند، گفوی با تاکید بر اینکه پیش نویس تهیه شده نتوانسته انتظارات مجموعه مدیریتی استان در حوزه اقتصادی را 
 این نیاز است تا این سند مجددا از سوی مشاور پروژه مورد بازنگری و اصالح قرار بگیرد.

 دفاع از سندی که مدیران اقتصادی خوزستان را توجیه نکرد
ای و یا  کتابخانهمشاور طرح جامع توسعه شیالت خوزستان با رد انتقادهای صورت گرفته مبنی بر اینکه این پیش نویس به صورت 

بدون کار میدانی تهیه شده، گفت: مطالعات صورت گرفته دقیق بوده و خواسته های اداره کل شیالت استان در این رابطه اعمال شده 
 است.

محمدرضا فاطمی با تاکید بر اینکه این طرح با توجه به تحت فشار بودن گونه های دریایی تدوین شده، افزود: یکی از مهمترین 
امات تحقق برنامه ریزی ها و چشم اندازهای تعیین شده اختصاص اعتبارات دولتی برای ایجاد زیر ساخت ها است که تا زمینه الز

الزم برای حضور بخش خصوصی به منظور انجام سرمایه گذاری بیشتر در زمینه صید و صیادی و همچنین پرورش گونه های 
 مختلف ماهی و میگو فراهم شود.

است و تحقق چشم اندازهای پیش بینی شده به پنج هزار میلیارد لایر اعتبار نیاز  ۷۲۹۱: افق تعیین شده این طرح تا سال او ادامه داد
 دارد.

میلیارد لایر از هزینه  ۹۱۱وی با اشاره به اینکه استان خوزستان به عنوان قطب اقتصادی کشور باید توان الزم برای تامین ساالنه 
ته باشد، گفت: مدیریت توسعه و ذخایر صیادی، توسعه آبزی پروری، ارزش افزوده و صادرات از اهداف های این پروژه را داش

 اجرای این سند محسوب می شود.
مشاور طرح جامع توسعه شیالت خوزستان با تاکید بر اینکه استان خوزستان حدود چهار درصد از مساحت کل کشور را دارد، گفت: 

 هزار کیلومتر را به خود اختصاص داده است. ۶دریایی کشور  این استان از مجموع محدوده
هزار تن تولید ماهی  ۱۷فاطمی تصریح کرد: با این وجود استان خوزستان رتبه آخر در زمینه تولید میگو در کشور را دارد و با 

 گرمابی همواره در جایگاههای اول تا دوم کشور قرار دارد.
 لید ماهیهای سردآبی از جمله استان های آخر کشور است.به گفته وی این استان در زمینه تو

مشاور طرح جامع توسعه شیالت خوزستان با تاکید بر اینکه در راستای تدوین این سند همه آبهای خوزستان در عرصههای مختلف، 
ید عه ندارد و تنها بابه صورت میدانی بررسی شدهاند، گفت: بر همین اساس خوزستان در بخش صید و صیادی بیش از این جای توس

 با حفظ شرایط موجود نسبت به مدیریت و تقویب ذخایر اقدام کرد.
وی با بیان اینکه این طرح بر اساس تبدیل ضعفهای موجود به نقاط قوت تدوین شده، گفت: استان خوزستان از ظرفیت الزم برای 

 است. هزار تن برخوردار ۹۷تا سه تن به  ۹ارتقا تولید ماهیان خاویاری از 
فاطمی همچنین به ظرفیت استان در زمینه پرورش گونههای دریایی در قفس اشاره کرد و گفت: این امکان وجود دارد که خوزستان 

 هزار تن ماهی در قفس تولید کند. ۷۱در دریا بتواند بیش از 
گفت: برآوردها نشان میدهد که خوزستان  هزار تن ماهی سردابی اشاره کرد و ۹۶وی به استفاده از منابع جدید آب در راستای تولید 

 هزار تنی را دارد. ۶۱در بحث افزایش تولید میگو در سواحل ظرفیت افزایش 
مشاور طرح جامع توسعه شیالت خوزستان همچنین در بخش دیگری از چشم انداز تدوین این سند توسعه اشاره کرد و گفت: با استفاده 

، پساب نیشکر، اراضی ساحلی و باتالقی این ظرفیت وجود دارد که بتوان در خشکی بیش از از منابع آبی دیگر از جمله آبهای شور
 برابر تولید فعلی افزایش مییابد. ۶تن یعنی  ۷۱۱هزار و  ۹۹۹هزار تن ماهی تولید شود که در مجموع تولید شیالتی استان به  ۸۶

خذ تاییدیههای محیط زیست برای اجرای شدن این سند خبر داد و وی در بخش دیگری از ارائه پیشنویس سند توسعه شیالت استان از ا
 دریافت مجوزهای مربوط به سازمان آب و برق استان را در مرحله انجام هماهنگی عنوان کرد.

 مکاتبات صورت گرفته به معنی تایید سند توسعه شیالت خوزستان نیست

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 دوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

شست با رد هرگونه تایید قطعی در خصوص سند توسعه شیالت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز در بخش دیگری از این ن
خوزستان، گفت: به همان اندازه که توسعه متوازن یک ضرورت است به همان اندازه هم باید صالح مردم نیز مورد توجه قرار 

 بگیرد.
مشکل ساز شود، افزود: در محمد اشرفی با تاکید بر اینکه پرورش ماهی در باال دست نباید برای سالمت مردم در پایین دست 

 خصوص این سند، هنوز تاییده نهایی صادر نشده است و باید بررسیهای الزم در این رابطه انجام شود.
 دولت باید به اشتباه خود در اجرای مجتمع آبزی پروری آزادگان اعتراف کند

ت استان باید بر اساس نیاز و واقعیت تدوین شود گذاری استانداری خوزستان گفت: سند توسعه شیالمدیرکل جذب و حمایت از سرمایه
 و الزم از اشتباهی که دولت در اجرای مجتمع آبزی پروری آزادگان داشته پیشگیری کرد.

رضا قیصی پور تصریح کرد: دولت باید به اشتباه خود در این زمینه اعتراف کند به این خاطر که بهرهبرداری از این طرح با تکیه 
 مشکالت جدی را به وجود آورده است.بر منابع دولتی 

وی ادامه داد: پیشنویس تهیه شده درباره توسعه شیالت، بر مبنای منابع مالی دولتی تهیه شده و در صورت تصویب آن، تکرار مجتمع 
 آزادگان محسوب میشود.

فت: با این وجود هنوز معلوم نیست او با اشاره به اینکه طی هفت سال گذشته به این مجتمع اعتبارات دولتی اختصاص داده شده، گ
مجتمع آبزی پروری آزادگان به چه سرنوشتی دچار خواهد شد و بر همین اساس باید گفت که پیشنویس ارائه شده از این سند در 

 گذاری خوزستان با این شرایط به سرانجام نمیرسد.کارگروه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه
 ا مزیت فروش هم باشدافزایش تولید باید همراه ب

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در این کارگروه سند توسعه شیالت استان را مستلزم بازبینیهای جدی دانست و 
 گفت: در پیش نویس ارائه شده هیچگونه چشم انداز کارشناسی شدهای در حوزه صادرات و فروش تولیدات دیده نشده است.

افزایش تولید شیالت استان با تولید بیحد و اندازه شلتوک در استان پرداخت و گفت: به عنوان مثال امسال برای  امید حاجتی به مقایسه
اینکه بخشی از خسارات کشاورزان در سیل اخیر را جبران کنیم، محدودیت کشت را برداشتیم اما نتیجه آن تولید مازاد برنج در استان 

 رای اقتصاد استان بهوجود آورده است.است که این خود نگرانیهای جدی را ب
وی از مشاور طرح توسعه شیالت استان خواست تا بازبینیهای خواسته شده بر اساس مالحظات زیست محیطی انجام شود و مزیت 

 های تولیدی نیز با حساسیت و دقت بیشتری در این سند مورد توجه قرار بگیرد.
رنشان کرد: نمیتوانیم بگوییم که سند توسعه شیالت تهیه کردیم اما به تاثیرگذاری رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خاط

 بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت ها توجه نشده است.
 ظرفیت های توسعه شیالت از واقعیت تا مرز خیال

خوزستان تولید درصد از محصوالت شیالت کشور در  ۷۱بر اساس بررسیهایی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، حدود 
 میشود و آنچه که در سند توسعه شیالت مشاهده میشود نوعی بزرگنمایی از استعدادهای استان در این رابطه است.

در این بین نیز نباید فراموش کرد که استفاده بیش از اندازه از منابع دریایی طی سالهای گذشته شروع و متاسفانه همچنان ادامه دارد و 
قی مانده، استفاده از دیگر ظرفیتهای آبی در استان است که با توجه به الزامان زیست محیطی، فعالیتهای نفتی و تنها گزینههای با

 دریانوردی این امر همچنان با محدودیت هایی رو برو است.
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 31/8/88تاریخ : 

 وزیر جهاد: صید فانوس ماهیان در خلیج فارس مجوز ندارد

فارس هیچ گونه مجوز صید فانوس ماهیان صادر نشده است گفت: این مجوز برای وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر این که در خلیج
 ی با مالکیت ایرانی در دریای عمان مجوز صید این گونه ماهیان را دارند. کشت ۸۱دریای عمان است و حدود 
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود حجتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی در پاسخ به نماینده 
فارس  های خلیجبا مالکیت چین در آبهای کننده توضیحاتی را درباره سؤال علت اعطای مجوز صید به صورت صنعتی به کشتیسؤال

 و دریای عمان ارائه داد.
سال گذشته انجام شده است را یکی از افتخارات نظام  ۲۱پروری در طول وزیر جهاد کشاورزی، کاری که در زمینه شیالت و آبزی

هزار تن بوده است که  ۹۱ب حدود جمهوری اسالمی ایران دانست و اضافه کرد: آمار تولید محصوالت شیالتی کشور در قبل از انقال
های جنوب و شمال و پروری در آبهزار تن در صید و صیادی و آبزی ۹۱۱برابر افزایش به بیش از یک میلیون و  ۲۱امروز با 

 داخل سرزمین رسیده است.
وجود داشته است، صیادان هایی که رغم تمام مشکالت و محدودیتوی با قدردانی از فعاالن صنعت شیالت کشور خاطرنشان کرد: علی

های مغفول زیادی داریم که جای توسعه دارد و هنوز از آنها استفاده اند، اما ظرفیتهپروران در این زمینه بسیار تالش کردو آبزی
های ساحلی و در دریا که نزدیک به یک میلیون تن حداقل برآوردی است که برای کشت ماهی در قفس ایم، خصوصاً در آبنکرده

 تن قفس در دریای شمال و جنوب داریم و روز به روز در حال توسعه است. ۲۱۱وجود دارد و امروز متجاوز از 
پروری در جنوب و در گمیشان در حال توسعه است، ادامه داد: در کشت میگو در دریا ظرفیت باالیی حجتی با اشاره به این که آبزی

ایم ار جهانی دارد؛ توفیقاتی هم در ارتباط با کشورهای دوست در زمینه صادرات داشتهداریم؛ این محصوالت هم بهداشتی است و هم باز
که آخرین آن کشور چین بود که می توانیم محصوالت شیالتی به ویژه میگو را مستقیماً به این کشور صادر کنیم؛ روسیه نیز بازار 

 بزرگی است که باید به آنها بپردازیم.
بینی ذخایر میلیون تن پیش ۹ماهیان از ظرفیت های خدادادی است که در حدود  ینده اظهار داشت: صید فانوسوی در ارتباط با سؤال نما

پروری به شود و پودر ماهی در آبزیمتر دریای عمان وجود دارد. این گونه، تبدیل به پودر ماهی می ۲۱۱تا  ۹۱۱این گونه در عمق 
های توسعه ای است، کاربرد دارد و در صورت توسعه آبزی پروری تقاضا برای رحویژه پرورش میگو و ماهیان خاویاری که از ط

 توانیم از این ذخایر برای رفع نیاز کشور بهره بگیریم.هزار تن است، افزایش خواهد یافت و می ۷۱۱پودر ماهی که االن 
اهیان صادر نشده است و این مجوز برای دریای فارس هیچ گونه مجوز صید فانوس موزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر این که در خلیج

ها ها، روشمتری دریا محل زیست آنهاست و کشتی ۲۱۱تا منهای  ۹۱۱زی هستند و عمق منهای عمان است، گفت: فانوس ماهیان میان
 های مخصوص برای صید این گونه الزم است.و مهارت

ی های چیناند، اظهار کرد: آنچه که درباره صید کشتیصید مجوز گرفته کشتی تاکنون برای این ۷۹۱حجتی با اشاره به این که حدود 
توانند مجوز صیادی دریافت کنند که پرچم ایران داشته باشند. در های میشود آن است که در شیالت قرار داشتند که کشتیمطرح می
 فت مجوز صید در دریای عمان شدند.کشتی که مالکیت چینی و پرچم ایران داشتند، موفق به دریا ۷۱تا  ۷۱این فرآیند 

دهد، یادآور شد: در کارگروهی که شورای امنیت کشور حجتی با بیان این که اجازه نصب پرچم را سازمان بنادر و دریانوردی می
برخی  دها یا باید مالکیت ایرانی داشته باشند و یا اجاره به شرط تملیک باشند که این موضوع در مورتعیین کرد، مقرر شد کشتی

 ها مشخص شد که این خصوصیت را نداشتند و مجوزهای آنها لغو شد.کشتی
کشتی در دریای عمان مجوز صید دارند و مالکیت آنها ایرانی است، به خاطر پیچیدگی صید این ماهی در گذشته  ۸۱حجتی گفت: حدود 

 به کمتر صد نفر رسیده است. ها حضور داشتند که االننفر از افراد خارجی به عنوان خدمه کشتی ۱۱۱حدود 
شود که این درست های چینی بیان میها و مطبوعات موضوع صید از کف دریا توسط کشتیوزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در رسانه

 شوند و صید آن به صورت ترال میان است و امکان صید کف دریا نیست. طبقنیست چرا که این ماهی عمدتاً در میان دریا یافت می
شود هم از لحاظ کنترل، هم نوع صید و هم فاصله از ساحل که به صیادان آسیب نرسد، مالحظه شده قراردادها عمده ماهی که صید می

