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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 فارس - ۹۷/۰۱/۲۷ : تاریخ

 هکتار گلخانه در کشور  ۴۱۹هزار متر مکعبی آب با اصالح  ۴۲۰صرفه جویی 

هکتار از گلخانه های کشور در سال  ۴۱۹با اصالح، بازسازی و نوسازی  :های معاونت امور باغبانی گفتمدیر کل دفتر امور گلخانه

  .درصد برنامه های معاونت امور باغبانی در این حوزه محقق شد ۱۱۲حدود  ۹۶

ها، گیاهان دارویی و ، مدیر کل دفتر امور گلخانهوزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هکتار بود ۳۷۳های کشور ی افزود: در سال گذشته برنامه ابالغی ما برای اصالح، بازسازی و نوسازی گلخانهقارچ معاونت امور باغبان

میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته که  ۶۴۰غالمرضا تقوی اظهار داشت:برای اجرای طرح اصالح، نوسازی و بازسازی گلخانه 

 .درصد بوده است ۱۴هیالت بانکی با کارمزد درصد تس ۴۰درصد آن آورده تولید کنندگان و  ۶۰

هکتار از گلخانه  ۱۵هکتار از گلخانه های چوبی به گلخانه های مدرن و نیمه مدرن تبدیل و  ۸۱هکتاری ،  ۴۱۹وی گفت: در طرح 

 .تهکتار از گلخانه ها تغییرسوخت مایع به گاز صورت گرفته اس ۵۰های غیر استاندارد نیز استاندارد شده اند و در 

هکتار از  ۴۱۹تقوی با اشاره به اثرات و نتایج حاصل از اصالح، بازسازی و نوسازی گلخانه ها تصریح کرد: با اجرای این پروژه در 

تن در هکتار  ۲۵۰تن در هکتار به  ۱۸۰هزار متر مکعب در سال آب صرفه جویی و میانگین عملکرد تولید از  ۴۲۰گلخانه کشور 

 ۴۱۹۰میلیون ریال در کاهش هزینه ها، تثبیت و اشتغال مستقیم  ۸۸۰میلیون لیتر سوخت و کاهش  ۱۱وی صرفه جویی .رسدمی

میلیون ریال به ازای هر هکتار، کاهش  ۴۲۰نفر، افزایش ارزش تولید به میزان  ۵۷۰هزار و  ۱۲نفر و تثبیت اشتغال غیر مستقیم 

درصدی میانگین قیمت تمام شده تولید در گلخانه  ۴۰تا  ۳۵درصد مصرف سموم و قارچ کش ها و به دنبال آن کاهش  ۷۰تا  ۵۰

 .هکتار گلخانه عنوان کرد ۴۱۹ها را از دیگر آثار اجرای طرح اصالح، بازسازی و نوسازی در سطح 

ر درصدی تولید محصول سالم د ۲۵مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی در عین حال افزایش 

ها و این گلخانه ها نسبت به گلخانه های سنتی، افزایش کیفیت و رقابت پذیری این محصول و افزایش صادرات را از دیگر مزیت

 .ها دانستاثرات اجرای طرح اصالح، بازسازی و نوسازی گلخانه

هکتار از سطح گلخانه های چوبی و سنتی نیاز به اصالح، بازسازی و نوسازی دارند، گفت: در طول برنامه  ۳۷۰۰وی با بیان این که 

 ۴۵۲برای حدود  ۹۷گذاری شده که در سال هکتار از سطح گلخانه های چوبی و سنتی هدف ۲۷۰۰ششم توسعه اصالح و بازسازی 

 .هکتار از این سطح برنامه ریزی شده است

های مدرن و نیمه مدرن یا در سال جاری تمرکز اصلی ما بر روی تبدیل گلخانه های چوبی و سنتی به گلخانه تقوی ادامه داد:

 .استاندارد است و برای پرداخت تسهیالت و تامین منابع مالی در این زمینه محدودیتی وجود ندارد

ازی گلخانه های کشور در سال گذشته وی در همین حال اظهار داشت: برای نخستین بار، پروژه اصالح، بازسازی و نوس

 .مستندسازی شده و در سال جاری نیز مستندسازی این پروژه ادامه خواهد یافت

مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی درباره سهم استان ها در اصالح، بازسازی و نوسازی 

درصد سهم، خوزستان  ۲۳.۶هکتار و  ۹۰ح و بازسازی گلخانه ها در استان تهران با سطح گلخانه ها اعالم کرد: بیشترین سطح اصال

 .درصد سهم، صورت گرفته است ۱۱.۷هکتار و  ۴۵درصد سهم و اصفهان با  ۱۳.۶هکتار و  ۵۲با 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۲۷۰۰۱۵۲۶ 
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 آب  
  آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 آبی نکرد های اخیر کمکی به کمرنگ شدن بحران کمبارش

 یشترین کاهش بارندگی در سواحل جنوبی گزارش شده است 

متر است که نسبت به مدت مشابه سال آبی میلی ۱۱۹.۵های جوی از ابتدای مهرماه سال گذشته ارتفاع کل ریزش :اقتصاد -ایانا

  .دهددرصد کاهش نشان می ۴۳گذشته 

های شدید و سرمای ناگهانی کشور را غافلگیر کرده و بسیاری تصور این میزان کاهش در حالی ثبت شده که در روزهای اخیر، بارش

ها اثر بودن این بارششرکت مدیریت منابع آب ایران، از بیتواند کمی بحران را کمرنگ کند، اما آمارهای ها میکنند، این بارشمی

های آبریز درجه یک و درجه دو، اعالم کرد که حکایت دارد.این شرکت در گزارشی در باره بارندگی تجمعی روزانه به تفکیک حوضه

است. این مقدار بارندگی نسبت  مترمیلی ۱۱۹.۵بیش از  ۹۶ - ۹۷فروردین سال آبی  ۲۸های جوی از اول مهر تا ارتفاع کل ریزش»

 ۲۰۹.۷درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ) ۴۲.۷متر( میلی ۲۰۸.۴های مشابه درازمدت )به میانگین دوره

 «میلیارد مترمکعب است. ۱۹۶.۹۳۹فروردین معادل  ۲۸دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا درصد کاهش نشان می ۴۳متر( میلی

ها ثبت شده است. در این حوضه آبریز، بارندگی عمانو دریای  خلیج فارسگزارش بیشترین کاهش بارش در حوضه  بنا بر این

 ها کم شده است.ساله، بارش ۴۹درصد در مقایسه با متوسط  ۵۲.۱درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و  ۵۴.۲

 فروردین ۲۸روز  ۱۸:۳۰های آبریز درجه یک کشور از اول مهر تا ساعت وضعیت بارندگی تجمعی حوضه

 های اصلیحوضه

 (۱)درجه 

بارش تجمعی فقط ماه جاری از 

 متر(فروردین )میلی ۲۸اول تا 

بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون از اول مهر 

 متر(فروردین )میلی ۲۸تا 

درصد اختالف بارندگی 

 سال آبی جاری با

 سال آبی

۹۷ - ۹۶ 

 سال آبی

۹۶ - ۹۵ 

 سال آبی

۹۷ - 

۹۶ 

 سال آبی

۹۶ - 

۹۵ 

اختالف با سال 

 آبی گذشته

 ۴۹متوسط 

 ساله

سال آبی 

 گذشته

 ۴۹متوسط 

 ساله

 ۷.۷- ۲.۵- ۲۹۵.۷ ۷.۱- ۲۸۰ ۲۷۲.۹ ۴۲.۸ ۲۹.۷ دریای خزر

فارس و خلیج

 دریای عمان
۲۵.۷ ۷۹.۷ ۱۵۹.۲ ۳۴۷.۹ -۱۸۸.۷ ۳۳۲.۶ -۵۴.۲ -۵۲.۱ 

 ۱۰.۱ ۱۴.۹ ۲۵۴.۷ ۳۶.۳ ۲۴۴.۱ ۲۸۰.۴ ۶۱.۸ ۴۷ دریاچه ارومیه

 ۵۱.۳- ۵۲.۳- ۱۳۹.۹ ۷۴.۶- ۱۴۲.۷ ۶۸.۱ ۳۱.۴ ۱۸ فالت مرکزی

 ۶۳.۵- ۴۳.۸- ۸۸.۶ ۲۵.۲- ۵۷.۵ ۳۲.۳ ۱۱.۸ ۱۴.۵ مرزی شرق

 ۴۱.۴- ۳۹.۲- ۱۷۶.۲ ۶۶.۴- ۱۶۹.۶ ۱۰۳.۲ ۴۸.۱ ۲۴.۹ قومقره

 ۴۲.۷- ۴۳- ۲۰۸.۴ ۹۰.۲- ۲۰۹.۷ ۱۱۹.۵ ۴۵.۵ ۲۲.۲ کل کشور

  
 ۲۸روز  ۱۸:۳۰از اول مهر تا  وزارت نیروسنجی مبنای های بارانبیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه

 فروردین

 کمترین بیشترین حوضه آبریز
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 (۱)درجه 
 نام ایستگاه نام استان

میزان 

 بارندگی
 نام ایستگاه نام استان

میزان 

 بارندگی

 ۸۴.۷ اداره آبیاری بجنورد خراسان شمالی ۸۵۷.۵ صفارود -رامسر  مازندران دریای خزر

فارس و دریای خلیج

 عمان
 ۶۲۲ مریوان کردستان

سیستان و 

 بلوچستان

محوطه امور آب 

 چابهار
۱۹.۵ 

 ۱۵۲.۵ زوالچای -سلماس آذربایجان غربی ۳۵۴.۵ اداره سقز کردستان دریاچه ارومیه

 فالت مرکزی
چهارمحال و 

 بختیاری
 ۹ ریگان -آباد رحمت کرمان ۴۴۷ چلگرد

 ۲۲.۹ اسدآباد بیرجند خراسان جنوبی مرزی شرق
سیستان و 

 بلوچستان
 ۳.۳ سراوان -هوشک 

 خراسان رضوی قومقره
اداره مرکزی 

 مشهد
 ۵۳.۸ باغسنگان تربت جام خراسان رضوی ۹۱.۶

 ۸۵۷.۵ صفارود -رامسر  مازندران کل کشور
سیستان و 

 بلوچستان
 ۳.۳ سراوان -هوشک 

  
http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%AA 
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 آب
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 سدسازی موفق و مدیریت تقسیم منابع آب، ناکارآمد 

 کند های سطحی کمربند سبز شهرها را محکم میآوری آبجمع

های چند روز اخیر سبب شده تا بسیاری از مردم تصور کنند حداقل برای امسال مشکل بارش :وندامیرعباس آذرم-کشاورزی-ایانا

تر توجه بارش در پاییز و زمستان گذشته، نگرانی تأمین آب را پررنگهای قابلکاهشآب در کشور وجود نداشته باشد. بحرانی که با 

ای کرده بود و حاال چند روز بارش شدید، امید حل مشکل آب را در میان برخی زنده کرده است. برای تحقق این امید اما نکته

شود باوجود ر شهرهاست. همین امر باعث میویژه دهای سطحی بهنادیده گرفته شده است و آن، مدیریت نکردن صحیح آب

های خوب روزهای گذشته تأثیر چندانی در آبی پابرجا باشد و به قولی بارشهای زیاد در چند روز گذشته همچنان مشکل کمبارش

سطحی در های آوری آبدر همین رابطه تورج فتحی، کارشناس حوزه آب، با یادآوری اینکه برای جمع .منابع آبی کشور نگذارد

  .کندها در باال بردن ذخایر آبی کشور حکایت میتأثیر بودن این بارششهرها اقدامی انجام نشده، از بی

های سطحی در کشور است. نظر شما درباره آبی در ایران، چگونگی مدیریت آبهای اصلی درباره مسئله کمیکی از بحث

 نحوه مدیریت این بخش چیست؟

کشور سد  هایخوب بوده و تقریباً روی تمام رودخانه دولت عملکرد سدسازی  ها وو در زمینه منابع رودخانه ایرانخوشبختانه در 

های زیرزمینی کشور است که از شوند. اما در این میان نکته مغفول مدیریت منابع آبساخته شده و از این طریق منابع ذخیره می

ای که هایی که صرف سدسازی شده را با میزان هزینهگردد. تنها کافی است میزان بودجهقضا ضعف اصلی نیز به همین نقطه برمی

 زیرزمینی شده است، مقایسه کنید. هایبرای احیای آب

 های زیرزمینی هیچ برنامه یا طرحی اجرا نشده است؟یعنی به باور شما تاکنون در زمینه احیای سفره

های فالت ویژه دشتها بههمه در بیشتر دشت هایی وجود داشته است. با اینبه شکل پراکنده و در برخی مناطق محدود برنامه

ها در این مناطق بدون هیچ مدیریتی جامعی برای احیای منابع آبی زیرزمینی وجود ندارد. بخش مهمی از بارشمرکزی ایران برنامه 

های این منطقه همواره در دو دهه گذشته بیالن منفی شود. این در حالی است که دشتها استفاده درست نمیروند و از آنهدر می

 .کندمی ایجاد تریزرگب مراتببه مشکالت داشتند و ادامه این روند،

ها وجود دارد. چنانچه در بحث های پراکنده هستند امکان طغیان آنتأثیر بارشهای فالت مرکزی ایران از آنجا که تحترودخانه

های پراکنده ساالنه، ها درست عمل نشود و برنامه جامع وجود نداشته باشد، با توجه به بارشخانهها و حفاظت از آبپخش سیالب

ها های زیرزمینی این مناطق خواهیم بود. حفاظت آبهای بیشتر و شور شدن و افت کیفیت آبر سال شاهد فرونشست دشته

 ای که بتواند در مقابل این دست از تغییرات بایستد، نقطه مغفول مدیریت آب در کشور است.گونهبه

های شود و به باور برخی مدیریت آبمطرح میهای اخیر، همچنان مسئله کمبود آب در کشور از سوی دیگر با بارش

های سطحی در شهرهای بزرگ هم وجود سطحی در شهرها نیز دچار مشکل است. آیا راهی برای استفاده بهینه از آب

 دارد؟

در این رابطه تکلیفی  وزارت نیروهاست و بنابراین ها در مناطق شهری بر عهده شهرداریآبطبق قوانین موجود، مدیریت روان

ها در این ها قرار دارد و در نتیجه کاستیها، تصفیه و استفاده مجدد بر عهده شهرداریسازی آنها و ذخیرهآبندارد. هدایت روان

 گردد.بازمی زمینه به همین بخش
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استفاده کرد و طبیعتاً مدیریت درست  کشاورزیتوان برای فضای سبز، ایجاد کمربند سبز اطراف شهرها و های سطحی میاز آب

 تواند از مشکل آب کشور بکاهد.این بخش نیز می

 شود؟ها تخلیه میشده سطح شهر در بیابانهمه چرا در شهر یزد، آب تصفیه با این

یفه شرکت آبفا وظ تر نگاه کرد. حلقه مفقوده این میان را باید در قوانین موجود جست. بر اساس قوانین،به این مسئله باید کالن

ای قرار های آب منطقهشده را در اختیار شرکتهای سطحی و تصفیه آن را دارد و سپس باید آب تصفیهها و آبآوری فاضالبجمع

کارها را انجام دهد، ولی درنهایت خروجی را در اختیار شرکتی دیگر قرار دهد. این مشکل دهد. منطقی نیست یک شرکت تمام

های سطحی و فاضالب آب یزدخی مناطق مشکالتی مانند آنچه شما درباره شهر یزد گفتید به وجود بیاید. در باعث شده در بر

 ریزند.های اطراف شهر ریخته میشوند، اما درنهایت به بیابانجمع، و سپس تصفیه می

دهی توان با سازماناست که یزد شهری کویری است و همواره در معرض ریزگردها و انواع طوفان شن قرار دارد و می این در حالی

تنها چنین نشده، بلکه در ها در امان بمانند. اکنون نهاصولی این آب، به دور شهر کمربندی سبز کشید تا مردم از گزند طوفان

 ها شده است.وی بد به وجود آمده که مأمن انواع پشه و مگس و متعاقب آن بیماریای از آب نامطبوع با بحاشیه شهر برکه

زدایی، ایجاد کمربند سبز و مقابله با طوفان های سطحی در شهرها، مدیریت درست پسآب در جهت بیاباناساس مدیریت آب

به محلی برای قشالق  قمها و مراتع میان تهران و به شکل دیگری بروز کرده است؛ دشت پایتختریزگردهاست.این مشکل در 

تواند مشکالتی چون طوفان برای فته و هر آن میتدریج از بین رهای، پوشش طبیعی آن بهتأثیر چرای دامشده و تحتتبدیل

پایتخت به همراه آورد. در سه دهه گذشته مراتع حاشیه جنوب تهران از کالس متوسط به کالس خیلی ضعیف سقوط کرده که 

 شهر تهرانهای سطحی آوری آبگیاهی و افزایش مناطق بیابانی در این بخش است. طبعاً جمع پوششدهنده از بین رفتن نشان

 برساند.تواند با ایجاد کمربند سبز این مشکل را به حداقل با مدیریت درست، می

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%A۷%D۹%۸۲% 
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 آب
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 سدسازی موفق و مدیریت تقسیم منابع آب، ناکارآمد 

 کند های سطحی کمربند سبز شهرها را محکم میآوری آبجمع

های چند روز اخیر سبب شده تا بسیاری از مردم تصور کنند حداقل برای امسال مشکل بارش :وندامیرعباس آذرم-کشاورزی-ایانا

تر گذشته، نگرانی تأمین آب را پررنگتوجه بارش در پاییز و زمستان های قابلآب در کشور وجود نداشته باشد. بحرانی که با کاهش

ای کرده بود و حاال چند روز بارش شدید، امید حل مشکل آب را در میان برخی زنده کرده است. برای تحقق این امید اما نکته

شود باوجود ویژه در شهرهاست. همین امر باعث میهای سطحی بهنادیده گرفته شده است و آن، مدیریت نکردن صحیح آب

های خوب روزهای گذشته تأثیر چندانی در آبی پابرجا باشد و به قولی بارشهای زیاد در چند روز گذشته همچنان مشکل کمشبار

های سطحی در آوری آبدر همین رابطه تورج فتحی، کارشناس حوزه آب، با یادآوری اینکه برای جمع .منابع آبی کشور نگذارد

  .کندها در باال بردن ذخایر آبی کشور حکایت مییر بودن این بارشتأثشهرها اقدامی انجام نشده، از بی

های سطحی در کشور است. نظر شما درباره آبی در ایران، چگونگی مدیریت آبهای اصلی درباره مسئله کمیکی از بحث

 نحوه مدیریت این بخش چیست؟

کشور سد  هایخوب بوده و تقریباً روی تمام رودخانه دولت عملکرد سدسازی  ها وو در زمینه منابع رودخانه ایرانخوشبختانه در 

های زیرزمینی کشور است که از شوند. اما در این میان نکته مغفول مدیریت منابع آبساخته شده و از این طریق منابع ذخیره می

ای که هایی که صرف سدسازی شده را با میزان هزینهگردد. تنها کافی است میزان بودجهقضا ضعف اصلی نیز به همین نقطه برمی

 زیرزمینی شده است، مقایسه کنید. هایبرای احیای آب

 های زیرزمینی هیچ برنامه یا طرحی اجرا نشده است؟یعنی به باور شما تاکنون در زمینه احیای سفره

های فالت ویژه دشتها بههمه در بیشتر دشت هایی وجود داشته است. با اینبه شکل پراکنده و در برخی مناطق محدود برنامه

ها در این مناطق بدون هیچ مدیریتی جامعی برای احیای منابع آبی زیرزمینی وجود ندارد. بخش مهمی از بارشمرکزی ایران برنامه 

های این منطقه همواره در دو دهه گذشته بیالن منفی شود. این در حالی است که دشتها استفاده درست نمیروند و از آنهدر می

 .کندمی ایجاد تریزرگب مراتببه مشکالت داشتند و ادامه این روند،

ها وجود دارد. چنانچه در بحث های پراکنده هستند امکان طغیان آنتأثیر بارشهای فالت مرکزی ایران از آنجا که تحترودخانه

های پراکنده ساالنه، ها درست عمل نشود و برنامه جامع وجود نداشته باشد، با توجه به بارشخانهها و حفاظت از آبپخش سیالب

ها های زیرزمینی این مناطق خواهیم بود. حفاظت آبهای بیشتر و شور شدن و افت کیفیت آبهر سال شاهد فرونشست دشت

 ای که بتواند در مقابل این دست از تغییرات بایستد، نقطه مغفول مدیریت آب در کشور است.گونهبه

های شود و به باور برخی مدیریت آبمطرح می های اخیر، همچنان مسئله کمبود آب در کشوراز سوی دیگر با بارش

های سطحی در شهرهای بزرگ هم وجود سطحی در شهرها نیز دچار مشکل است. آیا راهی برای استفاده بهینه از آب

 دارد؟

در این رابطه تکلیفی  وزارت نیروهاست و بنابراین ها در مناطق شهری بر عهده شهرداریآبطبق قوانین موجود، مدیریت روان

ها در این ها قرار دارد و در نتیجه کاستیها، تصفیه و استفاده مجدد بر عهده شهرداریسازی آنها و ذخیرهآبندارد. هدایت روان

 گردد.ش بازمیزمینه به همین بخ
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استفاده کرد و طبیعتاً مدیریت درست  کشاورزیتوان برای فضای سبز، ایجاد کمربند سبز اطراف شهرها و های سطحی میاز آب

 کشور بکاهد.تواند از مشکل آب این بخش نیز می

 شود؟ها تخلیه میشده سطح شهر در بیابانهمه چرا در شهر یزد، آب تصفیه با این

تر نگاه کرد. حلقه مفقوده این میان را باید در قوانین موجود جست. بر اساس قوانین، شرکت آبفا وظیفه به این مسئله باید کالن

ای قرار های آب منطقهشده را در اختیار شرکتد و سپس باید آب تصفیههای سطحی و تصفیه آن را دارها و آبآوری فاضالبجمع

کارها را انجام دهد، ولی درنهایت خروجی را در اختیار شرکتی دیگر قرار دهد. این مشکل دهد. منطقی نیست یک شرکت تمام

های سطحی و فاضالب آب یزددر  باعث شده در برخی مناطق مشکالتی مانند آنچه شما درباره شهر یزد گفتید به وجود بیاید.

 ریزند.های اطراف شهر ریخته میشوند، اما درنهایت به بیابانجمع، و سپس تصفیه می

دهی توان با سازمانشن قرار دارد و میاین در حالی است که یزد شهری کویری است و همواره در معرض ریزگردها و انواع طوفان 

تنها چنین نشده، بلکه در ها در امان بمانند. اکنون نهاصولی این آب، به دور شهر کمربندی سبز کشید تا مردم از گزند طوفان

 ه است.ها شدای از آب نامطبوع با بوی بد به وجود آمده که مأمن انواع پشه و مگس و متعاقب آن بیماریحاشیه شهر برکه

زدایی، ایجاد کمربند سبز و مقابله با طوفان های سطحی در شهرها، مدیریت درست پسآب در جهت بیاباناساس مدیریت آب

به محلی برای قشالق  قمها و مراتع میان تهران و ده است؛ دشتبه شکل دیگری بروز کر پایتختریزگردهاست.این مشکل در 

تواند مشکالتی چون طوفان برای تدریج از بین رفته و هر آن میهای، پوشش طبیعی آن بهتأثیر چرای دامشده و تحتتبدیل

ر سه دهه گذشته مراتع حاشیه جنوب تهران از کالس متوسط به کالس خیلی ضعیف سقوط کرده که پایتخت به همراه آورد. د

 شهر تهرانسطحی های آوری آبگیاهی و افزایش مناطق بیابانی در این بخش است. طبعاً جمع پوششدهنده از بین رفتن نشان

 تواند با ایجاد کمربند سبز این مشکل را به حداقل برساند.با مدیریت درست، می
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 آب
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 سدسازی موفق و مدیریت تقسیم منابع آب، ناکارآمد 

 کند های سطحی کمربند سبز شهرها را محکم میآوری آبجمع

های چند روز اخیر سبب شده تا بسیاری از مردم تصور کنند حداقل برای امسال مشکل بارش :وندامیرعباس آذرم-کشاورزی-ایانا

تر گذشته، نگرانی تأمین آب را پررنگتوجه بارش در پاییز و زمستان های قابلآب در کشور وجود نداشته باشد. بحرانی که با کاهش

ای کرده بود و حاال چند روز بارش شدید، امید حل مشکل آب را در میان برخی زنده کرده است. برای تحقق این امید اما نکته

شود باوجود ویژه در شهرهاست. همین امر باعث میهای سطحی بهنادیده گرفته شده است و آن، مدیریت نکردن صحیح آب

های خوب روزهای گذشته تأثیر چندانی در آبی پابرجا باشد و به قولی بارشهای زیاد در چند روز گذشته همچنان مشکل کمشبار

های سطحی در آوری آبدر همین رابطه تورج فتحی، کارشناس حوزه آب، با یادآوری اینکه برای جمع .منابع آبی کشور نگذارد

  .کندها در باال بردن ذخایر آبی کشور حکایت مییر بودن این بارشتأثشهرها اقدامی انجام نشده، از بی

های سطحی در کشور است. نظر شما درباره آبی در ایران، چگونگی مدیریت آبهای اصلی درباره مسئله کمیکی از بحث

 نحوه مدیریت این بخش چیست؟

های کشور سد خوب بوده و تقریباً روی تمام رودخانه دولت عملکرد سدسازی  ها وو در زمینه منابع رودخانه ایرانخوشبختانه در 

های زیرزمینی کشور است که از شوند. اما در این میان نکته مغفول مدیریت منابع آبساخته شده و از این طریق منابع ذخیره می

ای که هایی که صرف سدسازی شده را با میزان هزینهگردد. تنها کافی است میزان بودجهقضا ضعف اصلی نیز به همین نقطه برمی

 های زیرزمینی شده است، مقایسه کنید.برای احیای آب

 های زیرزمینی هیچ برنامه یا طرحی اجرا نشده است؟تاکنون در زمینه احیای سفره یعنی به باور شما

های فالت ویژه دشتها بههمه در بیشتر دشت هایی وجود داشته است. با اینبه شکل پراکنده و در برخی مناطق محدود برنامه

ها در این مناطق بدون هیچ مدیریتی بخش مهمی از بارشمرکزی ایران برنامه جامعی برای احیای منابع آبی زیرزمینی وجود ندارد. 

های این منطقه همواره در دو دهه گذشته بیالن منفی شود. این در حالی است که دشتها استفاده درست نمیروند و از آنهدر می

 .کندمی ایجاد تریبزرگ مراتببه مشکالت داشتند و ادامه این روند،

ها وجود دارد. چنانچه در بحث های پراکنده هستند امکان طغیان آنتأثیر بارشایران از آنجا که تحتهای فالت مرکزی رودخانه

های پراکنده ساالنه، ها درست عمل نشود و برنامه جامع وجود نداشته باشد، با توجه به بارشخانهها و حفاظت از آبپخش سیالب

ها های زیرزمینی این مناطق خواهیم بود. حفاظت آبافت کیفیت آبهای بیشتر و شور شدن و هر سال شاهد فرونشست دشت

 ای که بتواند در مقابل این دست از تغییرات بایستد، نقطه مغفول مدیریت آب در کشور است.گونهبه

های شود و به باور برخی مدیریت آبهای اخیر، همچنان مسئله کمبود آب در کشور مطرح میاز سوی دیگر با بارش

های سطحی در شهرهای بزرگ هم وجود در شهرها نیز دچار مشکل است. آیا راهی برای استفاده بهینه از آب سطحی

 دارد؟

در این رابطه تکلیفی  وزارت نیروهاست و بنابراین ها در مناطق شهری بر عهده شهرداریآبطبق قوانین موجود، مدیریت روان

ها در این ها قرار دارد و در نتیجه کاستیها، تصفیه و استفاده مجدد بر عهده شهرداریسازی آنها و ذخیرهآبندارد. هدایت روان

 گردد.زمینه به همین بخش بازمی
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استفاده کرد و طبیعتاً مدیریت درست  کشاورزیسبز، ایجاد کمربند سبز اطراف شهرها و  توان برای فضایهای سطحی میاز آب

 تواند از مشکل آب کشور بکاهد.این بخش نیز می

 شود؟ها تخلیه میشده سطح شهر در بیابانیههمه چرا در شهر یزد، آب تصف با این

تر نگاه کرد. حلقه مفقوده این میان را باید در قوانین موجود جست. بر اساس قوانین، شرکت آبفا وظیفه به این مسئله باید کالن

ای قرار ی آب منطقههاشده را در اختیار شرکتهای سطحی و تصفیه آن را دارد و سپس باید آب تصفیهها و آبآوری فاضالبجمع

کارها را انجام دهد، ولی درنهایت خروجی را در اختیار شرکتی دیگر قرار دهد. این مشکل دهد. منطقی نیست یک شرکت تمام

های سطحی و فاضالب آب یزدباعث شده در برخی مناطق مشکالتی مانند آنچه شما درباره شهر یزد گفتید به وجود بیاید. در 

 ریزند.های اطراف شهر ریخته میشوند، اما درنهایت به بیابانجمع، و سپس تصفیه می

دهی توان با سازماناین در حالی است که یزد شهری کویری است و همواره در معرض ریزگردها و انواع طوفان شن قرار دارد و می

تنها چنین نشده، بلکه در ها در امان بمانند. اکنون نهآب، به دور شهر کمربندی سبز کشید تا مردم از گزند طوفان اصولی این

 ها شده است.ای از آب نامطبوع با بوی بد به وجود آمده که مأمن انواع پشه و مگس و متعاقب آن بیماریحاشیه شهر برکه

زدایی، ایجاد کمربند سبز و مقابله با طوفان ت درست پسآب در جهت بیابانهای سطحی در شهرها، مدیریاساس مدیریت آب

به محلی برای قشالق  قمها و مراتع میان تهران و به شکل دیگری بروز کرده است؛ دشت پایتختریزگردهاست.این مشکل در 

تواند مشکالتی چون طوفان برای تدریج از بین رفته و هر آن میهای، پوشش طبیعی آن بهتأثیر چرای دامشده و تحتتبدیل

متوسط به کالس خیلی ضعیف سقوط کرده که پایتخت به همراه آورد. در سه دهه گذشته مراتع حاشیه جنوب تهران از کالس 

 شهر تهرانهای سطحی آوری آبگیاهی و افزایش مناطق بیابانی در این بخش است. طبعاً جمع پوششدهنده از بین رفتن نشان

 تواند با ایجاد کمربند سبز این مشکل را به حداقل برساند.با مدیریت درست، می

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%A۷%D۹%۸۲% 
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 آب
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 سدسازی موفق و مدیریت تقسیم منابع آب، ناکارآمد 

 کند های سطحی کمربند سبز شهرها را محکم میآوری آبجمع

شده تا بسیاری از مردم تصور کنند حداقل برای امسال مشکل های چند روز اخیر سبب بارش :وندامیرعباس آذرم-کشاورزی-ایانا

تر توجه بارش در پاییز و زمستان گذشته، نگرانی تأمین آب را پررنگهای قابلآب در کشور وجود نداشته باشد. بحرانی که با کاهش

ای رای تحقق این امید اما نکتهکرده بود و حاال چند روز بارش شدید، امید حل مشکل آب را در میان برخی زنده کرده است. ب

شود باوجود ویژه در شهرهاست. همین امر باعث میهای سطحی بهنادیده گرفته شده است و آن، مدیریت نکردن صحیح آب

های خوب روزهای گذشته تأثیر چندانی در آبی پابرجا باشد و به قولی بارشهای زیاد در چند روز گذشته همچنان مشکل کمبارش

های سطحی در آوری آبدر همین رابطه تورج فتحی، کارشناس حوزه آب، با یادآوری اینکه برای جمع .بی کشور نگذاردمنابع آ

  .کندها در باال بردن ذخایر آبی کشور حکایت میتأثیر بودن این بارششهرها اقدامی انجام نشده، از بی

های سطحی در کشور است. نظر شما درباره ی مدیریت آبآبی در ایران، چگونگهای اصلی درباره مسئله کمیکی از بحث

 نحوه مدیریت این بخش چیست؟

های کشور سد خوب بوده و تقریباً روی تمام رودخانه دولت عملکرد سدسازی  ها وو در زمینه منابع رودخانه ایرانخوشبختانه در 

های زیرزمینی کشور است که از شوند. اما در این میان نکته مغفول مدیریت منابع آبساخته شده و از این طریق منابع ذخیره می

ای که هایی که صرف سدسازی شده را با میزان هزینهگردد. تنها کافی است میزان بودجهی نیز به همین نقطه برمیقضا ضعف اصل

 های زیرزمینی شده است، مقایسه کنید.برای احیای آب

 های زیرزمینی هیچ برنامه یا طرحی اجرا نشده است؟یعنی به باور شما تاکنون در زمینه احیای سفره

های فالت ویژه دشتها بههمه در بیشتر دشت هایی وجود داشته است. با اینه و در برخی مناطق محدود برنامهبه شکل پراکند

ها در این مناطق بدون هیچ مدیریتی مرکزی ایران برنامه جامعی برای احیای منابع آبی زیرزمینی وجود ندارد. بخش مهمی از بارش

های این منطقه همواره در دو دهه گذشته بیالن منفی شود. این در حالی است که دشتیها استفاده درست نمروند و از آنهدر می

 .کندمی ایجاد تریبزرگ مراتببه مشکالت داشتند و ادامه این روند،

ث ها وجود دارد. چنانچه در بحهای پراکنده هستند امکان طغیان آنتأثیر بارشهای فالت مرکزی ایران از آنجا که تحترودخانه

های پراکنده ساالنه، ها درست عمل نشود و برنامه جامع وجود نداشته باشد، با توجه به بارشخانهها و حفاظت از آبپخش سیالب

ها های زیرزمینی این مناطق خواهیم بود. حفاظت آبهای بیشتر و شور شدن و افت کیفیت آبهر سال شاهد فرونشست دشت

 ین دست از تغییرات بایستد، نقطه مغفول مدیریت آب در کشور است.ای که بتواند در مقابل اگونهبه

های شود و به باور برخی مدیریت آبهای اخیر، همچنان مسئله کمبود آب در کشور مطرح میاز سوی دیگر با بارش

جود های سطحی در شهرهای بزرگ هم وسطحی در شهرها نیز دچار مشکل است. آیا راهی برای استفاده بهینه از آب

 دارد؟

در این رابطه تکلیفی  وزارت نیروهاست و بنابراین ها در مناطق شهری بر عهده شهرداریآبطبق قوانین موجود، مدیریت روان

ها در این ها قرار دارد و در نتیجه کاستیها، تصفیه و استفاده مجدد بر عهده شهرداریسازی آنها و ذخیرهآبندارد. هدایت روان

 گردد.زمینه به همین بخش بازمی
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استفاده کرد و طبیعتاً مدیریت درست  کشاورزیتوان برای فضای سبز، ایجاد کمربند سبز اطراف شهرها و های سطحی میاز آب

 تواند از مشکل آب کشور بکاهد.این بخش نیز می

 شود؟ها تخلیه میشده سطح شهر در بیابانهمه چرا در شهر یزد، آب تصفیه با این

تر نگاه کرد. حلقه مفقوده این میان را باید در قوانین موجود جست. بر اساس قوانین، شرکت آبفا وظیفه له باید کالنبه این مسئ

ای قرار های آب منطقهشده را در اختیار شرکتهای سطحی و تصفیه آن را دارد و سپس باید آب تصفیهها و آبآوری فاضالبجمع

ا را انجام دهد، ولی درنهایت خروجی را در اختیار شرکتی دیگر قرار دهد. این مشکل کارهدهد. منطقی نیست یک شرکت تمام

های سطحی و فاضالب آب یزدباعث شده در برخی مناطق مشکالتی مانند آنچه شما درباره شهر یزد گفتید به وجود بیاید. در 

 ریزند.های اطراف شهر ریخته میشوند، اما درنهایت به بیابانجمع، و سپس تصفیه می

دهی توان با سازماناین در حالی است که یزد شهری کویری است و همواره در معرض ریزگردها و انواع طوفان شن قرار دارد و می

تنها چنین نشده، بلکه در ها در امان بمانند. اکنون نهتا مردم از گزند طوفان اصولی این آب، به دور شهر کمربندی سبز کشید

 ها شده است.ای از آب نامطبوع با بوی بد به وجود آمده که مأمن انواع پشه و مگس و متعاقب آن بیماریحاشیه شهر برکه

ایجاد کمربند سبز و مقابله با طوفان  زدایی،های سطحی در شهرها، مدیریت درست پسآب در جهت بیاباناساس مدیریت آب

به محلی برای قشالق  قمها و مراتع میان تهران و به شکل دیگری بروز کرده است؛ دشت پایتختریزگردهاست.این مشکل در 

تواند مشکالتی چون طوفان برای تدریج از بین رفته و هر آن میهای، پوشش طبیعی آن بهتأثیر چرای دامشده و تحتتبدیل

ه که پایتخت به همراه آورد. در سه دهه گذشته مراتع حاشیه جنوب تهران از کالس متوسط به کالس خیلی ضعیف سقوط کرد

 شهر تهرانهای سطحی آوری آبگیاهی و افزایش مناطق بیابانی در این بخش است. طبعاً جمع پوششدهنده از بین رفتن نشان

 تواند با ایجاد کمربند سبز این مشکل را به حداقل برساند.با مدیریت درست، می

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%A۷%D۹%۸۲% 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۷تاریخ: 

 هکتار گلخانه در کشور ۴۱۹هزار متر مکعبی آب با اصالح  ۴۲۰صرفه جویی 

درصد برنامه های معاونت امور  ۱۱۲حدود  ۹۶هکتار از گلخانه های کشور در سال  ۴۱۹تقوی گفت: با اصالح، بازسازی و نوسازی 

 .باغبانی در این حوزه محقق شد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر امور  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی گفت: در سال گذشته برنامه ابالغی ما برای اصالح، بازسازی و نوسازی گلخانه

 .هکتار بود ۳۷۳های کشور گلخانه

میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته  ۶۴۰ نوسازی و بازسازی گلخانه ح،غالمرضا تقوی اظهار داشت:برای اجرای طرح اصال

 .درصد بوده است ۱۴با کارمزد  تسهیالت بانکی درصد ۴۰درصد آن آورده تولید کنندگان و  ۶۰که 

ار از گلخانه هکت ۱۵هکتار از گلخانه های چوبی به گلخانه های مدرن و نیمه مدرن تبدیل و  ۸۱هکتاری ،  ۴۱۹وی گفت: در طرح 

 .هکتار از گلخانه ها تغییرسوخت مایع به گاز صورت گرفته است ۵۰های غیر استاندارد نیز استاندارد شده اند و در 

هکتار از  ۴۱۹تقوی با اشاره به اثرات و نتایج حاصل از اصالح، بازسازی و نوسازی گلخانه ها تصریح کرد: با اجرای این پروژه در 

تن در هکتار  ۲۵۰تن در هکتار به  ۱۸۰ر متر مکعب در سال آب صرفه جویی و میانگین عملکرد تولید از هزا ۴۲۰گلخانه کشور 

 ۴۱۹۰میلیون ریال در کاهش هزینه ها، تثبیت و اشتغال مستقیم  ۸۸۰میلیون لیتر سوخت و کاهش  ۱۱وی صرفه جویی .رسدمی

میلیون ریال به ازای هر هکتار، کاهش  ۴۲۰ارزش تولید به میزان نفر، افزایش  ۵۷۰هزار و  ۱۲نفر و تثبیت اشتغال غیر مستقیم 

درصدی میانگین قیمت تمام شده تولید در گلخانه  ۴۰تا  ۳۵درصد مصرف سموم و قارچ کش ها و به دنبال آن کاهش  ۷۰تا  ۵۰

 .هکتار گلخانه عنوان کرد ۴۱۹ها را از دیگر آثار اجرای طرح اصالح، بازسازی و نوسازی در سطح 

درصدی تولید محصول سالم در  ۲۵مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی در عین حال افزایش 

ها و را از دیگر مزیت صادراتاین گلخانه ها نسبت به گلخانه های سنتی، افزایش کیفیت و رقابت پذیری این محصول و افزایش 

 .ها دانستسازی و نوسازی گلخانهاثرات اجرای طرح اصالح، باز

هکتار از سطح گلخانه های چوبی و سنتی نیاز به اصالح، بازسازی و نوسازی دارند، گفت: در طول برنامه  ۳۷۰۰وی با بیان این که 

 ۴۵۲برای حدود  ۹۷گذاری شده که در سال هکتار از سطح گلخانه های چوبی و سنتی هدف ۲۷۰۰ششم توسعه اصالح و بازسازی 

 .هکتار از این سطح برنامه ریزی شده است

های مدرن و نیمه مدرن یا تقوی ادامه داد: در سال جاری تمرکز اصلی ما بر روی تبدیل گلخانه های چوبی و سنتی به گلخانه

 .استاندارد است و برای پرداخت تسهیالت و تامین منابع مالی در این زمینه محدودیتی وجود ندارد

هار داشت: برای نخستین بار، پروژه اصالح، بازسازی و نوسازی گلخانه های کشور در سال گذشته وی در همین حال اظ

 .مستندسازی شده و در سال جاری نیز مستندسازی این پروژه ادامه خواهد یافت

بازسازی و نوسازی مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی درباره سهم استان ها در اصالح، 

درصد سهم، خوزستان  ۲۳.۶هکتار و  ۹۰بیشترین سطح اصالح و بازسازی گلخانه ها در استان تهران با سطح  :گلخانه ها اعالم کرد

 .درصد سهم، صورت گرفته است ۱۱.۷هکتار و  ۴۵درصد سهم و اصفهان با  ۱۳.۶هکتار و  ۵۲با 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۲۷۹۹/%D۸%B۵%D۸%B۱%D۹ 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۲۷ : تاریخ

میلیون تنی  ۳در دست بگیرند/ ایران سهمی از بازار  UPOV های ژنتیکی دنیا را با کنوانسیونخواهند هستهمی

 مرغ در حاشیه خلیج فارس ندارد 

مخالفیم و تا جایی که زورمان برسد، جلوی آن را  UPOV سازمان اقتصادی کوثر گفت: با پیوستن به کنوانسیونمدیرعامل 

های ژنتیکی بذر دنیا را تحت انحصار خود قرار خواهند هستههای صهیونیستی در رأس آن قرار دارند و میگیریم، چرا که شرکتمی

  .بفروشند یا نفروشنددهند و هر وقت دلشان خواست بذری را به ما 

ان های سازم، محمدرضا اسکندری ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران به اهم فعالیتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

های تولیدات مختلفی نیز در بخش شرکت فعال در گروه کشاورزی دارد و البته ۲۱اقتصادی کوثر اشاره کرد و گفت: این سازمان 

هزار  ۹زایی کرده که با در نظر گرفتن نیروهای فصلی به حدود هزار نفر نیروی ثابت اشتغال ۶معدنی و سایر صنایع دارد که برای 

  .رسدنفر می

به  ۹۷ها در سال ژهاین پرو میلیارد تومان پروژه در دست اجرا داریم، تصریح کرد: ۲۸۰اسکندری با بیان اینکه رقمی حدود 

  .های معدنی و حتی سالمت از جمله آنهاسترسند که پرورش ماهی در قفس، پرورش دام سبک، اکتشاف عرصهبرداری میبهره

وی در مورد تولید دام سبک با توجه به اهمیت تأمین گوشت قرمز در کشور خاطرنشان کرد: پرورش صنعتی بز و گوسفند را در 

 .آبی، ناچار به ورود در این موضوع هستیمایم، چرا که با توجه به کمدستورکار قرار داده

میلیارد  ۶۰۰هزار و میلیون دالر معادل یک ۳۹۰، ۹۶وی با اشاره به این نکته که طبق آمار رسمی گمرک در هشت ماهه سال 

دنیا را داریم، اما این سؤال مطرح  تومان گوشت قرمز وارد کشور شده است، خاطرنشان کرد: با آنکه چهارمین جمعیت دام سبک در

  هزار تن گوشت قرمز وارد کشور کنیم؟ ۱۰۰است که چرا باید ساالنه 

دالر باشد، با محاسبه  ۴.۴اگر هر کیلوگرم گوشت قرمز  ای کرد و گفت:وی به قیمت باالی عرضه گوشت وارداتی در کشور اشاره

هزار تومان  ۳۳هزار تومان باشد، اما شاهدیم که هر کیلو گوشت  ۱۷بیشتر از تومان نباید قیمت آن  ۲۰۰هزار و  ۴قیمت هر دالر 

های ژنتیک گوسفند را وارد کرده که سه سال برای رسد و در همین راستا سازمان اقتصادی کوثر، پایهها به فروش میدر فروشگاه

  .آن دوندگی کردیم

ار تن گوشت گوسفندی را بتوانیم ساالنه عالوه بر تأمین داخل، صادر هز ۴۰تا  ۳۰نظر ما این است که  اسکندری خاطرنشان کرد:

های خوب ما هستند و اکنون مدیرعامل سازمان اقتصادی کویت و افغانستان مشتریکنیم چرا که کشورهایی همچون عمان، قطر،

میلیون هکتار سطح  ۲.۵ساالنه کوثر همچنین در مورد اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی محصوالت استراتژیک از جمله گندم گفت: 

تواند نیاز کشور را تأمین شود که میدرنظر گرفته می تن در هکتار ۳.۷زیر کشت گندم آبی در کشور است که میزان عملکرد در هر 

ن در وتوان گفت چگوید نرخ خرید تضمینی اول هر سال زراعی و بر مبنای نرخ تورم باید اعالم شود و نمیکند، از طرفی قانون می

  .دنیا گندم ارزانتر است از داخل نخریم، چرا که وظایف هر دولتی ایجاد اشتغال است

گویند گندم وی خطاب به مجلس گفت: اگر قانون اجرا نشده، باید مجلس پیگیری کند، چرا که دالالن واردات گندم دائم می

  .ن باکیفیت نیستداخلی کیفیت ندارد ولی جالب اینجاست که همان گندم وارداتی هم چندا

ز کنند و اوی در مورد مشکالت اقتصادی در کشور گفت: مقام معظم رهبری ده سالی است که سال را با نام اقتصادی نامگذاری می

وم به که این قشر د« توانیمما نمی»و دیگر « توانیمما می»روزی که انقالب اسالمی پیروز شد، دو نوع تفکر وجود داشت، یکی شعار 
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عدم اطمینان یا عوامل نفوذی همواره این شعار را سر دادند و برخی در بدنه اقتصاد کشور ممکن است نفوذ کرده و نگذارند دلیل 

  .های اقتصادی به درستی اجرا شودسیاست

را  شود با این همه ظرفیتی که در کشور وجود دارد، افراد توانمندوزیر اسبق جهاد کشاورزی با طرح این سؤال که چطور می

اندازی دانیم، در برخی جاها جلوی پایشان سنگمثال آقای حجتی را که به عنوان فردی پیگیر می افزود: گذارند کار کنند،نمی

ب وری آگویند چگونه بهرهکنند که آب نداریم پس کشاورزی نکنیم، نمیمثال برخی آب را بهانه می گذارند کار کند،کنند و نمیمی

  .اندشان از ما بدتر است، اما آن را مدیریت کردهر حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا وضعیت آبیرا باال ببریم د

ذارند گاند و نمیریزی ما نفوذ کردهتوانیم شده است، چرا که برخی در نظام برنامهاسکندری تصریح کرد: کشور ما گرفتار ما نمی

ایم که صنایع دفاعی نمونه آن است و این مشکل مربوط به آنها داده نشده جلو رفته ها که اجازه نفوذجلو برویم، اما در برخی بخش

  .به این دولت و آن دولت هم نیست و در نهایت از ظرفیت کشور درست استفاده نشده است

 هایکه الینوی همچنین به اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی کشور اشاره کرده و افزود: طی همکاری با مرکز ذخایر ژنتیک قرار است 

آن ایرانی بوده، اما کشورهای اروپایی ان را برده  بذری را در کشور تولید کنیم، مثالً در مورد گیاه سارکونیا بررسی کردیم که منشأ

ار ای از آن را خریداری کرده، پس از کفروشند که ما نمونهمیلیون تومان به ما می ۲اند و اکنون بذر آن را کیلویی روی آن کار کرده

  .هزار تومان تمام شده است ۱۰۰ایم که کیلویی تن از آن را تولید کرده ۱۰روی آن اکنون 

 یک شرکت صهیونیست در راس شرکتهای بذر و تراریخته *

که ممکن است بر تولید بذر در داخل کشور  UPOV وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون

شرکت است که مونستانتو که ماهیت صهیونیستی  ۸تا  ۷درصد از بذر دنیا در دست  ۵۰اشته باشد، گفت: تجارت تأثیر منفی د

کنند، در حالی که ها خود تولیدکننده سم هستند که مصرف سم را هم در کنار بذر ترویج میدارد، در رأس آن است و این شرکت

در کشور شده است و با عضو شدن در این کنوانسیون مخالفیم و تا جایی که ها رویه سم زمینه بسیاری از بیماریخود مصرف بی

  .گیریم، چرا که خیلی نفعی برای ما نداردزورمان برسد، جلوی آن را می

های ژنتیکی دنیا را در دست بگیرند و خواهند هستههای خودمان را حفظ کنیم، چرا که اینها میوی اضافه کرد: ما باید ظرفیت

  .صار خود قرار دهند و هر وقت دلشان خواست بذری را به ما بفروشند یا نفروشندتحت انح

اسکندری همچنین در مورد تولیدات کاالی ایرانی در زیرمجموعه سازمان اقتصادی کوثر هم گفت: دو مجموعه تولید 

 تولیدی هایکارخانه جمله از نیز شهاب تلویزیونی مجموعه و برق هادی و کنندمی فعالیت قزوین و تبریز در دارخودنگه کابل

 در به دستگاه هزار ۴ از را شهاب تلویزیون تولید میزان جدید سال در درایم بنا که است اسالمی اسالمی اقتصاد سازمان زیرمجموعه

 .ه به دو برابر برسانیمما

 شودهیچ حمایتی از کاالی ایرانی نمی*

شود که بازار بین کاالی ایرانی و کاالی خارجی تصریح کرد: هیچ حمایتی از کاالی ایرانی نمیوی با اشاره به وجود رقابت نابرابر در 

 .ریزی پیش تولید انبوه و بازارسازی انجام گیردباید این حمایت در برند برنامه

 هزار هکتار کانون گرد و غبار در خوزستان ۳۲۰وجود *

 :گفت هم خوزستان ریزگردهای های بحرانیگذاری اقتصادی در کانونسرمایهوی همچنین در مورد فعالیت این سازمان در راستای 

طرح اصالح  ۸۷ه ما سال ک است ریزگردها بحرانی کانون استان این هایزمین از هکتار هزار ۳۲۰ کشاورزی جهاد وزارت اعالم طبق
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های آوری آب باران و ایجاد استخر برای فعالیتجمعهزار هکتار کشت گیاه سارکونیا،  ۳۰آن را داده بودیم و اکنون نیز در سطح 

 .است نیاز تومان میلیارد ۱۵۰ پروژه این تکمیل برای که داریم کار دستور دیگر اقتصادی را در

 سال قبل در سال جاری ۵۰کمترین بارندگی طی *

ها وارد مکعب آب ساالنه ناشی از بارشمیلیارد متر  ۴۱۳های گذشته ها در کشور گفت: طی سالوی در مورد کاهش میزان بارندگی

میلیارد متر مکعب را به خود اختصاص داده بود، اما  ۶۱۰رکورددار بود و رقم  ۷۲و  ۷۱های شد که این رقم در سالحوزه آبخیز می

که سال  ۸۸تا  ۸۶های سال در حتی است اخیر سال ۵۰ در میزان کمترین که میلیارد مترمکعب رسیده ۱۷۵این رقم امسال به 

 .ایمداشته بارش از ناشی آب مکعب  میلیارد متر ۲۸۸خشکی بود 

 خود محصوالت صادرات برای صادراتی کنسرسیوم کوثر اقتصادی سازمان وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه آیا

در مذاکرات با کشورها در حوزه بازارهای صادراتی  خارجی سیاست مسئوالن توسط الزم هایحمایت متاسفانه: گفت داده، تشکیل

شود و به عنوان مثال با آنکه اکنون بازار عراق در دست ایران است، اما بیشترین محصوالت طی پروتکلی آن طور که باید انجام نمی

 .رسدها در این بازار به فروش میکه امضا شده، توسط ترک

 رغ توسط عراق صفر استهزار تنی م ۶۰۰سهم ایران از واردات  *

 در زیادی زاییاشتغال بیاوریم، دست به را اطراف کشورهای صادراتی بازار درصد ۲۰ اگر رهبری معظم مقام تاکید طبق: افزود وی

 المث عنوان به. بیندازیم جا را موضوع این مذاکرات در ایمنتوانسته که است این ما هایگرفتاری از یکی اما شود،می ایجاد کشور

 در که حالی در نیست، هم ایران از آن کیلوگرم یک که شده کشور این وارد هزار تن مرغ 600طبق آمار رسمی گمرک عراق 

 مبادله مرزی هایبازارچه طریق از که دارد را خودش هوادار باالتر تومان ۳۰۰ تا ۲۰۰ کیلو هر با ایرانی مرغ عراق هایهفروشگا

های یک شبه عنوان کردو افزود: خود من صادراتی را نداشتن ثبات در قوانین صادراتی و ممنوعیتوی یکی دیگر از موانع .شودمی

 تن هزار ۲۰۰ صادرات و تولید یکبار به وزارت جهاد کشاورزی رفتم و از معاون وقت امور دام )دکتر رکنی( خواستم که ما را برای

نین قولی توانند چبوجود نیاید، حمایت کنند که در جواب گفتند نمی صادراتی ممنوعیت مرتبه یک به اینکه تضمین با مرغ گوشت

به ما بدهند یا از طرفی وزیر کشاورزی روسیه که سال گذشته برای خرید مرغ به ایران آمده بود، حتی یک مرغدار هم نتوانست با 

 .پذیر نبودها امکانا این سیاستب که خواستندمی ما از ساله ۳ تا  ۲او قرارداد ببندند، چرا که قراردادهای تضمینی 

 میلیون تنی مرغ در حاشیه خلیج فارس ندارد ۳ایران سهمی از بازار  *

 یک حتی رسمی آمار در: افزود کند،می وارد مرغ تن میلیون  ۳وی با اشاره به اینکه هفت کشور حاشیه خلیج فارس ساالنه 

 ۳۰۰ر آب و کشاورزی خود را به درستی مدیریت کنیم توان تامین غذای اگ که حالی در اند،نکرده وارد ما از هم مرغ کیلوگرم

اسکندری همچنین درمورد کشت محصوالت تراریخته در کشور، گفت: از ابتدا مخالف کشت و رهاسازی واردات .میلیون نفر را داریم

یستی زمان وزارت من به مجلس رفت که ام اما موافق تحقیقات آن هستم و قانون ملی ایمنی زمحصوالت تراریخته به کشور بوده

 داخلی هایبرنج از: گفت کشور وزیر اسبق جهاد کشاورزی همچنین در مورد وضعیت مصرف برنج تراریخته در.ابالغ شد ۸۸سال 

شد. با داشته وجود موضوع این وارداتی هایبرنج در است ممکن اما نیست، تراریخته قطعا که ایمکرده آزمایش و گرفته هایینمونه

 .تواند تعیین کند محصولی تراریخته است یا خیرهایی داریم که میچرا که ما آزمایشگاه

اندازی یک شرکت گیاهان ها خبر داد و گفت: همچنین راهسازی رازی برای تولید برخی واکسنوی همچنین در توافق با سرم

 .دارویی در زیرمجموعه سازمان اقتصادی کوثر در حال انجام است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۲۷۰۰۰۹۴۱ 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۷/۰۱/۲۸ : تاریخ

 های اقتصادی روستا محور پویش مردمی شبکه سازی ظرفیت

اندازی پویش مردمی برای شبکه سازی استفاده از ظرفیت اقتصادی روستا محور راهدبیر آموزش و ترویج قرارگاه جهادی رویش از 

اندازی پویش مردمی برای شبکه سازی استفاده از ظرفیت آور دبیر آموزش و ترویج قرارگاه جهادی رویش از راهداوود نام .خبرداد

 .اقتصادی روستا محور خبرداد

ترین راهکارها در جهت های تولیدی یکی از مهم ترین و اساسیمندانه ظرفیتوی افزود: در حال حاضر بدون شک تقویت هوش

 .رودبرون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور به شمار می

توسط رهبر معظم  ۸۰آور افزود: گفتمان جدیدی در حوزه اقتصاد کشور پس از طرح کلید واژه اقتصاد مقاومتی در اواخر دهه نام

 مرکزت با قرارگاهی له معظم تاکیدات با همزمان آمد و تالش فراوانی برای تبیین این مهم صورت گرفت و انقالب اسالمی، به وجود

 و کرد آغاز رسمی شکل به را خود فعالیت ۹۶ سال در قرارگاه این اما شد، ایجاد محور مردم و کوچک اقتصاد هایظرفیت تقویت بر

 .ایم به بخشی از فعالیت آن اشاره می کنیمقرار گرفتهانه سالگرد تاسیس این مرکز آست در که اکنون هم

  شناسایی،توسعه و شبکه سازی ظرفیت های اقتصادی بوم روستا با محوریت مناطق محروم.1

 توانمند سازی و دانش بنیان کردن ظرفیت موجود در واحد های کوچک تولیدی.2

  مرکزیت واحد های تولیدی کم بهرهبرسی چالش ها ،مسائل و مشکالت اقتصاد های روستا محور با  .3

 (ترویج کار افرینی روستایی و ترغیب مردم در جهت بازگشت به روستا )مهاجرت معکوس.4

 های اقلیمی مشابهشناشایی جوانان نخبه روستایی و به کار گیری این دوستان جهت مشاوره و کارشناسی بافت.5

ر توسط روستاییان با مشارکت حداکثری مردم و تعامل با دستگاه های وی ادامه داد: تقویت ظرفیت های اقتصادی روستا محو

 .زیربط می توانند گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی باشد

 .ننماید دریغ مردمی مطالبات پیگیری جهت در تالشی هیچ از  داند تا در این راستاقرار گاه جهادی رویش وظیفه خود می

 :قرارگاه را به شرح زیر ذکر کردوی بخشی از فعالیت این 

 برگزاری کارگاه های بهبود تولیدات دامی با همکاری سازمان بسیج سازندگی:1

 کارگاه های مشاوره مشاغل در بیش از صد روستای مرزی:2

 کارگاه های بهینه سازی تولیدات کشاورزی:3

 پرداخت وام های اشتغال قرض الحسنه توسط خیرین استان ها:4

 ...نی واحد های سنتی تولیدات دامی و راهکارهای صنعتی سازی وتجهیز ف:5

 احیای صنایع دستی استان ها و برگزاری نمایشگاه های عرضه موقت در مراکز استان:6

استان که به گفته شرکت کنندگان در این جلسات بهره وری  ۱۵برگزاری کارگاه های آموزش بهبود تولیدات دامی در بیش از :1

 درصد افزایش پیدا کرده است 40تا  ۱۵کوچک دامی بین  هایدر واحد

برگزاری کارگاه های آموزش کشاورزی دانش بنیان در جهت افزایش میانگین بهره وری و مدیریت مصرف آب که طی بازدیدهای :2

 ان و گلخانه ایمیدانی کارگروه پژوهش بیش از صد هکتار زمین که به علت کمبود آب رها شده بود به زیر کشت های دانش بنی

 رفتند

احیای صنایع دستی استان ها و آموزش این مهارت ها به نسل جوان و هدایت تولیدات خانگی به سمت صنایع کوچک و تکمیل :3
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 سیکل تهیه،تولید و بسته بندی

واحد تولیدی کوچک  ۸۰میلیون تومان که منجر به ایجاد و راه اندازی بیش از  ۲۰۰پرداخت وام های اشتغال زایی به ارزش کلی :4

 .شد تامین کشورمان  تمامی این منابع مالی توسط خیرین .با محوریت مناطق مرزی شد

 ایجاد شبکه های دسترسی بین تولیدکنندگان همگن و غیررسمی که نقش به سزایی در تولیدات کشور دارند:5

 .ین بار قصد شروع فعالیت های تولیدی دارندایجاد شبکه های منسجم آموزش در جهت پیگیری و آموزش افرادی که برای اول:7

نام آور یادآور شد: در پایان از کلیه عالقه مندان،صاحب نظران و پژوهشگران دعوت می شود تا با مشارکت ما را در توسعه و تعمیق 

 .اهداف مجموعه یاری نمایند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۲۸۰۰۱۳۶۹ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

 های تولید درصدی هزینه ۱۰افزایش 

 تومان شد  ۴۲۰۰تومان،  ۳۸۵۰ای ناگهان از قیمت ارز مبادله

تومان شد،  ۲۰۰باره چهار هزار و تومان به یک ۸۵۰یک اعالم از سه هزار و  ای باقیمت ارز مبادله :شیرین سعیدی-کشاورزی-ایانا

درصدی خواهند داشت.  ۱۰ای و... افزایش حداقل ها، کاالهای سرمایهاین یعنی واردات تمامی کاالها حتی کاالهای اساسی، نهاده

با بخش  طور مستقیمده خواهد بود. یکی از صنایع که بهطور حتم اثر این گرانی فزاینهای مختلف اقتصاد بهالبته در صنایع یا گروه

ا یک شود و بای نمیکشاورزی ارتباط دارد صنایع تبدیلی و غذایی است. این صنایع تمامی مواد اولیه موردنیازشان، شامل ارز مبادله

  .خش صنایع غذایی دیددرصدی را بر قیمت محصوالت در ب ۱۰توان تأثیر این افزایش قیمت تخمین ساده و سرانگشتی می

معتقد است که  کشاورزیهای و تأثیرش بر نهاده ارزدر مورد گران شدن  صنایع غذاییهای شاهرخ ظهیری عضو کانون انجمن

ه وید: بارها و بارها گفته شده کگمی« خبرگزاری ایانا»وگو با خبرنگار این افزایش بسیار مستقیم و افزایشی خواهد بود. او در گفت

های ها و تابلوشود. اآلن در همه سایتتر میتر و ناامنپذیرد، فقط با این دستورها آشفتهنه دستوری است و نه دستور می اقتصاد

عنوان یک تولیدکننده یا واردکننده مواد با این قیمت به دست ما به دالرواقع تومان، اما به ۲۰۰ند دالر چهار هزار و نویسصرافی می

 رسد یا نه؟اولیه موردنیاز می

کی های اولیه تولید، یدالر در دو سمت، یکی نهاده گرانیی و تبدیلی به دلیل مواجهه با کند: در این بین صنایع غذایاو اضافه می

مهمی از این کاالها دالر چهار طورقطع به بخش مواد موردنیاز برای تولید محصول مثل مواد افزودنی یا خیلی از مواد دیگر که به

تومان  ۹۰۰ها بیش از چهار هزار و گیرد.ظهیری با اشاره به اینکه در حال حاضر بازهم دالر صرافیتومانی تعلق نمی ۲۰۰هزار و 

رید خدهد: از این نظر برای تولیدکننده شاید قیمت رسد این قیمت بیشتر مورداستفاده قرار بگیرد، توضیح میاست و به نظر می

به بازار عرضه کند اما آشفتگی هزینه بیشتری را به تولید  افزایش قیمتتفاوت چندانی نکند و کاالی نهایی را با  کاال یا نهاده

تومان به  ۸۵۰یا سه هزار و  ۸۰۰ای از سه هزار و کند: وقتی با یک حرف قیمت دالر رسمی و مبادلهند.او اضافه میکتحمیل می

ملی و قدرت خرید همه مردم از کشاورز  پولو البته  شودتر میدرصد گران ۱۰چیز حداقل رسد، همهتومان می ۲۰۰چهار هزار و 

ها های صنایع غذایی معتقد است هرچند ممکن است در برخی از بخششود.این عضو انجمنگرفته تا کارمند و شهرنشین کم می

ا این ب دهد: فقط باید دید که بازار و نهادهای نظارتیاین افزایش قیمت با تأخیر همراه باشد، اما گران شدن حتمی است، توضیح می

کنند. البته این تنها گرانی نیست، افزایش کف دستمزد، افزایش قیمت آب، کنند و آن را چطور مدیریت میگرانی چه برخوردی می

طورقطع قیمت شود. پس بهزایش قیمت و گرانی افزوده میونقل و... همه چیزهایی است که بر این افو انرژی، افزایش حمل برق

کند: برای مثال در ها متفاوت است.او اضافه میها در کاالشود فقط درصد و میزان آنتر میگران کاالهای اساسیکاالها حتی 

 شود و نیاز اولیه خانوار است، هم گرانیها میدرصد مربوط به نهاده ۸۰تا  ۷۰ها( که حدود پروتئینی )گوشت و فرآورده صنعت

طورقطع مشخص نیست که کدام و چالش بیشتری در اقتصاد ایجاد کند. با این همه هنوز به مکن است تنشبیشتر است و هم م

رسد محاسبه قیمت و شوند و محاسبه قیمت ارز برایشان چطور خواهد بود.به نظر میتر میها با چه شیوه و روشی گرانبخش

به میزان تأثیر مواد اولیه در تولید کاالی نهایی، متفاوت است، اما با توجه شده کاال نهایی، با توجه افزایش گرانی ارز در قیمت تمام

 درصد در انتظار کاالهای کشاورزی است. ۱۰افزایش قیمت بیش از  بخش کشاورزیبه روند تولید کاال در 
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 اقتصاد کالن
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 های زندگی را باال برد افزایش قیمت دالر هزینه

 آورد افزایش مزد کارگران تورم نمی

ای که برای اولین بار مذاکرات مزدی امسال به مسابقات ماراتن شباهت بیشتری داشت، به گونه :وندامیرعباس آذرم-اقتصاد-ایانا

ماهیانه درصدی سایر سطوح مزدی در کنار کمک هزینه  ۱۰.۴میزان افزایش سایر سطوح مزدی در فروردین ماه اعالم شد. افزایش 

هزار تومانی اقالم، جزو مصوبات بعد از عید شورای عالی کار بود. این در حالی است که همین شورا پیش از عید حداقل سبد  ۱۱۰

هزار تومان اعالم کرده بود ولی در مذاکرات حداقل مزد اندکی بیش از یک  ۶۰۰معیشتی برای یک خانواده را بیش از دو میلیون و 

تومان تعیین شد و سایر سطوح مزدی نیز آن قدر بیشتر نشدند که همه مزدبگیران به این سطح از درآمد  هزار ۱۰۰میلیون و 

  .برسند تا شکاف هزینه و درآمد برای همه اقشار جامعه از کارگران و کارگران کشاورزی بگیر تا کارمندان مزدبگیر کمتر شود

کار  شورای عالی»در مورد تغییرات مزدی سال جاری گفت: « خبرگزاری ایانا» عبداهلل وطنخواه، فعال کارگری، در گفتگو با خبرنگار

مصوب کمی بیش از یک  حداقل دستمزدهزار تومان اعالم کرد اما  ۶۰۰را بیش دو میلیون و  خانوادهسبد حداقل معیشت یک 

ف توان متوجه شد که هنوز میان حداقل مزد و حداقل معیشت چه شکاهزار تومان است، درنتیجه از همین جا می ۱۰۰میلیون و 

 «عمیقی وجود دارد.

