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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرگزاری فارس – 11/10/1397تاریخ : 

جویی آب در معرفی کشاورزان نمونه توجه به کشاورزی حفاظتی و صرفه  
کشاورز نمونه  1۵۸ رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مراسم معرفی کشاورزان نمونه اعالم کرد: در انتخاب

ت مسائل بهداشتی و تولید محصول سالم شده استجویی در مصرف آب، رعایامسال ،توجه ویژه به کشاورزی حفاظتی، صرفه .  
های ملی بخش کشاورزی از وسومین دوره انتخاب و معرفی نمونهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز در سی

لن فجر بردار نمونه کشوری تقدیر به عمل آمد. مراسم تقدیر با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسئوالن کشور در سابهره 15۸
  .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد

کاظم خاوازی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ابتدای این همایش اعالم کرد 
نفر رسیده است 15۸ها به مونههای گذشته تقریبا سه برابر شده و تعداد نهایی که امسال انتخاب شده، نسبت به سالتعداد رشته .  

جویی در مصرف آب، رعایت مسائل های امسال توجه ویژه به کشاورزی حفاظتی، صرفهدر انتخاب معاون وزیر جهاد کشاورزی
  .بهداشتی و تولید محصول سالم شده است

الی آنها در این بخش بوده استهای مهم این دوره توجه ویژه به زنان روستایی و اقدامات اشتغوی همچنین گفت: از ویژگی .  
  .خاوازی همچنین گفت: در حوزه زراعت مهمترین توجه ما در کشاورزی حفاظتی و نشایی و محصول سالم بوده است

های امسال در حوزه زراعت، باغبانی و دام و طیور دو رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکید کرد: تعداد نمونه
برابر شده است 5تا  4در صنایع تبدیلی، بازرگانی، جنگل و آبزیان هم  برابر شده و .  

های کشاورزی را به شرح زیر اعالم کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی منتخبان نمونه در زیربخش :  
 1۸شاورزی نفر، ترویج و آموزش ک 14نفر، شیالت و آبزیان  20نفر، دام، طیور و عشایر  25نفر، باغبانی  26در حوزه زراعت 

نفر، مکانیزاسیون  15نفر، آب و خاک  13نفر، منابع طبیعی و آبخیزداری  2نفر، امور اراضی  10های بخش کشاورزی نفر، تشکل
نفر، صنایع تبدیلی و تکمیلی و اموربازرگانی  2  نفر و محصوالت گواهی شده سالم و ارگانیک سه نفر بوده است 10

  خبر لینک
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 آب 
 ایرنا  – 12/10/1397تاریخ : 

 پنج سال تا بروز فاجعه عمومی آب در کشور فاصله داریم
سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: فقط پنج سال تا بروز فاجعه عمومی آب در  -ایرنا  -مشهد 

است سال سوء تدبیر در این زمینه 50کشور فاصله داریم که ناشی از  . 

ید محمد حسین شریعتمدار چهارشنبه شب در همایش ملی مدیریت آب در شرق کشور که در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن س

  .خراسان رضوی برگزار شد افزود: با این حال ساماندهی، ترمیم و احیای منابع آب کشور امکان پذیر است
ل نرسیده ایم و فاقد یک راهبرد جامع، فراگیر و ملی با زمان بندی مناسب و وی اظهار داشت: هنوز به اراده کافی برای حل این مشک

 .مورد وفاق حاکمیت و بخش خصوصی در این زمینه هستیم
درصد کسری  21دبیر طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمین مدیریت منابع آب ایران نیز در این همایش گفت: خراسان رضوی 

به خود اختصاص داده است که رقم بسیاری است مخزن آبهای زیرزمینی کشور را . 
میلیارد متر مکعب از سفره های آب زیرزمینی  ۸.5عبدهللا فاضلی افزود: در استانهای سه گانه خراسان و سیستان و بلوچستان ساالنه 

 .برداشت می شود که این رقم باید حداکثر پنج میلیارد متر مکعب باشد
متر افت در آبخوانهای این چهار استان شرقی کشور هستیم وی ادامه داد: ساالنه شاهد نیم . 

وی اظهار داشت: دولت و سایر قوا به تنهایی نمی توانند مشکل کمبود آب کشور را حل کنند و راهی جز مشارکت ذینفعان برای 
 .تحقق این امر وجود ندارد

نتقال آب از دریای عمان به خراسان رضوی گفت: شما یک استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران نیز در این همایش با اشاره به طرح ا
کشور را نشان دهید که آب را شیرین کرده باشد و برای مصرف آن را به هزار کیلومتر آن طرف تر انتقال داده باشد آن وقت این 

کیلومتری بوده است 100کار را انجام دهید، حداکثر انتقال آب شیرن در دنیا تا  . 
یزدی افزود: آب باید قیمت گذاری واقعی شود و هر وقت آب را به قیمت جهانی خرید کردید می توانید به انجام محمد حسین پاپلی 

  .چنین طرحهایی فکر کنید
رئیس کمیسیون کشاوری، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی نیز گفت: ریشه های فقر در استان سیستان و بلوچستان در 

ست و آنچه در شرق کشور از فقر و ناکامی و تنگدستی مشاهده می شود معلول سیاستهای نادرست توسعه بخشهای دیگر کشور ا
درصد بودجه کشور بودجه شرکتهای دولتی است و یک چهارم بودجه باقیمانده کشور بودجه  74توسعه ای است از جمله اینکه 

ولت می شودبخشهای دیگر است که تازه یک سوم آن هم صرف حقوق و دستمزد کارکنان د . 
 .احمد علی کیخا افزود: منافع ملی ما به درستی تعریف نشده است و به همین علت است که سیستان و حوضه هریرود فدا می شود

 .وی گفت: آب باید اولویت همه امور کشور باشد
براساس نگاه آمایش سرزمینی  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این همایش گفت: در کشور ما هیچ گاه

  .برنامه های توسعه اجرا نشده است در حالی که با این تنوع طبیعی و اقلیمی کشور نمی شود نسخه واحدی برای تمام کشور نوشت
غالمحسین شافعی افزود: در نتیجه به وضع کنونی گرفتار شده ایم که هنوز هم به قوت خود باقی است به عبارت دیگر اشکال کار 

 .خیلی ریشه ای تر از آن است که بتوان بدون نگاه به بقیه عوامل، مشکل آب را حل کرد
وی ادامه داد: ما برنامه نداریم و تمام حرکتهایمان با چشمهای بسته انجام می شود به عنوان مثال در استان خراسان رضوی در اکثر 

ی را توسعه می دهیم که آینده خطرناکی در پیش داریمروستاهایی که آب آشامیدنی آنها با تانکر تامین می شود صنایع . 
ما هنوز رویکرد توجه به مدیریت آب پیدا نکردیم و توسعه  :معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز در این همایش گفت

 .باغات هم نشانه این ادعاست که ما هنوز در فضای پرآبی زندگی می کنیم
نونی به هیچ وجه تنها تمرکز به مساله تامین آب راه حل برون رفت از بحران کم آبی نیست بلکه عباس کشاورز افزود: در شرایط ک

باید با تمرکز بر رفع و حل مسائل مرتبط با ناپایداری منطقه و مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و اصالح زیرساختها برای برون رفت 
 .از بحران آب در شرق کشور اقدام نمود

اید مدیریت منابع آب را از طریق مدیریت تقاضا ارتقا داد و خط قرمز همه باید بهره وری باشد یعنی هر جا بهره وی ادامه داد: ب
 .وری کمتر باشد اجازه زراعت و کاشت داده نشود

اهش مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای کشور نیز در این همایش گفت: راهکارهای تامین آب منجر به ک
 .مصرف آب نمی شود و این راهکارها فقط باید تا زمانی که ناپایداری در منابع آب ایجاد نشده دنبال و پیگیری شود

دکتر بنفشه زهرایی افزود: هم اکنون کاری از دست دولت جز کاهش تلفات مصرف آب و افزایش ظرفیت تامین آب بر نمی آید و 
اید توسط بخش خصوصی انجام شوداصل اقدام یا همان سازگاری با کم آبی ب . 
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وی ادامه داد: ایجاد سازمانهای مدیریت آبریز در وزارت نیرو در حال پیگیری است که در این سازمانها بر مشارکت ذینفعان از 
 .جمله فعاالن بخش کشاورزی تاکید می شود

کل کشور افزایش یافته و از جمله در خراسان  سرپرست مرکز اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور نیز در این همایش گفت: دما در
درجه سانتیگراد نسبت به دوره پایه افزایش داشته است 1.1رضوی دما  . 

ایمان بابائیان افزود: به نظر می رسد در آینده رفتار بارشها به صورت سنگین و سیل آسا خواهد بود که در مدیریت آب باید به این 
 .مساله توجه شود

پیش بینی می شود در آینده بدترین وضعیت اقلیمی را منطقه زاگرس از نظر افزایش دما و کاهش باران داشته باشدوی ادامه داد:  . 

دنخستین همایش ملی مدیریت آب در شرق کشور توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار ش . 
 

 ک خبر لین
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 آب 
 ایرنا  – 13/10/1397تاریخ : 

 سرعت تهدید کم آبی بیشتر از اجرای طرح های آبیاری نوین
برآیندها نشان می دهد سرعت تهدید کم آبی و خشکسالی بیشتر از اجرای طرح های آبیاری نوین در کشور است و  -ایرنا -اصفهان

این مشکل بخش کشاورزی، با تخصیص اعتبارات کافی و بموقع، ارایه تسهیالت مناسب و تجهیزات استاندارد، گامی باید برای رفع 
 .اساسی برداشت

به گزارش ایرنا، با توجه به شرایط اقلیمی و بازدهی پایین آبیاری سنتی در کشور، تشویق و ترغیب کشاورزان برای ترویج آبیاری 
استمدرن، امری اجتناب ناپذیر  .  

به گفته مسووالن امر، چهار میلیون هکتار از اراضی کشاورزی باید به سامانه های نوین آبیاری مجهز شود که در این زمینه برنامه 
هزار هکتار از اراضی اجرا خواهد شد 400ده ساله ای تدوین شده که در صورت تخصیص منابع، این طرح ساالنه در سطح  .  

وجه به آمار ساالنه و ادامه وضع نامناسب کم آبی در فالت ایران آیا باید سال ها منتظر بود تا این طرح حال پرسش این است که با ت
 به کندی انجام شود؟ 

آیا صالح نیست مسووالن امر، اجرای طرح آبیاری نوین را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار بخش کشاورزی قرار دهند تا 
  هر چه زودتر به اتمام برسد؟

درصد اراضی آبی با روش های سطحی آبیاری می شوند که از راندمان آبیاری کمتری برخوردار هستند؛  ۸5در ایران بیش از 
  .کشاورزی ایران هنوز سنتی باقی مانده چون بارزترین نشانه آن یعنی وابستگی بیش از حد به بارندگی را در خود حفظ کرده است

درصد  15درصد از طریق دیم صورت می گیرد و  10زی از طریق کشت آبی بوده و فقط درصد تولیدات کشاور 90در ایران 
درصد بقیه به صورت دیم کشت می شود اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذای  ۸5زمین های کشاورزی در جهان، آبی بوده و 

شودمردم بر روی کره زمین از زمینهای آبی برداشت می  .  
ای و بارانی انجام می شودآبرسانی به کشتزار و باغ با تجهیزات تحت فشار به دو شکل قطرهنوین به معنای  آبیاری .  

برآیندها نشان می دهد سفره های زیرزمینی کشور ساالنه حدود هفت تا هشت میلیارد مترمکعب بیالن منفی دارند که به همین منظور 
د مترمکعب در منابع آبی کشور تا پایان برنامه ساالنه صرفه جویی شودمیلیار 11در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده حداقل  .  

با افزایش راندمان آبیاری می توان حجم قابل توجهی از منابع آب را به چرخه تولید بازگرداند و بخش بزرگی از نیازهای آب 
  .کشاورزی و سایر بخشها را از این طریق برآورده کرد

ی آبیاری نوین عالوه بر جلوگیری از تلفات آب، باعث باال بردن کیفیت تولید در واحد سطح می شود روش ها :کارشناسان می گویند

درصد است 95درصد و در آبیاری قطره ای  70به طوری که راندمان آبیاری بارانی  .  
با این شکل آبیاری می این در حالی است که با روش آبیاری مزارع به شکل سنتی، روشی که بیشتر زمین های کشاورزی در کشور 

درصد است 40شوند حتی با صرف هزینه های گزاف تسطیح اراضی راندمان آبیاری  .  
به تأکید کارشناسان، استفاده از روش های مدرن آبیاری در صورتی که اصولی و استاندارد پیاده شده باشد می تواند با بهره وری باال 

والت در واحد سطح شود. همچنین باعث افزایش درآمد کشاورز و در نهایت باعث افزایش سطح زیرکشت و افزایش تولید محص
  .ارتقای کیفی زیست خانوارهای روستایی می شود

با وجود خشکسالی های پیاپی، کاهش نزوالت آسمانی و افت قابل توجه سطح آب زیر زمینی در سال های اخیر و صرفه جویی و 
آبیاری در ابعاد مختلف بخش کشاورزی بیش از پیش احساس می شوداستفاده بهینه آب، ضرورت اصالح روش های  .  

به تأکید کارشناسان، خشکسالی واقعیت اقلیم ایران است؛ این پدیده بنا به اظهار کارشناسان به دلیل رشد نیازهای آبی کشور در بخش 
  .های مختلف در سال های آتی نیز شدت خواهد یافت

میلیارد مترمکعب  ۸3میلیارد مترمکعب است که از این مقدار حدود  130آب تجدیدپذیر کل ایران طبق آمارهای رسمی میزان منابع 
درصد( به بخش خانگی و بقیه به بخش صنعت و نیازهای متفرقه  6میلیارد مترمکعب ) 5.5درصد( به بخش کشاورزی،  93)آن 

  .دیگر اختصاص دارد
ه در معرض خشکسالی شدید قرار دارد، در بازه کشوری است ک 45ایران دارای رتبه چهارم از بین  ماه اخیر منتهی به تیرماه  120

درصد مساحت ایران به خشکسالی  97سال جاری،  « دچار شده است و همین موضوع وضع ذخیره آبی کشور « انباشته و بلندمدت

دهدرا در مناطق مختلف را نشان می .  
درصد  5.5رجات مختلف خشکسالی بلند مدت مواجه هستند که از این میان درصد از مساحت کشور با د 97بر این اساس، حدود 

درصد با خشکسالی بسیار شدید را تجربه  13درصد خشکسالی شدید و  50درصد دچار خشکسالی متوسط ، 2۸.5خشکسالی خفیف، 
حی از شرایط نرمال هستنددرصد ترسالی متوسط و بقیه نوا 1کنند و فقط سه درصد از مساحت کشور دارای ترسالی ضعیف و می .  
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درصد آب  40به گفته بسیاری از کارشناسان، کشور به شرایط ورشکستگی آبی رسیده است و در حالی که اجازه مصرف بیش از 
کنددرصد از آب تجدیدپذیر خود را مصرف می  110تجدیدپذیر در دنیا داده نشده، اما ایران  .  

میلیارد متر مکعب است که این زنگ خطری برای  97میلیارد متر مکعب و میزان مصرف  ۸۸در واقع میزان آب تجدید پذیر کشور 
  .منابع آبی کشور است

سال اخیر بی سابقه است و ایران همچنان در مرحله خشکسالی آب و هوایی  70خشکسالی کشور بنا به اظهارات مسووالن امر در 
ی و کمبود آب های زیرزمینی و سطحی مواجه می شویمقرار دارد، در این نوع خشکسالی با کم شدن نزوالت جو .  

 112، 2025کشور ایران باید بتواند برای حفظ وضع فعلی خود تا سال  (IWMI)بر اساس گزارش موسسه بین المللی مدیریت آب

امیدنی، کشاورزی، درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید؛ تحقق این مهم نیازمند مدیریت هوشمندانه مصرف آب در بخش آش
  .خانگی و صنعت است

بنابر این در چنین شرایطی تدبیر آسان، حیاتی و زودبازده، حفظ و استفاده بهینه از منابع آب موجود است؛ از آنجا که مصرف آب در 
ریزی بخش کشاورزی بسیار بیشتر از سایر بخش هاست، بهره وری مصرف آب در این بخش از مهمترین شاخص های در برنامه 

  .های کالن مصرف اصولی آب به شمار می رود
با وجود پیشرفت فناوری و استفاده از شیوه های نوین آبیاری در کشاورزی جهان، هنوز در ایران و بسیاری از کشورها حتی 

  .کشورهای پیشرفته، بخش عمده ای از اراضی کشاورزی با روش های سطحی و سنتی آبیاری می شوند
جود تجهیز هر هکتار از اراضی به سامانه های نوین آبیاری حدود بر اساس آمار مو  ۸5میلیون لایر هزینه دارد که دولت  100

درصد را پرداخت می کند که به این ترتیب فرصت خوبی برای کشاورزان 15درصد آن را به صورت بالعوض و بهره بردار فقط 
  .برای استفاده از این دانش در بهره وری بهتر از آب است

 70درصد افزایش یافته و به عبارتی از حدود  44درصد به  37در چهار سال گذشته بنا به اظهارات مسووالن، بازدهی آبیاری از 
میلیون تنی  21میلیارد متر مکعب آب کشاورزی تخصیص یافته، نزدیک به پنج میلیارد متر مکعب مصرف آب کاهش یافته و رشد 

ر به دست آمده استتولیدات کشاورزی با مصرف آب کمت .  
درصد است؛ توسعه سامانه های نوین آبیاری، توسعه کشت  ۸0تا  70بازدهی مطلوب آبیاری در جهان بر اساس استناد منابع بین 

 های گلخانه ای، نشاکاری به جای بذرکاری و استفاده از آبیاری الگو و زیرسطحی در زراعت که موجب جلوگیری از تبخیر آب می
مل مؤثر در افزایش بازدهی آبیاری بوده استشود از عوا .  

 
هزار هکتار به سامانه آبیاری تحت فشار تجهیز می شود  400ساالنه  **  

میلیون دالر برای اجرای  50معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در سال جاری یک میلیارد و « علیمراد اکبری»به گفته 
رزی اختصاص یافته استهای نوین آبیاری در اراضی کشاو سامانه .  

به توسعه  95میلیون دالر سال  500میلیون دالر سال گذشته و  300میلیون دالر این اعتبارات در سال جاری،  250وی افزود: 
های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی کشور اختصاص یافته استسامانه  .  