 درصد آن صید ضمنی بوده که طبیعت این نوع برداشت است. ۹۱ها، فانوس ماهیان است و درصد صید این کشتی ۹۱است و 
 ۷۹کنند، حدود ها از ساحل و بقیه موارد را کنترل میادر و نیروی دریایی سپاه فاصله کشتیوی افزود: نیروی انتظامی، سازمان بن

 اند و مجوز آنها لغو شده است.کشتی متخلف هم شناسایی شده
 کنندالمللی بر مجوز صیدها نظارت میهای بینسازمان

اند و همین طور آثاری که در محیط مللی آن را تأیید کردهالشود هم مراجع بینوزیر جهاد کشاورزی گفت: این مجوزهایی که گفته می
 شود.ها آزاد میگیریم و بعد میزان ظرفیتکنید، ما همه مالحظات را در نظر میکند و شما اشاره میزیست ایجاد می

 ۹۱۱عمان وجود دارد، تا هزار تن ظرفیت برداشت فانوس ماهیان در دریای  ۹۱۱میلیون و  ۹شود حجتی ادامه داد: یعنی اگر گفته می
 شود.هزار تن اجازه برداشت داده شده است و آسیبی به جایی وارد نمی

سنجی شده است یک میلیون تن قطعی است و سازمان محیط وی افزود: در موضوع کشت ماهی در دریا دو میلیون تن ظرفیت امکان
 کنم.ها عمل میچوب ظرفیتهزار تنی را داده است و ما در چار ۲۱۱زیست امروز به ما اجازه 

 کنیم.کنند، عمل میحجتی گفت: در ارتباط با آبزیان و مسائل صید و صیادی در داخل دریاها در چارچوبی که مراکز توصیه می
 کنند.ها عمل مینظر پروتکلالمللی هم ناظر هستند و تحتهای بینسازمان
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هزار تن هنوز فاصله داریم که اجازه مسجل داده شده است، هر  ۹۱۱م و تا هزار تن هستی ۹۱یا  ۹۱وی خاطرنشان کرد: ما هنوز در 
 ها رسیدیم، آن موقع نگرانی نمایندگان درست و صحیح است.وقت به آن کرانه

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت 
 ایرنا  – 8/8/88یخ : تار

 غربی توجیه اقتصادی نداردپرورش ماهی در قفس برای آذربایجان
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سد استان مشخص شد که پرورش  ۷۹العاتی در رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: با انجام یک طرح مط -ایرنا -ارومیه
ماهی در قفس در سدهای شهید قنبری ماکو، حسنلوی نقده و سد ارس پلدشت از لحاظ ظرفیت برد و امکان توجیه اقتصادی ندارد و 

 های دیگری در این زمینه استفاده شود. باید از روش
افزود: مساله دما در این زمینه بسیار مهم است و سرما و گرمای  فرد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرناعلی نکوئی

 استان برای پرورش ماهی در قفس مناسب نیست.
باشد اما با مطالعه انجام وی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه قرار بود که استان ساالنه یکهزار تن پرورش ماهی در قفس داشته

 شود.ا موجب متضرر شدن افراد میگذاری در این راستشده مشخص شد سرمایه
وی گفت: برای پرورش ماهی در پشت سد حسنلو به میزان بیش از هزار تن در سال مجوز صادر شده بود که با شکست مواجه شد و 

 تن برداشت نیز از این منابع آبی وجود نداشت. ۷۱حتی 
های بومی و ر منابع آبی یاد شده و نیز مطالعه گونهفرد اضافه کرد: رهاسازی شاه میگو در صورت موافقت محیط زیست دنکوئی

 پرورش آنها در منابع آبی پیشنهاد دیگر این مرکز برای جایگزینی پرورش ماهی در قفس است.
وی با اشاره به بازسازی و حمایت از ذخایر موجود در منابع آبی استان بیان کرد: اشتغال پایدار مهمترین هدف در این زمینه است و 

 میگو نیز ممنوع شد و علت آن در خطر بودن ذخایر است.ین راستا امسال مجوز صید شاهدر ا
تا سه سال ذخایر بازسازی شود که با همکاری  ۹وی افزود: با به خطر افتادن میزان ذخایز آبزیان در ارس درخواست شد تا به مدت 

 شیالت امسال مجوز صید صادر نشد.
از  اکنون ساالنهپروری در رودخانه ارس، گفت: همبا اشاره به ظرفیت باالی موجود برای آبزی رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

 ۹۶که از کل دریای خزر در چندین استان شود در حالیتن ماهی برداشت می ۹۱۱رودخانه و دریاچه پشت سد ارس سه هزار و 
 شود.هزار تن برداشت می

ی دارد و باید بقای این مکان را برای تولید پایدار بتوان حفظ کرد؛ در همین راستا طرح وی اضافه کرد: منبع آبی ارس عظمت بسیار
 هایی بود که انجام شده تا نسبت به حفاظت از گونه و منابع موجود اقدام شود.میگوی سد ارس نیز از جمله طرحارزیابی ذخایر شاه

نفر در بخش شیالت استان از  ۱۱۱است که در حال حاضر سه هزار و استان ساحلی برتر در تولید آبزیان  ۷۱غربی جزو آذربایجان
 های صید و صیادی و بخش حمل و نقل به فعالیت مشغول هستند.جمله مراکز تکثیر و پرورش آبزیان، تعاونی

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت 
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 ایرنا  – 8/8/88تاریخ : 

 ای خوشه صنعتی آبزیان بوشهر موتور محرکه اقتصاد ملی و منطقه

واحد پرورش، تکثیر،  ۹۱۱فرآوری آبزیان بوشهر به دلیل مزیت تمرکز مکانی بیش از پروژه توسعه خوشه صنعتی -ایرنا -بوشهر
آوری، فرآوری و خدماتی با تولیدات متنوع آبزیان، سرمایه هنگفت بخش خصوصی، مناسب بودن بازار فروش در سطح عمل
خلیج فارس موتور محرکه اقتصادی ملی و  های صنعتی و مشارکت دانشگاهالملل، اشتغال باال و پایدار با حمایت شرکت شهرکبین

 ای است. منطقه
و  اند امروز کسب و کار کوچکهای بزرگ داشتهبر خالف گذشته که رویکردهای اقتصادی تمرکز بیشتری بر اقتصاد کالن و بنگاه

ترکیب  م،های غیرمستقیحمایت ای، تأکید برخرد، احساس مسئولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت این واحدها، بهبود ارتباطات شبکه
رقابت و همکاری به منظور تقویت یادگیری و نوآوری، ارتقای سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ و تقویت مثلث همکاری 

محوری و  های صنعتی نقشگیرد طوریکه توسعه خوشهمورد تاکید و توجه بیشتری قرار می« دانشگاه»و « دولت»، «هاخوشه»
 کند.یافته و در حال توسعه ایفا میهای اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورهای توسعهستبارزی در سیا

 گذارانریزان و سیاستها، به عنوان استراتژی نوین مورد توجه برنامهبیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه
های متعددی را از طریق نیز طرح UNIDOللی همچون المهای بینکشورهای صنعتی و در حال توسعه قرار گرفته است، سازمان

 اند.های صنعتی در کشورهای مختلف اجرا و حمایت کردهتوسعه خوشه
های صنعتی در داخل کشور نیز مورد توجه قرار گرفته های اخیر، بحث توجه به صنایع کوچک و متوسط و توسعه خوشهدر سال

های بنیادی و ای، کشور همچنان نیازمند حرکتخوشه سازی الگوی توسعهی و پیادهگذاررسد در سطح سیاستاست، اما به نظر می
 ای است.پایه

شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش ( اطالق میEnterprisesای از واحدهای کسب و کار )خوشه صنعتی به مجموعه

ها و پردازند و از چالشتولید و عرضه تعدادی کاال و خدمات میبه  های یکدیگر،صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت
 های مشترک برخوردارند.فرصت
توانند در این واحدها می گیرند که از نظر جغرافیایی،ها تعداد زیادی واحدهای اقتصادی خرد، کوچک و متوسط را دربر میخوشه

تولیدات و  های یکدیگر،ها؛ تمرکز جغرافیایی، همکاری در تکمیل فعالیتآن سطح روستا، شهر و یا شهرستان پراکنده باشند و مشخصه
 های مشترک است.ها و فرصتخدمات مشترک و چالش

های دورن خوشه با ها، بنگاهای باشند، زیرا در نتیجه توسعه خوشهتوانند موتور محرکه اقتصاد ملی و منطقههای صنعتی میخوشه
کنند و بازه زمانی واکنش آنها نسبت به بازار بسیار های موجود کار میتر از امکانات و اولویتیبازدهی بیشتر و استفاده تخصص

ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط به سطح جدید و باالتری از کنند همچنین بنگاهکمتر از حالتی خواهد بود که به صورت انفرادی کار می
 رسند.توان نوآوری می

 
های مشارکتی، دارای ای، به دلیل افزایش همکاری و انجام فعالیتخصوصی در قالب توسعه خوشههای بخش امر توسعه بنگاه

بازدهی بیشتری است و هزینه مداخله دولت در سطح هر یک از واحدها بسیار زیاد و راندمان آن بسیار پایین است به عالوه در 
 ها خواهد بود.برای تسری و تعمیم به سایر مناطق و خوشهصورت موفقیت فرآیند توسعه یک خوشه، این فرآیند الگوی مناسبی 

 اهمیت تشکیل خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر
عنوان یک منبع های ژئواستراتژیک درکشور، منطقه و مرز دریایی طوالنی با دریا بهاستان بوشهر با دارا بودن موقعیت و مزیت

ن های موجود همزمامندی از فرصتمنظور بهره بر توسعه کارآفرینی بهعالوهاستراتژیک در صنعت شیالت است برهمین اساس باید 
 برداری از آن در آینده بود.وجوی مزیت رقابتی برای بهرهدر جست

از  پذیر نیست و یکیعامل توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر گفت: توسعه صنایع بدون طراحی استراتژی مناسب امکان
 های صنعتی است.های توسعه صنایع کوچک و متوسط ایجاد خوشهیمهمترین استراتژ

های صنعتی یکی از الگوهای نوین توسعه است که مورد توجه پژوهشگران توسعه اقتصادی قرار گرفته و مهدی محمدی افزود:خوشه
 مطرح شد. ۸۹ -۸۹های سنجی خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر نیز در سالطرح امکان
آوری، فرآوری و خدماتی با تولیدات متنوع آبزیان، واحد پرورش، تکثیر، عمل ۹۱۱د: مزیت تمرکز مکانی بیش از وی بیان کر

ای، اشتغال باال و پایدار در این المللی با توسعه خوشهسرمایه قابل مالحظه بخش خصوصی، مناسب بودن بازار فروش در سطح بین
 ای برای این صنعت کرد.ستان بوشهر را مجاب به انجام مطالعه توسعه خوشههای احوزه، معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک

این کارشناس ادامه داد: از این رو این خوشه صنعتی فرآوری آبزیان به عنوان دومین خوشه پس از خرما دارای قابلیت رشد و توسعه 
با انعقاد قرارداد مابین  ۸۱ای بهمن ه خوشههای صنعتی استان قرار گرفت و در این ارتباط مطالعه توسعمد نظر شرکت شهرک
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های صنعتی استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس فعالیت تیم توسعه خوشه به صورت رسمی سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک
 آغاز شد.

عمل خوشه برای  برنامه۸۶ای در چهار ماه نخست مطالعه شناختی تدوین و در مرداد وی یادآور شد: براساس فرآیند توسعه خوشه
 سال اول در کمیته راهبری به تصویب رسید.

در بخش پرورش آبزیان به ضعف در مدیریت  SWOTعامل توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر گفت: با توجه به تحلیل 

الی تجاری و افزایش های باایمن و پایدار در پرورش میگو و باال بودن هزینه بهای تمام شده و در بخش فرآوری به وجود تعرفه
 توان اشاره کرد.های صادراتی میهزینه

گیری و پروری به دلیل شکلبخش شیالت و آبزی ۷۲۱۲ساله در سال  ۹۱انداز های چشممحمدی ادامه داد: برای رسیدن به هدف
ن یک عنواتواند بهتا صادرات، میپروری های مختلف زنجیره تولید اعم از تولید، فرآوری، آبزیهای کسب و کار در بخشایجاد بنگاه

 گذاری در استان بوشهر مورد توجه قرار گیرد.های سرمایهها و فرصتبخش استراتژیک و سودآور و یکی از مزیت
است و با توجه پروری در این استان فراهم کردهمحمدی گفت: وجود مزارع پرورش میگو و ماهی، بازار مستعدی را در زمینه آبزی

تواند حرکتی در رو و توسعه آن میهای اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری این صنعت در صورت برداشته شدن موانع پیشبه ظرفیت
 راستای شکوفایی اقتصاد ملی باشد.
 مشکالت صنعت آبزیان در بوشهر 

رش میگو، تسهیالت و های پروهای الزم در برخی از سایتعامل توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر گفت: نبود زیرساخت
گیری در تامین برخی ملزومات میگو، نیاز به تهیه دستورالعمل بهداشتی از های باالی صادرات میگو، سختبازاریابی مناسب، تعرفه

شمار سوی سازمان دامپزشکی و خالی بودن سبد غذایی خانوارها از میگوی پرورشی از جمله مشکالت و موانع این صنعت به
 رود.می

تی، های دولای برای صنعت شیالت استان از سوی دستگاهضافه کرد: ایجاد زمینه کسب و کار دانش بنیان در سطح ملی و منطقهوی ا
 بخش خصوصی و دیگر افراد متعهد در سطح خوشه از اهداف خوشه صنعتی فرآوری آبزیان است.

درصدی ارزش و حجم ساالنه تولید صنایع  ۷۱افزایش شود با اجرای خوشه صنعتی فرآوری آبزیان محمدی اظهار داشت: تالش می
 شیالت و اشتغال ساالنه در حوزه آبزیان محقق شود.