البته نکات مثبتی نیز در مذاکرات مزدی امسال وجود داشت؛ از جمله »های تهران است، ادامه داد: او که کارگر یکی از کارخانه

ه های موجود کتشکل کارگری واقعی نداریم و تشکل ایرانترین این نکات کار قوی و تیمی بخش کارگری بود. هر چند ما در مهم

خوانند، بیشتر فرمایشی هستند تا مستقل، در دو سال گذشته روند بهتری را در پیش گرفتند. همین به اصطالح آنها را رسمی می

همچنان  مشکالتمزد باالتری داشته باشند. با این وجود مسأله سبب شد تا انسجام تیم کارفرمایی کمتر شود و کارگران بتوانند 

 «یشتر شود.ب فقرکنم امسال میزان پابرجاست و من فکر می

ه ب دالرهنوز چند روزی از سال نگذشته که قیمت »دالر در روزهای گذشته، گفت:  افزایش قیمتاین فعال کارگری با اشاره به 

ند مدعی هست دولتها هم باالتر برود. متأسفانه همواره کارفرمایان و شود هزینهتر شده و همین امر سبب میشکل چشمگیری گران

دانند که اوال مزد کارگر نه تنها رابطه گان میبینند و همهای اشتباه خود را نمیشود، اما سیاستمی تورمموجب  دستمزدافزایش 

های زند سیاستاز جمله تورم دامن می مشکالت اقتصادیندارد بلکه به سود رونق است و عالوه بر این، آن چه به  تورمچندانی با 

 «وجود دارد. معهجاغلط و مشکالتی است که در میان طبقات باالیی 

هزار تومان  ۱۱۰هزینه اقالم مصرفی خانوار نیز درصد افزایش یافتند و همچنین کمک ۱۰.۴سایر سطوح مزدی نیز »خواه گفت: وطن

هرحال تیم کارگری تالش خود را انجام داد خوبی داشتند. به رشدهای دیگر صورت ماهانه تعیین شد. این ارقام نیز نسبت به سالبه

و حتی پیش از عید نیز حاضر نشد مذاکرات را تا رسیدن به باالترین رقم قطع کند ولی انصافا باید از مسئوالن پرسید، همین ارقام 

 «کند؟کفایت می ایراندر شهرهای  خانوادهبرای زندگی شایسته یک 

چقدر تضعیف  جامعهگری دانند معیشت خانوارهای فرودست و کارمشکالت مشخص هستند و دیگر همه می»او خاطرنشان کرد: 

 توان به پایان سالافزایش یافت، نمی دالرطور که ابتدای سال نرخ هرحال سالی که نکوست از بهارش پیداست و آنشده است. به

 «تر از قبل باشد.چندان امیدوار بود و به همین دلیل معتقدم معیشت فرودستان امسال هم سخت
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 اقتصاد کالن  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۶تاریخ: 

 های دامیتک نرخی شدن ارز، عاملی برای ثبات قیمت نهاده

 .های دامی تاثیر گذار استرئیس اتحادیه دامداران گفت: تک نرخی شدن ارز تنها در ثبات نرخ نهاده

، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران در گفت

در بازار اظهار کرد: با توجه به افزایش سرسام آور نرخ کنجاله سویا، جو و ذرت در  نوسان شدید نرخ نهاده های دامی انتقاد از

بازار، تولید شیر و گوشت قرمز در ورطه نابودی است، چرا که باوجود نوسان بازار نهاده ها، نرخ فروش شیر و گوشت قرمز پایین تر 

 .از بهای تمام شده محصول است

 .ا در ثبات نرخ نهاه های دامی تاثیرگذار استبه گفته وی؛ تک نرخی شدن ارز تنه

در بنادر شمالی هزار و  نرخ هر کیلو جو درصدی نرخ نهاده ها در هفته های اخیر گفت: هم اکنون ۳۰تا  ۲۰نعمتی از افزایش 

 .و ذرت باالی هزار تومان است ۳۰۰هزار و  ۲، سویا ۲۰۰و تحویل مرغداران هزار و  ۱۳۰تا هزار و  ۱۲۰

تومان است، بیان کرد: نرخ خرید هر کیلو  ۶۵۰ادیه دامداران با اشاره به اینکه قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام هزار و رئیس اتح

وی در خاتمه تصریح کرد: با .تومان است که این امر به زیان تولید تمام می شود ۴۴۰تا هزار و  ۳۰۰هزار و   شیر خام از دامداران

 .برای افزایش قیمت شیرخام به ستاد تنظیم بازار، این امر تا کنون محقق نشده است داراندام گذشت چند ماه از درخواست

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۰۴۵۱/%D۸%AA%DA%A۹%D-۹%۸ 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۳۰تاریخ: 

 ها تاثیرگذار خواهد بودتک نرخی شدن ارز بر قیمت نهاده

د ها منجر خواهای با سیاست ارزی جدید دولت به افزایش قیمت تمام شده نهادهیک مقام مسئول گفت: مابه التفاوت نرخ ارز مبادله

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارگذار در گفتتخمفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ .شد

به شدت صنعت مرغ تخم گذار را متاثر کرد، اظهار  نوسان قیمت نهاده هابا اشاره به اینکه  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان افزایش یافت ۱۰۰کرد: با توجه به افزایش قیمت تمام شده تخم مرغ، در چند روز گذشته نرخ هر کیلو محصول 

تومان است که این رقم نسبت به قیمت تمام  ۲۰۰هزار و  5 نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری به گفته وی؛ هم اکنون

طالکش ادامه داد: با وجود افزایش قیمت نهاده ها و اعمال نشدن هزینه های کارگری، مالیات و انرژی در سال .ده، پایین استش

تومان باشد که با متعادل شدن قیمت، کاهش قیمت و وجود برخی از  ۸۰۰هزار و  ۵جدید، باید متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ 

درصدی  ۲۶افزایش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از .که به این نرخ برسیمبارهای وارداتی در بازار بعید است 

تومان بود، در  ۲۰۰در بازار خبر داد و گفت: در اواخر سال گذشته نرخ تمام شده هر کیلو طیور تخم گذار هزار و  قیمت نهاده ها

 .استتومان رسیده  ۵۰۰حالیکه امسال قیمت تمام شده به بیش از هزار و 

 هب ارز شدن نرخی تک از قبل  ، بیان کرد:تک نرخی شدن ارز بر قیمت نهاده ها تاثیر گذار خواهد بود وی با اشاره به اینکه

ای با نرخ کنونی ارز در خوشبینانه  مبادله ارز قیمت التفاوت مابه که یافت می اختصاص  ای مبادله ارز دامی های نهاده واردات

درصد آن را خوراک تشکیل  ۸۰تومان به نرخ ارز افزوده می شود که این رقم در قیمت تمام شده تخم مرغ که  ۵۰۰ترین حالت 

 .درصد این میزان وارداتی است، تاثیر بسزایی خواهد داشت ۸۵می دهد و از طرفی 

آنفلوانزا کماکان در برخی استان ها هست به طوریکه در  :گفتحاد پرندگان  آنفلوانزا طالکش با اشاره به آخرین وضعیت

واحد صنعتی اصفهان و یک واحد بوقلمون در قزوین و برخی واحد های بومی در چند استان  ۲واحد صنعتی در یزد،  ۷فروردین، 

 ۱۵۰اشی از شیوع آنفلوانزا حاد پرندگان را این مقام مسئول مجموع آمار تلفات در واحدهای مرغ تخم گذار ن.درگیر بیماری هستند

تصریح کرد: عمده تلفات  مرغداران وی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت غرامت ناشی از شیوع آنفلوانزا به.هزار قطعه اعالم کرد

عدوم خ به بعد واحد آنها مبه بعد بوده است؛ بنابراین حداکثر غرامت پرداختی به تولیدکنندگانی که از این تاری ۹۶واحدها از دی ماه 

 .درصد غرامت ها پرداخت شده است 80درصد خسارت خود را دریافت کردند و تا قبل از این تاریخ  ۳۰شده، تنها 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۳۱۴۳/%D۸%AA%DA%A۹%- 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۳۱تاریخ: 

 های دامیسردرگمی بازار ارز، عاملی برای اخالل در تامین نهاده

های دامی را با رکود مواجه کرده، به طوریکه تامین سویا و ذرت مورد نیاز یک مقام مسئول گفت: وضعیت کنونی ارز، بازار نهاده

وگو با محمد علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت.و شده استتولیدکنندگان، با اخالل روبر

نرخ نهاده های  با اشاره به تاثیر سردرگمی بازار ارز در ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

 نیاز مورد ذرت و سویا تامین  اظهار کرد: وضعیت کنونی ارز، بازار نهاده های دامی را با رکود مواجه کرده است، به طوریکه دامی

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه  ۳۹۰هزار و  ۲و سویا  ۲۷۰هزار و نرخ هر کیلو ذرت وی.یدکنندگان با اخالل روبرو شده استتول

 .به نوسان نرخ نهاده ها و نگرانی مرغداران به واسطه تامین نهاده ها،کاهش جوجه ریزی را به همراه داشته است

و خرده  ۸۰۰هزار و  ۷ تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۵۵۰هزار و  5 نرخ هر کیلو مرغ زندهکمالی ادامه داد: امروز 

 استمرار با مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: .تومان است ۶۰۰هزار و  ۸فروشی 

تومان به قیمت زیان و  ۶۰۰هزار و  ۶غ زنده کمتر از مر کیلو هر عرضه تولید، های هزینه افزایش و دامی های نهاده نرخ نوسان

 .تمام می شود مرغدارانستگی ورشک

به گفته وی؛ هم اکنون در عرضه مرغ تغییری ایجاد نشده است که با وجود تعلل مرغداران در جوجه ریزی انتظار می رود هر چه 

 .ساماندهی شود بازار نهاده های دامیسریع تر 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۱7۶4/%D۸%B۳%D۸%B۱%D۸ 
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 اقتصاد کالن
 فودپرسفروردین ماه  ۲۷دو شنبه 

 بانک مرکزی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز ۳اطالعیه شماره 

بازار سکه به عنوان بازار همراستا به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای یکسان سازی نرخ ارز و به منظور همسان سازی 

با بازار ارز، امکان عرضه سکه به متقاضیان در تمام شعب بانک ملی ایران و با سررسیدهای متفاوت به شرح جدول ذیل فراهم 

 .خواهد شد

ه پس از از سوی دیگر، به منظور ایجاد امکانات بیشتر برای متقاضیان پیش خرید، ودیعه و نگهداری سکه های خریداری شد 

 .سررسید )موعدتحویل( به صورت امانت نزد بانک ملی ایران در صورت توافق بانک و خریدار نیز فراهم خواهد بود

عالوه بر این، در آینده نزدیک امکان جا به جایی و تبادل سکه های خریداری شده از طریق کارت سکه تحویل شده به متقاضیان  

اه های خودپرداز بانک نیز میسر شده و از این طریق خطرات ناشی از جا به جایی و نگهداری به صورت الکترونیکی و از طریق دستگ

 .سکه نزد متقاضیان کاهش خواهد یافت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵9d77۳7db۱۱94۳۱4a۸۵ 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۷دو شنبه 

 تامین ارز برای واردات محصوالت کشاورزی

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی از تامین ارز دولتی برای واردات محصوالت کشاورزی خبر داد و گفت: 

تومان خواهد بود و هرکسی بخواهد نسبت به واردات  ۴۲۰۰براساس تصمیم اخیر دولت نرخ دالر برای فعاالن بخش کشاورزی 

  .تامین است کاالیی اقدام کند برایش با این قیمت قابل

 ارز نتامی ضمن شد مقرر کشاورزی بخش اساسی کاالهای بازار کنترل برای دیگر سوی از: افزود مهرفرد اکبرعلی به گزارش ایسنا

التفاوت نیز پرداخت شود؛ به این معنی که اگر اند مابهای داشتهبه آن دسته از کاالهایی که بیش از این نرخ ارز مبادله ۴۲۰۰ دولتی

التفاوت نیز دریافت تومان مابه ۴۰۰تومانی،  ۴۲۰۰تومان بوده ضمن تامین دالر  ۳۸۰۰ای عنوان مثال برای کاالیی نرخ ارز مبادلهبه

بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برخی از کاالهای اساسی پیش از نوسانات اساسی، نرخ کند. معاون توسعه می

های اخیر نرخ ارز برای این محصول توان به محصولی مانند برنج اشاره کرد. با توجه به اینکه طی ماهارزشان آزاد شده بود که می

 ۴۲۰۰تومان رسیده بود، سیاست ارزی اخیر دولت مبنی بر تامین دالر  ۵۰۰۰از تا بیش  ۴۷۰۰اساسی آزاد شده و به قیمت حدود 

  .شود که نرخ واردات برنج کاهش پیدا کندتومانی باعث می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵f9۱bd7e۱4۱d4c۲99۸۳۳a۶۰ 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۹چهار شنبه 

 مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟+ تصویر بخشنامه و جدول/۹۷جدول حقوق و مزایای کارگران در سال

ابالغ ۱۳۹۷مشمول قانون کار در سال بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین دستمزد کارگران  -اقتصاد غذا 

  .شد

 به را ۲۳/۱/۱۳۹۷ مورخ ۲۳۶۴ شماره بخشنامه اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 :است نموده اعالم زیر شرح

پس از بحث و بررسی  ۱۳۹۷/۱/۲۲مورخ شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه )دولت، کارفرمایان و کارگران( در جلسه 

( قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر ۴۱، در اجرای ماده )۱۳۹۷راجع به تعیین حداقل مزد سال 

موارد  ههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعمیزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه

 .زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد

حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار )اعم از قرارداد دائم یا موقت( مبلغ  ۱۳۹۷ـ از اوایل سال 1

سایر سطوح  ۱۳۹۷از اوایل سال  شود. همچنینریال )سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست و سه ریال( تعیین می ۴۲۳.۳۷۰

ریال به نسبت آخرین مزد  ۲۸۲۰۸قانون کار( به اضافه روزانه  ۳۶درصد مزد ثابت یا مزد مبنا )موضوع ماده  ۴/۱۰مزدی نیز روزانه 

 .یابدافزایش می ۱۳۹۶در سال 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  بندی مشاغل مصوبهای طبقهبا اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح :تبصره

ریال )سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و بیست و سه ریال( بند یک کمتر  ۴۲۳.۳۷۰و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 

 .شود

باشد،  دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته ۱۳۹۷ـ به کارگرانی که در سال 2

 .ریال نیز به عنوان پایه )سنوات( پرداخت خواهد شد ۱۷.۰۰۰روزانه مبلغ 

بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه های طبقهپرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح :1تبصره 

و جدول اعالمی توسط اداره کل روابط کار و جبران الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق

 .گیردخدمت صورت می

، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق ۱۳۹۶: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۲تبصره 

مندی ت مهارت محوری و بهرهشورای عالی کار و در راستای تقوی ۱۳۹۷/۱/۲۲بر اساس مصوبه مورخ  :3تبصره .خواهد گرفت

همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول  ۱۳۹۷تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 

عم آنان در همان کارگاه گذشته باشد، ا (قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه )سنوات

 .خواهند بود (از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه )سنوات

شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و  ۱۳۸۷/۷/۲۱ـ بر اساس مصوبه مورخ 3

 مزایای عنوان به خانوار مصرفی اقالم هزینه کمک ۱۳۹۷  از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سالتسری به تمامی کارگران، اعم 

ریال از  ۱.۱۰۰.۰۰۰قانون کار بابت هر کارگر )اعم از متأهل یا مجرد( ماهانه مبلغ  36 ماده ۳ تبصره موضوع ایانگیزه و رفاهی

 .سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد
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بندی هایی که دارای طرح طبقهدر کارگاه ۲و تبصره یک بند  ۱ـ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 4

های اداره کل ی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملونگگچباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین مشاغل می

  .روابط کار و جبران خدمت خواهد بود

به طور موقت در  ۱۳۹۷آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیالت تابستانی در سال ـ مقررات این مصوبه شامل حال دانش5

 .یابند، نخواهد شدها اشتغال میکارگاه

در بین  وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشترـ واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا بهره6

های کارگاهی و توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامهکارکنان خود، عالوه بر اجرای این مصوبه می

 .جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایندهای دستهپیمان

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ef0e7f0f22524f32b1f4c9ee 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۷دو شنبه 

 یکسان سازی نرخ ارزبانک مرکزی در خصوص  ۹اطالعیه شماره 

هیأت وزیران  ۱۳۹۷/۱/۲۲مورخ  ۵۵۳۰۰ت//4353نامه شماره به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تصویب 

مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کاال و خدمت به کشور را به شرح زیر به اطالع 

 :رساند عموم می

 .باشد تأمین ارز برای واردات کاال و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر می

 .های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی

 .های عامل ابالغ شده استبخشنامه به بانک  جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کاالها و خدمات، طی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ac9۳۱۵۵9f۳4۲4fe۸9۳۰cfbb۶ 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۷دو شنبه 

 بانک مرکزی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز ۷اطالعیه شماره 

هیأت وزیران  ۱۳۹۷/۱/۲۲مورخ  ۵۵۳۰۰ت//4353نامه شماره به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تصویب 

ر نحوه تأمین ارز برای موارد زی رساند مقررات مربوط به شرایط وهای جدید ارزی، بدین وسیله به اطالع می مبنی بر تعیین سیاست

 :توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است

 ارز مسافرتی -1

 ارز درمانی -2

 ارز مأموریت -3

 ارز دانشجویی -4

 های درمانی اعضای هیأت علمی ارز بابت فرصت های مطالعاتی و هزینه -5

 المللی و محافل علمی و چاپ مقاالت علمی و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بینارز بابت حق عضویت  -6

 های خارج از کشورهزینه شرکت در نمایشگاه  -7

 المللی های بین هزینه برگزاری نمایشگاه -8

 حق الوکاله در دعاوی خارجی -9

 اصل و سود سرمایه گذاری خارجی -10

 های ارزی نامهها و ضمانت  حوالهکارمزدهای اعتبارات اسنادی،  -11

 هزینه دفاتر خارج از کشور -12 

 های اطالعاتیهزینه اجاره و اشتراک شبکه  -13

 المللی، های بین هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی -14

 ای و ارتباطیرههزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت های ماهوا -15

 هزینه شرکت های بیمه ایرانی -16

 (فروش ارز به شرکت های منتخب برای اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات )عراق -17

 شود المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار میهزینه شرکت در آزمون های بین  -18

 امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشورهزینه ثبت نام در  -19

، فاینانس غیر خودگردان، بانک توسعه و تجارت (بازپرداخت تسهیالت اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی )دولتی و خصوصی -20

 .اکو، بنک جهانی، و بانک توسعه اسالمی

 اپیماییهای سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکتهای هوهزینه  -21 

 هزینه حق بیمه هواپیماها -22

 حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور -23

 های خارجی های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانههزینه  -24

 های هواپیمایی خارجیهای انتقال درآمد ریالی شرکت هزینه  -25

 های خارجینامه های مطالبه ارز ضمانت  هزینه -26
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 المللیهای رانندگان حمل و نقل بین هزینه  -27

 های مطالعاتی های فرصت هزینه -28

 های آموزشی خارج از کشورهای شرکت در دوره  هزینه -29

 المللیهای حق عضویت و ثبت نام در سازمان ها و مجامع بین  هزینه -30

 ابستههای وهای انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه هزینه  -31

 های ارزی راه آهن و شرکت های ریلیهزینه  -32

 های ایرانیان مقیم خارج از کشورهای تبدیل موجودی ریالی حساب  هزینه -33

الزم به ذکر است جزییات مربوط به میزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و مدارک الزم برای تأمین آن بر 

 .ابالغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بودهای اساس بخشنامه 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a۸f7cdf۶9e۳۶4adf۸۶۶ecc9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a8f7cdf69e364adf866ecc9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۷دو شنبه 

 بانک مرکزی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز 6اطالعیه شماره 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به منظور تعامل با صاحب نظران و پاسخگویی به ابهام ها و سواالت شهروندان محترم در 

ه دریافت سواالت،نظرها، خصوص تصمیم اخیر دولت و بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز و طرح یکسان سازی نرخ ارز،آماد

 :پیشنهادها و انتقادها، از طریق راه های ارتباطی زیر است

 taknerkhi@cbi.ir    :آدرس ایمیل 

 ۲۹۹۵۴۸۵۵شماره تلفن: 

 .هموطنان عزیز می توانند مسئوالن را از طریق راه های ارتباطی فوق، با ارائه دیدگاه های خویش یاری کنند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=4c۰۶9۸a4۸74c4e۵4a 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۷دو شنبه 

 بانک مرکزی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز ۵اطالعیه شماره 

( یکسان سازی نرخ ارز با توجه به پرسشها و ابهامات مطرح شده در ۲بانک مرکزی، پیرو اطالعیه شماره )به گزارش روابط عمومی 

 :شودخصوص ارز مسافری و دانشجویی، اطالعات تکمیلی در خصوص نحوه تأمین این ارزها به شرح ذیل ارائه می

دالر یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه  15000االنه حداکثر مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی قابل پرداخت/حواله حداکثر س .1

دالر برای هر عضو خانواده  ۵۰۰دالر یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه  1000دانشگاه و حداکثر ماهیانه 

 .وی است

و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پرداخت ارز دانشجویی پس از تأیید وزارتخانه ذیربط )حسب مورد علوم، تحقیقات  .2

 .پزشکی( به نرخ اعالمی این بانک انجام خواهد شد

 .برای پرداخت ارز دانشجویی تأیید وزارتخانه ذیربط می بایست در هر سال تمدید شود .3

توسط بانک سامان همان  ترتیبات ارائه ارز مسافری .عالوه بر بانک ملی، بانک سامان نسبت به ارائه ارز مسافری اقدام می کند .4

های ارائه کننده ارز مسافری متعاقباً به اطالع ( یکسان سازی نرخ ارز می باشد. سایر بانک۲ترتیبات مندرج در اطالعیه شماره )

 .عموم خواهند رسید

r/Post.aspx?Id=http://www.foodpress.i۵a۰afa۸4۰۶۳74۸4a9۲۳77c 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۷دو شنبه 

 بانک مرکزی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز ۴اطالعیه شماره 

نرخ ارز و مدیریت به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی 

 :بازار ارز، مطالب ذیل را در خصوص قراردادهای تأمین مالی )فاینانس( به اطالع می رساند

تمام پرداخت های مربوط به قراردادهای فاینانس )اعم از پیش پرداخت، بازپرداخت هزینه ها و غیره( از این تاریخ بر اساس نرخ  .1

 .ریال یا معادل آن به سایر ارزها( انجام خواهد شد ۴۲۰۰۰جدید )در حال حاضر بر مبنای هر دالر 

در رابطه با فاینانس های مربوط به طرح های دولتی، ضروری است تمهیدات و هماهنگی های الزم با سازمان برنامه و بودجه و  .2

 .وزارتخانه ذیربط برای انجام پرداخت ها بر اساس نرخ فوق به عمل آید

 .ها می باشدارز آور، مجری طرح موظف به تأمین ارز مربوطه برای انجام پرداختدر رابطه با طرح های   .3

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵b۸۵9۰ff۳4e94۲۲99۲۲۵۲baa۸ 
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 فارس- ۹۷/۰۱/۲۸ : تاریخ

 مرغهزار تومان ایستاد/ توقف در واردات تخم۱۲مرغ روی قیمت هر شانه تخم
مرغ تولید داخل در حال حاضر به وفور در بازار وجود دارد و حتی قیمت آن از قیمت گذار میهن گفت: تخمرئیس اتحادیه مرغ تخم 

  .رسدهزار تومان به فروش می ۱۲تا  ۱۱ن ای بیتر آمده و شانهمصوب تنظیم بازاری هم پایین

درصد مرغ  ۳۰، از پاییز سال گذشته با شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان و از بین رفتن خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

افزایش یافت، تا جایی که کارگروه تنظیم بازار دستور واردات این مرغ به شدت گذار بر اثر بیماری، قیمت تخماز واحدهای مرغ تخم

های بار و همچنین فروشگاهمرغ و توزیع این محصول از طریق سازمان میادین میوه و ترهمحصول را داد و طرح تنظیم بازار تخم

 .تومان کلید خورد ۶۰۰هزار و  ۱۲ای با قیمت هر شانه زنجیره

 .ه وفور در بازار یافت شده و قیمت آن هم به دلیل افزایش عرضه کاهش یافته استمرغ باما این روزها تخم

، با تأیید این موضوع اظهار خبرگزاری فارس کشاورزی خبرنگار با وگوگفت در میهن تخمگذار مرغ اتحادیه رئیس رضا ترکاشوند

 های موجود را حفظ کنیمبحرانی در آمده و برای آنکه بتوانیم از تولید داخل حمایت کنیم و همین گلهداشت: بخش تولید از حالت 

ارند سازی دمرغ فعالً متوقف شود و اگر نیازی هم برای ذخیرهایم، تا روند واردات تخمتفاهمی را با شرکت پشتیبانی امور دام داشته

 .تأمین کنند آن را هم با هماهنگی ما از محل تولید داخل

در  تر از قیمت تمام شدهتر از قبل و حتی پایینمرغ با قیمت پایینوی تصریح کرد: اکنون شرایط به نفع بازار است و حتی تخم

 .حال عرضه است

تومانی پایان یافته که وی با  ۶۰۰هزار و  ۱۲مرغ خبرنگار فارس، پرسید پس با این حساب طرح تنظیم بازاری توزیع قیمت تخم

 .مرغ عرضه شده، زیرا این قیمت است نیاز به ادامه این طرح نیستتأیید این موضوع گفت: قاعدتاً وقتی قیمت تخم

های مصرفی هایی همچون سویا و ذرت به عنوان نهادهترکاشوند همچنین در پاسخ به اینکه با توجه به افزایش قیمت نهاده

ای برای اند، گفت: واقعیت این است که دولت به اجرای سیاست یارانهآوردهها چگونه قیمت تمام شده خود را پایین مرغداری

ها به عنوان کاالی اساسی در تولید مرغ باال نرود اما این ای است، تا قیمت این نهادهاختصاص ارز به واردکنندگان با نرخ مبادله

کند وگرنه یارانه به جای آنکه به جیب تولید و  موضوع نیاز به سیاست نظارتی دارد که باید دولت به طور جد بر آن نظارت

 .رودکننده برود به جیب واردکنندگان میمصرف

ای کنیم، قیمت تمام شده سویا و ذرت که با نرخ ارز مبادلهوی در توضیح بیشتر این موضوع، گفت: اکنون که ما حساب و کتاب می

و حتی نوسانات نرخ ارز هم هیچ ارتباطی به واردکننده ندارد، چون ارز خوانی ندارد های موجود همماه پیش وارد شده با قیمت ۳

مت تر از قیاند مضاف بر آنکه قیمت جهانی ذرت و سویا دو، سه ماه پیش اقدام به واردات شده است، بسیار پایینای گرفتهمبادله

 .امروزی است و واردکنندگان باید بر آن اساس کاال را تحویل دهند

س، شب گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سیاستی را به گزارش فار

های کاالهای اساسی از جمله ذرت و کنجاله سویا اند که بتوانند جلوی نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن را بر واردات نهادهتبیین کرده

 .ها افزایش نیابدبگیرند تا قیمت نهاده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۲۸۰۰۰۶۰۰ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 های حمایتی در افزایش تولید گندم و سیب نقش سیاست

 سابقه است هزارتن گذشت که در تاریخ کشور بی ۵۳۵صادرات سیب از مرز 

هایی تضمین در بیشتر نقاط جهان، حمایت از بخش کشاورزی و تولیدات این حوزه، با سیاست :وندامیرعباس آذرم-کشاورزی-ایانا

ید، گوای که میربهگردد. تجهای گوناگون بازمیها و درگیریهای دور و تجربه بشر از جنگشوند. دلیل این مسئله به گذشتهمی

 .کند آب و آذوقه کشور دیگر را در حد توان در مضیقه قرار دهدشود ابتدا سعی میهرگاه کشوری با کشور دیگری دچار مشکل می

  .شودهای کلیدی محسوب میبه همین روی تأمین غذای هر کشور به دست خودش، جزو سیاست

ها در اولین گام سعی کردند با بستن مرزهای سعودی دچار درگیری سیاسی با یکدیگر شدند، سعودیو عربستان قطرکه هنگامی

ر با و نزدیکی بیشت ایرانخود به این کشور، تأمین غذا و دیگر مایحتاج آن را زیر فشار ببرند. هرچند این سیاست با همراهی دولت 

 ملی امنیتذای هر کشور بخش مهمی از کننده بود؛ تأمین غتا حدودی برطرف شد اما این اتفاق حاوی یک نکته تعیین قطرکشور 

 مراتب بیشتر نظامی خود، پس ازرغم توانایی بهها علیسرنگون شد، روس ترکیهآن است. زمانی که هواپیمای روسی به دست ارتش 

از  روسیهاز غذای جمهوری ترکیه، پایان دادند چراکه بخش مهمی رجب طیب اردوغان، رئیس دولتچندی به اختالفات خود با 

جبران این کاستی را محقق کند، روابط دوباره خود  ایرانکه این کشور موفق نشد، با کمک شد و هنگامیطریق این کشور تأمین می

توان اهمیت این موضوع گذرد، خیلی راحت میها نمیهایی که زمان زیادی هم از روی دادن آناز سر گرفت. با این نمونه ترکیهرا با 

 به هر قیمت در جامعهو بیمه شدن امنیت غذایی  بخش کشاورزیدرک کرد و نتیجه گرفت؛ به همین دلیل است که حمایت از را 

 ها قرار دارد.دستور کار دولت

ا عالوه بر اجرای سیاست قیمت هشود؛ در آمریکا و اروپا نیز، دولتسوم خالصه نمی جهانتوسعه یا این مهم تنها به کشورهای درحال

کنند تا ضمن حمایت از کشاورزان خود، این بخش را همواره تقویت تالش می شاورزیکبخش  وارداتگذاری بر تضمینی و تعرفه 

محصوالت خام دارد، باقیمتی باال اقدام به تولید  صادرات نفتمیلیون بشکه  ۱۰نیز که روزانه  عربستان سعودیکنند. حتی 

از کشورهای آفریقایی بخشی از تولیدات خود را در این کشورها انجام  زمینکند و اخیراً نیز با اجاره کردن می خاکدر  کشاورزی

هایی که در سطح جهانی وجود دارد، این مسئله اهمیت دوچندانی پیدا دهد. در مورد ایران با توجه با اختالفات گوناگون و تخاصممی

 کند.می

ای این ابزار حمایتی تضعیف شد که نتیجه آن کاهش نژاد به درجهساله محمود احمدیویژه در دوره هشتهای گذشته و بهدر سال

 حاتدولت اصالر تولید گندم که در سال پایانی بود تا جایی که خودکفایی د وارداتتوانایی تولید داخلی و متعاقب آن افزایش 

 محقق شده بود، جای خود را به وابستگی شدیدی به واردات و تأمین نیاز از سایر کشورها داد.

ال گذاری و دنبدر دستور قرار گرفت، وضعیت تولید بهبود پیدا کرد. تعرفه حسن روحانیهایی که از زمان روی کار آمدن با حمایت

میلیون تن گندم در کشور تولید شود و عالوه بر اینکه نیاز  ۱۴سبب شد تا سال گذشته به بیش از کردن سیاست خرید تضمینی 

، ساالنه پنج میلیون تن گندم در کشور تولید ۹۰های نخستین دهه داخلی را تأمین کرد، مقداری از آن نیز صادر شد. در سال

 .شدمی وارد کشور به نیز میزان همین به و کندمی

 در سال های حمایتی رشد تولید
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 شدرافزایش پیداکرده، نرخ  دولتهای هایی که قیمت خرید تضمینی دولت افزایش مناسبی داشته و به قولی وقتی حمایتدر سال

ن طور مثال بیشتریدهد؛ بهتولید کامالً مشهود است. در مقابل هرگاه افزایش قیمت تضمینی مناسب نبوده، کاهش تولید رخ می

میلیون و  ۱۵داده چراکه در آن سال دولت قیمت خرید تضمینی را افزایش نداد و میزان تولید از رخ ۱۳۸۶کاهش تولید در سال 

هزار تن از گندم  ۷۵۵تن در عرض یک سال به کمتر از هفت میلیون تن رسید و در مقابل دولت تنها سه میلیون و  ۶۹۹ار و هز ۸۸۶

االنه معنا س تورمتضمینی نسبت به  افزایش قیمتسابقه است. البته تولیدشده کشاورزان را خرید که این رقم نیز در نوع خود بی

درصدی توضیح داد؛  ۲۶.۹ افزایش قیمترغم را علی ۱۳۷۵توان دلیل کاهش تولید گندم در سال خواهد داشت. براین اساس می

طور که در افزایش یافت و همین مسئله سبب شد تا کاهش تولید به وقوع بپیوندد. همان درصد ۴۹تا  تورمزیرا در آن سال نرخ 

 درصد افزایش داد. ۳۰شود سیاست دولت یازدهم در عرض سه سال تولید گندم را بیش از مشاهده می جدول

برابر  ۲۷سال گذشته حاکی از آن است که نرخ رشد خرید تضمینی طی دو دهه گذشته حدود  ۲۰ی میزان تولید گندم طی هرروبه

 داشته است. رشددرصد  ۴۵سال گذشته حدود  ۱۹ طی تولید میزان  شده است ضمن اینکه

 که صادرات سیب را دگرگون کردسیاستی 

کنون دولت برای برنج اای در کنار قیمت تضمینی است؛ همداخل نیازمند اعمال سیاست تعرفه حمایت از تولیدگذاری سیاست

رغم شود. این واردات منجر شده تا علیراحتی پیدا میتایلندی به برنجقیمت تضمینی را در دستور قرار داده ولی در بازار همچنان 

 در دستور قرار داده، واردات سبب تضعیف توان داخلی شود. برنجلید ای که دولت بابت توخرید تضمینی و هزینه

 سال  رد وزارت جهاد کشاورزینیست.  کشاورزیهای حمایتی از تولید ای و خرید تضمینی جزو سیاستالبته تنها سیاست تعرفه

توانستند وان بازار در مقابل بازار وضع کرد که تاجران میسیاستی تحت عن« سیب»مانند  محصوالت کشاورزیویت تق برای گذشته

ته استفاده کنند که در سال گذش موزدرصدی برای واردات یک کیلوگرم در قبال صادرات یک کیلو و نیم سیب از تعرفه پایه و پنج

 داد و صادرات رشد کرد.این سیاست جواب 

از  ۹۶اسفندماه سال  ۲۰گوید: صادرات سیب کشور تا باره میجهاد کشاورزی دراین معاون وزیرطور که محمدعلی طهماسبی، آن

د بینی کرد که با ادامه رونشود. او همچنین پیشسابقه محسوب میهزار تن گذشت که این میزان در تاریخ کشور رقمی بی ۵۳۵مرز 

نظیر در سایه اتخاذ سیاست بازار در برابر بازار از هزار تن سیب تولیدی کشور صادر خواهد شد. این موفقیت بی ۷۰۰کنونی بیش از 

های الزم از سوی معاونت بازرگانی و دفتر امور سازی و تالشطور ویژه با زمینهاست؛ این دستاورد به جهاد کشاورزیسوی وزارت 

 شده است.حاصل وزارتخانهالملل این بین

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%A۷ 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۴تاریخ: 

 ماه انتظار، نرخ خرید تضمینی گندم ثابت ماند ۷پس از 

های جدید خرید تضمینی و برداشت بیان کرد که توان پرداخت بیش از هزار ماه تاخیر در اعالم نرخ ۷دولت سرانجام بعد از گذشت 

 .تومان برای خرید هر کیلو گندم از کشاورزان را ندارند ۳۰۰و 

براساس تبصره شش قانون تضمینی خرید  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 ایدولت موظف است که همه ساله نرخ خرید تضمینی محصوالت را قبل از شروع سال زراعی جدید به گونه محصوالت کشاورزی

 .تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد

و برداشت اعالم کرد که  تضمینینرخ های جدید خرید  ماه تاخیر در اعالم ۷این درحالی است که دولت سرانجام بعد از گذشت 

 .تومان برای خرید هر کیلو گندم از کشاورزان را ندارند ۳۰۰توان پرداخت بیش از هزار و 

محمد باقر نوبخت در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر آنکه چرا نرخ خرید تضمینی گندم با گذشت هفت ماه از 

اعالم کرد که توان پرداخت بیش از  ۹۶ست، گفت: شورای اقتصاد نظر خود را در شهریور ماه شروع سال زراعی جدید اعالم نشده ا

 .تومان برای خرید هر کیلو گندم را ندارد ۱۳۰۰

تاکنون با بیش از سه برابر افزایش یافته است؛ بنابراین دوباره اضافه کردن  ۹۱از سال  نرخ خرید تضمینی گندموی معتقد است؛ 

 .ولت با وجود تاخیر در پرداخت مطالبات امکان پذیر نیستاین رقم برای د

البته ناگفته نماند که مجری طرح گندم، کمیسیون کشاورزی مجلس و تمامی کارشناسان بخش افزایش نرخ خرید تضمینی گندم 

می دانند و  خودکفایی گندمرا امری ضروری در جهت دلگرمی کشاورزان به امر تولید و استمرار در  ۹۷-۹۶در سال زراعی 

 .معتقدند که ثبات نرخ خرید تضمینی می توانند تکرار داستان سال های گذشته و واردات مجدد گندم را به همراه داشته باشد

، تجدید نظری در نرخ خرید داشته باشد حمایت از تولید داخلبنابراین انتظار می رود که شورای اقتصاد همانند گذشته در سال 

 .به سرگردانی کشاورزان هر چه سریع تر نرخ را اعالم کنند و جهت پایان بخشیدن

با انتقاد از تاخیر هفت ماهه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار 

با وجود پیگیری های مکرر از شورای اقتصاد درباره اعالم هر چه سریع تر نرخ  :اظهار کرد دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم

 .خرید تضمینی گندم، اما تا کنون این امر صورت نگرفته است

اسفند سال گذشته، بنیاد توانمندسازی گندمکاران طی نامه ای به مقام معظم رهبری از بی توجهی دولت نسبت  ۲۸وی افزود: در 

ه ضرر ب محصوالت کشاورزی ن محصول استراتژیک در سال حمایت از تولید داخل گالیه کردند، چراکه بازی با بازار بازرگانیبه ای

 .تولید تمام می شود

به گفته ایمانی؛ براساس قانون محصوالتی که مشمول خرید تضمینی هستند؛ همه ساله نرخ آن مطابق با تورم اعالمی از سوی بانک 

 .شروع فصل زراعی جدید باید اعالم شود مرکزی قبل از

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه گندم و کلزا از جمله محصوالتی هستند که معموال از آب سبز باران 

ناسی ظرهای غیرکارشبرای تولید آنها استفاده می شود و از طرفی بیشترین تولید گندم در مناطق پربارش است؛ بنابراین اظهار ن

 .مبنی بر آب بر بودن تولید گندم کذب است

به گفته وی؛ کشور با بحران جدی آب روبروست، بنابراین دولت باید پول کشت محصول را به کشاورزان دهد تا آنها از تولید امتناع 

 .نکنند، چراکه کشاورزی بدون کاشت معنا ندارد
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تنها شامل یخچال و خودرو نیست، بیان کرد: با توجه به سیاست های ابالغی مقام معظم  کاالی ایرانیایمانی با اشاره به اینکه 

رهبری مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی، انتظار می رود که حمایت های الزم از بیشترین محصوالتی که با زندگی روزمره افراد سرو 

 .و ابالغیه مقام معظم رهبری است اقتصاد مقاومتییاست کار دارد، صورت پذیرد چراکه تامین نیاز کشور از خارج، برخالف س

بهره وری و عمکلرد باید حمایت شود که بنده به عنوان  این مقام مسئول ادامه داد: تولید داخل از تمامی جوانب همچون قیمت،

 .تولیدکننده نسبت به تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نگران هستم

وی با اشاره به اینکه با گذشت چند روز از فصل برداشت افق روشنی پیش رو نیست، بیان کرد: هم اکنون گندمکاران در برخی 

ویل دادند، اما مبلغی حتی به نرخ سال گذشته دریافت نکردند که از این رو انتظار می رود با اعالم نقاط، گندم تولیدی خود را تح

هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم، تکلیف کشاورزان مشخص شود چراکه نبود تناسب میان نرخ خرید با تورم 

 .منجر به بدهکاری گندمکاران نسبت به تورم خواهد شد

انتظار می رود که تمامی خدماتی که از بخش  افزایش حقوق و دستمزد کارگران براساس تورم ته ایمانی؛ با توجه بهبه گف

 .گرفته می شود به همان نسبت افزایش یابد، در غیر این صورت کشاورزان، بدهکارِ تورم می شوند

نرخ خرید بر سر تولید گندم اظهار کرد: کشاورزان بارها  رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به عواقب تاخیر در اعالم

کاشتیم چراکه تولید برای ما هزینه دارد و اعالم کردند که اگر می دانستیم قرار است چه بالیی به سرمان بیاید، هرگز گندم نمی

 .بر نداردتاخیر در اعالم نرخ خرید جز واردات و پر کردن جیب کشاورزان آن سوی مرزها نتیجه دیگری در 

 .به گفته وی؛ با گذشت بیش از شش ماه از فصل کشت، خبری از اعالم نرخ های جدید خرید تضمینی نیست

ایمانی تصریح کرد: باوجود پیگیری های مکرر کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد، تشکل ها و خبرگزاری ها در مرداد ماه؛ 

د اعالم نشده و خبری از پول تحویلی به کشاورزان نیست که انتظار می رود تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدی

قبل از شروع برداشت در استان های دیگر، نرخ اعالم شود تا کشاورزان به امر کشت دلگرم شوند و خودکفایی گندم در سال 

 .حمایت از تولید نیز زیر سوال نرود

 ر در استمرار خودکفاییدرصدی نرخ خرید تضمینی گندم امری موث ۱۰افزایش 

اظهار   صنعت،تجارت و کشاورزی محمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

 .اعالم نشده است هنوز محصول استراتژیک،کرد: با وجود گذشت دو هفته از فصل برداشت گندم، نرخ خرید این 

وی افزود: براساس قانون تمامی محصوالتی که مشمول خرید تضمینی هستند، تا قبل از شروع سال زراعی جدید، نرخ خرید 

 .تضمینی محصوالت مطابق با تورم باید اعالم شود تا کشاورزان تکلیف خود را بدانند

نرخ خرید تضمینی محصول اعالم نشد تا کشاورزان بتوانند  شاعری ادامه داد: با گذشت هفت ماه از شروع سال زراعی جدید،

 .تصمیم گیری های الزم برای کشت و مدیریت داشته باشند

 .به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی؛ هم اکنون گندم تولیدی با نرخ سال گذشته از گندمکاران خریداری می شود

یان کرد: براساس آخرین آمار، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی وی با انتقاد از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم ب

افزایش چندانی نخواهد داشت که این امر ضربه مهلکی برای تولید گندم در سال های آتی است و می تواند خودکفایی را  ۹۶-۹۷

 .تحت تاثیر خود قرار دهد
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بیان کرد: این نرخ در مقایسه با سال گذشته حداقل  گندمدرصدی نرخ خرید تضمینی  ۱۰افزایش شاعری با اشاره به ضرورت 

درصد افزایش یابد تا کشاورزان برای تولید و استمرار خودکفایی انگیزه داشته باشند. براین اساس انتظار می رود هر چه  ۱۰باید 

 .سریع تر شورای اقتصاد به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تن دهد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴۹۷۷۲۷/%D۹%BE%D۸%B۳%D-۸%A۷ 
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 اقتصاد محصوال

 ایران اکونا – ۱۳۹۷فروردین / /  ۲۸سه شنبه , 

 اسامی محصوالت کشاورزی مشمول یارانه ارزی اعالم شد

جهاد کشاورزی گفت: عمده محصوالت وارداتی ما در بخش کشاورزی شامل ذرت، کنجاله سویا، جو و کود و سم است معاون وزیر 

 .تومانی صورت می گیرد ۳۸۰۰که واردات آنها با نرخ تمام شده دالر

خبرنگار اظهار کرد: عبدالمهدی بخشنده در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال 

 .است ارز نرخی تک قیمت قیمت ارز واردات محصوالت کشاورزی با همان 

وی افزود: براساس پیگیری وزیر جهاد کشاورزی و شخص رئیس جمهور برای آنکه قیمت نهادهای مصرفی بخش کشاورزی مانند 

با همان دالر  ها متاثر نشوند، قرار شد وارد کنندگان بخش کنجاله سویا و سایر موارد مورد نیاز بخش کشاورزی از این افزایش قیمت

تومانی بالفاصله به آنها عودت  ۴۰۰التفاوت خود را وارد کنند اما تمهیداتی اندیشیده شده تا مابه تومانی محصوالت مورد نیاز ۴۲۰۰

: فتگ شود،می صادراتی یارانه شامل محصوالتی چه که ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوالمعاون برنامه.شود

 سویا، کنجاله گیرد،می قرار استفاده مورد طیور و دام بخش در که بوده رتذ شامل کشاورزی بخش در ما وارداتی محصوالت عمده

 .تومان است ۳۸۰۰ود و سم را نیز شامل می شود که واردات آنها با نرخ تمام شده ک و جو

اکره حال مذشود، گفت: درباره برنج هنوز در بخشنده در پاسخ به سوال دیگر که آیا واردات برنج دیگر شامل ارز حمایتی دولت نمی

 .شودهستیم اما سایر محصوالت با قیمت تک نرخی ارز وارد می

وی در پاسخ به سوال دیگر درباره قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصوالت کشاورزی در سال زارعی جاری گفت: قیمت گندم 

 .شودالحساب از کشاورزان خریداری میهنوز به صورت علی

 اد تصویب نشده استقیمت گندم هنوز در شورای اقتص

ه نوبخت سخنگوی دولت، نرخ تضمینی گندم را به صورت قطعی اینک بر مبنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال دیگر

تومان اعالم کرده و گفته است که دولت توان پرداخت بیش از این را ندارد، آیا این امر مورد قبول وزارت جهاد کشاورزی است  ۱۳۰۰

حق قانونی وی است، اما باید توجه  این و بوده تومان ۱۳۰۰ گندم قیمت که کرده اشاره موضوع این به دولت سخنگوی فت: یا خیر، گ

 .داشت که هر قیمتی که برای گندم تعیین شود باید به تصویب شورای اقتصاد رسیده و ابالغ شود

باشد، ابتدا باید به تصویب شورای اقتصاد برسداما هنوز  تومان نیز ۱۳۰۰بخشنده افزود: در صورتی که قیمت خرید تضمینی گندم 

 .این شورای نرخ خرید تضمینی گندم )وسایر محصوالت کشاورزی( را به تصویب نرسانده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: شورای اقتصاد مدتی است که تشکیل جلسه نداده است. ما به طور مرتب پیگیر تشکیل 

الحساب گندم بخشنده ادامه داد: ما به صورت علی.برای تصویب نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هستیم جلسه این شورا

 .ایمهزار تن گندم را خرید تضمینی کرده ۵۰کنیم به طوری که تا یک روز گذشته کشاورزان را خریداری می

 پرداخت پول خرید تضمینی گندم از فردا

ها بیشتر یابد و حجم خرید این محصول در این ماهدم در اردیبهشت و خردادماه افزایش میوی افزود: سرعت خرید تضمینی گن

پرداخت خرید تضمینی کشاورزان از روز  :معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به زمان پرداخت مطالبات گندمکاران گفت.شودمی

 .و منتظر باشند تا نرخ نهایی گندم مشخص شود شود تا تولیدکنندگان نیز متضرر نشوندچهارشنبه هفته جاری آغاز می

http://iranecona.com/۸۳۱۱۶/%D۸%A7%D۸%B۳%D۸%A7%D9%۸ 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۳۰ : تاریخ

 دهد فارس از شرایط جوی کشور گزارش می

از شنبه بعدازظهر جمعه وزش باد شدید روی کشور عراق، سبب  غرب/ ورود سامانه بارشی تازهو شمال هوا در غربکاهش کیفیت 

شود که سبب کاهش دید افقی و بینی میغرب و غرب کشور نیز پیششود و این شرایط در مناطق شمالتولید گردوخاک می

  .کاهش کیفیت هوا خواهد شد

بینی هواشناسی امروز در اغلب مناطق کشور غیر از مناطق های پیش، بر اساس نقشهخبرگزاری فارسی به گزارش خبرنگار اقتصاد

درجه  ۱۰تا  ۸های ساحلی خزر محسوس و در حد شرق و جنوب شرق شاهد افزایش دما هستیم که این افزایش دما در استان

 .است

روز تا اواسط وقت روز آینده در برخی نقاط سواحل غربی دریای خزر و اردبیل وزش باد نسبتا شدید جنوبی رخ از بعد از ظهر ام

 .خواهد داد

 .دهد و در شمال شرق افزایش دما شدیدتر استروز جمعه در نیمه شرق کشور آسمان صاف است و افزایش دما رخ می

دهد و وزش باد شدید روی کشور غربی ابرناکی، وزش باد و بارش پراکنده رخ میهای البرز غرب و دامنهبعد از ظهر جمعه در شمال

ه شود کبینی میغرب و غرب کشور نیز پیششود و این شرایط بعد از ظهر جمعه در مناطق شمالعراق سبب تولید گردوخاک می

 .سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا خواهد شد

های زاگرس های بخش غربی و مرکزی البرز و دامنهور در مناطق شمالغرب، غرب، دامنهروز شنبه با ورود سامانه بارشی به کش

های خوزستان، ایالم و کرمانشاه به سبب وزش باد شدید دهد که در استانمرکزی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می

 .شودبینی میپدیده گردوخاک پیش

های ساحلی خزر کاهش محسوس دما و بارش باران در گیالن و مازندران رخ تانهمچنین روز شنبه با نفوذ هوای خنک و اس

نی بیهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و در ارتفاعات البرز مرکزی بارش برف پیشدهد؛ همچنین در شمال استانمی

 .شودمی

شود که این شرایط روز شنبه نیز حاکم است؛ بینی میپیشآسمان تهران فردا کمی ابری، بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی وزش باد 

 .درجه خواهد بود ۱۳و  ۲۲بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 

ترین مرکز استان و اردبیل با کمینه دمای یک درجه باالی صفر سردترین درجه باالی صفر گرم ۳۶روز آینده اهواز با بیشینه دمای 

 .مرکز استان خواهد بود

متر ثبت شد، میزان بارش در میلی 104.6فروردین ماه سال جاری،  ۲۴بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز  میانگین

درصد کمتر از بارش سال گذشته است؛  ۴۲.۵متر بود، بنابراین بارش سال جاری میلی ۱۸۲سال گذشته در این بازه زمانی 

متر و میلی ۷۳.۴زراعی متعلق به منطقه ایوان در استان ایالم به میزان  بیشترین میزان بارش در هفته بیست و چهارم سال

 .درجه زیر صفر بوده است ۵.۲سردترین منطقه اردبیل با دمای 

 .مشاهده کنند اینجا از را کشاورزیتوانند جزئیات بیشتری از خبرنامه هفتگی هواشناسی کاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۳۰۰۰۰۹۳۲ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۷/۰۱/۲۸ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می

بارش باران گاهی به وبلوچستان و یزد روز چهارشنبه در سیستان ادامه فعالیت سامانه بارشی در شرق کشور/ هشدار وقوع سیالب 

ان و قی از سیستها در مناطها و رودخانهشکل رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و آبگرفتگی معابر و احتمال سیالبی شدن مسیل

  .شودبینی میهایی از جنوب یزد پیشبلوچستان و بخش

یابی هواشناسی فردا از شدت فعالیت سامانه بارشی های پیش، براساس آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های زاگرس هایی از مرکز، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و دامنهنیمه شرقی، بخششود، ولی همچنان در برخی مناطق کاسته می

  .شودبینی میغرب کشور در برخی ساعات رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشدر غرب و شمال

است، بارش در مناطق سردسیر و  هایی از جنوب یزدها در مناطقی از سیستان و بلوچستان و بخشروز چهارشنبه شدت بارش

  .های خراسان شمالی و رضوی به صورت برف و باران خواهد بودکوهستانی استان

روز پنجشنبه فعالیت سامانه بارشی در مناطق شرقی کشور همچنان ادامه دارد و در برخی مناطق شرق کشور موجب رگبار 

  .شودپراکنده، رعد و برق و وزش باد می

ها و بارش باران گاهی به شکل رگبار، رعد و برق،وزش باد شدید،آبگرفتگی معابر و احتمال سیالبی شدن مسیلروز چهارشنبه 

 و سردسیر مناطق  شود؛ بارش دربینی میهایی از جنوب یزد پیشها در مناطقی از سیستان و بلوچستان و بخشرودخانه

 .است باران و برف صورت به رضوی و شمالی هایخراسان کوهستانی

  .شود خودداری هامسیل و هارودخانه حاشیه در توقف از های احتمالیشود جهت جلوگیری از خسارتتوصیه می

های کوهستانی نواحی ذکر شده ها و گردنهبینی بارش برف، احتمال لغزندگی و اختالل در حمل و نقل در جادهبا توجه به پیش

 .تجهیزات الزم، با کسب اطالع از وضعیت جاده نسبت به تردد در این مسیرها اقدام شود،بنابراین ضمن بکارگیری وجود دارد

های ساحلی خزر و اردبیل این از روز چهارشنبه تا جمعه در نیمه شمالی کشور روند افزایش دما خواهیم داشت که در استان

روز پنجشنبه خلیج فارس و تنگه هرمز به سبب وزش باد شود؛ از اواخر وقت امروز تا بینی میدرجه پیش ۱۲تا  ۸افزایش دما بین 

به سبب وزش باد شدید، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز  .شدید مواج خواهد بود

های تفریحی، یقشود در این مدت جهت تردد ایمن قاتوصیه می متر پیش بینی می شود؛ ۲تا  ۱.۵مواج است و ارتفاع موج بین 

آسمان تهران فردا کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد با احتمال .شناورهای سبک و نیمه سنگین احتیاط الزم به عمل آید

شود و اواخر وقت تهران و روزش پنجشنبه آسمان تهران صاف است؛ بیشینه و کمینه دما فردا در بینی میبارش پراکنده پیش

درجه باالی  ۳۲درجه باالی صفر و بوشهر با بیشینه دمای  ۳۳فردا بندرعباس با بیشینه دمای  .اهد بوددرجه خو ۵و  ۱۵تهران 

  .درجه زیر صفر سردترین مرکز استان خواهد بود ۴صفر گرمترین مراکز استان و شهرکرد با کمینه دمای 

متر ثبت شد، میزان بارش در میلی ۱۰۴.۶جاری، فروردین ماه سال  24میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

درصد کمتر از بارش سال گذشته است؛  ۴۲.۵متر بود، بنابراین بارش سال جاری میلی ۱۸۲سال گذشته در این بازه زمانی 

تر و ممیلی ۷۳.۴بیشترین میزان بارش در هفته بیست و چهارم سال زراعی متعلق به منطقه ایوان در استان ایالم به میزان 

 .درجه زیر صفر بوده است ۵.۲سردترین منطقه اردبیل با دمای 

 .مشاهده کنند از اینجارا  توانند جزئیات بیشتری از خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزیکاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۲۸۰۰۱۰۷۳ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

 اند هزار نفر از استان خوزستان مهاجرت کرده ۸۰بیش از 

  .شده استخوزستان فراتر از عدد اعالمآمار مهاجرت از 

من دیگر هیچ امیدی به آینده ندارم، اگر کاری در تهران پیدا شود، حاضر هستم » :مرتضی سیمیاری-سیاست و دیپلماسی-ایانا

این « بدهم. توانم با این شرایط ادامهقدر باال است که نمیهای نفس کشیدن آنام را بردارم و اینجا را ترک کنم. هزینهخانواده

  .روایت یکی از مدیران استانداری استان خوزستان است

ای برای ادامه کار نیست. هم کارمندان و هم کشاورزان به ماندن در این استان برای من هیچ سودی ندارد، هیچ انگیزه»گوید: او می

 «داشته از این استان رفته است! پولهایی هستند تا بتوانند از اینجا بروند؛ درواقع هرکسی که دنبال راه

های کشور، در حال نابودی است. گرمای هوا، شوری آب حاصل از ساخت سد ترین و حاصلخیزترین استانخوزستان یکی از پرآب

رویه باعث خالی شدن شهرها از نیروهای بی مهاجرتشوند، اما در استان محسوب می مهاجرتگتوند و ریزگردها سه عامل اصلی 

 ماندگان شده است.و ناامیدی میان باقی بخش خصوصیگذاری مایه، عدم سرمایهکیفی، خروج سر

 شده در بیابانر شوری آب با سرهای بریدههایی که روزگاری نماد سرسبزی استان بوده و حاال به خاطوهوا، نخلوضعیت تراژیک آب

 ها نام اهواز را جهانی کرده است.درپی مدارس و ادارهو کیفیت بسیار پایین آب و تعطیلی پی برقرهاشده و قطعی 

سی را به این استان بازکرده است. هر بار هم از طرحی برای بهتر شدن شرایط وضعیت نامساعد خوزستان بارها پای مقامات سیا

ای برای طرح کمربند سبز در اطراف طور مثال بودجهکاره به حال خود رها شده است. بهبرداری شده، اما پس از مدتی نیمهپرده

هکتار  ۸۰۰تصویب شد، طرحی که امروز پس از گذشت شش سال،  ۱۳۹۱شهر اهواز در سال  شهرداریشهر اهواز به مسئولیت 

 در شرایط نامطلوبی قرار دارند. خاکآبیاری و شکنندگی  مشکالتمانده است که به علت نهال کاشته شده از آن باقی

اگر به همین وضع ادامه »گوید: لی مهاجرت در خوزستان است، اما عیسی کالنتری مینداشتن حداقل شرایط برای زیستن عامل اص

میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. سرانه آب  ۵۰درصد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل  ۷۰دهیم حدود 

 «میلیارد مترمکعب رسیده است. ۱۰۰تجدیدپذیر کشور به 

 فتندهزار نفر ر ۸۰

برای « آوریتاب»ای تحت عنوان زیست حضور داشت، اعالم کرده بود بودجهدر سازمان محیط معصومه ابتکاردر دورانی که 

ها و مدارس، بندی خانهای که قرار بود به عایقشده، بودجهبوم و امکان حیات سالم برای شهروندان در نظر گرفتهزیستانطباق 

 های تهویه مطبوع اختصاص داده شود؛ اما تا به حال تخصیصی صورت نگرفته است.ونقل عمومی و دستگاهتأمین وسایل حمل

شده و لارسا هیئت دولتدوباره درخواستی برای »گوید: می« ایانا»ریزی استاندار خوزستان به برنامه معاونامید حاجتی 

حلی برای مهاجرت در استان پیدا شود، زیرا با شرایط موجود باید راه»گوید: حاجتی می« زودی روی دهد.امیدواریم این اتفاق به

 «کسی حاضر نیست در استان بماند.