هزار میلیارد  10ارات داخلی )بودجه عمومی دولت( امسال حدود معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: از محل اعتب
میلیارد لایر به تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه های آبیاری نوین اختصاص یافت که حدود  ۸00هزار و  22لایر، سال گذشته 

  .هفت هزار میلیارد لایر آن تخصیص داده شده است
از اراضی کشاورزی کشور به سامانه آبیاری نوین با رویکرد آبیاری میکرو تجهیز  هزار هکتار 2۸0وی با بیان اینکه سال گذشته 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سامانه  200شدند، افزود: امسال با اعتباراتی که به این بخش اختصاص یافته، بیش از 
  .آبیاری نوین تجهیز می شوند

هزار هکتار سامانه آبیاری تحت فشار در صورت تامین اعتبار در کشور وجود دارد که  400اکبری ادامه داد: ساالنه ظرفیت اجرای 
  .این مهم نقش مهمی در کاهش و صرفه جویی مصرف آب کشاورزی به همراه دارد

داد وی از پیشنهاد اختصاص یک درصد اعتبارات اجرای سامانه آبیاری نوین به آموزش و ترویج این سامانه در بین کشاورزان خبر 
اکنون در طرح های بزرگ مشاور و پیمانکار به مدت یک سال در محل اجرای طرح برای آموزش به بهره برداران  :و گفت

  .حضور می یابد
اکبری اظهار کرد: ایران یکی از کشورهای پیشرو در حوزه اجرای سامانه آبیاری نوین و تحت فشار است و ساالنه تجهیزات 

کتار اجرای سامانه آبیاری تحت فشار در کشور تولید می شودهزار ه 500موردنیاز حدود  .  
هزار هکتار  130هزار هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی کشور اجرا شده و بیش از  60از ابتدای سال جاری تاکنون 

فشار در آبخور شبکه های مدرن نیز در دست اجراست که به گفته مسووالن امر پیش بینی می شود با استفاده از توسعه آبیاری تحت 
هزار هکتار افزایش یابد 300این میزان به  .  
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وری آب ساالنه شش درصد و در کارشناسان می گویند با اجرای برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید، بهره 
گرم محصول تولید  920مکعب آب حدود به ازای مصرف هر متر  92درصد افزایش یافته است؛ به طوری که در سال  30مجموع 

کیلوگرم به ازای مصرف هر مترمکعب آب رسیده است 1.320گرم افزایش به  400شد که این میزان با می .  
با افزایش  92هزار هکتار در سال  290های نوین آبیاری از یک میلیون و  با حمایت های دولت سطح اراضی تجهیز شده به سامانه

هزار  100هزار هکتار رسید و بر اساس برنامه، تا پایان سال جاری به دو میلیون و  ۸24به یک میلیون و  هزار هکتاری 534
  .هکتار افزایش خواهد یافت

در کنار اهمیت بسیار باالی بخش کشاورزی در توسعه و خودکفایی کشور، کشاورزی در استان اصفهان همواره به عنوان یک بخش 
درصد اشتغال اصفهان و هشت درصد تولید ناخالص ملی در 11آنجا که بر اساس آخرین گزارش ها، حدود پویا مطرح بوده است؛ تا 

  .استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد
میلیارد لایر اعتبار و  700طرح با هشت هزار و  137در چهار سال گذشته، دو هزار و  هزار فرصت شغلی جدید در بخش  10

هزار هکتار زمین کشاورزی مرغوب، تولید شش میلیون تن محصوالت مختلف کشاورزی و  400جود کشاورزی استان ایجاد شد، و
  .وجود کشاورزان باتجربه از مهمترین ویژگی های کشاورزی اصفهان است

درصدی محصوالت صادراتی این بخش، دلیل دیگری بر اهمیت استمرار  ۸3های نوین آبیاری و  درصدی اجرای شیوه 53رشد 

کشاورزی در اصفهان استحیات  .  
برکات بخش کشاورزی از یک سو و مواجه بودن این استان با پدیده خشکسالی و افت شدید منابع آبی از سوی دیگر، ضرورت 

  .مدیریت مصرف آب در این بخش را بیش از پیش آشکار کرده است
جه به خشکسالی دهه اخیر و کمبود آب، اکنون در هزار هکتار زمین های کشاورزی است که با تو 56۸استان اصفهان دارای حدود 

هزار هکتار از این زمین ها زراعت انجام می شود 270کمتر از .  
درصد زمین های کشاورزی استان اصفهان مجهز به سیستم های آبیاری  15این در حالی است که به گفته مسؤوالن، تاکنون کمتر از 

  .نوین شده اند
یک سوم دنیاست و در استان اصفهان یک دوم کشور است؛ در طول چند سال خشکسالی این میزان نیز میانگین بارندگی در ایران 

کاهش یافته و با تغییر اقلیم صورت گرفته، مناطق خشک، خشکتر و مناطق مرطوب، مرطوبتر شده که این امر به خشکی اقلیم 
  .افزوده است

نیازمند برنامه ریزی تخصصی و اصولی برای توسعه کشاورزی مدرن و کنترل  به باور کارشناسان امر با توجه به این شرایط استان
  .مصرف آب به صورت توأمان است؛ زیرا استقرار سامانه های نوین آبیاری یکی از شاخص های کشاورزی مدرن است

رود؛ یکپارچه سازی اراضی به به تأکید آنان، کشاورزی و دامپروری باید به سمت روش های نوین که به حداقل آب نیاز دارند، پیش 
  .منظور کشت محصوالت کم آب َبر باید در شهرهایی که با مشکل آب مواجه هستند انجام شود

 
 طرح آبیاری نوین با جدیدت در حال اجراست **

ی در قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی اصفهان دراین خصوص گفت: در سال جاری طرح های آبیاری قطره ای، کم فشار و باران
هکتار از زمین های کشاورزی استان اجرا شده است ۸00هفت هزار و  . 

هزار هکتار دیگر از زمین های کشاورزی استان اصفهان در دست اقدام  9مهرداد مرادمند افرود: اجرای این طرح ها در بیش از 
  .است که امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد

ای زیرساختی برای صرفه جویی آب و جلوگیری از هدر رفت این مایع حیاتی در بخش کشاورزی استان انجام اقدام ه :وی بیان کرد

  .شده و در این راستا طرح های آبیاری نوین با جدیت در حال اجراست
ن های کشاورزی هزار هکتار از زمی 15قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه این ظرفیت را داریم که ساالنه 

هزار هکتار از زمین  15استان را زیر پوشش شیوه های آبیاری نوین قرار دهیم، اظهار کرد: سال گذشته طرح های آبیاری نوین در 
  .های کشاورزی اصفهان اجرا شد

کشاورزی استان وی، تغییر الگوی کشت را از دیگر برنامه های این نهاد برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت آب در بخش 
عنوان کرد و گفت: تالش خود را برای جایگزین کردن کشت درختان باغی و گیاهان کم آب بر به جای درختان و گیاهان آب َبر آغاز 

  .کرده ایم
ار مرادمند ادامه داد: توسعه محصوالت گلخانه ای و کاشت درختان پسته و گیاهان دارویی که به آب کمی نیاز دارند را در دستور ک

  .قرار داده ایم و این طرح تاکنون در بیش از دو هزار هکتار زمین های کشاورزی اجرا شده است
  .به گفته وی، هدفگذاری انجام شده برای اجرای این طرح ساالنه سه هزار هکتار است

ودی به زمین های مورد یک پژوهشگر اقتصاد کشاورزی نیز باال رفتن راندمان و صرفه جویی در مصرف آب؛ کنترل میزان آب ور
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نظر، توزیع یکنواخت آب و حتی سم و کود در مزرعه، جلوگیری از انتقال بذر علف هرز به دلیل استفاده نکردن از آب در جوی 
  .جاری، کاهش تبخیر سطحی و نیاز نبودن به عملیات تفکیک زمین را از مهمترین مزایای اجرای این طرح برشمرد

ه مزایای این روش ها نسبت به معایب آنها بسیار بیشتر است، افزود: روش های آبیاری تحت فشار اغلب به مسعود رسا با بیان این ک
  .رغم راندمان باال با محدودیت های متعددی مواجهند که مانع از کاربرد وسیع آنها شده است

اظهار کرد: نیاز به یکپارچه سازی اراضی  وی با اشاره به این که استفاده از این روش ها پیش زمینه های متعددی را می طلبد،
کشاورزی، سرمایه گذاری کالن دولتی و خصوصی ، با صرفه ترشدن کار کشاورزی برای تولیدکننده، ضعف در طراحی شبکه، 

ان برداری ضعیف کشاورز های مجری و بهره های آبده، آگاهی نداشتن از نحوه صحیح اجرای سیستم توسط شرکت کیفیت پایین لوله
و برخی محدودیت های ذاتی این سیستم ها نظیر عامل گرفتگی و عامل شوری در روش های آبیاری تحت فشار موجب شده است این 

  .روش ها نتواند در مقیاس وسیع مورد استقبال کشاورزان قرار گیرند
کند، گفت: بافت تی در موفقیت آن ایفا میوی با تأکید بر این که در یک طرح آبیاری انتخاب روش آبیاری مناسب نقش بسیار با اهمی

خاک، آماده کردن زمین، اندازه مزارع، شوری خاک ، زهکشی، آب قابل دسترس، کیفیت آب، گیاهان الگوی کشت ، انرژی قابل 
ب دسترس، تناوب زراعی و عملیات زراعی، کیفیت و میزان محصوالت، وضعیت آب و هوایی و هزینه آب از عوامل موثر در انتخا

  .روش های آبیاری است
این پژوهشگر کشاورزی اظهار کرد: هزینه این سیستم ها برای کشاورز زیاد است و تبدیل و اجرای آن احتیاج به نیروی متخصص 

دارد. بنابر این افراد در شهرها و نقاط دور افتاده ممکن است برای اجرا و خدمات پس از بهره برداری طرح دچار مشکل شده و 
نداشتن به نیروی متخصص و افزایش هزینه ها کشاورزان را از انجام این طرح دلسرد کنددسترسی  .  

وی ادامه داد: در مناطقی که با مشکل شوری دست و پنجه نرم می کنند و کیفیت آب مناسب نیست این روش ها توصیه نمی شود و 
ه کرد که ضمن آبیاری عمل خاک شویی هم انجام شودبهتر است از همان روش های سنتی اما با نظارت و کنترل بیشتر استفاد . 

های آبیاری بارانی از جمله افزایش نفوذ کارشناس ارشد کشاورزی استان اصفهان نیز دراین باره معتقد است: به دلیل محدودیت 
ارد اما بیشتر کشاورزان ای و زیرسطحی تمایل وجود دعمقی و یا باد ُبردگی و تبخیر، اکنون در جهان بیشتر به سمت آبیاری قطره

  .ایرانی عالقه دارند که از روش آبیاری بارانی استفاده کنند
ها، عمر  گذاری کمتر، جابجایی و اتالف کمتر لولهمریم بشی پور گفت: در ذهن کشاورز ایرانی استفاده از آبیاری بارانی، سرمایه

ها و آفات) و در نتیجه مصرف سم کمتر(، و افزایش بیماری  بیشتر لوازم، افزایش احساس سیری گیاه، شسته شدن برگ و کاهش
کند محصول را تداعی می .  

 
 راه اندازی استخر، مهمترین نکته در سامانه آبیاری تحت فشار و کم فشار  **

ی تحت فشار نکته مهم در سامانه آبیار :اسفندیار امینی، مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان نیز در این خصوص گفت

  .و کم فشار راه اندازی استخر است
آوری آب  وی اظهار کرد: سامانه آبیاری نوین در بسیاری از مزارع و باغ های استان عملیاتی شده اما به دلیل نبود استخر برای جمع

  .کافی اجرای این طرح ها با مشکالت بسیاری همراه است
آبیاری تحت فشار را برای تمام نقاط کشور با یک شیوه واحد صحیح نیست، افزود:  امینی با بیان اینکه پیاده سازی همسان طرح

شود؛ چرا که آبیاری غرق آبی در برخی نقاط از جمله اطراف زاینده رود به این مفهوم نیست که آب زیادی در کشاورزی استفاده می
گردد های زیرزمینی باز می این آب دوباره به سفره . 

ل انجام کشاورزی در این محدوده با وجود خشک بودن زاینده رود همین موضوع است؛ اما در مناطقی از استان مانند به گفته وی، دلی
های زیرزمینی وجود  ها بسیار عمیق است امکان استفاده از آبیاری غرقابی به دلیل عدم بازگشت مجدد آب به سفرهبرخوار که چاه

  .ندارد
ای از حد مطلوب باالتر باشد به دلیل تبخیر شدید آب های روان اجرای آبیاری بارانی در آن منطقهامینی افزود: اگر حداقل دمای 

  .مناطق به صرفه نیست
 

درصد است 20میانگین کشوری اجرای این طرح  **  
دارد رامین رستمی رئیس جهاد کشاورزی فریدن نیز در این باره گفت: این شهرستان بیست ساله در اجرای این طرح سابقه .  

وی با اشاره به جزییات اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در شهرستان، افزود: این طرح ها به دو روش انجام می شوند؛ نخست 
درصد دیگر  50درصد هزینه طرح از اعتبارات بالعوض ملی تأمین می شد و  50طرح های تحت فشار دوره های گذشته بود که 

درصد هزینه را  ۸5دوم طرح های تجمیعی است که از حدود سه سال اخیر آغاز شده و در آن تا  سهم خودیاری کشاورز بود و دسته
  .دولت تقبل می کند
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رستمی اظهار کرد: در طرح های تجمیعی، کشاورزان نخست باید شرکت تعاونی تشکیل دهند و یک نماینده را از میان اعضا انتخاب 
امور مرتبط با طرح و رایزنی ها و دیدار با مدیریت جهاد کشاورزی منطقه استکنند که این نماینده، مسؤول پیگیری تمام  .  

هزار هکتار اراضی شهرستان، سامانه آبیاری تحت  22هکتار از  500هزار و  16به گفته رئیس جهاد کشاورزی فریدن، تاکنون در 
درصد است 02فشار اجرا شد. این در حالی است که میانگین کشوری اجرای این طرح ها حدود  .  

میلیارد لایر 12کشاورز دامنه ای با هزینه ای افزون بر « صارم رفیعی»در این شهرستان همچنین طرح آبیاری زیر سطحی به همت 
هکتار به اجرا در آمده است 30در سطح  .  

متناسب با نیاز گیاه  طرح آبیاری زیرسطحی، روشی به طور کامل هوشمند است که آب را مستقیم به ریشه گیاه هدایت می کند و
درصد افزایش می دهد 95آبیاری می شود و در این روش تبخیر به صفر رسیده و راندمان آبیاری را تا  .  

 
 ضرورت توجه به گالیه ها و نیازهای کشاورزان  **

الت بانکی، خرده در همین ارتباط، برخی کشاورزان از اجرای این طرح ها رضایت دارند و البته نسبت به موانع دریافت تسهی
مالکی، خرابی و فرسودگی اتصاالت به کار رفته در طرح ها، تحمیل هزینه های اضافی، تأخیر در تحویل طرح ها و متضرر شدن 

  .کشاورز به دلیل عدم امکان کشت محصول و نحوه نظارت بر پیمانکاران گالیه داشتند
قای آموزش های الزم به کشاورزان، گام مؤثری برای ترغیب آنان روشن است نظارت مستمر بر اجرای اصولی این طرح ها و ارت

  .به نصب سیستم های نوین آبیاری و تحقق اهداف مهم این سیاست کالن و راهبردی خواهد بود
نتایج پژوهش های صورت گرفته در این خصوص، نشان داد که هرچند نصب و اجرای سیستم های آبیاری نوین در بیشتر واحدهای 

ررسی دارای توجیه اقتصادی است، اما تعداد نیروی کار خانوادگی و تعداد قطعات زمین اثر منفی اما اندازه مزرعه، سواد، مورد ب
شغل کشاورز، شیب زمین، ناهمگون بودن خاک، محدودیت متوسط آب و محدودیت فصلی آب و گرفتن وام، تأثیر مثبتی بر پذیرش 

  .آبیاری نوین دارند
یقات صورت گرفته، عمده مشکالت اقتصادی که کشاورز با آن ها دست و پنجه نرم می کند، با خدمات بانکی و فقدان بنا به نتایج تحق

  .یک نظام مؤثر برای کنترل مرتبط است
درصد تولیدات کشور را داراست 6استان اصفهان ساالنه با تولید حدود شش میلیون تن محصول کشاورزی و دامی،  .  

 75هزار هکتار زراعی و  260هکتار زمین کشاورزی استان اصفهان )پنج درصد وسعت زمین های استان( هزار  56۸از حدود 
  .هکتار باغی و بقیه آیش است

استان اصفهان بیش از یک دهه به دلیل خشکسالی در وضع هشدار کمبود آب قرار گرفته و کشت محصوالت پرآب و آبیاری سنتی با 
ی مناطق ادامه دارد و ضرورت اصالح الگوی کشت و استفاده از فناوری پیشرفته آبیاری برای نجات ها همچنان در برخ وجود تالش

  .کشاورزی این استان ضروری است
 لینک خبر 
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 آب 
  ایرنا– 12/10/1397تاریخ : 

های ضربتی دولتمهار آب در اردبیل با برنامه   
اجرای طرح بزرگ پایاب در خداآفرین برای پوشش آبی زمین زراعی در منطقه مغان در شمال اردبیل و مهار آب  -ایرنا -اردبیل 

 .های روان با احداث چند سد از جمله طرح های انقالبی توسط دولت تدبیر و امید در این استان است
ل با وجود کشت هزاران هکتار از اراضی مستعد کشاورزی این منطقه ضرورت مهار هدر رفت آب های روان مغان در شمال اردبی

این آب ها و در خدمت گرفتن آن را ضروری کرده بود که این مهم با توجه دولت تدبیر و امید در چند سال اخیر اجرایی شده و هم 
 . اکنون در آستانه بهره برداری از آنها است

قدام عملی قابل توجهی برای مهار روان آب های شمال استان صورت نگرفته و منابع آبی کشور بدون تا قبل ازدولت تدبیرو امید ا
 .استفاده مناسب از دسترس خارج می شد

با درخواست و پیشنهاد رییس جمهوری و موافقت مقام معظم رهبری مجوز برداشت هشت میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی 
یک میلیارد دالر آن به استان اردبیل اختصاص داشت عملیات بزرگ آبی ، خاکی در استان آغاز و  برای مهارآب های مرزی که

 .اجرایی شد
اما با وجود این طرح ها، هنوز مشکل آب در استان اردبیل باقی است و مسئوالن و کارشناسان اقدام فرهنگی در همه گیر شدن 

 . موضوع صرفه جویی را در جامعه ضروری می دانند
رای اطالع از آخرین وضعیت طرح های آب و خاک که بسیاری از آنها در آستانه بهره برداری بوده و نیز وضعیت آب دشت ب

اردبیل و آبرسانی به شهرهای مختلف خبرنگار ایرنا با اصغر سلیمانزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل به گفت و گو نشسته 
 .است

 
بزرگی برای مهار و ساماندهی آب و نیز استفاده بهینه از آن صورت گرفته بویژه طرحهای  در سال های اخیر طرح های ***

 اجرایی از محل صندوق ملی توسعه، این پروژه ها در چه مرحله ای قرار دارند؟
ندوق توسعه چهار طرح بزرگ شبکه خدا آفرین، سد عمارت، سد تازه کند و سد احمد بیگلو از ابتدا با تامین مالی از محل ص ****

ملی اجرایی شده هم اکنون از پیشرفت خوبی برخوردارند در این میان بخشی ازپایاب سد خداآفرین به بهره برداری رسیده است ، 
 .ضمن اینکه به تازگی پروژه سد عنبران به چهار طرح یاد شده اضافه و اجرایی شده است

 
*** هزار هکتار  62ح های آبی و خاکی منطقه برای پوشش آبی بیش از پایاب سد خداآفرین در این میان یکی از بزرگترین طر

 .زمین زراعی در منطقه مغان در شمال اردبیل درباره آخرین وضعیت این طرح بزرگ ملی توضیح دهید
 ۸۸کیلومتر آن در داخل استان اردبیل قرار دارد که از این میزان  92کیلومتر است که  1۴۴طول شبکه خدا آفرین کال  ****

کیلومتر آن به پایان رسیده و چهار کیلومتر باقی مانده نیز در حال الینینگ بتن است، باید گفت که در این پروژه کار بیست، سی ساله 
 .با حمایت نظام و دولت در عرض سه چهار سال به پایان رسیده است

ایران بی نظیر است ، در مجموع از چهار  متر اجرایی شده که در170هزار و  2در پروژه خدا آفرین یک سیفون عظیم به طول 
۵00هزار و  15واحد عمرانی به میزان  2واحد عمرانی طرح پایاب سد خداآفرین  هکتار آماده بهره برداری شده و عملیات اجرایی  

 .واحد دیگر نیز به زودی به پایان می رسد 2
 

 پروژه های سد سازی استان در چه مرحله ای قرار دارند؟***
**** ر پروژه سد سازی بزرگ اجرایی در استان روند مطلوب اجرایی خوبی دارند، سد عمارت بعنوان بزرگترین سد استان در چها

 .مرحله نهایی عملیات اجرایی است و هم اکنون عملیات تکمیلی و تونل های آن در حال اجراست
تاج و آسفالت روی تاج آن در حال انجام است عملیات سد احمد بیگلو نیز تقریبا به پایان رسیده و کارهای نصب چراغ های . 