پروری برای بهبود تولید و محافظت از محیط زیست و افزایش تنوع تولیدات صنعتی را از های آبزیها و روشوی توسعه فناوری
 صنایع جدید و خدماتی عنوان کرد. های ایجادپروری و راههای خوشه صنعتی آبزیدیگر هدف

های محلی، انجام تحقیقات وکمک به زنجیره ارزش خوشه عامل توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر گفت: رسیدن به هدف
المللی، هماهنگی در ارائه کمک جامع خدمات و تحقیقات دولتی، صنعتی آبزیان سازگار با محیط زیست در سطح استانی، ملی و بین

های نوین تولید در صورت لزوم با پروری، سرعت بخشیدن به اجرای روشایجاد فرایند صدور مجوز کارآمد و شفاف برای آبزی
 های خوشه فرآوری آبزیان است.پروری از جمله هدفهای آزمایشی و نمایشی آبزیپیاده سازی طرح

ها و ولید و توسعه محصوالت متکی بر دانایی مرتبط با ظرفیتشود از راه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان به تمحمدی گفت: تالش می
های صنایع آبزیان و ادغام توسعه های موجود در منطقه و قابل عرضه به بازار، رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوریقابلیت
 پروری با مدیریت منابع انسانی بر ذخایر حفاظت شده آبزیان رسید.آبزی

های حفاظت شده از راه پروری برگونهمند شدن مردم و کاهش تاثیرنامطلوب آبزیحیطی به منظور بهرهوی ادامه داد: مدیریت م
های متناسب با آن، ارائه خدمات مالی، بازاریابی و تجاری به صنعت آبزی پروری، ارائه طراحی صحیح و استفاده از تکنولوژی

ینان از صنعت رقابت پذیر و ایمن، ارائه سیستم اطالع رسانی جامع برای های آموزشی برای اطمهای توسعه، آموزش و برنامهبرنامه
 شود با اجرای آنها به هدف رسید.هایی است که تالش میپروی از دیگر برنامههای آبزییابی به هدفروان سازی در دست

واحد فرآوری  ۲۹شهر دارای عامل توسعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر اظهار داشت: خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بو
 ماهی و میگو است که به تولید، انجماد، بسته بندی ماهی و میگو مشغول هستند.

 محمدی گفت: واحدهای کنسروی نیز در گذشته بسیار فعال بودند اما به دلیل کاهش منابع اولیه به تدریج از تعداد آنها کاسته شد.
اندازی شده است که ی میگوی پرورشی سه واحد خوراک میگو در استان بوشهر راهوی ادامه داد: در زمان حاضر برای تامین غذا

 کارگاه تکثیر نیز مسئولیت تامین بچه میگو برای استخرهای پرورشی را برعهده دارند. ۷۱کنند و طرح تامین غذا می ۹۱۱برای 
 ماموریت و رسالت خوشه صنعتی فرآوری آبزیان

بزیان بوشهر گفت: همکاری با ذینفعان و نهادهای پشتیبان برای تنظیم ساز و کارهای مربوط عامل توسعه خوشه صنعتی فرآوری آ
 های اقتصادی پایدار در صنایع شیالت که به لحاظ سازگاری با قوانین و محیط زیست قابل اجرا باشند.درایجاد فرصت

مل و بخشی جدایی ناپذیر از تالش دولت برای اندازی خوشه صنعتی فراوری آبزیان به عنوان ماموریت مکمحمدی افزود: راه
 شود.بازگرداندن و حفظ ذخایر شیالتی و صید پایدار با هدف افزایش منافع ساحلی استان بوشهر انجام می
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توان سهم بزرگی را در آبزی پروری در استان بوشهر میمنظور تحقق این ماموریت و حفظ ذخایر طبیعی توسعهوی یادآور شد: به
های تجاری که با توسعه محلی، ملی و منطقه ای ایجاد کند و با ارائه اشتغال در یک صنعت جدید و متنوع و ایجاد فرصت اقتصاد
منظور حفظ محیط زیست سالم منجر های ملی و بین المللی برای توسعه این صنعت بههای آبزی پروری و تدوین دستورالعملفناوری

 شود.می
منظور بهینه سازی مصرف انرژی و ارتقای کیفیت  ر سیستم آی کیو اف در واحدهای فرآوری خوشه بهمحمدی گفت: هدف از استقرا

 است.محصوالت اجرا شده
وی بیان کرد: در چرخه تولید مواد غذایی، فرآوری، عرضه و مصرف محصوالت غذایی همیشه ضایعات وجود داشته است ولی 

 ماد محصول، نگهداری و عرضه محصوالت وابسته است.بخش بزرگ آن به نوع فرآوری محصول بویژه انج
های انجماد سریع برطرف محمدی اضافه کرد: محدودیت زمان مصرف محصوالت فاسدشدنی چالشی است که با استفاده از روش

آی کیو شود و آنگاه امکان تولید به هر میزان، عرضه چهار فصل و ماندگاری بیشتر محصول ارمغانی است که انجماد سریع )می
 اف( به همراه خواهد آورد.

وی اضافه کرد: این شیوه انجماد شناخته شده ترین روش برای نگهداری مواد غذایی فسادپذیری مانند ماهی و میگو وآخرین فناوری 
 روزانجماد است.

جود در بافت ماده محمدی گفت: در این شیوه انجماد کمترین تغییرات و کاهش در مواد مغذی محصوالت وجود دارد زیرا آب مو
کند های جدی وارد میهای بافتی محصول آسیبغذایی در این روش به سرعت منجمد شده و از تشکیل بلورهای درشت که به سلول

آید و بافت ماده غذایی در انجماد سالم مانده و زمان رفع انجماد خروج آب یا پدیده تراوش عصاره و زایل شدن عمل میممانعت به
 وامالح محلول درآب در حد ناچیز است. هاویتامین

وی ادامه داد: استفاده از این روش پرشماری برای تولید کنندگان در بردارد و از سوی دیگر با افزایش سود واحدی تولیدی، رقابت و 
 سازد.تحرک برای صادرات را برای واحدهای تولیدی فراهم می

آوری محصوالت شیالت جزو تولید کنندگان و صادرکنندگان زه فرآوری و عملمحمدی گفت: با توجه به اینکه استان بوشهر در حو
ی های مثبتتواند ضمن باالبردن کیفیت محصول و قدرت صادراتی واحدها به منظور ورود به بازارهای جدید گاماست با این روش می

 بردارد.
نویسی و های داخلی و خارجی، نامنه این دستگاه از شرکترسانی به اعضا و استعالم هزیوی ادامه داد: تیم توسعه خوشه با اطالع

های مربوطه برای گرفتن یارانه حمایتی تالش کرد تا راه را برای استفاده واحدهای ذینفع خوشه معرفی اعضای متقاضی به سازمان
 از این سیستم هموار کند.

واحد ذینفع خوشه نصب شده است که این  ۹ه از سوی عامل توسعه خوشه فرآوری آبزیان بوشهر گفت: در زمان حاضر این دستگا
 شود. امر نقطه عطفی در مسیر صادرات محصوالت عنوان کرد زیرا با این روش بازارهای جدیدی به روی صادرکننگان باز می

ت های صنعتی استان بوشهر گفت: امسال یکی از هفت محور مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارمدیرعامل شرکت شهرک
پروژه توسعه  ۲۱برای ایجاد رونق تولید "تولید و تعمیق ساخت داخل" است که برای رسیدن به این هدف اجرا و پیاده سازی 

 ای در کشور در دستور کار قرار گرفته است.خوشه
اه ترویج و انداز مورد توافق از رهای صنعتی با اقناع ذینفعان خوشه برای حرکت به سمت یک چشممهدی صفوی افزود: خوشه

 های همکاری دربین ذینفعان مختلف خوشه است.های جمعی و تشکیل شبکهتقویت فعالیت
منظور نهادینه شدن فرهنگ همکاری و تقویت سرمایه اجتماعی الزم است پروژه توسعه خوشه در مدت سه سال به وی ادامه داد: به

ال تواند به چهار یا پنج سهای پروژه این مدت میمیزان پیشرفت فعالیتاجرا درآید البته بسته به نوع خوشه، شرایط اجتماعی حاکم، 
 افزایش یابد.

 نقش شرکت شهرکهای صنعتی در پروژه توسعه خوشه صنعتی آبزیان 
های صنعتی استان متولی اجرای های صنعتی ایران و به تبع آن شرکت شهرکصفوی افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک

ای به های توسعه خوشهبرنامه در کشور است که وظیفه انعقاد قرارداد باعامل توسعه و تامین بخشی از هزینه ایهای خوشهپروژه
 ها پشتیبان را دارد.عنوان یکی از دستگاه

های صنعتی استان بوشهر گفت: تاکنون پنج خوشه صنعتی خرما، آبزیان، گلیم و گبه، شناورسازی و قطعات مدیرعامل شرکت شهرک
 ی شناسایی و اولویت بندی شده است.بتن

های صنعتی به ترتیب خرما و آبزیان به پایان رسیده و خوشه خرما های اول ودوم خوشهوی ادامه داد: مطالعات امکان سنجی اولویت
 کند.توسعه یافته و به پایان رسیده و پروزه توسعه خوشه آبزیان سال سوم خود را سپری می

آغاز و پس از پایان مطالعه شناختی هم اکنون در  ۸۶رآوری آبزیان به عنوان دومین پرژه از سال صفوی گفت: خوشه صنعتی ف
 های سال سوم پروژه است که بخوبی در دست اجراست.سازی برنامهمرحله پیاده
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تکثیر آبزیان  آوری و فرآوری آبزیان، مزارعصفوی افزود: همه واحدهای زیرمجموعه خوشه صنعتی فرآوری آبزیان واحدهای عمل
ی های دولتها، نهادهاو دستگاههای ارائه کننده خدمات کسب و کار، تامین کنندگان مواد اولیه، خریداران، صادرکنندگان، واسطهتشکل

 پشتیبان و همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیت خوشه نقش دارند است.
 آوری آبزیان بوشهراستقرار سیستم دفع پساب در واحدهای صنعتی خوشه صنعتی فر

های صنعتی در ایران حفظ محیط زیست و ها و کارخانههای مهم و اصلی در قانون تاسیس شرکتصفوی گفت: یکی از هدف
های صنعتی باید نظارت و دقت مضاعفی در زمینه جلوگیری جلوگیری از آلودگی آن تعیین شده است و به موجب این قانون کارخانه

عمل آورند و در غیر این صورت با برخوردهای جدی و شدیدی از سوی سازمان محیط زیست ه هر نحو بهاز تخریب محیط زیست ب
 شوند.روبرو می

کند و مشکالت زیست محیطی بر روزانه پساب بسیار زیادی تولید میعنوان یک صنعت آبوی ادامه داد: صنعت فرآوری آبزیان به
 های اصلی این صنعت در استان بوشهر تبدیل شده است.ین موضوع به یکی از بحرانآورد افراوانی برای این صنعت به وجود می

وی گفت: برهمین اساس تیم توسعه خوشه به نمایندگی از استانداری، محیط زیست و ذینفعان اصلی مسئول هماهنگی این موضوع 
 این مهم را با هزینه ذینفعان خوشه جلو بردند.شدند و با شناسایی تامین کننده و اجرای تفاهم نامه و معرفی و نظارت بر اجرا 

وی گفت: دستیابی به واحدهای صنعتی سازگار با محیط زیست و استفاده از برند محصول سبز به منظور افزایش توان صادراتی و 
 های خوشه از جمله دستاوردهای مهم این برنامه است.وری تولید برای رسیدن به هدفبهره

 ی پیشرفته در حوزه شیالتهای فناورتصویب طرح
انداز خوشه تعدادی طرح با نهادهای مختلف با اعتبار بیش ها و چشمصفوی اضافه کرد: در اجرای سند برنامه عمل و مرتبط با هدف

 میلیارد لایر از محل اعتبارات ملی و عمرانی مصوب شد. ۹۱از 
و پژوهش و آینده نگری با حمایت مالی استانداری بوشهر و وی گفت: در این حوزه شماری طرح با پیگیری از طرف دفتر آموزش 

 شیالت و جهاد کشاورزی عملیاتی شد.
های میلیارد لایر و طرح کشاروزی تلفیقی درزمین ۹۹۱های دریایی با اعتبار صفوی افزود: طرح تولید روغن امگا از ریزجلبک

 ۷۱۱ و طرح استخراج مواد با ارزش افزوده از جلبک با اعتبار میلیارد لایر ۹۱۱های میگو با شور منطقه برای استفاده از پساب
 میلیون لایر تصویب و ابالغ شده است.

 شوددرصد میگوی پرورشی بوشهر صادر می ۰۸
های دریایی میگو مدیرکل شیالت استان بوشهر گفت: میگو منبع مهم غذایی برای موجودات دریایی است و هماهنند سایر خوراک

 یم، ید، پروتئین است و نقشی مهم در زنجیره غذایی دارد.سرشار از کلس
بودی افزود: میگو دارای فواید فراوانی شامل ضد فشار خون بودن، سرشار از سلنیوم )خاصیت آنتی اکسیدانی( ضد عباسعلی زنده

 آلزایمر، ضد کم خونی و منبع پروتئین و کلسترل خوب است.
جنوب شامل بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و استان گلستان در شمال وی ادامه داد: در کشور چهار استان در 

 کشور به کار پرورش میگو مشغولند.
سایت پرورش میگو در مناطق  ۷۱های ساحلی استان بوشهر در قالب هکتار از زمین ۱۱۱بودی گفت: امسال پنج هزار و زنده

صاص یافته و برای ذخیره سازی بچه میگو در استخرهای پرورشی ساحلی استان مختلف ساحلی استان بوشهر به این صنعیت اخت
 شود.مرکز تکثیر و پرورش آبزیان تولید می ۷۲میلیارد قطعه بچه میگو از  ۹بوشهر 

گو هزار تن می ۹۶بینی می شود بتوانند هزار تن میگو در استخرهای پرورشی تولید شد و امسال پیش ۹۹وی بیان کرد: سال گذشته 
 پرورشی تولید کنند.

 ۷۸درصد آن به میزان  ۹۱هزار تن میگوی پرورشی تولید شده در استخرهای پرورشی استان بوشهربیش از  ۹۹بودی گفت: اززنده
 هزار تن به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی صادر شده است.