گوید: می بارهخوزستان بیشترین میزان مهاجرت و خروج از استان را طی دو سال گذشته در کشور داشته است. حاجتی دراین

 «هزار نفر خالص مهاجرت در استان بوده است. ۸۰شده و میزان « مهاجر فرست»خوزستان »

 داند.حاجتی گرمای باالی استان و گرد غبار و شرایط مرزی استان را عامل اصلی مهاجرت می
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هزار نفر  ۵۵را تجربه کرده،  جنگو  انقالبکه کشور دو دوره وقوع  ۱۳۷۵تا  ۱۳۵۵های دهد بین سالبررسی مرکز آمار نشان می

نشان  ۱۳۹۷تا ابتدای سال  ۱۳۹۵های هزارنفری فقط مابین سال ۸۰اند و آمار خروج بیش از مهاجرت کرده استان خوزستاناز 

بوده  جنگ تحمیلیو  انقالب اسالمیمراتب بدتر از دو دوره بحرانی وقوع به استان خوزستانهاجرت در دهد وضعیت ممی

نیز « امنیت ملی»ر مردم از یک استان استراتژیک مانند خوزستان یک فاجعه برای گیاست.حاجتی اعتقاد دارد خروج چشم

 شود.محسوب می

مهاجرت در استان خوزستان در مرز »گفته بود: « خانه ملت»سایت وگو با وبشریعتی عضو مجمع نمایندگان خوزستان در گفت

شود و دود مهاجرت از این استان به چشم محسوب می ایرانافتگی نیتوانم بگویم استان خوزستان نماد توسعهفاجعه قرار دارد و می

 «همه خواهد رفت.

 ایممرثیه خوزستان را خوانده

شود که خوزستان را شبیه هایی پر میها و فیلمکسهای مجازی از عکند، شبکههر بار پدیده گردوغبار در خوزستان شدت پیدا می

شود. فعاالن باره شهر از جمعیت خالی مییکهای هالیوودی که بهدهند. درست شبیه فیلمشهری بدون سکنه نشان می

ی سهای مختلف سعی دارند تا صدای خوزستان را به گوش مقامات سیاهاست با برپایی کمپینزیست استان خوزستان سالمحیط

 المللی برسانند.در تهران و حتی نهادهای بین

خواسته بود تا کارون را ثبت جهانی کند. همچنین کمپین  یونسکواز « است ایرانفریاد کارون، فریاد همه رودهای »کمپین 

است. سدی که با محاسبات غلط فنی آب کارون را « گتوند»سازی وضعیت سد نمکی به دنبال شفاف« شادگان را نجات دهیم»

 این استان را به مرحله نابودی کشیده است. کشاورزیر کرد و شو

آمار »د: گویمی« ایانا»زیست استان خوزستان درباره پدیده مهاجرت ویران بار در خوزستان به مجتبی گهستونی فعال محیط

 «است. دولتشده از سوی مهاجرت از استان خوزستان فراتر از عدد اعالم

از این زیست باعث گران شدن زندگی در این استان شده و همه تمایل دارند تا بار محیطوضعیت اسف»گهستونی اعتقاد دارد: 

 «منطقه خارج شوند.

زمان با رفع و دهد با رسیدن یک منطقه به این اندازه از شکنندگی، همهای اجرا شده در شرایط مشابه در جهان، نشان میبرنامه

شود، اما گهستونی معتقد است و هدررفت آب، حفظ جمعیت ساکن در منطقه نیز بسیار مهم می خاککاهش موانع فرسایش 

تعارضات قومی و »زیست کند به گفته این فعال محیطای وجود دارد که از مهاجرت از استان استقبال میهای پشت پردهدست

را در دست دارد، باعث شده تفکری در کشور از مهاجرت در این استان  اقتصاد کشوردر این منطقه که دینامیزم  نفتوجود 

 «استقبال کند.

که به عقیده کارشناسان حفظ جمعیت پویا داند. درحالیسازی جمعیت در خوزستان را یکی دیگر از عوامل مینی یکدستگهستو

شود. طی اعتراضات سال گذشته در استان خوزستان یکی از مطالبات ای محسوب میدر هر منطقه« امنیت ملی»یکی از عوامل 

های استان و رود کارون و حل مسئله ریزگردها بوده است. احیای تاالبجدی ساکنان شهرهای اهواز، ایذه و مسجدسلیمان 

های ریز گرد داخلی کند. تواند کمک مهمی به بهبود مدیریت کانونهای زیرزمینی میرویه از آبطور توقف برداشت بیهمین

 «ه را ندارد.بودجه الزم در این زمین»گوید: زایی کشور میکارگروه ملی مبارزه با ریز گرد و بیابان

الزم تأمین شود، اما روند پیشرفت کند است و مرثیه  بودجههایی در استانداری صورت گرفته تا تالش»گهستونی اعتقاد دارد: 

 «از استان نیز باشیم. ایم و باید منتظر مهاجرت بیشتراستان را خوانده
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مسئوالن « گردانیم.دوباره خوزستان را به وضعیت مطلوب بازمی»گوید: می حسن روحانیشود، تر میروز گرمخوزستان روزبه

ها این روزها بیش دانند این استان را نباید به حال خود رها کرد، اما مردم خوزستان به آینده امیدی ندارند، آنخوبی میسیاسی به

 .ها تغییر دهدانتظار دستورات رسیده از تهران باشند، نگاهشان به آسمان است شاید قطره بارانی شرایط را برای آناز آنکه چشم

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%B۳%DB%۸C% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

 اند هزار نفر از استان خوزستان مهاجرت کرده ۸۰بیش از 

  .شده استاز عدد اعالمآمار مهاجرت از خوزستان فراتر 

من دیگر هیچ امیدی به آینده ندارم، اگر کاری در تهران پیدا شود، حاضر هستم » :مرتضی سیمیاری-سیاست و دیپلماسی-ایانا

این « توانم با این شرایط ادامه بدهم.قدر باال است که نمیهای نفس کشیدن آنام را بردارم و اینجا را ترک کنم. هزینهخانواده

  .ایت یکی از مدیران استانداری استان خوزستان استرو

ای برای ادامه کار نیست. هم کارمندان و هم کشاورزان به ماندن در این استان برای من هیچ سودی ندارد، هیچ انگیزه»گوید: او می

 «داشته از این استان رفته است! پولهایی هستند تا بتوانند از اینجا بروند؛ درواقع هرکسی که دنبال راه

های کشور، در حال نابودی است. گرمای هوا، شوری آب حاصل از ساخت سد ترین و حاصلخیزترین استانخوزستان یکی از پرآب

یروهای رویه باعث خالی شدن شهرها از نبی مهاجرتشوند، اما در استان محسوب می مهاجرتگتوند و ریزگردها سه عامل اصلی 

 ماندگان شده است.و ناامیدی میان باقی بخش خصوصیگذاری کیفی، خروج سرمایه، عدم سرمایه

 شده در بیابانن بوده و حاال به خاطر شوری آب با سرهای بریدههایی که روزگاری نماد سرسبزی استاوهوا، نخلوضعیت تراژیک آب

 ها نام اهواز را جهانی کرده است.درپی مدارس و ادارهو کیفیت بسیار پایین آب و تعطیلی پی برقرهاشده و قطعی 

بارها پای مقامات سیاسی را به این استان بازکرده است. هر بار هم از طرحی برای بهتر شدن شرایط وضعیت نامساعد خوزستان 

ای برای طرح کمربند سبز در اطراف طور مثال بودجهکاره به حال خود رها شده است. بهبرداری شده، اما پس از مدتی نیمهپرده

هکتار  ۸۰۰تصویب شد، طرحی که امروز پس از گذشت شش سال،  ۱۳۹۱شهر اهواز در سال  شهرداریشهر اهواز به مسئولیت 

 در شرایط نامطلوبی قرار دارند. خاکآبیاری و شکنندگی  مشکالتمانده است که به علت نهال کاشته شده از آن باقی

ر به همین وضع ادامه اگ»گوید: نداشتن حداقل شرایط برای زیستن عامل اصلی مهاجرت در خوزستان است، اما عیسی کالنتری می

میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. سرانه آب  ۵۰درصد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل  ۷۰دهیم حدود 

 «میلیارد مترمکعب رسیده است. ۱۰۰تجدیدپذیر کشور به 

 هزار نفر رفتند ۸۰

برای « آوریتاب»ای تحت عنوان زیست حضور داشت، اعالم کرده بود بودجهدر سازمان محیط معصومه ابتکاردر دورانی که 

ها و مدارس، بندی خانهای که قرار بود به عایقشده، بودجهت سالم برای شهروندان در نظر گرفتهبوم و امکان حیاانطباق زیست

 های تهویه مطبوع اختصاص داده شود؛ اما تا به حال تخصیصی صورت نگرفته است.ونقل عمومی و دستگاهتأمین وسایل حمل

شده و ارسال هیئت دولتدوباره درخواستی برای »گوید: می« ایانا»ریزی استاندار خوزستان به برنامه معاونامید حاجتی 

حلی برای مهاجرت در استان پیدا شود، زیرا با شرایط موجود باید راه»گوید: حاجتی می« زودی روی دهد.ن اتفاق بهامیدواریم ای

 «کسی حاضر نیست در استان بماند.

گوید: باره میخوزستان بیشترین میزان مهاجرت و خروج از استان را طی دو سال گذشته در کشور داشته است. حاجتی دراین

 «هزار نفر خالص مهاجرت در استان بوده است. ۸۰شده و میزان « مهاجر فرست»خوزستان »

 داند.حاجتی گرمای باالی استان و گرد غبار و شرایط مرزی استان را عامل اصلی مهاجرت می

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D9%84
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%BE%D9%88%D9%84
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://www.iana.ir/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87+%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87+%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/tags/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

هزار نفر  ۵۵را تجربه کرده،  جنگو  انقالبکه کشور دو دوره وقوع  ۱۳۷۵تا  ۱۳۵۵های دهد بین سالبررسی مرکز آمار نشان می

نشان  ۱۳۹۷تا ابتدای سال  ۱۳۹۵های هزارنفری فقط مابین سال ۸۰اند و آمار خروج بیش از مهاجرت کرده استان خوزستاناز 

بوده  جنگ تحمیلیو  الب اسالمیانقمراتب بدتر از دو دوره بحرانی وقوع به استان خوزستاندهد وضعیت مهاجرت در می

نیز « امنیت ملی»گیر مردم از یک استان استراتژیک مانند خوزستان یک فاجعه برای است.حاجتی اعتقاد دارد خروج چشم

 شود.میمحسوب 

مهاجرت در استان خوزستان در مرز »گفته بود: « خانه ملت»سایت وگو با وبشریعتی عضو مجمع نمایندگان خوزستان در گفت

شود و دود مهاجرت از این استان به چشم محسوب می ایراننیافتگی توانم بگویم استان خوزستان نماد توسعهفاجعه قرار دارد و می

 «همه خواهد رفت.

 ایممرثیه خوزستان را خوانده

شود که خوزستان را شبیه هایی پر میها و فیلمهای مجازی از عکسکند، شبکههر بار پدیده گردوغبار در خوزستان شدت پیدا می

شود. فعاالن باره شهر از جمعیت خالی مییکهای هالیوودی که بهدرست شبیه فیلمدهند. شهری بدون سکنه نشان می

های مختلف سعی دارند تا صدای خوزستان را به گوش مقامات سیاسی هاست با برپایی کمپینزیست استان خوزستان سالمحیط

 المللی برسانند.در تهران و حتی نهادهای بین

خواسته بود تا کارون را ثبت جهانی کند. همچنین کمپین  یونسکواز « است ایرانرودهای فریاد کارون، فریاد همه »کمپین 

است. سدی که با محاسبات غلط فنی آب کارون را « گتوند»سازی وضعیت سد نمکی به دنبال شفاف« شادگان را نجات دهیم»

 ه است.این استان را به مرحله نابودی کشید کشاورزیشور کرد و 

آمار »گوید: می« ایانا»زیست استان خوزستان درباره پدیده مهاجرت ویران بار در خوزستان به مجتبی گهستونی فعال محیط

 «ت.اس دولتشده از سوی مهاجرت از استان خوزستان فراتر از عدد اعالم

زیست باعث گران شدن زندگی در این استان شده و همه تمایل دارند تا از این بار محیطوضعیت اسف»گهستونی اعتقاد دارد: 

 «منطقه خارج شوند.

زمان با رفع و دهد با رسیدن یک منطقه به این اندازه از شکنندگی، همهای اجرا شده در شرایط مشابه در جهان، نشان میبرنامه

شود، اما گهستونی معتقد است و هدررفت آب، حفظ جمعیت ساکن در منطقه نیز بسیار مهم می خاکوانع فرسایش کاهش م

تعارضات قومی و »زیست کند به گفته این فعال محیطای وجود دارد که از مهاجرت از استان استقبال میهای پشت پردهدست

را در دست دارد، باعث شده تفکری در کشور از مهاجرت در این استان  کشوراقتصاد در این منطقه که دینامیزم  نفتوجود 

 «استقبال کند.

که به عقیده کارشناسان حفظ جمعیت پویا داند. درحالیسازی جمعیت در خوزستان را یکی دیگر از عوامل میگهستونی یکدست

سال گذشته در استان خوزستان یکی از مطالبات  شود. طی اعتراضاتای محسوب میدر هر منطقه« امنیت ملی»یکی از عوامل 

های استان و رود کارون و جدی ساکنان شهرهای اهواز، ایذه و مسجدسلیمان حل مسئله ریزگردها بوده است. احیای تاالب

کند. های ریز گرد داخلی تواند کمک مهمی به بهبود مدیریت کانونهای زیرزمینی میرویه از آبطور توقف برداشت بیهمین

 «بودجه الزم در این زمینه را ندارد.»گوید: زایی کشور میکارگروه ملی مبارزه با ریز گرد و بیابان

مین شود، اما روند پیشرفت کند است و مرثیه الزم تأ بودجههایی در استانداری صورت گرفته تا تالش»گهستونی اعتقاد دارد: 

 «ایم و باید منتظر مهاجرت بیشتر از استان نیز باشیم.استان را خوانده
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مسئوالن « گردانیم.دوباره خوزستان را به وضعیت مطلوب بازمی»گوید: می حسن روحانیشود، تر میروز گرمخوزستان روزبه

ها این روزها بیش دانند این استان را نباید به حال خود رها کرد، اما مردم خوزستان به آینده امیدی ندارند، آنخوبی میسیاسی به

 .ها تغییر دهدبه آسمان است شاید قطره بارانی شرایط را برای آن انتظار دستورات رسیده از تهران باشند، نگاهشاناز آنکه چشم

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%B۳%DB%۸C% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 بیمه خرس راهی برای حفاظت است 

 های ایران در هر استان کارگروه دارد کمیته ملی حفاظت از خرس

های کشاورزی و تلف کردن واسطه تخریب زمینویژه بهها با جامعه انسانی بهواسطه تعارضات جدی آنای بهبیمه خرس سیاه و قهوه

زیست در همان دوره سوی دفتر شکار و صید مطرح شد، برخی کارشناسان محیطگونه در یکی دو سال اخیر از ها توسط ایندام

شده و پس از بررسی و ارزیابی، آن را به سایر مناطق تسری داد. گونه باید ابتدا در یک پایلوت کار انجامعنوان کردند برای بیمه این

 ن یک امر کارشناسی شده است؟ در روزهای اخیر بار دیگر موضوع بیمه خرس خبرساز شده است، اما آیا ای

« ایانا»باره به دراین ایرانهای وحش و آبزیان داخلی و دبیر کمیته ملی حفاظت از خرسزاده کارشناس دفتر حیاتپیمان ولی

ین های اانسانی دارند از بین بردن زمینه جامعههای گسترده با هایی که تعارضهای حفاظت و مدیریت گونهگوید: یکی از روشمی

توجهی دامنه تعارض را کاهش داده و جامعه و پلنگ بیمه توانسته است به نحو قابل یوزپلنگافزاید: درباره تعارض است.او می

 ای نیز انجام دهیم.اه بلوچی و قهوهرو ما درصددیم این کار را در خصوص خرس سیانسانی را به حفاظت تشویق کند ازاین

گذار صورت های اولیه با یکی دو بیمهدهد: توافقگذار در این خصوص خبر داده و ادامه میبیمه ۲۲وگو با این مقام مسئول از گفت

 ای و سیاه در حال اتمام است.گرفته و کار بیمه خرس قهوه

شود، به این معنا که اگر براثر گوید: در سطح اول خود گونه بیمه میشود، میاو با اشاره به اینکه بیمه خرس در دو سطح انجام می

هایی را بیمه خواهد بود. در سطح دوم نیز اگر خرس خسارت پوششای یا هر اتفاق دیگری خرس کشته شود، تحت جاده تصادف

 پردازد.های مرتبط با آن را میو یا دام مردم بومی بزند، شرکت بیمه خسارت محصوالت کشاورزیبه 

شود و این در حالی است های سیاه محدود و تنها به سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان مربوط میپراکنش خرس

های سیاه با توجه به ای شدن این بیمه و قرار گرفتن اولویت خرساستان است. آیا دومرحله ۲۲ی در اهای قهوهکه زیستگاه خرس

 توانست در اولویت قرار گیرد؟محدودیت زیستگاه و درخطر انقراض قرار داشتن می

کنند. در کنار آن بیشترین چالش  ها مایل بودند درباره هر دو گونه ورود پیداگذاران آنوگو با بیمهدهد: در گفتزاده پاسخ میولی

ای را تلف قهوه هایخرس سم دادن با گونه با جامعه انسانی است، برخی از محلی هاای تعارضات اینتا در خصوص خرس قهوه

 کنند تا خسارت به محصوالتشان را از بین ببرند.می

گردد. برخی دامداران پراکنش گسترده آن بازمی شده است، بههایی که درباره بیمه پلنگ در زمان اجرا مطرحیکی از چالش

اند. ه و در صف دریافت قرارگرفتهبود زیاد اند هزینه تلفات دام خود را دریافت کنند؛ زیرا حجم شکایتهرمزگانی هنوز موفق نشده

خسارت خود را دریافت کنند؟ توانند چیزخوار، کشاورزان و دامداران میعنوان گونه همهآیا به همین ترتیب درباره بیمه خرس به

شده است که همه های ایران تشکیلزیست، کمیته ملی حفاظت از خرسگوید: در سازمان حفاظت محیطاین مقام مسئول می

 کرده رتراحت پلنگ و یوز نظیر مواردی به نسبت را گذاربیمه با ارتباط کمیته این تشکیل. دهدمی انجام را موارد مربوط به خرس

 کارگروه. بفرستند پرونده نیست نیاز بیفتد اتفاقی استانی هر در که دارد کارگروه یک استانی هر در ملی میتهک. است

تر است تا شده و روند شفافدهد. این ساختار در سطح کشور انجامبوده و به بیمه می خرس طرف از تلفات که دهدمی تشخیص

 های کشاورزان و دامداران را پرداخت کنیم.بتوانیم خسارت
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دهد و عنوان های اولیه با هواپیمایی کشوری در خصوص قرار گرفتن تصویر خرس روی هواپیماها خبر میاو همچنین از توافق

 اند تا بتوانیم یک حرکت جمعینیز به کمپین ما برای حفاظت از خرس پیوسته علی داییدان و ورزشکارانی مانند کند: هنرمنمی

 برای حفاظت از این گونه انجام دهیم.

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%AC%D۸ 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۵تاریخ: 

 درصدی بارش نسبت به وضعیت نرمال ۴۸کاهش 

ها گرفت، اما امسال میزان بارشها در کشور صورت میدرصد بارش ۸۰رئیس مرکز خشکسالی،گفت:با توجه به آنکه تاکنون باید 

 .درصد نسبت به وضعیت نرمال کمتر است ۴۸

، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار صادق ضیائیان رئیس مرکز خشکسالی در گفت

ترین سال کنیم، اظهار کرد: در طول دوره آماری، امسال خشکاشاره به اینکه امسال در طول دوره آماری بدترین شرایط را طی می

 .شود که در آینده وضعیت بهبود پیدا نخواهد کردبینی میرا تجربه خواهیم کرد و همواره پیش

درصد نسبت به وضعیت نرمال کمتر است، افزود: براین اساس بدترین سال در طول دوره  ۴۸ها وی با اشاره به اینکه میزان بارش

 ۱۸۶ها میزان بارندگیمتوسط رو بودیم؛ که با مشکل کمبود بارش در کشور روبه ۸۶آماری را تجربه خواهیم کرد، چرا که در سال 

 .میلی متر بارش داشتیم ۹۷تا  ۹۶میلی متر بود، در حالیکه امسال تنها 

ها را در فصل بارش در اغلب گرفت، اما متأسفانه عمده بارشها در کشور صورت میدرصد بارش ۸۰ضیائیان ادامه داد: تاکنون باید 

 .ایمکشور از دست داده

 .درصد بارندگی در فصل بهار کمتر از حد نرمال باشد ۲۰شود که بینی میپیشبه گفته این مقام مسئول 

، باید در های زیرزمینیآب وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از کشت بهاره محصوالت آب بر، گفت: با توجه به کاهش ذخایر

مختلف همچون اصالح الگوی کشت بخش کشاورزی به سمت و سوی تغییر تکنولوژی نوین آبیاری، تکنولوژی تغییر واریدهای 

 .پیش رویم

های چرخش آب و همچنین تغییر الگوی کشت از رئیس مرکز خشکسالی مدیریت آب، گفت: نوع مصرف، افزایش چرخه، سیکل

 نشود و در کشور ما نیز باید این امر برای خروج از بحراجمله راهکارهایی است که در دنیا برای مقابله با خشکسالی استفاده می

 .فعلی استفاده شود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۰۱۱۶/%DA%A۹%D۸%A۷%D۹% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۸تاریخ: 

 محصوالتِ روستایی و حفظ آیین گذشتگانتوسعه گردشگریِ بوم گردی، حمایت از 

 .ای است که گردشگری کشور با اتکای به آن، مواهب بسیاری کسب خواهد کردبوم گردی فرصت ویژه

های ها و فرصتصنعت گردشگری از ظرفیت ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

ریزی کشورهای توسعه یافته و گاهی در حال توسعه، حامل توفیقات های اخیر با برنامهرود که در دههبالقوه و ویژه ای به شمار می

، پیش از این نیز گزارشات بسیاری تنظیم و منعکس شده ضرورت توسعه گردشگریدر ارتباط با .است اقتصادی بسیاری بوده

 .است اما موضوعِ گردشگری مبتنی بر بوم گردی، آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است

ون اصلی آن به سیر و در حوزه هایی معطوف می شود که کان جذب توریسمبوم گردی یا اکوتوریسم در حوزه گردشگری، به 

 .سیاحت در طبیعت و روستاها و همراهی کردنِ آداب و سنن و شیوه زندگی پیشینیان متمرکز می شود

فصل این  ۴در این میان، برخی کشورها، همچون ایران از فرصت های بسیاری در این حوزه برخوردار هستند و با توجه به طبیعت 

 .ن در سایه این فرصت و ظرفیت بالقوه ویژه ، به توفیقات بسیاری نائل شدمرز و بوم و بافت طبیعی متنوع می توا

درجه ای در میان دو نقطه سردسیری و گرمسیری ایران جستجو کرد و  ۳۰نمونه بارز این امر را می توان در اختالف دمای حداقل 

نند، کا از سیستم های سرمایشی استفاده میبه تعبیر دیگر در یک زمان مشترک آنچنان که عده ای از مردم برای مقابله با گرم

کنند و این فرصت ویژه، ظرفیتی است که با برنامه ریزی دقیق بخش دیگری از مردم این مرز و بوم در برف و یخبندان زیست می

 .تواند به سکوی پرتابی برای ایران در حوزه گردشگریِ اکوتوریسم مُبَدَل شودمی

وجه به موضوع بوم گردی بیش از پیش تقویت شده اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله خوشبختانه در سالیان اخیر ، ت

، عشایری، ماجراجویانه و غیره گردشگری روستاییاکوتوریسم در ایران به شاخه های متعددی همچون .بسیاری احساس می شود

های ای اندک از ظرفیتش، تاالب میانکاله، تنها نمونهسفرهایی همچون تور پرنده نگری، بازدید از جنگل را.شودتقسیم بندی می

های ویژه و بالقوه کشورمان ، بخش دیگر از فرصتهای روستاییاقامتگاه.رودکثیر این مرز و بوم در حوزه اکوتوریسم به شمار می

 .ه می شودای که از آن به عنوان بازیگران جدید گردشگری نام بردرود، حوزهدر عرصه بوم گردی به شمار می

های لوکس و چند ستاره تلقی کرد که در صورت اتخاذ تدابیر توان در نقطه مقابل هتلچنینی را میبه واقع، مراکز اسکان این

، فرهنگ غنی این مرز و بوم و توسعه گردشگری کشور در پِی خواهد اقتصاد روستاییهوشمندانه، دستاوردهای بسیاری را برای 

کنند و با تقویت آن، مهاجرت از روستاها دلیلی نخواهد داشت، روستاها را بصورت چشمگیری متحول می مراکزی که اقتصاد.داشت

چنینی، فرهنگ غنی روستاهای کشورمان و همچنین آداب و سنن از سوی دیگر با حیات و بقای روستاها و مراکز اسکان این

دهد، جذابیت این مراکز برای گردشگران شواهد نشان می.منحصر به فرد آنها نیز به نحو شایسته ای حفظ و حراست می شود

ای هخارجی بسیار باالست و در صورت برنامه ریزی هوشمندانه می توان گردشگران بسیاری را از اقصی نقاط جهان، جذب اقامتگاه

محمد رضا شاملو،  چندی پیش،.روستایی کرد و نخستین دستاورد این موفقیت در ارزآوری برای کشورمان مشهود و ملموس است

معاون عمرانیِ روستاییِ بنیاد مسکن در گفت و گویی با رسانه ها در ارتباط با جایگاه و نقش سازنده بوم گردی و تسهیل شرایط 

و دامپروری و ورود کشاورزی برای اقامت گردشگران در خانه های روستایی اظهار کرد: با توجه به بحران خشکسالی و کاهش رونق 

های نوین و برخی از تغییرات اجتماعی و فرهنگی،گردشگری بوم گردی، فرصتی ویژه برای حفظ و احیای مناطق روستایی فناوری 

گوید؛ مطابق برنامه توسعه چهارم، آنچنان که این مقام مسئول می.چنینی محسوب می شودو حصول تحول اقتصادی در مناطق این

روستایی و تدارک تسهیالت تشویقی با هدف توسعه هر چه بیشتر و تجهیز هزار واحد مسکونی در حوزه های  200نوسازی 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

اقامتگاه های بوم گردی در دستور کار قرار دارد و تالش می شود با تکیه بر ظرفیت های تبلیغی، در معرفی چنین مراکزی به 

های شغلی قَطعِ به یقین، فرصت در صورت تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این عرصه،.موفقیت های هر چه بیشتری نائل شد

پخت و عرضه غذاهای محلی، تنها نمونه کوچکی از .در مناطق روستایی نیز به میزان قابل توجهی، تقویت و توسعه پیدا خواهد کرد

فرصت های پیش رو در بخش گردشگری روستایی به شمار می رود که در کنار آن با افزودن افراد راهنما، تولید صنایع دستی 

 .لی، بیش از پیش به عمق ظرفیت های موجود در این عرصه پِی خواهیم بردمح

با در نظر گرفتن این واقعیت که بخش عمده جذابیت گردشگری ایران زمین به حوزه فرهنگی و سنتی معطوف می شود ) زیرا 

، طبیعتا  ( ز جهان موفق نبودهایران در حال حاضر از حیث گردشگری در تامین زیرساخت های مبتنی بر تکنولوژی و فناوری رو

 .بوم گردی فرصتی است که به میزان قابل توجهی پرکننده خأل ها و کاستی های موجود در بخش گردشگری است

 بوم تِتقوی و توسعه است، عرضه قابل و تولید روستایی هایحوزه در با توجه به این واقعیت که بخشی از کاال و محصوالت ایرانی

 .نیز به شمار خواهد رفت کاالی ایرانیحمایت از  گردی، مصداقی از

و محورهای  حمل و نقلامید آن می رود با توجه هر چه بیشتر دستگاه های ذی ربط و تامین زیرساخت های مربوطه همچون 

مواصالتی به مراکز روستایی مراکزی) با حفظ فرصت ها و ظرفیت های زیست محیطی ( شاهد تحوالت و موفقیت های هر چه 

 .بیشتری در این نوع خاص از گردشگری باشیم

https://www.yjc.ir/fa/news/۲۴۳۴۶۵۰/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸% 
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 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

 آثار گرانی رخ نمود 

 تومان افزایش یافت  ۸6۰۰قیمت عرضه مرغ تازه در بازار آزاد به 

دالر و باال رفتن ناگهانی قیمت ارز  ۲۰۰که حدود چهار روز کاری از اعالم نرخ چهار هزار و درحالی :شیرین سعیدی-کشاورزی-ایانا

که امروز قیمت طوریخصوص در حوزه دام و طیور گذاشته است. بهرسد افزایش دالر تأثیراتش را بازار بهگذرد، اما به نظر میمی

  .فروردین( افزایش داشته است ۲۲شنبه تومان )نسبت به چهار ۱۵۰مرغ در بازار آزاد حدود 

های عرضه مواد پروتئینی تغییر محسوسی نداشته است. فقط در بار و غرفههرچند بازه قیمتی در مورد مرغ تازه در میادین تره

 شتههای قیمتی جزئی وجود داها و عرضه محصوالت تخصصی مواد پروتئینی )ران، سردست، بال و گردن و...( نوسانبرخی بخش

بوده اما امروز قیمت عرضه مرغ تازه  ۵۰۰تا هشت هزار و  ۴۰۰است.قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه روز چهارشنبه حدود هشت هزار و 

 تومان افزایش یافت. ۶۰۰در بازار آزاد به هشت هزار و 

تومان است. مرغ منجمد پاک  ۳۴۰ تومان تا هشت هزار و ۲۹۰بار برای مرغ تازه درسته بین هفت هزار و بازه قیمتی در میادین تره

بار افزایش هم در میادین تره گوشت قرمزتومان عرضه شده، البته قیمت  ۹۰۰تا پنج هزار و  ۷۰۰شده هم حدود پنج هزار و 

 قابل گزارشی ذکر نشده است. محسوس یا

گذاری شده است، هزار تومان قیمت ۵۴هزار تومان تا  ۲۵های مختلف( از کیلویی شده )قسمتبندیقیمت گوشت گوسفندی بسته

است گوشتی که  داشته افزایش قیمتبندی نشده روی پیشخوان، بین سه تا هفت هزار تومان تازه گوسفندی بسته گوشتاما 

 شده و به گفته فروشندگان کشتار روز است و هنوز گرم است.گذاری هزار تومان قیمت ۶۰تا  ۳۸بین 

هزار  ۵۶تا  ۳۰البته فروش چنین گوشتی در قطعات باالی سه کیلو نیز برای صرفه اقتصادی دارد. گوشت گوساله نیز با بازه قیمتی 

طور تقریبی هزار تومان به ۷۰ی حدود تومان نیز افزایش حدود هفت هزار تومانی را داشته است. البته راسته و فیله گوساله با قیمت

 افزایش قیمتی نداشته است.

عابر و شدن برخی م یا نرسیدن کاالی تازه و جدید )سرما و بسته تعطیالتها را به دلیل بیشتر عامالن فروش دلیل افزایش قیمت

دانند. هرچند که تا پایان فروردین و اردیبهشت تأثیر افزایش قیمت یا ارز نمی دالرکنند و این موضوع را مرتبط با ها( اعالم میراه

 توان مشاهده کرد./را در کاالها می ارز

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۴تاریخ: 

 تره بار در آستانه عید مبعث آخرین وضعیت بازار میوه و

 .باتوجه به افزایش تقاضا در آستانه عید مبعث، بازار میوه و تره بار از رونق نسبی برخوردار است

های و عرضه میوه بازار میوه و تره بار  ،وه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگر صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

روست و همین افزایش نسبی تقاضا نوبرانه بهاری از جمله گوجه سبز، توت فرنگی، ملون، طالبی و هندوانه با افزایش تقاضا روبه

 .موجب شده قیمت برخی اقالم همچون گوجه سبز با شیب صعودی قیمت همراه باشد

 

ت این روست که در نهایها با افزایش تقاضا روبهعث و برگزاری مراسم و جشنبه گفته برخی فروشندگان بازار میوه در آستانه عید مب

 .امر رونق نسبی بازار بعد از تعطیالت نوروز را به همراه داشت

، ۵۰۰هزار ۶تا  ۶هزارتومان، موز  ۱۰۰تا  ۵۰ها از بازار میوه و تره بار حاکی از آن است که نرخ هر کیلو گوجه سبز آخرین بررسی

، توت ۵۰۰هزار و  ۶تا  ۳، سیب ۵۰۰هزار و  ۴تا  ۳، کیوی ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۳هزار، پرتقال  ۴تا  ۳، طالبی ۵۰۰هزار و  ۳ا ت ۳خیار 

 .تومان است ۵۰۰هزار و  ۳تا  ۲هزار، ملون  ۱۸تا  ۵فرنگی 

از ثبات  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان میوه و تره بار در گفت

 ۲هزار، پرتقال تامسون شمال  ۲تا  ۵۰۰هزار و نرخ میوه در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو پرتقال رسمی شمال یک

هزار،کیوی  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۳هزار، نارنگی تخم پاکستانی  ۱۴تا  ۵۰۰زار و ه ۲هزار، توت فرنگی  ۴تا  ۳هزار، پرتقال جنوب  ۳تا 

 .تومان است ۵۰۰هزار و  ۳تا  ۵۰۰هزار و 

هزار، سیب لبنانی قرمز  ۳تا  ۵۰۰هزار و ها در بازار، افزود: هر کیلو سیب لبنانی زرد با نرخ یکوی با اشاره به نرخ سایر میوه

هزار،  ۶تا  ۵۰۰هزار و  ۵، موز ۵۰۰هزار و ۲تا  ۵۰۰هزار و هزار، ملون یک ۳تا  ۲، لیموشیرین ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰هزار و یک

 .شودتومان در میدان عرضه می ۹۰۰تا  ۵۰۰و هندوانه  ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰هزار و طالبی یک

 ۵۰۰هزار و ای یکهزار تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو خیار گلخانه ۲تا  ۳۰۰هزار و صابری نرخ هر کیلو خیار رسمی را یک

هزار تا هزار، باقالی یک ۸۰۰، پیاز زرد ۵۰۰هزار و تا یک ۸۰۰، گوجه فرنگی نو ۵۰۰هزار و ۲تا  ۲ای هزار، گوجه فرنگی گلخانه ۲تا 

 .هزار تومان است ۹تا  ۶سیر خشک و  ۵۰۰هزار و تا یک ۲۰۰هزار و، سیب زمینی نو یک۵۰۰هزار و تا یک

هزار و  ۲ای هزار، بادمجان گلخانه ۲تا  ۵۰۰هزار و رئیس اتحادیه بارفروشان ادامه داد:هم اکنون نرخ هر کیلو بادمجان دلمه یک

 ۲ار تا هز، فلفل دلمه سبز یک۲۰۰هزار و تا یک ۸۰۰،کاهو رسمی ۳۰۰تا هزار و  ۸۰۰، کاهو پیچ ساالدی ۵۰۰هزار و  ۳تا  ۵۰۰

تا  ۸۰۰و هویج   ۵۰۰  هزار و ۳تا  ۵۰۰هزار و  ۲هزار، لوبیا سبز  ۴تا  ۳هزار، فلفل تند ریز  ۴تا  ۲، فلفل دلمه رنگی ۵۰۰هزار و 

و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  ۵۰۰هزار و  ۲هزار تا به گفته صابری، نرخ هر کیلو سبزی خوردن یک.تومان است ۲۰۰هزار و یک

رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت میوه در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به فراوانی میوه، تغیری .هزار تومان استتا یک ۸۰۰

 .ها نخواهد داشتها رخ نداده است و افزایش تقاضا در آستانه عید مبعث تأثیری در نوسان قیمتدر قیمت

این محصول در بازار را تحت شعاع خود قرار داده به طوریکه جوابگوی هزینه  فراوانی عرضه هندوانه، قیمت :صابری تصریح کرد

 .تمام شده تولید نیست

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴۹۹۴۲۷/%D۸%A۲%D۸% 
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 بازار و قیمت ها

 جوانخبرنگاران  – ۱۳۹۷فروردین  ۲۲تاریخ: 

 تومان رسید ۸۱۵۰ثبات نسبی نرخ مرغ در بازار/قیمت به 

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: همه ساله بعد از تعطیالت نوروز با وجود کاهش تقاضا، سکون نسبی و ثبات بر بازار مرغ 

 .حاکم است

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگارمحمد علی کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با 

هزار تومان،  ۵خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ثبات نرخ مرغ در بازار  از ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است ۱۵۰هزار و ۸و خرده فروشی  ۳۰۰هزار و  ۷مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .به گفته وی؛ همه ساله بعد از تعطیالت نوروز با وجود کاهش تقاضا، سکون نسبی بر بازار حاکم است

نرخ نهاده های اخیر، نوسان شدید  کمالی با انتقاد از آشفتگی بازار نهاده ها گفت: سردرگمی بازار ارز و افزایش قیمت در روزهای

 .اعم از کنجاله سویا و ذرت و تاثیرگذاری در میزان جوجه ریزی را به همراه داشت دامی

 .تومان اعالم کرد ۱۹۰و ذرت هزار و  ۲۰۰هزار و  2 نرخ هر کیلو کنجاله سویامدیرعامل اتحادیه مرغدارن گوشتی 

 ۷۰۰هزار و  ۵بدون محاسبه سود  قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زندهتولید، وی تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه های 

 .تومان است ۹۰۰هزار و  ۸و مصرف کننده  ۵۰۰هزار و  ۶تومان و نرخ واقعی با احتساب سود جزئی برای مرغدار 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴۹۷۷۷۰/%D۸%AB%D۸%A۸%D۸ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۹تاریخ: 

 های پایانی فروردینآخرین تحوالت بازار میوه و تره بار در روز

 .تقاضا با نوساناتی در بازار روبرو شددر روزهای پایانی فروردین، قیمت برخی اقالم میوه به سبب افزایش 

در روزهای پایانی فروردین، قیمت برخی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

 .اقالم میوه به سبب افزایش تقاضا با نوساناتی در بازار روبرو شد

 ۱۵تا  ۱۰هزار، چغاله بادام  ۱۹تا  ۵هزار، توت فرنگی  ۷۰تا  25 نرخ هر کیلو گوجه سبزآخرین بررسی ها حاکی از آن است که 

هزار،  ۴تا  ۵۰۰هزار و  ۲هزار، خیار  ۳تا  ۵۰۰هزار و  ۲، طالبی ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰هزار، هندوانه هزار و  ۳تا  ۲هزار، ملون 

 .تومان است ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۲و سیب  ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۳پرتقال 

 با موز و پرتقال خیار، سیب، همچون اقالم برخی قیمت شعبان، ایام در تقاضا افزایش به توجه با: گویدمی  یکی از فروشندگان میوه

بهار طبق روال همه ساله داغ است و این موضوع در افزایش قیمت  میوه های نوبرانه بازار آنکه ضمن روبروست، بازار در نوساناتی

صنعت،تجارت و حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفتگو با خبرنگار .تاثیر بسزایی دارد

هزار، طالبی هزار و  ۱۰تا  ۵با اشاره به آخرین وضعیت بازار میوه و تره بار اظهار کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو چغاله بادام  کشاورزی

و هندوانه  ۵۰۰هزار و  ۲تا  500هزار و  ملون هزار، ۱۴تا  ۵۰۰هزار و  ۲هزار، توت فرنگی  15تا  ۸هزار،گوجه سبز  ۲تا  ۵۰۰

 .هزار تومان است ۴تا  ۳هزار و پرتقال جنوب  ۳تا  ۲هزار، تامسون شمال  ۲تا  ۵۰۰، پرتقال رسمی شمال هزار و ۷۰۰تا  ۳۰۰

 ۲تا  ۳۰۰هزار تومان اعالم کرد وافزود: همچنین نرخ هر کیلو خیارگلخانه هزارو  ۲تا  ۲۰۰هزار و  نرخ هر کیلو خیار رسمیوی 

، ۵۰۰هزار و ۳تا  ۵۰۰،کیوی هزارو ۵۰۰هزارو ۲تا  ۵۰۰هزار، سیب لبنانی قرمز هزار و ۳تا  ۵۰۰ب لبنانی زرد هزار و هزار، سی

 .هزار تومان است ۶تا  ۵۰۰هزار و  ۵و موز  ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰هزار، لیموشیرین هزار و ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۳نارنگی تخم پاکستانی 

هزار،فلفل دلمه سبز هزار تا  ۴تا  ۲ی جات در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو فلفل دلمه رنگی صابری با اشاره به نرخ سایر صیف

، پیاز ۹۰۰تا  ۵۰۰، پیاز زرد 500تا هزار و  ۲۰۰هزار، سیب زمینی نو هزار و  ۴تا  ۳هزار، فلفل تند ریز  ۹تا  ۶هزار، سیر خشک  ۲

 .تومان است ۹۰۰تا  ۷۰۰کلم قرمز و  800تا  ۵۰۰،کلم سفید ۳۰۰تا هزار و  ۸۰۰شیری 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین هر کیلو  ۲تا  ۵۰۰هزار و  نرخ هر کیلو بادمجان دلمه ای رئیس اتحادیه بار فروشان

هزار و  ۲تا  ۲ هزار، نخود فرنگی ۳تا  ۲، لوبیا سبز ۵۰۰، باقالی هزار تا هزار و ۵۰۰هزار و  ۳تا  ۵۰۰هزار و  ۲بادمجان گلخانه با نرخ 

تا  ۷۰۰هزار، کاهو ساالدی  ۳تا  ۲، لوبیا سبز ۵۰۰تا هزار و  ۸۰۰، گوجه فرنگی نو ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۲،گوجه فرنگی گلخانه ۵۰۰

 .تومان است ۲۰۰تا هزار و  ۸۰۰و هویج  ۲۰۰هزار و 

 .تومان است ۵۰۰تا هزار و  ۸۰۰( و سبزی جور)پلو، آش، قورمه ۵۰۰تا هزار و  ۸۰۰به گفته وی؛ نرخ هر کیلو سبزی خوردن 

 .صابری از رکود حاکم بر بازار میوه خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی میوه، نوسان خاصی در بازار رخ نخواهد داد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۳۶۴۷/%D۸%A۲%D۸%AE%D 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۲۷ : تاریخ

میلیون تنی  ۳در دست بگیرند/ ایران سهمی از بازار  UPOV های ژنتیکی دنیا را با کنوانسیونخواهند هستهمی

 مرغ در حاشیه خلیج فارس ندارد 

جایی که زورمان برسد، جلوی آن را مخالفیم و تا  UPOV مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر گفت: با پیوستن به کنوانسیون

های ژنتیکی بذر دنیا را تحت انحصار خود قرار خواهند هستههای صهیونیستی در رأس آن قرار دارند و میگیریم، چرا که شرکتمی

  .دهند و هر وقت دلشان خواست بذری را به ما بفروشند یا نفروشند

ان های سازم، محمدرضا اسکندری ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران به اهم فعالیتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

های شرکت فعال در گروه کشاورزی دارد و البته تولیدات مختلفی نیز در بخش ۲۱اقتصادی کوثر اشاره کرد و گفت: این سازمان 

هزار  ۹زایی کرده که با در نظر گرفتن نیروهای فصلی به حدود هزار نفر نیروی ثابت اشتغال ۶معدنی و سایر صنایع دارد که برای 

  .رسدنفر می

به  ۹۷ها در سال این پروژه میلیارد تومان پروژه در دست اجرا داریم، تصریح کرد: ۲۸۰اسکندری با بیان اینکه رقمی حدود 

  .های معدنی و حتی سالمت از جمله آنهاستش دام سبک، اکتشاف عرصهرسند که پرورش ماهی در قفس، پروربرداری میبهره

وی در مورد تولید دام سبک با توجه به اهمیت تأمین گوشت قرمز در کشور خاطرنشان کرد: پرورش صنعتی بز و گوسفند را در 

 .آبی، ناچار به ورود در این موضوع هستیمایم، چرا که با توجه به کمدستورکار قرار داده

میلیارد  ۶۰۰هزار و میلیون دالر معادل یک ۳۹۰، ۹۶وی با اشاره به این نکته که طبق آمار رسمی گمرک در هشت ماهه سال 

تومان گوشت قرمز وارد کشور شده است، خاطرنشان کرد: با آنکه چهارمین جمعیت دام سبک در دنیا را داریم، اما این سؤال مطرح 

  تن گوشت قرمز وارد کشور کنیم؟ هزار ۱۰۰است که چرا باید ساالنه 

دالر باشد، با محاسبه  ۴.۴اگر هر کیلوگرم گوشت قرمز  ای کرد و گفت:وی به قیمت باالی عرضه گوشت وارداتی در کشور اشاره

ومان هزار ت ۳۳هزار تومان باشد، اما شاهدیم که هر کیلو گوشت  ۱۷تومان نباید قیمت آن بیشتر از  ۲۰۰هزار و  ۴قیمت هر دالر 

های ژنتیک گوسفند را وارد کرده که سه سال برای رسد و در همین راستا سازمان اقتصادی کوثر، پایهها به فروش میدر فروشگاه

  .آن دوندگی کردیم

هزار تن گوشت گوسفندی را بتوانیم ساالنه عالوه بر تأمین داخل، صادر  ۴۰تا  ۳۰نظر ما این است که  اسکندری خاطرنشان کرد:

های خوب ما هستند و اکنون مدیرعامل سازمان اقتصادی کویت و افغانستان مشترییم چرا که کشورهایی همچون عمان، قطر،کن

میلیون هکتار سطح  ۲.۵کوثر همچنین در مورد اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی محصوالت استراتژیک از جمله گندم گفت: ساالنه 

تواند نیاز کشور را تأمین شود که میدرنظر گرفته می تن در هکتار ۳.۷عملکرد در هر  زیر کشت گندم آبی در کشور است که میزان

ر توان گفت چون دگوید نرخ خرید تضمینی اول هر سال زراعی و بر مبنای نرخ تورم باید اعالم شود و نمیکند، از طرفی قانون می

  .ایجاد اشتغال استدنیا گندم ارزانتر است از داخل نخریم، چرا که وظایف هر دولتی 

گویند گندم وی خطاب به مجلس گفت: اگر قانون اجرا نشده، باید مجلس پیگیری کند، چرا که دالالن واردات گندم دائم می

  .داخلی کیفیت ندارد ولی جالب اینجاست که همان گندم وارداتی هم چندان باکیفیت نیست

ز کنند و ارهبری ده سالی است که سال را با نام اقتصادی نامگذاری می وی در مورد مشکالت اقتصادی در کشور گفت: مقام معظم

وم به که این قشر د« توانیمما نمی»و دیگر « توانیمما می»روزی که انقالب اسالمی پیروز شد، دو نوع تفکر وجود داشت، یکی شعار 

http://awnrc.com/index.php
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بدنه اقتصاد کشور ممکن است نفوذ کرده و نگذارند دلیل عدم اطمینان یا عوامل نفوذی همواره این شعار را سر دادند و برخی در 

  .های اقتصادی به درستی اجرا شودسیاست

شود با این همه ظرفیتی که در کشور وجود دارد، افراد توانمند را وزیر اسبق جهاد کشاورزی با طرح این سؤال که چطور می

اندازی دانیم، در برخی جاها جلوی پایشان سنگردی پیگیر میمثال آقای حجتی را که به عنوان ف افزود: گذارند کار کنند،نمی

ب وری آگویند چگونه بهرهکنند که آب نداریم پس کشاورزی نکنیم، نمیمثال برخی آب را بهانه می گذارند کار کند،کنند و نمیمی

  .انداما آن را مدیریت کرده شان از ما بدتر است،را باال ببریم در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا وضعیت آبی

ذارند گاند و نمیریزی ما نفوذ کردهتوانیم شده است، چرا که برخی در نظام برنامهاسکندری تصریح کرد: کشور ما گرفتار ما نمی

ط مشکل مربو ایم که صنایع دفاعی نمونه آن است و اینها که اجازه نفوذ به آنها داده نشده جلو رفتهجلو برویم، اما در برخی بخش

  .به این دولت و آن دولت هم نیست و در نهایت از ظرفیت کشور درست استفاده نشده است

 هایوی همچنین به اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی کشور اشاره کرده و افزود: طی همکاری با مرکز ذخایر ژنتیک قرار است که الین

آن ایرانی بوده، اما کشورهای اروپایی ان را برده  سارکونیا بررسی کردیم که منشأبذری را در کشور تولید کنیم، مثالً در مورد گیاه 

ای از آن را خریداری کرده، پس از کار فروشند که ما نمونهمیلیون تومان به ما می ۲اند و اکنون بذر آن را کیلویی روی آن کار کرده

  .هزار تومان تمام شده است ۱۰۰ایم که کیلویی تن از آن را تولید کرده ۱۰روی آن اکنون 

 یک شرکت صهیونیست در راس شرکتهای بذر و تراریخته *

که ممکن است بر تولید بذر در داخل کشور  UPOV وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون

ت است که مونستانتو که ماهیت صهیونیستی شرک ۸تا  ۷درصد از بذر دنیا در دست  ۵۰تأثیر منفی داشته باشد، گفت: تجارت 

کنند، در حالی که ها خود تولیدکننده سم هستند که مصرف سم را هم در کنار بذر ترویج میدارد، در رأس آن است و این شرکت

که  جاییها در کشور شده است و با عضو شدن در این کنوانسیون مخالفیم و تا رویه سم زمینه بسیاری از بیماریخود مصرف بی

  .گیریم، چرا که خیلی نفعی برای ما نداردزورمان برسد، جلوی آن را می

های ژنتیکی دنیا را در دست بگیرند و خواهند هستههای خودمان را حفظ کنیم، چرا که اینها میوی اضافه کرد: ما باید ظرفیت

  .د یا نفروشندتحت انحصار خود قرار دهند و هر وقت دلشان خواست بذری را به ما بفروشن

اسکندری همچنین در مورد تولیدات کاالی ایرانی در زیرمجموعه سازمان اقتصادی کوثر هم گفت: دو مجموعه تولید 

 تولیدی هایکارخانه جمله از نیز شهاب تلویزیونی مجموعه و برق هادی و کنندمی فعالیت قزوین و تبریز در دارخودنگه کابل

 در به دستگاه هزار ۴ از را شهاب تلویزیون تولید میزان جدید سال در درایم بنا که است اسالمی اسالمی اقتصاد سازمان زیرمجموعه

 .ه به دو برابر برسانیمما

 شودهیچ حمایتی از کاالی ایرانی نمی*

شود که کاالی ایرانی نمیوی با اشاره به وجود رقابت نابرابر در بازار بین کاالی ایرانی و کاالی خارجی تصریح کرد: هیچ حمایتی از 

 .ریزی پیش تولید انبوه و بازارسازی انجام گیردباید این حمایت در برند برنامه

 هزار هکتار کانون گرد و غبار در خوزستان ۳۲۰وجود *

 :گفت هم خوزستان ریزگردهای های بحرانیگذاری اقتصادی در کانونوی همچنین در مورد فعالیت این سازمان در راستای سرمایه

طرح اصالح  ۸۷ه ما سال ک است ریزگردها بحرانی کانون استان این هایزمین از هکتار هزار ۳۲۰ کشاورزی جهاد وزارت اعالم طبق
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های آوری آب باران و ایجاد استخر برای فعالیتهزار هکتار کشت گیاه سارکونیا، جمع ۳۰آن را داده بودیم و اکنون نیز در سطح 

 .است نیاز تومان میلیارد ۱۵۰ پروژه این تکمیل برای که داریم کار دستور دیگر اقتصادی را در

 سال قبل در سال جاری ۵۰کمترین بارندگی طی *

ها وارد میلیارد متر مکعب آب ساالنه ناشی از بارش ۴۱۳های گذشته ها در کشور گفت: طی سالوی در مورد کاهش میزان بارندگی

میلیارد متر مکعب را به خود اختصاص داده بود، اما  ۶۱۰رکورددار بود و رقم  ۷۲و  ۷۱های سالشد که این رقم در حوزه آبخیز می

که سال  ۸۸تا  ۸۶های سال در حتی است اخیر سال ۵۰ در میزان کمترین که میلیارد مترمکعب رسیده ۱۷۵این رقم امسال به 

 .ایمداشته بارش از ناشی آب مکعب  میلیارد متر ۲۸۸خشکی بود 

 خود محصوالت صادرات برای صادراتی کنسرسیوم کوثر اقتصادی سازمان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه آیا وی

در مذاکرات با کشورها در حوزه بازارهای صادراتی  خارجی سیاست مسئوالن توسط الزم هایحمایت متاسفانه: گفت داده، تشکیل

عنوان مثال با آنکه اکنون بازار عراق در دست ایران است، اما بیشترین محصوالت طی پروتکلی  شود و بهآن طور که باید انجام نمی

 .رسدها در این بازار به فروش میکه امضا شده، توسط ترک

 هزار تنی مرغ توسط عراق صفر است ۶۰۰سهم ایران از واردات  *

 در زیادی زاییاشتغال بیاوریم، دست به را اطراف کشورهای صادراتی بازار درصد ۲۰ اگر رهبری معظم مقام تاکید طبق: افزود وی

 المث عنوان به. بیندازیم جا را موضوع این مذاکرات در ایمنتوانسته که است این ما هایگرفتاری از یکی اما شود،می ایجاد کشور

 در که حالی در نیست، هم ایران از آن کیلوگرم یک که شده کشور این وارد هزار تن مرغ 600طبق آمار رسمی گمرک عراق 

 مبادله مرزی هایبازارچه طریق از که دارد را خودش هوادار باالتر تومان ۳۰۰ تا ۲۰۰ کیلو هر با ایرانی مرغ عراق هایهفروشگا

افزود: خود من های یک شبه عنوان کردو وی یکی دیگر از موانع صادراتی را نداشتن ثبات در قوانین صادراتی و ممنوعیت.شودمی

 تن هزار ۲۰۰ صادرات و تولید یکبار به وزارت جهاد کشاورزی رفتم و از معاون وقت امور دام )دکتر رکنی( خواستم که ما را برای

نین قولی توانند چبوجود نیاید، حمایت کنند که در جواب گفتند نمی صادراتی ممنوعیت مرتبه یک به اینکه تضمین با مرغ گوشت

به ما بدهند یا از طرفی وزیر کشاورزی روسیه که سال گذشته برای خرید مرغ به ایران آمده بود، حتی یک مرغدار هم نتوانست با 

 .پذیر نبودها امکانا این سیاستب که خواستندمی ما از ساله ۳ تا  ۲او قرارداد ببندند، چرا که قراردادهای تضمینی 

 میلیون تنی مرغ در حاشیه خلیج فارس ندارد ۳ایران سهمی از بازار  *

 یک حتی رسمی آمار در: افزود کند،می وارد مرغ تن میلیون  ۳وی با اشاره به اینکه هفت کشور حاشیه خلیج فارس ساالنه 

 ۳۰۰ر آب و کشاورزی خود را به درستی مدیریت کنیم توان تامین غذای اگ که حالی در اند،نکرده وارد ما از هم مرغ کیلوگرم

اسکندری همچنین درمورد کشت محصوالت تراریخته در کشور، گفت: از ابتدا مخالف کشت و رهاسازی واردات .میلیون نفر را داریم

یستی زمان وزارت من به مجلس رفت که ام اما موافق تحقیقات آن هستم و قانون ملی ایمنی زمحصوالت تراریخته به کشور بوده

 داخلی هایبرنج از: گفت کشور وزیر اسبق جهاد کشاورزی همچنین در مورد وضعیت مصرف برنج تراریخته در.ابالغ شد ۸۸سال 

شد. با داشته وجود موضوع این وارداتی هایبرنج در است ممکن اما نیست، تراریخته قطعا که ایمکرده آزمایش و گرفته هایینمونه

 .تواند تعیین کند محصولی تراریخته است یا خیرهایی داریم که میچرا که ما آزمایشگاه

اندازی یک شرکت گیاهان ها خبر داد و گفت: همچنین راهسازی رازی برای تولید برخی واکسنوی همچنین در توافق با سرم

 .دارویی در زیرمجموعه سازمان اقتصادی کوثر در حال انجام است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۲۷۰۰۰۹۴۱ 
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 برنامه و سیاست ها 
 فارس - ۹۷/۰۱/۲۹ : تاریخ

 برنامه عملیاتی تهیه کند آهن در این حوزهمحصوالت تراریخته با ریل/ راهشرایط حمل 

ونقل ریلی جایی بخش قابل توجهی از محصوالت تراریخته با حملدرصد موافق جابه ۱۰۰وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه  

زیرا برخی نقاط کشور به ریل متصل  اما حمل همه این محصوالت برای همه مقاصد با سیستم ریلی لزومی ندارد :هستم، گفت

  .نیستند

خبری وزارت راه و شهرسازی، دویست و یکمین نشست شورای عالی هماهنگی ترابری پایگاه  به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

ونقل وزیر راه، رئیس سازمان راهداری و معاون حمل ماه به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضورفروردین ۲۶کشور در تاریخ 

 .شد برگزار رئیس سازمان هواپیمایی کشوریآهن، ای، مدیرعامل شرکت راهونقل جادهحمل

 آهنراه با ژنتیکی یافته شکل تغییر محصوالت حمل برای آهنراه شرکت با اشاره به پیشنهادوزیر راه و شهرسازی در این جلسه 

یعنی کنار نگذاشتن اصول اقتصادی در زمان  کردن بهینه مفهوم و است گذاریسیاست کردن بهینه بحث، مهم نکته: داشت اظهار

 .لک استگیری و تخصیص سرمایه همانند یک سم مهگیری از منظر دولتی، زیرا این نوع تصمیمگذاری و عدم تصمیمسیاست

ر پذیر یا غیصورت ساختاری یک محصول را گران یا ارزان، توجیهتواند بهای است که میگونهگذاری بهوی افزود: خاصیت سیاست

 .شودها میزیرا موجب افزایش گرفتاری نگاه شود ۱۰۰چنین نباید صفر و پذیر کند بنابراین به مسائل اینتوجیه

جایی بخش قابل توجهی از محصوالت تراریخته درصدی خود برای جابه ۱۰۰د: ضمن اعالم موافقت وزیر راه و شهرسازی اضافه کر

زیرا برخی نقاط کشور به ریل متصل  ونقل ریلی، اما حمل همه این محصوالت برای همه مقاصد با سیستم ریلی لزومی نداردبا حمل

 شود. نیستند یا شاید طول مسافت کمتری را بپیمایند که باید بررسی

آهن تهیه شود و پس از رئیس شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تأکید کرد: باید برنامه عملیاتی برای این مبحث توسط راه

رو باید عالوه از این آهن باشدحمل با راهبررسی مبادی و مقاصد این محصوالت، شاید بخشی از این حجم محصوالت ترا ریخته قابل

 .، از اصول بازرگانی عدول نکرده و همچنان به آن پایبند باشیماولویت ریلی بر انجام دقیق سیاست

ونقل درب تا درب نکته بسیار مهمی است حمل :آهن گفتونقل ترکیبی از جانب راهوی با تأکید بر پذیرش مسئولیت اجرای حمل

 .دونقل درب تا درب بسیاری از ایرادات مطروحه برطرف خواهد شزیرا با انجام حمل

که شکل کار غیر اقتصادی باشد اشخاص موظف نیستند از ما تبعیت کنند، اما در صورت وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: درصورتی

شوند که درنتیجه آن های دولتی نیز وارد یک بازی اقتصادی میعقد قراردادی با در نظر گرفتن جوانب اقتصادی آن، دستگاه

 .آن نخواهد زدبه  های دستوریکس برچسب سیاستهیچ

 آن الباقی و شود منعقد قراردادها باید ﴾GTC﴿ GLOBAL TRADE CENTER هایآخوندی افزود: با لحاظ کردن قیمت

های دولتی از قاعده بازار خارج حتی اگر مورد ضرر و زیان قرار گرفت، باید زیان از جانب شما پذیرفته شود، در این صورت سازمان

 .شوندنمی

ای عالی هماهنگی ترابری کشور با بیان اینکه باید در این زمینه اقتضایی عمل شود، گفت: ابتدا باید مبادی و مقاصد رئیس شور

 .آهن منعقد شودههای درب تا درب از سوی رامحصوالت ترا ریخته مشخص و سپس قرارداد حمل

آهن از اهمیت ، استفاده حداکثری از راهزیستمحیط جویی در مصرف انرژی و حفظوی یادآور شد: به لحاظ رعایت ایمنی و صرفه