عملیات اجرایی سد تازه کند در منطقه انگوت گرمی نیز طبق برنامه در حال پشرفت است وسد عنبران نیز وارد مرحله اجرایی شده 
  .و تالش می شود که این سد نیز زودتر از موعد مقرر به پایان برسد

۶ک نیز در دست اجراست، تنها بر روی رودخانه بالهارود در شمال استان به جز این سدها چند پروژه سدسازی کوچ سد کوچک  
 .در دست اجراست و تالش می شود بیشتر این سد ها تا پایان امسال و در نهایت بهارسال آینده آبگیری شوند

ه جهاد کشاورزی هم بهبود شبکه هم اکنون کار مطالعات شبکه توسعه ای اراضی پایین دست این سدها در دست انجام است ضمن اینک
هکتار به پایان رسانده است400پایین دست آنها را تا حدود سه هزار و  . 
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آب شرب و صنعت منطقه را تامین خواهد کرد و سد احمد بیگلو هم اراضی منطقه مشگین غربی را  ،سد تازه کند در گرمی مغان
ست اجراستتحت پوشش قرار می دهد و هم اکنون شبکه پایین دست در د . 

 
در مقایسه با دیگر مناطق، دشت اردبیل در موضوع آب با مشکالت بسیاری مواجه است، برای تامین آب این حوضه چه  ***

 کارهایی در حال انجام است ؟
برای تامین آب شرب این حوضه خط دوم انتقال و احداث تصفیه خانه مدول دوم در حال احداث است ، ضمن اینکه اصالح  ****

کیلومتربا لوله گذاری لوله اصلی در حال انجام می باشد ۴7ار آب مشترکان به طول فش . 
متر و به قطر  ۵0در پروژه آبرسانی به اردبیل کارهای لوله های آب آورد و لوله های آب بر و همچنین احداث برج آب گیر به عمق 

ودمتر در دست اجرا بوده که یک پروژه عظیم در نوع خود بشمار می ر 12 . 
2در زمینه تامین آب نمین و عنبران هم باید گفت که مرحله اول آبرسانی به این  کیلومتر اعم از احداث ایستگاه  10شهر به طول 

نصب تجهیزات و ،پمپاژ  کیلومتر از قره چناق به نمین در حال احداث است 12به اتمام رسیده و مرحله دوم به طول  ...  . 
کیلومتری در دست 10درصدی یک خط انتقال  97خلخال در جنوب استان از سد بفراجرد با پیشرفت در دیگر شهرها از جمله برای 

درصد در حال انجام می باشد ۸0اجرا است ضمن اینکه تصفیه خانه آن هم با سرمایه گذاری بخش خصوصی با پیشرفت  . 
ینده یک خط انتقال از سد احمد بیگلو و سد سبالن در در مشگین شهر هم عملیات آبرسانی و خطوط انتقال در حال اجرا بوده و برای آ
سد تازه کند و عمارت نیز امکان تامین خواهد  2دست مطالعه است، برای شهر گرمی آب از کانال مغان تامین خواهد شد که از 

 .داشت
 

 با این همه مشکل کاهش تراز آب های زیر زمینی همچنان تداوم دارد؟  ***
میلیون متر مکعب منفی است ، اگر صرفه  ۶۵0ه در دشت اردبیل هنوز افت آب وجود داشته و و حدود واقعیت این است ک ****

 .جویی نکنیم به مرور زمان با بحران و مشکل مواجه می شویم
جلوگیری از چاه های غیر  ،تعدیل پروانه ،نصب کنتورهای هوشمند  ،براین اساس پروژه تعادل بخشی اعم از آبیاری تحت فشار

از و مج سال طول خواهد کشید تا این دشت به تعادل برسد20در دست اجراست ، با همه این کارها باید بگویم  ... . 
 

 با این شرایط وضعیت چاه های مجاز و غیر مجاز در استان چگونه است؟***
700در استان پنج هزار و  **** که همه چاه های غیر  حلقه چاه غیر مجاز وجود داشت300حلقه چاه مجوز دار و یک هزار و  

چاه غیر مجاز باقی مانده است که پرونده آن ها هم اکنون در دادگاه برای صدور رای نهایی قرار 70مجاز پر شده و هم اکنون حدود 
 .دارد

گروه گشت و نظارت دراستان برای نظارت بر چاه ها و رودخانه ها برای جلوگیری از دست یازی به حریم آب و حفر 19همچنین 

ه غیر مجاز به صورت شبانه روزی در حال فعالیت استچا  . 
 لینک خبر 
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 ب آ

 خبرگزاری فارس – 9/10/1397تاریخ : 

های دارای تنش آبی+جدول گذاری در حد صفر در آب و فاضالب استانسرمایه  
ها درصد از سرمایه گذاری 2دهد که تنها گذاری نشان میشده توسط مرکز خدمات سرمایهگذاری معرفیهای سرمایهبررسی پروژه

ای معرفی نشده استهای در معرض تنش آبی هیچ پروژههای آب و فاضالب و در اغلب استانمربوط به پروژه .  
 

های بخش آب و تمام کشور، تعداد پروژهجدید و نیمه های زیرساختیدر میان پروژه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
ها، تمام در این بخش وجود دارد که برای تکمیل همین پروژهنیمه پروژه ۸0۸، 1397توجه است. به طوری که در سال فاضالب قابل

هزار میلیارد تومان منابع مالی موردنیاز است 210 . 
ها به منابع سال، با ادامه روند فعلی یعنی اتکا پروژه 1۵به حدود  9های آبی از وژهبا توجه به افزایش میانگین طول دوره ساخت پر

انجامدسال به طول می 30های فعلی حدود دولتی تکمیل شدن پروژه . 
ها و از سوی دیگر کاهش توان دولت برای برداری رسیدن بسیاری از این پروژهبا توجه به وضعیت تنش آبی کشور و لزوم به بهره

ها ضروری به برداری رساندن پروژهمنظور تأمین مالی و کمک برای به بهره ها، جذب مشارکت بخش خصوصی بهتأمین مالی آن
رسدنظر می . 

های زیرساختی کشور، معرفی و ارائه اطالعات فنی و مالی یکی از شرایط الزم برای جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژه
استمندگذاران عالقهی به سرمایههای دارای توجیه اقتصادپروژه بعد از تحقق این شرط است که بحث تسهیل فرآیند مشارکت بخش  .

یابدخصوصی اولویت می . 
* های جذب مشارکت بخش خصوصیگذاری یکی از ظرفیتمراکز خدمات سرمایه  

قانون اساسی بود که  44کلی اصل  هایگذاری بخش خصوصی در کشور قانون اجرای سیاستها در جهت تسهیل سرمایهاز اولین گام
رسانی تمامی اطالعات و های اقتصادی را موظف کرد که در یک پایگاه اطالعآن مراجع قانونی صدور مجوز فعالیت 7در ماده 

 .فرآیندها و مجوزهای الزم برای شروع یا مشارکت در امور اقتصادی را به اطالع عموم مردم برسانند
گذاری خارجی برای تأمین مالی و های اقتصادی و استفاده از مزایای سرمایههای خاص پروژهوجه به ویژگیمتعاقب این قانون و با ت

با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیل مرکز خدمات  13۸9ماه وزیران در فروردینها، هیئتانجام پروژه

های کشور و در راستای اهداف مندرج در گذاری خارجی در استانسرمایه در عتسری و تسهیل حمایت، منظوربه گذاری استان سرمایه

شده بود، موافقت کرد و این مراکز فعالیت خود را ذیل تصویب 13۸0گذاری خارجی که در سال قانون تشویق و حمایت سرمایه

کرد آغاز ناستا هر استاندار ریاست با و های اقتصادی و فنی ایرانگذاری و کمکسازمان سرمایه . 

گذاران داخلی گذار خارجی، ارائه خدمات به سرمایههای اقتصادی و کم شدن امکان جذب سرمایهبعد از مدتی و به خاطر وضع تحریم
 .نیز در برنامه کاری این مراکز قرار گرفت

گذاران بخش گذاری به سرمایهههای سرمایها، شناسایی، گردآوری و معرفی فرصتنامه تشکیل آناز وظایف این مراکز مطابق آیین

ها استاستان در گذاریسرمایه فرآیندهای راهنمای کتابچه تهیه خصوصی و  . 

ها برای جذب های مدنظر آنها پروژههایی اجرایی و سازمانگذاری از دستگاههای سرمایهاین مراکز برای شناسایی فرصت
 کنند، یا صرفاً اولویتهای اجرایی نیز به دو صورت با مراکز همکاری میاهها و دستگکنند، سازمانگذار را استعالم میسرمایه
صورت کنند و ارائه اطالعات تفصیلی را خود بهسنجی خود را ارائه میکنند و مطالعات پیش امکانگذاری خود را معرفی میسرمایه

دهندز قرار میسنجی تفصیلی را در اختیار مراکدهند یا مطالعات امکانمستقیم انجام می . 
رسانی خود برگزار ها را در پایگاه اطالعگذاری اطالعات اجمالی پروژهپس از گردآوری این اطالعات، مراکز خدمات سرمایه

گذاری و پس از احراز مند به دریافت اطالعات تفصیلی با مکاتبه رسمی با مراکز خدمات سرمایهگذاران عالقهنمایند، سرمایهمی
ها مطلع شوند و باراهنمایی کارشناس مربوطه سایر مراحل قانونی را طی توانند از اطالعات تفصیلی پروژهاقتصادی می اهلیت فنی و

 .کنند
* گذاری با بخش آبارتباط مراکز خدمات سرمایه  

ای، ب منطقههای آهای بخش آب و فاضالب نیز این مراکز از سه رکن اصلی این بخش یعنی شرکتبرای شناسایی و معرفی پروژه
گذار برای انجام و گری جهت جذب سرمایههای آبفا روستایی اطالعات را دریافت و اقدام به تسهیلهای آبفا شهری و شرکتشرکت

بر های بخش آب و فاضالب، تصمیم این بخشنماید. با توجه به ماهیت تخصصی غالب پروژههای این بخش میبرداری از پروژهبهره
گذار گذار و معرفی سرمایهصورت مستقیم و پس از احراز اهلیت سرمایهها را خود بهه اطالعات تفصیلی پروژهآن است که ارائ

گذاری، انجام دهدتوسط مراکز خدمات سرمایه . 
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* گذاری در بخش آبعملکرد مراکز خدمات سرمایه  
پروژه  2932دهد از مجموع نشان می ها،سایت آنشده توسط این مراکز در وبگذاری معرفیهای سرمایهبررسی پروژه

های جذابیت های بخش آب و فاضالب هستند. ازلحاظ شاخصها پروژهدرصد از آن 2پروژه یعنی تنها  ۸3شده، گذاری معرفیسرمایه
شده بسیار معرفیهای گذاری ندارند. چراکه بازده مالی غالب پروژههای ذکر شده جذابیتی برای سرمایهگذاری نیز غالبا پروژه سرمایه

ها باالتر استهای سایر بخشها در مقایسه با پروژههای متوجه این پروژهحال ریسکناچیز است و درعین . 

 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن
 خبر گزاری فارس – 9/10/1397تاریخ : 

ساله بخش کشاورزی حاصل تالش مدیران جهادی است  40موفقیت های   
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیشرفت های انجام شده طی چهار دهه از انقالب اسالمی 

ت: با مدیریت جهادی شاهد تحوالت زیادی در بخش های مختلف کشاورزی بوده ایماظهار داش .  
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفتبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تا قبل از انقالب  :

یلیون تن محصوالت کشاورزی تولید می شد اما م 25میلیون جمعیت تنها  36وارد کننده عمده محصوالت کشاورزی بودیم و برای 
میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی داریم 120میلیون نفر جمعیت بیش از  ۸0امروز با حدود  . 

وی با اشاره به اینکه افزایش تولید به دلیل افزایش عملکرد در واحد سطح اتفاق افتاده تصریح کرد: افزایش سطح درآمد کشاورزان و 
هزار طرح تحقیقاتی در حوزه کشاورزی، ایجاد  90خرید تضمینی، همچنین انجام بیش از  اجرای قانون مرکز خدماتی  1300

تعاونی تولیدی بعد از انقالب شکل گرفته است 1200کشاورزی و  . 
و مدیریت وی به این نکته اشاره کرد در شرایطی که دنیا شرایطی را به کشور ما تحمیل می کند هیچ راه دیگری به جز گسترش 

هزار اردوی جهادی در کشور فعالند اما در این راستا ما نیاز به یک 16جهادی برای کارهای اجرایی کشور نداریم و امروز بیش از 
 .آمایش سرزمینی داریم تا بتوانیم در راستای رفع مشکالت و محرومیت ها حرکت کنیم

سالگی انقالب را زمینه ساز  40ین المللی صنایع تبدیلی را در جشن فلسفی بر پایی نمایشگاه مدیریت جهادی و دومین نمایشگاه ب
خوبی برای ارائه دست آوردهای انقالب طی چهار دهه گذشته دانست و افزود: در جهاد سازندگی سابق کارگاه های کوچک و صنایع 

ایع تبدیلی کشور باشد که هم کاهش تبدیلی روستایی سبب تحول در روستاها شده بود که می تواند الگویی برای توسعه توسعه صن
 .قیمت تمام شده و هم اشتغالزایی را در پی دارد

به همین دلیل حضور سازمانها، نهادها و وادهای کشاورزی سراسیر ایران در نمایشگاه دستاوردهای ارزشمند مدیران جهادی نقش 
 .بسیار موثری در بیان مواضع انقالب در ابعاد اقتصادی دارد

ی سازد نمایشگاه دستاوردهای مدیران جهادی کشور و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع تبدیلی، فناوری های پیشرفته خاطرنشان م
غذایی و صادرات کشاورزی از هفتم تا نهم بهمن ماه با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای جهادی در مصالی امام خمینی 

 ..برگزار می شود
 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن 
 تاریخ : 1397/10/13 – ایرنا 

 محصوالت کشاورزی باید بر اساس نیاز بازار تولید شود
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بسیاری از موارد مشکل کشاورزی بازار است از این رو باید  -ایرنا -اصفهان

یا قراردادی حرکت کنیمبر مبنای تولید سفارشی  . 
به گزارش ایرنا، عباس شیرزاد روز پنجشنبه در همایش ارتقا سالمت محصوالت کشاورزی در مرکز آموزش تعاون شهید حنایی 

نژاد سازمان تعاونی روستایی استان افزود: باید دیر یا زود به سمت محصوالت گواهی شده حرکت کنیم تا جایگاهی در صادرات و 
ورها داشته باشیمبین دیگر کش . 

وی با بیان اینکه در تولید محصوالت کشاورزی با مشکل مواجه نیستیم، تصریح کرد: اما فاصله میان بازار و کشاورزی و ماندگاری 
 .محصول در اختیار کشاورز از جمله مشکالت در این زمینه است

در محصوالت کشاورزی ادامه داد: مانند نفت که سمبل معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رویکرد خام فروشی 
خام فروشی است و هیچ ارزش افزوده ای برای دارنده کاال در نظر گرفته نمی شود در این راستا باید توان نگهداری محصول را 

دبرای کشاورز باال ببریم تا آنان مجبور نباشد همان روز بار خود را به میدان میوه و تره بار ارائه ده . 
وی با اشاره به اینکه باید کاال به سلیقه مصرف کننده تولید شده و دارای شناسنامه باشد، اظهارداشت: بخش کشاورزی هنوز جای 

 .خالی های فراوانی دارد که باید این جاهای خالی پر شود همچنین باید جریان سازی در این راستا صورت بگیرد
کشاورزی تصریح کرد : فراوانی و تنوع در سبزی، صیفی و میوه باعث کمک به سالمت کشاورز با اشاره به درآمد پایین سرانه 

 .جامعه شده است همچنین عالوه بر وجود تقاضای محصوالت کشاورزی، انتخاب و رفتار غذای متنوع در دسترس مردم است
ت باید اهمیت بیشتری به برچسب وی با تاکید بر ضرورت گواهی دار بودن محصوالت کشاورزی بیان کرد: فروشندگان محصوال

 .محصوالت بدهند و این در حالی است که ایجاد سیستم بازاریابی و پیاده ساز رویکرد جدید از الزامات این بخش است
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داد برای چند کاالی اساسی صادراتی در چند منطقه مهم ایجاد شود تا صدور 

الت به آن استان و سپس کل کشور تسری یابدگواهی محصو . 
 .کشاورز اضافه کرد: باید برنامه عملیاتی تببین شود تا استان ها در برخی از محصوالت که توانایی تولید دارند سرآمد شوند
بگیردبه گفته وی طی برنامه عملیاتی باید آسیب شناسی مصرف عناصر شیمیایی و نیز آسیب شناسی امکان غنی سازی صورت  . 