س از ظرفیت باالیی در امر پرورش آبزیان برخوردار وی ادامه داد: استان بوشهر به سبب داشتن طوالنی ترین ساحل با خلیج فار
 شود.است و هر سال بر استخرهای پرورش آبزیان از جمله میگو افزوده می

های پرورشی از جمله غذا و بچه میگو امسال با افزایش قیمت مواجه است که این مهم سبب بروز مشکالتی بودی گفت: تهیه نهادهزنده
 ست.ابرای پرورش دهندگان شده

 های صادراتی نیاز حوزه صادرات و توسعه بازار کشور استهای کسب وکار و کنسرسیومخوشه
ای سازمان های توسعهعنوان یکی از مدل های کسب وکار بههای صنعتی ایران گفت: خوشهمعاون سازمان صنایع کوچک و شهرک

 خوشه در کشور شناسایی شده است. ۲۶۱های صنعتی است که در این ارتباط تاکنون صنایع کوچک و شهرک
ها و زایی منجر به توسعه بازار، انتقال تکنولوژی، رفع گلوگاهای عالوه براشتغالعلی اصغر مصاحب افزود: استقرار این مدل توسعه

 شود.وکارهای مختلف دریک خوشه و در منطقه جغرافیایی خاص مینقاط فشار برای صنایع و کسب
 های صادراتی نیاز امروز حوزه صادرات و توسعه بازار کشور است.ی کسب و کار و کنسرسیومهاوی اضافه کرد: خوشه
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های های مدیریت صادراتی و کنسرسیومهای صنعتی بجد دنبال حمایت از شرکتوی تاکید کرد: در سازمان صنایع کوچک و شهرک
 گیرد.تورهای صنعتی از آنها انجام میها و هایی در زمینه حضور در نمایشگاهمدیریت صادرات هستیم و حمایت

هایی که داشته های صنعتی ایران اظهارداشت: استان بوشهر در زمان حاضر براساس ظرفیتمعاون سازمان صنایع کوچک وشهرک
 های کسب و کار در آن طراحی شده پنج خوشه دارد.و نقشه اولیه که برای خوشه

سال پیش خاتمه یافته و در زمان حاضر خوشه آبزیان در این استان سال  ۹که  هاستوی اضافه کرد: خوشه خرما از جمله این خوشه
 شود.کند و با پایش سال دوم سال سوم این پروژه آغاز میدوم خود را طی می

مصاحب ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده نقاط ضعف و فشار خوشه آبزیان استان بوشهر شناسایی و تالش شده در حوزه 
 نمندسازی تورهای صنعتی، انتقال تکنولوژی و بازدیدهای صورت گرفته در پایان، این خوشه تحویل شبکه فراگیر شود.توا

بخش توسعه ۹میلیون تومان برای استان بوشهر در نظر گرفته شده که در ۱۱۱بیش از  ۷۹وی ادامه داد: تا امروز از محل تبصره 
 شود.ین مهم صورت گرفته و بزودی تخصیص بعدی پرداخت میای اهای مشاورهخوشه کسب و کار و کلینیک

های مختلف با هدف توسعه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: در این استان پنج خوشه صنعتی در بخش
رما عملیاتی شده های صنعتی آبزیان و خهای تولیدی و صادراتی تدوین شده که تاکنون خوشهها و حمایت از فعاالن بخشزیرساخت

 است.
گذاری، اشتغال و صادرات ر در های خرما و آبزیان در بوشهر زمینه رونق تولید، توسعه سرمایهفر افزود: اجرای خوشهسعید زرین

 استان بوشهر را فراهم کرده است.
 ایجاد اشتغال در صنعت شیالت وترین زمینه توسعه کارآفرینی و وی بیان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان بوشهر، مهم

 پروری است.های آبزیطرح
های شغلی جدید و کارآفرینی در عرصه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: با اجرای خوشه صنعتی آبزیان فرصت

 زه مورد توجه قرار دارد.های قانونی از فعاالن این حوپروری و حمایتهای اقتصادی کسب وکار در آبزیشیالت، توجه به جنبه
  لینک خبر
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 صادرات و واردات

 ایرنا  – 32/8/88تاریخ : 

 میلیون دالر اجزای شیر و کره وارد می شود ۰۵۵سالیانه 
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 میلیون ۶۱۱یک متخصص صنایع غذایی کشور گفت: امروز سالیانه به منظور واردات اجزای شیر و کره بیش از  -ایرنا  -تهران 
دالر هزینه می شود و هر ساله کره مورد نیاز کشور از محل واردات و به همین میزان انجام می شود و تخلفی در این ارتباط ثبت 

 نشده است. 
مدیرعامل شرکت تولیدکننده فراورده های لبنی کاله گرانت و محدودیتی برای صدور مجوز واردات کره از سوی وزارت جهاد 

 کشاورزی وجود نداشت.
 ۲۹۱۱روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در زمینه واردات بی رویه کره با ارز رسمی « غالمعلی سلیمانی» 

تومانی افزود: واردات کره برای همه متقاضیان آزاد بوده و از سوی وزارت جهاد کشاورزی محدودیتی برای صدور مجوز وجود 
نبود، اما افرادی که موفق به واردات نشده اند، مربوط به مشکالت مالی خودشان و یا تخصیص  نداشت، در وتقع رانتی در این ارتباط

 نیافتن ارز توسط بانک مرکزی بوده است.
 تک نرخی شدن ارز تنها راهکار جلوگیری از رانت 

جود د می کند، افزود: فساد و فتنه مومدیرعامل شرکت تولید کننده فراورده های لبنی کاله با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز رانت ایجا
 در واردات ناشی از چند نرخی بودن ارز است که باید دولت به طور جدی چاره ای برای این موضوع بیندیشد.

وی ضمن تاکید براینکه چنانچه ارز چند نرخی نباشد، چنین مشکالتی رخ نمی دهد گفت: دولت باید با تک نرخی کردن ارز، جلوی 
 را بگیرد، زیرا محصوالت وارداتی با قیمت های مناسب تر به دست مردم خواهد رسید. چنین مشکالتی

 وی اضافه کرد: وقتی ارز داریم می توانیم کره وارد، بنابراین مشکلی در میزان واردات کره وجود ندارد.
 واردات شیرخشک پرچرب، تامین نیاز کره کشور 

میلیون دالر هزینه می شو،د درحالی که با واردات  ۶۱۱نه کره و اجزای شیر بیش از سلیمانی اضافه کرد: امروز برای واردات ساال
میلیون دالر شیرخشک پرچرب می توان عالوه بر تامین نیاز داخلی، بخشی از کره تولیدی را به کشورهای  ۱۱۱ساالنه نزدیک به 

 .هدف صادر کرد که این امر می تواند در ارز آوری به کشور نقش داشته باشد
تومانی در رسانه ها و فضای  ۲۹۱۱هزارتن کره با ارز رسمی  ۲۹به گزارش ایرنا، به تازگی اخباری منتشر شد در زمینه واردات 

ماه وارد کند و این حجم واردات توسط یک شرکت لبنی  ۹.۱هزارتن کره را در مدت  ۹۷مجازی که گویا یک شرکت لبنی توانسته 
هزار نفر کارگر در سطح  ۷۱و بسته بندی کره است و می تواند منجر به بیکاری بیش از  ضرری برای دیگر شرکت های تولید

 هزارتن کره وارد کشور شد. ۹۹کشور شود. سال گذشته 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 33/8/88تاریخ : 

 میلیون دالر ارزآوری داشت ۵۵۵گلخانه  صادرات سازه
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هایی برای کار گلخانه وجود دارد که مهندسی آن بومی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: طراحی -ایرنا  -بیرجند 
 میلیون دالر سازه گلخانه صادر شده است.  ۷۱۱بوده و از همین محل تاکنون بیش از 

های استان خراسان جنوبی افزود: استفاده حداکثری از منابع آب موجود و محمدعلی طهماسبی شنبه شب در نشست ستاد گلخانه
 ای در استان است.انههای پیش بینی شده برای کشت گلخهای طرحجویی در مصرف انرژی از مزیتصرفه 

رود کار شتاب خوبی بگیرد و ای کم است اما با همدلی بین مدیران استان امید میهای گلخانهوی بیان کرد: اگر سرعت اجرای طرح
 آید. خیزش در این زمینه به وجود می

 
ا ایجاد تشکل در بخش گلخانه های موفق کشور تاکید کرد و گفت: بمعاون وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت بازدید از گلخانه

 توان نیازهای موجود را به راحتی شناسایی کرد. می
ها گفت: این اقدام موجب شناسایی بازارهای جدید و انجام صادرات نیز ها در برخی استانهای موفق این تشکلوی با اشاره به نمونه

 شده است. 
ای برخوردار است اضافه کرد: کارهای از اهمیت زیادی در کشت گلخانه طهماسبی با تاکید بر اینکه بازار و ایجاد تقاضای جدید

 توان از آن به عنوان الگو استفاده کرد. بسیار بزرگی در این زمینه انجام شده که می
 

انیم هر دای نیاز به مطالعات دقیق داریم که بوی تصریح کرد: با توجه به گران شدن انرژی در آینده و رقابتی شدن محصوالت گلخانه
 محصولی را در چه زمانی باید روانه بازار کنیم. 

 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: برای این مهم نیاز است که از مطالعات مشاوران فاصله گرفته و به سمت 

 موسسات تحقیقات برویم تا در قالب قراردادهای پژوهشی بتوانند بسته کاملی را ارایه دهند. 
 

ا اشاره به طرح پرورش قارچ و تقاضای آن در خراسان جنوبی افزود: تامین ماده اولیه قارچ مهم است که با توجه به افزایش وی ب
 اندازی شود تا بتوانند از طریق طرح مطالعاتی، بذر را در استان تهیه کنند. هایی در این زمینه راهشود تشکلکرایه حمل پیشنهاد می

 
 شود .های پیشنهادی در استان دعوت به همکاری میز انجمن قارچ کشور نیز برای حمایت طرحطهماسبی بیان کرد: ا

 
های کشت آن در خراسان جنوبی اشاره و اظهار داشت: این گیاه دارویی برکات زیادی دارد که وی به خواص گیاه خارشتر و زمینه

  تواند خاستگاه خوبی برای رشد آن باشد.اقلیم خراسان جنوبی می
 

خوبی برای دامپروری است که استعداد کاشت آن در  درصد پروتئین، علوفه ۷۷معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: این گیاه با 
 خاک خراسان جنوبی زیاد است. 

 
هکتار اراضی خراسان جنوبی گفت: این میزان کشت، خراسان جنوبی را در کشور  ۱۱۱وی با اشاره به شروع کشت خارشتر در 

 هزار هکتار را دارد.  ۲۱یشتاز کرده اما استان استعداد کاشت پ
 

توان از آن به قانون بودجه می ۷۹طهماسبی زودبازده بودن محصول خارشتر را یادآور شد و گفت: با استفاده از بند الف تبصره 
 عنوان گیاه دارویی نیز استفاده کرد. 

 
افته ها تکامل نییز استعدادهای خوبی دارد افزود: در این زمینه بسیاری از کارگاهوی با بیان اینکه خراسان جنوبی در زمینه زرشک ن

 تواند موفق عمل کند. است لذا براساس تحقیقات انجام شده خراسان جنوبی در کشت دیم زرشک نیز می
 

هایی که فرسایش ت: در عرصههای آبگیر دانست و گفمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی الزمه این کار را تقویت سازه
 های آبگیر زرشک دیم را کاشت. توان با پشتوانه سازهخاک زیاد است می

 
دهد وی با اشاره به موفق بودن کشت پسته در ابرکوه اضافه کرد: این محصول ارزش افزوده بسیار خوبی داشته است که نشان می

 رد. هر منطقه از کشور در یک محصول خاص استعداد پیشرفت دا
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طهماسبی استراتژیک بودن محصوالت دیگر از جمله عناب، زعفران و گیاهان دارویی را در خراسان جنوبی یادآور شد و گفت: 
 وری بوده که الزمه آن آموزش و الگوسازی است. مهمترین اصل برای این استان بهره

 
باید از آب و خاک موجود در این استان بتوانیم حداکثر  های اجتماعی در خراسان جنوبی بیان کرد:وی با اشاره به وجود سرمایه

 استفاده را ببریم.
جشن شکرگزاری برداشت زعفران و زرشک نیز امروز )شنبه( با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی، استاندار 

 برداران در شهرستان قاینات برگزار شد. خراسان جنوبی، جمعی از مسئوالن و بهره
های کشاورزی که پانزدهم مهر امسال در همایش ملی روز روستا و نامه استانداری خراسان جنوبی و شرکت شهرکاساس تفاهمبر

میلیارد تومان  ۷۸۱ای با اعتبار عشایر با حضور معاون اول رئیس جمهوری در این استان امضا شد، یک هزار هکتار کشت گلخانه
 شود.در خراسان جنوبی ایجاد می

ت آبی در آن ضرورای در این استان مرزی و کویری با توجه به خشکسالی متوالی و اجرای سند سازگاری با کمعه کشت گلخانهتوس
 دوچندان پیدا کرده است.

  لینک خبر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات 
 ا ایرن – 32/8/88تاریخ : 
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 های آلمانی از مرز بازرگان وارد کشور شدنخستین محموله دام

طریق مرز بازرگان وارد  رییس شبکه دامپزشکی ماکو گفت: اولین محموله دامی از کشور آلمان روز یکشنبه از -ایرنا -ارومیه
 کشور شد. 

راس گاو و گوساله است که  ۱۹۹فاطمه آیرم روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این محموله وارداتی شامل 
 از کشور آلمان بارگیری و از طریق مرز بازرگان وارد کشورمان شد.