 .باالیی برخوردار است
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گیری برای نحوه قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی از تصمیم ۲وزیر راه و شهرسازی همچنین در مورد روند اجرای تبصره 

نفعان در ه بازار رقابتی و کاهش تأثیر ذیهفته خبر داد و گفت: با هدف سوق ب ۲محاسبه قیمت متعارف حمل دریایی کاال در 

 .شودگیری میتعیین نرخ، مراتب در مجمع عمومی سازمان راهداری تصمیم
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۷دو شنبه 

 هاشمی در سازمان تعاون روستایی باقی بماند +تصویر نامه

ای به رییس جمهور خواستار باقی مانده علی اوسط هاشمی کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با ارسال نامه <کشاورزی

 .سازمان شدنددر سمت ریاست این 

به گزارش اقتصاد آنالین، ارسال نامه کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی به رییس جمهور برای باقی ماندن هاشمی درحالی 

است که استعفاء هاشمی به دلیل اختالف نظر وی با وزیر جهادکشاورزی بر سر نحوه خرید حمایتی و تنظیم بازار محصوالت 

 .بوده است کشاورزی به ویژه زعفران

هاشمی معتقد به حضور پر رنگ تر سازمان مرکزی تعاون روستایی در فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی محصوالت کشاورزی 

با روش های مانند دخالت مستقیم در خرید، عرضه در بورس و صادرات بود اما، وزیر جهاد کشاورزی با حضور بیش از حد سازمان 

 .بازرگانی مخالف است و نتیجه آن را پیچیده تر شدن امور و کندی صادرات می داندتعاون روستایی در امور 

 :در بخشی از این نامه آمده است

جناب آقای رییس جمهور استحضار دارید سازمان مرکزی تعاون روستایی وظیفه خطیر خدمت، هدایت، حمایت و نظارت بر تعاونی 

میلیون عضو بر عهده دارد. جناب آقای روحانی سازمان مرکزی تعاون  ۶با بیش از ها و تشکل های روستایی، کشاورزی و زنان را 

روستایی در سال های اخیر با سوء و ضعف مدیریت مواجه بوده است که صرف نظر از ضرر و زیان وارده بر منابع عمومی دولت در 

جمع مال باختگان موسسه اعتباری وابسته در مورد خرید های تضمینی و خسارت وارده بر شبکه تعاونی ها، همه روزه شاهده ت

توسط آقای مهندس حجتی وزیر  ۹۶و غصه ها خورده ایم. لکن از دی ماه   مقابل سازمان بوده ایم و از این حیث رنج ها کشیده

مودند. محترم وزارت جهادکشاورزی آقای مهندس علی اوسط هاشمی با عنوان رییس و هیت مدیره سازمان منصوب و آغاز به کار ن

 دولت در بلوچستان و سیستان موفق استاندار و کارآمد  عملکرد و شخصیت مهندس هاشمی که از مدیران ارشد و توانمند و

 انسازم این در ایشان حضور کوتاه مدت در. باشد می معرفی از نیاز بی و بوده روشن و مبرهم عالی حضرت برای اند بوده جنابعالی

دل کارکنان و سازماندهی امور آغاز گردیده است. کارکنان سازمان و اعضای شبکه روستایی و کشاورزی آقای  در امید از ای بارقه

 .مهندس هاشمی را نجات دهنده سازمان از وضعیت نامناسب فعلی می دانند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۱۵d۸۲ff۶f۶۰44۶۰aa 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۹چهار شنبه 

 یورو جایگزین دالر در تکالیف ارزی شد

کلیه وزارتخانه االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت

های مالی ها، سازمان ها و شرکت های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطالعات و داده

 .خود مورد استفاده قرار دهند

ا و شرکت های دولتی را به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، براساس این تصمیم، هیأت وزیران کلیه وزارتخانه ها، سازمان ه

 .های مالی خود مورد استفاده قرار دهندموظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطالعات و داده

 
همچنین بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابالغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعالم و مدیریت 

 .یدنما

 .های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیأت وزیران رسیددر ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه

 به اشتراک گذاریفیس بوکگوگل پالستویتر

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=aa0a7b8618390ba367 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۸سه شنبه 

 توضیحات در مورد بندهای قابل انتخاب در مورد روش بدون انتقال ارز در سامانه ثبت سفارش

 :انتخاب در روش بدون انتقال ارز در سامانه ثبت سفارش به شرح زیر اعالم شده استتوضیحات زیر در خصوص بندهای قابل 

برای تحقیق و کپی برداری( برای واحدهای تولیدی، آموزشی قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کاال )  -1بند 

ه و مواد جانبی( و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن، تجهیزات و های دارویی، مواد اولیفرآورده )نمونه دارو یا تحقیقاتی همچنین

کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی بهداشتی، شیر و غذای کودک،ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و

ولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی به نام واحد ت "جنبه تجاری نداشته باشد، رأسا برای دانشگاههای علوم پزشکی در صورتی که

کاالهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی  -۵بند .یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است

، CDورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات،  -۶بند .ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است

لمی و های عچاپ، تکثیر و کپی برداری در زمینهسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصوالت صنعتدی

 .بهداشت، درمان بدون ارایه هیچ گونه مجوز دیگری قابل انجام است"و  "علوم، تحقیقات و فناوری "های فنی با موافقت وزارتخانه

ات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان اجزا، قطعات، تجهیز -۷بند 

گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل رایگان به نام واحد تولیدی ارسال میخارجی به صورت

های خارجی نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاهاجزا، قطعات و لوازم مورد  -۸بند .ترخیص خواهد بود

 .باشدمجاز، با کسب مجوزهای الزم قابل ترخیص میهای موجود در داخل کشور توسط نمایندگی

?Id=http://www.foodpress.ir/Post.aspx۰۰c۶۲7۳۶7۰b۶4ec9۸a۱۰4۲۳ 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۸سه شنبه 

 تصمیم برای بدهکاران ارزی

بینی دو مهلت جدید به بدهکاران ارزی از سوی بانک قانون رفع موانع تولید با پیش ۲۰نامه اجرایی ماده آخرین اصالحیه آیین

  .شبکه بانکی ابالغ شدمرکزی به 

موجب شد تا بازپرداخت تسهیالت دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۰های نوسانات نرخ ارز در سال

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت ۲۰نامه اجرایی ماده ای که بازکردن آن به آیینتولید تبدیل شود؛ گره

اما از زمان ابالغ این ماده قانونی تاکنون به دفعات شاهد اصالحات گوناگون برای این ماده قانونی بوده ایم. حال در .پرده شدس

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، این امکان برای بدهکاران  ۲۰نامه اجرای ماده آخرین اصالحیه آیین

اند درنظر گرفته شده تا پایان شهریور سال جاری نسبت به تسویه الحساب بدهی خود را پرداخت کردهعلیدرصد از  ۲۵ارزی که 

جایگزین عبارت « ۱۳۹۷تا پایان شهریورماه سال »( عبارت ۴بدهی خود اقدام کنند. در متن اصالحیه این ماده قانونی و در ماده )

( ۲۰نامه ماده )یگر براساس اصالحیه ابالغی متقاضیان استفاده از مزایای آیینشده است. از سوی د« ۱۳۹۶تا پایان اسفندماه سال »

 ۲الحساب اقساط سررسیده شده )موضوع ماده درصد علی ۲۵پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که قانون رفع موانع تولید رقابت

جاری خرداد سال ۳۱سررسیده شده تا  درصد علی الحساب اقساط ۲۵اند، بدون شرط پرداخت نامه( را پرداخت نکردهآیین

قانون رفع موانع تولید در ابتدا مقرر شد تا بدهکاران ارزی با  ۲۰براساس ماده .توانند یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه کنندمی

ه بینی شدپیشدرصد از بدهی بتوانند بدهی خود را با نرخ زمان گشایش اعتبار پرداخت کنند، اما محدود بودن مهلت  ۲۵پرداخت 

 تمدید»برای تسویه بدهی موجب شد تا از زمان تصویب این ماده، مهلت اعطاشده به بدهکاران ارزی تغییر کند. به همین دلیل 

قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل و  ۷۶به یکی از موارد مطرح شده در جلسه کمیته ماده « مهلت تعیین تکلیف بدهکاران ارزی

اما  .ودشان مهلت داده شتا به بدهکاران ارزی تا پایان شهریور سال گذشته نسبت به تعیین تکلیف بدهی براساس آن پیشنهاد شد

تکلیف به بهانه کوتاه بودن مدت زمان درنظر گرفته شده موجب شد تا در آخرین جلسه کمیته عدم مراجعه بدهکاران برای تعیین

 .تعیین تکلیف بدهی ارزی در نظر گرفته شودقانون برنامه پنجم توسعه مهلتی دیگر برای  ۷۶ماده 

 بدهکار بالتکلیف 1800

واحد صنعتی در لیست  ۱۸۰۰زاده، مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر حدود به گفته محمدمهدی رئیس

اند به همین دلیل دهی خود نشدهوجود آمده در بخش صنعت، موفق به پرداخت ببدهکاران ارزی قرار دارند که با توجه به رکود به

مرکزی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی از نمایندگان مجلس، بانک جلساتی با حضور نماینده وزارت اقتصاد،

ه در گیری شود، کدار تصمیمهای بازرگانی برگزار شد تا به این طریق بتوان درخصوص وضعیت این تعداد واحد صنعتی مشکلاتاق

 .هایت امر اصالحیه ابالغی به تصویب رسید تا به این طریق شاهد بازگشت آرامش در شرایط کنونی به واحدهای تولیدی باشیمن

هزار بنگاه تولیدی واحد بدهکار ارزی در حالی است که پیش از این تعداد بدهکاران ارزی حدود سه ۱۸۰۰عدم تعیین تکلیف حدود 

قانون رفع  ۲۰نامه ماده درصد از بدهکاران ارزی از زمان اجرایی کردن آیین ۴۰توان گفت حدود میاعالم شده بود که با این شرایط 

درصد باقی مانده در انتظار آخرین  ۶۰اند و پذیر و ارتقای نظام مالی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کردهموانع تولید رقابت

بینی شده ر مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران با توجه به اتمام مهلت پیشگفته مشاوتصمیمات برای عبور از این چالش هستند. به

های پذیر و ارتقای نظام مالی برای تسویه بدهی و بالتکلیفی برخی از بنگاهقانون رفع موانع تولید رقابت ۲۰نامه ماده در آیین

آمدند که این امر نفعی برای اقتصاد کشور به همراه می ها درهای تولیدی به تملک بانکتولیدی شاهد این موضوع بودیم که بنگاه
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بنابراین جلسات مشترکی برگزار و بر سر اعطای مهلت به بدهکاران ارزی  شد،نداشت و تنها به تعطیلی واحدهای تولید منجر می

الحساب پرداخت کرده علی صورتدرصد از بدهی خود را به ۲۵هایی که توافق شد. بطوریکه براساس توافق صورت گرفته به بنگاه

درصد  25هایی که جاری نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند و برای بنگاهبودند این مهلت داده شده بود تا پایان شهریور سال

یف لهای عامل نسبت به تعیین تکبینی شد تا پایان خرداد سال جاری با بانکاند نیز این امکان پیشعلی الحساب را پرداخت نکرده

 .بدهی خود به توافق برسند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند

درصد بدهی ارزی خود را به نرخ روز گشایش پرداخت و مابقی بدهی خود را بر  ۲۵پیش از این، بدهکاران ارزی ملزم شده بودند تا 

تومان بود  1586تومان و یورو  ۱۲۲۶پرداخت کنند؛ در این تاریخ نرخ دالر برابر با  4/7/1391مبنای نرخ مرجع مصوب در تاریخ 

گفته مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی درصد نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. اما به ۱۵و بدهکاران ارزی با نرخ ساالنه 

شهریور با توجه به شرایط کنونی اقتصادی برای بدهکاران ارزی ایران، آنچه مسلم است امکان تسویه یکجا بدهی تا پایان خرداد یا 

وجود ندارد، به همین دلیل مقرر شد تا کارگروهی که متولی آن وزارت اقتصاد است با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و 

صورتی که اکثر ی بهبانک مرکزی، اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس برگزار شود تا درخصوص چگونگی تسویه بدهتجارت، 

 .بدهکاران از عهده اجرای آن برآیند گرفته شود، که هم خزانه دولت به دلیل بدهکاران خالی نماند و هم قابلیت اجرایی داشته باشد

به گفته مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران در کنار توافقات صورت گرفته مقرر شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس 

های تولیدی استانی قرار گیرند تا به این طریق مشخص شود که واحدهایی که هایی که تهیه کرده در جریان وضعیت بنگاهفرم

اند یا خیر؟ این نتایج باید پس از بررسی و تصویب اند، آیا این تسهیالت را صرف تولید و تجهیزات کردهتسهیالت دریافت کرده

گیری درخصوص این ماده قانونی گرفته ل جاری( به وزارت اقتصاد ارائه شود تا آخرین تصمیمنهایی ظرف مدت دوماه )خرداد سا

 .قانون رفع موانع تولید مصوب شود ۲۰نامه اجرایی ماده شود و به این طریق آخرین اصالحیه آیین

w.foodpress.ir/Post.aspx?Id=http://ww7a۰۰7b۵a۵۳۸c47۶۰۸9۱۰۵ 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۸سه شنبه 

 بانک مرکزی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز ۱۱اطالعیه شماره 

هیأت وزیران  ۱۳۹۷/۱/۲۲مورخ  ۵۵۳۰۰ت//4353نامه شماره  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تصویب

ها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از تاریخ مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله نحوه تأمین ارز برای حواله 

 :رسدبه اطالع عموم می  ۱۳۹۷/۱/۲۱

له صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به توسط بانک مرکزی تأمین و حوا ۱۳۹۷/۱/۲۱در مواردی که ارز حواله قبل از تاریخ 

 .بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تأمین شده است

در صورتی که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه 

 .یخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل )در صورت افزایش نرخ ارز( خواهد بودالتفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تار

ای توسط بانک مرکزی تأمین، لیکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله 

 .ارز تأمین شده مالک تسویه خواهد بودبایستی اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در این صورت، نرخ تأمین ارز می 

در صورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذیرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت ما به 

 .التفاوت نرخ ارز زمان تأمین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل )در صورت افزایش نرخ ارز( خواهد بود

 .صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل موظف است ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهددر 

به نرخ روز  ۱۳۹۷/۱/۲۱تأمین ارز بابت باقیمانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از تاریخ 

ها و اعتبارات اسنادی  ابط مربوط به تأمین ارز برای نحوه تأمین ارز برای حوالهجزئیات و ضو.باشداعالمی از سوی بانک مرکزی می 

 .های عامل ابالغ شده استطی بخشنامه به بانک 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۵d4f۱۲۲cf44۵49a99df74۳۱ 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۳۰تاریخ: 

 یابددرصد افزایش می ۱۰تولید برنج 

 شود، میزان تولید با احتساب دوبارهبینی میزاده شایق، گفت: با توجه به وضعیت مساعد بارندگی در مازندران و گیالن پیشعلی

صنعت،تجارت و  وگو با خبرنگارزاده شایق دبیر انجمن برنج در گفتجمیل علی.درصد افزایش خواهد داشت ۱۰تا  ۵کشت و رتون 

افزایش دارد، اظهار کرد: اگرچه درصد  ۱۰تا  5 تولید برنجبا اعالم این خبر که  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

ه تولید ای بگیری برنج کاران در اواخر اسفند مورد تأیید کارشناسان نبود، اما خوشبختانه به سبب نبود سرمای شدید لطمهخزانه

گیالن  های شمالی خبر داد و افزود: با توجه به وضعیت مساعد بارندگی در مازندران ووی از آغاز نشاکاری در استان.وارد نشد

 .درصد افزایش خواهد داشت ۱۰تا  ۵شود که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، میزان تولید با احتساب دوباره کشت و رتون بینی میپیش

را امری موثر در جهت حمایت از  کشاورزان زاده شایق ادامه داد: بنده به نمایندگی از جامعه برنج کاران، حمایت همه جانبه ازعلی

 .رسد و باید به طور جدی از تولید داخل حمایت کنیمدانم وبه نظر میتولید داخل می

 برنج  وارداتدبیر انجمن برنج با اشاره به آخرین وضعیت واردات برنج، تصریح کرد: در گذشته برخی افراد به راحتی اقدام به 

 .شودوارد نمیحساب و کتاب برنج کردند در حالیکه با نوسان ارزش دالر و نبود رقابت، دیگر بیمی

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۴۷۹۴/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6504794/%D8%AA%D9%88%D9%84


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۷تاریخ: 

 !های پریشان برای پسته ایرانیخواب

تاجران افغان با برنامه ریزی، خرید پسته ایرانی و دپوسازی آن برای عرضه در جام جهانی روسیه را در های گذشته، در طی ماه

یکی از محصوالت  ،ه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگرو صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .انددستور کار قرار داده

باکیفیت ایرانی که در جهان از نام و آوازه بسیاری برخوردار است به خشکبار ایرانی بخصوص پسته معطوف می شود؛ محصولی که 

 .ایفاء کند افزایش صادرات محصوالت غیر نفتیبا برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر هوشمندانه می تواند نقش بسزایی در 

ز صادرات کشورمان به پسته اختصاص دارد، اما با در نظرگرفتن جمیع کشورهای جهان و جمعیت ا توجهی قابل بخش  اگرچه

میلیاردی جهان، به این واقعیت پی خواهیم بُرد که همچنان فرصت ها و ظرفیت های بالقوه بسیاری برای ارتقای تراز  ۷قریب به 

 .ط دنیا وجود دارد که با بی برنامگی،کم توجهی و شاید غفلت، هرز می رودصادرات پسته به اقصی نقا

در بخش زراعت و کشاورزی می توان به توفیقات بسیار برجسته و  افزایش و توسعه هر چه بیشتر صنایع تبدیلی به واقع، با

 .قابل توجهی در بخش صادرات خشکبار همچون خرما و مشخصا پسته نائل شد

 کشور جهان ۵۰ن تنی خشکبار ایرانی به میلیو ۲صادرات 

گویی با رسانه ها، با اشاره به اشتغالزایی مطلوب در وچندی پیش،اسداهلل عسگراوالدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت

 ۲کشور جهان حدود  ۵۰به  صادرات خشکبار ایران :بخش تولید، عرضه و صادرات خشکبار و به خصوص پسته اظهار کرد

 .میلیون تن برآورد می شود و پس از پتروشیمی، پسته، بیشترین حجم از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است

هزار تن در ایران تولید می شود که  ۲۵۰تا  ۲۴۰هزار تن پسته در جهان می افزاید: از این میزان حدود  ۶۰۰وی با اشاره به تولید 

 .یک و نیم میلیارد دالر از آن ، به کشورهای هدف صادر می شودهزار تن به ارزش  ۲۰۰تا  ۱۸۰بین 

هزار تن (  ۲۵هزار تن ( اروپا )  ۶۰منطقه از جهان همچون چین)  ۵گوید: پسته ایران به رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می

 .هزار تن ( و مابقی به کشورهای عربی ، کانادا و آمریکای جنوبی صادر می شود ۱۰روسیه ) 

اعداد و ارقام مذکور موید این واقعیت است که پسته ایرانی در جهان از اقبال بسیار باالیی برخوردار است و در صورت تالش هر چه 

 .بیشتر در بازاریابی ، می توان به موفقیت های هر چه بیشتری در این عرصه دست یافت

، با صنعت،تجارت و کشاورزیرز در گفت و گویی با خبرنگار منصور تمکینی، یکی از توزیع کنندگان عمده خشکبار در استان الب

و افزایش میزان صادارت به کشورهای هدف  تقویت سطح زیر کشت پسته در ایراناشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر هدفمند برای 

ت از کاالی ایرانی مزین شده، با برنامه ریزی دقیق، شاهد دستاوردهای هر چه اظهار کرد: امید آن می رود در سالی که به حمای

 .بیشتری در بخش تولید، عرصه و صادارت این محصول مهم می باشیم

وی افزود: قاعده تحقق چنین امری، بسیار ساده است و قطعا با حمایت از فعاالن عرصه کشت و کارِ پسته و حمایت از 

 .ه موفقیت های بسیاری در این خصوص دست یافتصادرکنندگان می توان ب

های نوین آبیاری ، در شرایطی که کشور با این توزیع کننده عمده خشکبار در استان البرز، بیان کرد: توسعه و استفاده از شیوه

ته ز اهمیت دیگر به بسبحران کم آبی مواجه است از دیگر ضروریاتی به شمار می رود که باید در دستور کار قرار گیرد و موضوع حائ

 .بندی مناسب خشکبار و بخصوص پسته معطوف می شود
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تمکینی گفت: آنچنان که اخبار و شواهد نشان می دهد پس از لغو تحریم ها،گشایش هایی در تسهیل صادارت پسته ایجاد شده و 

بسیاری از انتظاراتی که از دوران انتظار می رود حداقل از همین توفیقات، بهره گیری حداکثری حاصل شود و در شرایطی که 

پسابرجام می رفت ، تامین نشده ، در عرصه هایی که امکان کسب موفقیت در آن وجود دارد ، برنامه ریز های هوشمندانه تری را 

وی افزود: در طی ماه های گذشته مکررا به گوش می رسد که تجار افغانی با حضور در شهرهایی همچون .شاهد باشیم

رمان، سیرجان و...به خرید پسته مبادرت می ورزند و برخی از آنها با صراحت بیان کرده اند که هدف از خرید این رفسنجان،ک

 .محصول، دپوسازی برای عرضه در جام جهانی روسیه است

وم قائل مرز و باین توزیع کننده عمده خشکبار در استان البرز گفت: با همه احترامی که برای کشور افغانستان و همسایه شریف این 

هستیم، باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که شایسته کشوری همچون ایران نیست که پسته ایرانی در شرایطی که مکررا به 

 .حمایت از تولید ملی تاکید می شود، توسط تجار افغانی در روسیه توزیع شود

به نسبت گذشته پیش از این نیز توسط برخی از مسئوالن ذی موضوع خریداری پسته ایرانی توسط افغان ها با چندین برابر حجم  )

 .( ربط همچون مصطفی احمدی،رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مطرح شده بود

 از ضرورت بازاریابی در کشورهای پر جمعیتِ جهان تا انتقال کشت به مناطق مستعد دیگر

رسد به بازاریابی جدید در کشورهای پر جمعیت جهان ر مییکی از ضروریاتی که در بخش صادرات خشکبار و پسته الزامی به نظ

همچون اندونزی و...معطوف می شود که بنابر گزارشات موجود، مشتریان قابل توجهی برای خرید پسته به شمار می روند و می 

 .توانند ارزآوری مطلوبی برای کشور داشته باشند

صادرات  خبره در کشورهای هدف می توان زمینه را برای گسترش دامنهقطعا با فعالیت و انتصاب رایزنان تجاری و بازرگانی 

 .فراهم کرد که بالتبع در خصوص پسته نیز این قاعده استمحصوالت ایرانی 

البته پیش نیاز حصول این امر به تولید کافی محصول یا کاالی مورد نظر معطوف می شود که با عنایت به بحران کم آبی بخصوص 

در مناطقی همچون کرمان و...انتظار می رود با برنامه ریزی برای انتقال آب به چنین مناطقی از یکسو و یافتن مناطقی جدید برای 

حران به نحو هوشمندانه ای عبور کرد، مناطقی همچون اختر آباد به عنوان بزرگ ترین دهستان کشور توسعه کشت پسته، از این ب

در مالرد، نمونه بارزی از مناطق مستعد برای تولید پسته به شمار می رود که قطعا با مطالعه، تحقیق و پژوهش می توان مناطق و 

 .ی را یافت کردمحدوده های مستعد هر چه بیشتر برای کشت چنین محصوالت

 نقش موثر دستگاه دیپلماسی کشور در رفع موانع برای تسهیل تجارت ایرانیان با روس ها

یکی از مشکالتی که باعث شده تا باغداران فعال در حوزه کشت پسته نسبت به فروش محصوالت خود به افاغنه ترجیح بیشتری 

هایی  گردد ، بدحسابینسبتا بد روس ها در تسویه با تجار ایرانی ، باز میقائل شوند )در مقایسه با فروش آن به روس ها ( به سابقه 

تجربه شده و ذهنیت ناخوشایندی را برای کشاورزان ایرانی که به شدت  ...که در خصوص اقالم مختلفی همچون کشمش، پسته و

ش برای بهبود وضعیت موجود، می نیازمند نقدینگی است ایجاد کرده، قطعا در صورت ورود دستگاه سیاست خارجی کشور و تال

 .ها نائل شدتوان به توفیقات هر چه بیشتری در مراودات تجاری با روس

با توجه به جمعیت انبوه کشور روسیه، در پیش بودن جام جهانی و بدحسابی روس ها با تجار ایرانی در بخشِ خشکبار ، بیش از 

 .ترِ دستگاه دیپلماسی در این ارتباط ، پی بُردپیش می توان بر ضرورت ورود جدی یا به تعبیری، جدی 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۱۱۸۰/%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸% 
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  آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

 سرزمین های فتح المبین آماده کشت می شوند 

 میلیارد تومان اعتبار  ۱.۵هزار هکتاری با  ۵۵۰اجرای فاز نخست طرح 

سال پیش مناطق عین خوش، فکه، دشت عباس و... در عملیات فتح المبین آزاد شد و حاال پس از سه دهه،  ۳۰ :کشاورزی-ایانا

شوند. اینجا نقطه صفر مرزی است جایی برداری می هزار هکتاری آماده کشت و بهره ۵۵۰های جنگی با طرح اراضی این سرزمین

  .های جنگی بود، برای زندگی و کشت آماده شودکرد روزی این مناطق که پر از مینکه کمتر کسی گمان می

های از سه دهه، این سرزمین المبین آزاد شد و حاال پسسال پیش مناطق عین خوش، فکه، دشت عباس و... در عملیات فتح ۳۰

شوند. اینجا نقطه صفر مرزی است جایی که کمتر کسی برداری میهزار هکتاری آماده کشت و بهره ۵۵۰جنگی با طرح اراضی 

 های جنگی بود، برای زندگی و کشت آماده شود. کرد روزی این مناطق که پر از مینگمان می

هزار هکتاری وضعیت  ۵۵۰هلل شمایلی مدیرعامل شرکت جهاد نصر و پیمانکار طرح اراضی ، یدا«خبرگزاری ایانا»به گزارش خبرنگار 

در استان ایالم  ۹۳میلیارد تومان اعتبار از سال  ۱.۵هزار هکتاری با  ۵۵۰دهد: فاز نخست طرح کنونی این طرح را چنین شرح می

 قرار دارد.  استان خوزستانهزار هکتار از این اراضی در  ۵۵در حال انجام است. البته حدود 

که همگی داخلی و  شرکت پیمانکاری قرارداد منعقد شده ۲۵هزار هکتار از این اراضی با  ۴۶کند: برای احیای حدود او اضافه می

 رسد. برداری میبومی هستند. این طرح حداکثر تا پایان تیرماه به بهره

 ۶۶تا  ۶۰شود. حدود های آبیاری نوین استفاده میگوید: برای این اراضی از شیوهآبیاری این طرح می هایشمایلی در مورد سیستم

این اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار  ۹۷ت. در تیرماه درصد آبیاری این طرح از آبیاری تحت فشار استفاده شده اس

 . شود داده تحویل محصول کشت برای بومی هایتشکل و  گیرد تا به نهادهامی

 اشتغالها بخش مهمی از بار گوید: با زیر کشت رفتن این زمینها میهزار هکتاری در مورد اهمیت این زمین ۵۵۰پیمانکار اراضی 

میلیارد  ۶۰۰بینی شده که تا به امروز حدود میلیارد تومان پیش ۸۰۰هزار هکتار حدود ۴۶کند. اعتبار این منطقه کاهش پیدا می

 کند. دا میمانده آن تا پایان طرح اختصاص پیتومان آن هزینه شده و باقی

دهد: الگوی کشت این طرح بسیار اقتصادی بوده و شمایلی در مورد الگوی کشت و گیاهان کشت شده در این مناطق توضیح می

 ها گندم، جو، ذرت، کلزا، سویا و... خواهد بود. مناسب مناطق کم آب است. بیشتر گیاهان کشت شده در این زمین

ها از آبیاری تلفیقی یعنی آب در سال جدید، جای نگرانی وجود ندارد. برای آبیاری این زمین کند: با وجود کاهش بارشاو اضافه می

شود. در هر صورت تمام تمهیدات الزم برای پیشبرد این شود( و از آب سد کرخه استفاده میهای موجود)چاه جدید حفر نمیچاه

   بینی شده است.طرح پیش

 شود. هزار هکتار از این اراضی به شیوه سنتی آبیاری می ۱۲تا ۱۰گوید: حدود مدیر عامل شرکت جهاد نصر می

سازی به طور ها برای آمادههای جنگی بوده است، تمامی زمینالزم به ذکر است که با توجه به اینکه این منطقه، جزو سرزمین

 سازی شده است. کامل از مین پاک

http://www.iana.ir/%D%۸A%۸D%۸AE%D%۸B۴-%DA%A%۹ 
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 تامنی منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۲تاریخ: 

 میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به عشایر ۸۰۰پرداخت 

میلیارد تومان تسهیالت در اختیار عشایر  ۸۰۰رئیس سازمان عشایر گفت: برای کمک به معیشت و بهبود وضعیت تولید بیش از 

 .کشور قرار گرفته است

 در عشایر امور سازمان رئیس قندالی، کرمعلی کشاورزی؛ جهاد وزارت به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ای که برای دولت دارند بیشترین های مولد جامعه هستند که با کمترین هزینه: عشایر از گروهکرد اظهار قزوین استاندار با دیدار

 .نقش اساسی دارند تامین گوشت قرمز و دامدهند و در تولید را انجام می

تواند معیشت این گروه را تقویت کرده و به تولید ایم که میهای اخیر داشتهکمک به عشایر در سالوی افزود: مصوبات خوبی برای 

کشور است که سال آینده انتظار  سهم عشایرمیلیارد تومان  ۲۵۰ به گفته قندالی از محل ارزش افزوده حدود.ملی هم کمک کند

 .داریم این میزان بیشتر شود

میلیارد تومان محقق شده و قوانین دیگر هم به نفع  ۸۰ ه داد: از مجموع اعتبارات یاد شده حدودرئیس سازمان عشایر کشور ادام

 .و توسعه و عمران مناطق سکونتی آنها کمک کند معیشت عشایر تواند بهعشایر است و می

دستگاه خودرو کمک دار  ۱۲۰۰ قندالی از خرید خودروهای مورد نیاز ادارات عشایر هم خبر داد و گفت: در چند سال گذشته تعداد

ها توزیع شده است که به زودی دو دستگاه خودرو و یک دستگاه تانکر آبرسان برای خدمت به عشایر کشور خریداری و در استان

 .سیار در اختیار قزوین قرار خواهد گرفت

میلیارد تومان از  ۴۰۰تسهیالت ) میلیارد تومان ۸۰۰ وی بیان کرد: در راستای کمک به عشایر کشور در سه سال گذشته بیش از

 .ای و بازپرداخت پنج ساله توزیع شده استصندوق( با شرایط آسان و سود چهار درصد، ضمانت زنجیره

چادر عشایری نماد خوبی از  ۴۰۰ در نمایشگاه ملی کشوری با برپایی عشایراین مسوول تصریح کرد: در ایام نوروز با شرکت 

 .نمایش درآمد که مورد استقبال مردم قرار گرفتتوانمندی های این گروه به 

 .هم حضور دارند و بخش دیگری از توان خود را ارائه خواهند کرد ۲۰۱۸ وی اضافه کرد: عشایر در اجالس تبریز

قندالی در ادامه افزود: یک درصد از اعتبارات صندوق توسعه برای تقویت زنجیره تولید اختصاص خواهد یافت که از این 

 .هاستاختصاص داده ایم که منبع خوبی برای اجرای طرح عشایرمیلیارد تومان به  ۳.۵ محل

 .به گفته وی؛ این اعتبارات برای اصالح نژاد دام عشایر، مراحل تولید و پیش تولید و سالمت و تغذیه دام هزینه خواهد شد

مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا از  تولیدات عشایر رئیس سازمان عشایر کشور اضافه کرد: موضوع بازاریابی

 .این گروه در تولید توانمند هستند اما قادر به بازاریابی نیستند و باید به آنها کمک کنیم تا محصوالت خود را بفروشند

پیش بینی کرده ایم  برای توسعه روستایی هزینه خواهد شد که سهم عشایر را هم صندوق ارزیمیلیارد دالر از  ۱.۵ وی بیان کرد:

 .اما دادن تسهیالت روش های خاص خود را دارد و باید برای این گروه به گونه ای دیگر عمل کنیم

همخوانی ندارد و گرفتن ضامن و سایر مقررات نمی تواند  زندگی عشایر به گفته قندالی ضوابط اعطای تسهیالت با شرایط 

 .نیازهای این گروه را تامین کند

های خوبی دارند و بارش های در بازدیدی که از مناطق طارم در استان قزوین داشتیم مشخص شد عشایر شما قابلیتوی افزود: 

 .ساالنه نیز در مناطق آنها خوب است و با داشتن گیاهان دارویی می توانند در تولید نقش مهمی ایفا کنند
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کنیم و تجهیزات مورد نیاز اندازی شده حمایت میایری درآنها راههایی مانند قزوین که اداره عشاین مسوول تصریح کرد: از استان

زنجیره میلیون تومان در  ۵۰۰ کنیم و در این راستا سال گذشته سه میلیارد وآنها از جمله خودرو و مکان مناسب را تامین می

 .تخصیص داده شد تولید گوشت قرمز

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴۹۷۷۴۷/%D۹%BE%D۸%B۱% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 تنها یک چهارم اراضی کشاورزی بیمه هستند 

 پوشش بیمه کشاورزی هستند هزار هکتار آن تحت۵۰۰کشت کشور، تنها از دومیلیون هکتار اراضی تحت

های بهاری درختان این روزها سرمای بهاری در حالی سری به نقاط مختلف کشور زده که شکوفه :شهناز دیواندری-کشاورزی -ایانا

وهوایی کشور به وجود بیاید، باعث شده تا کشاورزان و هایی که هر لحظه ممکن است در وضعیت آباند. ناپایداریبه بار نشسته

های مربوطه را دائما به دوش بکشند. چرا که در شان بار نگرانیباغداران در مراحل مختلف به ثمر رساندن محصوالت زراعی و باغی

 رنج آنها را قهر طبیعت نابود کند ای ممکن است دستهردوره

 حل منطقیرخ دهد، کشاورزان و باغداران باید به فکر راه بخش کشاورزیبه دنبال حوادث غیرمترقبه طبیعی که ممکن است در 

 تشان کاهش دهند.معیش درآمدباشند تا بتوانند اثرات چنین حوادثی را در متحمل شدن ضرر و از بین رفتن 

 تولیدات سرمازدگی انگیزغم سناریوی اصلی بازیگران ترین مهم از یکی دارند عهده بر های کشاورزیباید تاکید کرد نقشی که بیمه

کشاورزی باید همان نقطه امیدی باشد که بعد از وقوع حوادث غیر مترقبه وارد صحنه و باغی است. در حالی که بیمه  کشاورزی

 شود، اما به گفته برخی از فعاالن این بخش مدتی است چنین اتفاقی نیافتاده است.

 طور به  ای برخوردار است، اما متاسفانه برخی کشاورزانو باغداری از اهمیت ویژه کشاورزیگویند، با وجود اینکه بیمه آنها می

 و باغی خود در برابر سرمازدگی نیستند. محصوالت کشاورزی کردنبیمه فکر به  جدی

ه هاست. این مسالرغبتی موضوع بدعهدی و تأخیرهای طوالنی مسئوالن مربوطه درپرداخت غرامتقطعا یکی از دالیل اصلی این بی

 های نامناسب صندوقدچار دلسردی کرده است. یکی از باغداران کشور با گالیه از وضعیت پرداخت بسیاری از کشاورزان و باغداران را

ده به درد حال و روزمون نمی خوره... حتی همون چندرغاز هم به موقع پولی که بیمه کشاورزی به ما می» گوید: بیمه کشاورزی می

هزار تومن خسارت پرداخت شد... در حالی که  ۳۰ها را زد، برای هر هزارمتر فقط پرتقال سرمابه دست ما نمی رسه... پارسال وقتی 

گی دما برای هر هزار متر بین دو تا سه میلیون ضرر کردیم... صندوق بیمه کشاورزی نه پرداختاش به موقع اس نه رقمش به درد زن

 «خوره...ما می

» وید: گمی« خبرگزاری ایانا»در اینباره نیازعلی ابراهیمی پاک، عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 

 رابرهای مختلف و در بکشاورزان باید بیمه کشاورزی را به عنوان ضمانت تولید خود در نظر بگیرند. چرا که بیمه کشاورزی در زمینه

تواند منبع آرامشی برای کشاورزان و باغداران باشد. در حال حاضر از دومیلیون هکتار اراضی تحت کشت حوادث غیر مترقبه می

 «بیمه کشاورزی هستند. پوششهزار هکتار آن تحت ۵۰۰کشور، تنها 

ه فکر کشاورزان باید ب »و سردی بهاری رو به رو بوده خاطر نشان کرد:  تغییرات آب و هواییاشاره به اینکه امسال نیز کشور با او با 

دیر و زود دارد، اما سوخت و  بخش کشاورزیهای حواث غیرمترقبه در بیمه کردن محصوالت خود باشند، چرا که پرداخت غرامت

سوز ندارد. در تمام سنوات گذشته مبلغ خسارت وارده به کشاورزان پرداخت شده و این موضوع توانسته بخشی از دغدغه مالی آنها 

 «را حل کند. 

ده. بر بو خشکسالیمختلف کشاورزی باالترین میزان متقاضی بیمه مربوط به بخش سرمازدگی و  نوع بیمه ۱۵۰از بین»گوید: او می

بوده. در طی شش  خشکسالیدرصد آنها مربوط به بحران ۱۴ها مربوط به سرمازدگی و درصد بیمه۲۹این اساس آمارها نشان داده 

به خود اختصاص داده است.  محصوالت کشاورزیدرصد را برای کل  ۱۹و یخبندان رقم  سرماسال گذشته بیمه مربوط به عامل 
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رد تومان میلیا۱۰۵۰دهد کل غرامت هایی که در بخش کشاورزی وارده بر اثر حوادث غیرمترقبه به وجود آمده برابر با آمار نشان می

میلیارد آن باقی مانده که در سال جاری حتما پرداخت خواهد شد. از رقم  ۲۰۰میلیارد آن پرداخت شده و تنها ۸۰۰است که تقریبا 

 «میلیارد آن مربوط به سرمازدگی باغات بوده است.۵۶۰کل اعالم شده در زمینه خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه، 

د پردازند را پرداخت نماین که صندوق کشاورزی تنها متعهد است که غرامت کشاورزانی که حق بیمه میابراهیمی پاک با اشاره به ای

صندوق بیمه کشاورزی کشور تنها وظیفه دارد غرامت کشاورزان و باغدارانی که اقدام به پرداخت حق بیمه خود »دهد: ادامه می

 هک کنند خود خسارت از بخشی گرفتن به اقدام ریق ستاد حوادث بحران اند بپردازد. باقی کشاورزان خسارت دیده باید از طکرده

 «دهد. ین کاری را انجام نمیچن کشاورزی بحران حوادث ستاد متاسفانه

های میزان درصد پرداخت سهم کشاورزان و همچنین سهم دولت در سال» گوید: این عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی می

 ۳۵و  دولتدرصد سهم ۶۵گرفته و در حال حاضر طی پنج سال گذشته متوسط این رقم شامل مختلف رقم متفاوتی را در بر می

های حمایتی است و در درصد آن سهم کشاورز و باغدار بوده است. در هر حال باید تاکید کرد که بیمه کشاورزی یکی از انواع بیمه

 ولتدتوسط های گذشته این صندوق چندین برابر دریافتی خود به کشاورزان غرامت پرداخت کرده که این مابه التفاوت طی سال

 «پرداخت شده.

 بی مهری دولت نسبت یه صندوق بیمه کشاورزی

رود چرا که طیف وسیعی از محصوالت کشاورزی، باغی، دامی و آبزی به شمار می جهانهای بیمه کشاورزی در کشور از جمله برترین

های الزم عقب انداخته، موضوع نبود حمایت جهان نقاط سایر خود قرار داده است. اما آنچه این بیمه را نسبت به پوششرا تحت 

 دولت از این بخش است.

های برداران زراعتی، باغی، دامی و سایر تولیدات زیر بخشدرصد از کل بهره ۴۲دهد در طی دوسال اخیر بیش از آمارها نشان می

 اند.کردن فعالیت و نیز تولیدات خود کرده مختلف کشاورزی اقدام به بیمه

بخش  ای درهای روغنی، سبزی، صیفی، نباتات صنعتی و علوفهاند شامل غالت، دانههایی که مشمول بیمه شدهدر حال حاضر فعالیت

 انیباغب های جنگلی اشاره کرد. درهای آبخیزداری و بیمه جادهتوان به مراتع و طرحمی منابع طبیعیزراعت است. همچنین در بخش 

و همچنین تنه درختان مشمول  مرکبات سردسیری، نیمه سردسیری، گرمسیری، نیمه گرمسیری، میوه درختان مانند مواردی نیز

 اند.این بیمه شده

 گیرد.های آبزی پروری نیز تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار میگفتنی است دام و طیور و طرح

ری چند روز گذشته هنوز در حال بررسی است. باید دید که امسال نیز این صندوق به موقع با توجه به اینکه خسارات سرمای بها

 گیرند.مهری این صندوق قرار میدهد یا کشاورزان و باغداران باز هم مورد بیپرداختهای خود را انجام می

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸% 
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 فارس- ۹۷/۰۱/۲۸ : تاریخ

 مرغهزار تومان ایستاد/ توقف در واردات تخم۱۲مرغ روی قیمت هر شانه تخم
مرغ تولید داخل در حال حاضر به وفور در بازار وجود دارد و حتی قیمت آن از قیمت گذار میهن گفت: تخمرئیس اتحادیه مرغ تخم 

  .رسدهزار تومان به فروش می ۱۲تا  ۱۱ای بین تر آمده و شانهمصوب تنظیم بازاری هم پایین

درصد مرغ  ۳۰، از پاییز سال گذشته با شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان و از بین رفتن خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مرغ به شدت افزایش یافت، تا جایی که کارگروه تنظیم بازار دستور واردات این گذار بر اثر بیماری، قیمت تخماز واحدهای مرغ تخم

های بار و همچنین فروشگاهمرغ و توزیع این محصول از طریق سازمان میادین میوه و ترهممحصول را داد و طرح تنظیم بازار تخ

 .تومان کلید خورد ۶۰۰هزار و  ۱۲ای با قیمت هر شانه زنجیره

 .مرغ به وفور در بازار یافت شده و قیمت آن هم به دلیل افزایش عرضه کاهش یافته استاما این روزها تخم

، با تأیید این موضوع اظهار خبرگزاری فارس کشاورزی خبرنگار با وگوگفت در میهن تخمگذار مرغ حادیهات رئیس رضا ترکاشوند

 های موجود را حفظ کنیمداشت: بخش تولید از حالت بحرانی در آمده و برای آنکه بتوانیم از تولید داخل حمایت کنیم و همین گله

ارند سازی دمرغ فعالً متوقف شود و اگر نیازی هم برای ذخیرهایم، تا روند واردات تخمرا با شرکت پشتیبانی امور دام داشته تفاهمی

 .آن را هم با هماهنگی ما از محل تولید داخل تأمین کنند

در  تر از قیمت تمام شدهپایین تر از قبل و حتیمرغ با قیمت پایینوی تصریح کرد: اکنون شرایط به نفع بازار است و حتی تخم

 .حال عرضه است

تومانی پایان یافته که وی با  ۶۰۰هزار و  ۱۲مرغ خبرنگار فارس، پرسید پس با این حساب طرح تنظیم بازاری توزیع قیمت تخم

 .ستمرغ عرضه شده، زیرا این قیمت است نیاز به ادامه این طرح نیتأیید این موضوع گفت: قاعدتاً وقتی قیمت تخم

های مصرفی هایی همچون سویا و ذرت به عنوان نهادهترکاشوند همچنین در پاسخ به اینکه با توجه به افزایش قیمت نهاده

ای برای اند، گفت: واقعیت این است که دولت به اجرای سیاست یارانهها چگونه قیمت تمام شده خود را پایین آوردهمرغداری

ها به عنوان کاالی اساسی در تولید مرغ باال نرود اما این ای است، تا قیمت این نهادهرخ مبادلهاختصاص ارز به واردکنندگان با ن

موضوع نیاز به سیاست نظارتی دارد که باید دولت به طور جد بر آن نظارت کند وگرنه یارانه به جای آنکه به جیب تولید و 

 .رودکننده برود به جیب واردکنندگان میمصرف

ای کنیم، قیمت تمام شده سویا و ذرت که با نرخ ارز مبادلهبیشتر این موضوع، گفت: اکنون که ما حساب و کتاب می وی در توضیح

خوانی ندارد و حتی نوسانات نرخ ارز هم هیچ ارتباطی به واردکننده ندارد، چون ارز های موجود همماه پیش وارد شده با قیمت ۳

مت تر از قییمت جهانی ذرت و سویا دو، سه ماه پیش اقدام به واردات شده است، بسیار پاییناند مضاف بر آنکه قای گرفتهمبادله

 .امروزی است و واردکنندگان باید بر آن اساس کاال را تحویل دهند

به گزارش فارس، شب گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سیاستی را 

های کاالهای اساسی از جمله ذرت و کنجاله سویا اند که بتوانند جلوی نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن را بر واردات نهادهتبیین کرده

 .ها افزایش نیابدبگیرند تا قیمت نهاده

wstext.php?nn=http://www.farsnews.com/ne۱۳۹۷۰۱۲۸۰۰۰۶۰۰ 
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  آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

 سرزمین های فتح المبین آماده کشت می شوند 

 میلیارد تومان اعتبار  ۱.۵هزار هکتاری با  ۵۵۰اجرای فاز نخست طرح 

عباس و... در عملیات فتح المبین آزاد شد و حاال پس از سه دهه،  سال پیش مناطق عین خوش، فکه، دشت ۳۰ :کشاورزی-ایانا

شوند. اینجا نقطه صفر مرزی است جایی برداری می هزار هکتاری آماده کشت و بهره ۵۵۰های جنگی با طرح اراضی این سرزمین

  .کشت آماده شودهای جنگی بود، برای زندگی و کرد روزی این مناطق که پر از مینکه کمتر کسی گمان می

های المبین آزاد شد و حاال پس از سه دهه، این سرزمینسال پیش مناطق عین خوش، فکه، دشت عباس و... در عملیات فتح ۳۰

شوند. اینجا نقطه صفر مرزی است جایی که کمتر کسی برداری میهزار هکتاری آماده کشت و بهره ۵۵۰جنگی با طرح اراضی 

 های جنگی بود، برای زندگی و کشت آماده شود. ناطق که پر از مینکرد روزی این مگمان می

هزار هکتاری وضعیت  ۵۵۰، یداهلل شمایلی مدیرعامل شرکت جهاد نصر و پیمانکار طرح اراضی «خبرگزاری ایانا»به گزارش خبرنگار 

در استان ایالم  ۹۳مان اعتبار از سال میلیارد تو ۱.۵هزار هکتاری با  ۵۵۰دهد: فاز نخست طرح کنونی این طرح را چنین شرح می

 قرار دارد.  استان خوزستانهزار هکتار از این اراضی در  ۵۵در حال انجام است. البته حدود 

شرکت پیمانکاری قرارداد منعقد شده که همگی داخلی و  ۲۵هزار هکتار از این اراضی با  ۴۶کند: برای احیای حدود او اضافه می

 رسد. برداری میبومی هستند. این طرح حداکثر تا پایان تیرماه به بهره

 ۶۶تا  ۶۰شود. حدود های آبیاری نوین استفاده میگوید: برای این اراضی از شیوهآبیاری این طرح می هایشمایلی در مورد سیستم

این اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار  ۹۷درصد آبیاری این طرح از آبیاری تحت فشار استفاده شده است. در تیرماه 

 . شود داده تحویل محصول کشت برای بومی هایتشکل و  گیرد تا به نهادهامی

 اشتغالها بخش مهمی از بار گوید: با زیر کشت رفتن این زمینها میهزار هکتاری در مورد اهمیت این زمین ۵۵۰پیمانکار اراضی 

میلیارد  ۶۰۰بینی شده که تا به امروز حدود میلیارد تومان پیش ۸۰۰حدود  هزار هکتار۴۶کند. اعتبار این منطقه کاهش پیدا می

 کند. مانده آن تا پایان طرح اختصاص پیدا میتومان آن هزینه شده و باقی

دهد: الگوی کشت این طرح بسیار اقتصادی بوده و شمایلی در مورد الگوی کشت و گیاهان کشت شده در این مناطق توضیح می

 ها گندم، جو، ذرت، کلزا، سویا و... خواهد بود. ق کم آب است. بیشتر گیاهان کشت شده در این زمینمناسب مناط

ها از آبیاری تلفیقی یعنی آب کند: با وجود کاهش بارش در سال جدید، جای نگرانی وجود ندارد. برای آبیاری این زمیناو اضافه می

شود. در هر صورت تمام تمهیدات الزم برای پیشبرد این سد کرخه استفاده میشود( و از آب های موجود)چاه جدید حفر نمیچاه

   بینی شده است.طرح پیش

 شود. هزار هکتار از این اراضی به شیوه سنتی آبیاری می ۱۲تا ۱۰گوید: حدود مدیر عامل شرکت جهاد نصر می

سازی به طور ها برای آمادهگی بوده است، تمامی زمینهای جنالزم به ذکر است که با توجه به اینکه این منطقه، جزو سرزمین

 سازی شده است. کامل از مین پاک

http://www.iana.ir/%D%۸A%۸D%۸AE%D%۸B۴-%DA%A%۹ 
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 تولیدات زراعی  
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 تنها یک چهارم اراضی کشاورزی بیمه هستند 

 پوشش بیمه کشاورزی هستند هزار هکتار آن تحت۵۰۰کشت کشور، تنها از دومیلیون هکتار اراضی تحت

های بهاری درختان این روزها سرمای بهاری در حالی سری به نقاط مختلف کشور زده که شکوفه :شهناز دیواندری-کشاورزی -ایانا

وهوایی کشور به وجود بیاید، باعث شده تا کشاورزان و هایی که هر لحظه ممکن است در وضعیت آباند. ناپایداریبه بار نشسته

های مربوطه را دائما به دوش بکشند. چرا که در باغداران در مراحل مختلف به ثمر رساندن محصوالت زراعی و باغیشان بار نگرانی

 ر طبیعت نابود کند رنج آنها را قهای ممکن است دستهردوره

 حل منطقیرخ دهد، کشاورزان و باغداران باید به فکر راه بخش کشاورزیبه دنبال حوادث غیرمترقبه طبیعی که ممکن است در 

 معیشتشان کاهش دهند. درآمدد تا بتوانند اثرات چنین حوادثی را در متحمل شدن ضرر و از بین رفتن باشن

 تولیدات سرمازدگی انگیزغم سناریوی اصلی بازیگران ترین مهم از یکی دارند عهده بر های کشاورزیباید تاکید کرد نقشی که بیمه

کشاورزی باید همان نقطه امیدی باشد که بعد از وقوع حوادث غیر مترقبه وارد صحنه و باغی است. در حالی که بیمه  کشاورزی

 اما به گفته برخی از فعاالن این بخش مدتی است چنین اتفاقی نیافتاده است.شود، 

 طور به  متاسفانه برخی کشاورزانای برخوردار است، اما و باغداری از اهمیت ویژه کشاورزیگویند، با وجود اینکه بیمه آنها می

 و باغی خود در برابر سرمازدگی نیستند. محصوالت کشاورزی کردنبیمه فکر به  جدی

ه هاست. این مسالرغبتی موضوع بدعهدی و تأخیرهای طوالنی مسئوالن مربوطه درپرداخت غرامتقطعا یکی از دالیل اصلی این بی

 های نامناسب صندوقبسیاری از کشاورزان و باغداران را دچار دلسردی کرده است. یکی از باغداران کشور با گالیه از وضعیت پرداخت

ده به درد حال و روزمون نمی خوره... حتی همون چندرغاز هم به موقع پولی که بیمه کشاورزی به ما می» گوید: بیمه کشاورزی می

من خسارت پرداخت شد... در حالی که هزار تو ۳۰ها را زد، برای هر هزارمتر فقط پرتقال سرمابه دست ما نمی رسه... پارسال وقتی 

ما برای هر هزار متر بین دو تا سه میلیون ضرر کردیم... صندوق بیمه کشاورزی نه پرداختاش به موقع اس نه رقمش به درد زندگی 

 «خوره...ما می

» وید: گمی« برگزاری ایاناخ»در اینباره نیازعلی ابراهیمی پاک، عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 

رابر های مختلف و در بکشاورزان باید بیمه کشاورزی را به عنوان ضمانت تولید خود در نظر بگیرند. چرا که بیمه کشاورزی در زمینه

شت تواند منبع آرامشی برای کشاورزان و باغداران باشد. در حال حاضر از دومیلیون هکتار اراضی تحت کحوادث غیر مترقبه می

 «بیمه کشاورزی هستند. پوششهزار هکتار آن تحت ۵۰۰کشور، تنها 

ه فکر کشاورزان باید ب» و سردی بهاری رو به رو بوده خاطر نشان کرد:  تغییرات آب و هواییاو با اشاره به اینکه امسال نیز کشور با 

دیر و زود دارد، اما سوخت و  بخش کشاورزیهای حواث غیرمترقبه در بیمه کردن محصوالت خود باشند، چرا که پرداخت غرامت

 اسوز ندارد. در تمام سنوات گذشته مبلغ خسارت وارده به کشاورزان پرداخت شده و این موضوع توانسته بخشی از دغدغه مالی آنه

 «را حل کند. 

ده. بر بو خشکسالیمختلف کشاورزی باالترین میزان متقاضی بیمه مربوط به بخش سرمازدگی و  نوع بیمه ۱۵۰از بین»گوید: او می

بوده. در طی شش  خشکسالیدرصد آنها مربوط به بحران ۱۴ها مربوط به سرمازدگی و درصد بیمه۹۲این اساس آمارها نشان داده 

است.  به خود اختصاص داده محصوالت کشاورزیدرصد را برای کل  ۱۹و یخبندان رقم  سرماسال گذشته بیمه مربوط به عامل 
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میلیارد تومان ۱۰۵۰دهد کل غرامت هایی که در بخش کشاورزی وارده بر اثر حوادث غیرمترقبه به وجود آمده برابر با آمار نشان می

میلیارد آن باقی مانده که در سال جاری حتما پرداخت خواهد شد. از رقم  ۲۰۰میلیارد آن پرداخت شده و تنها ۸۰۰است که تقریبا 

 «میلیارد آن مربوط به سرمازدگی باغات بوده است.۵۶۰زمینه خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه، کل اعالم شده در 

د پردازند را پرداخت نمایابراهیمی پاک با اشاره به این که صندوق کشاورزی تنها متعهد است که غرامت کشاورزانی که حق بیمه می

دارد غرامت کشاورزان و باغدارانی که اقدام به پرداخت حق بیمه خود صندوق بیمه کشاورزی کشور تنها وظیفه »دهد: ادامه می

 هک کنند خود خسارت از بخشی گرفتن به اقدام اند بپردازد. باقی کشاورزان خسارت دیده باید از طریق ستاد حوادث بحران کرده

 «دهد. ین کاری را انجام نمیچن کشاورزی بحران حوادث ستاد متاسفانه

های میزان درصد پرداخت سهم کشاورزان و همچنین سهم دولت در سال» گوید: این عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی می

 ۳۵و  دولتدرصد سهم ۶۵گرفته و در حال حاضر طی پنج سال گذشته متوسط این رقم شامل مختلف رقم متفاوتی را در بر می

های حمایتی است و در درصد آن سهم کشاورز و باغدار بوده است. در هر حال باید تاکید کرد که بیمه کشاورزی یکی از انواع بیمه

 ولتدتوسط های گذشته این صندوق چندین برابر دریافتی خود به کشاورزان غرامت پرداخت کرده که این مابه التفاوت طی سال

 «پرداخت شده.

 بی مهری دولت نسبت یه صندوق بیمه کشاورزی

رود چرا که طیف وسیعی از محصوالت کشاورزی، باغی، دامی و آبزی به شمار می جهانهای بیمه کشاورزی در کشور از جمله برترین

های الزم عقب انداخته، موضوع نبود حمایت جهان نقاط سایر خود قرار داده است. اما آنچه این بیمه را نسبت به پوششرا تحت 

 دولت از این بخش است.