وی با بیان اینکه نسبت به استاندارد سالمت رایج کشور نگرانی نداریم، خاطرنشان کرد: برای اطمینان و غنی سازی باید تالش کنیم، 
 .کمک به جامعه ای با درآمد پایین در راستای ارائه غذای غنی باید صورت بگیرد

رزی در ایران از وضعیت استاندارد بهداشتی برخوردار استبه گفته کشاورز براساس آزمایش های صورت گرفته محصوالت کشاو . 
به گزارش ایرنا، یکی از مباحث اصلی کشور در زمان حال بحث امنیت غذایی بوده که این مقوله به عهده وزارت جهاد کشاورزی 

 .است
استان به کشاورزی می  هزار هکتار اراضی کشاورزی و حدود هفت میلیارد متر مکعب در 560درسال های نرمال با بیش از 

میلیون تن تولیدات زراعی و دامی تولید می شد 5.6پرداختیم و حدود  . 
 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرگزاری فارس  – 10/10/1397تاریخ : 

ری از قاچاقرونمایی از سامانه جدید خرید و فروش آرد برای جلوگی ای گرفتند؟ انواع نان چه نمره /  
شود که ماه رونمایی میدر بهمنمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر حسب تصمیم سران قوه و دولت سامانه خرید و فروش آرد  

گیردای بودن قیمت نان میجلوی قاچاق گندم را به دلیل یارانه .  
د: از سامانه مروز یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، اعالم کربه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ا

دشوه امسال رونمایی میمار بهمند ها و آزادپزهاخبازی جدید خرید و فروش آرد به صنوف، . 
د، گفت: های گذشته باعث شده که شبهه قاچاق گندم بیشتر شور سالکه پرداخت یارانه به نان دمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این

ددهند انجام شوها میها تنها متناسب با آردی که آنها به نانواییدهد که فروش گندم به کارخانهاین سامانه اجازه می . 
ر دستورکار قرار گرفت تا مانع از هر بر حسب تصمیم سران قوه و دولت این سامانه خرید و فروش آرد و گندم د»یزدان سیف گفت: 

 «گونه قاچاق گندم به خارج از کشور بشود
ر ها اجرایی شده و قرار است دنبه گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، این سامانه به صورت پایلوت در یکی از استا

دطور کامل از این سامانه رونمایی شوه بهمابهمن . 
۴00که یزدان سیف با بیان این هزار تن درخواست آرد  ۵۸نام شده است، گفت: هزار صنف نانوایی و آزاد ثبت 2۵کارخانه آرد و  

ه استدرصد آن حمل شد ۸0ر این سامانه سفارش شده و روز گذشته د 10طی  . 
داندازی این سامانه مشکل اختالف قیمت داخل و خارج از کشور برطرف شود که با راهی ابراز امیدواری کرو . 

ما این مسئله د تا قیمت افزایش نیابد، اشوی نان مصرفی پرداخت میامیلیارد تومان یارانه بر ۸1۴۵ود به گزارش فارس، ساالنه حد
ها ای گذشته مطرح شده که میزان خرید گندم از سوی کارخانهر روزهد، البته دسبب شده تا قاچاق گندم به خارج از کشور انجام شو

تومان بفروشند 1۶00ا با قیمت ر زمان خرید تضمینی آن رهم بیشتر شده و آنها به دنبال این هستند که د . 
دها خواهد بوهه پایانی بر همه این شبهمار بهمناندازی این سامانه گفت: رونمایی از این سامانه دیزدان سیف با اعالم راه . 

هزار تن برنج صحت ندارد ۲۰از بین رفتن  *  
ر انبارهای شرکت بازرگانی هزار تن برنج د 20ه دکه یکی از نمایندگان مجلس اعالم کرسخ به اینر پامعاون وزیر جهاد کشاورزی د

گونه اخبار با هزار تن کذب است و مردم حتماً باید با شنیدن این 20دولتی ایران فاسد شده و از بین رفته است، گفت: این رقم 
د، اینها یک شوگندم، یک میلیون تن و یک میلیون تن روغن انجام میگردش  میلیون تن 20 ر یک شرکتیخودشان فکر کنند. وقتی د

لی هیچ وقت چنین رقمی نبوده استدورریز با درصد مشخصی دارند، و . 
میزان دورریزی و ی تجهیز انبارها هزینه کردیم تا امیلیارد تومان هم بر 3۵ا هم مجهز کردیم و د: امسال انبارها ری اعالم کرو

 .پرتی به حداقل برسد
ریخ مصرف ر برنج و حتی تای وجود فلزات سنگین داا هم گفت که حتی تا سنوات ابتدایی دولت جدید استاندارد مجازی برسیف این ر

ر د و دشده بوهایی که از گذشته وارد دولت همه برنج 92ر سال آن وجود نداشت، بنابراین با تصویب حد مجاز فلزات سنگین د
ا ها را با استانداردهای جدید تطبیق داد و بر اساس این استاندارد بخشی از برنجهای جدید رد و همچنین وارداتیانبارها موجود بو

 .مجبور شدیم از گردونه مصرف انسانی خارج کنیم و از آن به عنوان مصرف حیوانی استفاده کردیم
د، آماری ارائه نکردهایی که شما مجبور شدید به مصرف دام برسانید چقدر بوبرنجکه میزان سخ به اینر پای دو . 

 تأمین کاالهای اساسی *
 20سازی کاالهای اساسی دو برابر شده است، گفت: از ابتدای امسال که میزان ذخیرهمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان این
ر بازار وجود میلیون تن آن مصرف شده و به این ترتیب آرامش د ۸.۵ده شده و تاکنون میلیون تن کاالهای اساسی تأمین و تدارک دی

اردد . 
ی تنظیم بازار شب عیدانامه بربر *  

هزار تن برنج،  ۵0ی تنظیم بازار شب عید انجام شده به نحوی که توزیع ابر ریزینامهر سه ماهه پایانی سال برد تا داعالم کری و
هزار تن شکر به منظور تنظیم بازار انجام خواهد شد و امیدوار هستیم که وضعیت بازار بهتر از  ۴0هزار تن روغن خام و  ۵7

شدهای گذشته باسال . 
ای گرفتند؟انواع نان چه نمره *  
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و  ۸3، نان تافتون ۸۵ان بربری ، ن۸۶.9هایی که انجام دادیم، نان سنگک نمره د: با بررسیمعاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کر 
اند. آذرماه سال گذشته یک نمره وضعیت بهتری داشتندگرفته 100از  ۸۴نان لواش  . 

ر سال که بتوانیم خرید تضمینی بهتری دگفت: به منظور این 97-9۸ی سال اهای خرید تضمینی گندم برنامهر مورد بریزدان سیف د
ه هم ا با مسئوالن استانی ارسال کردیم. اواسط این ماها را رصد و ارزیابی کردیم و فرمتسال گذشته رهای نامهشیم، برآینده داشته با

ینده انجام ی خرید تضمینی سال آالی هم برد تا میزان کیفیت، تجهیزات و اعتبارسنجی ماده شوامقرار است فراخوان خرید تضمینی د
دشو . 

ر حمل و نقل کاهش یابد های دولت دد، هزینهده شواتر دد تا پول کشاورزان سریعشوضمینی تالش میر نظام جدید خرید تی گفت: دو
رسانیم، افزایش یابدکننده میکنیم و به دست مصرفو از سوی دیگر کیفیت محصوالتی که از کشاورزان خریداری می . 

هزار تن دانه  3۸۵گردان، هزار تن سویا، کلزا و آفتاب ۵۸بالغ بر  9۶-97به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال 
میلیون لایر به کشاورزان پرداخت شد ۵00هزار و  10شاورزان خریداری شد و غیرروغنی از ک . 

 
 لینک خبر 
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 صاد محصوالت اقت
 ایرنا  – ۸/10/1397تاریخ : 

درصد رشد کرد 60تراز تجاری بخش کشاورزی   
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی در هشت ماه نخست امسال با  -ایرنا -تهران
میلیارد دالر رسید 3.5درصد افزایش نسبت به دوره مشابه پارسال، به  60 . 

فناوری »و « کشاورزی»امروز )شنبه( در نشست مشترک کمیسیون های « شاهرج شجری»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به تشریح آمارهای صادراتی و وارداتی محصوالت کشاورزی پرداخت « اطالعات

درصد و  ۸.7ماه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال از نظر وزنی و گفت: تراز تجاری بخش بازرگانی در هشت 
درصد رشد داشت 35از نظر ارزشی  . 

میلیارد دالر صادر  4.6هزار تن انواع محصوالت کشاورزی به ارزش  5۸0به گفته وی، در هشت ماه نخست امسال، چهار هزار و 
درصد رشد داشت 19درصد و از نظر ارزشی  20شد که از نظر وزنی  . 

تن انواع محصوالت  ۸06هزار و  12مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، اضافه کرد: در این دوره زمانی، 
درصد و از نظر ارزشی هفت درصد کاهش داشت 1.2میلیارد دالر به کشور وارد شد که از نظر وزنی  6.۸کشاورزی به ارزش  . 

 
ات محصوالت صنایع غذاییدرصدی صادر 24افزایش  **  

میلیون دالر محصوالت غذایی از کشور  2شجری در مورد صادرات محصوالت صنایع غذایی نیز گفت: در هشت ماه نخست امسال، 
)صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال  درصد رشد داشت 24هزار تن(  604یک میلیون و  . 

بخش دیگری از سخنان خود به چالش های صادرات محصوالت کشاورزی  مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی در
 .و صنایع غذایی پرداخت و گفت: بخشی از این مشکالت به سطح کالن بر می گردد که عمده آنها از تحریم ها نشات می گیرد

عنوان نمونه، برای حمل و نقل شجری اضافه کرد: عالوه بر مسایل بین المللی، در برخی زیرساخت ها نیز با مشکل مواجه ایم؛ به 
به کانتینرهای یخچال دار نیاز است –با توجه به فسادپذیر بودن آن  –محصوالت کشاورزی  . 

وی در این زمینه افزود: ایران ساالنه چهار میلیون تن صادرات محصوالت کشاورزی دارد که برای جابجایی این محصوالت فقط 
هزار تن محصوالت کشاورزی را دارند 120ارد؛ این کانتینرها فقط ظرفیت جابجایی دستگاه کانتینر یخچال دار وجود د 350 . 

این مقام مسئول، رویکرد وزارت جهادکشاورزی را تبدیل تولیدات به محصوالتی با ارزش افزوده باالتر و صادرات آن بیان کرد و 
 95که ارزآوری این صادرات، به میزان کل  گفت: امسال پنج درصد از محصوالت سیب زمینی به شکل فرآوری شده صادر شد

 .درصد صادرات سیب زمینی تازه بود
 

درصد از بودجه صادرات غیرنفتی تحقق یافت 1.5فقط  **  
« ، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست به جایگاه اقتصادی ایران در «حسین سالح ورزی

اخت و گفتبازارهای بین المللی پرد سهم ما در بازارهای صادراتی متناسب با سهم ما از جمعیت و جغرافیای دنیا نیست؛ در حالی  :

دهم درصد است 24که جمعیت ایران یک درصد از جمعیت کل دنیا را تشکیل می دهد، سهم ما از بازارهای صادراتی حدود  . 
به قدرت نخست منطقه تبدیل شویم؛ آیا این اتفاق رخ داده است؟ حتی به ما باید  1404وی ادامه داد: براساس سند چشم انداز، در افق 

 .آن نزدیک هم نشده و در این مسیر هم قرار نداریم
نسبت تسهیالت 1397تا  13۸5نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در جمع اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت: از سال 

درصد کاهش یافته است ۸.۸درصد به کمتر از  1۸.5تسهیالت از اعطایی به بخش کشاورزی نسبت به کل  . 
وی این آمارها را نشان دهده کاهش توجه به صادرات غیرنفتی به ویژه در بخش کشاورزی قلمداد کرد و افزود: در قانون بودجه 

میلیارد تومان  20ود که تاکنون میلیارد تومان اعتبار برای توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده ب 300امسال، یک هزار و 
میلیارد تومان رسیده است که باید دید چه  430درصد کمتر شده و به  65از آن تحقق یافته؛ این اعتبارات در الیحه بودجه سال آینده، 

 .میزان از آن تحقق می یابد
 

 جایگاه شبکه های اجتماعی در اقتصاد **
« عات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست به نقش رئیس کمیسیون فناوری اطال« محمدرضا طالیی

فناوری اطالعات در اقتصاد پرداخت و گفت: امروز کشورهای پیشرفته براساس اینکه چقدر و چگونه از ابزار فناوری اطالعات و 
از ابزار فناوری اطالعات برای درآمدزایی و برخی ارتباطات استفاده می کنند، پیشرفته به شمار می روند؛ برخی از این کشورها 
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 .برای معرفی خود بهره می گیرند
میلیارد دالر در سال می رسد، اظهار داشت: با توجه به  ۸0طالیی با بیان اینکه درآمد هند از فناوری اطالعات و ارتباطات به 

کاالی خود از این فناوری ها استفاده کند نیروهای متخصص در این حوزه، ایران می تواند برای درآمدزایی و معرفی . 
رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران در این زمینه افزود: این ابزارها ابتدا برای 

کت ها، کاالها و افزایش تولید، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه استفاده می شد اما اکنون نقش ویژه ای در معرفی کشورها، شر
 .خدمات ایفا می کند

وی اضافه کرد: فناوری اطالعات کمک می کند که شرکت ها مخاطبان خود را به صورت هدفمند شناسایی کنند و با کمترین هزینه، 
 .حضوری موثر در بازار داشته باشند

ی اجتماعی آنچنان که باید در اقتصاد استفاده طالیی به نقش شبکه های اجتماعی در اقتصاد پرداخت و گفت: در کشور ما از شبکه ها

دنشده است؛ در حالی که با بکارگیری این ابزار می توان با هزینه کمتری به مشتری و بازار دسترسی پیدا کر . 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – 9/10/1397تاریخ : 

 کمبود عرضه دام و افزایش تقاضا علل گرانی گوشت در تهران است
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران ، علت افزایش قیمت گوشت را کمبود عرضه دام در میادین و نیز افزایش تقاضا  -ایرنا -تهران

 .در بازار اعالم کرد
ا اظهارداشت:مسئوالن به منظور کنترل بازار و نیز پیشگیری از علی اصغر ملکی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرن

افزایش قیمت صحبت هایی را در زمینه ورود دام زنده به کشور مطرح کرده اند که در صورت اجرایی شدن آن شاهد تاثیر مثبت آن 
 .در بازار خواهیم بود

زنده عنوان کرد و افزود: نوسان قیمت ارز زمینه افزایش وی دلیل اصلی کاهش عرضه گوشت در بازار را افزایش میزان قاچاق دام 
 .انگیزه برای قاچاق دام را فراهم کرد که این امر به تبع باعث افزایش قیمت گوشت در بازار داخلی شد

دگی ملکی گفت که با توجه به وضعیت حاکم در بازار ما خواستار رسیدگی هر چه زودتر به این وضعیت شده ایم اما به دلیل گستر
 .مرز، سرعت در پیگیری های برای جلوگیری از قاچاق دام دیده نمی شود

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران میزان واردات گوشت به کشور را بسیار باال دانست و افزود: در صورتی که این اقدام انجام 
نی بودنمی شد وضعیت بازار از لحاظ قیمت و نیز پاسخ به تقاضا بسیار بدتر از وضع کنو . 

تن گوشت وارداتی را به چرخه بازار وارد می کند 150تا  100به گفته وی ،اکنون امور پشتیبانی دام به صورت روزانه  .  
ملکی اظهار داشت: مدت ها است که گوشت منجمد در بازار به مشتریان عرضه می شود اما به دلیل پایین بودن میزان عرضه تاثیر 

نکرده استچندانی را در بازار ایجاد   . 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت گوشت و نیز کاهش توان خرید مردم بایستی 

با کاهش تقاضا در بازار روبرو شویم و اگر مسئوالن قادر به بهبود وضعیت واردات و نیز برچیدن قاچاق در بازار این کاال باشند 
یدوار به تنظیم قیمت ها در بازار باشیممی توان ام  

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 ایرنا  – ۸/10/1397تاریخ : 

 گوشت مرغ در صدر افزایش قیمت کاالهای اساسی در آذر ماه
درصدی قیمت گوشت مرغ در آذر ماه امسال حکایت دارد و به این ترتیب  1.17برآوردهای بانک مرکزی از افزایش  -ایرنا -تهران

 .صدرنشین افزایش قیمت در آخرین ماه فصل پاییز شد
 

آذر ماه که بانک  30به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا و برپایه قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به 
و روغن نباتی  0.۸، چای  ۸.5، گوشت قرمز 9، میوه 1.6، برنج 6.5، تخم مرغ  5.9لبنیات  مرکزی محاسبه می کند؛ در این ماه

درصد کاهش قیمت را  1.7و قند و شکر  1.۸درصد، سبزی های تازه  0.6درصد رشد قیمت داشتند و در مقابل بهای حبوبات  0.1
 .نشان دادند

ر این بازه زمانی لبنیات همچنین نگاهی به تغییرات ساالنه قیمت ها نشان می دهد د  24درصد، برنج  35.2درصد، تخم مرغ  66.4

درصد،  63.4درصد، گوشت مرغ  51.9درصد، گوشت قرمز  27.۸درصد، سبزی تازه  57.3درصد، میوه  14.1درصد، حبوب 
درصد افزایش قیمت تجربه کردند 43.9درصد و روغن  23درصد، چای  39.2قند و شکر  . 

 
ت هاتغییر هفتگی قیم **  

2.6آخرین هفته پاییز قیمت خرده فروشی تخم مرغ  ، چای  4.5، گوشت مرغ  2، گوشت قرمز  1.1، میوه های تازه  0.2، برنج  

، سبزی  0.۸، لبنیات  0.2درصد نسبت به هفته قبل از آن رشد داشته و در مقابل بهای روغن نباتی ثابت ماند و بهای حبوبات  0.2
درصد کاهش را ثبت کردند 0.2ر و قند و شک 1.4های تازه  . 

 
 لبنیات و تخم مرغ *

درصد کاهش داشت، اما بهای ماست  3.3بررسی هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل 

، پنیر غیرپاستوریزه  3.3غیرپاستوریزه  ون تغییر بود. بهای درصد افزایش داشت. قیمت سایر اقالم بد 0.۸و شیر پاستوریزه  0.1

هزار لایر فروخته شد 240هزار تا  13۸درصد افزایش یافت و شانه ای  2.6تخم مرغ معادل  . 
 

 برنج و حبوب *
درصد کاهش، اما بهای برنج داخله  1.3بررسی بانک مرکزی نشان داد، این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی 

درصد افزایش داشت 1.4درصد و  0.2 به ترتیب 2درجه یک و درجه  . 
درصد افزایش را نشان می دهد، بهای  0.1و لوبیا سفید  0.2عالوه براین در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی و لوبیا چشم بلبلی هریک 

درصد کاهش یافت 0.9تا  0.2سایر اقالم بین  . 
 

 میوه ها و سبزی های تازه *
، گالبی، هندوانه و موز عرضه کمی 2ادشده، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه برابر بررسی های انجام شده در هفته ی

داشت. سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ 
شدمصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه  . 

، پرتقال درجه دو  0.4ح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه و در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز های سطمیوه فروشی
درصد افزایش نشان  7.2تا  0.3درصد کاهش داشت، اما بهای سایر اقالم بین  1.9و کیوی  5.6، لیمو شیرین  1.1، نارنگی  6.4

 .می دهد
های تازه قیمت سبزی های برگی ثابت بودسبزیعالوه براین در هفته مورد بررسی در گروه  . 

درصد کاهش یافت 4.5تا  0.9و سیب زمینی یک درصد افزایش داشت، ولی قیمت سایر اقالم بین  3.2بهای بادنجان  . 
 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ *
درصد افزایش داشت 4.5 و گوشت مرغ 1.4، گوشت تازه گاو و گوساله  2.2بهای گوشت گوسفند در هفته مورد گزارش به میزان  . 