ها بعد از بازرسی امیون به مقصد کشورمان بارگیری شده بود افزود: این کامیوندستگاه ک ۷۶وی با بیان اینکه این محموله در قالب 
 ها وارد کشور شد.و نظارت و مطابقت با اسناد و مجوزهای دامپزشکی و پس از بررسی وضعیت بالینی دام

 وی ادامه داد: این محموله جهت توزیع در داخل کشور به گمرک شهریار تهران ترانزیت شد.
: از ابتدای امسال تاکنون گمرک بازرگان به عنوان بزرگترین گمرک زمینی کشور بیشترین ه دامپزشکی ماکو اظهار داشترییس ادار

 های دامی را داشته است.حجم ترانزیت و واردات دام زنده، گوشت منجمد، گوشت گرم و سایر محموله
می بازرگان و کارکنان دامپزشکی ماکو در راستای اجرای ، بیان کرد: تمامی همکاران دامپزشکی مستقر در قرنطینه دا«آیرم»

 رسانی هستند.های دولت در تامین اقالم و نیازهای اساسی مردم با تمام توان آماده خدمتسیاست
های بهداشتی در قرنطینه از طریق هزار تن انواع فرآورده دامی نیز پس از بازدید و نظارت ۱۱از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 

 مرز بازرگان ترانزیت شد.
رود در فاصلٔه یک کیلومتری شهر بازرگان از توابع مرز بازرگان که دروازه ورود ایران به کشورهای اروپایی به شمار می

المللی مابین ایران و ترکیه ساعته و بین ۹۲اندازی شد و تنها مرز شمسی راه ۷۹۱۱شهرستان ماکو قرار دارد؛ این گمرک در سال 
 است.

غربی دارای پنج پایانه مرزی شامل بازرگان ماکو، رازی خوی و سرو ارومیه در مرز ترکیه، صنم بالغی پلدشت در مرز آذربایجان
 نخجوان و تمرچین پیرانشهر در مرز عراق است.

یکی از مبادی  غربی قرار دارد؛ گمرک بازرگانمورد است که حدود یک چهارم آنها در آذربایجان ۹۹های مرزی کشور کل پایانه
 غربی واقع است.رود و در شمال آذربایجانگانه تجارت مرزی ایران و ترکیه به شمار میسه

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 صنایع غذایی
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 میلیون تن پسماند گیاهی در دستور کار قرار دارد ۱۵تولید علوفه از 

میلیون تن پسماند گیاهی در  ۱۱معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ساالنه  مسئول گروه تغذیه دام -ایرنا -سمنان
 شود که استفاده بهینه از این پسماندها به منظور تولید علوفه دام در دستور کار این وزارتخانه است. کشور تولید می

ل ضایعات کشاورزی به علوفه دامی در شهرستان اندازی چهارمین مرکز تبدیعزیز هللا شبانی روز چهارشنبه در حاشیه راه
شهر استان سمنان به خبرنگاران اظهار داشت: استفاده از بقایای کشاورزی و پسماندهای زراعی به عنوان طرحی ملی در مهدی

 سراسر کشور شروع شده است.
کند و موجب کاهش قیمت علوفه، پرهیز وی ادامه داد: استفاده بهینه ضایعات کشاورزی از بروز مشکل زیست محیطی جلوگیری می

 شود.از اسراف و دورریز ضایعات گیاهی می
مسئول گروه تغذیه دام معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با استفاده از تکنیک تخمیر و سیلو کردن 

 .پسماندهای کشاورزی، می توان علوفه دام تولید کرد و قیمت تولید را کاهش داد
ها الزمه تولید علوفه دام از پسماندهای کشاورزی است و در استان سمنان به عنوان قطب تولید وی یادآور شد: شناخت ظرفیت استان

 پسته، باید دانشی استفاده شود تا بتوان از پوست پسته علوفه تولید کرد.
استفاده از پسماندهای زراعی برای تولید علوفه از  مسئول گروه تغذیه دام معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح

 توجهی دارد.شود که صرفه اقتصادی قابلهای مهم در حوزه کشاورزی محسوب میطرح
 هزار تن علوفه در سمنان ۷۱تولید روزانه 

شاورزی به علوفه در اندازی مرکز تبدیل ضایعات کمعاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: با راه
 شود.هزار تن علوفه در این مرکز، تعهد استان سمنان درزمینه استفاده از بقایای کشاورزی عملی می ۷۱شهر و تولید روزانه مهدی

شود که می توان از این ظرفیت در هزار تن بقایای پسته ساالنه در استان سمنان تولید می ۲۱حسینی خاطرنشان کرد: مصطفی شاه
 د علوفه استفاده کرد.تولی

هزار تن علوفه با استفاده از بقایای  ۹معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان بیان کرد: تعهد استان سمنان تولید ساالنه 
 کشاورزی است.

روز به علوفه  ۹۱گذشت کیلوگرمی سیلو شده و پس از  ۹۱های حسینی یادآور شد: با استفاده از دستگاه سیالب بقایای پسته به بستهشاه
 شود.مصرفی دامی تبدیل می

هزار هکتار اراضی باغی،  ۱۲دهد که از این وسعت هزار هکتار از وسعت استان سمنان را اراضی کشاورزی تشکیل می ۷۸۹
 هزار هکتار اراضی زراعی و بقیه اراضی در مرحله آیش است. ۷۷۱

هزار هکتار در دامغان قرار دارد، شاه پسند ، اکبری ، کله  ۷۹د و از این میزان هزار هکتار باغ پسته وجود دار ۹۹در استان سمنان 
 قوچی، احمد آقایی و عباسعلی از مهمترین ارقام پسته تولیدی در شهرستان دامغان است.

 هزار نفر جمعیت دارد. ۱۱کیلومتری مرکز استان سمنان بیش از  ۹۱شهرستان مهدیشهر در فاصله 
  لینک خبر
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 هزارتن ذرت های آلوده داده نشده است ۵۰۵ اجازه ترخیص

آلوده در داخل کشور  هزارتن ذرت ۷۲۱معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجازه ترخیص  -ایرنا  -تهران 
 داده نشده است. 

و اطالع رسانی  در حاشیه جلسه شورای هماهنگی اقتصادی« مرتضی رضایی »به گزارش چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
های خصوصی وارد به طور عمده توسط شرکت ۸۱تا  ۸۹هزار تن ذرت آلوده در سالهای  ۷۲۱های آلوده افزود: حدود درباره ذرت

کشور شده است، اما به دلیل اینکه آالیندگی به سم قارچی آفالتوکسین در اینها باال بوده، اجازه ترخیص در داخل کشور داده نشده 
 است.

 ارداشت: این محصول به صورت بلوک و مهر و موم شده در بندرها باقی مانده است.وی اظه
هزار تن ذرت داده نشده است، تصریح کرد: استانداردهای  ۷۲۱معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجازه ترخیص به حدود 

نج پی پی بی )یا قسمت در میلیارد( به عنوان حد جمهوری اسالمی در زمینه واردات ذرت بسیار سخت گیرانه است و حدود حداکثر پ
 مجاز سموم خارجی معرفی کردند که در واقع جزء کشورهای سخت گیرانه در این خصوص هستیم.

 رضایی گفت: بر این اساس خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شده، یک گرم از این ذرت ترخیص نشده است.
نین از طریق دستگاه نظارتی از جمله سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و دیگر معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: همچ

 شود.های وارداتی به کشور کنترل میهای نظارتی؛ تمام محمولهسازمان
این  میلیون تن دانه ذرت دامی وارد کشور شده است که اکثر ۹۱وی گفت: با توجه به اینکه در این چهار تا پنج سال اخیر بیش از 

 شود.ها به عنوان خوراک دامی و طیور مصرف میذرت
ها دامی رضایی درباره ادعای برخی رسانه ها درخصوص اینکه ذرت های آلوده مصرف خوراک انسانی دارد افزود: اما این ذرت

و پلمپ شده است و به های آلوده به طور کامل مهر و موم است و هیچگونه کاربردی در تغذیه انسان ندارد، ضمن اینکه این ذرت
 هیچ عنوان امکان ترخیص ندارد.

وی درباره معدوم سازی ذرت های آلوده گفت: برای این فرایند سه روش مرجوع کردن محصول به کشور مبدا ، فروش این ذرت ها 
 به کشورهایی با استانداردهای پایین تر و معدوم سازی براساس ضوابط زیست محیطی پیشنهاد شده است.

  لینک خبر
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 های آلوده توسط سه ارگان دولتی تکذیب شدواردات ذرت

ای مشترک سه نهاد دولتی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسالمی ایران در بیانیه -ایرنا  -تهران 
 های آلوده به کشور را تکذیب کردند. واردات ذرت

های آلوده، به ورود ذرتبه گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، در این بیانیه آمده است: پیرو انتشار اخبار متناقض درباره 
هزار تن ذرت قبل از ورود به کشور را سه مرجع نظارتی سازمان ملی استاندارد  ۹۱۱دهیم، کیفیت و سالمت هموطنان اطمینان می

ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی پایش و تایید کرده اند و سپس مجوزهای الزم برای ترخیص 
 است. صادر شده

 ها و محصوالت تهیه شده از این محموله هیچگونه نگرانی نداشته باشند.کنندگان نسبت به سالمت ذرتبنابراین مصرف
های متعدد به اثبات رسیده، مجوز ورود به کشور صادر نشده هایی که آلودگی آن در آزمایشدر این بیانه تاکید شده است، برای ذرت

 ه است.ها ممانعت شدو از ترخیص آن
 بدیهی است، برای ارکان مختلف دولت، همواره سالمت و ایمنی مواد غذایی جامعه در اولویت قرار دارد.

  لینک خبر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غالت 
 ایرنا  – 31/8/88تاریخ : 

http://awnrc.com/index.php
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https://www.irna.ir/news/83542049/واردات-ذرت-های-آلوده-توسط-سه-ارگان-دولتی-تکذیب-شد
https://www.irna.ir/news/83542049/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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 مجلس: ذرت آلوده به کشور وارد نشده است ۰۵رئیس کمیسیون اصل 

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد ورود ذرت های آلوده به کشور گفت: مردم خیالشان راحت باشد که  -ایرنا-تهران
 ها هم به داخل کشور وارد نشده است. تیک دانه از این ذر

در جمع خبرنگاران  ۸۱های آلوده در کمیسیون اصل داوود محمدی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس درخصوص پرونده ذرت
های آلوده در گمرکات کشور وجود دارد. کمیسیون تیمی را برای بررسی رسید که ذرت ۸۱گفت: گزارشی به کمیسیون اصل 

ام کرد، جلسات متعددی برگزار شد که مسئوالن گمرکات، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی و موضوع اعز
 های مجلس در آن جلسات حضور داشتند.مرکز پژوهش

ها ذرتوی با بیان اینکه این موضوع در دولت هم مطرح بوده است، افزود: در این باره در دولت تصمیمی اتخاذ شده بود که یا این 
به کشوری که از آنجا وارد شده )برزیل( مرجوع شود یا چنانچه امکان تبدیل آن به فرآورده ای دیگر همچون الکل وجود دارد، این 

 اقدام صورت گیرد.
وی ادامه داد: نظر دیگر این بود که این ذرت ها به کشوری که با استاندارهای آنان هماهنگ است ارسال شود؛ این موضوع در 

 هم برای پیگیری مصوب شد. ۸۱سیون اصل کمی
ها هم به داخل کشور وارد نشده است. تمامی اینها در گمرکات محمدی اظهار کرد: خیال مردم راحت باشد که یک دانه از این ذرت

 ربط هم بر آن نظارت دارند تا به هیچ نحوی وارد کشور نشود.های ذیاست و کمیسیون و سایر دستگاه
ها صل نودم قانون اساسی گفت: درباره علل واردات چنین محصوالتی به کشور در کمیسیون بحث کردیم، این ذرترییس کمیسیون ا

آلوده شناخته شده است، اما براساس استانداردهای برخی کشورها این ذرت  -سخت هستند –که بسیار –برابر استانداردهای کشور ما 
 ها آلوده نیستند و قابلیت مصرف نیز دارد.

تنی آزمایش شدند و  ۱۱۱های آلوده شناخته نشده، بلکه در کپه -هزار تن بوده است ۱۱۱که  -ادامه داد: البته تمام این ذرتها نیز وی
 های آن آلودگی ذرت آن هم بر اساس استانداردهای ایران تشخیص داده شد.در بعضی از کپه

ورد در دستگاه قضائی قابل بررسی است کمیسیون پرونده را به نماینده قزوین در مجلس شورای اسالمی گفت: تخلفات در این م
ل کند؛ از نظر کمیسیون مشکفرستد و قاضی درباره تخلف احتمالی و کوتاهی دستگاه یا افراد در آن اظهار نظر میدستگاه قضائی می

کمیسیون تخلف محسوب می شود، زیرا بالتکلیف مانده که این از نظر -حدود پنج سال-این است که این ذرت ها در یک مدت طوالنی 
ها در گمرک به واسطه عوامل جوی ممکن است تاثیرات منفی داشته باشد و آلودگی را تشدید کند؛ مهلت دادیم ظرف ماندن این ذرت

 یکماه آینده اینها تعیین تکلیف شود.
  لینک خبر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گل و گیاهان صنعتی
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 نگی به صورت حمایتی خریداری شدهزارتن گوجه فر ۳۲۵

هزارتن گوجه فرنگی  ۹۹۱قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی گفت: برای حمایت از تولیدکنندگان  -ایرنا  -تهران 
 در سالجاری به شیوه توافقی و حمایتی خریداری شد. 

حصول در مزارع افزود: با کاهش قیمت گوجه فرنگی در روز دوشنبه در نشستی خبری درباره قیمت این م« نژادمهدی کاظم»
تومان  ۷۱۱مزارع، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وارد عمل شد و هر کیلوگرم گوجه فرنگی را با قیمت یک هزار و 

 خریداری کرد.
هزارتومان به فروش می تا دو  ۱۱۱وی اظهارداشت: اکنون نرخ هر کیلوگرم گوجه فرنگی تازه خوری در مزارع بین یک هزارو 

 رسد.
کاظم نژاد تصریح کرد: در یک تا دو هفته آینده محصول گوجه فرنگی در حوزه جنوب کشور وارد بازار می شود که با افزایش 

 رسد تا شب عید آرامش نسبی در بازار این محصول داشته باشیم.عرضه تازه خوری این محصول به نظر می
انی و صنایع کشاورزی درباره فاصله قیمتی گوجه فرنگی با رب گوجه فرنگی گفت: وزارت جهاد قائم مقام معاونت توسعه بازرگ

کشاورزی متولی تولید و تامین گوجه فرنگی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متولی قیمت گذاری اولیه این 
 محصول و فراورده های جانبی آن است.