 هایبرداران زراعتی، باغی، دامی و سایر تولیدات زیر بخشدرصد از کل بهره ۴۲دهد در طی دوسال اخیر بیش از آمارها نشان می

 اند.مختلف کشاورزی اقدام به بیمه کردن فعالیت و نیز تولیدات خود کرده

بخش  ای درهای روغنی، سبزی، صیفی، نباتات صنعتی و علوفهاند شامل غالت، دانههایی که مشمول بیمه شدهدر حال حاضر فعالیت

 انیباغب های جنگلی اشاره کرد. درهای آبخیزداری و بیمه جادهتوان به مراتع و طرحمی منابع طبیعیزراعت است. همچنین در بخش 

و همچنین تنه درختان مشمول  مرکبات سردسیری، نیمه سردسیری، گرمسیری، نیمه گرمسیری، میوه درختان مانند مواردی نیز

 اند.این بیمه شده

 گیرد.های آبزی پروری نیز تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار میگفتنی است دام و طیور و طرح

گذشته هنوز در حال بررسی است. باید دید که امسال نیز این صندوق به موقع  با توجه به اینکه خسارات سرمای بهاری چند روز

 گیرند.مهری این صندوق قرار میدهد یا کشاورزان و باغداران باز هم مورد بیپرداختهای خود را انجام می

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸% 
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 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۲چهار شنبه 

 بخشنامه وزارت صنعت در خصوص ضوابط ثبت سفارش و واردات گاو و گوساله+ تصویر بخشنامه

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضوابط ثبت سفارش و واردات گاو و گوساله با ردیف  -اقتصاد غذا  <کشاورزی

( و عدم نیاز به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از زمان ثبت سفارش و مشروط بودن واردات اقالم ۰۱۰۲۲۹۰۰فه شماره )تعر

  .مذکور به رعایت ضوابط قرنطینه ای )تاییدیه سازمان دامپزشکی( ابالغ شد

 را ۲۱/۱/۱۳۹۷ مورخ ۲۵۳۸۰/۶۰ شماره بخشنامه تجارت و معدن صنعت، وزارت ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 :است نموده اعالم زیر شرح به کرمان استان جنوب و استان ۳۱ تجارت و معدن صنعت، سازمان به خطاب

وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ثبت سفارش و واردات گاو  ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ مورخ ۶۱۷۸/۵۰۲/۹۶  ضمن ارسال تصویر نامه شماره

 :و گوساله به استحضار می رساند

( نیازی به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی در زمان ثبت ۰۱۰۲۲۹۰۰ت سفارش گاو و گوساله زنده با ردیف تعرفه شماره )ثب

خواهشمند  .سفارش نداشته و واردات اقالم مذکور صرفاً منوط به رعایت ضوابط قرنطینه ای )تاییدیه سازمان دامپزشکی( می باشد

 .یت ضوابط و مقررات مربوطه معمول گردداست دستور فرمایید اقدام الزم با رعا

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۱f۳۴۸۱add۴۶a۴۹۵ 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۶تاریخ: 

 حمایت از تولید داخل افزایش کیفیت چای ایرانی در جهت

رئیس سازمان چای گفت: افزایش کیفیت چای تولیدی در جهت حمایت از کاالی داخل، یکی از برنامه های امسال سازمان چای 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  کشاورزیصنعت،تجارت و  وگو با خبرنگارمحمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفت.است

از هفته نخست اردیبشهت آغاز می شود، اظهار کرد: با توجه به آنکه  برداشت چین اول برگ سبز چای، با اشاره به اینکه جوان

تا  ۲۷د پیش بینی می شود که میزان تولید چای خشک به نزوالت جوی در میزان تولید موثر است، در صورت شرایط جوی مساع

وی با بیان اینکه افزایش کیفیت چای تولیدی یکی از برنامه های امسال سازمان چای به شمار می رود، افزود: .هزارتن برسد ۲۸

امسال و اقداماتی برداشت شده درجه یک و مابقی درجه دو بود که با توجه به نامگذاری  برگ سبز چایدرصد  ۳۶سال گذشته 

 .درصد خواهد رسید ۴۶که چایکاران در زمان برداشت انجام می دهند، این میزان به 

 نظر زا شده برداشت های برگ برداشت حجم  روزبهان ادامه داد: افزایش کیفیت با کمیت متناقض است، چرا که با افزایش کیفیت

 .ندارد تفاوتی چایکاران برای درآمد و قیمت لحاظ از حالیکه در یابد؛ می کاهش وزنی

در ایجاد اشتغال جوانان،کاهش واردات و خروج ارز و افزایش درآمد  افزایش کیفیت چای ایرانی به گفته رئیس سازمان چای؛

 .تولیدکنندگان و صنعت گران چای موثر است

ه زراعی باغات و نوسازی کارخانه های چای میلیارد تومان وام به چایکاران و کارخانه ها به منظور ب ۳۲وی آموزش چایکاران، اخذ 

 .را امری مهم در افزایش کیفیت چای تولید داخل دانست

بیان کرد: در اکثر قریب به اتفاق شعار سال های گذشته،  کاالی ایرانیروزبهان با اشاره به شعار سال جدید مبنی بر حمایت از 

 حمایت از تولید کاالهای داخلمسائل اقتصادی اولویت نخست کشور است که امسال با ابتکار مقام معظم رهبری، سال 

 .نامگذاری شد که این امر مسئولیت پذیری مسئوالن و دست اندرکاران امر برای تحقق این شعار را بیشتر می کند

رئیس سازمان چای در ادامه افزود: رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت اعالم کرد که دستگاه های دولتی حق هزینه کرد کاالهای 

 .ش کیفیت محصوالت تولید داخل امری ضروری استخارجی مشابه داخل را ندارند، بنابراین افزای

بیمه شدند و همواره این  باغات چای درصد ۷۵وی با اشاره به آخرین وضعیت بیمه فراگیر باغات چای گفت: تا کنون بیش از 

آمادگی وجود دارد که در روزهای باقی مانده مابقی باغات بیمه شوند تا اگر محصولی با خشکی مواجه شد، تولید کننده حداقل 

به گفته روزبهان در ابتدا نیازی نیست که چایکار پولی پرداخت کند، چراکه اعتبارات بدون بهره برای .درآمدی را داشته باشد

 .کنندگان در نظر گرفته شده که درنهایت از مبلغ برگ سبز تحویلی چایکاران کسر خواهد شدتولید

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۰۶۴۵/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸% 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۲۶ : تاریخ

 شوددهد بالتکلیفی کشاورزان در خرید تضمینی گندم / یک تکه کاغذ برای کشاورز پول نمیفارس گزارش می

های معتدل و سردسیر نیز باید مراحل داشت را انجام دهند، های گرمسیر آغاز شده و استاندر حالی که برداشت گندم در استان 

  .رسد شورای اقتصاد تصمیمی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارداما همچنان خبری از نرخ تضمینی نیست و به نظر می

های قبل چرا باید مدام تکرار شود. هنوز دانیم قصه تکرار سناریوهای تلخ سالفاطمه بیات، نمی -گروه اقتصادی- خبرگزاری فارس

کشور به مرز خودکفایی گندم رسید، اما به دلیل افزایش نیافتن نرخ خرید  ۸۶تا  84های یادمان نرفته است که پس از آنکه در سال

هزار تن گندم وارد  ۷۰۰میلیون و  ۶حدود  ۹۱م مطابق با نرخ تورم، این امر به آنجا رسید که مجبور شدیم در سال تضمینی گند

 .گذاری نکنندتفاوتی دولتمردان دلسرد شده و ترجیح دادند، در بحث گندم چندان سرمایهکنیم، تا جایی که کشاورزان با بی

وزارت جهاد کشاورزی درمورد افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی گندم به خبرنگار اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در 

 ۹۱-۹۲نرخ گندم را ثابت نگه داشت، پس از چند سال و در سال  ۸۸تا  ۸۶های فارس گفت: یادمان باشد که وقتی دولت در سال

تومان  ۴۲۰له مجبور شد نرخ گندم را از مرح ۳-۴درصد افزایش دهد، یعنی در  ۹۰مجبور شد تا در عرض یکسال قیمت گندم را 

 .کشاورزان دلسرد شده بودند دار دولت بود کههای نوسانتومان برساند که نتیجه سیاست ۸۰۰در هر کیلوگرم به 

 وی تاکید کرد: اگر این بار نیز کوتاهی کنیم و افزایشی در نرخ خرید تضمین گندم اتفاق نیفتد، منافع آن با دلسرد شدن کشاورزان

 .رودما به جیب کشاورزان آن طرف آب می

اینکه امسال نیز سال حمایت از کاال و تولید داخلی است، افزود: کشاورزان بهتر از تمام اقشار جامعه در  اسفندیاری پور با اشاره به

 کنیم،شان لحاظ میحقوقشان هم رعایت شود، چطور ما برای کارگر و کارمندان تورم را در کنند و باید حقوقاین راستا حرکت می

 .کندولی برای کشاورز نباید این اتفاق بیفتد، در حالی که کاالی استراتژیک تولید می

های معتدل و سردسیر در حال انجام است زراعی در مرحله برداشت در استانوی به این نکته هم اشاره کرد که اکنون عملیات به

 .زایش یافته استهای آن مطابق با تورم ساالنه افکه هزینه

سازی دانه های دیگر، علف هرز به ویژه در نواحی ساحل خزر آغاز شده و همچنین غنیوی افزود: آفت سن گندم، انواع بیماری

تا  ۲۵دهی گندم ایم، در مرحله گلگندم برای تولید گندم با پروتئین باالتر در دستور کار است، چرا که به کشاورزان آموزش داده

 .کود ازت را به گیاه بدهند، تا طی عملیات فتوسنتز پروتئین آن افزایش یابد که همه اینها مستلزم هزینه است درصد ۲۵

 .درصدی نرخ خرید تضمینی گندم را لحاظ کند ۱۰تا  ۹وی اظهار امیدواری کرد تا دولت افزایش 

های آبی، افزایش هزینههای موجود از جمله کممشقتگویند و این که با تمام اما در این میان کشاورزان نیز از مشکالت خود می

 .دانند که قرار است محصول خود را به چه نرخی بفروشندبذر و کود و سموم هنوز نمی

های ما از بذر گرفته تا دستمزد کارگر، کود و گوید، تمام هزینهکاران استان اصفهان به خبرنگار فارس میم. محمدی یکی از گندم

درصد افزایش داشته و آیا این انصاف است که دولتمردان بگویند پول نداریم و  ۳۰تا  ۲۰ی نسبت به سال گذشته آبیار هزینه

 .توانیم قیمت تضمینی گندم را افزایش دهیمنمی

امنیت  لیکار افزود: اگر ما گندم نکاریم باید با قیمت باالتر برای واردات این محصول هزینه کنند، در حالی که گندم داخاین گندم

 .کنندهای مختلف گندم کشت میکند، چرا که بخش زیادی از کشاورزان در استانغذایی دارد و در عین حال اشتغالزایی هم می

زایش گوید: به حمدهلل با افکاران نیز با ابراز دلخوری از وضعیت موجود به خبرنگار فارس میقلی ایمانی رئیس بنیاد ملی گندمعلی

های گرمسیر نیز کندتر شده و امیدواریم این باران در افزایش تولید اسفند تاکنون برداشت گندم حتی در استانها از بارندگی
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های معتدل و سردسیر هنوز زمان برای خرید تضمینی گندم وجود دارد که امیدواریم آنکه در استانمحصول موثر باشد. مضاف بر 

 .نی گندم بکنددولت در این مرحله فکری برای نرخ خرید تضمی

وی به سخنان چند روز گذشته آقای نوبخت به عنوان سخنگوی دولت گفت: ایشان صراحتا آب پاکی را روی دست کشاورزان 

ریخته و گفت که دولت پولی برای افزایش خرید تضمینی گندم ندارد، ولی باید پرسید بازی با امنیت غذایی مردم و تولید کاالی 

گندمی کشت نکند، مجبورند همین گندم   گر شوخی است چرا که درنهایت اگر کشاورز هم دلسرد شود واستراتژیکی مانند گندم م

 .تر تمام شودرا با نرخ دالری که هر روز قیمتش مشخص نیست وارد کنند که ممکن است، به مراتب از گندم داخلی گران

مچنان زیر بار افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی گندم ایمانی همچنین به این نکته هم اشاره کرد که وزارت جهاد کشاورزی ه

کشاورزان فقط گندم را تحویل سیلوها نرفته و امیدواریم تا زمانی که امکان دارد، فکری به حال این قضیه بشود، چرا که 

ود ای وجهو فعال خبری از پرداخت پول نیست چون مبنای محاسب کننددهند و یک تکه کاغذ به عنوان رسید دریافت میمی

 .ندارد

بر به گزارش خبرنگار فارس، آنچه که مسلم است در همه محصوالت کشاورزی افزایش سطح تولید و کشت محصول امری زمان

شود و چند سال باید زمان صرف شود تا تولید یک محصولی افزایش یابد. امیدواریم مسئوالن با است که یک شبه محقق نمی

نی گندم تیشه به ریشه افزایش کشت این محصول نزنند، چرا که در نهایت مجبورند بازی را به برخورد سردشان در خرید تضمی

ای به دهبینی شدست وارد کنندگان گندم و درنهایت کشورهای ابرقدرت تولید گندم بدهند که ممکن است هر اتفاق غیرقابل پیش

 .وقوع بپیوندد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۲۶۰۰۰۵۰۲ 
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 خرید تضمینی  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۴تاریخ: 

 ماه انتظار، نرخ خرید تضمینی گندم ثابت ماند ۷پس از 

های جدید خرید تضمینی و برداشت بیان کرد که توان پرداخت بیش از هزار ماه تاخیر در اعالم نرخ ۷دولت سرانجام بعد از گذشت 

 .تومان برای خرید هر کیلو گندم از کشاورزان را ندارند ۳۰۰و 

براساس تبصره شش قانون تضمینی خرید  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 ایدولت موظف است که همه ساله نرخ خرید تضمینی محصوالت را قبل از شروع سال زراعی جدید به گونه محصوالت کشاورزی

 .تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد

و برداشت اعالم کرد که  تضمینینرخ های جدید خرید  ماه تاخیر در اعالم ۷این درحالی است که دولت سرانجام بعد از گذشت 

 .تومان برای خرید هر کیلو گندم از کشاورزان را ندارند ۳۰۰توان پرداخت بیش از هزار و 

محمد باقر نوبخت در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر آنکه چرا نرخ خرید تضمینی گندم با گذشت هفت ماه از 

اعالم کرد که توان پرداخت بیش از  ۹۶ست، گفت: شورای اقتصاد نظر خود را در شهریور ماه شروع سال زراعی جدید اعالم نشده ا

 .تومان برای خرید هر کیلو گندم را ندارد ۱۳۰۰

تاکنون با بیش از سه برابر افزایش یافته است؛ بنابراین دوباره اضافه کردن  ۹۱از سال  نرخ خرید تضمینی گندموی معتقد است؛ 

 .ولت با وجود تاخیر در پرداخت مطالبات امکان پذیر نیستاین رقم برای د

البته ناگفته نماند که مجری طرح گندم، کمیسیون کشاورزی مجلس و تمامی کارشناسان بخش افزایش نرخ خرید تضمینی گندم 

می دانند و  خودکفایی گندمرا امری ضروری در جهت دلگرمی کشاورزان به امر تولید و استمرار در  ۹۷-۹۶در سال زراعی 

 .معتقدند که ثبات نرخ خرید تضمینی می توانند تکرار داستان سال های گذشته و واردات مجدد گندم را به همراه داشته باشد

، تجدید نظری در نرخ خرید داشته باشد حمایت از تولید داخلبنابراین انتظار می رود که شورای اقتصاد همانند گذشته در سال 

 .به سرگردانی کشاورزان هر چه سریع تر نرخ را اعالم کنند و جهت پایان بخشیدن

با انتقاد از تاخیر هفت ماهه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار 

با وجود پیگیری های مکرر از شورای اقتصاد درباره اعالم هر چه سریع تر نرخ  :اظهار کرد دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم

 .خرید تضمینی گندم، اما تا کنون این امر صورت نگرفته است

اسفند سال گذشته، بنیاد توانمندسازی گندمکاران طی نامه ای به مقام معظم رهبری از بی توجهی دولت نسبت  ۲۸وی افزود: در 

ه ضرر ب محصوالت کشاورزی ن محصول استراتژیک در سال حمایت از تولید داخل گالیه کردند، چراکه بازی با بازار بازرگانیبه ای

 .تولید تمام می شود

به گفته ایمانی؛ براساس قانون محصوالتی که مشمول خرید تضمینی هستند؛ همه ساله نرخ آن مطابق با تورم اعالمی از سوی بانک 

 .شروع فصل زراعی جدید باید اعالم شود مرکزی قبل از

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه گندم و کلزا از جمله محصوالتی هستند که معموال از آب سبز باران 

ناسی ظرهای غیرکارشبرای تولید آنها استفاده می شود و از طرفی بیشترین تولید گندم در مناطق پربارش است؛ بنابراین اظهار ن

 .مبنی بر آب بر بودن تولید گندم کذب است

به گفته وی؛ کشور با بحران جدی آب روبروست، بنابراین دولت باید پول کشت محصول را به کشاورزان دهد تا آنها از تولید امتناع 

 .نکنند، چراکه کشاورزی بدون کاشت معنا ندارد
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تنها شامل یخچال و خودرو نیست، بیان کرد: با توجه به سیاست های ابالغی مقام معظم  کاالی ایرانیایمانی با اشاره به اینکه 

رهبری مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی، انتظار می رود که حمایت های الزم از بیشترین محصوالتی که با زندگی روزمره افراد سرو 

 .و ابالغیه مقام معظم رهبری است اقتصاد مقاومتییاست کار دارد، صورت پذیرد چراکه تامین نیاز کشور از خارج، برخالف س

بهره وری و عمکلرد باید حمایت شود که بنده به عنوان  این مقام مسئول ادامه داد: تولید داخل از تمامی جوانب همچون قیمت،

 .تولیدکننده نسبت به تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نگران هستم

وی با اشاره به اینکه با گذشت چند روز از فصل برداشت افق روشنی پیش رو نیست، بیان کرد: هم اکنون گندمکاران در برخی 

ویل دادند، اما مبلغی حتی به نرخ سال گذشته دریافت نکردند که از این رو انتظار می رود با اعالم نقاط، گندم تولیدی خود را تح

هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم، تکلیف کشاورزان مشخص شود چراکه نبود تناسب میان نرخ خرید با تورم 

 .منجر به بدهکاری گندمکاران نسبت به تورم خواهد شد

انتظار می رود که تمامی خدماتی که از بخش  افزایش حقوق و دستمزد کارگران براساس تورم ته ایمانی؛ با توجه بهبه گف

 .گرفته می شود به همان نسبت افزایش یابد، در غیر این صورت کشاورزان، بدهکارِ تورم می شوند

نرخ خرید بر سر تولید گندم اظهار کرد: کشاورزان بارها  رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به عواقب تاخیر در اعالم

کاشتیم چراکه تولید برای ما هزینه دارد و اعالم کردند که اگر می دانستیم قرار است چه بالیی به سرمان بیاید، هرگز گندم نمی

 .بر نداردتاخیر در اعالم نرخ خرید جز واردات و پر کردن جیب کشاورزان آن سوی مرزها نتیجه دیگری در 

 .به گفته وی؛ با گذشت بیش از شش ماه از فصل کشت، خبری از اعالم نرخ های جدید خرید تضمینی نیست

ایمانی تصریح کرد: باوجود پیگیری های مکرر کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد، تشکل ها و خبرگزاری ها در مرداد ماه؛ 

د اعالم نشده و خبری از پول تحویلی به کشاورزان نیست که انتظار می رود تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدی

قبل از شروع برداشت در استان های دیگر، نرخ اعالم شود تا کشاورزان به امر کشت دلگرم شوند و خودکفایی گندم در سال 

 .حمایت از تولید نیز زیر سوال نرود

 ر در استمرار خودکفاییدرصدی نرخ خرید تضمینی گندم امری موث ۱۰افزایش 

اظهار   صنعت،تجارت و کشاورزی محمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

 .اعالم نشده است هنوز محصول استراتژیک،کرد: با وجود گذشت دو هفته از فصل برداشت گندم، نرخ خرید این 

وی افزود: براساس قانون تمامی محصوالتی که مشمول خرید تضمینی هستند، تا قبل از شروع سال زراعی جدید، نرخ خرید 

 .تضمینی محصوالت مطابق با تورم باید اعالم شود تا کشاورزان تکلیف خود را بدانند

نرخ خرید تضمینی محصول اعالم نشد تا کشاورزان بتوانند  شاعری ادامه داد: با گذشت هفت ماه از شروع سال زراعی جدید،

 .تصمیم گیری های الزم برای کشت و مدیریت داشته باشند

 .به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی؛ هم اکنون گندم تولیدی با نرخ سال گذشته از گندمکاران خریداری می شود

یان کرد: براساس آخرین آمار، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی وی با انتقاد از تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم ب

افزایش چندانی نخواهد داشت که این امر ضربه مهلکی برای تولید گندم در سال های آتی است و می تواند خودکفایی را  ۹۶-۹۷

 .تحت تاثیر خود قرار دهد
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بیان کرد: این نرخ در مقایسه با سال گذشته حداقل  دمدرصدی نرخ خرید تضمینی گن ۱۰افزایش شاعری با اشاره به ضرورت 

درصد افزایش یابد تا کشاورزان برای تولید و استمرار خودکفایی انگیزه داشته باشند. براین اساس انتظار می رود هر چه  ۱۰باید 

 .سریع تر شورای اقتصاد به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تن دهد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴۹۷۷۲۷/%D۹%BE%D۸%B۳%D-۸%A۷ 
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 خدمات
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

 روایتی از اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سرمازدگی محصوالت کشاورزی 

 های بهار زمستانی به کشاورزان برآورد نشده هنوز خسارت

سرمای روزهای اخیر بار دیگر  .وهوا قرار گرفتندمحصوالت کشاورزی و باغی باز هم مورد قهر آب :شهناز دیواندری-کشاورزی -ایانا

  .تجربه ناخوشایند زمستان در بهار را برای کشاورزان تکرار کرد

های تلخ کشاورزان و آغاز مرحله کاشت در بین کشاورزان و باغداران با نگرانی همراه بوده. چراکه تجربهها و همیشه باز شدن شکوفه

ی به های بسیارباغداران ثابت کرده وضعیت آب و هوایی در فواصل مختلف سال بسیار ناپایدار است و این ناپایداری همیشه خسارت

های الزم برای مقابله با این تر کرده ناآگاه بودن کشاورزان و باغداران از روشکنندهرانبین موضوع را نگ ها وارد کرده. آنچه دراینآن

رسد دهد و به نظر میشبه با کاهش دمای هوا بر باد میساله کشاورزان و باغداران را یکبحران است. بحرانی که دسترنج یک

 های وضعیت هواست.بینییشنخستین راه مقابله با آن آگاه بودن کشاورزان و باغداران از پ

د: گویمی« خبرگزاری ایانا»به خبرنگار  استان مازندرانبهبود تولیدات جهاد کشاورزی  معاونفر، باره، عزیزاهلل شهیدیدراین

کند. تهدیدی که راه نخست مقابله شمال را تهدید می موقع همواره محصوالت کشاورزی، باغی و همچنین شالیزارهایسرمای بی»

کاران این رسانی روزهای سرد به شالیهای آب و هوایی است. اطالعبینیکاران از پیشبا آن آگاه بودن کشاورزان، باغداران و شالی

روی شالیزارهای خود تعبیه کنند. این نایلونی مناسبی را  پوششهای آبی شالی را پر کنند و موقع خزانهدهد که بهآگاهی را می

 «اقدام باعث کاهش میزان خسارات حاصل از سرمازدگی در مناطقی شمالی کشور خواهد شد.

گیری از علم توان با انجام آن و با بهرهیکی دیگر از مواردی است که می کشاورزیهای روز کردن روشبه»دهد: او ادامه می

 «کارشناسان و متخصصان این حوزه، اقدامات الزم را در زمان بحران سرمای بهاری انجام داد.

های کشور حاکم شده باری دیگر لبخند رسیدن بهار را از لبان کشاورزان و باغداران سرمایی که در چند روز اخیر بر بیشتر استان

ای نیست که کشاورزان و باغداران با آن بیگانه باشند، اما در روی دادن چنین حوادث ربوده گرچه این موضوع ماجرای تازه

هاست. بر این اساس الزم است اقداماتی در زمینه کاهش میزان خسارات و سایر ارگان جهاد کشاورزیای نیاز به یاری غیرمترقبه

توان به این موضوع پی برد که نتایج های گذشته صورت گرفته، مییی که در سالهاسرمازدگی صورت بگیرد و با بررسی فعالیت

 ها مثمر ثمر بوده یا خیر.فعالیت

رساله با اشاره به اینکه ه« خبرگزاری ایانا»وگو با خبرنگار باره یداهلل جوادپور، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان یزد در گفتدراین

مجموعه »گوید: بخش کشاورزی، خساراتی را برای کشاورزان و باغداران در پی داشته است، میماجرای سرمازدگی بهاری در 

ای برای کاهش خسارت به کشاورزان، انجام شده که یکی از اقدامات ذکرشده تشکیل ستاد بحران در زمینه های پیشگیرانهفعالیت

ناسی استان به همراه کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام به کاهش دمای بهاری در استان بوده است که بر اساس آن، اداره هواش

کرده است. این مجموعه با رصد وضعیت  یزدها و حتی روستاهای آوری شماره نمایندگان کشاورزان و باغداران در شهرستانجمع

کند تا استان، خبرهایی که مبنی بر تغییرات ناگهانی آب و هوایی است را به نمایندگان موردنظر مخابره می هواشناسی

 «رسانی الزم به کشاورزان و باغداران صورت بگیرد.اطالع

های خصوصی، کارگاه آموزشی برای کشاورزان و نیز باغداران استان یزد برگزار و این همچنین با همکاری شرکت»دهد: او ادامه می

موضوع مزید بر علت شد تا خسارات ناشی از سرمازدگی کشاورزان و باغداران به حداقل برسد. چراکه با اعالم سردی هوا به 
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اند ها دیدهاند، توانستند با اقداماتی که در آموزشهای خود حضور داشتهها و زمینکشاورزان، آن دسته از افرادی که بر سر باغ

 «میزان خسارت خود را به حداقل برسانند.

 کنند.عنوان یکی از اقدامات مؤثر برای جلوگیری از سرمازدگی شالیزارهای کشور یاد میهای آبی بهکشاورزان از پر کردن خزانه

ها باغ یدر راستای اقدامات الزمی که برای جلوگیری از سرمازدگ کهگیلویه و بویراحمدجهاد کشاورزی علیرضا رستگار سرپرست 

یل ری تشککهگیلویه و بویراحمد از دو منطقه گرمسیری و سردسی»دهد که انجام گرفته هم توضیح می محصوالت کشاورزیو 

 شد انجام داد، اصالحبندی، بهترین کاری که برای جلوگیری از خسارات وارده براثر سرمای بدهنگام میشده. براساس این تقسیم

وهوای آن منطقه داشته باشد و میزان هایی به باغداران معرفی شد که تناسب بیشتری با آبهای کشت بود؛ بنابراین پایهپایه

داد و در سرمای بهاری باال برود. برای نمونه ما در استان، درختان بادامی داشتیم که بسیار زود گل می سرما مقاومت آن در برابر

ا ها بدهی آنهای بادامی کردیم که زمان گلایهمیزان سرمازدگی و خسارات حاصل از این اتفاق باال بود. درنتیجه اقدام به معرفی پ

 «تأخیر انجام شود.

هایی کردیم که در آن شود، ما اقدام به تهیه پکیجازآنجاکه سرمای بهاری جزو حوادث غیرمترقبه محسوب می»کند: او یادآوری می

سط جهاد کشاورزی در بین کشاورزان و های جلوگیری از سرمای نابهنگام ذکر شده. این پکیج تورسانی الزم برای روشاطالع

ها پخش شده است. الزم به تأکید است که تا حدودی این اقدامات توانسته میزان خسارت وارده به همچنین نمایندگان آن

 «کشاورزان و باغداران را بر اثر سرما کاهش دهد.

خراسان جنوبی با تأکید به اینکه مقابله با  سازمان جهاد کشاورزی استانپور، معاون بهبود تولیدات در ادامه مهدی عصمتی

 اداره با هفتگی صورتبه که جلساتی: گویدمی است کشاورزی جهاد و باغداران کشاورزان، هایدغدغه از یکی بهاری ایسرم

 طریق از هوایی و آب الزم اطالعات اساس این بر. است هواشناسی هایبینیپیش از اطالع برای شودمی برگزار استان هواشناسی

 شود.به کشاورزان و باغداران اطالع داده می پیامک

 که اقداماتی از یکی. گیرد صورت بهاری های الزم در راستای سرماینیاز است که به کشاورزان و باغداران توصیه»دهد: او ادامه می

ورزان از کودهای پتاسه است که میزان مقاومت گیاهان و محصوالت کشاورزی را در کشا استفاده به مربوط گرفته صورت نتاکنو

شود از مقاومت باالتری نسبت همچنین بذرهای مقاومی در اختیار کشاورزان قرار داده می»دهد: او ادامه می« برد.برابر سرما باال می

ها نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که باید ردار است. گفتنی است آبیاری و مرطوب بودن زمینهای مشابه خود برخوبه نمونه

مدنظر قرار بگیرد تا میزان خسارات حاصل کاهش یابد. از دیگر مواردی که برای جلوگیری از سرما توصیه شده استفاده از کشاورزی 

توان تا حدودی تأثیرات منفی سرما را بر محصوالت وش میحفاظتی با حفظ بقایای محصوالت سال گذشته است. در این ر

 «کشاورزی کاهش داد. براین اساس مجموعه اقدامات ذکرشده تا حدودی توانسته وضعیت را بهبود بخشد.

آنچه گفته شد بررسی کوتاهی از مجموعه اقدامات انجام شده در راستای کاهش میزان خسارات حاصل از سرمای بهاری در 

طور ها آورده، در دست نیست. آنذشته است و هنوز خبر چندانی از بالیی که سرمای این روزها بر سر کشاورزان و باغهای گسال

ها افتاده در های آماری خسارت و اتفاقاتی که در استانگوید، گزارشمی وزارت جهاد کشاورزیکه رئیس حوادث غیرمترقبه 

بهاری، غافلگیری کشاورزان و شوکی که به باغات وارد شده، وجود  زمستانآوری است، اما هنوز برآوردی از خسارت حال جمع

 ندارد.

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴ 
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 خدمات
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۹چهار شنبه 

 ترخیص نسیه کاال امکان پذیر شد /تسهیالت گمرکی به واحد های بزرگ تولیدی 

رییس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه گمرک اطالعات کامل کاالهای وارداتی را در اختیار تمامی نهادهای نظارتی و نیروی 

 .استدهد، گفت: در حال حاضر، ترخیص نسیه کاال در گمرک امکانپذیر انتظامی قرار می

فرود عسگری که شب گذشته در برنامه تیتر امشب شبکه خبر حضور یافته بود، با بیان این مطلب افزود: با توجه به هوشمندسازی 

 .است ورود اطالعات امکان رهگیری تخلفات و قاچاق گمرکی آسان

ت که گمرک تمامی این اطالعات علیه گمرک در خصوص قاچاق برخی کاالها جوسازی می شود، این در حالی اسوی گفت: بعضا 

را از طریق سیستم های هوشمند بعد از گمرکات در اختیار همه دستگاه های نظارتی و نیروی انتظامی قرار می دهد و تمامی 

 .کاالهای وارداتی از گمرک کد رهگیری دارند

ای بازرسی نیروی انتظامی و مراجع قضایی معاون وزیر اقتصاد توضیح داد: یعنی بعد از گمرک این اطالعات در اختیار ایستگاه ه

گیرد و آنها با استفاده از کد رهگیری می توانند اطالعات مربوط به شخص، کارت بازرگانی، کاالی ورودی و خروجی و ارزش قرار می

کنترل  شده و قابلآن را بررسی کنند و حتی شماره کامیون، هویت راننده آن و اینکه کاال به چه انباری برده شده در سیستم ثبت 

 تخلیه انبار کدام در گمرک، کدام  را ایجاد کرده که نشان می دهد در چه شهری، چقدر کاال از است. مثال گمرک بانک اطالعاتی

کشور عضو، گمرک ایران مقام اول در  ۱۷۶دانید بر اساس اعالم سازمان جهانی گمرک در بین وی افزود: همانطور که می.است شده

با قاچاق را کسب کرده است. عسگری گفت: گمرک سامانه جامع گمرکی را توسعه داده و اطالعات ارزشمندی را ایجاد کرده مبارزه 

است. بانک اطالعاتی گمرک خیلی غنی شده و با در اختیار داشتن آمار دقیق از میزان واردات و صادرات، می توان برای نیازهای 

ول در گمرک ایران افزود: از طریق همین اطالعات ما در سال گذشته، میزان زیادی مواد این مقام مسئ.آینده برنامه ریزی کرد

مخدر در گمرک کشف کردیم و این اقدام گمرک بارها مورد تحسین نهادهای بین المللی قرار گرفته است. رییس کل گمرک گفت: 

ترخیص شده از گمرک در سامانه جامع گمرکی ثبت تمامی کاالهای خروجی از گمرکات شناسنامه دار هستند و اطالعات کاالهای 

 .و جزیی ترین اطالعات این کاالها از طریق سامانه های گمرک قابل رهگیری است

 عسگری اظهارداشت: امروز با سامانه جامع گمرکی شاهد هستیم که اطالعات کاالهای ترخیص شده در بانک اطالعاتی گمرک به

 .گیردرت آنالین در اختیار بانک مرکزی قرار میروز و به لحظه موجود است و به صو

وی گفت: از زمان اجرای سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری تمامی کاالها از گمرک فراهم شده است. رییس کل گمرک ایران 

ریق ن و مکانی از طها در هر زماشود، ضمن اینکه امکان استعالم الکترونیکی پروانهادامه داد: پروانه به شکل الکترونیکی صادر می

معاون وزیر اقتصاد افزود: اگر اظهارکننده اقدام به اظهار خالف واقع کند در صورت مغایرت در .سامانه جامع گمرکی فراهم است

شود. عسگری ایجاد تسهیالت برای خروج کاالی صادراتی در کوتاه ترین زمان را از دیگر سیستم، به صورت خود کار اعالم می

 .مرک عنوان کرد و گفت: در تالشیم زمان ترخیص کاال کمتر از شش ساعت باشدبرنامه های گ

وی با اشاره به طرح ورود موقت مواد اولیه واحد های تولیدی گفت: ترانزیت مواد اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات مبدا تا مقصد و 

 .شودانبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می 

ترخیص کاالهای واحدهای  :کل گمرک ایران با اشاره به ارائه تسهیالت به واحد های بزرگ تولیدی در گمرک هم گفت رییس

 .می پذیرد انجام« ترخیص نسیه»تولیدی که مشکل نقدینگی دارند، در حال حاضر به صورت 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ff۹۲a۷c۴۷۶۵b۴ 
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  آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 آبی نکرد های اخیر کمکی به کمرنگ شدن بحران کمبارش

 یشترین کاهش بارندگی در سواحل جنوبی گزارش شده است 

متر است که نسبت به مدت مشابه سال آبی میلی ۱۱۹.۵های جوی از ابتدای مهرماه سال گذشته ارتفاع کل ریزش :اقتصاد -ایانا

  .دهددرصد کاهش نشان می ۴۳گذشته 

های شدید و سرمای ناگهانی کشور را غافلگیر کرده و بسیاری تصور این میزان کاهش در حالی ثبت شده که در روزهای اخیر، بارش

ها اثر بودن این بارششرکت مدیریت منابع آب ایران، از بیتواند کمی بحران را کمرنگ کند، اما آمارهای ها میکنند، این بارشمی

های آبریز درجه یک و درجه دو، اعالم کرد که حکایت دارد.این شرکت در گزارشی در باره بارندگی تجمعی روزانه به تفکیک حوضه

متر است. این مقدار بارندگی نسبت میلی ۱۱۹.۵بیش از  ۹۶ - ۹۷فروردین سال آبی  ۲۸های جوی از اول مهر تا ارتفاع کل ریزش»

 ۲۰۹.۷درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ) ۴۲.۷متر( میلی ۲۰۸.۴های مشابه درازمدت )به میانگین دوره

 «میلیارد مترمکعب است. ۱۹۶.۹۳۹فروردین معادل  ۲۸دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا درصد کاهش نشان می ۴۳متر( میلی

ها ده است. در این حوضه آبریز، بارندگیثبت ش عمانو دریای  خلیج فارسنا بر این گزارش بیشترین کاهش بارش در حوضه ب

 ها کم شده است.ساله، بارش ۴۹درصد در مقایسه با متوسط  ۵۲.۱درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و  ۵۴.۲

 فروردین ۲۸روز  ۱۸:۳۰های آبریز درجه یک کشور از اول مهر تا ساعت وضعیت بارندگی تجمعی حوضه

 های اصلیحوضه

 (۱)درجه 

بارش تجمعی فقط ماه جاری از 

 متر(فروردین )میلی ۲۸اول تا 

بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون از اول مهر 

 متر(فروردین )میلی ۲۸تا 

درصد اختالف بارندگی 

 سال آبی جاری با

 سال آبی

۹۷ - ۹۶ 

 سال آبی

۹۶ - ۹۵ 

 سال آبی

۹۷ - 

۹۶ 

 سال آبی

۹۶ - 

۹۵ 

اختالف با سال 

 آبی گذشته

 ۴۹متوسط 

 ساله

سال آبی 

 گذشته

 ۴۹متوسط 

 ساله

 ۷.۷- ۲.۵- ۲۹۵.۷ ۷.۱- ۲۸۰ ۲۷۲.۹ ۴۲.۸ ۲۹.۷ دریای خزر

فارس و خلیج

 دریای عمان
۲۵.۷ ۷۹.۷ ۱۵۹.۲ ۳۴۷.۹ -۱۸۸.۷ ۳۳۲.۶ -۵۴.۲ -۵۲.۱ 

 ۱۰.۱ ۱۴.۹ ۲۵۴.۷ ۳۶.۳ ۲۴۴.۱ ۲۸۰.۴ ۶۱.۸ ۴۷ دریاچه ارومیه

 ۵۱.۳- ۵۲.۳- ۱۳۹.۹ ۷۴.۶- ۱۴۲.۷ ۶۸.۱ ۳۱.۴ ۱۸ فالت مرکزی

 ۶۳.۵- ۴۳.۸- ۸۸.۶ ۲۵.۲- ۵۷.۵ ۳۲.۳ ۱۱.۸ ۱۴.۵ مرزی شرق

 ۴۱.۴- ۳۹.۲- ۱۷۶.۲ ۶۶.۴- ۱۶۹.۶ ۱۰۳.۲ ۴۸.۱ ۲۴.۹ قومقره

 ۴۲.۷- ۴۳- ۲۰۸.۴ ۹۰.۲- ۲۰۹.۷ ۱۱۹.۵ ۴۵.۵ ۲۲.۲ کل کشور

  
 ۲۸روز  ۱۸:۳۰از اول مهر تا  وزارت نیروسنجی مبنای های بارانبیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه

 فروردین

 کمترین بیشترین حوضه آبریز
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 (۱)درجه 
 نام ایستگاه نام استان

میزان 

 بارندگی
 نام ایستگاه نام استان

میزان 

 بارندگی

 ۸۴.۷ اداره آبیاری بجنورد خراسان شمالی ۸۵۷.۵ صفارود -رامسر  مازندران دریای خزر

فارس و دریای خلیج

 عمان
 ۶۲۲ مریوان کردستان

سیستان و 

 بلوچستان

محوطه امور آب 

 چابهار
۱۹.۵ 

 ۱۵۲.۵ زوالچای -سلماس آذربایجان غربی ۳۵۴.۵ اداره سقز کردستان دریاچه ارومیه

 فالت مرکزی
چهارمحال و 

 بختیاری
 ۹ ریگان -آباد رحمت کرمان ۴۴۷ چلگرد

 ۲۲.۹ اسدآباد بیرجند خراسان جنوبی مرزی شرق
سیستان و 

 بلوچستان
 ۳.۳ سراوان -هوشک 

 خراسان رضوی قومقره
اداره مرکزی 

 مشهد
 ۵۳.۸ باغسنگان تربت جام خراسان رضوی ۹۱.۶

 ۸۵۷.۵ صفارود -رامسر  مازندران کل کشور
سیستان و 

 بلوچستان
 ۳.۳ سراوان -هوشک 

  
http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%AA 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۲۸ : تاریخ

 رویه کنجاله سویا و ذرتافزایش بی راهکار جدید دولت برای جلوگیری از

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تصمیم گرفته شد روشی را دنبال کنیم تا تضمین واردات داشته باشیم و این مسئله بین بانک مرکزی  

  .و سازمان برنامه و بودجه حل شود و وارد کنندگان از افزایش قیمت ارز تأثیر نپذیرند

، مراسم تودیع و تکریم حسن رکنی، معاون سابق امور دام وزارت جهاد کشاورزی با  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونت امور برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد و جمعی از نماینده های اتحادیه های دام و خوراک دام 

 .دوشنبه در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شدبعدازظهر 

سهم باالیی از تولید و ارزش افزوده را بخش دام به خود اختصاص داده  "در این مراسم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت

کشاورزی هستند که ها کاالهای اساسی در بخش توان گفت نهادههای دامی میاست و در مورد مسائل ارز و دالر و قیمت نهاده

 .دهند که حساسیت باالیی برای مسئوالن عالی رتبه دارندعمده واردات ذرت و کنجاله سویا را به خود اختصاص می

ایم تا از افزایش نرخ ارز برای واردات جلوگیری کنیم و کاالهای وارداتی وی افزود: در خصوص این مشکل راهکارهایی را تعبیه کرده

 .رفتن آن متاثر نشونداز نرخ ارز و باال

این افزایش یک  "حجتی با اشاره به افزایش روزافزون قیمت جهانی کنجاله سویا و ذرت در بازارهای جهانی در حال افزایش افزود

مرتبه قیمت دالر هم تأثیر گذاشت که مشکالتی را در فرآیند تولید ایجاد می کرد و تصمیم گرفته شد که روشی را دنبال کنیم تا 

ها حل ن واردات داشته باشیم و قرار شد این مسئله بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در درون خود این سازمانتضمی

 .شود و وارد کننده ها از افزایش ارز تاثیر نپذیرند

د نرخ ارز گوید باید ببیننتواند بای نمیوی این را هم گفت که دولت تصمیم گرفت نرخ ارز بر وارد کننده تأثیر نگذارد و وارد کننده

 .شود تا محصول خود را گرانتر بفروشدچه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۲۷۰۰۱۷۵۰ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970127001750


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 دانه های روغنی  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۸تاریخ: 

 خسارات سرمازدگی در مزارع کلزا چشمگیر نیست

 .هزار تن است ۳۵۰مهاجر، گفت: امسال میزان تولید دانه روغنی کلزا با وجود خسارات سرمازدگی بیش از 

با اشاره به  های روغنیدانه طرح مجری صدا و سیما، علیرضا مهاجر، به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

هزار هکتار است، افزود: براساس مشاهدات اولیه خسارات سرمازدگی در مزارع  ۱۸۰اینکه سطح زیرکشت دانه روغنی کلزا امسال 

 .بل توجه استکلزا چندان چشمگیر نیست و خسارات در استانهای سردسیر بویژه البرز و کرمانشاه نسبتاً قا

مجدد رشد و  سرمازدگیدرجه را تحمل و پس از  ۲۵وی گفت: گیاه کلزا به لحاظ طبیعی درمقابل سرما مقاوم است و تا منهای 

 .به طور طبیعی خسارات را جبران می کند

دقیق خسارات  های سردسیر خسارات چندانی نداشته و گزارشمجری طرح توسعه دانه های روغنی افزود: محصول کلزا در استان

شود، ضمن اینکه بیشترین عامل خسارات زا برای محصول کلزا تگرگ است که تا کنون این پدیده آب و هفته آینده آماده می

های سردسیر خیلی زیاد نیست و احتمال دارد وی تأکید کرد: خسارات درمزارع استان.ای از کشور نداشتیمهوایی را در هیچ منطقه

 .تولید در این مزارع مشاهده شودمیزان محدودی کاهش 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۳۷۲۳/%D۸%AE%D۸%B۳% 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۵تاریخ: 

 هزار تومان 6۰۰میلیون و  ۵نرخ هر کیلو زعفران /۹6درصدی صادرات طالی سرخ در سال ۲6رشد 

میلیون  ۲۸۰کیلو زعفران با ارزش بیش از  ۶۶۴تن و ۱۹۴، ۹۶نایب رئیس شورای ملی زعفران، گفت: براساس آمار یازده ماهه سال

 .های هدف صادر شددالر به بازار

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار فران در گفتغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زع

و  ۲۰۰میلیون و  ۴کیلو طالی سرخ  در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر نرخ زعفراندرصدی  ۱۰، از افزایش جوان

 .هزار تومان است ۶۰۰میلیون و  ۵حداکثر 

بینی با افزایش عرضه پس از تعطیالت پیش :وی افزایش قیمت را ناشی از کاهش عرضه زعفران در تعطیالت نوروز دانست و افزود

 .ها به روال سابق بازگرددشود که قیمتمی

 .صادرات زعفران، بیان کرد: بعد از تعطیالت نوروز صادرات طبق روال معمول در حال انجام استمیری با اشاره به آخرین وضعیت 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  صادرات زعفراننایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: براساس آمار یازده ماهه گمرک، 

میلیون  ۲۸۰کیلو زعفران با ارزش بیش از  ۶۶۴تن و ۱۹۴، ۹۶لبه گفته وی براساس آمار یازده ماهه سا.درصد رشد داشته است ۲۶

بینی کرد و گفت: اگر موانعی سد راه صادرات میری میزان صادرات زعفران در سال جدید را پیش.کشور دنیا صادر شد ۴۷دالر به 

 .ای برخوردار خواهد بوداز رشد قابل مالحظه ۹۶نباشد، میزان صادرات در مقایسه با سال 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴۹۹۷۸۴/%D۸%B۱%D۸%B۴%D۸%AF 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۲۹ : اریخت

 صورت گرفت  SPFا با تولید انبوه قزل آالی رنگین کمان

میلیون دالری و بی نیازی کشور از واردات تخم چشم زده ماهی مجری طرح کسب و انتقال دانش فنی تولید قزل  ۵جویی صرفه

میلیون دالری و بی نیازی کشور از واردات تخم چشم  ۵زای خاص از صرفه جویی ارزی آالی رنگین کمان عاری از عوامل بیماری

  .خبرداد SPF زده با تولید انبوه قزل آالی رنگین کمان

ابوالفضل سپهداری، مجری طرح کسب و انتقال  ،وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای این طرح نه تنها کشور دانش فنی تولید قزل آالی رنگین کمان عاری از عوامل بیماریزای خاص گفت: با اجرایی شدن دستاورده

تا چند سال آینده از واردات تخم چشم زده بی نیاز می شود، بلکه توانایی صادرات این محصول به کشورهای دیگر نیز وجود خواهد 

 توسط مقام معظم رهبری به نام حمایت از کاالی ایرانی معرفی شده است، افزود: ساالنه ۹۷سپهداری با اشاره به اینکه سال .داشت

میلیون دالر ارز از کشور خارج  ۵میلیون عدد تخم چشم زده قزل آالی رنگین کمان وارد کشور می شود که نزدیک به  ۴۵۰حدود 

می کند. طرح مذکور قادر است با اتکا به دانش و امکانات ملی در خروج ارز صرفه جویی کرده و کشور را از وابستگی به محصوالت 

عالوه بر هزینه هایی که هر ساله پرورش دهندگان برای واردات تخم چشم زده می پردازند، آلوده  وی معتقد است، .خارجی برهاند

بودن برخی از محموله های وارداتی، خسارات اقتصادی سنگینی به صنعت تولید ماهی قزل آال در کشور وارد کرده که در بعضی 

سپهداری ادامه داد: بر این اساس، طرح کالن ملی فناوری .ه استمیلیارد تومان رسید ۲۰۰موارد میزان خسارت ساالنه به بیش از 

مذکور با سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پشتیبانی 

ین لید قزل آالی رنگگری موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و با هدف دستیابی به دانش فنی تواستانداری مازندران و مجری

کمان عاری از عوامل بیماری زای خاص، به مرحله اجرا درآمد تا رسیدن به توسعه پایدار و افزایش حاشیه امنیت سرمایه گذاری در 

 .صنعت مذکور در راستای خودکفایی ملی دست یافتنی باشد

ختلف دولتی و خصوصی از اجرای این طرح ابراز های مبا بیان این که بخش SPF مجری طرح تولید انبوه قزل آالی رنگین کمان

رضایت کرده و با تمام توان از آن حمایت می کنند، عنوان کرد: تالش در جهت شناسایی و تعیین هویت ژنتیکی، سالمتی و رشد 

منظور بهگزینی  در ماهیان قزل آالی موجود در مناطق عاری از بیماری در کشور، مراقبت و غربالگری از نمونه های انتخاب شده به

مولدین نسل پایه برای تولید ماهیان عاری از عوامل بیماری زای خاص، ایجاد شبکه های تولید و توزیع تخم چشم زده و بچه ماهی 

سالم و خوش رشد و مهمتر از همه رسیدن به خودکفایی و جلوگیری از خروج ارز و واردات محصوالت خارجی از اهداف اصلی این 

این عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در ادامه در ارتباط با دستاوردها و محصوالت .رود طرح به شمار می

دانش بنیان اجرای فاز اول طرح که برای نخستین بار در کشور محقق شده است، به مواردی مانند ایجاد سیستم الگویی تکثیر و 

م ایمنی زیستی، تولید گله مولدین شناسنامه دار قزل آالی رنگین کمان پرورش قزل آالی رنگین کمان مبتنی بر استقرار سیست

عاری از بیماری، تولید مجموعه تخم چشم زده شناسنامه دار قزل آالی رنگین کمان عاری از بیماری، تولید جمعیت های بچه 

ل آالی عاری از بیماری، ایجاد جمعیت ماهیان عاری از بیماری و دارای شناسنامه ژنتیکی، تولید بانک ژن از جمعیت های بومی قز

های دارای قابلیت بهره برداری برای اصالح نژاد قزل آال و ایجاد زمینه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی 

 .اشاره کرد

هدف مولدسازی در  هزار تخم چشم زده شناسنامه دار و عاری از بیماری با ۵۰۰به گفته وی، در اجرای فاز اول این طرح، تعداد 

ای از تولیدات دانش بنیان مذکور نیز با اهداف اصالح نژادی در اختیار طرح کالن اصالح اختیار مراکز تکثیر همکار طرح و مجموعه
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سپهداری در پایان عنوان کرد: طرح تولید انبوه قزل آالی رنگین کمان عاری از .نژاد ماهی قزل آالی کشور قرارداده خواهد شد

در کشور می تواند با ایجاد شبکه تولید و توزیع مسئوالنه تخم چشم زده، ایران را در آینده ای  (SPF) بیماری زای خاصعوامل 

 .نزدیک از وابستگی به واردات بی نیاز کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۲۹۰۰۱۱۹۰ 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۲تاریخ: 

 میلیارد تومانی در حوزه صید 6۰۰هزار و  ۴شوند/گردش مالی صیادان کشور برای اولین بار بیمه تکمیلی می

اولین بار در کشور بیمه تکمیلی صیادان با همکاری اتحادیه صیادی، حداکثر ظرف یک ماه آینده، انجام خواهد کاکولکی گفت: برای 

شاپور کاکولکی، معاونت صید و بنادر  ،خبرنگاران جوان گروه اقتصادی باشگاه صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .شد

ماهیگیری سازمان شیالت در نشست خبری که صبح امروز برگزارشد، با اشاره به وضعیت صید و صیادی در آبهای شمال و جنوب 

هزارتن صید تن  ۲۹۰هزارتن است که حدود  ۶۷۸کشور اظهار کرد: براساس آخرین برآوردها میزان کل صید کشور در سال گذشته 

هزارتن پیش بینی صید میگو است که نسبت به  ۱۲هزارتن کف زیان و  ۲۳۵هزارتن موتو و ساردین،  ۸۲ماهیان و شبه ماهیان، 

هزار تن و کیلکا  ۱۲به گفته وی؛ میزان صید ماهیان استخوانی در آب های شمال .هزارتن افزایش را خواهیم داشت ۳سال گذشته 

درصد صید، به تن ماهیان اختصاص داشته  ۴۳کاکولکی ادامه داد: سال گذشته در کشور .ی شمال خواهد بودهزار تن در آب ها ۲۲

این مقام مسئول با اشاره به برنامه های پیش رو معاونت صید .درصد صید به این امر اختصاص دارد ۸است، در حالیکه در دنیا تنها 

هزار تن صید تن ماهیان تا پایان برنامه، استفاده از روش  ۸۰تن ماهیان، افزایش گفت: استفاده از شناورهای النگ الینر برای صید 

رشته قالب برای صید ماهیان به منظور جلوگیری از صید غیرمجاز، تربیت ملوان های آموزش دیده ایرانی، بهره گیری از 

اب شناورهای صیادی از جمله برنامه های مکانیزاسیون ناو صنعتی روز دنیا،کاهش رسیدگی به تخلفات، راه انداطی سیستم دری

با همکاری  بیمه تکمیلی صیادانبه گفته معاونت صید و بنادر ماهیگیری برای اولین بار در کشور .معاونت به شمار می رود

ردش مالی وی با اشاره به اینکه گ.شود تا نگرانی جامعه صیادی به پایان برسداتحادیه صیادی حداکثر ظرف یک ماه آینده انجام می

میلیارد  ۸۰۰هزار و  ۲سال گذشته در بنادر به قیمت امروز تنها  ۴۰میلیارد تومان است، بیان کرد: در  ۶۰۰هزار و  ۴در حوزه صید 

معاونت صید و بنادر . در این حوزه است اقتصاد مقاومتیتومان هزینه شده که این امر بیانگر اهمیت اقتصادی و تحقق سیاست 

میلیارد  ۴۰میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم، در حالیکه تنها  ۳۳۵ماهیگیری افزود: سال گذشته برای تمام پروژه های نیمه ساخت 

 .کنیم استفاده آزاد مناطق برای خصوصی بخش اعتبارات از  اعتبار تخصیص داده شد، بنابراین الزم استتومان 

 چیزی به نام شناورهای صیادی چینی در آبهای جنوب نداریم

افزود: کاکولکی اخبار اخیر در مورد فعالیت و برداشت بی رویه شناورهای چینی از ذخایر دریای جنوب کشور را کذب دانست و 

چیزی به اسم شناور خارجی نداریم و تمام مراحل ثبت شناور، تغییر پرچم به عهده سازمان بنادر است و هیچ شناور خارجی حق 

وی درپاسخ به این سوال که چرا خدمه چینی به صورت .ورود به آب های ایران را ندارد و این موضوع تخلف محسوب می شود

فعالیت هستند، بیان کرد: به کارگیردی خدمه خارجی موضوعی است که در سایر موارد  آشکار در شناورهای صیادی در حال

میلیون دالر است که به  ۳۰این مقام مسئول ادامه داد: قیمت هر شناور رقمی معادل .همچون هواپیما خلبان خارجی دیده می شود

توان خرید آن را ندارند؛ بنابراین چاره ای جز کرایه شناور برای ادامه فعالیت در سواحل کشور را ندارند که این  صیادانسبب آنکه 

شناور به  16به گفته کاکولکی؛ با توجه به قیمت باالی شناورها ، یک فرد چینی تا کنون .مر از نظر قوانین کشوری تخلف نیست

معاون سازمان شیالت تصریح کرد: فشارهای زیادی از سوی برخی افراد و .آب ها کرده استصورت اجاره ای و با شریک ایرانی وارد 

 خطر رد بر مبنی تحقیقات موسسه رئیس اعالم بنابر که  وارد شدسازمان شیالت مسئولین برای اعطای مجوز شناورهای جدید به 

 .موجود، موضوع شناورهای چینی منتفی استبراساس اسناد مثبته  .ندارد وجود جدید مجوز اعطای امکان ذخایر، بودن

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴۹۷۳۴۲/%D۸%B۵%DB% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۹تاریخ: 

 کندمی تولید انبوه قزل آالی رنگین کمان از واردات تخم چشم زده جلوگیری

یک مقام مسئول گفت: با اجرایی شدن طرح تولید انبوه قزل آالی رنگین کمان؛ کشور تا چند سال آینده از واردات تخم چشم زده 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی؛ ابوالفضل  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .بی نیاز می شود

سپهداری، مجری طرح کسب و انتقال دانش فنی تولید قزل آالی رنگین کمان عاری از عوامل بیماریزای خاص، اظهار کرد: با 

ز می شود، بلکه توانایی بی نیا واردات تخم چشم زدهاجرایی شدن دستاوردهای این طرح نه تنها کشور تا چند سال آینده از 

توسط مقام معظم رهبری به  ۹۷سپهداری با اشاره به اینکه سال .صادرات این محصول به کشورهای دیگر نیز وجود خواهد داشت

وارد  قزل آالی رنگین کمانمیلیون عدد تخم چشم زده  ۴۵۰نام حمایت از کاالی ایرانی معرفی شده است، افزود: ساالنه حدود 

میلیون دالر ارز از کشور خارج می کند. طرح مذکور قادر است با اتکا به دانش و امکانات ملی در  ۵که نزدیک به  کشور می شود

وی معتقد است؛ عالوه بر هزینه هایی که هر ساله  .خروج ارز صرفه جویی کرده و کشور را از وابستگی به محصوالت خارجی برهاند

می پردازند، آلوده بودن برخی از محموله های وارداتی، خسارات اقتصادی سنگینی  واردات تخم چشم زدهپرورش دهندگان برای 

میلیارد تومان رسیده  ۲۰۰به صنعت تولید ماهی قزل آال در کشور وارد کرده که در بعضی موارد میزان خسارت ساالنه به بیش از 

ارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سپهداری ادامه داد: بر این اساس، طرح کالن ملی فناوری مذکور با سف.است

گری موسسه تحقیقات علوم شیالتی هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پشتیبانی استانداری مازندران و مجری

رآمد تا کشور و با هدف دستیابی به دانش فنی تولید قزل آالی رنگین کمان عاری از عوامل بیماری زای خاص، به مرحله اجرا د

 .رسیدن به توسعه پایدار و افزایش حاشیه امنیت سرمایه گذاری در صنعت مذکور در راستای خودکفایی ملی دست یافتنی باشد

های مختلف دولتی و خصوصی از اجرای این طرح با بیان این که بخش SPF تولید انبوه قزل آالی رنگین کمانمجری طرح 

ز آن حمایت می کنند، بیان کرد: تالش در جهت شناسایی و تعیین هویت ژنتیکی، سالمتی و ابراز رضایت کرده و با تمام توان ا

رشد در ماهیان قزل آالی موجود در مناطق عاری از بیماری در کشور، مراقبت و غربالگری از نمونه های انتخاب شده به منظور 

زای خاص، ایجاد شبکه های تولید و توزیع تخم چشم زده و بهگزینی مولدین نسل پایه برای تولید ماهیان عاری از عوامل بیماری 

بچه ماهی سالم و خوش رشد و مهمتر از همه رسیدن به خودکفایی و جلوگیری از خروج ارز و واردات محصوالت خارجی از اهداف 

اط با دستاوردها و این عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در ادامه در ارتب.اصلی این طرح به شمار می رود

ی یستم الگویمحصوالت دانش بنیان اجرای فاز اول طرح که برای نخستین بار در کشور محقق شده است، به مواردی مانند ایجاد س

کمان مبتنی بر استقرار سیستم ایمنی زیستی، تولید گله مولدین شناسنامه دار قزل آالی رنگین کمان  پرورش قزل آالی رنگین تکثیر و

از بیماری، تولید مجموعه تخم چشم زده شناسنامه دار قزل آالی رنگین کمان عاری از بیماری، تولید جمعیت های بچه ماهیان عاری از عاری 

ژن از جمعیت های بومی قزل آالی عاری از بیماری، ایجاد جمعیت های دارای قابلیت بهره بانک  بیماری و دارای شناسنامه ژنتیکی، تولید

به گفته وی؛ در اجرای .اصالح نژاد قزل آال و ایجاد زمینه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی اشاره کردبرداری برای 

هزار تخم چشم زده شناسنامه دار و عاری از بیماری با هدف مولدسازی در اختیار مراکز تکثیر همکار طرح و  ۵۰۰فاز اول این طرح، تعداد 

انش بنیان مذکور نیز با اهداف اصالح نژادی در ختیار طرح کالن اصالح نژاد ماهی قزل آالی کشور قرارداده خواهد ای از تولیدات دمجموعه

در کشور می تواند با  (SPF) عاری از عوامل بیماری زای خاص تولید انبوه قزل آالی رنگین کمان سپهداری در پایان یادآور شد: طرح.شد

 .نه تخم چشم زده، ایران را در آینده ای نزدیک از وابستگی به واردات بی نیاز کندایجاد شبکه تولید و توزیع مسئوال

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۵۳۱۹/%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸۴% 
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 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۲چهار شنبه 

 آخرین مهلت ثبت و درخواست یارانه صادراتی محصوالت لبنی اعالم شد

فرورودین را آخرین مهلت ثبت و درخواست  ۲۲کشاورزی، جهاد وزارت صادرات توسعه دفتر مدیرکل  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .یارانه صادراتی محصوالت لبنی اعالم کرد

 جهاد های سازمان روسای به خطاب ای نامه در شجری شاهرخ دکتر ش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،به گزار

 صتفر آخرین:کرد اظهار صنعتی شیرخشک تولیدکنندگان کارفرمایی انجمن مدیره هیئت رئیس همچنین و ها استان کشاورزی

صادر کنندگان محصوالت لبنی مطابق با دستورالعمل اجرایی ابالغی شماره  یارانه مطالبات درخواست و ثبت اطالعات، بارگزاری

 .می باشد ۱۳۹۷/۰۱/۲۲وزیر جهاد کشاورزی روز چهارشنبه مورخ  ۹۵/۴/۲۸مورخ ۲۰/۱۱۱۹۷

ت و وزاروی خاطرنشان کرد که عدم ثبت اطالعات و ارایه در خواست تا تاریخ یادشده به منزله انصراف از دریافت یارانه مذکور بوده 

 .جهاد کشاورزی مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت

 .شجری در این نامه درخواست کرده است تا با قید فوریت مراتب به صادر کنندگان محصوالت لبنی اطالع رسانی شود

st.aspx?Id=fhttp://www.foodpress.ir/Po۶۹۷۹ecf۹۸d۱۴c۸۳a۳۹۱ 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۳۱ : تاریخ

 سال قبل  میلیارد تومان در ۵۷قلم میوه گرمسیری به ارزش  ۴واردات 

  .دالر آناناس، گالبی هندی، انبه و منگوتین به کشور وارد شد ۹۲۸هزار و  ۶۵۱میلیون و  ۲۲طبق آمار تجارت خارجی، بالغ بر 

 ۶۵۱میلیون و  ۲۲، بالغ بر ۹۶ماهه سال  ۱۲، بر اساس آمار تجارت خارجی کشور در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .به کشور وارد شد نگوتینآناناس، گالبی هندی، انبه و م دالر ۹۲۸هزار و 

 .تن ثبت شده است ۷۸۶هزار و  ۱۷طبق اطالعات واردات منتشرشده از سوی گمرک ایران حجم آن 

 .تومان بوده است ۴۲۲هزار و  ۵۱۰میلیون و  ۷۴۴میلیارد و  ۵۷قلم میوه  ۴همچنین معادل ریالی این 

 .ایتالیا و امارات به کشور وارد شدها از کشورهای پاکستان، هند، فیلیپین، تایلند، این میوه

 .از گمرک بازرگان به کشور آمده است زیتون هزار تومان ۴۴۰میلیون و  ۹۱در بخش دیگری از آمار واردات، 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۲۹۰۰۱۴۳۴ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970129001434


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 صادرات و واردات
 فارس - ۹۷/۰۱/۳۱ : تاریخ

 وارد کشور شد  ۹6میلیارد تومان موز در سال  ۴۸۱طبق آمار تجارت خارجی 

  .هزار تومان صرف واردات موز به کشور شده است ۳۴۰میلیون و  ۸۸۸میلیارد و  ۴۸۱ماه سال گذشته بالغ بر  ۱۲در 

تن موز از  ۵۴۶هزار و  ۱۴۸بالغ بر  ۹۶، طبق آمار تجارت خارجی کشور در سال خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .گمرکات مختلف به کشور وارد شده است

هزار و  ۹۵۱میلیون و  ۱۹۲زار تومان معادل ه ۳۴۰میلیون و  ۸۸۸میلیارد و  ۴۸۱ماه سال گذشته بالغ بر  ۱۲بر این اساس در 

 .دالر صرف واردات موز به کشور شده است ۴۶۶

 .این میوه گرمسیری از کشورهای اکوادور، هند، فیلیپین، ترکیه، امارات و سریالنکا به کشور ایران وارد شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۲۹۰۰۱۴۴۶ 
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 صادرات و واردات
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 های تجاری روایت رئیس انجمن عالی واردات از قفل شدن فعالیت

 ثبت سفارش واردات باز شد  سایت

ها از فعاالن برد، آنطور که شنیدهنرخی شدن ارز هنوز در ابهام به سر میتکالمللی کشور پس از بخش تجارت بین :اقتصاد -ایانا

کند، تا این لحظه برای این بخش مشخص نیست که مجاز به واردات چه کاالهایی هستند و با توجه به این بخش حکایت می

  .گیردوارداتی یارانه تعلق میهای وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت یارانه به نهادهای دام و طیور، به چه صحبت

باید گفت هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و در حد  ارزاعالم کرد: در رابطه با تغییرات اخیر در بازار  وارداتباره رئیس مجمع عالی دراین

 است. دستورالعمل و بخشنامه

 هنوز ام برای ولی است؛ بازشده سفارش ثبت گفت: اخیراً به اطالع من رسیده است« خبرگزاری ایانا»علیرضا مناقبی به خبرنگار 

 .دهندنمی ارز چیزی چه به و دهندمی ارز چیزی چه به ندارد، چیزی چه و دارد سفارش ثبت اجازه چیزی چه که است مبهم

او ادامه داد: فعالً هر چیزی که مطرح شده، در حد صحبت است و باید زودتر به مرحله اجرا دربیاید. هنوز وضعیت مشخصی در این 

داند نحوه ثبت سفارش چگونه است و انتقال ارز به چه صورت انجام شده است. کسی نمیچیز قفلمسئله وجود ندارد و انگار همه

سرعت عمل به خرج ندهد معضالتی هم در بخش  دولترات بلندمدت این شرایط توضیح داد: اگر شود.مناقبی در مورد تأثیمی

اثر نامطلوب بگذارد و هم بازار داخلی را دچار مشکالتی کند. کاالی وارداتی به این صورت نیست که در لحظه تهیه خارجی  تجارت

 نکرده ممکن استکشد. با این وضعیت خدایای از ثبت کاال تا رسیدن آن به بازار یا تولیدکننده طول میشود و پروسه چندماهه

ضرورت شفاف شدن وضعیت برای مردم گفت: سرعت عمل در مسائل اردات با اشاره بهکشور به مشکل بربخورد.رئیس مجمع عالی و

نامه و خواهند بدانند چه چیزی امکان واردات دارد و چه چیزی ندارد؛ با بخشاجرائی بسیار مهم است. اآلن تجار و مردم می