 
 قند، شکر، چای و روغن نباتی *
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درصد افزایش یافت. قیمت انواع روغن نباتی  0.2درصد کاهش، ولی بهای چای خارجی  0.2در این هفته، قیمت قند و شکر هریک 

 .بدون تغییر بود
 لینک خبر 
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 13/10/1397تاریخ : 

شیوه ای مناسب برای کشاورزی مناطق کم آب« نشایی» کشت   
دهه خشکسالی نه تنها تولید محصول کشاورزی در استان یزد کاهش یافت، بلکه این  2با کاهش میزان بارندگی و ادامه  -ایرنا  -یزد 

توان با آب موجود تولید محصول را اورزان و افزایش مهاجرت به شهرها شد، در چنین شرایطی میامر باعث خسارت فراوان به کش
افزایش داد« نشایی» با کشت  . 

شهر و  21درصد در  ۸5هزار نفر جمعیت دارد که  13۸، یک میلیون و 1395استان یزد بر پایه سرشماری آبان سال 

ندگی می کنندبقیه در روستاها ،آبادی ها و مناطق عشایری ز .  
آبی و به گزارش ایرنا، عالوه بر کاهش بارش ها، به دلیل افزایش دمای هوا، تغییر اقلیم و تغییر نوع بارندگی مشکل کم 

روستا با تانکرهای سیار تامین می شود 300آبی ساکنان تعدادی از روستاهای یزد را تهدید می کند و آب شرب حدود بی .  
رویه آب از  ها و نشست زمین از جمله عوارض خشکسالی است و برداشت بیایجاد فرو چالهعالوه بر کاهش محصول، 

ترین مناطق کشاورزی استان استعنوان یکی از مهم های زیر زمینی بیشتر متوجه ابرکوه بهسفره .  
، در این حالت، زمین دهدهای زیر زمینی رخ میرویه از منابع آبای است که به علت برداشت بیفرونشست زمین پدیده

رود که کند که در این شرایط زمین فرو میدهد و حالت اسفنجی پیدا میهای خود را از دست میهای میان بافتآب

اصطالح گویند زمین دچار فرونشست شدبه  .  
غرقابی( ، ویژه به روش سنتی ) های نادرست و اسراف آمیز قبلی در مصرف آب به همچنین به دلیل استفاده از روش

ایجاد صنایع پر آبخواه و نبود آگاهی از مدیریت مصرف ، مشکالتی در یزد به عنوان یکی از استان های بیابانی ایران در 

  .این بخش به وجود آمد
های ویژه در کشاورزی ارتقاء یابد و با روشوری از آن باید در همه بخش ها به با توجه به کم آبی در ایران میزان بهره

می جدید مصرف آب را کاهش و میزان تولید در واحد سطح را افزایش دادعل .  
9۸در سال زراعی  های سطح زیر کشت گندم ، جو و دانه روغنی کلزا به دلیل خشکسالی و افت سطح آب 97 -

یافت درصد کاهش 10زیرزمینی نسبت به سال زراعی قبل در یزد  .  
جز گندم ، جو و  تمام محصوالت زراعی به« نشایی» یزد قابلیت کشت  به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی

زمینی در استان فراهم استسیب .  
ای را در محمدعلی حاتمی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : می توان با روش کشت نشایی تولید ذرت دانه

  .استان توسعه داد
شود و تولید هم جویی میل ذرت تا سه نوبت آبیاری در کاشت آن صرفه وی اظهار کرد: با ترویج کشت نشایی ، محصو

تن به هشت تن در هر هکتار افزایش می یابد 6از  .  
ای اقدام کنند، توصیه کرد: هم ای و دانهحاتمی زاده به کشاورزانی که قصد دارند، سال آینده نسبت به کاشت ذرت علوفه

ت به تجهیز مزارع به آبیاری تیپ) نواری( نیز اقدام کننداکنون عالوه بر توسعه کاشت نشایی نسب .  
های آتی عالوه بر استفاده از بذر جدید از ارقام زودرس ای طی سال وی تصریح کرد: تالش داریم در کاشت ذرت علوفه

های کم آبخواه را نیز توسعه دهیمکه جایگزین بذرهای موجود خواهد شد، کشت علوفه .  
های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و با د: تاکنون طرح کاشت نشایی برای تحقق اهداف و سیاستحاتمی زاده، افزو
هکتار اراضی استان اجرا  40وری در واحدهای تولیدی و کاهش مصرف آب در بیش از یک هزار و هدف افزایش بهره

  . شده است
یت زیادی دارد، اظهار امیدواری کردوی بابیان اینکه کاهش مصرف آب برای کشت محصوالت مستعد نشایی اهم : 

  .کشاورزان برای توسعه کاشت محصول با این روش تالش کنند
های مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی یزد ادامه داد: تاکنون در سطح هفت هکتار کشت نشایی ذرت در شهرستان

شت نشایی در شهرستان بهاباد اجرا شدهکتار در ابرکوه و یک هکتار ذرت و یک هکتار پنبه هم به شیوه ک 2خاتم ،  .  
فرنگی ، بادمجان ، هکتار محصول زراعی سبزی و صیفی نظیر پیاز، گوجه  30وی بیان کرد: همچنین در یکهزار و 
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صورت نشایی کشت می شودفلفل و کاهو به  .  
نوبت آبیاری درصد مصرف آب ، کاهش سه  30تا  20هدف از کاشت محصول نشایی کاهش  :حاتمی زاده افزود

،کوتاهی دوره رشد ، گسترش یک نواختی رشد در مزرعه، افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش خطر سرمازدگی 

  .است
مدیر زراعت جهاد کشاورزی یزد ، دیگر مزایای این شیوه را گسترش کشت مکانیزه و خروج ار زراعت سنتی ، کنترل 

ی کاشت ، باال بردن کیفیت گیاهان پس از انتقال نشاء در زمین اصلی ، علف های هرز ، امکان انتخاب گیاهان سالم برا

  .مدیریت بهتر کشت و صرفه جویی در مصرف بذر هیبرید ذکر کرد
 

ای به شیوه تیپ )نواریطرح آبیاری قطره ** )  
ای به شیوه تیپ )نواری( در همچنین مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: طرح آبیاری قطره ز اراضی هکتار ا 200

اجراشده است 1397زراعی شهرستان در سال   .  
های برای کشت زراعت و صیفی است که طرح مهدی غیب الهی افزود: این شیوه آبیاری فقط مخصوص تأمین آب

هکتار  250اجراشده بیشتر در مزارع گندم و کلزا شهرستان اجرا شد و تا پایان امسال طرح آبیاری تیپ در ابرکوه به 

رسدمی .  
وری، استفاده از های آبیاری در کاهش مصرف آب و افزایش میزان بهرهغیب الهی یادآور شد : یکی از بهترین روش

ای تیپ در کشت محصول زراعی استسیستم آبیاری قطره .  
ه از وری بهینای موضعی، مصداق بارز بهرهمدیر جهاد کشاورزی ابرکوه یادآور شد: استفاده از روش آبیاری نوین قطره

آبی از اهمیت زیادی برخوردار استآب است و اجرای این طرح در شرایط کم .  
ای و تیپ هکتار آبیاری قطره 500غیب الهی یادآور شد: برای استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی تاکنون سه هزار و 

های این شهرستان اجرا شددر اراضی و باغ .  
های دامداری و دامپروری وابسته ار هکتار اراضی باغی و زراعی و فعالیتهز15درصد اشتغال ابرکوه به کشت  35

کنندخانوار از این طریق امرارمعاش می 500است که هفت هزار و  .  
رویه در باالدست توسط شود که به دلیل برداشت بیهای زیرزمینی ابرکوه عمدتاً از حوزه شمال فارس تغذیه میمنابع آب

کندآبی منطقه را تهدید میآبی و بیخطر کم کشاورزان استان فارس  .  
کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد140هزارنفری ابرکوه در 53مرکز شهرستان  .  

 
 تغییر الگوی کشت از شیوه سنتی به نوین  **

یت مطلوب همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد با تاکید بر مصرف درست و لزوم مشارکت بهره برداران در مدیر
آب از تولید کنندگان خواست با تغییر الگوی کشت از شیوه سنتی به نوین، در پیشگیری از تنش و کمبود این ماده حیاتی با 

  .نهادهای ذی ربط همکاری کنند
درصد آب استحصالی استان در بخش  ۸2پور، پیشتر به خبرنگار ایرنا در ابرکوه گفته بود که  سید جمال سجادی

مصرف می شود و تالش به سمت کشت محصول کم آبخواه با میزان بهره وری باالست کشاورزی .  
و مجهز شدن زمین های کشاورزی به سیستم آبیاری نوین « کم آب بر» وی کشت گیاهان  بارانی ، قطره ای و تیپ ( را )

  .مهمترین راهکار موثر در صرفه جویی آب دانست
، زیره ، ارزن و گیاهان دارویی از جمله کشت های جایگزین هستند که در مدت  سجادی پور ادامه داد: زعفران ، کنجد

سال به تدریج جایگزین کشت های گیاهان پرآبخواه نظیر گندم ، سبزی و صیفی ، ذرت و یونجه خواهد شد10 .  
د، لذا تغییر الگوی شووی تأکید کرد: درآمد مردم برخی مناطق از جمله ابرکوه ، خاتم و بهاباد از کشاورزی تأمین می

شودکاشت محصوالت ، توسعه کاشت زعفران و گیاهان دارویی به کشاورزان توصیه می .  
 

هزار هکتار اراضی به آبیاری نوین  24تجهیز  **  
و خاک سازمان جهاد کشاورزی یزد در گفت و گو با ایرنا تاکید کردهمچنین مدیر آب  وری هرچه بهتر منابع برای بهره :
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های استان به سیستم نوین آبیاری تجهیز شده استزار هکتار اراضی و باغه 24آب  .  
تاکنون با کمک های رایگان دولت و مشارکت  1370اصغر مصطفوی افزود: این میزان آبیاری نوین از سال سید علی

  .کشاورزان اجرا شده است
لیارد لایر در قالب کمک های بدون بازپرداخت می 290های آبیاری نوین وی ادامه داد: دولت امسال برای اجرای طرح 

های نوین هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم 500مصوب کرد و در صورت اختصاص کامل این مبلغ سه هزار و 

  .آبیاری مجهز خواهد شد
های ذی ربط و خاک سازمان جهاد کشاورزی یزد تصریح کرد : در اجرای این طرح مسئوالن دستگاهمدیر آب 

های خاتم، تفت و ابرکوه پیشتاز بودندرستانشه .  
سه هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی یزد به  1396این مسئول ارشد بخش آب و خاک یزد یادآور شد: در سال 

  .سامانه نوین آبیاری تجهیز شد
، تصریح کرد: بر شود درصد( آب در بخش کشاورزی مصرف می ۸2میلیون مترمکعب)  922اکنون وی بابیان اینکه هم

میلیون مترمکعب  560ساله بایستی این عدد به های آب زیر زمینی در یک برنامه پنجاساس طرح تعادل بخشی سفره

  . کاهش یابد
جویی حدود چهار هزار مترمکعب آب به ازای هر های نوین آبیاری زمینه صرفه مصطفوی یادآور شد: با اجرای سامانه

شودهکتار فراهم می .  
هجری شمسی میزان  1400ساله تا پایان سال و خاک سازمان جهاد کشاورزی یزد در اجرای برنامه پنجه گفته مدیر آب ب

میلیون مترمکعب کاهش یابد 560مصرف آب باید به  .  
حلقه  2۸4هزار و 2میلیون مترمکعب ،  160رشته قنات با آبدهی  630هزار و  2منابع تأمین آب کشاورزی یزد شامل 

میلیون مترمکعب در سال است 30دهنه چشمه با میزان تخلیه  3۸7میلیون مترمکعب و  72۸ه با آبدهی چا .  
 

های زیرزمینی عامل افت سطح آب خشکسالی **  
ای یزد گفته بود : باید با مدیریت درست برداشت آب، در زاده مدیرعامل شرکت آب منطقههمچنین محمدمهدی جوادیان 

موجود زیر زمینی منطقه تالش کنیم هایحفظ منابع آب  .  
طرح ملی احیاء و  1393میلیون متر مکعب ذکر کرد و یادآور شد: از سال  252وی بیالن منفی ساالنه آب استان را 

های زیر زمینی در استان آغاز شدتعادل بخشی منابع آب .  
توجهی از کسری مخزن آب ، بخش قابلهای کشاورزی هر سال در یک الی دو نوبت وی بیان کرد: با قطع برق چاه

شودزیرزمینی جبران می .  
 

را تجربه می کند ترین سالسال خشک 47یزد پس از  **  
ای یزد به ایرنا گفته بودبرداری شرکت سهامی آب منطقههمچنین مدیر حفاظت و بهره با یکی  96-97استان در سال آبی  :

برو شدسال اخیر رو 47ها در طول ترین سالاز خشک .  
ها کشاورزان با نصب کنتورهای هوشمند و خاموشی چاه : محمدرضا حکیمی با اشاره به تداوم خشکسالی اظهار داشت

اندهمکاری خوبی در مدیریت برداشت آب داشته .  
ها خیلی کم است و در ابرکوه نیز به خاطر تداوم های غیرمجاز استان نسبت به سایر استانوی افزود: درصد چاه

شده استهای غیرمجاز کنترل های شورای حفاظت منابع آب ، همدلی و همکاری مسئوالن و کشاورزان تعداد چاهشستن .  
هزار  116هزار هکتار است که در حال حاضر به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی،  170کشت استان های قابلزمین

شودهکتار آن کشت می .  
بردار در این حوزه هزار بهره 76هزار تن انواع محصول کشاورزی و دامی به همت  620میلیون و ساالنه افزون بر یک

هزار تن  3۸0ای و هزار تن محصول گلخانه 450هزار تن محصول زراعی و باغی و  790شود که شامل تولید می

شودمحصول دامی تولید می .  
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – ۸/10/1397تاریخ : 

  ضرورت مهار سیالب در حوزه های آبخیز مرزی کشور
ضرورت مهار سیالب هایی که از پهنه سرزمینی ایران خارج می شوند، تاکید یک مقام مسئول، با اشاره به شرایط کنونی کشور بر 

  .کرد
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پور مدیرکل دفتر سیالب و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ل ها اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، تنگنای آب و بالیای طبیعی چون سیل، خشکسالی و فرو آبخوانداری سازمان جنگ
نشست زمین که بواسطه تغییرات و نوسانات اقلیمی تشدید شده است، ضرورت چاره اندیشی در حفظ منابع و بهره برداری از ظرفیت 

نموده است های موجود در سطح حوزه های آبخیز مرزی را دو چندان . 
میلیون  2۵حسین پور در تشریح گستره این قابلیت در کشور افزود: حوزه های آبخیز مرزی، ساحلی و جزایر با وسعت بیش از 

استان کشور واقع شده اند 1۶هکتار در  . 
، بوشهر، هرمزگان، وی ادامه داد: استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایالم، خوزستان

سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و گیالن در برگیرنده آبخیزهای مرزی 
میلیون هکتار از حوزه های مذکور تحت پوشش مطالعه و اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری  2کشور هستند که تاکنون 

میلیون هکتار از حوزه های آبخیز مزبور نیازمند اجرای فعالیت و مهار سیالب هایی است که  23طحی معادل قرار گرفته است و س
 .از پهنه سرزمینی کشور خارج می شوند

درصد بیشترین سطح و خراسان  20.۵مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخواندری سازمان جنگل ها اضافه کرد: سیستان و بلوچستان با 
درصد کمترین سطح از حوزه های آبخیز مرزی کشور را به خود اختصاص داده اند 7.1شمالی با  . 

شهر وجود دارد که می تواند به لحاظ توسعه پایدار در برابر مخاطرات  92حسین پور گفت: در حوزه های آبخیز مرزی کشور 
به عنوان نقاط پر خطر در برنامه ریزی ها  در این پهنه بوده ایم، 90مورد سیل طی دهه  217محیطی مانند سیل که شاهد رخداد 

لحاظ و از سوی دیگر حقابه کشورمان از بارش های این خطه با رعایت معیارهای هیدرولوژی فراسرزمینی و سهم ایران از منابع 
 .آب های سطحی مشترک بعنوان فرصت در نوار مرزی کم برخوردار کشور مورد بهره برداری قرار گیرد

و سنوات آتی برنامه ششم شد و  9۸ستار توجه ویژه به مهار سیالب حوزه های آبخیز مرزی کشور در بودجه سال وی در پایان خوا
درصد سطوح باقیمانده  90ابراز امیدواری کرد که با اختصاص اعتبارات الزم، فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در بیش از 

 .حوزه های مرزی کشور اجرا شود
نوار مرزی و ساحلی کشور به عنوان نمادی از اقتدار ملی در روابط بین المللی و پیشانی تعامل با دنیا به حساب می شایان ذکر است؛ 

آید و توسعه این مناطق ضمن کمک به ایجاد تعادل های منطقه ای با استفاده پایدار از منابع طبیعی و زیست بوم های مرزی کشور، 

مایانگر توسعه یافتگی کشور به شمار می رودتضمین کننده امنیت مناطق داخلی و ن . 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا  – 12/10/1397تاریخ : 

هکتار جنگل کهگیلویه و بویراحمد در خطر نابودی است 85000  
فتمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گ -ایرنا -یاسوج هزار هکتار از  ۸5بر اساس آماربرداری های جدید  :

 .جنگل های بلوط این استان دچار بیماری خشکیدگی و سوسک چوبخوار شده و در آستانه نابودی قرار دارند
اری این بیماری به طور گسترده و پراکنده در بسی :غالم حسین حکمتیان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت

 .از مناطق جنگلی این استان شیوع پیدا کرده است
وی یادآور شد: بیشترین آمار مربوط به بیماری خشکیدگی درختان بلوط، مربوط به شهرستان های بویراحمد و دنا، باشت و بخش 

 .سرفاریاب در شهرستان چرام است
همراه با احیا دانست و گفت: هم اینک کاشت نهال، کپه کاری با حکمتیان، بهترین راه مقابله برای مبارزه با این بیماری را بهره وری 

هزار متر مکعب از جمله اقدام های  42گونه آنغوزه و کاشت بذر بادام تلخ )اسکوپاریا( و همچنین عملیات آبخیزداری به میزان حدود 
 .مهم در دست اجراست

هکتار از عرصه های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد انجام شده هزار  630وی با بیان اینکه تاکنون مطالعات آبخیزداری در حدود 
میلیون  500است گفت: با اجرای طرح های آبخیزداری در این مناطق عالوه بر کنترل سیالب ها و جلوگیری از فرسایش، افزون بر 

 .متر مکعب رواناب در سطح این استان ذخیره خواهد شد
و بویراحمد همچنین بر ضرورت استفاده منطقی و قانونمند مردم از طبیعت تاکید کرد و  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه

افزود: بدون همراهی، مشارکت و همکاری مردم حراست و صیانت از منابع ملی و طبیعی نیز ناممکن است، اما بهره وری از 
 .طبیعت باید همراه با فعالیت های احیایی باشد

ده از سوی مسئوالن کهگیلویه و بویراحمد به ازای هر هکتار احیای جنگل و مقابله با این خطر رقمی بر اساس برآوردهای انجام ش
میلیارد لایر نیاز است 20افزون بر  . 