 ۱۱۱هزار و  ۷۶ن حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت هر قوطی رب گوجه فرنگی به گفته وی، طبق مصوبه سازما
 تومان تعیین شده است در حالی که قیمت قوطی رب گوجه فرنگی برخی برندها گاها پایین تر از نرخ مصوب است.

ایطی که بیش از یک میلیون تن گوجه رسد در شرقائم مقام معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی اضافه کرد: به نظر می
گذاری رب گوجه فرنگی نیازمند تجدید نظر بود زیرا قیمت فعلی گوجه فرنگی به عنوان مواد فرنگی اضافه در کشور داشتیم، قیمت

 اولیه این محصول پایین است.
یز قطع باید قیمت رب گوجه فرنگی ن وی براین باور است که وقتی تولیدکنندگان گوجه فرنگی را با قیمت پایین می خرند به طور

کاهش یابد اما ممکن است هزینه های جانبی تولید از جمله دستمزد کارگری ، بسته بندی، حمل و نقل و بازار در این موضوع دخیل 
 باشند، بنابراین نمی توانیم صرف یک ماده اولیه قیمت رب گوجه فرنگی را تعیین کنیم.

تا چهار هزار و  ۱۱۱فرنگی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران بین دو هزارو ر کیلوگرم گوجهبه گزارش ایرنا، اکنون قیمت ه
 تومان است. ۱۱۱

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوجه فرنگی 

 خبرنگاران جوان  – 39/8/88تاریخ : 
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https://www.irna.ir/news/83542029/%DB%B3%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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های پاییزی وجود ندارددرصدی قیمت گوجه فرنگی در بازار/ کمبودی در عرضه میوه ۱۵گرانی   
کارگر گفت: با توجه به پایان فصل برداشت گوجه فرنگی دوره شهری و کاهش عرضه در برابر تقاضا، قیمت گوجه فرنگی در 

درصد افزایش یافته است ۱۱های گذشته هفته . 
  

صنعت،تجارت و کشاورزی اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، از افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار خبر داد و گفت: با توجه به پایان فصل برداشت گوجه فرنگی دوره شهری خبرنگاران جوان
درصد افزایش یافته  ۱۱های گذشته در میدان مرکزی میوه و تره بار فرنگی در هفتهو کاهش عرضه در برابر تقاضا، قیمت گوجه 

 .است
های حمل و نقل بر قیمت این های فارس و شیراز در حال برداشت است که افزایش هزینهوی افزود: هم اکنون گوجه فرنگی در استان

 .محصول در بازار تاثیر گذاشته است
ت سایر اقالم میوه و صیفی در بازار تغییرات محسوسی نداشته است، بیان کرد: با توجه به تداخل کارگر با اشاره به اینکه قیم

های تابستانه، بازار از آرامش نسبی برخوردار استهای نوبرانه پاییز و میوهمیوه . 
فت: هم اکنون هر کیلو انار با نرخ های نوبرانه پاییز وجود ندارد، گرئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه میوه

هزار تومان،  ۷۷هزار تا  ۱هزار تومان، انگور بی دانه زرد  ۷۶هزار تا  ۸هزار تومان، انگور بی دانه قرمز  ۸تا  ۱۱۱هزار و  ۲
هزار  ۹ تا ۱۱۱هزار تومان، پرتقال شمال یک هزار و  ۶هزار تا  ۲هزار تومان، پرتقال رسمی جنوب  ۱هزار تا  ۹انگور شاهانی 

هزار و  ۶هزار تا  ۹هزار تومان، لیموشیرین  ۸هزار تا  ۱هزار تومان، کیوی  ۷۱هزار تا  ۱تومان، پرتقال ناول جنوب  ۱۱۱و 
هزار  ۷۱هزار تا  ۶هزار تومان، خرمالو کرج  ۱هزار تا  ۹هزار تومان، خرمالو شمال  ۱هزار تا  ۹تومان، سیب گالب پاییزه  ۱۱۱

تومان در میدان  ۱۱۱هزار و  ۶تا  ۱۱۱هزار و  ۹تومان و نارنگی تخم ژاپنی  ۱۱۱هزار و  ۱هزار تا  ۹تومان، نارنگی انشو 
شودمرکزی میوه و تره بار عرضه می . 

های شمال شهرجیب و غریب در مغازههای عهای قاچاق با اسمهزار تومان! / خودنمایی میوه ۷۹۱ای میوه، دانه :بیشتر بخوانید  
 ۷۱هزار تومان، گالبی شاه میوه  ۷۱هزار تا  ۸ها در بازار بیان کرد: قیمت هر کیلو گالبی بیروتی وی با اشاره به نرخ سایر میوه

سیب لبنانی  تومان، ۱۱۱هزار و  ۶هزار تا  ۹هزار تومان، سیب لبنانی زرد  ۷۷تا  ۱۱۱هزار و  ۸هزار تومان، موز  ۹۷هزار تا 
هزار و  ۹ای هزار تومان، خیار بوته ۹هزار تا  ۲هزار تومان، هلو هسته جدا  ۸هزار تا  ۲هزار، هلو انجیری  ۶هزار تا  ۹قرمز 
هزار تومان، خربزه یک هزار و  ۱۱هزار تا  ۲۱تومان، پسته تازه  ۱۱۱هزار و  ۱هزار تا  ۹هزار تومان، خیار گلخانه  ۱تا  ۱۱۱
تا یک هزار تومان است ۲۱۱تومان و هندوانه  ۱۱۱ر و هزا ۹تا  ۱۱۱ . 

تومان اعالم کرد و گفت: هر کیلو بادمجان گلخانه با نرخ  ۱۱۱هزار و  ۹تا  ۱۱۱ای یک هزار و کارگر قیمت هر کیلو بادمجان دلمه
ار تومان، پیاز شیری یک هزار هز ۹تا  ۱۱۱هزار تومان، پیاز قرمز یک هزار و  ۲تا  ۹تومان، بادمجان قلمی  ۱۱۱هزار و  ۱تا  ۹
هزار  ۷۲تا  ۱هزار تومان، سیر خشک  ۲تا  ۹هزار تومان، سیب زمینی ترشی  ۲تا  ۹تومان، چغندر قند  ۱۱۱هزار و  ۹تا  ۱۱۱و 

بز هزار تومان، فلفل دلمه س ۹تا  ۲هزار تومان، فلفل تند ریز  ۹تا  ۱۱۱هزار تومان، شلغم یک هزار و  ۲تا  ۹تومان، سیب زمینی 
هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتساب حداکثر  ۷۱تا  ۱تومان و فلفل شیرین  ۱۱۱هزار و  ۲تا  ۱۱۱هزار و  ۹

شودها عرضه میدرصد سود در خرده فروشی ۹۱ . 
هار کرد: قیمت هر کیلو رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به نرخ سایر انواع صیفی در میدان مرکزی میوه و تره بار اظ

هزار  ۹تا  ۱۱۱هزار تومان، کاهو رسمی یک هزار و  ۲تا  ۹تومان، کاهو پیچ ساالدی  ۱۱۱هزار و  ۹هزار تا  ۹کدو حلوایی 
 ۶تومان، کلم بروکلی  ۱۱۱هزار و  ۹تومان، کلم سفید و قرمز یک هزار تا  ۱۱۱هزار و  ۹تا  ۱۱۱تومان، کرفس یک هزار و 

هزار تومان، لیموترش  ۶هزار تا  ۹تومان، لیموترش سنگی  ۱۱۱هزار و  ۹تا  ۱۱۱تومان، کرفس یک هزار و  هزار ۷۲هزار تا 
 ۱۱۱هزار و  ۲تا  ۱۱۱هزار و  ۹تومان، لوبیا سبز  ۱۱۱هزار و  ۹تا  ۱۱۱هزار تومان، هویج یک هزار و  ۷۲هزار تا  ۷۱میناب 

هزار تومان است ۹هزار تا  ۱تومان و گوجه زیتونی  . 
تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به سردی هوا، بارش  ۱۱۱هزار و  ۲تا  ۱۱۱هزار و  ۹وی قیمت کنونی هر کیلو گوجه فرنگی را 

درصدی  ۷۱تا  ۷۱شود که نوسان های حمل محصول و کاهش عرضه در برابر تقاضا پیش بینی میبرف و باران، افزایش هزینه
مرار یابدقیمت گوجه فرنگی همچنان در بازار است . 

 ۲تا  ۱۱۱هزار و  ۹هزار تومان و سبزی خوردن  ۹تا  ۱۱۱کارگر نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را یک هزار و 
 .هزار تومان اعالم کرد

اتیلن برای  های نوبرانه شمال گفت: با توجه به آنکه استفاده از گازرئیس اتحادیه میوه و سبزی در پایان با انتقاد از رنگ آوری پرتقال
ها خودداری کنند، ضمن آنکه شود از خرید این گونه پرتقالرنگ آوری محصول کار درستی نیست، از این رو به افراد توصیه می

شودباغداران بگذارند محصول تا زمان رسیدن روی درخت بماند چرا که عالوه بر رعایت مسائل بهداشتی، قند میوه بهتر می . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7127299/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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/7092771/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 دوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت قرمز
 فودپرس – 33/8/88: تاریخ 

هزار تومانی قیمت گوشت قرمز/احتمال کاهش بیشتروجود دارد۲۵تا  ۵۵کاهش  
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هزارتومان  ۹۱تا ۷۱رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه گوشت گوساله و گوسفندی در مجموع در یکماه اخیر  <مواد غذایی

ش مجدد قیمت ها وجود داردکاهش یافته است، گفت: در صورت تداوم شرایط فعلی احتمال کاه . 
 

هزارتومان کاهش  ۹۱هزارتومان و گوشت گوساله  ۷۱علی اصغر ملکی با بیان اینکه طی حدود یکماه اخیر قیمت گوشت گوسفندی 
 .داشته است، گفت: عرضه کافی دام در بازار یکی از دالیل شکسته شدن قیمت هاست

 
هزارتومان و برای مصرف  ۹۱تا  ۹۱ه بدون دنبه برای مغازه دار حدود وی اضافه کرد: در هرحال حاضر قیمت هرکیلوگرم شق

هزارتومان است ۸۱تا  ۹۱هزارتومان است. ضمن اینکه قیمت گوشت گوساله نیز در هرکیلوگرم  ۸۹کنندگان نزدیک به  . 
 

ضه بسیار زیاد است، گفت: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره اینکه گفته می شود با انباشت دام در کشور مواجه هستیم و عر
 .عرضه زیاد نیست بلکه چون جلوی خروج دام از کشور گرفته شده، داشته های ما جوابگوی بازار خودمان و به اندازه کافی است

 
ملکی ادامه داد: برخی که مساله ازدحام دام را عنوان می کنند در واقع به دنبال آزاد شدن صادرات و خارج کردن دام از کشور 

ند که اگر این اتفاق بیفتد احتمال دارد با شرایط سال گذشته و کمبود مواجه شویمهست . 
 

وی با بیان اینکه سال گذشته خروج بی رویه دام از کشور یکی از دالیل افزایش نرخ ها و نابسامانی بازار بود، افزود: در حال 
ز قاچاقچیان برای خارج کردن دام از کشور گرفته استحاضر با تثبیت قیمت دالر هم مواجه هستیم و این مساله انگیزه را ا . 

 
ملکی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش قیمت گوشت ادامه خواهد یافت، گفت: با شرایط موجود، احتمال کاهش بیشتر قیمت ها وجود 

 .دارد
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس – 33/8/88تاریخ : 

 تولید گوشت قرمز افزایش یافت
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 درصد افزایش پیدا کرد. 31های رسمی کشور بیش از به فصل بهار در کشتارگاهنسبت  ۷۹۸۹تولید گوشت قرمز در فصل تابستان 
درصد از  ٢٢.۹هزار تن،  ٢۹،۹به گزارش فارس به نقل از مرکز آمار ایران بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با

 کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است.
های رسمی کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس نتایج این ابستان آمارگیری کشتار دام کشتارگاهگزیده نتایج فصل ت

هزار تن  ۱۱جمعاً  ۷۹۸۹های رسمی کشور در فصل تابستان شده در کشتارگاههای ذبحطرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام
 سایر انواع دام بوده است. گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از

درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود  ٢٢.۹هزار تن،  ٢۹،۹بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با
هزار تن،  ۷.۸ها با هزار تن و سایر انواع دام ٢.۷هزار تن، بز و بزغاله با  ۹٢.۱اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 

 اند.درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده ۹.٢درصد و  ۱.۸درصد،  ۹۹.۹ترتیب به
درصدی مقدار  ۹۹دهنده کاهش نشان ۷۹۸۱با عملکرد فصل مشابه سال  ۷۹۸۹های کشور در تابستان سال مقایسه عملکرد کشتارگاه

ش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره های رسمی کشور است. کاهتولید گوشت قرمز در کشتارگاه
 درصد بوده است. ۹۹درصد و برای گاو و گوساله  ۹٢درصد، برای بز و بزغاله  ۹۷

ها در فصل تابستان نسبت به فصل بهار همین سال بیش از دهد که تولید گوشت قرمز در کشتارگاهنتایج حاصل از این طرح نشان می

 .صد افزایش داشته استدر ۷۹
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 31/8/88تاریخ : 

 زیمیلیارد تومان اعتبار به مکانیزاسیون کشاور ۰۵۵تخصیص 

میلیارد تومان اعتبار به بهبود  ۶۱۱رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای سال تاکنون مبلغ  -ایرنا -تهران
 مکانیزاسیون کشاورزی تعلق گرفته است که امیدواریم مابقی منابع تا پایان سال جاری اختصاص یابد. 
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با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: امسال در خط اعتباری شماره هفت مکانیزاسیون روز چهارشنبه در گفت و گو « کامبیز عباسی»
 میلیارد تومان آن تخصیص و هزینه شده است. ۶۱۱میلیارد تومان در نظر گرفته شده که  ۹۱۱کشاورزی مبلغ هزار و 

رفته شده بود که در زمان اعطا بیش از میلیارد تومان در نظر گ ۹۱۱، مبلغ هزار و ۶در خط اعتباری شماره  ۸۱به گفته وی، سال 
 تومان اعتبار جذب شد که امیدواریم امسال هم همانند سال گذشته جذب تسهیالت بانکی داشته باشیم. ۱۱۱هزار و 

های دولت تدبیر و امید برشمرد و رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی، توسعه و نوسازی مکانیزاسیون کشاورزی را از اولویت
 گذاری در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی ساالنه نزدیک به دو هزار میلیارد تومان است.: ظرفیت جذب و سرمایهتصریح کرد

درصد ماشین  ۸۱ها تاثیر چندانی بر توسعه و نوسازی مکانیزاسیون کشاورزی نداشته است، گفت: بیش از عباسی با بیان اینکه تحریم
شود و تنها در بخش اندکی از تراکتور، بذرکار و غیره در داخل کشور تولید میآالت مورد نیاز بخش کشاورزی شامل کمباین، 

 ماشین آالت و قطعات وابسته نیاز به خارج از کشور داریم.
به گزارش ایرنا، در دولت یازدهم ردیف اعتباری مستقلی به بخش مکانیزاسیون کشاورزی تعلق گرفت؛ به شکلی که برای پروژه 

تاکنون به تدریج هفت خط  ۷۹۸۹ان ماشینی بخش کشاورزی با محور اقتصاد مقاومتی از نیمه دوم سال تجهیز و نوسازی ناوگ
 اعتباری به این بخش اختصاص یافته است.