چیز و ارز است و امروز که همه پولنده ماندن شود.او افزود: سوخت موردنیاز تجارت برای زدستورالعمل که مشکل مردم حل نمی

وی تواند پاسخگشده باید جایی این ارز در اختیار این بخش قرار بگیرد. بخشی که امروز تعطیل باشد در آینده چطور میتعطیل

ها شود. همه این بنگاهشود اآلن دچار ابهام میما که شامل تجارت می اقتصادباشد.بخش عظیمی از  گمرکسازمان امور مالیاتی و 

 شود و ارزتوانند فعالیت کنند، چه زمانی این امکان برایشان فراهم میای میشامل شاغلینی هستند و باید بداند در چه زمینه

 کننده با مشکل مواجه شود.یا مصرف خواهد شد. از طرفی ممکن است مایحتاج بخش تولیدی موردنیازشان از کجا تأمین

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%A۷%D۹% 
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 و واردات صادرات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۳۱تاریخ: 

 واردات دام زنده با شعار حمایت از تولید داخل،در تضاد است

واردات گاو و گوساله زنده، در تضاد با شعار حمایت از تولید داخل یک مقام مسئول گفت:سیاست اخیر وزارت صنعت در خصوص 

 .است

باشگاه خبرنگاران گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت

اظهار کرد: اگرچه وزارت جهاد  ثبت سفارش واردات گاو و گوساله زنده با انتقاد از نامه اخیر وزارت صنعت مبنی بر ،جوان

 اعالم کشور های استان به ای نامه طی صنعت وزارت کشاورزی متولی تولید است و در صورت نیاز باید اقدام به واردات کند، اما 

 .ندارد کشاورزی جهاد وزارت مجوز اخذ به نیازی واردات سفارش ثبت که کرد

رود که به گفته وی؛ در سال حمایت از تولید داخل، سیاست اخیر وزارت صنعت و معدن در تضاد با این شعار است که انتظار می

 .باشند داشته را الزم نظارت  دستگاه های مربوطه،

به کشورهای همجوار، دلیل نامه اخیر وزارت صنعت مبنی بر واردات گاو و گوساله  صادرات گوسالهمقدسی ادامه داد: با وجود 

ها و افزایش هزینه ها، تولید در حال نابودی رئیس انجمن صنفی گاوداران یادآور شد: با وجود نوسان قیمت نهاده.دانیمزنده را نمی

 .دارداست و اقدام اخیر وزارت صنعت در تسریع این نابودی تاثیر بسزایی 

 واردات گاو و گوساله زنده مقرون به صرفه نیست 

اظهار کرد: افرادی که در وزارت  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت

باید پاسخگوی دیدگاه های خود باشند؛ چراکه واردات دام زنده شرایطی دارد که جدا از بازرگانی این مسائل را مطرح می کنند، 

 .سیاست های دولت عملیاتی نیست

 .به گفته وی؛ واردات گاو و گوساله زنده به سبب رعایت مسائل و پروتکل های بهداشتی مقرون به صرفه نیست

 .است ضرورت یک نژاد اصالح برای تولید پر و اصیل نژادهای واردات  عزیزاللهی در خاتمه تاکید کرد:

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۳۲94/%D9%۸۸%D۸%A7%D 
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۷دو شنبه 

 سامانه ثبت سفارش باز شد

توقف چند روزه در ثبت سفارش، این سایت از امروز فعالیت خود را با توجه به اعمال تغییرات مربوطه در بخش تجاری آغاز پس از 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سامانه جامع تجارت ، با توجه به اعمال تغییرات مربوطه در بخش تجاری سامانه جامع .کرد

 .های افتتاح به سامانه ثبتارش فراهم گردیده استهم اکنون امکان ارسال درخواست تجارت و همچنین سامانه ثبتارش، از

سازی تغییرات مربوطه، های قبلی وجود نداشته و پس از پیادهافزاید در حال حاضر امکان ویرایش درخواستاین گزارش می

  .گرفت خواهد صورت  رسانی الزماطالع

با توجه به ابالغیه معاون اول رئیس جمهور،  ۹۷فروردین  ۲۳شنبه مورخ سفارش روز پنج از این سایت ثبت  به گزارش فارس پیش

 .جهت اعمال تغییرات در ضوابط تجاری بسته شد

با استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ۹۷فروردین  ۲۲هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه  

دستورالعمل به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب  ۱۶، ۱۳۹۲مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مصوب قانون  ۷ماده  ۳و تبصره 

 .جمهور ابالغ کردربط توسط معاون اول رئیسهای ذیو به دستگاه

px?Id=chttp://www.foodpress.ir/Post.as۰۸۶ce۲۳a۵۰۰49۸ 
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۸سه شنبه 

 بخشنامه گمرک در مورد شاخص ها و ضوابط بسته بندی و حمل و نقل میوه و تره بار صادراتی ابالغ شد+ اسناد

ضوابط بسته بندی و حمل و نقل میوه و تره بار صادراتی ابالغ بخشنامه گمرک در مورد شاخص ها و  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

  .شد

را خطاب به کلیه  ۲۵/۱/۱۳۹۷مورخ  ۵۶۱۹۳/۹۷/۲۲معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی ایران بخشنامه شماره 

 :گمرکات اجرایی کشور به شرح زیر اعالم نموده است

موضوع ابالغ شاخص های و ضوابط بسته بندی  6/8/1396مورخ  ۸۲۱۷۳۸ و ۲۵/۵/۱۳۹۶مورخ  ۴۹۰۲۶۸پیرو بخشنامه شماره 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران  ۲۸/۱۲/۱۳۹۶مورخ  ۶۳۳۷۰/۱۰۰/۹۶میوه و تره بار صادراتی به پیوست تصویرنامه شماره 

زی و حفظ بازارهای در خصوص اصالح شاخص ها و ضوابط یاد شده جهت لزوم ارتقاء کیفیت محصوالت صادراتی بخش کشاور

 :هدف صادراتی ارسال و ضمن تأکید بر اجرای سایر مفاد بخشنامه های صدراالشاره اعالم می دارد

به شرح مشخصات مندرج در ضمایم پیوست ضروری  ۱۳۹۷رعایت شاخص های بسته بندی میوه و تره بار صادراتی در سال  -1

 .می باشد

اجباری  ۱۳۹۷تره بار با کانتینرهای یخچالدار و شناورهای سردخانه دار طی سال  حمل و نقل محموله های صادراتی میوه و -2

نبوده، لیکن پرداخت جوایز صادراتی مصوب و همچنین یارانه صادراتی طبق شاخص های بسته بندی ابالغی و حمل توسط 

 .سی و تأیید سازمان توسعه تجارت می باشدکانتینرهای یخچالدار و یا شناورهای سردخانه دار بر اساس اسناد مثبته و منوط به برر

لذا شایسته است ضمن ابالغ مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه و نظارت مستمر بر حسن اجرای امر، دستور فرمائید موضوع به 

 .نحو مقتضی به خدمات گیرندگان ذی ربط نیز اطالع رسانی گردد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۸۲۳۲۵۰۱794e۳4df۱9ce۱e۲۶۸7۰be۳ 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - ۱۳۹۷فروردین / /  ۲۲چهارشنبه , 

 اعالم شدشرایط واردات گاو و گوساله 

وزارت صنعت اعالم کرد که ثبت سفارش واردات گاو و گوساله زنده نیازی به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی در زمان ثبت سفارش 

 .ای )تاییدیه سازمان دامپزشکی کشور( میسر استندارد و واردات اقالم مذکور صرفاً با رعایت ضوابط قرنطینه

ثبت سفارش واردات گاو و گوساله زنده  :های کشور نوشتهای صنعت استانای به سازماننامهوزارت صنعت، معدن و تجارت در 

نیازی به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی در زمان ثبت سفارش ندارد و واردات اقالم مذکور صرفاً با رعایت ضوابط قرنطینه ای 

 .)تاییدیه سازمان دامپزشکی کشور( میسر است

http://iranecona.com/۸۳۰۰۳/%D۸%B4%D۸%B۱%D۸%A 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۸تاریخ: 

 ۹6جزئیات صادرات محصوالت غذایی در سال 

به کشورهایی چون عراق،  ۹۶رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، گفت: صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی در سال 

 .امارات، ویتنام، ترکمنستان، اسپانیا و تایلند کاهشی بوده است

،کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران،گفت: صادرات جوان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

در حالی به کشورهایی چون عراق، امارات، ویتنام، ترکمنستان، اسپانیا و تایلند کاهشی  ۹۶محصوالت غذایی و کشاورزی در سال 

چون افغانستان، پاکستان، هنگ کنگ، آلمان، این گروه از محصوالت غیرنفتی طی این دوره به کشورهایی  صادراتبوده است که 

هزار تن به ارزش بیش  ۹۴۱میلیون و را یک ۹۶وی صادرات صنایع غذایی کشور در سال .ترکیه، روسیه و هند افزایش یافته است

درصد به لحاظ وزنی افزایش و حدود  ۱۷میلیون دالر اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  ۸۲۴میلیارد و  ۲از 

میلیون دالر سهمی  ۷۰۶هزار تن به ارزش بیش از  ۳۸۱درصد به لحاظ ارزشی کاهش یافته است. لبنیات با صادرات حدود  ۱.۷

های صنایع غذایی بوده است، داشته وپیشتاز صادرات در میان گروه ۹۶درصدی از صادرات صنایع غذایی کشور در سال  ۲۵حدود 

درصد به لحاظ  ۹درصد به لحاظ وزنی و  ۱۲نسبت به دوره مشابه قبل بیش از  ۹۶این وجود صادرات این محصول در سال با 

 .ارزشی کاهش یافته است که گویای متوقف شدن روند افزایشی صادرات این محصول در سال های گذشته است

میلیون دالر، آبمیوه و  ۱۹۲میلیون دالر، رب گوجه فرنگی  ۵۹۰زرگران در ادامه گروه های شیرینی و شکالت با صادرات بیش از 

های با بیشترین صادرات میلیون دالر، را گروه ۹۲میلیون دالر و آرد  ۱۲۳میلیون دالر، صنایع تبدیلی سیب زمینی  ۱۳۸کنستانتره 

 .اعالم کرد ۹۶در میان صنایع غذایی کشور در سال 

 ۹.۸میلیون تن به ارزش  ۱۸را حدود  ۹۶و غذایی در سال  محصوالت کشاورزی واردات رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

درصد به لحاظ ارزشی افزایش یافته  ۱۴درصد به لحاظ وزنی و  ۸میلیارد دالر عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 

 ۶۰۰میلیارد و  ۱می با وارداتی به ارزشرا به ترتیب ذرت دا ۹۶است: عمده اقالم وارداتی کشاورزی و غذایی کشور طی دوره 

میلیون دالر، قطعات بی استخوان منجمد  ۵۴۴میلیون دالر، موز  ۹۴۳میلیون دالر، لوبیای سویا  ۲۰۰میلیارد و  ۱میلیون دالر، برنج

میلیون  ۴۲۴زش میلیون دالر و روغن های خام به ار ۵۰۳میلیون دالر، کنجاله  ۵۱۸میلیون دالر، جو به استثنای بذر  ۵۲۴گاوی 

به پنج قلم ذرت، برنج،  ۹۶دالر، تشکیل می دهند به طوری که بیش از نیمی از ارزش واردات محصوالت کشاورزی و غذایی سال 

نسبت به  ۹۶زرگران در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر برخی اقالم غذایی در سال .سویا، گوشت قرمز و کنجاله اختصاص دارد

درصدی به لحاظ ارزشی پیشتاز افزایش واردات  ۹۶مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت: واردات محصول جو با رشد حدود 

درصد و  ۵۳درصد، گوشت قرمز  ۶۸درصد، روغن خام  ۷۶محصوالت غذایی دراین دوره بوده است. محصوالت برنج با رشد واردات 

 .م غذایی محسوب میشوند که در این دوره با رشد واردات قابل مالحظه ای روبرو بوده انددرصد نیز از جمله اقال ۴۷حبوبات 

دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران سهم صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 

تجارت محصوالت کشاورزی و غذایی، صادرات کل با توجه به آمار منتشر شده گمرک از  :درصد اعالم کرد و گفت ۱۳را  ۹۶

میلیون دالر بوده است  ۹۳۰میلیارد و  ۵هزار تن به ارزش  ۱۳۰میلیون و  ۶محصوالت کشاورزی و غذایی در سال گذشته حدود 

 .درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است ۴درصد به لحاظ وزنی و  ۵که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
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م صادراتی کشاورزی و غذایی کشور در سال گذشته را پسته، لبنیات، شیرینی و شکالت، زعفران، سیب، خرما و زرگران اقالم مه

درصد از  ۵۹میلیون دالری بیش از  ۵۰۰میلیارد و  ۳رب گوجه فرنگی برشمرد و خاطرنشان کرد: این اقالم با ارزش صادراتی حدود 

 .به خود اختصاص داده اندرا  ۹۶ارزش صادرات محصوالت کشاورزی غذایی سال 

هزار تن به  ۱۳۰رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران صادرات محصول پسته در سال گذشته را 

هزار تن به لحاظ وزنی  ۷، ۹۵میلیون دالر عنوان کرد و گفت: صادرات این محصول نسبت به سال  ۱۷۵میلیارد و  ۱ارزش بیش از 

میلیون دالر به لحاظ ارزشی کاهش یافته است که می تواند زنگ خطری برای صادرات این محصول مهم که با وجود  ۹۶وبیش از 

 .این میزان کاهش در صادرات، همچنان عمده ترین قلم صادراتی در میان محصوالت کشاورزی و غذایی محسوب می شود، باشد

میلیون دالر بوده است، رشد  ۳۲۵تن به ارزش بیش از  ۲۳۶بیش از  ۹۶ال وی در ادامه با بیان اینکه صادرات محصول زعفران در س

این میزان  :درصدی ارزشی این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل را بسیار چشمگیر دانست ۵۶درصدی وزنی و  ۵۵صادرات 

نسبت مدت مشابه سال قبل را  ۹۶سال گذشته بی سابقه بوده است. زرگران روند صادراتی محصول خرما در سال  ۱۰صادرات در 

میلیون دالر بوده  ۲۵۰هزار تن خرما به ارزش بیش از  ۲۵۳نیز افزایشی اعالم کرد و گفت: صادرات خرما طی این دوره حدود 

میلیون  ۲۵۶هزار تن به ارزش  ۶۰۴دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران صادرات محصول سیب در سال گذشته را .است

درصدی به لحاظ ارزشی را برای این  ۱۳۲درصدی به لحاظ وزنی و  ۷۱ن کرد و تاکید کرد: این میزان صادرات رشد دالر عنوا

زرگران مقاصد عمده .سال گذشته بی سابقه بوده است ۱۰محصول رقم زده است به گونه ای که میزان صادرات این محصول طی 

سه کشور عراق، افغانستان و امارات برشمرد و اظهار کرد: بیش از نیمی  را ۹۶صادراتی محصوالت کشاورزی و غذایی کشور در سال 

از ارزش صادرات محصوالت این گروه به این سه کشور تعلق داشته است. بازار عراق بزرگترین بازار صادراتی محصوالت کشاورزی و 

میلیون دالر  ۱۰۶میلیارد و  ۲به ارزش  هزار تن ۴۱میلیون و  ۳بوده است به طوری که با صادرات  ۹۶غذایی کشورمان در سال 

 .درصدی به لحاظ ارزشی از صادرات این محصوالت داشته است ۳۵درصدی به لحاظ وزنی و  ۴۹سهم 

نسبت به  ۹۶وی در ادامه روند صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی به عراق به عنوان بزرگترین مقصد صادراتی کشور در سال 

درصدی ارزشی صادرات محصوالت کشاورزی و  ۵درصدی وزنی و  ۹شی اعالم کرد و گفت: کاهش دوره مشابه سال قبل را کاه

را میتوان به اعمال محدودیت های این کشور برای صادرات برخی از محصوالت کشاورزی و غذایی ایران  ۹۶غذایی به عراق در سال 

ثبت سیاسی کشورمان با عراق توجه بیشتری بر رفع موانع نسبت داد، از اینرو مسوولین این حوزه می بایست با توجه به روابط م

 .صادراتی به این کشور داشته باشند

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۳۳۰۱/%D۸%AC%D۸%B۲%D۸ 
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 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

  :کشاورزی الهیجانجانشین مدیر زنبورداری جهاد 

 خواهد پرگل و گیاه مجوز می کوچ زنبورها و زنبورداران به مناطق 

ویژه منطقه الهیجان با مشکالتی از چند روزی است که برخی از زنبورداران غیربومی در استان گیالن به :سیاست و دیپلماسی-ایانا

ها داده نشده است. سورنا چایچی، جانشین مدیر ادامه فعالیت به آناند و برای سال جدید مجوز کار و رو شدهسوی مسئوالن روبه

زنبورداری جهاد کشاورزی الهیجان ضمن تأکید بر این مسئله که در منطقه حق با فعاالن بومی است گفت: البته درباره مهاجران 

  .شودساز نباشند اجازه کار داده میاگر مشکل

ها در سال جدید موافقت نشده است. در منطقه الهیجان اعالم کردند که با مجوز فعالیت آنبا آغاز سال جدید برخی از زنبورداران 

خریده و  زمینسال است از اردبیل به الهیجان آمده و  ۱۰یکی از این زنبورداران در توییتر خود درباره این مسئله نوشته بود که 

ای گذرانده شده که تنها اهالی بومی گویند مصوبهاند و مسئوالن میسال مانع کارش شده ۱۰کند، اما امسال پس از زنبورداری می

 الهیجان جهاد کشاورزیحق فعالیت زنبورداری در منطقه دارند.خبرنگار ایانا این مسئله را از جانشین مدیر کنونی زنبورداری 

وگو با ایانا گفت: در زنبورداری ما چیزی با عنوان زنبوردار مهاجر داریم؛ زنبوردارها برای تولید پیگیری کرد. سورنا چایچی در گفت

 های دیگر زنبور مجبورند زنبورهای خود را کوچ دهند.فرآوردهعسل و 

دهی ندارند، به همین دل زنبوردارها ها در منطقه شهد محدودی دارند و پایا نیستند و مدام گلاو در ادامه اضافه کرد: گیاهان و گل

ها مجوز صادر ین اساس برای کوچ آنمجبور هستند زنبورهایشان را با جاهایی که گل و شهد بیشتری دارد کوچ دهند و بر هم

 شود.می

د آیند و از شهچایچی ادامه داد: گاهی زنبوردارها از شهرهای دیگر مانند اردبیل برای تقویت کلونی خود در پاییز به این منطقه می

 کشاورزیو گاهی شاهد تخلف در این زمینه هستیم، مثالً افراد بدون داشتن مجوز از جهاد کنند استفاده می چایگل 

 کند.ر منطقه ایجاد میها ددهند و این خودش یک موج اختالف میان مهاجران و بومیزنبورهایشان را کوچ می

اسفند اجازه کوچ دارند اما به زمان  ۱۵شود که تا جانشین معاونت زنبورداری با اشاره به اینکه گاهی برای افراد مجوز صادر می

 ادای مصوب شده که اگر افرمانند، گفت: به همین دلیل در فرمانداری بخشنامهکنند و بیشتر در منطقه میانقضای مجوز توجه نمی

 ها مجوز کوچ داده نشود.در این زمینه تخلفی داشته باشند دیگر به آن

توانند صرف خرید باغ و خانه نمیاو خاطرنشان کرد: خریدن زمین و خانه در منطقه دلیل بر بومی بودن فرد نیست و به

به  کند.چایچی در پاسخالل ایجاد میهای منطقه مشکل و اختکندوهایشان را نیز به این منطقه منتقل کنند؛ زیرا برای زنبورستان

ها در آنجا فعالیت شود، گفت: کسی که سالکند هم مهاجر محسوب میسال است آنجا فعالیت می ۱۰این سؤال که آیا فردی که 

ی خلفها داشته و یا اینکه تشود، اما اگر مجوزش برای زنبورداری لغو شده یا شکایتی از جانب همسایهکند مهاجر محسوب نمیمی

ها جلوگیری شود.او در پایان اضافه کرد: در هر صرف گیلکی نبودن از فعالیت آنگونه نیست که بهرا مرتکب شده است وگرنه این

 ها است./اند پیش بیاید قطعاً حق تقدم با بومیها و کسانی که از مناطق دیگر به اینجا آمدهصورت اگر اختالفی بین بومی

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۹%۸۸%D 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۲۶ : تاریخ

 شودنمی یک تکه کاغذ برای کشاورز پولدهد بالتکلیفی کشاورزان در خرید تضمینی گندم / فارس گزارش می

های معتدل و سردسیر نیز باید مراحل داشت را انجام دهند، های گرمسیر آغاز شده و استاندر حالی که برداشت گندم در استان 

  .ارددرسد شورای اقتصاد تصمیمی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ناما همچنان خبری از نرخ تضمینی نیست و به نظر می

های قبل چرا باید مدام تکرار شود. هنوز دانیم قصه تکرار سناریوهای تلخ سالفاطمه بیات، نمی -گروه اقتصادی- خبرگزاری فارس

دلیل افزایش نیافتن نرخ خرید کشور به مرز خودکفایی گندم رسید، اما به  ۸۶تا  84های یادمان نرفته است که پس از آنکه در سال

هزار تن گندم وارد  ۷۰۰میلیون و  ۶حدود  ۹۱تضمینی گندم مطابق با نرخ تورم، این امر به آنجا رسید که مجبور شدیم در سال 

 .گذاری نکنندتفاوتی دولتمردان دلسرد شده و ترجیح دادند، در بحث گندم چندان سرمایهکنیم، تا جایی که کشاورزان با بی

ماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی درمورد افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی گندم به خبرنگار اس

 ۹۱-۹۲نرخ گندم را ثابت نگه داشت، پس از چند سال و در سال  ۸۸تا  ۸۶های فارس گفت: یادمان باشد که وقتی دولت در سال

تومان  ۴۲۰مرحله مجبور شد نرخ گندم را از  ۳-۴درصد افزایش دهد، یعنی در  ۹۰ا مجبور شد تا در عرض یکسال قیمت گندم ر

 .کشاورزان دلسرد شده بودند دار دولت بود کههای نوسانتومان برساند که نتیجه سیاست ۸۰۰در هر کیلوگرم به 

اورزان نیفتد، منافع آن با دلسرد شدن کشوی تاکید کرد: اگر این بار نیز کوتاهی کنیم و افزایشی در نرخ خرید تضمین گندم اتفاق 

 .رودما به جیب کشاورزان آن طرف آب می

اینکه امسال نیز سال حمایت از کاال و تولید داخلی است، افزود: کشاورزان بهتر از تمام اقشار جامعه در  اسفندیاری پور با اشاره به

 کنیم،شان لحاظ میما برای کارگر و کارمندان تورم را در حقوقشان هم رعایت شود، چطور کنند و باید حقوقاین راستا حرکت می

 .کندولی برای کشاورز نباید این اتفاق بیفتد، در حالی که کاالی استراتژیک تولید می

های معتدل و سردسیر در حال انجام است زراعی در مرحله برداشت در استانوی به این نکته هم اشاره کرد که اکنون عملیات به

 .های آن مطابق با تورم ساالنه افزایش یافته استهزینهکه 

سازی دانه های دیگر، علف هرز به ویژه در نواحی ساحل خزر آغاز شده و همچنین غنیوی افزود: آفت سن گندم، انواع بیماری

تا  ۲۵دهی گندم ، در مرحله گلایمگندم برای تولید گندم با پروتئین باالتر در دستور کار است، چرا که به کشاورزان آموزش داده

 .درصد کود ازت را به گیاه بدهند، تا طی عملیات فتوسنتز پروتئین آن افزایش یابد که همه اینها مستلزم هزینه است ۲۵

 .درصدی نرخ خرید تضمینی گندم را لحاظ کند ۱۰تا  ۹وی اظهار امیدواری کرد تا دولت افزایش 

های آبی، افزایش هزینههای موجود از جمله کمگویند و این که با تمام مشقتشکالت خود میاما در این میان کشاورزان نیز از م

 .دانند که قرار است محصول خود را به چه نرخی بفروشندبذر و کود و سموم هنوز نمی

تا دستمزد کارگر، کود و  های ما از بذر گرفتهگوید، تمام هزینهکاران استان اصفهان به خبرنگار فارس میم. محمدی یکی از گندم

درصد افزایش داشته و آیا این انصاف است که دولتمردان بگویند پول نداریم و  ۳۰تا  ۲۰آبیاری نسبت به سال گذشته  هزینه

 .توانیم قیمت تضمینی گندم را افزایش دهیمنمی

حصول هزینه کنند، در حالی که گندم داخلی امنیت کار افزود: اگر ما گندم نکاریم باید با قیمت باالتر برای واردات این ماین گندم

 .کنندهای مختلف گندم کشت میکند، چرا که بخش زیادی از کشاورزان در استانغذایی دارد و در عین حال اشتغالزایی هم می

ا افزایش : به حمدهلل بگویدکاران نیز با ابراز دلخوری از وضعیت موجود به خبرنگار فارس میقلی ایمانی رئیس بنیاد ملی گندمعلی

های گرمسیر نیز کندتر شده و امیدواریم این باران در افزایش تولید ها از اسفند تاکنون برداشت گندم حتی در استانبارندگی

http://awnrc.com/index.php
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های معتدل و سردسیر هنوز زمان برای خرید تضمینی گندم وجود دارد که امیدواریم آنکه در استانمحصول موثر باشد. مضاف بر 

 .در این مرحله فکری برای نرخ خرید تضمینی گندم بکنددولت 

وی به سخنان چند روز گذشته آقای نوبخت به عنوان سخنگوی دولت گفت: ایشان صراحتا آب پاکی را روی دست کشاورزان 

ید کاالی تول ریخته و گفت که دولت پولی برای افزایش خرید تضمینی گندم ندارد، ولی باید پرسید بازی با امنیت غذایی مردم و

گندمی کشت نکند، مجبورند همین گندم   استراتژیکی مانند گندم مگر شوخی است چرا که درنهایت اگر کشاورز هم دلسرد شود و

 .تر تمام شودرا با نرخ دالری که هر روز قیمتش مشخص نیست وارد کنند که ممکن است، به مراتب از گندم داخلی گران

هم اشاره کرد که وزارت جهاد کشاورزی همچنان زیر بار افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی گندم ایمانی همچنین به این نکته 

کشاورزان فقط گندم را تحویل سیلوها نرفته و امیدواریم تا زمانی که امکان دارد، فکری به حال این قضیه بشود، چرا که 

ود ای وجی از پرداخت پول نیست چون مبنای محاسبهو فعال خبر کننددهند و یک تکه کاغذ به عنوان رسید دریافت میمی

 .ندارد

بر به گزارش خبرنگار فارس، آنچه که مسلم است در همه محصوالت کشاورزی افزایش سطح تولید و کشت محصول امری زمان

ا سئوالن بشود و چند سال باید زمان صرف شود تا تولید یک محصولی افزایش یابد. امیدواریم ماست که یک شبه محقق نمی

برخورد سردشان در خرید تضمینی گندم تیشه به ریشه افزایش کشت این محصول نزنند، چرا که در نهایت مجبورند بازی را به 

ای به دهبینی شدست وارد کنندگان گندم و درنهایت کشورهای ابرقدرت تولید گندم بدهند که ممکن است هر اتفاق غیرقابل پیش

 .وقوع بپیوندد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۲۶۰۰۰۵۰۲ 
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 گندم
 ایران اکونا - ۱۳۹۷فروردین / /  ۲۸سه شنبه , 

 آغاز پراخت پول گندمکاران از دو روز آینده

بیان اینکه پرداخت پول گندمکاران طی یک تا دو روز آینده آغاز می شود، گفت: هر کیلوگرم گندم معاون وزیرجهاد کشاورزی با 

 .تومان خریداری می شود ۱۳۰۰مانند سال گذشته با نرخ 

عبدالمهدی بخشنده در حاشیه مراسم آیین تجلیل از حسن رکنی معاون سابق وزیر جهادکشاورزی در جمع خبرنگاران با اشاره 

: براساس تصویب شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم مانند سال اظهارداشت آینده، روز دو تا یک طی گندمکاران پول پرداخت آغاز به 

 .تومان خریداری می شود ۱۳۰۰گذشته با نرخ 

هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است،  ۵۰تا  ۴۰معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون 

 .افزود: نرخ های خرید تضمینی با تصویب شورای اقتصاد ابالغ می شود و قابلیت اجرایی دارد

بخشنده تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی به طور مستمر بحث اعالم نرخ خرید تضمینی سایر محصوالت کشاورزی را از شورای 

 .اقتصاد پیگیری می کند

تومانی وزیر جهادکشاورزی  ۴۲۰۰این مقام مسئول دولتی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با تک نرخی شدن نرخ ارز با دالر 

به رییس جمهوری پیشنهاد داد نهاده های بخش کشاورزی شامل ذرت، کنجاله سویا و سایر نهاده های تولید این بخش از افزایش 

 .قیمت تمام شده کاال و خدمات به این بخش افزایش نیابد قیمت متاثر نشود و در نتیجه

تومان واردات می کنند اما با تمهیدات دولت بالفاصله مابه التفاوت  ۴۲۰۰وی گفت: براین اساس واردکنندگان بخش کشاورزی با دالر 

مده واردات ما برای بخش دام و تومانی ناشی از نظام تک نرخی شدن ارز به صورت یارانه بازگردانده می شود ضمن اینکه ع ۴۰۰

 .طیور ذرت، کنجاله سویا و جو است

بخشنده با بیان اینکه در زمینه یارانه نرخ ارز برنج و گندم و عمده نهاده های تولید نیز در حال رایزنی جزئیات هستیم، افزود: برای 

 انجام واردات تومان  ۳۸۰۰در نظر گرفته و با نرخ ارز کود و سم و سایر اقالم اگر بتوانیم با تمهیداتی که دولت برای بخش کشاورزی 

 .نخواهد یافت تغییری تولیدکنندگان شده تمام قیمت دهیم،

http://iranecona.com/۸۳۱۰4/%D۸%A۲%D۸%BA%D۸%A7%D 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۵تاریخ: 

 هزار تومان۱۷کمبود عرضه، دلیل اصلی نوسان قیمت گوشت در بازار/نرخ هر کیلو دام زنده 

 .مدیرعامل اتحادیه دامداران افزایش قیمت گوشت را ناشی از کمبود عرضه و ازدیاد تقاضا در بازار اعالم کرد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت

ب سازی مناسبازار، اظهار کرد: نامتوازنی عرضه دام نسبت به تقاضا و نبود ذخیره، با اشاره به دالیل نوسان قیمت گوشت در جوان

 .منجر به بروز چنین مشکالتی در این ایام خواهد شد

هاست که به منظور رود، افزود: مدتدلیل اصلی نوسان قیمت گوشت در بازار به شمار می صادرات داموی با رد این موضوع که 

 .شودرات دام انجام نمیتنظیم بازار داخل، صاد

درصد نیاز داخل از  ۱۰درصد نیاز کشور است و به طور اجمال تنها حدود  ۹۰عزیزاللهی ادامه داد: گوشت تولید داخل جوابگوی 

شود که اگر واردات به موقع صورت نگیرد در نهایت به سبب کمبود، بازار گوشت دستخوش تغییر و طریق واردات تأمین می

 .خواهد گرفتتحوالتی قرار 

روست، تصریح کرد: دولت مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه در ایام محرم، رمضان و نوروز بازار گوشت با افزایش تقاضا روبه

 .ای که این میزان جوابگوی تقاضا باشدسازی میوه باید اقدام به خرید گوشت داخل و وارداتی کند به گونهاز قبل همانند ذخیره

 .زایش قیمت گوشت در بازار را ناشی از کمبود عرضه و ازدیاد تقاضا دانستوی اف

تومان  ۵۰۰هزار و  ۱۸هزار تومان اعالم کرد و گفت: در برخی مواقع این نرخ به  ۱۷تا  ۱۶عزیزاللهی قیمت هر کیلو دام زنده را 

 .توان قیمت ثابتی برای آن اعالم کردیابد؛ بنابراین نمیافزایش می

نیستند، اما همیشه در زمان گرانی قیمت گوشت، در بازار مورد  بازار گوشت قرمز تصریح کرد: اگرچه دامداران متولی تنظیموی 

شوند در حالیکه دستگاه تنظیم کننده بازار افراد دیگری هستند که باید تدارکات الزم برای ایامی که بازار ملتهب سوال واقع می

 .شود را به کار گیرندمی

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۰۰۷۷/%DA%A۹%D۹%۸۵%D۸%A 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۷تاریخ: 

 تومانهزار  ۴۸گرانی گوشت قرمز از ابتدای فروردین/نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، گفت: باوجود روال همه ساله، از ابتدای فروردین به سبب کاهش عرضه ناشی از خروج دام گوشت 

 .شودقرمز گران می

گروه اقتصادی باشگاه  ت و کشاورزیصنعت،تجاروگو با خبرنگار اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتعلی

هزار تومانی نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با  ۳از افزایش ، خبرنگاران جوان

 .شودارتومان به مشتری عرضه میهز ۴۸تا  ۴۷هزار تومانی به مغازه دار و  ۴۳تا  ۵۰۰هزار و  ۴۲نرخ 

 .وی خروج دام به کشورهای همجوار و غرب را دلیل اصلی گرانی گوشت در سطح تهران اعالم کرد

شود که در نهایت این امر به سبب سود بیشتر، ملکی ادامه داد: در کشورهای همجوار دام زنده با دالر از صادرکنندگان خریداری می

 .انتظار از محورها را به همراه داشته استخروج دام بیش از حد 

اگرچه همه ساله در بهار به سبب فراوانی نعمت، قیمت گوشت  :بینی کرد و افزوددر روزهای آتی را پیش قیمت گوشت وی

اه مشود، اما از ابتدای فروردین امسال به سبب کاهش عرضه، گوشت قرمز گران شد که افزایش تقاضا در ایام پیش رو شکسته می

 .رمضان، نوسان بازار گوشت را تشدید خواهد کرد

 ازار،ب رصد آخرین براساس امروز ها، بیان کرد: ملکی در پاسخ به اظهارات برخی افراد مبنی بر ثبات نرخ گوشت درب عمده فروشی

 خرده و ستا نایاب فروشی عمده درب گوشت آنکه ضمن یافت، افزایش تومان ۵۰۰ فروشی عمده درب گوشت کیلو هر نرخ

 .کنندسختی آن را تأمین می به فروشان

های مکرر قصابان و توزیع کنندگان به دامداران برای تهیه دام، آنها رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، ادامه داد: با وجود تماس

خریداری و در نهایت در بازارهای هزار تومان  ۲۱تا  ۲۰ها را باال بردند، چرا که هم اکنون هر کیلو بره در کرمانشاه با نرخ قیمت

بینی هزار تومان اعالم کرد و گفت: البته امکان پیش ۲۰تا  ۱۹وی نرخ هر کیلو دام زنده در تهران را .شودکویت با دینار عرضه می

انی امور و گوشت در روزهای آتی وجود ندارد، به همین دلیل به تمامی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و پشتیببازار دام وضعیت 

دام هشدارهای الزم راجع به افزایش قیمت گوشت در ماه رمضان داده شده است تا آنها راه حلی برای جلوگیری از خروج دام پیدا 

هایی ملکی با اشاره به اینکه بازارهای هدف از جمله امارات خواهان بره.کنند تا موضوع نوسان قیمت حاد تر از وضعیت کنونی نشود

ر های سنگین که تقاضایی دوگرم هستند، بیان کرد: اظهارات برخی افراد مبنی بر صادرات دام پرواربندی شده با وزنکیل ۳۰با وزن 

های ماده، های مکرر اتحادیه مبنی بر جلوگیری از نسل کشی برهرغم تالشکنم، چرا که هم اکنون علیداخل وجود ندارد را رد می

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به .شوندبا وزن پایین به بازارهای هدف صادر می های نر و مادمتأسفانه هم اکنون بره

شود، چرا که با وجود کاهش عرضه دام گفت: هم اکنون واردات با میزان باالیی به کشور انجام می واردات گوشت، آخرین وضعیت

 .رو بودیمروبهگرفت، با آشفته بازار قیمت گوشت اگر این امکان در داخل صورت نمی

تومان افزایش  ۵۰۰وی از افزایش مجدد قیمت دام زنده در کشتارگاه خبر داد و افزود: امروز نرخ هر کیلو دام زنده درب مجددا 

ملکی با انتقاد از وضعیت اسفناک بازار گوشت .رودیافت که طبق روال قیمت گوشت دو برابر نوسان نرخ دام در بازار باال می

ح کرد: با وجود کاهش قدرت خرید خانوار در فروردین و به دنبال آن کمبود تقاضا، قیمت گوشت قرمز با نوسان گوسفندی، تصری

 .روست که این امر مورد انتقاد شدید مصرف کنندگان و قصابان استقابل توجهی روبه

w.yjc.ir/fa/news/https://ww۶۵۰۱۰۱۹/%DA%AF%D۸%B۱%D۸%A 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۳۰تاریخ: 

 شود؟هزار تومان، کِی مهار می ۵۰آشفته بازار گوشت در آستانه ماه رمضان/گوشتِ کیلویی 

افزایش غیر متعارف گوشت در بازار، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در آستانه ماه رمضان به سبب کمبود عرضه دام نسبت به 

، با شروع سال جدید استارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .هشدار داد

 . ر زده شد ، در حالیکه سازمان حمایت در این باره سکوت اختیار کرده استدر بازا گرانی گوشت

هزار تومان پرداخت کند اما  ۵۰شاید روزی هیچ کس تصور این موضوع را نمی کرد که برای خرید یک کیلو گوشت حداقل باید 

 . می توان به سادگی از آن عبور کرداین امر در قصابی های سطح شهر به یک واقعیت تبدیل شده است؛ موضوعی که این روزها ن

البته ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود، چراکه با وجود آنکه کمتر از سی روز به آغاز ماه رمضان زمان باقی است؛ رئیس اتحادیه 

 .در بازار، هشدار داد افزایش غیر متعارف گوشتگوشت گوسفندی به سبب کمبود عرضه دام نسبت به 

هزار و گوشت  ۵۹تا  ۵۷هزار، ران گوسفندی  ۵۰تا  49 نرخ هر کیلو شقه گوسفندیبراساس آخرین گزارش های میدانی 

گوید از ابتدای فروردین ، روزانه به طور یکی از فروشندگان می.هزار تومان است ۴۹تا  ۴۷هزار و ران گوساله  ۴۵تا  ۴۳گوساله 

و معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده است، چراکه برخی روزها دام برای ذبح در اضافه شد  نرخ گوشت تومان به ۵۰۰متوسط 

با رشد بی رویه  .کشتارگاه موجود نیست که این امر نگرانی هایی از حیث نوسان غیر متعارف قیمت در بازار ایجاد کرده است

که افزایش جزئی حقوق کارگری و سهم این محصول به شدت در سبد خانوار کاهش پیدا کرده است، چرا  قیمت گوشت قرمز،

ایستاده است،  ۹.۹گویند تورم روی نقطه مسئوالن اقتصادی می.کارمندی جوابگوی نوسان شدید قیمت کاالهای اساسی نیست

هزار تومان رسیده  ۵۰بنابراین جای سوال است که چرا قیمت گوشت گوسفندی به عنوان یکی از کاالهای اساسی سبد خانوار به 

 .است؟

 الف قیمت گوشت در تهراناخت

اختالف قیمت  با انتقاد از صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار با  وگوعلی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

تا  ۴۸هزار تومان به مغازه در و  ۴۴تا  43در سطح تهران اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  گوشت

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود ۴۹

نند و به کدر میادین مواجه هستیم، افزود: قصابان با نرخ های کنونی به سختی گوشت تهیه می  کمبود داموی با اشاره به اینکه با 

همین خاطر از صبح در حال اطالع رسانی این موضوع به مسئوالن ذی ربط هستیم تا جلسه فورش تشکیل بدهند و این موضوع را 

ملکی ادامه داد: با توجه به آنکه اکثر دامداری ها سنتی هستند؛ بنابراین با کاهش تولید و افزایش مصرف با کمبود دام .بررسی کنند

روبرو شدیم اما امسال از نخستین روزهای فروردین شاهد  کاهش عرضه دامبا  ۴و  ۳حالیکه سال گذشته از برج  روبرو هستیم؛ در

خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت عرضه و  افزایش قیمت دام زندهرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از .این مسئله هستیم

هزار تومان  ۲۰تا  ۱۸رو شد، به طوریکه هم اکنون هر کیلو دام زنده با نرخ با نوساناتی در بازار روب قیمت دام زنده نبود رقابت،

در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به آنکه زمان زیادی تا آغاز ماه رمضان  قیمت گوشت گوسفندیوی .توزیع می شود

ام تمهیداتی نیاندیشند، مطمئنا در این ایام باقی نمانده، پیش بینی می شود که اگر مسئوالن ذی ربط برای جلوگیری از خروج د

 .هزار تومان خواهد رسید ۵۵تا  ۵۴قیمت هر کیلو گوشت با افزایش نامتعارف به 

 .هزار تومان اعالم کرد ۵۷تا  ۵۶ملکی نرخ متعارف هر کیلو ران گوسفندی در خرده فروشی های سطح شهر 
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 واسطه گری و دالل بازی عامل اصلی گرانی گوشت

واسطه گری و دالل بازی را عامل   صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتاحمد م

 ر حالیکه بهاز دامدار تفاوتی نداشته، د نرخ خرید داماصلی نوسان قیمت گوشت در بازار اعالم کرد و افزود: یکسالی است که 

 .سبب فاصله تولید تا توزیع، نرخ گوشت در بازار باال است

درصد از منابع وارداتی تامین خواهد شد؛ بنابراین در  ۱۰درصد نیاز کشور از منابع داخلی و تنها  ۹۰وی افزود: با توجه به آنکه 

 .منابع داخلی وجود دارددرصد نیاز کشور از  ۱۰۰صورت حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان امکان تامین 

واردات گوشت تنها مُسکِن کنترل قیمت در بازار است که با وجود  :را بالی تولید داخل دانست و گفت واردات گوشتمقدسی 

نوسان غیر متعارف قیمت ها این امر دیگر جوابگو نخواهد بود و تنها با حمایت همه جانبه باید به خودکفایی در این زمینه برسیم، 

 .با وجود قیمت تمام شده باال و نداشتن صرفه اقتصادی، دامداران انگیزه ای برای افزایش تولید ندارند چراکه

 .هزار تومان اعالم کرد ۱۳تا  ۵۰۰هزار و  ۱۲از دامداران  نرخ خرید هر کیلو گوساله زندهرئیس انجمن صنفی گاوداران 

 صادرات دام زنده کذب است

اظهارات برخی مسئوالن مبنی بر   صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارتحادیه دامداران در گفتعلیرضا عزیزاللهی، مدیرعامل ا

را ممنوع  صادرات دام زندهصادرات دام را رد کرد و گفت: چند ماهی است که وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار داخل، 

 .تنها ممکن است صادرات غیررسمی صورت گیرد کرده و

 .در بازار اعالم کرد قیمت گوشتوی افزایش تقاضا و کاهش عرضه را دلیل اصلی نوسان 

عزیزاللهی قیمت گوشت در بازار را پیش بینی کرد و گفت: اگر دستگاه های تنظیم کننده بازار نتوانند به موقع گوشت مورد نیاز را 

 .به سبب کمبود در بازار دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گیرد قیمت گوشت، بدیهی است که خریداری و وارد کنند

مقرون به صرفه  دامدارانوی با اشاره به اینکه خللی در عرضه دام ایجاد نشده است، بیان کرد: با وجود آنکه نگهداری دام برای 

ها ناشی از نبود تناسب تقاضا با عرضه گوشت در بازار است، نیست؛ بنابراین طرف عرضه تغییری نداشته است و نوسان کنونی تن

عزیزاللهی در پاسخ به این سوال که قیمت گوشت در ایام ماه .چراکه بخشی از گوشت مورد نیاز از منابع وارداتی تامین می شود

همچون عید، ماه رمضان و محرم از رمضان مجددا در بازار افزایش خواهد یافت یا خیر، بیان کرد: مسئوالن امر برای ایام پرتقاضا 

 .قبل باید تدارک های الزم دیده شود تا با افزایش تقاضا در این ایام، نرخ گوشت غیر متعارف در بازار باال نرود

 .به گفته وی؛ در صورت کمبود و گرانی گوشت بدیهی است که قیمت دام در بازار باال برود

از افزایش جزئی قیمت  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاردام زنده در گفتمنصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان 

 ۳۶تا  ۳۶هزار تومان و بره سبک  ۳۴گوشت در عمده فروشی اظهار کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو الشه بره سنگین در عمده فروشی 

دانست و افزود:  افزایش قیمت گوشت در خرده فروشی وی نوسان نرخ ارز و واسطه گری را دلیل اصلی.تومان است ۵۰۰هزار و 

 ۳۸بنابراین اظهارات برخی مسئوالن مبنی بر آنکه صادرات دام زنده دلیل اصلی واردات است ، صحت ندارد چراکه بره های با وزن 

هدف صادر می شود و خرده فروشان با بهانه تراشی های مختلف درصدد کیلو که در بازار داخل مشتری ندارد به بازارهای  ۴۰تا 

هزار تومان در میادین اعالم کرد و گفت: نرخ دام  ۱۹تا  ۱۷پوریان نرخ هرکیلو دام زنده .منطقی کردن گرانی های اخیر هستند

از این فضا به دنبال افزایش قیمت در زنده نسبت به روزهای اخیر تفاوت چندانی نداشته است و تنها برخی افراد با سو استفاده 

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده با اشاره به آخرین وضعیت واردات گوشت تصریح کرد: باوجود .خرده فروشی ها هستند

 ۲۹ و اوراسیا ۵۰۰هزار و  ۳۰نوسان نرخ دالر، قیمت گوشت وارداتی نوسانی نداشته است و کماکان هر کیلو گوشت استرالیا به نرخ 
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تن گوشت از آسیای میانه نیاز بازار داخل به  ۱۲۰به گفته وی؛ از ابتدای اردیبشهت با واردات روزانه .هزار تومان عرضه می شود

از نوسان بی رویه قیمت در خرده فروشی ها  گوشت های وارداتیطور کامل مرتفع خواهد شد که با وجود اشباع بازار از 

 .جلوگیری خواهد شد

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۵۱۸۱/%D۸%A۲%D۸%B۴%D۹%۸۱ 
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 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

 آثار گرانی رخ نمود 

 تومان افزایش یافت  ۸6۰۰قیمت عرضه مرغ تازه در بازار آزاد به 

دالر و باال رفتن ناگهانی قیمت ارز  ۲۰۰که حدود چهار روز کاری از اعالم نرخ چهار هزار و درحالی :شیرین سعیدی-کشاورزی-ایانا

که امروز قیمت طوریخصوص در حوزه دام و طیور گذاشته است. بهرسد افزایش دالر تأثیراتش را بازار بهگذرد، اما به نظر میمی

  .فروردین( افزایش داشته است ۲۲تومان )نسبت به چهارشنبه  ۱۵۰حدود مرغ در بازار آزاد 

های عرضه مواد پروتئینی تغییر محسوسی نداشته است. فقط در بار و غرفههرچند بازه قیمتی در مورد مرغ تازه در میادین تره

های قیمتی جزئی وجود داشته وسانها و عرضه محصوالت تخصصی مواد پروتئینی )ران، سردست، بال و گردن و...( نبرخی بخش

بوده اما امروز قیمت عرضه مرغ تازه  ۵۰۰تا هشت هزار و  ۴۰۰است.قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه روز چهارشنبه حدود هشت هزار و 

 تومان افزایش یافت. ۶۰۰در بازار آزاد به هشت هزار و 

تومان است. مرغ منجمد پاک  ۳۴۰تومان تا هشت هزار و  ۲۹۰ار و بار برای مرغ تازه درسته بین هفت هزبازه قیمتی در میادین تره

بار افزایش ادین ترههم در می گوشت قرمزتومان عرضه شده، البته قیمت  ۹۰۰تا پنج هزار و  ۷۰۰شده هم حدود پنج هزار و 

 محسوس یا قابل گزارشی ذکر نشده است.

گذاری شده است، هزار تومان قیمت ۵۴هزار تومان تا  ۲۵های مختلف( از کیلویی شده )قسمتبندیقیمت گوشت گوسفندی بسته

است گوشتی که  داشته افزایش قیمتبندی نشده روی پیشخوان، بین سه تا هفت هزار تومان گوسفندی بسته تازه گوشتاما 

 به گفته فروشندگان کشتار روز است و هنوز گرم است. گذاری شده وهزار تومان قیمت ۶۰تا  ۳۸بین 

هزار  ۵۶تا  ۳۰البته فروش چنین گوشتی در قطعات باالی سه کیلو نیز برای صرفه اقتصادی دارد. گوشت گوساله نیز با بازه قیمتی 

طور تقریبی هزار تومان به ۷۰حدود تومان نیز افزایش حدود هفت هزار تومانی را داشته است. البته راسته و فیله گوساله با قیمتی 

 افزایش قیمتی نداشته است.

معابر و  دن برخییا نرسیدن کاالی تازه و جدید )سرما و بسته ش تعطیالتها را به دلیل بیشتر عامالن فروش دلیل افزایش قیمت

دانند. هرچند که تا پایان فروردین و اردیبهشت تأثیر افزایش قیمت یا ارز نمی دالرکنند و این موضوع را مرتبط با ها( اعالم میراه

 توان مشاهده کرد./را در کاالها می ارز

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴ 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۶تاریخ: 

 تومان رسید ۸6۰۰تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت به  ۱۵۰افزایش 

 .تومانی نرخ مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد ۱۵۰رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش 

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

ه درب نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زند  تومانی نرخ مرغ ۱۵۰افزایش ، از جوان

 ۹۰۰هزار و  ۷تومان، تحویل درب واحد های صنفی  ۷۵۰هزار و  ۷تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  ۵۰۰هزار و  ۵مرغداری 

 .تومان است 600هزار و  ۸و خرده فروشی 

 .تومان است ۶۰۰هزار و  ۸و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۶۰۰هزار و  7 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛

فیله  هزار و ۱۴هزار، سینه بدون کتف  ۱۳یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به نوسان  قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی .هزار تومان است 16 مرغ

 .ایط جوی پیش بینی می شود که نوسان قیمت مرغ در بازار ادامه یابدنرخ نهاده ها و شر

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۰۷۸۱/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲%D۸ 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۸تاریخ: 

 هزار تومانی شدن ۹آخرین تحوالت بازار مرغ/ نرخ مرغ در آستانه 

 ۶۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۵عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی، گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .تومان است ۸۰۰هزار و  ۸ا ت ۲۰۰هزار و  ۸های مناطق مختلف تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت

 ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۵اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  بازار مرغ،با اشاره به آخرین تحوالت  ،خبرنگاران جوان

 .تومان است ۸۰۰هزار و  ۸تا  ۲۰۰هزار و  ۸های مناطق مختلف تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۶۰۰هزار و 

ها، مرغداران با احتیاط بیشتری به امی، افزود: با توجه به روند رو به رشد قیمت نهادههای دوی با انتقاد از رشد روز افزون نرخ نهاده

 .ها تأثیری ندارد به حالت اجرا در بیایدرود اظهارات مسئوالن مبنی بر آنکه نرخ ارز بر بازار نهادهپردازند که انتظار میامر تولید می

 ۵۰۰هزار و  ۸مان و مرغ آماده به طبخ تو هزار ۶ زنده مرغ کیلو هر مت واقعی ها، قیبه گفته حجت، با وجود تغییرات نرخ نهاده

تومان  ۴۵۰هزار و  ۲و کنجاله سویا را   ۲۰۰عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی نرخ هر کیلو ذرت را هزار و .تومان است

ها بر میزان تولید تأثیر منفی خواهد گذاشت، در حالیکه با رسیدن نرخ مرغ زنده اعالم کرد و گفت: ادامه روند افزایش قیمت نهاده

 .به قیمت واقعی خود جای هیچ گونه نگرانی نیست

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۳۸۳۰/%D۸%A۲%D۸%AE%D۸% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6503830/%D8%A2%D8%AE%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۳۰تاریخ: 

 کاالهای اساسی در ماه رمضان با قیمت گذشته عرضه می شود

امور دام گفت: قیمت کاالهای اساسی به ویژه گوشت قرمز وارداتی باوجود تک نرخی شدن ارز افزایش مدیرعامل شرکت پشتیبانی 

به نقل از صدا و سیما ،حمید ورناصری با اشاره به اینکه تاکنون   گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .نخواهد داشت

تومان گوشت وارداتی  ۴۲۰۰تومان وارد می شد افزود: باوجود افزایش نرخ ارز و تعیین قیمت  ۳۸۰۰با ارز مبادله ای  شت قرمزگو

 .هزار تومان عرضه می شود و تغییر قیمت نخواهد داشت ۳۳مخلوط گوشت و گوساله با همان قیمت هر کیلو 

همچنان ادامه دارد و در ایام ماه مبارک رمضان نیز با قیمت گذشته  تنظیم بازار وی گفت: توزیع گوشت قرمز با قیمت مصوب

به اندازه کافی است و با توجه به میزان  ذخایر گوشت مرغ و قرمز :مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود.انجام می شود

 .تولید مناسب گوشت مرغ نیازی به عرضه ذخایر نیست

زار گفت: تولید تخم مرغ در مرغداری های کشور به اندازه کافی است و در حال حاضر واردات ورناصری درباره شرایط تخم مرغ در با

 .تخم مرغ متوقف شده است و هیچ گونه نگرانی در خصوص افزایش قیمت ها نداریم

ت اما بازگشته اسوی تاکید کرد: هم اکنون بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان کنترل شده و تولید تخم مرغ به شرایط مناسب 

 .چنانچه احساس شود کمبودی وجود دارد تقاضا از طریق واردات تامین خواهد شد

هزار تومان وارد می شد که با تک نرخی شدن ارز قیمت تخم  ۵مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: تخم مرغ با ارز حدود 

در بخش دام و طیور افزود: هیچگونه افزایش  ای تولیدنهاده هورناصری در خصوص قیمت .مرغ وارداتی کاهش خواهد یافت

قیمتی در نهاده های وارداتی کنجاله ، سویا و ذرت نداریم و این شرایط در هر دو بخش دولتی و خصوصی یکسان است و بخش 

 .خصوصی مکلف است با قیمت گذشته نهاده ها را در اختیار مرغداران و دامداران قرار دهد

تومان به بخش خصوصی در صورت ارائه اسناد ثبت  ۴۲۰۰تومان با ارز ثابت  ۳۸۰۰اخت تفاوت ارز مبادله ای وی تاکید کرد: پرد

 .سفارش به بانک عامل و بانک مرکزی انجام می شود

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۶۴۹۸/%DA%A۹%D۸%A۷% 
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 فارس - ۹۷/۰۱/۲۷ : تاریخ

میلیون تنی  ۳در دست بگیرند/ ایران سهمی از بازار  UPOV های ژنتیکی دنیا را با کنوانسیونخواهند هستهمی

 مرغ در حاشیه خلیج فارس ندارد 

مخالفیم و تا جایی که زورمان برسد، جلوی آن را  UPOV با پیوستن به کنوانسیون مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر گفت:

های ژنتیکی بذر دنیا را تحت انحصار خود قرار خواهند هستههای صهیونیستی در رأس آن قرار دارند و میگیریم، چرا که شرکتمی

  .دهند و هر وقت دلشان خواست بذری را به ما بفروشند یا نفروشند

ان های سازم، محمدرضا اسکندری ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران به اهم فعالیتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

های ر بخششرکت فعال در گروه کشاورزی دارد و البته تولیدات مختلفی نیز د ۲۱اقتصادی کوثر اشاره کرد و گفت: این سازمان 

هزار  ۹زایی کرده که با در نظر گرفتن نیروهای فصلی به حدود هزار نفر نیروی ثابت اشتغال ۶معدنی و سایر صنایع دارد که برای 

ها در سال این پروژه میلیارد تومان پروژه در دست اجرا داریم، تصریح کرد: ۲۸۰اسکندری با بیان اینکه رقمی حدود  .رسدنفر می

های معدنی و حتی سالمت از جمله رسند که پرورش ماهی در قفس، پرورش دام سبک، اکتشاف عرصهبرداری میهبه بهر ۹۷

وی در مورد تولید دام سبک با توجه به اهمیت تأمین گوشت قرمز در کشور خاطرنشان کرد: پرورش صنعتی بز و گوسفند  .آنهاست

 .آبی، ناچار به ورود در این موضوع هستیمکمایم، چرا که با توجه به را در دستورکار قرار داده

میلیارد  ۶۰۰هزار و میلیون دالر معادل یک ۳۹۰، ۹۶وی با اشاره به این نکته که طبق آمار رسمی گمرک در هشت ماهه سال 

سؤال مطرح  تومان گوشت قرمز وارد کشور شده است، خاطرنشان کرد: با آنکه چهارمین جمعیت دام سبک در دنیا را داریم، اما این

  هزار تن گوشت قرمز وارد کشور کنیم؟ ۱۰۰است که چرا باید ساالنه 

دالر باشد، با محاسبه  ۴.۴اگر هر کیلوگرم گوشت قرمز  ای کرد و گفت:وی به قیمت باالی عرضه گوشت وارداتی در کشور اشاره

هزار تومان  ۳۳باشد، اما شاهدیم که هر کیلو گوشت هزار تومان  ۱۷تومان نباید قیمت آن بیشتر از  ۲۰۰هزار و  ۴قیمت هر دالر 

های ژنتیک گوسفند را وارد کرده که سه سال برای رسد و در همین راستا سازمان اقتصادی کوثر، پایهها به فروش میدر فروشگاه

وانیم ساالنه عالوه بر هزار تن گوشت گوسفندی را بت ۴۰تا  ۳۰نظر ما این است که  اسکندری خاطرنشان کرد: .آن دوندگی کردیم

های خوب ما هستند و اکنون مدیرعامل کویت و افغانستان مشتریتأمین داخل، صادر کنیم چرا که کشورهایی همچون عمان، قطر،

 ۲.۵سازمان اقتصادی کوثر همچنین در مورد اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی محصوالت استراتژیک از جمله گندم گفت: ساالنه 

شود که درنظر گرفته می تن در هکتار ۳.۷سطح زیر کشت گندم آبی در کشور است که میزان عملکرد در هر میلیون هکتار 

گوید نرخ خرید تضمینی اول هر سال زراعی و بر مبنای نرخ تورم باید اعالم تواند نیاز کشور را تأمین کند، از طرفی قانون میمی

  .است از داخل نخریم، چرا که وظایف هر دولتی ایجاد اشتغال استتوان گفت چون در دنیا گندم ارزانتر شود و نمی

گویند گندم وی خطاب به مجلس گفت: اگر قانون اجرا نشده، باید مجلس پیگیری کند، چرا که دالالن واردات گندم دائم می

  .داخلی کیفیت ندارد ولی جالب اینجاست که همان گندم وارداتی هم چندان باکیفیت نیست

ز کنند و اورد مشکالت اقتصادی در کشور گفت: مقام معظم رهبری ده سالی است که سال را با نام اقتصادی نامگذاری میوی در م

وم به که این قشر د« توانیمما نمی»و دیگر « توانیمما می»روزی که انقالب اسالمی پیروز شد، دو نوع تفکر وجود داشت، یکی شعار 

ذی همواره این شعار را سر دادند و برخی در بدنه اقتصاد کشور ممکن است نفوذ کرده و نگذارند دلیل عدم اطمینان یا عوامل نفو

  .های اقتصادی به درستی اجرا شودسیاست

http://awnrc.com/index.php
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شود با این همه ظرفیتی که در کشور وجود دارد، افراد توانمند را وزیر اسبق جهاد کشاورزی با طرح این سؤال که چطور می

اندازی دانیم، در برخی جاها جلوی پایشان سنگمثال آقای حجتی را که به عنوان فردی پیگیر می افزود: گذارند کار کنند،نمی

ب وری آگویند چگونه بهرهکنند که آب نداریم پس کشاورزی نکنیم، نمیمثال برخی آب را بهانه می گذارند کار کند،کنند و نمیمی

  .اندشان از ما بدتر است، اما آن را مدیریت کردهشورهای دنیا وضعیت آبیرا باال ببریم در حالی که در بسیاری از ک

ذارند گاند و نمیریزی ما نفوذ کردهتوانیم شده است، چرا که برخی در نظام برنامهاسکندری تصریح کرد: کشور ما گرفتار ما نمی

ایم که صنایع دفاعی نمونه آن است و این مشکل مربوط فتهها که اجازه نفوذ به آنها داده نشده جلو رجلو برویم، اما در برخی بخش

  .به این دولت و آن دولت هم نیست و در نهایت از ظرفیت کشور درست استفاده نشده است

 هایوی همچنین به اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی کشور اشاره کرده و افزود: طی همکاری با مرکز ذخایر ژنتیک قرار است که الین

آن ایرانی بوده، اما کشورهای اروپایی ان را برده  شور تولید کنیم، مثالً در مورد گیاه سارکونیا بررسی کردیم که منشأبذری را در ک

ای از آن را خریداری کرده، پس از کار فروشند که ما نمونهمیلیون تومان به ما می ۲اند و اکنون بذر آن را کیلویی روی آن کار کرده

  .هزار تومان تمام شده است ۱۰۰ایم که کیلویی آن را تولید کرده تن از ۱۰روی آن اکنون 

 یک شرکت صهیونیست در راس شرکتهای بذر و تراریخته *

که ممکن است بر تولید بذر در داخل کشور  UPOV وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون

شرکت است که مونستانتو که ماهیت صهیونیستی  ۸تا  ۷درصد از بذر دنیا در دست  ۵۰تأثیر منفی داشته باشد، گفت: تجارت 

کنند، در حالی که ها خود تولیدکننده سم هستند که مصرف سم را هم در کنار بذر ترویج میدارد، در رأس آن است و این شرکت

شدن در این کنوانسیون مخالفیم و تا جایی که  ها در کشور شده است و با عضورویه سم زمینه بسیاری از بیماریخود مصرف بی