هزار هکتار از عرصه های جنگلی در سطح استان خبر داد و گفت: وزش بادهای  40وی همچنین از خطر بیابان شدن بیش از 
ناچیز، کاهش بارندگی ، شور شدن خاک و اختالف های شدید دمای شب و روز از عوامل مهم در ایجاد شدید، پوشش گیاهی فقیر و 

 .خطر بیابانی شدن عرصه های طبیعی است
حکمتیان استفاده و بهره برداری های بی رویه از عرصه های جنگلی و مرتعی را نیز یکی از معضالت و چالش های اساسی در 

در استان دانست و گفت: گرایش به تخریب این عرصه ها همچنان رو به رشد است افزایش خطرات زیست محیطی . 
هزار هکتار از این میزان جنگل  ۸70هزار هکتار عرصه جنگلی و مرتعی دارد که  722کهگیلویه وبویراحمد بیش از یک میلیون و 

 .های بلوط است
 بر لینک خ
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 اقلیم . منابع طبیعی 
 ایرنا  – ۸/10/1397تاریخ : 

میلیون هکتار حوزه آبخیز مرزی نیاز به مهار سیالب دارد25  
مدیرکل دفتر کنترل سیالب سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن یاداوری اینکه حوزه های آبخیز  -ایرنا  -تهران 

میلیون هکتار وسعت دارد، گفت: شرایط کنونی کشور، مهار سیالب هایی که از پهنه  25وسعتی بیش از  مرزی، ساحلی و جزایر
 .سرزمینی ایران خارج می شوند، ضروری می سازد

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پور گفت: شرایط اقلیمی کشور، تنگنای آب و بالیای طبیعی مانند سیل، 
لی و فرو نشست زمین که بواسطه تغییرات و ناپایداری های آب و هوایی تشدید شده، ضرورت چاره اندیشی در حفظ منابع و خشکسا

 .بهره برداری از ظرفیت های موجود در سطح حوزه های آبخیز مرزی را مضاعف ساخته است
بخیز مرزی، ساحلی و جزایر به رقم بیش از استان کشور وسعت در حوزه های آ 16وی افزود: بررسی ها نشان می دهد در سطح 

 .میلیون هکتار می رسد 25
حسین پور اظهارداشت: استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایالم، خوزستان، بوشهر، 

دران و گیالن در برگیرنده هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازن
 .آبخیزهای مرزی کشور هستند

میلیون هکتار از حوزه های یادشده تحت پوشش مطالعه و اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری قرار  2به گفته وی، تاکنون 
هایی است که از پهنه  میلیون هکتار از حوزه های آبخیز مزبور نیازمند اجرای فعالیت و مهار سیالب 23گرفته و سطحی بالغ بر

 .سرزمینی کشور خارج می شوند
درصد بیشترین سطح و  20.5مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگل ها اضافه کرد: سیستان و بلوچستان با 

درصد کمترین سطح از حوزه های آبخیز مرزی کشور را به خود اختصاص داده اند 1.7خراسان شمالی با  . 
شهر وجود دارد که می تواند به لحاظ توسعه پایدار در برابر  92گفت: اکنون در حوزه های آبخیز مرزی کشور حسین پور 

در این پهنه بوده ایم، به عنوان نقاط پر خطر در برنامه  90نوبت سیل در دهه  217مخاطرات محیطی مانند سیل که شاهد رخداد 
ابه کشورمان از بارش های این خطه با رعایت معیارهای هیدرولوژی ریزی ها مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر حق

فراسرزمینی و سهم ایران از منابع آب های سطحی مشترک بعنوان فرصت در نوار مرزی کم برخوردار کشور، مورد بهره برداری 
 .قرار گیرد

و سالهای آتی برنامه ششم شد و ابراز  ۸9وی، خواستار توجه ویژه به مهار سیالب حوزه های آبخیز مرزی کشور در بودجه سال 
درصد سطوح باقیمانده حوزه های  90امیدواری کرد با اختصاص اعتبارات الزم، فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در بیش از 

 .مرزی کشور اجرا شود
ل با دنیا محسوب می شود و توسعه این نوار مرزی و ساحلی کشور به عنوان نمادی از اقتدار ملی در روابط بین المللی و پیشانی تعام

مناطق ضمن کمک به ایجاد تعادل های منطقه ای با استفاده پایدار از منابع طبیعی و زیست بوم های مرزی کشور، تضمین کننده 
 .امنیت مناطق داخلی و نمایانگر توسعه یافتگی کشور به شمار می رود

 لینک خبر 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرگزاری فارس – 1۴/10/1397تاریخ : 

ها در اوج ماند هایی که قصد پایین آمدن ندارند/ ارزش دالر نصف شد، قیمتقیمت  
در اوج مانده است. گوشت قرمز، مرغ، ماهی و دیگر ها همچنان در حالی که ارزش دالر در یک ماه گذشته تقریباً نصف شده، قیمت

دهندمحصوالت هنوز به هیچ عالمتی پاسخ نمی .  
های گذشته به شدت باال رفته و به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت گوشت قرمز ، گوشت مرغ و ماهی در ماه

ر این گونه محصوالت را گران کردند با پایین آمدن دالر هم به فکر قصد پایین آمدن ندارد. کسانی که به بهانه باال رفتن قیمت دال
تا  10هزار تومان هم رسید، امروز در بازار تهران در محدوده  19کاهش قیمت نیستند. در حالی که قیمت دالر در یک ماه گذشته به 

شودهزار تومان معامله می 11 . 
هستند و هیچ ارتباطی با باال و پایین آمدن دالر ندارند مسأله دوم این است که این محصوالت همه تولید داخل کشور ایران در تولید  .

شود. تنها در گوشت و صادرات هم دارد و هیچ گونه واردات ماهی نداریم و نیاز کشور در داخل تأمین می مرغ کامالً خودکفا است
ریزی قابل جبران استمههزار تنی وجود دارد که آن هم با مدیریت دقیق و برنا 120قرمز واردات  .  

هزار  11تومان، ران مرغ  300هزار و  13گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است، قیمت مرغ امروز در بازار تهران کیلویی 
هزار تومان، کتف و بال مرغ  22هزار تومان، فیله مرغ  20تومان، جوجه کبابی  600هزار و  14تومان، سینه مرغ  600و  14 

شودعرضه میهزار تومان  .  
تر شده ها گرانتومان بود، اما تولیدکنندگان با این بهانه که نهاده 9۸00آخرین قیمتی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده بود، کیلویی 

قیمت را افزایش دادند. اینکه در طی چند ماه گذشته با باال رفتن قیمت دالر خوراک قیمت طیور در بازار باال رفته است غیرقابل 
و قیمت مرغی که افزایش یافته وجود ندارد. ضمن اینکه قرار نیست هر گونه  انکار است، اما به هیچ عنوان تناسبی بین قیمت نهاده

ها بیفتد، تاوان آن را مردم پس بدهنداتفاقی که در قیمت . 
ورند. مدیریت در تولید، استفاده از نژادهای همین تولیدکنندگان باید به دنبال راهکارهایی باشند که قیمت تمام شده خود را پایین بیا

وری تولید و کارگران، بازاریابی مناسب، زمان عرضه به وری انرژی، افزایش بهرهمناسب، کاهش ضریب تبدیل دان، افزایش بهره
ند و همه این فشارها را بر توانند با به کارگیری آنها قیمت تمام شده را کاهش دهبازار همه از جمله اقداماتی است که تولیدکنندگان می

کنندگان نیندازنددوش مصرف . 
های آنها با اولویت تولید داخل کاری کند که ریزی برای تأمین خوراک دام و طیور و نهادهتواند با برنامهدر دیگر سو، دولت هم می

بینند که حاشیه سودشان را از ین کار را در آن میترقیمت تمام شده تولیدکنندگان افزایش نیابد. ظاهراً هم دولت و هم تولیدکنندگان ساده
 .جیب مردم بردارد و این توجیه منطقی ندارد

هزار تومان است و در حال حاضر قیمت در بازار حداقل  10اخیراً وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که قیمت منطقی مرغ کیلویی 
هزار تومان  14ی وجود دارد که قیمت مرغ در شمال تهران بیش از تومان با آنچه که وزیر گفته فاصله دارد. البته خبرهای 3300

شودعرضه می . 
 قیمت باالی گوشت در بازار *

کرده تومان، چرخ 500هزار و  64هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله  67امروز قیمت گوشت گوساله )ران و دست( کیلویی 
هزار تومان  ۸0های کیلویی ترین منطقه تهران است و قیمتبه جنوبیها مربوط شود. این قیمتهزار تومان عرضه می 56گوساله 

درصد رشد کرده است 56هم در شمال شهر وجود دارد. قیمت گوشت بنا به آمار بانک مرکزی در یک سال گذشته  . 
ها به افزایش قیمت نهادهچند دلیل عمده برای افزایش قیمت گوشت در بازار وجود دارد؛ دلیل نخست اینکه تولید کمتر شده و با توجه 

و خوراک و علوفه انگیزه برای پرورابندی کاهش یافته است. دلیل دوم؛ قاچاق دام افزایش یافته و بر جمعیت آن در داخل تأثیر 
  .گذاشته است

تومان 5۰۰هزار و  38ماهی تیالپیا  *  
تومان و ماهی  ۸00هزار و  14شد، ماهی آزاد هم  تومان عرضه 500هزار و  3۸امروز هر کیلوگرم ماهی تیالپیا در بازار تهران 

رسدهزار تومان به فروش می 26آال قزل . 
ها با درآمد قشر ضعیف و حتی متوسط به رسد که دولت باید برای کاهش قیمت کاالهای ضروری اقدام جدی کند. این قیمتبه نظر می

ا دولت به فکر کاهش قیمت باشند که در این صورت منافع آنها هم هیچ عنوان همخوانی ندارد و صنوف و تولیدکنندگان باید همسو ب
کنندگان همه در یک کشتی هستند که منافع آنها کامالً به همدیگر گره خورده استتولیدکنندگان و مردم و مصرف .تأمین خواهد شد . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 13/10/1397تاریخ : 

تومان تعیین شد 3100قیمت پرتقال شب عید   
تومان تعیین شد اما هنوز قیمت  3100معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت پرتقال تامسون شمال برای شب عید  -ایرنا -تهران

 .سیب درختی مشخص نیست
 

تارنمای سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد در نشست تامین سیب و پرتقال مورد نیاز بازار به گزارش پنجشنبه ایرنا از 
در نوروز افزود: وزیر جهاد کشاورزی طی ابالغیه ای سازمان مرکزی تعاون روستایی را متولی تنظیم بازار اعالم کرد و پس از 

  .آن کارگروهی برای این منظور تشکیل شد
هزار تن پرتقال تامسون شمال و  30هزار تن سیب درختی و  30از رصد بازار پیش بینی اولیه کارگروه تامین حدود وی افزود: پس 

هزار تن پرتقال والنسیای جنوب بود 10 .  
و  درصد سیب و پرتقال مورد نیاز استان ها 20دبیر کارگروه ملی تنظیم بازار اظهار داشت: البته با درنظرگرفتن ذخیره ملی معادل 

های احتمالی، این حدود یک هزار تن ذخایر داخلی اتحادیه های استانی )خارج از طرح( برای تعادل بخشی و جبران کاستی
سازی افزایش خواهد یافتذخیره .  

میلیارد لایر و درخواست تأمین و تخصیص  ۸00برآورد میزان اعتبار مورد نیاز جهت اجرای طرح به مبلغ سه هزار و  :وی افزود

ن از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده استآ .  
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: تشکیل کمیته راهبردی استانی به ریاست رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها 

  .و تعیین میزان سیب و پرتقال مورد نیاز استان ها پایان یافته است
تومان تعیین شد 3100تا هشت کیلوگرمی دو ردیفه به مبلغ هر کیلو  6سون شمال در سبدهای شیرزاد گفت: قیمت پرتقال تام . 

وی افزود: به دلیل بازه قیمتی معنادار، اختیار تعیین قیمت سیب درختی به کمیته راهبردی استان های تولیدکننده عمده سیب درختی 
های هدف به پایان رسیده است کشور واگذار شد که در حال حاضر فراگرد کشف قیمت در استان . 

درصدی قیمت پرتقال تامسون در  30معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به رشد قابل توجه قیمت سیب درختی و افزایش 
سال جاری نسبت به سنوات گذشته؛ واریز تسهیالت از منابع بانکی در سررسیدهای مقرر از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور 

روری استبسیار ض .  
وی تصریح کرد: در صورتی که منابع مالی به هر طریق ممکن با فوریت تأمین و در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار 

 .نگیرد، بی شک اجرای طرح در ماه آینده با مشکل جدی مواجه خواهد شد
ه محدودیت زمان در هنگام رسیدگی به اسناد و شیرزاد از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواست با توجه ب

  .مدارک مربوطه، تمامی افت و ضایعات واقعی را مدنظر قرار دهد
به گزارش ایرنا، مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی نوزدهم آبان ماه در گفت و گو با ایرنا از 

کشور برای تامین نیاز هموطنان خبر داد هزار تن سیب در سردخانه های 750ذخیره سازی  .  

دهزار تن برای شب عید سیب درختی تامین ش 20سال گذشته « شکرهللا حاجی وند»به گفته  .  
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبر گزاری فارس – 12/10/1397تاریخ : 

های خارجی نکرده است یمه کشاورزی کاری برای بیمه مشترک با شرکتصندوق ب  
های خارجی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی درباره ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت :سازمان برنامه و بودجه گزارش داد

  .کاری انجام نداده است
ارش داد که صندوق بیمه کشاورزی درباره ایجاد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه گز

های بیمه خارجی تاکنون اقدام خاصی انجام نداده استشرکت مشترک بیمه با شرکت .  
این قانون صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت « ب»تبصره  25بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و ماده 

های کلی اصل جی با رعایت سیاستهای بیمه خارمشترک بیمه با شرکت  .قانون اساسی و قوانین مربوط بوده است 44
اعالم کرده که صندوق بیمه محصوالت کشاورزی  96سازمان برنامه و بودجه در گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 

 .تاکنون اقدام خاصی انجام نداده است
ای به علت ریسک و خطرپذیری باالی بخش کشاورزی دلیل عدم تحقق های بیمهشرکتاین سازمان اعالم کرده است که عدم تمایل 

  .این امر بوده است
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
 خبرگزاری فارس – ۸/10/1397تاریخ : 

شود هزار تومان عرضه می 4نگرانی از تامین میوه شب عید نداریم/پرتقال ایام عید کمتر از   
عید انجام شده و نگرانی از میوه  سازی میوه شبمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه بخش زیادی از ذخیره

تری عرضه هزار تومان و سیب به قیمت مناسب 4شودقیمت پرتقال در ایام عید کمتر از بینی میشب عید وجود ندارد، گفت: پیش
  .شود

خ به وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسحسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفت
رسد، گفت: مردم اصال نگران نباشند، شود و مردم نگرانند که آیا میوه شب عید با قیمت مناسب دستشان میاینکه شب عید نزدیک می

هزار تن سیب را  30هزار تن پرتقال و  40سازی کمیته ملی تنظیم بازار کشور و کمیته راهبردی ملی تنظیم بازار میوه عید، ذخیره
سازی احتیاطی هم برای سیب و پرتقال در نظر گرفته شود و در مجموع برای خرید درصد ذخیره 20ر است مصوب کرده و قرا

هزار تن تأمین اعتبار شده است 100 . 
ها حمل و در هزار تن سیب به استان 20وی با بیان اینکه هیچ نگرانی برای تأمین میوه شب عید وجود ندارد، گفت: نزدیک به 

داران خریداری شده است و هیچ نگرانی در این خصوص وجود نداردهزار تن پرتقال هم از سورتینگ 30شده و ها ذخیره سردخانه . 
دهد که امسال هیچ ها نشان میها و ارتباطات ما با شبکهسازی و توان راهبری نیروهای ما در استانتوان ذخیره :شیرزاد ادامه داد

نخواهد داشتگونه نگرانی از تأمین میوه شب عید وجود  . 
هزار تنی، پس شما هنوز  100سازی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به اینکه با توجه به مصوبه ذخیره

تواند میزان نیاز کشور را در ایام عید تأمین کند و این سازی میسازی کنید و آیا این میزان ذخیرههزار تن نیاز دارید که ذخیره 50
سازی نسبت به سال گذشته چه میزان افزایش یا کاهش دارد؟ گفتذخیره ، میزان 97 - 96سازی ما امسال نسبت به سال ذخیره :

هزار تن پرتقال بود 40هزار تن سیب و  30های گذشته که حدود ذخیره در سال . 
سد، گفت: هنوز کمیته راهبری ملی قیمتی را ها برکنندهها به چه قیمتی به دست مصرفشیرزاد در پاسخ به اینکه قرار است این میوه

گذاری در اسفند ماه انجام شود وبرای میوه شب عید اقدام نکرده است و قرار است این قیمت ها پایین خواهد ما مطمئنیم که قیمت »

 «.بود
* هزار تومان 4پرتقال شب عید کمتر از   

ها چیست، گفتبینی شما از قیمتوی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پیش امیدواریم این دو میوه در ایام عید با حداقل قیمت  :

هزار تومان بیشتر باشد، اما در مورد سیب به دلیل اینکه این محصول به دلیل  4کنم که پرتقال از دست مردم برسد و فکر نمی
توانیم ل ماندگاری کم در انبار نمیهزار تن کاهش تولید داشت و اینکه ما شکوفه دوم سیب رابه دلی 400سرمای بهاره امسال 

تری عرضه دهم که باقیمت مناسبزدیم بیشتر باشد و قول میرسد قیمت سیب اندکی از آنچه که حدس میخریداری کنیم، به نظر می
 .شود

سازی نارنگی هسازی شده است، گفت: ذخیرمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به اینکه آیا نارنگی هم ذخیره
ایمریزی کردهدر برنامه کمیته راهبری ملی نیست و ما این دو میوه را که به عنوان سبد اصلی میوه شب عید است را برنامه .  

تر بیاوریم چون احساس ما این است که مردم امسال به میوه ارزان قیمت نیاز ها را پایینکنیم قیمتشیرزاد ادامه داد: ما سعی می
دارندبیشتری  . 

سازی میوه شب عید باشد، گفت: از اردیبهشت که بحث تنظیم بازار میوه آغاز وی با بیان اینکه قرار بود وزارت صمت مسئول ذخیره
سازی بودند اما از آذر صنف و صنوف و وزارت صمت مسئول ذخیره 20شد تا  آذر به بعد این مسئولیت به وزارت جهاد  20

سازی شدرتخانه با محوریت سازمان مرکزی تعاونی روستایی مکلف به تأمین و ذخیرهکشاورزی ابالغ شد و این وزا . 
شود، گفت: ها به چه قیمتی از باغداران خریداری میمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به اینکه این میوه

سازی شدیم و لذا مجبور برای سیب مکلف به تأمین و ذخیرهآذر  20شود و ما در سیب معموالً مرداد ماه از کشاورزان خریداری می
تومان متغیر است 6900تومان تا  5200داران خریداری کنیم و بر اساس کیفیت سیب از ها و سورتینگهستیم از سردخانه .  