میلیارد لایر، خط دوم به میزان هشت هزار میلیارد لایر در سال  ۱۱۱به ظرفیت هفت هزار و  ۷۹۸۹خط اول اعتباری در سال 
هزار میلیارد لایر،  ۷۹به مبلغ  ۷۹۸۱هزار میلیارد لایر، خط اعتباری چهارم در سال  ۷۱به میزان  ۷۹۸۲، خط سوم در سال ۷۹۸۹

 ۷۱به مبلغ  ۷۹۸۱هزار میلیارد لایر، خط اعتباری ششم در سال  ۷۱به مبلغ  ۷۹۸۶در دولت دوازدهم خط اعتباری پنجم در سال 
 هزار میلیارد لایر اختصاص یافته است.

 هزار میلیارد لایر تقاضای تسهیالت برای توسعه و نوسازی ماشین آالت کشاورزی وجود دارد. ۹۱ی دهد سالیانه آمارها نشان م
اسب  ۹.۷اسب بخار در هکتار رسیده و قرار است این رقم به  ۷.۶۱پس از چند دهه ضریب مکانیزاسیون کشاورزی کشور ما به 

 بخار افزایش یابد.
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 ایرنا  – 33/8/88تاریخ : 

 کارت سوخت دریافت کردندتراکتور و کمباین کشاورزی  ۰۱۵۵

تراکتور و کمباین  ۱۱۱هزارو  ۸رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: طی چهار ماه اخیر برای  -ایرنا  -تهران 
 کشاورزی سه استان کشور کارت سوخت صادر شده است. 
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کارت سوخت ماشین آالت کشاورزی از ابتدای  روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: صدور« کامبیز عباسی»
استان کشور  ۷۱مردادماه امسال به صورت آزمایشی در سه استان سمنان، تهران و کهگیلویه و بویراحمد کلید خورد و اکنون به 

 تسری یافته است.
ی کارت سوخت همانند سایر وی با بیان اینکه با این اقدام وزارت جهاد کشاورزی کشاورزان سراسر کشور می توانند از مزایا

خودروها بهره مند شوند اظهارداشت: امیدواریم تا پایاین برنامه ششم توسعه همه کمباین ها و تراکتورهای کشور کارت سوخت 
 دریافت کنند.

 وی گفت: سوخت ماشین آالت کشاورزی در فضای کارت بانکی فعال شده است
مختلف از جمله پلیس راهور ناجا، شرکت پخش فراورده های نفتی کشور و ستاد به گفته وی، این اقدام با همکاری دستگاه های 
 مبارزه با قاچاق کاال و ارز اجرایی شده است.

 هزار دستگاه ماشین کشاورزی پالک گذاری شد ۰۱۸
کمباین و هزار دستگاه انواع  ۹۱۱رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد: در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی در مجموع 

 تراکتور بخش کشاورزی پالک گذاری شده است.
هزار دستگاه انواع  ۹۹۷سال اخیر  ۶هزار دستگاه بود اما در مدت  ۹۱ماشین آالت پالک شده حدود  ۸۹وی افزود: تا پیش از سال 

 تراکتور و کمباین کشاورزی پالک گذاری شده است.
برابری  ۷۱ری ماشین آالت کشاورزی در دولت تدبیر و امید از رشد عباسی گفت: آمارها نشان می دهد که وضعیت پالک گذا

 برخوردار بوده است.
وی افزود: تحویل سوخت ماشین آالت کشاورزی به کشاورزان این استان ها بر مبنای کارت سوخت و پالک، مشابه حوزه خودروی 

 کشور انجام می شود.
های سمنان، کهگیلویه و گذاری شده در استانهای کشاورزی پالکن ماشینبه گزارش ایرنا، عملیات صدور کارت سوخت به دارندگا

 شروع شد ۸۹بویراحمد و تهران از مردادماه سال 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 ایرنا  – 8/8/88تاریخ : 

 های مازندران؛ شاید وقتی دیگراصالح ساختار سامانه حرارتی مرغداری
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ه خاطر پرداخت نشدن تسهیالت ارزان ب ۸۷های مازندران از سال توقف اصالح ساختار سیستم حرارتی مرغداری -ایرنا  -ساری 
درصد گوشت مرغ مورد نیاز کشور هستند و ساالنه میلیاردها لایر  ۷۷قیمت، سبب شده است تا این واحدها که تامین کننده دستکم 

 کنند ، بی خیال اجرای طرح شوند. یارانه پنهان سوخت دریافت می
مرغداری ها با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از طریق پرداخت به گزارش خبرنگار ایرنا، بهینه سازی مصرف سوخت در 

 درصد این واحدها موفق به اجرای برنامه شدند. ۹۱تسهیالت ارزان قیمت شروع شد و در استان مازندران حدود 
مازندران داد پرداخت نشدن تسهیالت ارزان قیمت در حالی بهانه ای برای متوقف کردن این طرح به دست اندرکاران صنعت طیور 

تا آنها توپ بی خیالی در اجرای طرح را به زمین دولت شوت کنند، که کارشناسان اقتصادی پایین بودن قیمت انرژی و پرداخت 
 یارانه پنهان به آن و هزینه ناچیز سوخت در سرجمع هزینه های تولید را عامل اصلی در عدم اجرای این برنامه می دانند.

درصد از واحدهای کشور را از لحاظ کمی و  ۷۷اختار سیستم حرارتی مرغداری ها در مازندران که عدم اجرای طرح اصالح س
میلیون لیتر و میزان یارانه پرداختی در این  ۶۱تولید گوشت در اختیار دارد، باعث شد تا میزان مصرف سوخت در این واحدها به 

میلیارد لیتر و و یارانه  ۷.۱خت مصرفی مرغداری ها در کشور ساالنه میلیارد لایر برسد. میزان سو ۶۱۱بخش ساالنه به یکهزار و 
 درصد کل اعتبار یارانه نقدی کشور است. ۷۱هزار میلیارد لایر معادل حدود  ۲۱پنهان آن 

 اصالح ساختار سیستم حرارتی مرغداری ها شامل تغییر سیستم حرارتی از سنتی به تکنولوژی نوین، تجهیز و نوسازی این سیستم،
عایق بندی سقف، کاهش ارتفاع سقف و نصب سیستم اتوماسیون تهویه ای است. با اجرای این طرح مصرف سوخت در این واحدها تا 

درصد کاهش خواهد یافت ، وضعیتی که به اعتقاد کارشناسان دست یافتن به آن در صورت نبود یارانه پنهان کنونی حتی بدون  ۱۱
 ان این واحدها دارای صرفه اقتصادی است.تسهیالت ارزان قیمت هم برای مالک

درصد تغییر در ساختار سوخت انجام شد و بقیه همچنان  ۹۱واحد مرغداری در مازندران ، در  ۱۱۱هزار و  ۹بر اساس آمار از از 
ر یافت و حدود درصد از این واحدها از نفت گاز به گاز شهری تغیی ۱۱با سیستم حرارتی سنتی فعالیت دارند با این تفاوت که سوخت 

 ۶۱یک هزار واحد همچنان از نفت گاز برای سیستم حرارتی خود استفاده می کنند که مصرف ساالنه سوخت این واحد بیش از 
 میلیون لیتر برآورد شده است.

 بی رغبتی برای اصالح 
ی و برخورداری این واحدها از مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی مازندران در این باره گفت : به دلیل فرسودگی واحدهای مرغدار

سیستم های حرارتی سنتی ، اجرای ساختار سیستم حرارتی که می تواند شامل نوسازی این سیستم، کاهش ارتفاع واحدهای مرغداری 
و جلوگیری از اتالف انرژی باشد در واحدهای صنعت طیور استان به منظور کاهش هزینه های سربار و بهینه سازی مصرف 

 ضروری و اجتناب ناپذیر است.سوخت امری 
علی احسانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : با این وجود این طرح تاکنون در اکثر واحدهای مرغداری استان به دلیل پرداخت 

،  ه پنهان همیارانه پنهان دولت ) تفاوت نرخ سوخت یارانه ای با آزاد( به طور جدی دنبال نشده است و برای جلوگیری از اتالف یاران
 نوسازی نیازمند حمایت مالی دولت و پرداخت تسهیالت ارزان قیمت است.

درصد از هزینه های مرغدارای به مصرف سوخت اختصاص داده می  ۷۱وی گفت : با پرداخت یارانه پنهان دولت به سوخت، حدود 
به اجرای اصالح ساختار سیستم حرارتی کند ، ولی شود و این میزان هزینه از نگاه مرغداران هزینه ای نیست که آنها را تشویق 

برای دولت که این یارانه ها را پرداخت می کند، به نظر می رسد باید اصالح ساختار جدی گرفته شود تا مرغداران نیز خود را 
 موظف به اجرای این کار کنند.

دوره جوجه ریزی مرغداری ها در مازندران حدود معاون اسبق برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران گفت : در حال حاضر 
 روزه است. ۲۹روز است ، در حالی که این دوره در واحدهایی که به تکنولوزی نوین حراراتی مجهزند مثال در ترکیه  ۱۱

دوره  وی افزود: مرغداری ها ما در مازندران هم در صورت اصالح ساختار حرارتی می توانند در سال با همین هزینه موجود یک
 به دوره جوجه ریزی خود اضافه کنند و این کار به عنوان ارتقا بهره وری می تواند سود زیادی را برای آنها به دنبال داشته باشد.
احسانی معتقد است که پایین بودن قیمت سوخت در کشور و پایین بودن هزینه سوخت در هزینه نهایی موجب شده تا مرغداران به 

 هش زمان جوجه ریزی از طریق اصالح ساختار سیستم حرارتی بی توجهی کنند.مزیت هایی مانند کا
 مشکل نقدینگی ، بهانه اصلی 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران هم گفت : با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، دولت براساس قانون بخشی از 
یستم حرارتی واحدهای مرغداری در سطح کشور اختصاص داد و این کار از درآمد ناشی از این هدفمندی را برای اصالح ساختار س

 ادامه یافت. ۸۷زمان اجرای قانون هدفمندی تا سال  ۹۸سال 
درصد از واحدهای مرغداری در این استان با دریافت تسهیالت ارزان قیمت، تغییر  ۹۱امیرمیران آملی افزود : در این مدت حدود 

از سنتی به مدرن اجرایی کردند و در شرایط فعلی این واحدها کمتر در تامین سوخت زمستانی با مشکل ساختار سیستم حرارتی را 
 مواجهند.

درصد دیگر از این واحدها به دلیل مشکل نقدینگی موجود در صنعت طیور قادر به اجرای  ۱۱وی اضافه کرد : این در حالیست که 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 دوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

ک دولت از محل تسهیالت بانکی ویژه هستند و در این صورت به نظر می رسد که این سیستم در واحدها خود نیستند و نیازمند کم
 مرغداران تشویق به این کار شوند.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران که خود هم دستی در صنعت مرغداری دارد ، اظهار داشت : در شرایط فعلی تامین سوخت 
ه برای مرغداران استان تبدیل شد و با اجرای تغییر ساختار بخش زیادی از این زمستانی برای مرغداری ها به دغدغه ای همه سال

 مشکالت از دوش دولت و مرغدار برداشته می شود و این کار هم برای دولت و هم مرغدار صرفه اقتصادی دارد.
های مرغداری کشور هزینه می کند و وی پیشنهاد کرد : دولت ساالنه چندین میلیارد لایر برای یارانه پنهان نفت گاز مصرفی در واحد

درصد کاهش می دهد و دولت از محل هزینه  ۱۱اجرای طرح ساختار سیستم حرارتی در مرغداری ها میزان سوخت مصرفی را تا 
 های این صرفه جویی می تواند با پرداخت تسهیالت این واحدها را در اجرای طرح کمک کند.

 چشم مرغداران به دست دولت 
یه مرغداران مازندران هم گفت : تمام مرغداران استان برای اجرای طرح اصالح ساختار سیستم حرارتی در واحدهای رئیس اتحاد

واحد می رسد، اعتقاد دارند، ولی نوسانات نرخ مرغ در سنوات اخیر باعث شده تا مرغداران  ۱۱۱هزار و  ۹خود که به بیش از 
 واحدهای خود نداشته باشند. اعتبار مازاد برای پرداختن به این برنامه در
درصد نیز نفت گاز است ولی  ۹۱درصد از واحدهای مرغداری در مازندران گاز و  ۱۱عطاهللا حسن زاده افزود : هم اکنون سوخت 

میلیون لیتر می رسد . با محاسبه نرخ تمام شده نفت گاز برای دولت  ۶۱میزان مصرف نفت گاز در این واحدها در سال به بیش از 
 میلیارد لایر یارانه پنهان برای مصرف سوخت در این واحدها پرداخت می کند. ۶۱۱وجه می شویم که دولت در سال یکهزار و مت

درصد نیز  ۱۱درصد با صالح ساختار سوخت در مرغداری های مازندران  ۱۱وی ادامه داد: اگر در نگاه بدبینانه در سال حدود 
واحد  ۹۱۱تا  ۷۱۱میلیارد لایر می شود که با این کار ساالنه بیش از  ۹۱۱نه حدود صرفه جویی در مصرف داشته باشیم، ساال

 ساله با صرفه جویی از این محل تمام واحدهای ما تغییر ساختار خواهند داد. ۶تا  ۱نوسازی می شوند و پس از یک دوره 
درصد از واحدهای فعال در استان انجام شد  ۹۱حسن زاده گفت : اجرای طرح اصالح ساختار در سیستم حرارتی با کمک دولت در 

تاکنون طرح را به فراموشی سپردند و  ۸۷درصد دیگر به دلیل قطع شدن حمایت تسهیالتی دولت و مشکل مالی از سال  ۱۱و در 
 بانک ها نیز برای پرداخت تسهیالت به این بخش تمکین نمی کنند.