  .گیریم، چرا که خیلی نفعی برای ما نداردزورمان برسد، جلوی آن را می

های ژنتیکی دنیا را در دست بگیرند و خواهند هستههای خودمان را حفظ کنیم، چرا که اینها میوی اضافه کرد: ما باید ظرفیت

  .قت دلشان خواست بذری را به ما بفروشند یا نفروشندتحت انحصار خود قرار دهند و هر و

اسکندری همچنین در مورد تولیدات کاالی ایرانی در زیرمجموعه سازمان اقتصادی کوثر هم گفت: دو مجموعه تولید 

 تولیدی هایکارخانه جمله از نیز شهاب تلویزیونی مجموعه و برق هادی و کنندمی فعالیت قزوین و تبریز در دارخودنگه کابل

 در به دستگاه هزار ۴ از را شهاب تلویزیون تولید میزان جدید سال در درایم بنا که است اسالمی اسالمی اقتصاد سازمان زیرمجموعه

 .ه به دو برابر برسانیمما

 شودهیچ حمایتی از کاالی ایرانی نمی*

شود که ایرانی و کاالی خارجی تصریح کرد: هیچ حمایتی از کاالی ایرانی نمیوی با اشاره به وجود رقابت نابرابر در بازار بین کاالی 

 .ریزی پیش تولید انبوه و بازارسازی انجام گیردباید این حمایت در برند برنامه

 هزار هکتار کانون گرد و غبار در خوزستان ۳۲۰وجود *

 :گفت هم خوزستان ریزگردهای های بحرانیصادی در کانونگذاری اقتوی همچنین در مورد فعالیت این سازمان در راستای سرمایه

طرح اصالح  ۸۷ه ما سال ک است ریزگردها بحرانی کانون استان این هایزمین از هکتار هزار ۳۲۰ کشاورزی جهاد وزارت اعالم طبق

های ایجاد استخر برای فعالیتآوری آب باران و هزار هکتار کشت گیاه سارکونیا، جمع ۳۰آن را داده بودیم و اکنون نیز در سطح 

 .است نیاز تومان میلیارد ۱۵۰ پروژه این تکمیل برای که داریم کار دستور دیگر اقتصادی را در

 سال قبل در سال جاری ۵۰کمترین بارندگی طی *
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ها وارد میلیارد متر مکعب آب ساالنه ناشی از بارش ۴۱۳های گذشته ها در کشور گفت: طی سالوی در مورد کاهش میزان بارندگی

میلیارد متر مکعب را به خود اختصاص داده بود، اما  ۶۱۰رکورددار بود و رقم  ۷۲و  ۷۱های شد که این رقم در سالحوزه آبخیز می

که سال  ۸۸تا  ۸۶های سال در حتی است اخیر سال ۵۰ در میزان کمترین که میلیارد مترمکعب رسیده ۱۷۵این رقم امسال به 

 .ایمداشته بارش از ناشی آب مکعب  میلیارد متر ۲۸۸خشکی بود 

 خود محصوالت صادرات برای صادراتی کنسرسیوم کوثر اقتصادی سازمان وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه آیا

در مذاکرات با کشورها در حوزه بازارهای صادراتی  خارجی سیاست مسئوالن توسط الزم هایحمایت متاسفانه: گفت داده، تشکیل

شود و به عنوان مثال با آنکه اکنون بازار عراق در دست ایران است، اما بیشترین محصوالت طی پروتکلی آن طور که باید انجام نمی

 .رسدها در این بازار به فروش میکه امضا شده، توسط ترک

 رغ توسط عراق صفر استهزار تنی م ۶۰۰سهم ایران از واردات  *

 در زیادی زاییاشتغال بیاوریم، دست به را اطراف کشورهای صادراتی بازار درصد ۲۰ اگر رهبری معظم مقام تاکید طبق: افزود وی

 المث عنوان به. بیندازیم جا را موضوع این مذاکرات در ایمنتوانسته که است این ما هایگرفتاری از یکی اما شود،می ایجاد کشور

 در که حالی در نیست، هم ایران از آن کیلوگرم یک که شده کشور این وارد هزار تن مرغ 600طبق آمار رسمی گمرک عراق 

 مبادله مرزی هایبازارچه طریق از که دارد را خودش هوادار باالتر تومان ۳۰۰ تا ۲۰۰ کیلو هر با ایرانی مرغ عراق هایهفروشگا

های یک شبه عنوان کردو افزود: خود من صادراتی را نداشتن ثبات در قوانین صادراتی و ممنوعیتوی یکی دیگر از موانع .شودمی

 تن هزار ۲۰۰ صادرات و تولید یکبار به وزارت جهاد کشاورزی رفتم و از معاون وقت امور دام )دکتر رکنی( خواستم که ما را برای

نین قولی توانند چبوجود نیاید، حمایت کنند که در جواب گفتند نمی صادراتی ممنوعیت مرتبه یک به اینکه تضمین با مرغ گوشت

به ما بدهند یا از طرفی وزیر کشاورزی روسیه که سال گذشته برای خرید مرغ به ایران آمده بود، حتی یک مرغدار هم نتوانست با 

 .پذیر نبودها امکانا این سیاستب که خواستندمی ما از ساله ۳ تا  ۲او قرارداد ببندند، چرا که قراردادهای تضمینی 

 میلیون تنی مرغ در حاشیه خلیج فارس ندارد ۳ایران سهمی از بازار  *

 یک حتی رسمی آمار در: افزود کند،می وارد مرغ تن میلیون  ۳وی با اشاره به اینکه هفت کشور حاشیه خلیج فارس ساالنه 

 ۳۰۰ر آب و کشاورزی خود را به درستی مدیریت کنیم توان تامین غذای اگ که حالی در اند،نکرده وارد ما از هم مرغ کیلوگرم

اسکندری همچنین درمورد کشت محصوالت تراریخته در کشور، گفت: از ابتدا مخالف کشت و رهاسازی واردات .میلیون نفر را داریم

زیستی زمان وزارت من به مجلس رفت که ام اما موافق تحقیقات آن هستم و قانون ملی ایمنی محصوالت تراریخته به کشور بوده

 داخلی هایبرنج از: گفت کشور وزیر اسبق جهاد کشاورزی همچنین در مورد وضعیت مصرف برنج تراریخته در.ابالغ شد ۸۸سال 

شد. با داشته وجود موضوع این وارداتی هایبرنج در است ممکن اما نیست، تراریخته قطعا که ایمکرده آزمایش و گرفته هایینمونه

 .تواند تعیین کند محصولی تراریخته است یا خیرهایی داریم که میچرا که ما آزمایشگاه

اندازی یک شرکت گیاهان ها خبر داد و گفت: همچنین راهسازی رازی برای تولید برخی واکسنوی همچنین در توافق با سرم

 .دارویی در زیرمجموعه سازمان اقتصادی کوثر در حال انجام است
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http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970127000941


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۱/۲۷ : اریخت

 گرددیمهای انقالب است و دیگر برننژاد جزو ریزشاحمدی

  .گرددهای انقالب است و دیگر برنمیرود جزو ریزشنژاد قطعاً با این مسیری که میاسکندری گفت: احمدی 

، محمدرضا اسکندری به عنوان مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر امروز نشستی خبری خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار سیاسی 

های کشاورزی های این سازمان را در سال حمایت از تولید کاالی ایرانی به ویژه در بخشخبرنگاران اقتصادی داشت تا فعالیتبا 

نژاد را های دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت: شخصیت آقای احمدیاو در قسمتی از نشست خبری به روند فعالیت.تشریح کند

افزار در نظر بگیریم، در دولت نهم که دولت کار بود، به تعبیر مقام معظم رهبری عنوان سخت کنم و اگر ایشان را بهسه قسمت می

کم باعث کرد اما به دلیل وجود برخی افراد در آن دولت، که مانند عوامل ویروسی بودند، کماین دولت روی ریل انقالب حرکت می

 .صر انقالبی همچنان در دولت دهم هم بودندشد که دولت دهم از ریل خارج بشود، اگرچه معتقدم برخی عنا

افزاری است که ویروسی شده و از دور خارج شده است و نژادی که االن هست، کامالً مانند سختوی تصریح کرد: این آقای احمدی

 .رودباید دعا کرد خدا نجاتش بدهد؛ چراکه هر روز بیشتر در باتالق ضدانقالب فرو می

اضافه کرد: ایشان به اعتقاد ما از مسیر انقالب خارج شده و با توجه به اینکه انقالب همیشه فراز و وزیر اسبق جهاد کشاورزی 

 .هم بخشی از آن استفرودهایی دارد، این

 .گرددهای انقالب است ودیگر برنمیرود جزو ریزشوی گفت: ایشان قطعاً مسیری که می

سال به  ۴به مدت  ۱۳۸۸تا سال  1384وزیر جهاد کشاورزی از سال  به گزارش خبرنگار فارس، محمدرضا اسکندری به عنوان

نژاد حضور داشت و پس از آن به عنوان مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر عنوان وزیر جهاد کشاورزی در کابینه دولت اول احمدی

 .های مختلف اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی ادامه دادفعالیت خود را در بخش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۷۰۱۲۷۰۰۰۸۱۳ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

  :حجتی در پاسخ به سؤال الهوتی

 دستیابی به تولید پایدار محصوالت داخلی دغدغه مسئوالن است 

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه قطعاً برنج داخلی جوابگوی نیاز کشور نیست و باید از خارج واردات انجام دهیم، گفت: یکی از 

  .های مسئوالن بخش کشاورزی دستیابی به تولید پایدار محصوالت داخلی استدغدغه

 در پاسخ به سؤال مهرداد مجلس شورای اسالمیگزارش ایانا، به نقل از خانه ملت، محمود حجتی در نشست علنی به 

 وارداتمحصوالت کشاورزی و دلیل صدور مجوز  تعرفه وارداتالهوتی نماینده لنگرود در مجلس مبنی بر علت کاهش بائوج

دستیابی به  بخش کشاورزیهای مسئوالن و همچنین علت اعالم خودکفایی گندم گفت: یکی از دغدغه کشاورزیمحصوالت 

 بازار ایجاد کرد. محصوالت کشاورزیتولید پایدار محصوالت و همچنین تولید اقتصادی است تا بتوان برای 

 خواهد محصول تولیدشده روی دست کشاورزان بماند.اظهار کرد: هیچ فردی نمی جهاد کشاورزیوزیر 

عرفه اکنون تفه برنج به پنج درصد کاهش یابد اما با این موضوع مخالفت شد و هموی ادامه داد: برخی افراد دنبال این بودند که تعر

 تر نیامده است.گاه از این رقم پاییندرصد است و طی این دوره هیچ ۲۶ برنج

ای دو ازآن با دالر مبادلهشد و پستومان وارد کشور می ۲۲۶حجتی تصریح کرد: باید یادآور شد برنج درگذشته با دالر یک هزار و 

 شود.درصد انجام می ۲۶ومان و البته با تعرفه ت ۲۰۰چهار هزار و  دالرتومان و امروزه این مهم با  ۵۰۰هزار و 

دوازدهم با تأکید بر اینکه قطعاً برنج داخلی جوابگوی نیاز کشور نیست و باید از خارج واردات انجام دهیم،  دولتاین عضو کابینه 

 ای داشته است.رویهبی رشدها قیمت برنج خارجی در بازار ه بازار ارزیابی انبارها و البته سایر مؤلفهگفت: با توجه ب

رای آن کنند تقاضای مؤثر نیز بوی با تأکید بر اینکه مسئوالن بخش کشاورزی اصرار برافزایش تولید برنج داخلی دارند و تالش می

بین باید اذعان کرد قیمت توافقی را در نظر گرفتیم که اگر کشاورزی در برهه زمان مانند اوایل ایجاد کنند، افزود: حتی دراین

 برداشت برنج، برنجی از گذشته روی دستش مانده بود خریداری شود تا از این طریق مشکل کشاورزان برطرف شود.

آن نیز آزاد است، اظهار کرد: البته نباید فراموش کرد  نرخ ارزهای حوزه کشاورزی آزادشده و اره به اینکه بیشتر تعرفهحجتی با اش

مثال پنبه در صنعت عنوانتوان برای آن هر تعرفه تعیین کرد بهیرود و نمهای مختلف به کار میکه برخی محصوالت در بخش

 پنبهکه شرط ایندرصد وارد شود، اما به ۱۰رود؛ لذا برای حمایت از حوزه کشاورزی توافق کردیم پنبه با تعرفه به کار می نساجی

 داخلی باقیمت مصوب خریداری شود.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص موضوع گندم نیز گفت: با فردی که در این حوزه تخلف کرده بود برخورد شده است وگرنه 

 آمد.صدایش درنمی

در خصوص اینکه چه کسی واردات انجام بدهد یا ندهد، هیچ نظری ندارد و واردات  وزارت جهاد کشاورزیحجتی تصریح کرد: 

 شود.ثبت می تجارتر سامانه سازمان توسعه و د

به کشور  گوشتوی با اشاره به اینکه هیچ نظام امضایی در رابطه با واردات در حوزه کشاورزی وجود ندارد، گفت: اگر قرار است 

کند، لذا اگر فردی در این حوزه نقشی ایفا نمی وزارتخانهشود و وارد شود، حتماً در سامانه سازمان توسعه تجارت ثبت می

 تواند ارائه کند.باره سندی دارد، میدراین
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افزایش شد؛ اما با وقوع بحران گوشت و صورت کوپنی انجام میوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه زمانی صادرات دام زنده به

 آن، جلوی این مهم گرفته شد، ادامه داد: این موضوع درباره نهادههای کشاورزی نیز رخ داده است. قیمت

وده شامل حال تولیدکننده افزاین عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: اعتقاد داریم زنجیره تولید باید طوالنی شود تا ارزش

باشد.حجتی با اشاره به اینکه تولید، مصرف و تراز بازرگانی درباره گندم سه مؤلفه مهم هستند، افزود: مصرف کشور در ارتباط با نان 

بیش از سه ای و تن برای حوزه یارانه ۳۰۰میلیون تن است که از این مقدار حدود هفت میلیون و  ۱۰.۵ای، آزادپز و... حدود یارانه

 صورت بذر است.میلیون تن نیز بهمیلیون در سایر موارد و حدود یک

میلیون تن آن مازاد مصرف بود، ادامه داد: گاهی میلیون تن گندم تهیه شد که یک ۱۱.۵در حدود  ۹۵وی با اشاره به اینکه در سال 

بینی شد تولید مناسب است با توجه به اینکه پیش ۹۵ل شود؛ به عبارتی در ساکنیم و گاهی هم جایگزین میاز ذخایر استفاده می

 .دادند صورت کشور  شده درگذشته واردات را بههای انجامو جلوی ثبت سفارش گرفته شود، اما ثبت

تومان وارد  ۵۰۰و دو هزار و  ۲۰۰یک هزار و  ارزوزیر جهاد کشاورزی درباره موضوع ابریشم نیز گفت: ابریشم درگذشته باقیمت 

 شود.تومان وارد می ۲۰۰اکنون با چهار هزار و شد، اما هممی

ها باید در کمیسیون ماده یک و در دولت تصویب شود؛ خاطرنشان کرد: تعرفه ابریشم این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه قیمت

درصد افزایش یافت، اما باید اذعان کرد که صنعت ابریشم نیز باید بتواند این محصول را جذب کند؛ به عبارتی  ۲۶ه درصد ب ۱۵از 

 شود.رو میها افزایش یابد، با مشکل روبهمشکل دارد و اگر قیمت صنعت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

  :طاهره فیروزی، دستیار وزیر جهاد کشاورزی در امور حقوق شهروندی

 کشاورزان ما نسبت به حق و حقوق خود آگاه نیستند 

طی روزهای اخیر طاهره فیروزی، در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی،  :عاطفه شمس-جامعه و فرهنگ-ایانا

احقاق حقوق هایی که برای منصوب شد. از او درباره وظایف این مرکز و برنامه« دستیار وزیر در امور حقوق شهروندی»عنوان به

معتقد است که کشاورزان ایرانی از حق و حقوق خود « ایانا»وگو با کشاورزان و روستاییان در نظر دارد، پرسیدیم. فیروزی در گفت

برداران این اطالع چندانی ندارند و باید این آگاهی را تا حد امکان ارتقا داد. او به تالش در جهت احقاق حقوق کشاورزان و بهره

  .بین و به راهی که امروز در آغاز آن قرار گرفته امیدوار استشبخش، خو

 های خود آشنایی دارند؟و مسئولیت حقوقبه نظر شما کشاورزان، دامداران و روستاییان ایرانی تا چه حد با جایگاه، 

مشکالتی که وجود دارد این است که غالباً کشاورزان نسبت به حق و حقوق خود آگاهی زیادی ندارند و اگر هم آگاهی دارند یکی از 

دانند که برای استیفای حق خود ها را هم بدانند، نمیشود، کجاست. حتی اگر همه ایندانند که جایی که حقوقشان نقض مینمی

 بتوانیم در زمینه صیانت از حقوق شهروندان کشاورز اقداماتی را شکل دهیم. به کجا باید شکایت کنند تا ما نیز

بنابراین، چند مسئله در اینجا مطرح است؛ یکی اینکه آیا کشاورز به حق و حقوق خود آشنایی دارد یا خیر؟ دوم، آیا متوجه است 

شکایت کند و حرف خود را باید به چه کسی  شود به کجا بایدشود؟ و سوم، اگر حقوق او نقض میکه کجاها حقوق او نقض می

های مختلف دارند گاهی به دفتر کاران و فعاالن در عرصهبگوید؟ در حال حاضر، شکایتی که کشاورزان، دامداران، زنبورداران، زعفران

شود، زمانی هم به دفتر ارجاع داده می وزارتخانهها در اوقات به خود معاونترود، بعضیرود، زمانی به دفتر حراست میبازرسی می

 ماند.نتیجه باقی میوگور شده و بیها گمرود و در این میان، بیشتر این شکایتوزیر می

د. یعنی کن پیدا آگاهی  کند، حمایت او حقوق از تا  شده طراحی که سیستمی  ورز نسبت بهرسد، در اولین قدم باید کشابه نظر می

 هاآن به نیز بعداً که شود داده ارجاع نامرتبط هایقسمت به های نقض حقوق شهروندیها، اعتراضات و شکایتبه جای اینکه نامه

 و وقحق نشده، داده اهمیت کشاورز به باید که گونهآن هرمزگان استان در مثال، طوربه. شود وصل مربوطه مرکز به نشود، رسیدگی

در نظر گرفته نشده و یک جاهایی به او ظلم شده است. بعد، کشاورز به اشتباه به استانداری شکایت کرده است یا به  او مطالبات

استان اعالم کرده بدون اینکه بداند چگونه باید شکایت خود را پیگیری کند؛ بنابراین، در ابتدا باید کشاورزان را با  جهاد کشاورزی

 تعریف و طراحی شده، آشنا کرد.« صیانت از حقوق شهروندی»ز که با عنوان این مرک

 هایی را برای این امر و همچنین برای فعال شدن این مرکز در نظر دارید؟آیا شما برنامه

رزده سبله، من معتقدم باید بازرسان را تقویت کرد تا به شکل محسوس و نامحسوس با کشاورزان ارتباط برقرار کنند و به شکل 

های شکایتی، های مختلفی را طراحی و سامانهها را رصد کنند. همچنین باید سامانهها و شهرستانهای ما در استانوضعیت سازمان

 عدم از مثال، طوربه اگر بردار بداند،های گویا را هرچه زودتر فعال کنیم تا کشاورز یا بهرههای پیشنهاد و انتقاد و تلفنسامانه

 و استان نام و نام اعالم و مرکز با تماس با و نیست مرکز به او مراجعه به نیازی دارد شکایت نباتی آفات داروهای به دسترسی

ها بسیار مهم است و اندازی سامانهکایتش رسیدگی خواهد شد، راحت باشد. به نظر من، راهش به اینکه بابت او خیال خود مشکل

ها را اندازی کنیم و بعد بازرسیها و هم در خود وزارتخانه راهها، هم در شهرستانها را هم در مراکز استانتر آنتالش داریم تا سریع

ته ها افرادی را داشرج شود و به شکل نامحسوس اتفاق بیفتد. حتی در سازمانای و فرمالیته خاتر بگیریم تا از حالت کلیشهجدی
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کنند، ارتباط برقرار کنند، در واقع، مطالعات ها فعالیت میطور مستمر با کشاورزان و دامداران و افرادی که در این زمینهباشیم تا به

 میدانی انجام دهیم.

 اید؟بینی کردها پیشههایی را برای محقق شدن این برنامهچه راه

بر و استفاده کنیم. حتماً نباید یک نیروی متخصص بفرستیم که هم هزینه کشاورزیتوانیم از دانشجویان رشته ها میدر این زمینه

توان با مراکز جهاد کنند. میهم نیازمند تأمین اعتبارات مالی باشد. غالباً نیز خود دانشجویان داوطلبانه و مشتاقانه کمک می

توان در این و دانشجوهای داوطلب را به ما معرفی کنند. کارهای زیادی می دانشجودانشگاهی رایزنی کرد که نیروهای متخصص 

ها را برای وزارتخانه تهیه زودی سرفصلریزی هستیم و بهها و برنامهزمینه انجام داد. در حال حاضر نیز در حال نوشتن سرفصل

 ها قرار خواهیم داد.در اختیار رسانه کرده و

 های شما چه جایگاهی خواهند داشت؟روستایی و عشایر در برنامه زنانزنان کشاورز و 

های ماست که از زنان کارآفرین دعوت ویژه ع کنیم. جزو برنامهها دفاتر بیندیشیم و از حقوق آنها هم باید به شکل ویژهدرباره آن

ها و داشته باشیم، همچنین زنان کشاورز را شناسایی کنیم؛ زیرا ما در حال حاضر، هیچ لیست مدونی از زنان کشاورز در استان

ها در هیچ کجا ثبت نشده است. ما از هایمان نداریم. در بسیاری از مناطق، زنان کشاورز زیادی وجود دارند، اما اسم آنشهرستان

ها را برای ما ارسال ها خواهیم خواست تا زنان کشاورز و زنان کارآفرین را به ما معرفی کنند، حوزه فعالیت آنها و شهرستاناستان

اند به ما کردهها موفق عمل ها و شهرستانهای آنان را برای ما مشخص کنند و در شناسایی کسانی که در استانکنند، زیرگروه

مشخص کنیم و کارهای آماری انجام دهیم.  مردانها را بررسی کنیم، درصد آنان را نسبت به های آنکمک کنند. سپس، رزومه

 که جوابگو باشند.کنیم بینی میایم و پیشها فکر کردهدرباره این

ها دچار مشکل است و های زنان با بانکها، شکایات زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه ارتباط تعاونیدر بحث تعاونی

کر شوند. فها به دالیل متعدد در اعطای تسهیالت بین زنان و مردان کشاورز و روستایی تبعیض قائل میاینکه بانک

 هایی را ایجاد کند؟تواند روزنهکنید مرکز شما در این باره بمی

 هایی هم که تا به اینجا شرح دادم خیلی نیازشود. برنامهدر قسمتی که ما نیازمند تأمین اعتبارات مالی هستیم، کار بسیار سخت می

آن  الیمنابع م بر نباشد که بعد تأمینهایی را طراحی کنیم که خیلی هزینهبه منابع مالی ندارد. تالش ما بر این است که برنامه

ها به ما دانشجوی داوطلب زنیم و آنکنیم، نامه میها تبادل نظر میطور مثال، وقتی ما با جهاد دانشگاهدست و پای ما را ببندد. به

یک  هاای دریافت کنند یا صرف اینکه ما از آنای که دارند بدون اینکه هزینهکنند، بسیاری از دانشجوها به خاطر عالقهرفی میمع

هتر از کنند و بیشتر اوقات نیز خیلی بقدردانی معنوی یا اگر توانستیم یک قدردانی مالی بسیار اندک داشته باشیم با ما همکاری می

ه شدت بستها مطرح است، دست ما بههایی که مسائل مالی و ارتباط با بانکآیند، اما در زمینهپس کارها برمی کارشناسان امور از

ر هایشان سرعت یابد اما دعنوان کارآفرین، کشاورز کارآفرین معرفی کنیم تا تحقق خواستهطور مثال، بهتوانیم زنان را بهاست.می

مان به چه شکل است. در این مدت که من دانیم که منابع مالیتوانیم بدهیم؛ زیرا نمیلی نمیهای مالی عمالً ما هیچ قواین زمینه

لیستی مبنی بر اینکه منابع مالی ما چگونه طراحی خواهد شد به دستم نرسیده است. ام هنوز هیچ چکبه این سمت منصوب شده

ی هایی که خیلرسد که کار بسیار سخت باشد، اما در زمینهنظر میها هستیم به ها چون نیازمند همکاری سایر سازماندر این زمینه

توان از توانیم از نیروهای داوطلب مشتاق استفاده کنیم که به نظر من، بیشتر هم میبه منابع مالی نیاز ندارد یا کمتر است می

ما  طور مثال وقتی کههای گذشته بهر سالتوانند بسیار موفق عمل کنند، ددانشجوهای رشته کشاورزی استفاده کرد. این افراد می

وپرورش آموزش دادند. درها هم بسیار قوی کار انجام میگرفتیم و آنبودیم از دانشجوهای عمران کمک زیادی می وزارت نیرودر 
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کردند. ما باید نیروهای داوطلب جوان و ها نیز بسیار قوی و موفق عمل میگرفتیم و آنآموزان کمک میهم که بودیم از دانش

نیاز دارد ورود کنیم قطعاً با مشکل  پولهایی که به نوجوان را به کار بگیریم تا به ما کمک کنند وگرنه اگر ما بخواهیم در زمینه

ها در حد کلیشه و در اختیار نداریم. وقتی هم که منابع مالی نداشته باشیم عمالً برنامه رو خواهیم شد؛ زیرا منابع مالیروبه

ایم، بازی کردهایم، فقط ورقای انجام ندادهاتیبینیم که هیچ کار عملیرسد، میفرا می ۱۴۰۰ماند و وقتی سال تشریفات باقی می

 ایم.ای تحویل دادههای خیلی تشریفاتی و فانتزی و کلیشهسری گزارشایم و یکبوروکراسی انجام داده

هاست. به هر حال این بخش منافع زیادی را به دولت پایین آن درآمدکشاورزان  مشکالتترین در حال حاضر، بزرگ

 گالیه دارد. دولت حمایت عدم خاطر به رساند، اما همواره این بخشمی

 بیشتر کنیم. ببینید یکی از آب و فاضالبویژه با سازمان یکی از مشکالت این است که ما باید تعامل خود را با وزارت نیرو به

 شهرداریساعت در هفته حق آب دارد.  ۱۰طور مثال، کشاورز پنج یا گفت بهکردم میها رایزنی میتازگی با آنمراکزی که من به

رسد چرخد و بعد به مزرعه میای این را طراحی کرده است که آبی که باید به مزرعه برود در این سیستم، ابتدا دور شهر میگونهبه

چرخد. این موارد به رسد و زمان زیادی را دور شهر میساعت آب چهار ساعت آب به او می ۱۰و این وسط از این پنج یا 

ویژه در شهرهای کوچک بیشتر شود، ها بهن آب و شهرداریسازما با ما ارتباط که هرچقدر و شودمی مربوط آب سازمان شهرداری،

 ترین مسائل ما مسئله آب است.شود؛ زیرا یکی از مهممان بهتر حل میمسئله کشاورزی

اند، های ما خشک شدهرسد به این دلیل است که چاههای ما که در حال امحاء است و دیگر به سرانجام نمیبسیاری از کشاورزی

است و الزم است که در این موارد سازمان آب کمک کند و برای  ها کمنداریم، ساعت آبیاری ایرانقناتی هم که دیگر عمالً در 

اینکه سازمان آب کمک کند الزم است که وزارت نیرو یک همکاری ویژه با وزارت کشاورزی داشته باشد. کشاورز که به این 

مطالبات خود را از این کند که باید همه کند، او چون با وزارت کشاورزی در ارتباط است فکر میها خیلی دقت نمیزمینهپس

شود و به سازمان آب و وزارت نیرو و شهرداری وزارتخانه طلب کند در صورتی که بسیاری از این مسائل اصالً به ما مربوط نمی

یابد. این هم یکی از مسائلی است که آگاهی نسبت به آن جزو الزامات کشاورز است. کشاورز باید بداند برای حل مشکل ارتباط می

باید ابتدا به سازمان آب مراجعه کند اگر جوابی نگرفت به سراغ وزارت نیرو برود، یا اگر شهرداری جوابگو نبود باید به خود 

ها به این دلیل است که کشاورز ما اصالً نامه بزند. همه این وزارت کشوراستانداری نامه بزند و اگر باز هم پاسخی نگرفت به 

 ها راها و شهرستانزودی همایشی برگزار کنیم، نمایندگان مراکز استانداند چه حق و حقوقی دارد. من معتقدم که ما باید بهنمی

ر گردد، آگاه کنند تا اگویژه درباره مسائلی که به آب برمیرزان را بهدعوت کنیم و این مسائل را بیان کنیم و بگوییم که کشاو

شود. این مسائل را باید شکایت داشتند به سازمان ما برای شکایت از خود ما مراجعه نکنند، این موضوع اصالً به ما مربوط نمی

 ر درباره این مسائل صحبت کرد.تای روشنکنم اگر همایشی برگزار کنیم بتوان تا اندازهپیگیری کنیم و فکر می

ی بر ها تأثیرکنید اجرای این برنامهها دارد، فکر میکشاورزان معتقدند که دولت به عبارتی، نگاه کمیته امدادی به آن

 تغییر این نگاه خواهد داشت؟

ا تغییر داد؛ زیرا زحمت را او توان این نگاه رشبه میتوان مدعی شد که یکاینکه کشاورزان چنین نگاهی دارند طبیعی است و نمی

ه تا شود؛ بنابراین، طبیعی است کرود و آن تقدیر و تشکری هم که باید از او نمیکشد، اما نانی که باید بر سر سفره او برود، نمیمی

 هستیم و تمام اعتماد باشد، اما اگر بتوانیم او را آگاه کنیم که بخشی از مشکالت که ما هم از آن ناراحتاین حد به سیستم بی

گیرد که الاقل در مسئله آب، جهاد را می قلبشود، کشاورز نیز این قوت کنیم به ما مربوط نمیها میتالشمان را برای رفع آن

 کند. الاقل یک دلداری است حتی اگر کاری انجام نشود.ا میکشاورزی مقصر نبوده، پشت اوست و برای حل مشکل همه تالشش ر
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اعتقاد من بر این است که در صیانت از حقوق شهروندی، اگر حتی درصد کمی از آن اعتماد هم برگردد ما کار خود را انجام 

دهد، اما الاقل سال قد نمی ۱۰ایم. در زمینه ارتقای جایگاه کشاورزان نیز باید کار فرهنگی قوی انجام داد، به یک سال و داده

خواهد که جایگاه شما را تغییر کنیم و دلمان میعنوان متصدیان امر تالش میتوان این همدردی را به اثبات رساند که ما بهمی

موضع  زدهیم حتی اگر نتوانیم. همین موضوع دلگرمی بزرگی است که کشاورز ببیند نگاه خود وزارت نسبت به او از باال به پایین و ا

هایی طراحی کنیم که این احساس اعتماد هرچند اندک به کنیم تا سرفصلقدرت نیست. ما در این مرکز تمام تالشمان را می

 وبخ امروز به تا دارد، های متعددیم موفق عمل کنیم بستگی به مؤلفهکشاورزی و دامداری ما برگردد، اما اینکه چقدر بتوان جامعه

 بری است.این اعتماد نیز کار بسیار سخت و زمان برگرداندن و ایمداده دست از را بخش این اعتماد و ایمنکرده عمل

 بین هستید؟تا چه اندازه به نتیجه خوش

بینم و معتقدم در این زمینه اگر کاری انجام شود حتی اگر به نتیجه نرسد، خوب بین نیستم، به تالش خوشمن به نتیجه خوش

ها امیدوار هستم نه به نتیجه و اعتقادم بر توان به نتیجه رسید تالش را رها کنیم. من به تالشاست. ما نباید با این تصور که نمی

کند به شرط آنکه حرکتی از سمت ما ببیند. در غیر کند و کمک میاین نتیجه را خود خدا محقق می هااین است که خیلی وقت

ها در شمال و شود و شاهد فروش بیشتر زمیناعتمادتر از قبل میکند و کشاورز ما هر روز بیاین صورت، همین روال ادامه پیدا می

کنیم کنند. ما تالشمان را میمی مهاجرتشوند و کشاورزان زیادی ها رها میها خواهیم بود. در بسیاری از مناطق زمینویالسازی

ها فاصله آلمعیارها و ایده ای بهتر از آنچه در حال حاضر وجود دارد، حاصل شود. حتی اگر با استانداردها وو امیدواریم که نتیجه

 زیادی داشته باشیم، همین که به سمت آن هدف نهایی در حرکت باشیم، خوب است، حتی اگر هرگز به آن نقطه نهایی نرسیم.

ها و تمهیداتی نیاز دارید و چه بسترهایی باید برای فعالیت بهتر این مرکز فراهم برای این حرکت، به چه همکاری

 شود؟

رو خواهیم شد. همچنین، نیازمند های زیادی روبهتمهیدات مالی بسیار مهم است؛ زیرا بدون تأمین منابع مالی با محدودیت

عنوان مرکز صیانت از حقوق طور جدی هستیم، نیازمند این هستیم که این نگاه که این مرکز بهها بههمکاری سایر سازمان

ت ای است، اگر قرار اسشریفاتی، مدرن و فانتزی دارد، کامالً تغییر کند. این نگاه، نگاه منفیها حالتی تشهروندی در همه وزارتخانه

ارج ای و نظری خه تشریفاتی، انتزاعی، کلیشهدر هر وزارتخانه صیانت کنیم باید نگاه به این مرکز از نگا شهروندکه ما از حقوق 

ها، نیازمند همکاری سایر وزارتخانه وزارت جهاد کشاورزیشود و به سمت اجرایی شدن کامل برود. برای این مهم نیز ما در 

 های دیگر هستیم تا بتوانند در تسریع کار به مثابه کاتالیزور به ما کمک کنند.وپرورش و بسیاری از ارگانها، آموزششهرداری

 ستاها به شهرها داشته باشد؟تواند تأثیری بر کاهش روند مهاجرت از روها میو در نهایت، به نظر شما این تالش

ار را کنند با اشتیاق این کگذارد. شاید تأثیر آن اندک باشد اما تأثیر خواهد داشت. بسیاری از کسانی که مهاجرت میقطعاً تأثیر می

شوره شود با دلخود را فروخته و به سمت شهر روانه می زمینکنند، وقتی کشاورز دهند بلکه بیشتر با ترس مهاجرت میانجام نمی

 آید و شاید ابداً هم راضی به این مهاجرت نباشد، اما چاره دیگری برای او وجود ندارد.می

ین جهت تالش کنیم، کار خود را انجام ها برسیم، اما همین که در اآلای پیش رو داریم، گرچه شاید نتوانیم به ایدهکار پیچیده

کنم همه عزیزان اگر پیشنهاد، نظر، انتقاد و طرحی دارند به دفتر مرکز صیانت از حقوق ایم. در این راستا نیز پیشنهاد میداده

ره آن کار نشده است. طور ویژه درباشهروندی ورارتخانه ارائه دهند و با ما همکاری کنند. این مرکز کامالً نوپاست و پیش از این، به

ای دارند، اعم از ما نیازمند این هستیم که اتاق فکر داشته باشیم و خواهش ما این است کسانی که فکر یا ایده نو و خالقانه

 متخصص یا بدون تخصص، به ما در این زمینه کمک کنند.
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 اید؟های ارتباطی خاصی را برای تحقق این امر در نظر گرفتهراه

 های مرکز را در اختیار شما وزودی نیز اطالعات الزم به همراه شماره تلفنگویا هستیم، به تلفنندازی سامانه ارتباطی و ابه فکر راه

 ها خواهیم گذاشت./سایر رسانه

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%AC%D۸% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 تشریح شد « ایانا»مشکالت جامعه کشاورزی ایران در گفت و گو با 

 جای خالی کارشناسان اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در هیئت دولت 

کشاورزی در ایران به عنوان یکی از نخستین سرزمین هایی که زراعت در آن آغاز شد، با مسائل و مشکالت  -عاطفه شمس

بحران خشکسالی و کم آبی بار متعددی رو به روست. مشکالتی که البته مربوط به چند سال و یا حتی دهه های اخیر نیست اما 

  .دیگر توجه فوری به این مشکالت را به عنوان یک ضرورت مطرح کرده است

در خصوص مسائل و « ایانا»در گفت و گو با  کشاورزیفاطمه پاسبان، پژوهشگر ارشد موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد 

در حال حاضر اولویت از دیدگاه کشاورزان بحث کم بودن »مشکالتی که روستاییان و به ویژه کشاورزان با آن مواجه هستند، گفت: 

وقت زیادی را صرف  است. از دیدگاه بهرهبرداران نیز با توجه به اینکه خاکو مساله کمی آب و  خشکسالیا به دلیل آنه درآمد

کار کشاورزی میکنند، پایین بودن درآمد و بحث رفاه مطرح میشود. کار کشاورزی، کار سختی است و نیاز به آن همیشگی است اما 

نیست. این درآمد نیز اصوال نوسان دارد زیرا  تورمآنچه که عاید آنها می شود تامین کننده هزینه های زندگی آنان با توجه به 

مخاطرات زیادی در حال حاضر این بخش را تهدید میکند، به همین دلیل، این درآمد برای آنها قابل اطمینان نیست و باعث کاهش 

 «شان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.آنها میشود و طبیعتا رفاه سرمایهپسانداز و 

 بیمه کشاورزان کارآمدی زیادی ندارد

 محصوالت کشاورزیو کشاورزی برای افراد و هم بیمه  درمانهم بیمه »وی، سپس به بحث بیمه کشاورزان اشاره کرده و افزود: 

خاص آنها خیلی کارآمد نیست. اغلب گفته می شود که کشاورزان خود تمایلی به بیمه شدن ندارند یا توانایی  مشکالتبا توجه به 

اخت غرامت ها خیلی دیر انجام می مالی پرداخت حق بیمه را ندارند و بخش دیگری معتقدند به خاطر بروکراسی اداری و اینکه پرد

شود و معادل خسارت وارد شده نیست، کشاورزان برای این امر رغبتی نشان نمیدهند. مسلما همه این عوامل سطح درآمد و رفاه 

 «افراد را کاهش می دهد.

 قیمت نوسانات بازار عمومأدر »ل بعدی را فروش محصوالت کشاورزان در بازار دانست و ادامه داد: مشک کشاورزی، کارشناس این 

 «.ندارند اطمینان خود درآمد میزان به خیلی کشاورزان محصول، عرضه زمان در دلیل همین به دارد، وجود محصول

بیرویه و بدون نظارت محصوالت کشاورزی را نیز یکی از مسائلی دانست که هم بخش کشاورزی و هم بهره برداران  قاچاقپاسبان، 

به عنوان یک محقق معتقدم آنچه که در بخش کشاورزی، بهره برداران را بیش از هر چیز تحت »این بخش را تهدید میکند و گفت: 

 هب حاکمیت و گذاران سیاست مسئوالن، اصلی هستند، نوع نگاه، بینش و نگرش تاثیر قرار میدهد و عوامل باال معلول این علت

 در .میکنند تلقی هزینه را بخش این از حمایت نوع هر شود می سبب و است نبایدی و باید و دستوری که است کشاورزی بخش

 تامین امنیتها بتوانند  ولتدیک نوع سرمایهگذاری به حساب می آید برای اینکه  بخش کشاورزی از حمایتها کشورها سایر

 «غذایی مردم را داشته باشند و رفاه بخش کشاورزی و فعالیتهای مرتبط با آن را تامین کنند.

 بنگاه اقتصادی نمیداندحاکمیت بخش کشاورزی را 

در کشور ما به کشاورز به عنوان تامین کننده غذای مردم نگاه »وی با تاکید بر اهمیت سودآوری فعالیت کشاورزان برای آنها، افزود: 

میشود در حالیکه کشاورز به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید سود هم کسب کند اما حاکمیت به این بخش به عنوان یک بنگاه 

ادی نگاه نمیکند. همیشه با تنظیم بازار، قیمت ها به نفع مصرفکننده پایین نگه داشته میشود در حالیکه برای تولید کننده نیز اقتص
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باید سودآوری داشته باشد. در واقع، نوع نگاه به بخش کشاورزی از باال به پایین است. یک کشاورز و یا واحد مرغداری نیز مثل یک 

 «حتما باید سود داشته باشد تا بتواند به تولید ادامه دهد و باید و نبایدی در آن وجود ندارد. خودروتولید کننده 

کشاورزی با اشاره به هزینههایی که دولت بر کشاورزان تحمیل میکند،  اقتصادپژوهشگر ارشد موسسه پژوهش های برنامه ریزی و 

دولت از طریق سوء مدیریت هزینههای زیادی را برای این بخش ایجاد »بر ضرورت مراقبت اجتماعی از این قشر تاکید کرد و گفت: 

ارز یا افزایش تورم که مقصر هیچ یک نیز کشاورزان نیستند، هزینههای کشاورزی را تا حد  افزایش قیمتمیکند. به طور مثال، 

نه هایی را که ناخواسته به این بخش وارد می شود، جبران کند. در واقع، دولت زیادی افزایش می دهد اما دولت حاضر نیست هزی

در ایران، حمایت از بخش کشاورزی را نوعی صدقه دادن تلقی می کند در حالی که دولت از بخش کشاورزی منافع زیادی به دست 

 این که این بخش بدون هیچ تنش و اضافه خواهیمی آورد، منافعی که سایر بخش ها به هیچ وجه نمی توانند آنها را تامین کنند. 

د. بنابراین، مراقبت اجتماعی از آور می دنبال به را سیاسی ثبات دهند، می قرار آنها اختیار در و ای غذای مردم را تامین می کند

 «این بخش الزم و البته دشوار است.

 شأن اجتماعی واسطه گر باالتر از تولیدکننده است

نوع  این»گسترده روستاییان به شهر موثر دانست و افزود:  مهاجرتوی، نوع نگاه حاکمیت را بر نگاه جامعه نسبت به این قشر و 

ردار بخش کشاورزی و روستاییان در جامعه ما پایین بیاید و به عبارت نگاه سبب شده است که منزلت اجتماعی کشاورز و بهره ب

دیگر، تولید کننده هیچ ارزشی نداشته باشد. در حال حاضر، یک واسطه گر در بازار منزلت اجتماعی باالتری دارد زیرا وابسته به 

باعث می شود شان تولیدکننده در جامعه قدرت است و حاکمیت و دولت به او توجه دارند ولی نوع نگاه آنها به بخش کشاورزی 

پایین بیاید و مردم نیز به اشتباه درباره کشاورزان قضاوت کنند و آنها را افرادی ضعیف و ناتوان تلقی کنند که از عهده کارهای خود 

از نظر منزلت اجتماعی جزو قشر خیلی پایین قرار می گیرند و این  جامعهبرنمی آیند و توان درآمدی ندارند. بنابراین، در نگاه 

 التزام به وجود می آید که باید به این بخش کمک کرد.

ه ت. کسی کهمه این مسائل به این برمیگردد که حاکمیت هیچ گاه جایگاه اصلی تولید کننده بخش کشاورزی را به او نداده اس

و ایجاد ارزش افزوده در کشور می شود نه یک واسطه گر و یا  ثروتاقتدار ملی در قبال تولید او به وجود می آید و او مسبب خلق 

 حداقل و زیاد بسیار کار با و شرایط ترین سخت در زیرا هستند کشور ملی قهرمانان  یک تاجر که در واقع، کشاورزانبه عنوان

طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می  به نیز را بسیاری مشاغل و کنند می تامین را مردم غذای دهند، می ادامه را تولید امکانات،

 «کنند. متاسفانه در حال حاضر، واسطه ها در بازار جایگزین تولیدکننده ها شده اند.

 کشاورزان، فراموش شدگان کشور هستند

غیر »خود و مهاجرت ندارد، ادامه داد:  زمینپاسبان، با تاکید بر اینکه هیچ روستایی و یا کشاورزی قلبا تمایلی به ترک روستا و یا 

نظر منزلت اجتماعی جایگاه باالیی ندارند و بارها گفته اند که فراموش شدگان این کشور هستند، مشکالتی از اینکه کشاورزان از 

ن خاک، توانایی و ظرفیت نگهداری جمعیت جوان را از پایی بهره وریمثل پایین بودن درآمد و مواجه شدن با خشکسالی و 

روستاها گرفته است. باید برای افزایش درآمد این قشر چاره ای اندیشید. اگر نوع نگاه حاکمیت به کشاورزان تغییر کند، حتما 

و نوآوری در این بخش نیز شکل می گیرد و درآمد آنها را  خالقیتو تکنولوژی و  فناوریو کارهای زیربنایی و  سرمایه گذاری

 نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، ابتدا باید باید توان مالی و علمی روستایی و کشاورز را افزایش داد تا بتواند با توان مالی و

کار خود ادامه دهد. این اولین گامی است که باید برای فعاالن این اندیشه ای باال یا حداقل متوسط روی پای خود بایستد و به 

 «بخش برداشته شود.
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 بخش کشاورزی تریبونی برای بیان دغدغه های خود ندارد

یکی از مشکالت عمده ما این است که بسیاری از »عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، گفت: 

است در این بخش گرفته شود با اینکه روی آن مطالعه انجام می گیرد و نظر متخصصان امر است اما وقتی به تصمیماتی که الزم 

هیئت دولت می رود با آن مخالفت می شود. قیمت تضمینی یکی از نمونه های بسیار کوچک است که ما هر سال بر آن تاکید 

 ندست صنعتی های گرایش با افرادی اغلب روحانی آقای مشاوران. است نشده محقق داریم اما به مو.قع و براساس قیمت پیشنهادی

رده و یا در این زمینه مطالعه کرده باشد. ما از دکتر روحانی ک فعالیت کشاورزی بخش در که بینید نمی را کسی آنها جمع در و

 خود داشته باشد که بتواند در مواقعی کهتقاضا داریم که یک مشاور اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی نیز در کنار سایر مشاوران 

برنامه ها و طرح ها و لوایح از بخش کشاورزی به هیئت دولت می رود، وکیل مدافع و سخنگوی این بخش عظیم از بهره برداران 

هایی ه تنبخش کشاورزی باشد که هیچ تریبونی برای بیان حرف های خود ندارند. از آنجا که وزیر کشاورزی به دلیل محدودیت ها ب

قادر نخواهد بود دغدغه های کشاورزان را به گوش دولت و مسئوالن برساند، مشاوران اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی باید در 

 «.باشند تا بتوانند به تنظیم سیاست هایی که به نفع بخش کشاورزی و روستایی باشد، کمک کنندحضور داشته  هیئت دولت

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%AC%D۸% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۷دو شنبه 

میلیون تنی  ۳در دست بگیرند/ ایران سهمی از بازار  UPOV های ژنتیکی دنیا را با کنوانسیونخواهند هستهمی

 مرغ در حاشیه خلیج فارس ندارد

برسد، جلوی آن را مخالفیم و تا جایی که زورمان  UPOV مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر گفت: با پیوستن به کنوانسیون

های ژنتیکی بذر دنیا را تحت انحصار خود قرار خواهند هستههای صهیونیستی در رأس آن قرار دارند و میگیریم، چرا که شرکتمی

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، محمدرضا .دهند و هر وقت دلشان خواست بذری را به ما بفروشند یا نفروشند

شرکت  ۲۱های سازمان اقتصادی کوثر اشاره کرد و گفت: این سازمان وز در نشستی با خبرنگاران به اهم فعالیتاسکندری ظهر امر

هزار نفر نیروی ثابت  ۶های معدنی و سایر صنایع دارد که برای فعال در گروه کشاورزی دارد و البته تولیدات مختلفی نیز در بخش

 ۲۸۰اسکندری با بیان اینکه رقمی حدود  .رسدهزار نفر می ۹وهای فصلی به حدود زایی کرده که با در نظر گرفتن نیراشتغال

رسند که پرورش ماهی در قفس، برداری میبه بهره 97ها در سال این پروژه میلیارد تومان پروژه در دست اجرا داریم، تصریح کرد:

  .های معدنی و حتی سالمت از جمله آنهاستپرورش دام سبک، اکتشاف عرصه

وی در مورد تولید دام سبک با توجه به اهمیت تأمین گوشت قرمز در کشور خاطرنشان کرد: پرورش صنعتی بز و گوسفند را در 

 .آبی، ناچار به ورود در این موضوع هستیمایم، چرا که با توجه به کمدستورکار قرار داده

میلیارد  ۶۰۰هزار و میلیون دالر معادل یک ۳۹۰، ۹۶ل وی با اشاره به این نکته که طبق آمار رسمی گمرک در هشت ماهه سا

تومان گوشت قرمز وارد کشور شده است، خاطرنشان کرد: با آنکه چهارمین جمعیت دام سبک در دنیا را داریم، اما این سؤال مطرح 

  هزار تن گوشت قرمز وارد کشور کنیم؟ ۱۰۰است که چرا باید ساالنه 

دالر باشد، با محاسبه  ۴.۴اگر هر کیلوگرم گوشت قرمز  ای کرد و گفت:رداتی در کشور اشارهوی به قیمت باالی عرضه گوشت وا

هزار تومان  ۳۳هزار تومان باشد، اما شاهدیم که هر کیلو گوشت  ۱۷تومان نباید قیمت آن بیشتر از  ۲۰۰هزار و  ۴قیمت هر دالر 

های ژنتیک گوسفند را وارد کرده که سه سال برای صادی کوثر، پایهرسد و در همین راستا سازمان اقتها به فروش میدر فروشگاه

هزار تن گوشت گوسفندی را بتوانیم ساالنه عالوه بر  ۴۰تا  ۳۰نظر ما این است که  اسکندری خاطرنشان کرد: .آن دوندگی کردیم

ی خوب ما هستند و اکنون مدیرعامل هاکویت و افغانستان مشتریتأمین داخل، صادر کنیم چرا که کشورهایی همچون عمان، قطر،

 ۲.۵سازمان اقتصادی کوثر همچنین در مورد اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی محصوالت استراتژیک از جمله گندم گفت: ساالنه 

شود که تن در هکتار درنظر گرفته می ۳.۷میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم آبی در کشور است که میزان عملکرد در هر 

گوید نرخ خرید تضمینی اول هر سال زراعی و بر مبنای نرخ تورم باید اعالم نیاز کشور را تأمین کند، از طرفی قانون میتواند می

  .توان گفت چون در دنیا گندم ارزانتر است از داخل نخریم، چرا که وظایف هر دولتی ایجاد اشتغال استشود و نمی

گویند گندم باید مجلس پیگیری کند، چرا که دالالن واردات گندم دائم میوی خطاب به مجلس گفت: اگر قانون اجرا نشده، 

  .داخلی کیفیت ندارد ولی جالب اینجاست که همان گندم وارداتی هم چندان باکیفیت نیست

از  وکنند وی در مورد مشکالت اقتصادی در کشور گفت: مقام معظم رهبری ده سالی است که سال را با نام اقتصادی نامگذاری می

وم به که این قشر د« توانیمما نمی»و دیگر « توانیمما می»روزی که انقالب اسالمی پیروز شد، دو نوع تفکر وجود داشت، یکی شعار 

دلیل عدم اطمینان یا عوامل نفوذی همواره این شعار را سر دادند و برخی در بدنه اقتصاد کشور ممکن است نفوذ کرده و نگذارند 

  .دی به درستی اجرا شودهای اقتصاسیاست
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شود با این همه ظرفیتی که در کشور وجود دارد، افراد توانمند را وزیر اسبق جهاد کشاورزی با طرح این سؤال که چطور می

اندازی دانیم، در برخی جاها جلوی پایشان سنگمثال آقای حجتی را که به عنوان فردی پیگیر می افزود: گذارند کار کنند،نمی

ب وری آگویند چگونه بهرهکنند که آب نداریم پس کشاورزی نکنیم، نمیمثال برخی آب را بهانه می گذارند کار کند،ند و نمیکنمی

  .اندشان از ما بدتر است، اما آن را مدیریت کردهرا باال ببریم در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا وضعیت آبی

ذارند گاند و نمیریزی ما نفوذ کردهتوانیم شده است، چرا که برخی در نظام برنامهر ما نمیاسکندری تصریح کرد: کشور ما گرفتا

ایم که صنایع دفاعی نمونه آن است و این مشکل مربوط ها که اجازه نفوذ به آنها داده نشده جلو رفتهجلو برویم، اما در برخی بخش

  .کشور درست استفاده نشده است به این دولت و آن دولت هم نیست و در نهایت از ظرفیت

 هایوی همچنین به اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی کشور اشاره کرده و افزود: طی همکاری با مرکز ذخایر ژنتیک قرار است که الین

ا برده ر بذری را در کشور تولید کنیم، مثالً در مورد گیاه سارکونیا بررسی کردیم که منشأ آن ایرانی بوده، اما کشورهای اروپایی ان

ای از آن را خریداری کرده، پس از کار فروشند که ما نمونهمیلیون تومان به ما می ۲اند و اکنون بذر آن را کیلویی روی آن کار کرده

  .هزار تومان تمام شده است ۱۰۰ایم که کیلویی تن از آن را تولید کرده ۱۰روی آن اکنون 

 تراریختهیک شرکت صهیونیست در راس شرکتهای بذر و  *

که ممکن است بر تولید بذر در داخل کشور  UPOV وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون

شرکت است که مونستانتو که ماهیت صهیونیستی  ۸تا  ۷درصد از بذر دنیا در دست  ۵۰تأثیر منفی داشته باشد، گفت: تجارت 

کنند، در حالی که ها خود تولیدکننده سم هستند که مصرف سم را هم در کنار بذر ترویج میتدارد، در رأس آن است و این شرک

ها در کشور شده است و با عضو شدن در این کنوانسیون مخالفیم و تا جایی که رویه سم زمینه بسیاری از بیماریخود مصرف بی

  .نداردگیریم، چرا که خیلی نفعی برای ما زورمان برسد، جلوی آن را می

های ژنتیکی دنیا را در دست بگیرند و خواهند هستههای خودمان را حفظ کنیم، چرا که اینها میوی اضافه کرد: ما باید ظرفیت

  .تحت انحصار خود قرار دهند و هر وقت دلشان خواست بذری را به ما بفروشند یا نفروشند

موعه سازمان اقتصادی کوثر هم گفت: دو مجموعه تولید کابل اسکندری همچنین در مورد تولیدات کاالی ایرانی در زیرمج

 های تولیدی زیرمجموعهکنند و هادی برق و مجموعه تلویزیونی شهاب نیز از جمله کارخانهدار در تبریز و قزوین فعالیت میخودنگه

هزار دستگاه به در ماه به دو  ۴را از سازمان اقتصاد اسالمی اسالمی است که بنا درایم در سال جدید میزان تولید تلویزیون شهاب 

 .برابر برسانیم

 شودهیچ حمایتی از کاالی ایرانی نمی*

شود که وی با اشاره به وجود رقابت نابرابر در بازار بین کاالی ایرانی و کاالی خارجی تصریح کرد: هیچ حمایتی از کاالی ایرانی نمی

 .نبوه و بازارسازی انجام گیردریزی پیش تولید اباید این حمایت در برند برنامه

 هزار هکتار کانون گرد و غبار در خوزستان ۳۲۰وجود *

های بحرانی ریزگردهای خوزستان هم گفت: گذاری اقتصادی در کانونوی همچنین در مورد فعالیت این سازمان در راستای سرمایه

طرح  87کانون بحرانی ریزگردها است که ما سال  های این استانهزار هکتار از زمین 320طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی 

آوری آب باران و ایجاد استخر برای هزار هکتار کشت گیاه سارکونیا، جمع ۳۰اصالح آن را داده بودیم و اکنون نیز در سطح 

 .میلیارد تومان نیاز است ۱۵۰های دیگر اقتصادی را در دستور کار داریم که برای تکمیل این پروژه فعالیت

 سال قبل در سال جاری ۵۰مترین بارندگی طی ک*
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ها وارد میلیارد متر مکعب آب ساالنه ناشی از بارش ۴۱۳های گذشته ها در کشور گفت: طی سالوی در مورد کاهش میزان بارندگی

اص داده بود، اما میلیارد متر مکعب را به خود اختص ۶۱۰رکورددار بود و رقم  ۷۲و  ۷۱های شد که این رقم در سالحوزه آبخیز می

که سال  ۸۸تا  ۸۶های سال اخیر است حتی در سال ۵۰میلیارد مترمکعب رسیده که کمترین میزان در  ۱۷۵این رقم امسال به 

 .ایمداشته بارش از ناشی آب مکعب  میلیارد متر ۲۸۸خشکی بود 

کنسرسیوم صادراتی برای صادرات محصوالت خود وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه آیا سازمان اقتصادی کوثر 

خارجی در مذاکرات با کشورها در حوزه بازارهای صادراتی  های الزم توسط مسئوالن سیاستتشکیل داده، گفت: متاسفانه حمایت

لی صوالت طی پروتکشود و به عنوان مثال با آنکه اکنون بازار عراق در دست ایران است، اما بیشترین محآن طور که باید انجام نمی

 .رسدها در این بازار به فروش میکه امضا شده، توسط ترک

 هزار تنی مرغ توسط عراق صفر است ۶۰۰سهم ایران از واردات  *

زایی زیادی در درصد بازار صادراتی کشورهای اطراف را به دست بیاوریم، اشتغال ۲۰وی افزود: طبق تاکید مقام معظم رهبری اگر 

ایم در مذاکرات این موضوع را جا بیندازیم. به عنوان مثال های ما این است که نتوانستهشود، اما یکی از گرفتارییکشور ایجاد م

هزار تن مرغ وارد این کشور شده که یک کیلوگرم آن از ایران هم نیست، در حالی که در  ۶۰۰طبق آمار رسمی گمرک عراق 

های مرزی مبادله تومان باالتر هوادار خودش را دارد که از طریق بازارچه ۳۰۰تا  ۲۰۰های عراق مرغ ایرانی با هر کیلو هفروشگا

های یک شبه عنوان کردو افزود: خود من وی یکی دیگر از موانع صادراتی را نداشتن ثبات در قوانین صادراتی و ممنوعیت.شودمی

هزار تن  ۲۰۰رکنی( خواستم که ما را برای تولید و صادرات یکبار به وزارت جهاد کشاورزی رفتم و از معاون وقت امور دام )دکتر 

نین قولی توانند چگوشت مرغ با تضمین اینکه به یک مرتبه ممنوعیت صادراتی بوجود نیاید، حمایت کنند که در جواب گفتند نمی

حتی یک مرغدار هم نتوانست با به ما بدهند یا از طرفی وزیر کشاورزی روسیه که سال گذشته برای خرید مرغ به ایران آمده بود، 

 .نبود پذیرامکان هاسیاست این با که خواستندمی ما از ساله ۳ تا  ۲او قرارداد ببندند، چرا که قراردادهای تضمینی 

 میلیون تنی مرغ در حاشیه خلیج فارس ندارد ۳ایران سهمی از بازار  *

 یک حتی رسمی آمار در: افزود کند،می وارد مرغ تن میلیون  ۳وی با اشاره به اینکه هفت کشور حاشیه خلیج فارس ساالنه 

 300 غذای تامین توان کنیم مدیریت درستی به را خود کشاورزی و آب اگر که حالی در اند،نکرده وارد ما از هم مرغ کیلوگرم

 .میلیون نفر را داریم

مخالف کشت و رهاسازی واردات محصوالت تراریخته اسکندری همچنین درمورد کشت محصوالت تراریخته در کشور، گفت: از ابتدا 

 .ابالغ شد ۸۸ام اما موافق تحقیقات آن هستم و قانون ملی ایمنی زیستی زمان وزارت من به مجلس رفت که سال به کشور بوده

هایی گرفته و های داخلی نمونهاز برنج :وزیر اسبق جهاد کشاورزی همچنین در مورد وضعیت مصرف برنج تراریخته در کشور گفت

های وارداتی این موضوع وجود داشته باشد. چرا که ما ایم که قطعا تراریخته نیست، اما ممکن است در برنجآزمایش کرده

 .تواند تعیین کند محصولی تراریخته است یا خیرهایی داریم که میآزمایشگاه

اندازی یک شرکت گیاهان ر داد و گفت: همچنین راهها خبسازی رازی برای تولید برخی واکسنوی همچنین در توافق با سرم

 .دارویی در زیرمجموعه سازمان اقتصادی کوثر در حال انجام است
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۷دو شنبه 

 گذاری غلط ارزنرخ سود و ارز قادر به حمایت از رشد و اشتغال نیست/ پیامدهای نرخ

وتور تواند مگذاری نشده باشد، صادرات که میعضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: وقتی نرخ ارز به درستی سیاست

 .کندافتد و در مقابل، میل به واردات افزایش پیدا میعمال از کار می محرک تولید داخلی باشد

 حواض  :گفت «داخلی تولید از حمایت راه» مورد در فارس وگو با کاوه زرگران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت

 .استته برگزیده شده گذش سال شعار راستای در ایرانی کاالی از حمایت شعار که است

دهنده این است که حمایت از بخش تولید همچنان به عنوان یکی از ضروریات و گذاری به روشنی نشانوی افزود: این نام

هایی با هدف حمایت از تولید های گذشته گامزرگران اظهار داشت: گرچه در سال.های فکری مقام معظم رهبری مطرح استدغدغه

اند تاثیر معناداری بر حمایت از ها نتوانستهدهد که این سیاستوار فعلی به روشنی نشان میداخلی برداشته شده ، اما شرایط دش

 .تولید داخلی داشته باشند

 اقتصاددانان: گفت است؟ نرسانده مطلوب نتیجه به را گذار سیاست و نبوده موفق ها سیاست این چرا  وی با طرح این سوال که

دانند. برای این که هر اقتصادی بتواند به درستی کار کند ضرورت دارد که گذاری غلط دو نرخ مهم اقتصاد می سیاست در را پاسخ

گذاری برای تعیین نرخ سود و زرگران بیان داشت: اگر سیاست.سیاست گذاران آن برای اصالح دو نرخ ارز و نرخ بهره تالش کنند

رییس کمیسیون .اقدام دیگری در این اقتصاد منجر به نتیجه نخواهد شد نرخ ارز در اقتصادی به درستی صورت نگیرد، هر

کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در پاسخ به این سوال که چرا سیاست گذاری برای این دو نرخ این قدر مهم است؟، گفت: به 

ی های آنان اثر مکند و بر کنشی عمل میاین دلیل که نرخ سود همواره به مثابه ترازی برای ترجیحات و تصمیمات فعاالن اقتصاد

 .دهدهای نسبی طیف وسیعی از کاالها و خدمات را تحت تأثیر قرار میگذارد و نرخ ارز نیز قیمت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در کشور ما متأسفانه همواره درباره این دو نرخ، سیاست گذاری صحیحی 

کنند، به عنوان مثال در حالی که یکی دو سال است فعاالن اقتصادی بر اهمیت یکسان سازی نرخ ارز تأکید می صورت نگرفته است.