الت را بدهی معوقه مرغداری ها و تامین وثیقه برشمرد و ابراز امیدواری وی یکی از دالیل عدم تمکین بانک ها به پرداخت تسهی
 کرد تا با روند حمایتی از تولید که در مدیریت ارشد استان وجود دارد ، به این بخش نیز توجه شود.

 اصالح ساختار حرارتی اولویت اول 
ایرنا گفت : اصالح ساختار سیستم حرارتی واحدهای  مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران هم به خبرنگار

مرغداری در استان باید به عنوان یک برنامه اولویت دار از سوی جهادکشاورزی و اتحادیه مرغداران به طور جدی پیگیری شود تا 
 به نتیجه برسد.

طرح، باید برنامه خود را برای مهدی گلچوب افزود : جهاد کشاورزی مازندران در صورت بروز مشکل مالی برای اجرای این 
چگونگی تامین این اعتبار به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارایه کند تا به عنوان یکی از مشکالت حوزه تولید در این 

 کارگروه بررسی و رفع مشکل شود.
برای پرداخت تسهیالت از محل تبصره های وی ادامه داد : قطعا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با همه جانبه نگری مصوبه ای را 

قانون بودجه مصوب می کند و بانک ها نیز ملزم به پرداخت این تسهیالت می شوند و تاکنون طرحی به ستاد تسهیل برای ارایه 
 تسهیالت جهت اجرای طرح اصالح ساختار حرارتی مرغداری ها ارائه نشده است.

تا دو  ۱۱۱هزار و  ۹میلیون تن گوشت مرغ ، حدود  ۹اری در کشور با تولید ساالنه هزار واحد مرغد ۹۱بر اساس آمار از حدود 
 هزار تن تولید در مازندران فعالند. ۹۱۱تا  ۹۹۱واحد با تولید ساالنه  ۹۱۱هزار و 

از نیمی  میلیون لیتر نفت گاز در واحدهای مرغداری مازندران مصرف می شود و بیش ۷۱۱تا  ۶۱براساس همین آمار ساالنه حدود 
از این سوخت با نرخ دولتی سه هزار لایر برای هر لیتر در اختیار آنها قرار می گیرد در حالی که تامین بقیه نیاز سوختی این واحدها 

 هزار لایر برای آنان تمام می شود. ۷۱۱لیتری بیش از 
  لینک خبر

 
 
 
 
 

 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 ایرنا  – 8/8/88تاریخ : 
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 وعده رئیس جمهور به کشاورزان قزوینی محقق شد

تاکنون به آبیاری نوین تجهیز شدند و به این  ۸۱هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین از نیمه دوم سال  ۹۱ -ایرنا  -قزوین 
 ترتیب وعده و مصوبه سفر رییس جمهور در این خصوص به طور کامل اجرا و محقق شد. 

خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در جریان سفر مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین روز چهارشنبه در گفت و گو با 
هزار هکتار از اراضی این استان به  ۹۱رییس جمهوری به قزوین مقرر شد با هدف بهبود وضعیت کشاورزی در استان قزوین 

 روش های نوین آبیاری مجهز شوند.
ی کشاورزی استان قزوین به روش های هزار هکتار از اراض ۹۱احمد مستخدمی اظهار داشت: تا قبل از دولت تدبیر و امید حدود 

 هزار هکتار افزایش یافته است. ۱۱نوین آبیاری مجهز بودند اما در سال های اخیر و با حمایت های دولت این رقم اکنون به 
نها هکتار از اراضی کشاورزی قزوین امسال به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده اند که با احتساب آ ۸۱۱هزار و  ۹وی افزود: 

 ۹هزار هکتار از اراضی استان به آبیاری نوین در سفر ریاست جمهوری محقق و اجرا شده است،اظهار داشت:  ۹۱مصوبه تجهیز 
هکتار کم فشار و سایر نیز از نوع آبیاری بارانی بوده  ۹۸۹هکتار از این مقدار از نوع موضعی و قطره ای، هزار و  ۹۹۸هزار و 

 است.
یارانه دولت برای اجرای سامانه های آبیاری نوین،اظهار داشت: در حال حاضر برای اجرای روشهای آبیاری  این مسئول با اشاره به

 میلیون لایر یارانه به کشاورزان ارایه می شود. ۷۹۱تا  ۶۱نوین در هر هکتار بسته به نوع آن )کم فشار، بارانی و موضعی( از 
درصد  ۹۱مصرف، کاهش علف های هرز به همراه افزایش تولید تا میانگین  مستخدمی گفت: مدیریت منابع آبی و صرفه جویی در

 را از جمله مزایای تجهیز اراضی کشاورزی به روش های نوین آبیاری به شمار می رود. 
در سی و یکمین سفر استانی خود میهمان مردم  ۸۱حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری هفتم مهر ماه 

 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به آبیاری های نوین از مهم ترین مصوبات این سفر بود. ۹۱بود، تجهیز  قزوین
 هزار هکتار اراضی کشاورزی قابل کشت است. ۲۹۸استان قزوین دارای 

صد محصوالت استان قزوین کمتر از یک درصد مساحت میهن اسالمی را به خود اختصاص داده است با این وجود حدود پنج در
 کشاورزی کشور را تولید می کند

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه
 ایرنا  – 32/8/88تاریخ : 

 پرونده بررسی نشده، داردهزار  ۵۵یگان حفاظت امور اراضی کشور 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83534866/وعده-رئیس-جمهور-به-کشاورزان-قزوینی-محقق-شد
https://www.irna.ir/news/83534866/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83540319/یگان-حفاظت-امور-اراضی-کشور-۱۰-هزار-پرونده-بررسی-نشده-دارد


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 دوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

هزار فقره پرونده بررسی نشده  ۷۱فرمانده یگان حفاظت اراضی کشور گفت: این یگان هم اکنون نزد مراجع قضایی  -ایرنا  -سنندج 
ار ها به دنبال کاهش این آمهای مرتبط با حفاظت از اراضی با بررسی این پروندهرود سازمانمربوط به گذشته دارد که انتظار می

 باشند. 
آبادی روز یکشنبه در مراسم آغاز بکار یگان حفاظت امور اراضی کردستان اظهار داشت: این یگان در کمتر سرهنگ ابراهیم حسن

هزار فقره پرونده را در مراجع قضایی پیگیری کند که عالوه بر  ۷۱۱از یکسال با همکاری سازمان امور اراضی کشور موفق شده 
 نده دیگر نیز عقب افتاده است.هزار پرو ۷۱آن حدود 

ها، بسیج و امامان جمعه و ها، سمنها، رسانهوی افزود: این فرماندهی سعی دارد از ظرفیت های مختلف کشور از جمله دهیاری
 جماعات در راستای حفاظت از اراضی و تغییر کاربری غیرقانونی آن استفاده کند.

نفر از این تعداد  ۷۹نفر برای آنها جذب شده و  ۹۹مقر فرماندهی داریم که تاکنون نقطه کشور  ۹۲آبادی با بیان اینکه در حسن
اندازی های مختلف مستقر شده و بقیه نیز تا پایان امسال راهیگان این فرماندهی در استان ۷۹اند، اضافه کرد: همچنین بکارگیری شده

 شوند.می
 نیرو در یگان حفاظت کشور بکارگیری شده است ۷۹۱۱

اور انتظامی رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز در این مراسم گفت: همزمان با آغاز یگان حفاظت کشور تاکنون یک هزار و مش
 نفر در این یگان ها بکارگیری شده است. ۹۱۱

از آخر سرهنگ نقی ایروانی اظهار داشت: یگان حفاظت اراضی در کشور به عنوان یک نهاد با ماموریت حاکمیتی فعالیت خود را 
 نفر نیز نیرو بکارگیری شده است. ۹۱۱دستگاه خودرو تجهیز و یک هزار و  ۹۱۱سال گذشته شروع کرده و تاکنون برای آن 

های تحقق پدافند هزار هکتار است، افزود: به عنوان آیتم ۱۱۱میلیون و  ۷۹وی با بیان اینکه سطح تولید سبد غذایی کشور در حدود 
 های مرتبط با حفاظت اراضی کشور است.های اساسی سازمانزدن به این اراضی جز اولویت غیرعامل جلوگیری از آسیب

های مختلف از مشاور انتظامی رئیس سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: عدم جرم انگاری و عدم وجود متولی زمین در بخش
 یدات رهبر معظم انقالب اسالمی شد.جمله دالیلی است که باعث تشکیل یگان حفاظت امور اراضی با توجه به تاک

سرهنگ ایروانی گفت: یگان حفاظت اراضی کشور به عنوان سیزدهمین یگان حفاظتی در بخش های مختلف دارای مجوز از 
های خود سازمان جهاد کشاورزی نیز در نیروهای مسلح شروع بکار کرده و انتظار می رود برای موفقیت آن در ماموریت

 آن باشد.ها یاور شهرستان
 در این مراسم سرهنگ خالد میرکی به عنوان فرمانده یگان حفاظت اراضی استان کردستان معرفی شد.

  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رکباتم
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 نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران و ارمنستان آذرماه برگزار می شود
به همت اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان اولین رویداد مهم تجاری در زمینه صنایع غذایی و  -اقتصاد غذ  <مواد غذایی

رات خدمات، کاال و محصوالت ایرانی در این حوزه برگزار می شودآشامیدنی و با هدف توسعه صاد .  
 

، این اتاق تصمیم دارد تا جهت توسعه بازارهای صادراتی محصوالت صنایع غذایی «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 
نیمه آماده و آماده، خدمات فنی و و آشامیدنی در سه بخش مواد اولیه و محصوالت کشاورزی، ماشین آالت و تجهیزات، محصوالت 

  .مهندسی، اقدام به برگزاری اولین "نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران و ارمنستان" نماید
با توجه به مرز مشترک و روابط سیاسی و فرهنگی مثبت میان دو کشور، مشارکت در این رویدادها می تواند نقطه عطفی در 

تی ایران باشد. از سوی دیگر پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فرصت پیش آمده برای دسترسی گسترش بازارهای صادرا
میلیون نفری این حوزه، با توجه به تعرفه های ترجیحی اعالم شده، نوید بخش این موضوع است که شرکت های فعال  216به بازار 

آشامیدنی می توانند از این پس می توانند حضور فعال و نقش پررنگ تری را  و توانمند ایرانی در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و
در منطقه ایفا نمایند. فرصتی که می تواند به تداوم حضور شرکت های ایرانی، در دست گرفتن بازار منطقه و حذف کشورهای رقیب 

  .بیانجامد
طقه از توانمندی های صنایع ایرانی در این حوزه نموده و حضور در این نمایشگاه می تواند کمک شایانی به شناخت بازارهای من

شرکت های ایرانی با مشارکت در این نمایشگاه می توانند از فرصت معرفی کاال و محصوالت و خدمات و همچنین آشنایی مستقیم و 
اکرات تجاری برای مشارکت کنندگان بیواسطه با تجار و نمایندگان حوزه اوراسیا، استفاده نمایند. در حاشیه این نمایشگاه، جلسات مذ

 .نیز تدارک دیده شده است
 

" آذرماه سال جاری در شهر ایروان ارمنستان و  39-31نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران و ارمنستان" در تاریخ 

  .مرکز نمایشگاهی ایروان اکسپو برگزار می شود
 

ال اطالعات خود به منظور برگزاری جلساتلذا عالقمندان می توانند جهت ثبت نام و ارس  B2B با دبیرخانه اجرایی این نمایشگاه به ،

تماس حاصل نمایند ۹۹۸۲۹۱۸۷شماره تلفن  . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصاحبه ، سخنرانی ، بازدیدها 
 خبرگزاری فارس – 31/8/88تاریخ : 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b061ecc2dd2244fe83d96ac041d52483&Title=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931 دوم آباناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 ذاهای دریایی چین در شهر گوانجو برگزار می شودنمایشگاه بین المللی شیالت و غ

در مرکز نمایشگاه صادرات و واردات شهر  ۷۹۸۸شهریور  ۷مرداد لغایت  ۹۱نمایشگاه بین المللی شیالت و غذاهای دریایی چین 
 گوانجو برگزار می شود. 

کل دفتر امور بین به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر
های تخصصی وزارتخانه اظهار کرد: بنابر اطالعات دریافت شده از وزارت امور خارجه الملل و سازمان

 ۷مرداد لغایت  ۹۱کشورمان، مقرر است نمایشگاه بین المللی شیالت و غذاهای دریایی چین در بازه زمانی 
کز نمایشگاه صادرات و واردات شهر گوانجو میالدی در مر ۹۱۹۱آگوست  ۹۹تا  ۹۷برابر با  ۷۹۸۸شهریور 

 برگزار گردد.
وی افزود: با توجه به اینکه استان گواندونگ بزرگترین بازار مصرف محصوالت دریایی در آن کشور را دارد 

و سیاست ابالغی خرید محصول میگو ایران به شرکت های چینی توصیه شده است، لذا حضور بخش های 
 رای صادرات محصوالت شیالت به چین است.غیردولتی فرصت مناسبی ب

ذیل می  www.chinafishex.comفتحی ادامه داد: عالقمندان به حضور در این نمایشگاه از طریق وب سایت 

 توانند اطالعات بیشتر در این زمینه را کسب نمایند.
 
  لینک خبر
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