های مختلف از کنار آن گذشته است اما اخیراًدر تصمیمی دفعتی،معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد که نرخ دولت همواره به بهانه

تومان  ۴۲۰۰تومان رسیده است.بر اساس اعالم ایشان، هر قیمتی باالتر از  ۴۲۰۰ارز در کشور تک رقمی شده و به رقم واحد 

 .مشمول قاچاق است و با آن برخورد می شود

 اب روحانی  گیرند.دولتزرگران گفت: به طور قطع همه فعالیت های اقتصادی در کشور از امروز تحت تأثیر این تصمیم قرار می

های مهای گذشته و اتخاذ تصمیتا اقتصاد کشور با ثبات باقی بماند، عمال با بی عملی در ماهد کن می تالش همواره که این بر تأکید

دفعتی در دو مقطع مثل بسته سیاستی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته و تصمیم ناگهانی اخیر برای یکسان سازی نرخ ارز، عمال 

 .ق می کندبی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن را به اقتصاد کشور تزری

وی افزود: بدیهی است که تولید داخلی با اتخاذ چنین سیاست هایی به سرانجام نمی رسد. اما از آن سو، ممکن است برای حمایت 

های گذشته در از تولید داخل در دام اتخاذ سیاست هایی چون اعمال محدودیت بر واردات کاالهای خارجی بیفتیم. تجربه سال

ردات کاالی خارجی آن هم در شرایطی که نرخ ارز به درستی سیاست گذاری نشده، نشان می دهد که ایجاد محدودیت برای وا

 .اتفاقا این سیاست ها به زیان تولید داخلی تمام شده است

http://awnrc.com/index.php
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زرگران اظهار داشت: وقتی نرخ ارز به درستی سیاست گذاری نشده باشد، صادرات که می تواند موتور محرک تولید داخلی 

کند. معنی اش این است که ما به کاالی خارجی یارانه می افتد و در مقابل، میل به وادات افزایش پیدا میاز کار میباشد،عمال 

 .اندازیمدهیم اما تولید داخلی را از رقابت می

 .شودوی گفت: همین طور وقتی نرخ سود به درستی سیاست گذاری نشود،عمال باعث فرار سرمایه ها از بخش تولید می

ه اند، دو نرخ سود و ارز قادر بواسطه مشکالت پیچیده و متعددی که اقتصاد ایران را زمین گیر کردهزگران بیان داشت: متاسفانه به 

طور نامعقولی افزایش داده و از گذاری را بههای سرمایهحمایت از رشد و اشتغال نیستند. باال بودن نرخ سود هزینه تامین مالی طرح

 .ارز باعث رونق گرفتن واردات کاالی خارجی شده است ین بودن نرخطرف دیگر پای

ها و پایین بودن درآمدها، سودآوری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: نتیجه این که باال بودن هزینه

 .های تولیدی را کاهش داده و باعث شده انگیزه برای تولید داخلی کاهش پیدا کندفعالیت

عالوه بر همه این ها شعار حمایت از کاالی ایرانی به گونه ای است که می تواند سوء برداشت هایی از آن  :گران اظهار داشتزر

صورت گیرد؛ یکی از این سوء برداشت ها حمایت از کاالی ایرانی با هر کیفتی است. تجربه حمایت همه جانبه از صنایعی که در 

اند محصولی با کیفیت با قیمتی مناسب و رقابتی به بازار داخلی ای همه جانبه دولتی نتوانستههطول سالیان دراز به رغم حمایت

تر به بازارهای خارجی قادر نبوده اند، سهمی از بازار این عرضه کنند و حتی با وجود عرضه محصوالت خود با قیمت های نازل

ی با مزیت نسبی که قادر به تولید محصوالتی کیفی هستند را کشورها به دست آورند، به روشنی ضرورت حمایت از صنایع تولید

 .نمایان می کند

وی افزود: در سال حمایت از تولید ملی خواستار دوری دولت و نهادهای تصمیم گیر از آزمون و خطا هستیم و حداقل انتظاری که 

 .اذ شودداریم، این است که به صورت شفاف درباره دو نرخ سود و ارز تصمیم قاطعانه اتخ

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۲a۰7e۶db۳۰۵۳4۵۸۰77 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۴تاریخ: 

 کندها را دامدار پرداخت میتاوان نوسان نرخ نهاده

های تولید را باید دامداران پرداخت کنند، در حالیکه در صنفی گاوداران، گفت: تاوان تبعات نوسان نرخ ارز و هزینهرئیس انجمن 

 .شود و این امر به کام تجار استای پرداخت میجهت حمایت از تولید،ارز مبادله

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت

و ذرت بیش از  تومان ۲۰۰هزار و  ۲ها در بازار، اظهار کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو کنجاله سویا با انتقاد از نوسان نرخ نهاده ،جوان

 .تومان است ۱۰۰هزار و یک

های تولید را باید دامداران پرداخت کنند، در حالیکه در جهت حمایت از تولید، و هزینه نرخ ارزبه گفته وی، تاوان تبعات نوسان 

 .شود و این امر به کام تجار استای پرداخت میارز مبادله

تومان است، در حالیکه هم  ۵۳۰هزار و ی تولید، نرخ تمام شده هر کیلو شیر خام یکهامقدسی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه

 .شودتومان از دامدار خریداری می ۱۴۰۰  تا ۱۳۰۰اکنون هر کیلو شیر با نرخ 

رئیس انجمن صنفی گاوداران با انتقاد از این مسئله که ستاد تنظیم بازار برای حمایت از تولیدکننده هیچ اقدامی نکرده است، بیان 

های تولید،هیچ براساس هزینه شیر خامکرد: با گذشت سه ماه از نامه نگاری به ستاد تنظیم بازار برای اعالم نرخ واقعی خرید 

 .کنماست و این زنگ خطری است که به دولت اعالم میترتیب اثری داده نشده 

به گفته وی، چهارسالی است که دامداران در بخش فروش شیر و گوشت متحمل زیان هستند و تاکنون هیچ اقدامی در جهت 

ارند، تصریح در بازار نقشی ند نرخ گوشتوی با اشاره به اینکه دامداران در افزایش روزمره .حمایت از دامدار صورت نگرفته است

رئیس انجمن صنفی گاوداران، .هزار تومان است ۱۳تا  ۵۰۰هزار و  ۱۲کرد: هم اکنون حداکثر نرخ خرید هر کیلو دام زنده سنگین 

 .داران استهزارتومان ناشی از عوامل توزیع و سودجویی مغازه ۴۰تأکید کرد: فروش گوشت با نرخ باالی 

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۴۹۹۳۶۴/%D۸%AA%D۸%A۷%D۹ 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۶تاریخ: 

 های دامیتک نرخی شدن ارز، عاملی برای ثبات قیمت نهاده

 .های دامی تاثیر گذار استنرخ نهادهرئیس اتحادیه دامداران گفت: تک نرخی شدن ارز تنها در ثبات 

، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران در گفت

در بازار اظهار کرد: با توجه به افزایش سرسام آور نرخ کنجاله سویا، جو و ذرت در  نوسان شدید نرخ نهاده های دامی انتقاد از

بازار، تولید شیر و گوشت قرمز در ورطه نابودی است، چرا که باوجود نوسان بازار نهاده ها، نرخ فروش شیر و گوشت قرمز پایین تر 

 .از بهای تمام شده محصول است

 .ه گفته وی؛ تک نرخی شدن ارز تنها در ثبات نرخ نهاه های دامی تاثیرگذار استب

در بنادر شمالی هزار و  نرخ هر کیلو جو درصدی نرخ نهاده ها در هفته های اخیر گفت: هم اکنون ۳۰تا  ۲۰نعمتی از افزایش 

 .باالی هزار تومان استو ذرت  ۳۰۰هزار و  ۲، سویا ۲۰۰و تحویل مرغداران هزار و  ۱۳۰تا هزار و  ۱۲۰

تومان است، بیان کرد: نرخ خرید هر کیلو  ۶۵۰رئیس اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام هزار و 

با وی در خاتمه تصریح کرد: .تومان است که این امر به زیان تولید تمام می شود ۴۴۰تا هزار و  ۳۰۰هزار و   شیر خام از دامداران

 .برای افزایش قیمت شیرخام به ستاد تنظیم بازار، این امر تا کنون محقق نشده است دامداران گذشت چند ماه از درخواست

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۰۴۵۱/%D۸%AA%DA%A۹%D-۹%۸ 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۷تاریخ: 

 قیمت نهاده های تولید بخش کشاورزی با یکسان سازی نرخ ارز افزایش نمی یابد

 .حجتی گفت: با یکسان سازی نرخ ارز، افزایش قیمتی در نهاده های تولید کاالهای اساسی در بخش کشاورزی نخواهیم داشت

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در مراسم  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

در بخش کشاورزی مانند ذرت و کنجاله  کاالهای اساسیتودیع و معارفه معاون امور دام این وزارتخانه، با بیان این که نهاده های 

مصرف می شود،گفت: این نهاده ها سهم باالیی در قیمت تمام شده کاالهای اساسی دارند و به  صنعت دام و طیور سویا عمدتا در

ت تصمیم تومان متاثر نشود، دول ۴۲۰۰تومان )مبادله ای( به  ۳۸۰۰خاطر آن که قیمت کاالهای اساسی از افزایش نرخ ارز از حدود 

حجتی با اشاره به این که قیمت کنجاله .،از افزایش قیمت کاالهای اساسی جلوگیری کندنرخ ارز گرفت با اختصاص ما به التفاوت

سویا،دانه های روغنی و ذرت در بازارهای جهانی در حال افزایش است،تاکید کرد: با تصمیم اخیر دولت، افزایش قیمتی در نهاده 

 .به خاطر یکسان سازی نرخ ارز نخواهیم داشت بخش کشاورزی ساسی درهای تولید کاالهای ا

https://www.yjc.ir/fa/news/۶۵۰۲۸۸۵/%D۹%۸۲%DB%۸C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6502885/%D9%82%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 نهاده 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۳۱تاریخ: 

 های دامیبازار ارز، عاملی برای اخالل در تامین نهاده سردرگمی

های دامی را با رکود مواجه کرده، به طوریکه تامین سویا و ذرت مورد نیاز یک مقام مسئول گفت: وضعیت کنونی ارز، بازار نهاده

وگو با گوشتی در گفت محمد علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران.تولیدکنندگان، با اخالل روبرو شده است

نرخ نهاده های  با اشاره به تاثیر سردرگمی بازار ارز در ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

 نیاز مورد ذرت و سویا تامین  اظهار کرد: وضعیت کنونی ارز، بازار نهاده های دامی را با رکود مواجه کرده است، به طوریکه دامی

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه  ۳۹۰هزار و  ۲و سویا  ۲۷۰هزار و نرخ هر کیلو ذرت وی.یدکنندگان با اخالل روبرو شده استتول

 .گرانی مرغداران به واسطه تامین نهاده ها،کاهش جوجه ریزی را به همراه داشته استبه نوسان نرخ نهاده ها و ن

و خرده  ۸۰۰هزار و  ۷تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  ۵۵۰هزار و  5 نرخ هر کیلو مرغ زندهکمالی ادامه داد: امروز 

 استمرار با مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت .تومان است ۶۰۰هزار و  ۸فروشی 

تومان به قیمت زیان و  ۶۰۰هزار و  ۶غ زنده کمتر از مر کیلو هر عرضه تولید، های هزینه افزایش و دامی های نهاده نرخ نوسان

 .تمام می شود مرغدارانورشکستگی 

به گفته وی؛ هم اکنون در عرضه مرغ تغییری ایجاد نشده است که با وجود تعلل مرغداران در جوجه ریزی انتظار می رود هر چه 

 .ساماندهی شود بازار نهاده های دامیسریع تر 

https://www.yjc.ir/fa/news/4۶۵۰۱7۶/%D۸%B۳%D۸%B۱%D۸ 
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 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

 کند بینی میرا پیش ۲۰۱۸فائو بازار غالت در سال 

 تن رسید  6۴۰به مرز دو میلیارد و  ۲۰۱۷تولید جهانی غالت در سال 

در  جهانفائو با انتشار گزارشی از غالت  .خبر داد ۲۰۱۷-۱۸غالت در سال میلیون تنی تولید  ۱۳.۵فائو از افزایش  :کشاورزی-ایانا

 ۱۳های پائیز گذشته حدود بینیمیلیون تن اعالم کرد که نسبت به پیش ۶۴۰میزان تولید را حدود دو میلیارد و  ۲۰۱۷-۱۸سال 

 ۷۳۹به  ۲۰۱۷-۱۸شود مصرف جهانی غالت در سال بینی مییافته است.بر اساس این گزارش پیشهزار تن افزایش ۵۰۰میلیون و 

 نیز براساس تجارتشده در پاییز گذشته است. حجم های انجامبینییلیون تن بیشتر از پیشم ۱۲.۸میلیون تن برسد که حدود 

 میلیون تن کمتر از سال گذشته زراعی است. ۱.۸میلیون تن خواهد رسید که  ۴۰۴ها به بینیاین پیش

 رکورد جدید در عرضه جهانی غالت

کند که حجم جهانی تولید به حدود سه میلیارد می بینیپیش ۲۰۱۷-۱۸های خود برای عرضه جهانی غالت در سال فائو در ارزیابی

واخت نمیلیون تن برسد و رکورد جدیدی را ثبت کند. بر این اساس ذخایر جهانی غالت برای پنجمین سال متوالی افزایشی یک ۳۳۱و 

به  ۲۰۱۷تولید جهانی غالت در سال « فائو»میلیون تن خواهد رسید.بر اساس آخرین برآورد  ۷۳۹را تجربه خواهد کرد و به رکورد 

میلیون تن بیش از میزان برآورد شده بود. بر اساس این  ۳۲تن رسید که رکورد جدیدی در تولید غالت و  ۶۴۰مرز دو میلیارد و 

رسید.  ۲۰۱۶میلیون تن بیش از سال  ۳۵میلیون تن یعنی  ۱۳۸۱به حدود  ۲۰۱۷درشت در سال ت دانهگزارش تولید جهانی غال

 رومانیر باالی ذرت دبود. همچنین تولید  چینها در سال گذشته، مازاد تولید ذرت در بینیدلیل عمده افزایش تولید نسبت به پیش

 نیز بر این روند تأثیر گذاشت. مکزیکو 

به میزان  ۲۰۱۸ها در سال بینیمیلیون تن بود که براساس آخرین پیش ۷۶۱حدود  ۲۰۱۷نی گندم در سال برآورد تولید جها گندم:

 اناداکهزار تن خواهد رسید. این میزان نسبت به آخرین برآورد کمی افزایش داشته که عمده دلیل آن افزایش تولید گندم در  ۷۵۷

 ۱۰۰۵ به زراعی جاری سال در رودمی انتظار میلیون تن بود که ۹۸۵حدود  ۲۰۱۷است. عرضه گندم در برآورد سال  روسیهو 

ها این مصرف به بینیمیلیون تن بود و براساس پیش ۷۳۲حدود  ۲۰۱۷پیدا کند. برآورد مصرف گندم در سال  افزایش تن میلیون

میلیون  ۱۷۴میلیون تن بود امسال به  ۱۷۷شود تجارت گندم که سال گذشته بینی میمیلیون تن افزایش خواهد یافت. پیش ۷۳۴

میلیون تن خواهد رسید که بسیار بیشتر از  ۲۷۰سال آتی به حدود تن کاهش پیدا کند. موجودی ذخایر جهانی گندم نیز در 

میلیون تن بود و  ۱۳۴۵نزدیک به  ۲۰۱۷درشت در سال برآوردها تولید غالت دانه درشت:غالت دانهبرآوردهای پیشین است.

میلیون تن بود  ۱۶۲۴به نزدیک  ۲۰۱۷رسد. عرضه این محصول در سال میلیون تن می ۱۳۸۰ها از سال جاری زراعی به بینیپیش

میلیون  ۱۳۶۵میلیون تن خواهد رسید. بر این اساس میزان مصرف در سال جاری به  ۱۶۶۷به میزان  ۲۰۱۷-۱۸بینی از سال و پیش

بینی تولید و براساس پیش برنج:میلیون تن خواهد رسید. ۲۹۸میلیون تن و موجودی ذخایر نهایی به  ۱۸۳تن، حجم تجارت به 

 ۵۰۰حدود  ۲۰۱۷در سال  برنجتغییر چندانی نخواهد کرد. برآورد تولید  ۲۰۱۷سال جاری زراعی با برآوردهای سال  عرضه برنج در

حدود  ۲۰۱۷در مورد عرضه نیز برآورد سال میلیون تنی از سال جاری تفاوت چندانی ندارد.  ۵۰۱بینی میلیون تن بود که با پیش

 ۵۰۳ها در سال جاری مصرف به بینیدهند. براساس پیشمیلیون تنی خبر می ۶۷۰ها از تولید بینیمیلیون تن بود و پیش ۶۶۸

 هزار تن باشد. ۱۷۰میلیون تن و موجودی ذخایر معادل  ۴۶۰میلیون تن، تجارت به 

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

 های تجاری بر اقتصاد کشاورزی بررسی نقش توافقنامه

 های تجاری اتحادیه اروپا بوده است یکی از دالیل رشد چشمگیر صادرات بخش کشاورزی اروپا پیمان

دهنده پرسود و مهم بودن این بخش تولیدی در بررسی آمارهای تجارت محصوالت کشاورزی نشان :مسلم تقوی-کشاورزی-ایانا

ترین متحده آمریکا بزرگدهند، کشور کوچکی مانند هلند پس از ایاالتطور که آمارهای تجاری نشان میبازارهای جهانی است. آن

ترین صادرکننده این چکی از کشاورزی جهان دارند بزرگها که سهم کوصادرکننده محصوالت کشاورزی است. همچنین اروپایی

  .محصوالت هستند

است، عمده دالیل چنین  محصوالت کشاورزیترین صادرکننده تنهایی بزرگبه اتحادیه اروپابه گزارش خبرگزاری ایانا، 

های در کنار سیاست بخش کشاورزیهای تکنولوژیک در تغییر ساختار و پیشرفتهای کشاورزی، توان سیاستعملکردی را می

 تجاری اتحادیه اروپا برشمرد.

بود  و سوئیس کره جنوبیهای تجاری اتحادیه اروپا با سه کشور مکزیک، اروپا پیمان کشاورزیصادرات بخش  رشدیکی از دالیل 

 سهم گرفتن و اساسی کشاورزی کاالهای تأمین میان ها ها را کاهش دهد. در این معاهدهکشاورزی تعرفه که توانست در بخش

 .است شده برقرار توازن کشاورزی کاالهای دیگر برای مشخصی

 ترین صادرکنندگان جهانبزرگ

از  چینشوند. اگرچه تولید هند و یده مید کشورهای اروپاییترین صادرکنندگان بخش کشاورزی جهان، آمریکا و در صدر بزرگ

 ۱۱۸.۳متحده با صادرات گیرند. ایاالتاین کشورها بیشتر است ولی به دلیل جمعیت و حجم مصرف در این فهرست قرار نمی

قرار دارد که با صادرات محصوالت  هلنداز آن کشور ت کشاورزی است. پس ترین صادرکننده محصوالمیلیارد دالری بزرگ

صادرات داشته و دومین صادرکننده بزرگ دنیا در بخش کشاورزی باشد.  دالرمیلیارد  ۷۹کشاورزی باارزش توانسته است حدود 

های بعدی قرار دارند. در این میلیارد دالر در رتبه ۵۵با  برزیلمیلیارد دالر و  ۶۸با  فرانسهمیلیارد دالر،  ۷۱با  آلماناز آن  پس

دارند صادرات  جهانهای تجاری مختلفی که با کشورهایی در سراسر ناند از پیماهمه کشورهای فهرست باال توانسته میان

ه ناممحصوالت خود را تسهیل کنند. یکی از اهداف پیمان تجاری اتحادیه اروپا و کره جنوبی این بود که امنیت غذایی با توافق

 وقی به وجود بیاید نه تولید داخل.حق

 ایران و صادرات محصوالت کشاورزی

( حدود یک میلیارد BACIجهانی ) اقتصادصادرات ساالنه محصوالت کشاورزی ایران بر اساس اطالعات مرکز تحقیقات تخصصی 

نیز هرکدام حدود شش  خرماو  زعفراندهد. انگور، درصد آن را پسته خشک و تر تشکیل می ۴۲میلیون دالر است که  ۹۰۰و 

درصد از پسته  ۴۷کنگ است که حدود اند. مقصد اصلی پسته ایران هنگدرصد از این حجم صادرات را به خود اختصاص داده

است. مقاصد اصلی صادرات زعفران  ایراندرصد از صادرات پسته  ۹شود. آلمان نیز مقصد صادراتی ایران به این کشور فرستاده می

است. ایران با کشورهای امارات متحده، اسپانیا و آلمان اتاق  امارات متحده عربیو  سعودیعربستان نیز به ترتیب اسپانیا، 

ر بیشت اسپانیاای با ایران ندارند. ایران و شدهکنگ رابطه تجاری سازمانو هنگ عربستاندارد و کشورهای  مشترک بازرگانی

ای با هم ندارند. این ماجرا در مورد بقیه کشورهای مقصد نامهتفاهم تجارتگذاری است و برای هایشان در زمینه سرمایهنامهتوافق
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نامه همکاری شامل همکاری کشاورزی با کند. تنها کشور آلمان، چند تفاهمات محصوالت کشاورزی ایران نیز حکم میاصلی صادر

 ایران امضا کرده است.

های تجاری کشور باعث شده است تا ایران توفیق چندانی در صادرات محصوالت های مشترک در برنامهنقش کمرگ پیمان

هاست، همچون زعفران و پسته نداشته باشد و شاید بتوان از نبود ترین تولیدکننده آنان بزرگجز محصوالتی که ایرکشاورزی به

 عنوان حلقه مفقوده صادرات محصوالت کشاورزی ایران نام برد.ها بهاین پیمان

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

 چرا محصوالت کشاورزی ایران در خاورمیانه بازار ندارد؟ 

 های کشاورزی را تغییر دهد باید یک زلزله هشت ریشتری نگرش

رود جز همه چیز خوب پیش می»گوید:میدارانش فرانس کاسل برگر مدیر بانک اوبر اتریش رو به سهام :سیاست و دیپلماسی-ایانا

  .ها پیچیده شده استها اعتقاد دارند رابطه تجاری با تهران معلق است، چون روابط ایران با آمریکاییاتریشی«. رابطه با ایران

 هب درها تندهای اقتصادی علیه ایران، مقامات سیاسی در تهران انتظار داشپس از امضای برجام و برداشته شدن بخشی از تحریم

 ناامیدی مرز به را چیز همه ، عربی در کاخ سفید و عبری هایالبی و فشار و ترامپ آمدن کار روی اما شود باز جهانی اقتصاد سوی

 .است کشیده مطلق

سخت های اروپایی را تهدید به مجازات های داند و شرکتمی« تغییرات اساسی در دیپلماسی ایران»ترامپ شرط اجرای برجام را 

 های بانکی نبودهخطوط اعتباری و گشایش این تنها زیرا. نیست اخیر هایماه در ایران اقتصاد مصائب ماجرای تمام این اما کند.می

 دچار هم استراتژیک همسایگان با ایکه تحت تاثیر محور مقاومت قرار گرفته، بلکه بسیاری از قراردادهای تجاری منطقه

 .است رفتهگ قرار جانبه یک هایگسست

هزینه مبارزه با داعش در عراق را ما پرداخت کردیم، اما سودش »گوید: رضا امیدوار تجریشی رئیس خانه صنعت و تجارت ایران می

 اشاره او به باال رفتن تعرفه کاالهای ایرانی در مرز ورود به عراق است.« نصیب عربستان شده است.

 باعث اتفاق این «.است داده افزایش درصد ۴۰ تا  ل تعرفه کاالهای وارداتی از ایران رادولت عراق از دو سال قب»گوید: تجریشی می

های ایرانی پشت درهای بسته بازار عراق بمانند. االهای ایران موقعیت خود را در بازارهای این کشور از دست بدهند و کامیونک شده

توافق ترجیحی تجاری میان این دو کشور شده و این یعنی کاالی ساخت از آن سو قرارداد اقتصادی میان بغداد و ریاض منجر به 

 .رسدمی فروش به سهولت به عربستان به جای کاالی ایرانی در عراق

 بحران آب، صادرات یا سیاست؟

ارد. گویند آب الزم جهت کشاورزی در اختیارشان قرار ندکشاورزان اصفهانی از وضعیت اقتصادی خود ناراضی هستند، آنها می

زنند، اما فردای روشن حرف می آینده از برایشان و کنندمی جمع منطقه  مسئوالن محلی پس از هر تجمعی آنها را در امامزاده

 .شودمی شروع نو از ماجرا دوباره ٬سخنرانی مسئوالن

 هایمانهسفر سر به بردن برای غذایی دیگر هستیم، ناامید آینده به نسبت»گویند: می« ایانا»وگو با کشاورزان اصفهانی در گفت

شود رو به ولی هم که با سختی فراوان در مزارع کشت میمحص. نیست آبیبی بحران ایران کشاورزی ماجرای تمام اما «.نداریم

 های کشاورزی اصفهان آنقدر در انبارها ماند و بازار پیدا نکرد تانابودی رفته است.سال گذشته سیب زمینی کاشته شده در زمین

دولت مجبور شد آن را بخرد! در همان زمان در شهر زاهدان قرارداد تجاری میان ایران و پاکستان امضا شده بود تا محصوالت 

 کشاورزی پاکستانی بدون پرداخت حق ترانزیت و عوارضی از مرز سراوان گذشته و وارد بازار عراق شود.

ها در ها با دست و دلبازی ایرانیدر حالی پاکستانی»گوید: می« ایانا»ه باره بمحمد مالزهی کارشناس امور شبه قاره هند در این

 اجرای  مانع آباد اسالم هاسترو هستند که سالای روبهانتقال محصوالت کشاورزی خود از خاک ایران به سوی بازارهای منطقه

 .است داده قرار کامل تعلیق در را صلح لوله طرح و شده هند به ایران گاز انتقال طرح

http://awnrc.com/index.php
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ایران »گوید: علی بیگدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در خصوص دالیل از دست دادن امتیازات هم پیمانی از سوی ایران می

 تهران از بتوانند آنکه برای هاایرانی. است کرده انتخاب را دوم گزینه ٬در دو راهی انتخاب میان اهمیت ژئوپولوتیک و ژئواستراتژیک

 «.اندشده منطقه کشورهای به فراوان امتیازات دادن به مجبور بزنند، ارتباطی پل طرطوس بندر تا

های استراتژیک خود تحمل کرده و حاال بعد از حمله آمریکا اقتصاد و سیاست ایران هزینه فراوانی را در انتخاب»بیگدلی ادامه داد: 

 «هم از دست بدهد. به سوریه ممکن است بازی به هم بخورد و آخرین سنگر یعنی اسد را

 کالن هایهزینه ،هااگر تهران انتخاب استراتژیک خود در منطقه را تغییر ندهد، مجبور است تحت فشار آمریکایی»بیگدلی افزود: 

 «.بدهد دست از را  خود تجاری قراردادهای خوردن هم بر جمله از اقتصادی و سیاسی

 توجه همسایگانش کار شیوه به باید تهران»: گفت ،ایران همسایگان سایر تجاری موقعیت به اشاره با المللاین کارشناس مسایل بین

 تجاری قراردادهای اما دارد، خود اشغال در را عفرین حاال همین ایران در منطقه ماجراجویی کرده و برای مثال از بیش ترکیه کند،

 با گویدمی ایران اما. داریم همکاری ایران با و شراکت روسیه با اتحاد، آمریکا با است معتقد اردوغان زیرا دهد،نمی دست از را خود

 همه نآ با پاکستان مثل کشوری شودنگری باعث میکنیم این یک سویهبه بقیه اعتماد نمی و داریم استراتژیک اتحاد روسیه

 گرنظاره تنها ایران و کند چرخش ناگهان به عراق و ببندد ایران سوی به را آب افغانستان ببرد؛ سود ایران از سیاسی نظمیبی

 .«باشد

ای خود ها در مواضع منطقهآیا حتی اگر ایرانی« شاید روزی روابطمان با ایران خوب شد.»گویدترامپ در آخرین توییت خود می

 .ن نیستتوانند بازارهای منطقه را در دست بگیرند؟ پاسخ به این سوال آساتجدیدنظر کنند و راه پیونگ یانگ را بروند، می

و فروپاشی  ۱۹۹۱قبل از سال »د: گویمی «ایانا» به ایرانی کاالی صادرات در کیفیت به اشاره با ،شناس اقتصاددانهادی حق

توانست کاالهای بخش کشاورزی را به شوروی، ایران مشکالت بانکی با آنها نداشت، مسکو ما را تحریم نکرده بود اما ایران نمی

 «پس همه چیز تنها محدود به اختالفات سیاسی نیست و کیفیت نیز اهمیت دارد. آسیای میانه صادر کند،

 کشورهای سوی از قطر وقتی نمونه عنوانبه ایران در کیفیت و قیمت تمام شده تولید دچار مشکل است.»شناس ادامه داد: حق

 هترکی محصوالت سوی به ایران درهای و رسرازی دوحه سوی به ایران آسمان از ترکیه کشاورزی محصوالت شد، تحریم فارس خلیج

ها محصول ترک را به ایرانی ترجیح در حال نابودی بود. زیرا قطری زمین کنار ،ایران کشاورزی محصوالت زمان همان در .شد باز

های استراتژیک ایران در میان باشد، چه محصول ایرانی نتواند با حال چه پای برنامه«داده و سیل سفارش روانه آنکارا شد.

ند و بار آن در خرید تضمینی در ماهای کشاورزی باقی میآوری شده کنار زمینهمسایگانش رقابت کند، تولیدات کشاورزی جمع

 کشاورز از را محصول ممکن قیمت کمترین با سودجویی با و شده بازار وارد نیز هادالل البته افتد.ها مینهایت به گردن دولت

تر و انارز واردات به گرایش و ایران اقتصاد از کشاورزی نقش شدن تررنگ کم تنها اتفاق این نتیجه باشد، چه هر. کنندمی خریداری

 دردسرتر برای دولت است.بی

 در غییرت برای شود،نمی باز سادگی به ایران در کشاورزی سردرگم کالف»: گویدمی «ایانا» به زیست محیط فعال  رضا خلیلی ورزنه

 «دهد. تغییر را ایران در کشاورزی هاینگرش ریشتری هشت زلزله یک باید. هستیم بزرگ تحول یک نیازمند موجود شرایط

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%B۳%DB%۸C% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

 فائو عناصر زیستی را بنیان کشاورزی علمی می داند 

 دهد وری را افزایش میتعامل میان طبیعت، انسان و تکنولوژی بهره

 ۸.۸به  ۶.۷جمعیت زمین از  ۲۰۵۰امنیت غذایی مهمترین چالش پیش روی زمین است، تا سال  :مرتضی سیمیاری-جهان-ایانا

ی مرغوب کمتری برای کشاورزی و هاشود که آب تازه و خاک و زمینرو میمیلیارد نفر خواهد رسید، اما ماجرا جایی با چالش روبه

ها برای های در دسترس انسانحلتأمین غذای میهمانان ناخوانده وجود خواهد داشت. دریاها ماهی کمتری خواهند داشت و راه

آالت جدید و تکنولوژی بسیار کمتر از گذشته است. برای رسیدن به امنیت غذایی تنها ماشین« امنیت غذایی»رسیدن به 

شاورزی وری افزایش یابد. ککارساز نیست. بلکه باید میان طبیعت، کشاورزان و تکنولوژی رابطه ایجاد کرد تا میزان بهره قیمتگران

زیست را کمتر و بازگشت به تعادل در تواند میزان ضررهای طبیعی مانند افزایش آفات و بیماری، تخریب محیطعلمی می

 زیست را افزایش دهد محیط

 های غذایی را در آینده پایدارتر کند. به گزارشکند تا بتوانند سیستمبه کشاورزان و تولیدکنندگان کمک می شناسیعلم زیست

 اند از:کمک کند عبارت کشاورزیهای تواند به ایجاد امنیت غذایی پایدار و سیستمعنصر زیستی که می ۱۰فائو 

بی کند و آسیمی رشدها زراعی )محصوالتی که در جوار جنگل جنگلهای مختلف تولید کشاورزی با استفاده از سیستم تنوع: -۱

تهی تواند به تولید بیشتر منای از محصوالت در همان فضا میزند( و استفاده چندمنظوره از طیف گستردهبه اکوسیستم جنگل نمی

 شود.

های کشاورزی دارد، دانش کشاورزی دانش نقش مهمی در فرآیند توسعه و اجرای نوآوری گذاری دانش:ایجاد و به اشتراک -۲

 تواند نقشه حفظ امنیت غذایی را در اختیار کشاورزان قرار بدهد.از طریق همکاری، باال بردن سطح اطالعات سنتی و بومی می

و  خاکهای آن مانند محصوالت زراعی، حیوانات، درختان، زی، باید همه جنبههنگام طراحی یک سیستم کشاور همکاری: -۳

کند تا بهتر عمل کنند، این ها کمک میافزایی بین اعضای یک سیستم به آنحتی دخالت انسانی موردتوجه قرار گیرد. ایجاد هم

 شود.وری محصول میفاق منجر به بهبود باروری خاک، تنظیم آفات طبیعی و افزایش بهرهات

نند دانه، خاک، ما) کشاورزی به ورودی منابع از بیشتر استفاده با. شودمی آغاز هدرنرفته منابع با وریبهره موضوع کارایی: -4

دهد. این اثر به ها و تأثیرات منفی محیطی را کاهش میکند، هزینهمیانرژی، مواد مغذی( کشاورزی از منابع خارجی کمتر استفاده 

 های تولید است.معنای تأخیر در حفظ منابع ارزشمند مانند آب، حفاظت از تنوع زیستی و حتی کاهش هزینه

 یعتطبالگو بگیرد. تواند از آنچه در اکوسیستم در حال وقوع است طبیعت همواره در حال تولید است. کشاورزی می بازیافت: -۵

 صنعتتواند عنوان نمونه دامداری میگونه عمل کند. بهتواند همینکند. کشاورزی هم میهمواره مواد بازیافتی مغذی تولید می

 حیوانی را به حداکثر برساند. کودتولید 

ای رهای کشاورزی توانایی بیشتری بمحیطی و اجتماعی و اقتصادی، سیستمپذیری زیستبا افزایش انعطاف پذیری:انعطاف -۶

کند. تنوع تولید در ها پیدا مییا طوفان و حمالت آفت و بیماری سیلسالی، حفظ خود در برابر بالیای طبیعی مانند خشک

 گیری خواهد داد.پذیری را کاهش چشمکشاورزی میزان آسیب
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ها به های انسانی و اجتماعی دارد که همه آندانش زراعت تأکید بسیار زیادی بر ارزش و اجتماعی: های انسانیارزش -7

بخش و جوانان در  انزنهای بیشتری برای شود که فرصتکند. این اتفاق باعث میمعیشت پایدار و امنیت غذایی کمک می

 وری افزایش یابد.فراهم شود و شانس بهره کشاورزی

حال، دارد. بااین جامعههای غذایی نقش مهمی در کشاورزی بخشی از میراث بشریت است و عادت فرهنگ و عادت غذایی: -۸

با بحران گرسنگی و برخی  های غذایی و فرهنگ وجود دارد. برخی کشورهادر بسیاری از نقاط جهان، اختالف زیادی بین عادت

ای هها خواهد گذاشت. مراکز مطالعاتی برنامهاند. این اتفاق تأثیر زیادی روی امنیت غذایی انسانرو شدهمزمن روبه چاقیدیگر با 

های پیش رو را برای بحران جهانهای غذایی دست اجرا دارند تا بتوانند با تغییر در عادت تحقیقاتی زیادی در این زمینه را در

 آماده کنند.

ف برای رسیدن به امنیت غذایی های مختلها در مقیاسجانبه دولتهای شفاف، پاسخگو و همهمکانیسم ها:مسئولیت دولت -9

تنها عاملی مهم برای عدالت اجتماعی است، بلکه برای ایجاد نه منابع طبیعیو  زمینبسیار ضروری است. دسترسی عادالنه به 

 گیر دارد.گذاری بلندمدت در بخش کشاورزی و رسیدن به امنیت غذایی نقش چشمانگیزه سرمایه

های محلی در خدمت کشاورزی است. این شامل حمایت از بازارهای محلی است که حلراه متقارن: اقتصادرسیدن به  -۱۰

 بخش هایدالل شدن کم هاست،واسطه تعداد کاهش دنبال به زراعت دانش. آوردمی پدید جامعه برای را پایدار و معیشت عادالنه

 کنندگان قرار خواهد داد.را با قیمت کمتر در اختیار مصرف مواد غذاییبرد و هم سود تولیدکنندگان را باال می هم کشاورزی
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 گزارشات جهانی
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

 ها کشاورزی محرکه زنان روآندایی برای شکستن سنت

 ورود زنان به عرصه های کشاورزی امنیت غذایی را افزایش می دهد 

توانست در کنار یکدیگر گاه نمیای است که تا چند سال پیش هیچدوکلمه« ماهیگیری»و « زنان» :مرتضی سیمیاری-جهان-ایانا

  .گویند ماهیگری شغل زنان نیستکاربرده شود. در روآندا میبه

ه داند و تنها بهای قدیمی در روآندا آب را مقدس میپذیرفته بودند که نباید ماهیگیری کنند؛ سنت را جالب آنکه زنان نیز این

شجاع  زناندهد تا وارد آب شوند تا بتوانند ماهیگیری کنند و صید و روزی خود را از دریا به دست آورند؛ اما برخی مردها اجازه می

 کند، سوار قایق کشاورزیتواند ای در دریاچه کیوو در ناحیه روسری ثابت کردند که یک زن هم میتابوها را شکستند و در جزیره

شروع به  ۲۰۱۰ای که چهار فرزند دارد. او از سال ساله ۳۸ماهیگیری کند. یکی از این زنان والریا مانیراگوها است. مادر شود و 

های فروخت؛ اما حاال او به مهارتگرفتند را میهایی که مردان از دریا میماهیگیری کرد. او تا پیش از شروع به صید در بازار، ماهی

بیشتری را به دست آورد. والریا در جزیره نومبو متولدشده است،  پولتواند نسبت به گذشته یافته و میستالزم برای صید ماهی د

برم و آن را دوست از ماهیگیری لذت می»گوید را رها کند تا بتواند به مادرش در مزرعه کمک کند. او می مدرسهاو مجبور شده 

ری گیرد تا یک تور ماهیگیوالریا یک روز تصمیم می« کسب کنم مناسبی درآمدتوانم دارم، زیرا هم برایم یک تفریح است و هم می

منطقه به او آموزش داده و حتی در  مردانرا برداشته و با آن به دریاچه برود و ماهیگیری را امتحان کند؛ جالب آنکه برخی 

خواهم مردها به من کمک بکنند، نمی»گوید کنند تا بتواند صید خود را از آب بیرون بکشد، اما ماریا میوزهایی به او کمک میر

ها نسبت به گذشته در روآندا تغییر کرده است. شوهر والریا نگهبان سنت« خواهم خودم یاد بگیرم و روی پای خود بایستمزیرا می

اند دشوهرم زمانی ماهیگیر بود، او می»گوید کند. والریا میعالقه همسرش نسبت به ماهیگیری حمایت مییک داروخانه است، او از 

 «خواهم ماهیگیری را شروع کنم.من عاشق دریاچه هستم و ماهیگیری را دوست دارم؛ او از ابتدا هم ناراحت نبود که من می

 زندگی بهبود  ها برایتغییر در سنت

ها چراغ را ها مسئول یک کار خاص هستند، برخی از آنرود. هرکدام آننفره از زنان به دریاچه می ۱۰والریا هرروز صبح یا یک تیم 

های ها ماهیرسانند. آنکنند و به قایق میکنند و دیگران هم ماهی را از آب خارج میدارند و برخی دیگر تور را پرتاب مینگه می

آورند تا فروخته شود. والریا در یک تعاونی محلی عضو شده که مردان کنند و به بازار میهایشان جمع میدر قایقکوچک ساردین را 

سادگی تغییر های قدیمی بهاین اتفاق سنتآورد. با به دست می دالر ۲۶کیلو ماهی حدود  ۱۵مؤسس آن هستند. او به ازای هر 

یک برنامه اشتغال جوانان وزنان را  FAO، ۲۰۱۵کرده و درآمدهای جدید شانس بهبود در زندگی را افزایش داده است. در سال 

 را افزایش اشتغالهای و فرصت شده  هامهارت توسعه های شغلی را بهبود بخشد تا منجر بهاندازی کرد تا دسترسی به فرصتراه

 دهد.

 بهبود ایمنی و بهداشت

که ویژه هنگامیتواند خطرناک باشد، بهماهیگیری می»دهد پرسیم؛ او پاسخ میهای ماهیگیری از والریا میکه درباره چالشهنگامی

یک ماهیگیر به خاطر وزش بادهای شدید به آب افتاد و  ۲۰۰۹در آوریل « شویم.رو میهای سنگین و بادهای شدید روبهبارانبا 

های بهداشت و روآندا خواسته تا دستورالعمل دولتفائو از « اگر جلیقه نجات داشتیم او زنده مانده بود»گوید غرق شد. والریا می

را های فائو را اجایمنی در محیط کار کشاورزی را اجرا کند تا امید به تولید در ساکنان محلی افزایش یابد. والریا حاال دستورالعمل
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 ایم کهکرد، حاال آموختهما را تهدید می سالمتکند و معتقد است، درگذشته لباس ماهیگیری و تورها بسیار کثیف بود و می

 خود حمایت مالی خانوادهتوانم بیش از گذشته درآمد داشته باشم و از اکنون می»گوید: استانداردهای الزم را اجرا کنیم. والریا می

« غذایی امنیت»این اتفاق توانسته « بخرم جاتسبزیهایم را به مدرسه بفرستم و با فروش ماهی، برنج، لوبیا و توانم بچهکنم، می

 زده افزایش دهد.زنان را در روآندای جنگ
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 گزارشات جهان
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

 نگاه سیاسی ریاض به سرمایه گذاری کشاورزی در عراق 

 کند گذاری میمیلیارد دالر در عراق سرمایه ۱۰۰عربستان 

گذاری کند. نجیب نجیب، نماینده مجلس عراق، عربستان سعودی در تالش است تا در بخش کشاورزی عراق سرمایه :جهان-ایانا

اعالم کرد: هیئت دولت عربستان سعودی هفته گذشته از عراق دیدار کرده با مقامات عراقی مالقات داشته ای شنبه در بیانیهروز پنج

گذاری در استان انبار با طرف عراقی، به توافق رسیده و قرار است ای برای سرمایهنامهاین هیئت با امضای قرارداد، تفاهم .است

نبال به د عربستان سعودیها، گذاری کنند. همچنین طبق شنیدهور سرمایهمیلیون هکتار در این کشهای سعودی تا یکشرکت

وگوهای اولیه در این خصوص با مسئوالن محلی در نجف نمونه در استان نجف است و گفت صنعتاجرای یک طرح کشت و 

 آغازشده است.

 اقرعهای اخیر و تالش ریاض برای نفوذ در و عراق طی ماه عربستانای به روابط در مقالهمدتی قبل  ترکیهنشریه ینی شفق چاپ 

 رد مشترک، اهداف به رسیدن و عراق و سعودی عربستان بین همکاری» کرده و نوشته است:از این کشور اشاره ایرانو خارج کردن 

 کشور صورت گرفته است. دو مقامات بین دیدارهایی باال سطوح در راستا همین در و است جریان در کوتاه زمانی

نشین این گذاری در عراق و بازسازی شهرهای سنیبرای سرمایه دالرمیلیارد  ۱۰۰بر  در این زمینه عربستان سعودی مبلغی بالغ

 اندخومی عراق در ایران نفوذ آنچه کردن خارج برای عربستان همچنین رمادی، تکریت و موصل هزینه خواهد کرد.کشور مانند فلوجه، 

ماه است که مسئوالن و مقامات بلندپایه عربستان و عراق  ۶حدود «هایی به کار بسته است.تالش جهان عرب به آن بازگرداندن و

هایی در حال انجام است. کارشناسان دیدارهایی داشته و در این دیدارها برای همکاری و رسیدن به یک هم پیمانی جدید تالش

ت نگاه فرص یک عنوانبه سعودی عربستان به اقتصادی صرفاً زاویه از عراق که است این مشکل تنها دوطرفه تعامل این در  معتقدند

 بیند.کند، اما ریاض از زاویه سیاسی این فرصت اقتصادی را فرصتی مضاعف در تعامل با بغداد میمی
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 گزارشات جهانی
 آیانا ۱۳۹۷/۰۱/۲۵

 تأثیر جنگ تجاری چین و آمریکا 

 ای در جنگ تجاری وجود ندارد هیچ برنده

دیگر حرف زدن کافی است، حاال ما در یک جنگ تجاری واقعی هستیم و من در »گوید: یک کشاورز آمریکایی می :جهان-ایانا

صورت متحده آمریکا معیشت من را بهدهد: اختالفات میان چین و ایاالتاو ادامه می« ام در آیووا در خط مقدم قرار دارم.مزرعه

اال رفته هایم بهای گمرکی جدید میان دو طرف باعث شده کمتر بتوانم محصوالتم را بفروشم و هزینهکند. تعرفهمستقیم تهدید می

 سنت ۴۰ نیز سویا قیمت و یافتهدالر کاهش ۱۲خوک  گوشتایی در ادامه میگوید: در این هفته قیمت این کشاورز آمریک .است

ا ی کشاورزی آالتماشین خرید برای باید اما به ارزش سویا آمریکا ضرر وارد شده است دالر میلیارد ۱.۷ دیگر معنای به شده، کم

 انبار کردن ذرت در سیلوها مبلغ بیشتری را پرداخت کنم.

ن( چی پول)واحد  یوانکاری قیمت برقرار است. مقامات آمریکایی بارها از دست چینلفظی تجاری میان آمریکا و  جنگهاست سال

پیدا کنند. تفاوت  کسری تجاری هاآمریکایی ۲۰۱۷ سال  در تا شده باعث اتفاق این و اندآن کشور شکایت کرده دولتتوسط 

 شکاف این میلیارد دالر بوده است. ترامپ اخیراً خواستار آن شد تا ۳۷۵و صادرات میان آمریکا و چین در سال گذشته  واردات

 .دیاب کاهش دالر میلیارد۱۰۰ تا حداقل

درصد  ۱۰درصد و آلومینیوم را تا  ۲۵را تا  فوالدهای واردات اعالم کرد تعرفه اسلوماه گذشته دونالد ترامپ با خروج از معاهده 

میلیارد دالر برای محصوالت آمریکایی افزایش تعرفه را در دستور  ۵۰دهد. در مقابل چین نیز در یک لیست بلند باال تا افزایش می

 کرد.درصد بر تعرفه گوشت خوک اضافه  ۲۵جات و آجیل و نیز درصد گمرکی میوه ۱۵عنوان نمونه کار قرارداد. به

اری ها اعتقاد دارند حتی پیش از آغاز جنگ تجطور مستقیم بر آنها تأثیر گذاشتهاست. آنها بهعرفهت این گویندکشاورزان آمریکایی می

 ربدت به بد از چیزهمه و هم وضعیت قیمت گوشت خوک مناسب نبود و حاال شرایط بسیار بدتر از گذشته هم شده ۲۰۰۳در سال 

و  تلویزیونمحصول چینی از جمله  ۱۳۰۰ها بر شنبه هفته گذشته در پاسخ به رفتار چینیت ترامپ روز سه.دولاست شدهتبدیل

 نظر در آمریکایی محصوالت برای هاچینی که است میلیاردی ۵۰ مرق از بیش اتفاق این مواد شیمیایی، تعرفه جدید اعمال کرد و

 .اندگرفته

 ییک. کرد خواهد اعالم تعرفه آمریکا هواپیمایی و خودروسازی صنایع بر ازجمله آمریکایی دیگر محصول ۱۰۰ بر چین نیز اعالم کرده

 یابد.دالر کاهش می ۲.۵اعمال کنند، قیمت هر کیلو سویا تا درصدی بر سویا را  ۲۵ها تعرفه گوید اگر چینین آمریکایی میکشاورزا از

 یشترب تولید باوجود و دارد جهانی پیامد یک اتفاق این و نیست سویا و خوک گوشت هاآن دغدغه تنها کشاورزان آمریکایی معتقدند

آمده به شدت خوشحال  از شرایط پیش آرژانتینو  برزیل یعنی آمریکا کشاورزی رقبای ها خواهد رسید.کمتری به آن درآمد

 یابد.ها به چین افزایش میخواهند شد زیرا میزان صادرات آن

 افیک قدربه امروز شرایط اما داند؛نمی کسهیچ ید:گومی شد؟ خواهد چه فردا که سؤال این به پاسخ در آمریکایی کشاورزان از یکی 

 این اما ایمشده محاصره تجاری جنگ یک توسط حاضر حال در ما. است گرفته قرار تأثیر تحت مزرعه در من وکارکسب و است بد

م شلیک سوی هجنگ واقعی به یک مانندبه. نباشم نگران توانمنمی» گوید:.رابرت لویس سفیر آمریکا در چین میخواهیمنمی را جنگ

 «کند.کنیم. البته نه با اسلحه بلکه تیرهای اقتصادی دو طرف را زخمی میمی
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 ورحض او کمپین در گیرد. مندهد، او گفته بود کارهای بزرگی صورت میگویند: ترامپ هیچ کاری انجام نمیکشاورزان آمریکا می

جمهور به وعده خود عمل کند و با یک سری ه است. امید من آن است که رئیسدنش ایجاد تغییری اما کردم حمایت او از و داشتم

های اقتصادی را افزایش داده ها بازارها را بهشدت تکان داده و هزینهمذاکرات ماهرانه شرایط را تغییر دهد. تا اینجای کار اعمال تعرفه

 بیشتری کاهش  درآمدها شود، زیاد بازهم هاتعرفه و کند ه پیدااست. برای همین نیاز به مذاکره داریم؛ زیرا اگر جنگ تجاری ادام

 این از او شاید. کند عمل استادانه، مذاکره اش مبنی بر ایجادجمهور به وعدهدهد: امیدوارم رئیس.این کشاورز ادامه میکندمی پیدا

 های اقتصادی دریافتقبالً بازارها را تکان دادند و هزینه هاآن. درآمد اجرا به حالتابه جدید هایتعرفه از بسیاری. بیاید بیرون غفلت

نیز در « NAFTA» نفتا پیمان حاضر حال در. ببرد بین از را هاآن تولید زنیچانه دورۀ یک شاید. هستند تهدید اند، اما اکنونکرده

آمریکایی خراب خواهد شد. دیگر مهم نیست چه نامه سقوط کند، تمام کشاورزی مرحله مذاکرات مجدد قرار دارد و اگر این موافقت

ها بین بودم، زیرا باوجودآنکه قیمتبالیی بر سر جنگ تجاری چین و آمریکا بیاید. برای مدتی درباره این سیاست کشاورزی خوش

جود ر جنگ تجاری ود ایهبرند هیچ زیرا بود، نگران باید حاال اما پایین آمده بود، اصالحات مالیاتی باعث رونق گرفتن بازار شده بود

 ندارد.

http://www.iana.ir/%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴%D-۸%AC% 
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 گزارشات جهانی
 ایران اکونا - ۱۳۹۷فروردین / /  ۲۲چهارشنبه , 

 های چندملیتیانحصار شرکتبذر محصوالت کشاورزی در 

در پی حمایت از حقوق مالکیت این  upovشرکت اول تولید بذر قرار دارد و کنوانسیون ۱۰درصد صنعت بذر جهان در اختیار  55

های بذر بومی کشورها به بهانه نداشتن استاندارد تولید، ها سبب محدودیت برای بذر خود مصرفی در دنیا، از بین بردن گونهشرکت

 .شودواردات بذر و وابسته سازی کشورها برای تأمین بذر می افزایش هزینه

های زیادی برای برخی از کشورها ایجاد کرده است. با این حال گیری داشته و چالشطی سه دهه اخیر صنعت بذر دنیا تحول چشم

برای درک بهتر این موضوع ضروری است، ابتدا اهمیت صنعت بذر در خیلی از کشورها همچون، کشور ما به خوبی درک نشده است. 

 .ذینفعان اصلی تولید و تجارت بذر در دنیا شناسایی شده و روند تولید جهانی بذر بررسی شود

 (Agri-Food Chain) غذا -وزن اقتصادی صنعت بذر در زنجیره کشاورزی

پیکر چندملیتی، بازیگران اصلی بذر در دنیا هستند. غولهای شود و شرکتصنعت جهانی بذر اغلب توسط چند شرکت خاص اداره می

میلیارد  ۲۷میلیارد دالر آمریکا بوده که از این میزان مبلغ  ۵/۴۸ارزش تجاری بذر در دنیا برابر با  ۲۰۱۶های سال بر اساس گزارش

شرکت اول تولید بذر قرار ۱۰درصد صنعت بذر جهان در اختیار  ۵۵شرکت اول اختصاص داشت. بر این اساس بیش از ۱۰دالر به 

غذایی شامل بذر، سموم کشاورزی؛ فرآوری غذا؛  -های مختلف زنجیره کشاورزیاول بخش شرکت۱۰( میزان فروش ۱نمودار).دارد

 های دیگر کم استدهد. اگرچه سهم صنعت بذر نسبت به حوزهنوشیدنی ها و تنباکو؛ توزیع مواد غذایی و دارو و سالمت را نشان می

غذایی محسوب  -غذایی( اما با توجه به اینکه بذر پایه زنجیره کشاورزی -ود یک درصد از کل ارزش تجاری زنجیره کشاورزی)حد

 .های امنیت غذایی استشود، لذا این نهاده فناورانه یکی از مهمترین مؤلفهمی

 پیکر و مبدأ آنهاهای بذر غولشرکت

ه برگرفته ی کهایشرکت اول، دسته شوند؛ بر اساس فعالیتشان به سه دسته تقسیم میشرکت بذر در دنیا وجود دارد که  ۷۵۰۰حدود 

ای ههای نابرابر در اصالح گیاهان و فعالیتهای بذر دنیا بوده که دخالتها بزرگترین شرکتاین شرکت .از صنایع شیمیایی هستند

 .بذر دارند

 .های بزرگ حفظ کننداند جای خود را در بین شرکتذشته توانستههای کوچک و متوسط بذر که طی چند دهه گدسته دوم، شرکت

زرگ های بها برای شرکتاند؛ این شرکتهای بسیار کوچک که برای تولید بذر محصوالت محلی تخصص یافتهدسته سوم، شرکت

ال صلی تولید بذر دنیا در سها جذاب نیستند. بر اساس میزان فروش سالیانه، یازده شرکت اتولید کننده بذر ذرت، سویا و سبزی

، (فرانسه)  Limagrain، (سوئیس) Syngenta، (آمریکا) DuPont، (آمریکا) Monsanto :به ترتیب شامل ۲۰۱۶

Dow  (فرانسه) ،KWS (آلمان) ،Bayer (آلمان) ،Dif Trifoliun (دانمارک) ،Sakata (ژاپن) ،Rijk Zwaan ( )هلند

 .(۲)نموداردانمارک( هستند  -آلمان) BASFو 

گذاری اندازی کرده و در این بخش سرمایهکردند، بخش تولید بذر را راهکش تولید میچند شرکت مواد شیمیایی که آفت ۱۹۹۰در دهه 

ک های تحقیق و توسعه و ثبت ی گذاری در بخش بذر انتظار بازدهی بهتر بود. با توجه به اینکه هزینهکردند. یکی از دالیل سرمایه

 .گذاری برای تولید بذر افزایش یافتجدید بسیار بیشتر از تولید بذر بود لذا سرمایهکش آفت

 (The Big Six) "شش بزرگ"های معروف به شرکت
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آلمان( به همراه ) Bayer آمریکا( و) Dow، (سوئیس) Syngenta، (آمریکا) DuPont، (آمریکا) Monsanto پنج شرکت

شش شرکت » The Big Six کند( معروف به گروهگذاری میروی تولید بذر سرمایه آلمان( ) که در حال حاضر) BASF شرکت

 .(۳نمودار)های تجاری در زمینه تولید سموم و بذور کشاورزی هستند بزرگترین شرکت« بزرگ

 هایاند، در حالی که شرکتبخش عمده فروش خود را به تولید بذر اختصاص داده DuPont و Monsanto هایشرکت

Syngenta ،Bayer ،Dow  و BASF شش شرکت »های عضو رسانند. برخی از این شرکتها را به فروش میکشعمدتاً آفت

براین، کنند. بناهای مختلف صنایع شیمیایی غیر از بخش کشاورزی مانند دارو و بخش مواد شیمی پایه فعالیت میدر بخش «بزرگ

 .ز بذر دارندهای غیر اهای اصلی بذر فعالیتتعدادی از شرکت

 های تولید بذرترند شرکت

سال اخیر به صورت معنی دار افزایش یافته است.  20اول تولید بذر طی  شرکت ۵شود ترند ( مشاهده می۴طور که در نمودار )همان

 .است GM بوده که مربوط به تولید بذور ۲۰۰۰شرکت اول تولید بذر از سال  ۵افزایش قابل توجه ترند 

مرور طی یک دهه خود را در پیکر بذر تولید شدند و بههای غولتوسط شرکت  GM های بذوردهه پیش اولین نسلدر حدود دو 

اختصاص دارد. همچنین،   GM درصد از صنعت تجارت جهانی بذر به بذور ۳۰طوری که امروزه صنعت بذر دنیا جا انداختند به

 .ها با یکدیگر است، ناشی از ادغام شرکت۲۰۱۶شرکت بزرگ بذر در سال  ۵افزایش با شیب زیاد، ترند 

 ۲۰۱۵پیکر بذر به منظور تسلط بیشتر بر بازار جهانی بذر ادغام شدند. در سال های غولاغلب شرکت ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۵های در سال

که یک شرکت  ChemChina شرکت چینی ۲۰۱۶باهم ترکیب شدند. در سال  DuPont-Pioneerو   Dow هایشرکت

 آلمان شرکت Bayer شرکت ۲۰۱۶همچنین، در سال  .میلیارد دالر خرید ۴۳را با مبلغ  Syngenta یایی است شرکتمواد شیم

Monsanto  ی هاها برخی معامالت بین شرکتمیلیارد دالر خریداری کرد. با توجه به چند ملیتی بودن این شرکت ۶۶را با مبلغ

شکل گرفت که در حال  (The Big Four) به بعد چهار گروه بزرگ ۲۰۱۷ فوق همچنان در حال انجام است. بنابراین، از سال

 .(۴ نمودار) دارند اختیار در درصد تجارت جهانی بذر را  ۴۰حاضر بیش از 

 های تولید بذرادغام شرکت

 The Big Four های تولید بذر و ایجاد گروه موسوم بهادغام شرکت -۴نمودار

 بندیجمع

 دنبال به همواره ها تجارت جهانی بذر در اختیار تعداد محدودی شرکت چندملیتی است. این شرکتبخش عمده صنعت تولید و 

 .کنندمی استفاده مختلفی ابزارهای از هدف این به رسیدن برای و هستند بذر جهانی تجارت از خود سهم افزایش

د. برخی کننح و تولید تجاری بذرهایی با عملکرد باال میآوری بذرهای بومی مناطق مختلف دنیا، اقدام به اصالهای فوق با جمعشرکت

ها رکتکند. این شکش یا سوم مخصوصی نیاز دارد که خود شرکت سم مورد نظر را نیز تولید میها آفتاز ارقام تولید شده این شرکت

طی زیادی در کشورهای وارد کننده های انسانی و زیست محیعالوه بر کسب درآمد کالن از محل فروش بذر و سموم شیمیایی، آسیب

 .کش رانداپ توسط شرکت مونسانتو یک مثال از این ادعا استگذارند. تولید رقم سویا با عملکرد باال و مقاوم به علفبذر، بر جای می

 (Inteational Agency for Research on Cancer) المللی تحقیقات سرطانهای آژانس بیندر حالی که طبق گزارش

یابی کشاورز به عملکرد باال بذر و سم رانداپ تولیدی خود را به زا است، ولی این شرکت به بهانه دستف سم رانداپ، سرطانمصر

گذارد. یکی دیگر از ابزارهای سلطه فروش رسانده و عالوه بر کسب سود کالن تهدیدهای زیستی در کشورهای هدف برجای می

 .است (UPOV) المللی حمایت از ارقام جدید گیاهیذر، کنوانسیون بینهای چندملیتی بر تجارت جهانی بشرکت
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هایی دچار تغییرات شد. اهداف اصلی کنوانسیون اعمال محدودیت ۱۹۹۱و  ۱۹۷۸های تصویب و در سال ۱۹۶۱این کنوانسیون در سال 

بهانه نداشتن استانداردهای الزم برای تولید، های بومی کشورها به برای بذر خود مصرفی در مناطق مختلف دنیا، از بین بردن گونه

 .های واردکنندگان بذر و وابسته سازی بیش از پیش کشورها برای تأمین بذر مورد نیازشان استافزایش هزینه

 ینا بنیان دانش هایشرکت از حمایت بر عالوه است ضروری کشاورزی -بنابراین، با توجه به اهمیت صنعت بذر در زنجیره غذایی

و سموم شیمیایی بر سالمت جامعه و  GM یک از بذور هر مصرف ثانویه آثار خود، تحقیقاتی دستاوردهای رسانی بازار جهت خشب

 .زیست به دقت مورد بررسی قرارگیرد و در صورت مشاهده عدم سالمت، از واردات و مصرف در کشور جلوگیری کرد محیط

http://iranecona.com/۸۳۰۰7/%D۸%A۸%D۸%B۰%D۸% 
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