داران و تومان و از سورتینگ 16۸0  شیرزاد در زمینه پرتقال هم گفت: این محصول بر اساس قیمت مصوب از سر درخت
کنیم که با قیمت پرتقال سبد میوه عید را به تعادل برسانیمشود و سعی میتومان خریداری می 3100هزار تا  3ها به قیمت سردخانه . 

* ها محول شدبه کمیته راهبری استان تعیین قیمت خرید میوه شب عیدبه  
قیمت سیب بر  ها متفاوت است،ینکه قیمت سیب در استانمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: به خاطر ا

ها محول شد. هر استانی با کشف قیمت همان استان اقدام اساس مصوبه کمیته ملی تنظیم بازار میوه شب عید به کمیته راهبری استان
یس سازمان حمایت از به فروش خواهد کرد. این کمیته متشکل از نماینده وزارت جهاد کشاورزی، رئیس جهاد کشاورزی، رئ
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کنند و به ما کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات، نهادهای انتظامی و نهادهای نظارتی هستند و قیمت سیب را کشف قیمت میمصرف
کنیم که هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع کنند و ما بر اساس همان کشف قیمت استانی سیب را خریداری میاعالم می
هایی را در این زمینه در نظر گرفتیم که به نفع آنها استاست و ما مشوق کنندگانمصرف .  

 لینک خبر 
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 قیمت ها  بازار و
 باشگاه خبرنگاران جوان  – ۸/10/1397تاریخ : 

امی رنج می برند/افزایش نرخ در بازار های جهانی یکی از عوامل نوسان نرخ دامداران از بی ثباتی بازار نهاده های د

  نهاده ها
 .یک مقام مسئول گفت: با توجه به بی ثباتی بازار نهاده های دامی، دامداران با مشکالت متعددی در تامین آنها روبرو هستند

صنعت،تجارت و کشاورزیگار علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرن گروه اقتصادی باشگاه  

، با انتقاد از بی ثباتی قیمت نهاده های دامی در بازار اظهار کردخبرنگاران جوان نرخ در  های دامی به دلیل افزایشقیمت نهاده :

های جهانی و تحوالت داخلی ناشی از تغییرات قیمت ارز و سیاست ارزی بانک مرکزی با نوساناتی در بازار روبروست که بازار
 .همواره مشکالت متعددی برای تولیدکنندگان در بر داشته است

های دامی تند، افزود: با توجه به عدم توزیع نهادهمند هسهای دامی گالیهوی با اشاره به اینکه دامداران نسبت به بی ثباتی بازار نهاده
های دامی بدون توجه به نرخ هایی دارند چرا که توزیع قیمت نهادهها در بازار، دامداران گالیهای قیمتبا نرخ مشخص و نوسان لحظه

گیردمصوب سازمان حمایت در بازار صورت می . 
تولید کننده و مصرف کننده حداکثر قیمت هر کیلو جو تحویل به دامدار را یک  عزیزاللهی ادامه داد: چندی پیش سازمان حمایت از

تومان اعالم کرد 3۵0هزار و  2و کنجاله سویا را  200، ذرت یک هزار و 2۵0هزار و  . 
ساناتی در های دامی با نوتومانی به واردات، قیمت نهاده ۴200این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چرا به رغم اختصاص ارز 

رود، درحالیکه از ابتدای سال بازار روبروست، بیان کرد: اختصاص ارز دولتی یکی از عوامل ثبات نرخ کاال در بازار به شمار می
دالر بوده است، تمامی این عوامل دست به دست یکدیگر داده  2۵0تا  20۵های جهانی های دامی در بازارجاری حداقل قیمت نهاده

های دامی در بازار داخل با نوساناتی روبرو شودادهاند تا قیمت نه . 
های چین و هند اجرا کنیم بی شک این امر به سبب افزایش هزینه های ارزی را از طریق کشوربه گفته وی، اگر قرار باشد سیاست

برداضافی، قیمت تمام شده تولید را باال می . 
کند، گفت: های دامی را با هدف تنظیم بازار تامین میام، تنها بخش جزئی از نهادهعزیزاللهی با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور د

ها بر عهده پشتیبانی امور دام نیست، از این رو بخش عمده نهاده مورد نیاز دامداران از سوی تجار و با توجه به آنکه تامین نهاده
شودبازرگانان این بخش تامین می . 

های دامی، امکان برنامه ریزی برای تولید وجود ندارد، با اشاره به اینکه با بی ثباتی بازار نهادهمدیرعامل اتحادیه دامداران 
های دامی در بازار با ثبات باشد، تولیدکنندگان به اظهارکرد: این درحالی است که اگر برای مدت زمان دو تا سه ساله، قیمت نهاده

ه باشندتوانند برنامه ریزی برای تولید داشتسهولت می . 
های دامی، امکان تولید خطی وجود ندارد، تصریح کرد: نبود برنامه ریزی وی در پایان با اشاره به اینکه با بی ثباتی بازار نهاده

مناسب تولید، موجب شده است تا تولیدکنندگان مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار دهند به طوریکه میزان تولید برحسب شرایط 
غییر و تحوالتی قرار می گیردقیمت، دستخوش ت . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – ۸/10/1397تاریخ : 

 

  دلیل اصلی گران شدن مرغ چیست؟
یر با افزایش نزدیک به پنج هزار تومانی در هر کیلو همراه دهد، قیمت مرغ در یک ماهه اخآنچنان که واقعیت کف بازار نشان می

ای که مستلزم ثبات پایدار نرخ این محصول اساسی استشده، عارضه .  
صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، مرغ از نمونه اقالم و محصوالتی به وه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگر 

های اساسی در سبد غذایی جامعه قلمداد کردتوان آن را به عنوان یکی از خوراکیرود که میشمار می . 
ول باال و قابل توجه از دیرباز، به دلیل فاصله معنادار قیمت میان مرغ و گوشت قرمز و ماهی، ضریب تقاضا برای خرید این محص

کنندهای ایرانی، سفره مجالس میهمانی خود را با این محصول نونوار میبوده و به واقع بسیاری از خانوار . 
های اجتماعی، از دیگر سو، منع مصرف گوشت قرمز و گران بودن قیمت ماهی مزید بر علت شده تا بسیاری از افراد و گروه

های اخیر قیمت این محصول ها و بخصوص هفتهبا خرید و تناول مرغ، جبران کنند، اما در ماه پروتئین مورد نیاز بدن خویش را
 .خاص با افزایش تأمل برانگیزی همراه شده است

شود که اساسا نرخ عرضه گوشت مرغ ثابت نیست و بنابر موقعیت و با یک بررسی میدانی در سطح بازار این واقعیت محرز می
قیمت گذاری آن متفاوت است محله عرضه گوشت مرغ، . 

ها نقش موثری دارد و تفاوت ظاهرا سطح درآمدی ساکنان محالت و به تعبیری مناطق باالنشین یا پایین نشین شهری در سطح قیمت
های عرضه کننده خرد مرغ، هزار لایر برآورد و در واقع با مراجعه حضوری به بسیاری از واحد 10ها در محالت حدود قیمت

تومان در هر کیلو امکان پذیر نیست و این نرخ در مناطق مرفه نشین تا  ۵00هزار  13شود که خرید و تهیه آن کمتر از می مبرهن
شودهزار تومان منظور می 1۵ . 

 900هزار و  ۸این در شرایطی است که بنابر اخبار و گزارشات واصله، شرکت پشتیبانی، عرضه مرغ منجمد به قیمت هر کیلوگرم 
هایی که بنا به دالیل متعدد میلی را برای کنترل و تعدیل بازار در دستور کار قرار داده، که البته در این میان کم نیستند خانوار تومان

 .به خرید مرغ یخ زده ندارند
17۵هزار و  ۸نرخ مصوب تعیین شده برای نرخ مرغ، در ستاد تنظیم بازار نیز از  ش یافته، تومان افزای ۸00هزار و  9تومان به  

10وزارت جهاد کشاورزی نیز نرخ   .هزار تومان در هر کیلو را برای گوشت مرغ مصوب کرده است 
های ذی ربط با واقعیت بازار همخوانی های مذکور از سوی دستگاهدر این میان، برخی از فعاالن این حوزه معتقدند اساسا نرخ گذاری

گرددقیمت تمام شده مرغ باز میها برای طرح این ادعا به ندارد و استدالل آن . 
های اصلی تولید و پرورش مرغ و تخم مرغ در کشور( که رضا، از فعاالن این حوزه در غرب استان تهران )به عنوان یکی از قطب

 باید نرخ مرغ در هر کیلوگوید: با شرایط موجود، میشود میای نشدن مشخصات کامل خود، حاضر به گفتگو میمشروط به رسانه
تومان لحاظ شود 300هزار و  12حداقل  . 

ها را متوجه تولید کنندگان و پرورش دهندگان مرغ از دیگر سو، عرضه کنندگان خرد گوشت مرغ در سطح بازار، نوک پیکان گرانی
توان مرغ را با نرخ واقعی و منطقی به دست مصرف کننده رساندگیرند و معتقدند در صورت نظارت مطلوب و موثر میمی . 

صنعت، تجارت و کشاورزیگو با خبرنگار ومهدی اکرمی، یکی از فروشندگان مرغ و ماهی در غرب استان تهران، در گفت گروه  

لب فوق اظهار کرد: اکثریت قریب به اتفاق توزیع کنندگان خرد، با لحاظ نمودن با اشاره به مط اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ورزنددرصد سود منطقی، به عرضه و فروش مرغ در سطح بازار مبادرت می . 

ها و وی که در یکی از مناطق به نسبت فقیرنشین این خطه از استان تهران مشغول به فعالیت و عرضه مرغ است با دفاع از مغازه
گوید: ورزند میتومانی در هر کیلو به عرضه گوشت مرغ مبادرت می 1000هایی که در مناطق باالنشین با اختالف قیمت گاهفروش

به هر ترتیب باید واقع بین بود و این موضوع را مد نظر قرار داد که اجاره بهای یک مغازه در شمال شهر تهران به مراتب باالتر از 
های اینچنینی را لحاظ نمایند در غیر اینصورت نه باید هزینهست و صنوف فعال در این مناطق میمناطق و محالت ضعیف نشین ا

 .تنها سودی عاید آنها نخواهد شد بلکه دچار ضرر و زیان مادی خواهند شد
اما در برخی اقالم و یابد، ها تشدید شود به همان میزان میل به خرید آن کاهش میاکرمی در ادامه بیان کرد: هر آنچه افزایش قیمت

ای جز خرید و تهیه آن ندارندچنینی چارهمحصوالت، جامعه هدف محصوالت این . 
توانند تا وی افزود: زمانی ممکن است قیمت آناناس به یکباره پنج برابر افزایش یابد که در این شرایط طرح این موضوع که مردم می

امتناع کنند قابل هضم است، اما در خصوص چنین محصوالتی ارائه این دست از  ها، از خرید آنتر شدن قیمتزمان تعدیل و منطقی
رسدها، منطقی و منصفانه به نظر نمیپیشنهادات یا توصیه . 

 کاهش تولید و سودجویی تولیدکنندگان مرغ زنده، عامل اصلی گرانی است
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حاکم بر بازار مرغ و در واکاوی دالیل و عوامل مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در تشریح وضعیت 
اند و در حال حاضر، ها از جوجه ریزی امتناع کردههای دامی، مرغداریموثر در افزایش قیمت آن اظهار کرد: به دلیل کمبود نهاده

ود و همین موضوع به شهای تولید مرغ گوشتی، خالی است که به تبع با کاهش تولید، ضریب عرضه کم میدرصد از سالن ۴0حدود 
زندها دامن میافزایش گرانی . 

کردند، با کاهش حجم تولید، مرغ زنده را به قیمت دلخواه توزیع ریزی میهایی که تا یک ماه و نیم گذشته، جوجهافزاید: سالنوی می
های گذشته انجام گرفته استکنند و به نوعی این روند برای جبران خسارت دورهمی . 

یه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به عدم وجود نظارت جدی و کافی در فرآیند عرضه مرغ زنده گفت: توزیع مرغ رئیس اتحاد
ها در بازار نکرده و حتی به نوعی افزایش هر چه بیشتر نرخ مرغ زنده را در پی داشته استمنجمد کمکی به تعدیل قیمت . 

یز مزید بر علت شده تا در حال حاضر نرخ گوشت مرغ با چنین افزایش قیمتی وی معتقد است، سودجویی عوامل تولید مرغ زنده ن
 .در بازار، نمود پیدا کند

 نقش افزایش قیمت گوشت قرمز و ماهی در صعودی شدن نرخ مرغ
د شد تر خواهشود تقاضا برای خرید مرغ افزونبدون تردید در شرایطی که نرخ گوشت قرمز و ماهی نیز با روند صعودی همراه می

ها و همچون شب یلدا )که البته از آن عبور کردیم(، ضریب تقاضا را برای خرید و تر شدن به برخی مناسبتو از دیگر سو با نزدیک
ها با روند رو به رشد هر کند و در شرایطی که اساسا از عرضه مرغ در بازار کاسته شده، به تبع افزایش قیمتتهیه مرغ تقویت می
خواهد شد چه بیشتری همراه . 

گذرد، به سال جدید و ایام رود با اتخاذ تدابیر موثر و کارآمد و در نظر گرفتن این واقعیت که هر آنچه میبه هر ترتیب انتظار می
تر خواهیم شد، ثبات و کنترل قیمت ها، به صورت معقوالنه تری در سطح بازار حاکم شود، در غیر اینصورت شب نوروز نزدیک

های گوناگون، تلخی گرانی های زندگی در حوزهش خواهد بود و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینهعید سختی در پی
های ایرانی باقی خواهد ماندبه کام خانوار . 

زیع ها از بازنگری این وزارتخانه در فرآیند تووگو با رسانهالبته چندی پیش، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت
ها خبر دادهای اساسی و تشدید هر چه بیشتر نظارتکاال . 

ای به زودی اعالم خواهد شد و مشخصا در ارتباط با گوشت مرغ نیز وزارت جهاد وی در ادامه بیان کرد: توزیع اقالم اساسی یارانه
ت گوشت مرغ در شرایط فعلی ممنوع ها، مبادرت ورزیده و صادارکشاورزی با هدف تنظیم بازار به عرضه ذخایر موجود در انبار

 .شده است
ای نزدیک مشخص خواهد شد و امید است با مد نظر قرار دادن تجارب گذشته و البته تدابیری که میزان بازدهی و نتایج آن در آینده

 .شرایط فعلی بازار و جیب مردم، با هوشمندی، دقت نظر و تمهیدات سازنده هر چه بیشتر مثمر واقع شود
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 زاری فارسخبرگ – 10/10/1397تاریخ : 

شود+ جدول / قیمت گوشت قرمز و مرغ ماهانه گران میگوجه و پیاز در صدر گرانی  
اند و خبری از اصالح و توقف درصد گران شده ۵قلم آن بیش از  9قلم کاالی مصرفی معیشت خانوار  2۴آمارها نشان می دهد، از 

ها نیستافزایش قمیت .  
همچنان  97ر آذرماه سال ارس، بر اساس متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری دخبرگزاری فبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصدی بخشی از کاالهای سبد مصرفی خانوار ادامه دارد و خبری از توقف آن نیست ۵رشد بیش از  . 
نسبت به ماه قبل  97ر آذرماه قلم کاال د 9قلم کاالی خوراکی مصرفی خانوار  2۴مجموع ، از بر اساس گزارش مرکز آمار ایران

درصد افزایش داشته است ۵)آبان( بیش از  . 
مرغ، سیب زرد، گوجه فرهنگی و پیاز طبق این گزارش این کاالها شامل گوشت گوسفندی، گوساله، مرغ ماشینی، شیر، پنیر، تخم

انددرصد را ثبت کرده ۵نیز به غیر از پرتقال افزایش کمتر از است. بقیه سبد معیشت مردم  . 
مرغ ماشینی، مرغ ماشینی، گوشت گوسفند، شیر پاستوریزه، به ترتیب فرنگی، پیاز، سیب درختی زرد، تخمبر این اساس گوجه
اندر آذرماه داشتها دبیشترین افزایش ر .  

های اخیر بود این بار قرعه به نام خود گوجه فرنگی افتاد و پس از آن پیاز در ماه هاعالوه بر رب گوجه فرنگی که رکورد دار گرانی
میدان دار گرانی است. گوشت مرغ و قرمز نیز در کش و قوس اختالف مسئوالن دولتی و مجلس هر ماه بدون سر و صدا افزایش 

ها نیستیابد و خبری از اصالح قمیتمی . 
۸درصد، عدس با یک دهم درصد، شکر با  1۴به پرتقال با منفی کمترین میزان افزایش قیمت مربوط  دهم درصد، کره پاستوریزه با  

اندهدا ثبت کردهم درصد به ترتیب کمترین افزایش قیمت ر 9 . 
دهد، درصد افزایش نشان می 2۴۸.7ت مشابه سال قبل خود های اخیر رشد باالیی داشته و نسبت به مدهر مافرنگی نیز درب گوجه

درصد گران شده است 3.۴ر آذرماه د . 
 ماخذ مرکز امار

درصد افزایش و پس از  24۸،7مربوط به رب گوجه فرنگی با  (1396بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )آذر 
درصد افزایش می باشد 111درصد افزایش و سیب درختی زرد با  156.4موز با   آن . 

به گفته کارشناسان اقتصادی و آمار تغییرات ماهانه قیمت کاالها و خدمات بهترین شاخص برای نمایش وضعیت میزان تورم در 
کندهمچنان ادامه دارد، از کوچک شدن سفره مردم حکایت می های اخیرها که طی ماهجامعه است و افزایش ماهانه قیمت . 

درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه  ۴2ها گزارش داد که تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی در آذر ماه به اخیرا نیز یکی از رسانه
درصد گزارش شد 37.4آذرماه مرکز آمار  . 

ای ایجاد کرده و علی رغم هشدارها نظارتی بر عرضه کاال وضاع نگران کنندهافزایش قمیت محصوالت و کاالهای مصرفی خانوار ا
تومانی خریداری شده با قیمت آزاد فروخته می شود ۴200شود و حتی اقالمی که با ارز کمتر مشاهده می . 

نظر گرفته استکنند سبد حمایتی در میلیون تومان حقوق دریافت می 3دولت در حال حاضر برای خانوارهایی که کمتر از  . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 تاریخ : 1397/10/۸ – باشگاه خبر نگاران جوان

  تومان تعیین شد 16۷0نرخ خرید تضمینی گندم دروم 
تومان رسید 1۶70های وزیر جهاد کشاورزی و توافق سازمان برنامه و بودجه، قیمت خرید تضمینی گندم دروم به کیلویی با رایزنی .  

های محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی ، ماه گذشته با رایزنیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
تومان افزایش یافت و امروز هم با توافق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، قیمت  1۶00گندم معمولی به کیلویی 

تومان رسید 1۶70رید تضمینی گندم دروم نیز به کیلویی خ . 
جمهوری با  ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که رئیسدهم آذر ماه امسال عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه

ها از تثبیت ز این برخی رسانهتومان موافقت کرده است؛ این در حالی بود که پیش ا 1۶00خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم 
های وزیر جهاد کشاورزی جواب داد و ها و پیگیریتومانی برای این محصول استراتژیک خبر داده بودند اما رایزنی 1۵۴0قیمت 

1۶00قیمت این محصول به   .تومان رسید 
که به دست خبرنگار ما رسیده طی روزهای در آن زمان قیمتی برای خرید تضمینی گندم دروم اعالم نشده بود اما براساس اطالعاتی 

کیلویی  139۸-97گذشته با توافق بین وزارت جهاد کشاروزی و سازمان برنامه و بودجه، نرخ خرید تضمین گندم دروم سال زراعی 
تومان توافق شده است که به زودی رسما ابالغ خواهد شد 1۶70 . 

ر اُفت مفید و غیرمفید گندم اعمال شده که این مسئله نیز به نفع کشاورزان تمام های وزارت جهاد کشاورزی تغییراتی دالبته با رایزنی
 2بود که امسال به  1به  2خواهد شد چرا که سال گذشته درصد و نسبت اُفت مفید و غیرمفید گندم برای خرید تضمینی از سوی دولت 

تومان به سود کشاورزان تمام شود ۴0تا  30تواند به ازای هر کیلوگرم گندم، تغییر کرده است و می ۴به   

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 تاریخ : 1397/10/10 – ایرنا

 افزایش هزینه تولید، قیمت آبزیان را در بازار صعودی کرد
؛ گرچه برخی کارشناسان این گرانی ها را قیمت انواع ماهی در بازار مصرف بین دو تا سه برابر افزایش یافته است -ایرنا -تهران

ناشی از افزایش هزینه های تمام شده تولید بیان کرده اند اما این روند رو به رشد می تواند به حذف این محصوالت از سفره خانوارها 
 .منجر شود

شین افزایش قیمت ها در بازار به گزارش روز دوشنبه ایرنا، وضعیت بازار نشان می دهد ماهیان دریایی جنوب و شمال کشور صدرن
برابر شده است 2مصرف هستند اما نرخ ماهیان پرورشی نیز دست کمی از این افزایش ها ندارد و حداقل  . 

براساس آمارها، ساالنه نزدیک به یک میلیون تن انواع محصوالت دریایی و پرورشی در کشور تولید و به بازارهای داخلی و 
وجود تولید خوب، سرانه مصرف در ایران به دلیل باال بودن قیمت این محصوالت، طبق گزارش  خارجی عرضه می شود؛ اما با

 .سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( کمتر از نصف سرانه مصرف جهان است
 55در خرده فروشی ها برپایه آمار رسمی اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران قیمت کنونی هر کیلوگرم ماهی شیرجنوب 

هزار  37هزار تومان، تیالپیا  35تومان، شیر نیزه ای  500هزار و  25هزار تومان، قزل آالی معمولی  22هزار تومان، کپور 

هزار  60تومان، حلوای سیاه  500هزار تومان، هامور جنوب پنج هزارو  13هزار تومان، آزاد دزفولی  23تومان، سفید پرورشی 
هزار تومان،  45هزار تومان، سنگسر طالیی  65هزار تومان، سرخو  110هزار تومان، راشگو جنوب  65ه بندر تومان، شورید

هزار تومان است 45هزار تومان و سنگسر شهری  20سارم  . 
مولی هزار تومان، قزل آالی مع 13هزار تومان، کپور  2۸بهای هر کیلوگرم ماهی شیر جنوب  96این در حالیست که در اواخر سال 

هزار و  13 هزار تومان، آزاد  15هزار تومان، آمور )سفید پرورشی آزاد(  22هزار تومان، تیالپیا  1۸تومان، شیر نیزه ای  500

هزار تومان، راشگو جنوب  37هزار تومان، شوریده بندر  30هزار تومان، حلوای سیاه  29هزار تومان، هامور جنوب  9دزفول 
هزار تومان  21هزار تومان و سنگسر شهری  9هزار تومان، سارم  31ر تومان، سنگسر طالیی هزا 32هزار تومان، سرخو  64

 .بود
با وجود اینکه قیمت بیشتر محصوالت پروتئینی همچون گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ دارای مصوبه های قیمتی توسط دولت است و 

این موضوع مستثنی بوده و هیچ کنترل و نظارتی بر نرخ این تا حدودی کنترل می شود اما قیمت ماهی، میگو و سایر آبزیان از 
 .محصوالت وجود ندارد؛ در واقع عرضه و تقاضاست که قیمت انواع آبزیان را تعیین می کند

آمار قیمتی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حداقل دو تا سه برابر شدن قیمت ها را نشان می دهد که به دلیل پایین بودن توان 
رید مردم همین امر می تواند در کاهش مجدد مصرف انواع ماهی در کشور موثر باشدخ . 

 
 کمبودی در تولید ماهیان پرورشی نداریم **

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: « حسین عبدالحی»در این رابطه 
هزار تن برسد، بنابراین ماهی مورد نیاز کشور تامین است و  500ماهیان پرورشی به نزدیک پیش بینی می شود امسال تولید 

 .کمبودی در این زمینه نداریم
وی با اعالم اینکه افزایش قیمت ها در بازار ارتباطی به حجم تولید ندارد، گفت: آمار فعلی تولید ماهی قزل آال نشان می هد نسبت به 

خواهیم داشت ضمن آنکه تولید کنندگان افزایش تولید در واحد سطح را در دستور کار دارندسال گذشته تولید مناسبی  . 
هزار تن انواع ماهی پرورشی در کشور تولید شده که از این میزان  460در مجموع  96وی اظهار داشت: براساس آمار سال 

هزار تن برداشت از منابع آبی بوده است 64یگو و هزار تن م 32هزار تن ماهیان گرمابی،  196هزار تن قزل آال،  167نزدیک  . 
معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت، این افزایش قیمت ها را ناشی از کاهش تولید ندانست و اظهار داشت: میزان تولید و 

م داشتواردات تخم چشم زده ماهی قزل آال نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد، بنابراین کاهش تولید نخواهی . 
هزار تن گذشته و پیش بینی می  35به گفته عبدالحی، در حال حاضر تولید میگوی کشور به دلیل کنترل بیماری لکه سفید از مرز 

هزار تن برسد 40شود که برداشت نهایی به  . 
ان نرخ ارز ندارد اما به دلیل با اینکه قیمت برخی کاالها ارتباطی با نوس :وی بخش عمده غذای آبزیان را وارداتی دانست و ادامه داد

 .شرایط موجود همه به دنبال سود هستند و این امر باعث شده که نرخ محصوالت تولید داخل افزایش یابد
به گفته این مسئول در سازمان شیالت، تاکنون با وجود تحریم ها مشکل حادی در تامین نهاده های وارداتی نداشتیم و تالش ما این 
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نهاده های مورد نیاز آبزیان همچون مکمل ها و داروها که تحت تاثیر نرخ ارز هستند، ارز با نرخ رسمی  است که برای برخی
 .تخصیص داده شود

وی درباره سیاست کنترلی دولت بر قیمت انواع آبزیان گفت: دولت در قیمت گذاری انواع آبزیان ورود پیدا نمی کند بلکه می خواهد 
نترل شود؛ البته با وجود اجرای سیستم رقابتی شاهد افزایش بی حد قیمت ها در این بخش نیستیمبا عرضه و تقاضا این بازار ک . 

افزایش دو تا سه برابری قیمت ماهی و آبزیان به دلیل کاهش توان  :معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران اظهار داشت

که براساس گزارش رسانه ها، مشتریان رستوران ها کاهش یافته خرید مردم در کاهش مصرف این محصوالت موثر است، همانگونه 
 .است

کیلوگرم دانست و گفت: طبق آمار فائو سرانه مصرف آبزیان در ایران برای  21وی سرانه مصرف جهانی آبزیان را به طور متوسط 
یلوگرم برسدک 14کیلوگرم است که طبق برنامه ششم توسعه باید این میزان به حداقل  11هر نفر کمتر از  . 

 
 صادرات آبزیان طبق روال عادی در حال انجام است  **

« مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و بازار سازمان شیالت ایران درباره تاثیر نوسان نرخ ارز در افزایش صادرات آبزیان « عیسی گلشاهی

ایش داشته که این مهم بر مبنای پیش بینی های نیز به ایرنا گفت: در هشت ماهه امسال صادرات انواع آبزیان نسبت به سال گذشته افز
 .سنواتی رخ داده و خارج از عرف معمول نبوده است

وی علت افزایش صادرات را صدور ماهیان و آبزیان غیرقابل مصرف مانند ماهیان مرکب، مار ماهی، سفره ماهی، صدف دریایی، 
مه ریزی ها با افزایش تولید، حجم صادرات نیز باید صعودی عروس دریایی و اره ماهی در کشور دانست و افزود: براساس برنا

 .شود
 95، 94گلشاهی با بیان اینکه در یک دوره سه ساله رکود قیمتی در ماهیان پرورشی داشتیم، اظهار داشت: نرخ ماهی بین سال های 

در افزایش تدریجی نرخ ها به افزایش رکود داشته و حتی در برخی سالها شاهد کاهش قیمت نیز بوده ایم؛ بنابراین اختالل  96و 
  .یکباره قیمت منجر شده و در حالی که در این مدت، تورم قابل توجهی در بخش مواد غذایی صورت گرفته است

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و بازار سازمان شیالت ایران ادامه داد: البته افزایش قیمت نهاده ها همچون خوراک آبزیان، بچه ماهی و 
موارد در افزایش بهای ماهی بی تاثیر نبوده اما با این وجود افزایش قیمتی که ایجاد شده بیش از افزایش قیمت عمومی نیست که سایر 

 .در محصوالت پروتئینی رخ داده است
خش سال گذشته دولت حمایت مستقیم و نهاده ای از ب 20وی درباره اینکه چرا برای آبزیان نرخ مصوب وجود ندارد، گفت: در 

 .آبزیان انجام نداده و همیشه قیمت آبزیان تابع قانون عرضه و تقاضا بوده است
این مقام مسئول افزود: فقط برخی مکمل ها که ارز دولتی دریافت می کنند که سهم آنها در هزینه های تمام شده تولید قابل محاسبه 

ت می کنند بنابراین امکان قیمت گذاری مصوب وجود ندارداست اما عموم نهاده های مربوط به آبزیان ارز نیما یا آزاد دریاف . 
گلشاهی با اشاره به پیشنهاد سازمان شیالت ایران برای تخصیص ارز دولتی توسط دولت به برخی نهاده های تولید از جمله خوراک 

شم زده که سهم آن در تولید ناچیز آبزیان گفت: اگر به برخی از نهاده ها همچون خوراک آبزیان، مکمل ها و داروها به غیر از تخم چ
 .است، ارز دولتی تخصیص یابد احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد اما تاکنون این مهم میسر نشده است

درصد است 50به گفته وی، سهم خوراک آبزیان در قیمت تمام شده ماهی حدود  . 
ام شده تولید، محدودیت در توان صادراتی برخی گونه ها و مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و بازار سازمان شیالت، افزایش هزینه های تم

 .نقل و انتقال ارز را از جمله مشکالت در حوزه شیالت و افزایش قیمت ها برشمرد
 27هزار تومان، قزل آالی ساالمون  22گلشاهی، در حالی قیمت عمده فروشی انواع ماهی را برای هر کیلوگرم قزل آالی معمولی 

هزار تومان، کپور نقره ای  13معمولی  هزار تومان، کپور ( هزار  49تا  4۸هزار تومان و میگوی پاک نشده را  11فیتوفاگ( 

 .تومان اعالم کرد که گزارش های میدانی از بازار حکایت از متفاوت بودن نرخ ماهی و میگو دارد
 لینک خبر 
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و قیمت ها  بازار  
 

 تاریخ : 1397/10/9 – ایرنا 
 کمبود عرضه دام و افزایش تقاضا علل گرانی گوشت در تهران است

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران ، علت افزایش قیمت گوشت را کمبود عرضه دام در میادین و نیز افزایش تقاضا  -ایرنا -تهران
 .در بازار اعالم کرد

به در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت:مسئوالن به منظور کنترل بازار و نیز پیشگیری از علی اصغر ملکی روز یکشن
افزایش قیمت صحبت هایی را در زمینه ورود دام زنده به کشور مطرح کرده اند که در صورت اجرایی شدن آن شاهد تاثیر مثبت آن 

 .در بازار خواهیم بود
زار را افزایش میزان قاچاق دام زنده عنوان کرد و افزود: نوسان قیمت ارز زمینه افزایش وی دلیل اصلی کاهش عرضه گوشت در با

 .انگیزه برای قاچاق دام را فراهم کرد که این امر به تبع باعث افزایش قیمت گوشت در بازار داخلی شد
وضعیت شده ایم اما به دلیل گستردگی ملکی گفت که با توجه به وضعیت حاکم در بازار ما خواستار رسیدگی هر چه زودتر به این 

 .مرز، سرعت در پیگیری های برای جلوگیری از قاچاق دام دیده نمی شود
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران میزان واردات گوشت به کشور را بسیار باال دانست و افزود: در صورتی که این اقدام انجام 

به تقاضا بسیار بدتر از وضع کنونی بودنمی شد وضعیت بازار از لحاظ قیمت و نیز پاسخ  . 
تن گوشت وارداتی را به چرخه بازار وارد می کند 150تا  100به گفته وی ،اکنون امور پشتیبانی دام به صورت روزانه  .  

اثیر ملکی اظهار داشت: مدت ها است که گوشت منجمد در بازار به مشتریان عرضه می شود اما به دلیل پایین بودن میزان عرضه ت
 . چندانی را در بازار ایجاد نکرده است

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت گوشت و نیز کاهش توان خرید مردم بایستی 
ازار این کاال باشند با کاهش تقاضا در بازار روبرو شویم و اگر مسئوالن قادر به بهبود وضعیت واردات و نیز برچیدن قاچاق در ب

 .می توان امیدوار به تنظیم قیمت ها در بازار باشیم

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 تاریخ : 1397/10/9 – باشگاه خبر نگاران جوان 

  آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ موز گران شد
تومانی نرخ هر کیلو موز در بازار خبر داد ۵00رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران از افزایش یک هزار و  .  

وگو با خبرنگاراسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی 

، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: طی هفته اخیر قیمت موز و سبزی با نوساناتی در بازار خبرنگاران جوان
شده استرو روبه . 

  
وی با اشاره به اینکه هم اکنون سبزی اطراف شهر تمام شده است، افزود: با توجه به آنکه سبزی مورد نیاز از استان های اهواز، 

شمال و بخشی اصفهان تهیه می شود، از این رو افزایش هزینه حمل و نقل دلیل اصلی گرانی سبزی نسبت به هفته گذشته در بازار به 
رودشمار می . 

  
 .به گفته کارگر، کاهش تقاضا و فراوانی اقالم میوه موجب شده تا آرامش و رکود در بازار حاکم باشد

  
تومانی نرخ موز در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو موز با نرخ  ۵00رئیس اتحادیه میوه و سبزی از افزایش یک هزار و 

شود که نسبت به هفته گذشته به سبب کمبود عرضه دستخوش تغییر و تحوالتی در  تومان در میدان توزیع می ۵00هزار و  11تا  9
 .بازار قرار گرفته است

 
هزار و  3هزار، انگور شاهرودی  9تا  3هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو انار 1۴تا  7وی، نرخ هر کیلو ازگیل را 

 ۵هزار، خرمالو کن  ۵تا  3هزار، خرمالو شمال  3تا  ۵00شمال یک هزار و  هزار، پرتقال 9تا  ۵هزار، پرتقال جنوب  7تا  ۵00
هزار تومان است 9تا  ۴هزار و کیوی  ۸تا  3هزار، سیب لبنانی قرمز  9تا  ۴هزار، سیب لبنانی زرد  9تا  . 

 
هزار،  3تا  ۵00ای یک هزار و  ها در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو خیار بوتهاین مقام مسئول با اشاره به سایر قیمت میوه

هزار و  ۵تا  ۵00هزار و  2، نارنگی یافا ۵00هزار و  3تا  ۵00هزار و  2هزار، گریپ فروت تو سرخ  ۴تا  2خیار گلخانه ای 
شودهزار تومان در میادین توزیع می 3هزار و هندوانه یک هزار تا  ۵تا  2، خربزه ۵00هزار و  ۶تا  3، نارنگی انشو ۵00 . 

 
هزار،  ۸تا  ۴تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه  ۵00هزار و  ۵تا  ۴ارگر نرخ هر کیلو بادمجان قلمی را ک

700، پیاز قرمز یک هزار و 700هزار و  2پیاز زرد یک هزار تا  ، ۵00هزار و  3تا  2، کاهو پیچ ساالدی 700هزار و  2تا  
هزار تومان است 10تا  7هزار، فلفل دلمه  ۶تا  3ند ریز هزار، فلفل ت 3تا  2کاهو رسمی  . 

 
، ۵00هزار و  3تا  2هزار، کدو مسمایی  ۵تا  ۵00هزار و  2رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: هر کیلو کدو حلوایی با نرخ 

هزار، گوجه  3تا  2ته ای ، گوجه فرنگی بو۵00هزار و  2تا  ۵00هزار، کلم بروکلی یک هزار و  3تا  ۵00کرفس یک هزار و 
۸تا  ۴فرنگی گلخانه   ۵00هزار و  3، لیمو ترش سنگی ۵00هزار و  3و هویج یک هزار تا  ۵00هزار و  ۵تا  3هزار، لوبیا سبز  

شودتومان در میدان عرضه می ۵00هزار و  2تا  200و نارنج یک هزار و  ۵00هزار و  ۵تا  . 
 

تومان  ۵00هزار و  3تا  ۵00هزار و  2هزار تومان و سبزی جور)پلو، آش، قورمه(  3تا  2وی، نرخ هر کیلو سبزی خوردن را 
 .اعالم کرد

 
 .به گفته کارگر، با توجه به فراوانی میوه و کاهش تقاضا بعید است که نوسان خاصی طی روزهای آتی در بازار اتفاق بیفتد

 
کمبودی در عرضه مرکبات شب عید وجود ندارد، تصریح کرد: اگرچه رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پایان با اشاره به اینکه 
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برخی کارشناسان به سبب کاهش ذخیره سازی سیب درختی در انبارها نسبت به مدت مشابه سال قبل موافق واردات هستند، اما وزیر 
 جهاد کشاورزی معتقد است که کمبودی در بازار وجود ندارد

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
باشگاه خبرنگاران جوان – 10/10/1397تاریخ :   

  کندداخل وارد می تومانی به واردات دام زنده ضربه مهلکی بر تولید 4200اختصاص ارز 
تومانی به واردات به سبب  ۴200یک مقام مسئول گفت: با توجه به وضعیت مساعد تولید گوشت قرمز در کشور، اختصاص ارز 

  .عدم رقابت پذیری ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می کند
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار

،جوان  ۴200با انتقاد از صادرات دام زنده اظهار کرد: با توجه به وضعیت مساعد تولید گوشت قرمز در کشور، اختصاص ارز   

واردات به سبب عدم رقابت پذیری ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می کندتومانی به  . 
  

زنده را دلیل اصلی التهابات بازار و کمبود دام در میادین اعالم کرد و افزود وی ممنوعیت صادرات دام وزیر سابق صنعت، معدن  :

قانونی دام و فعالیت عده ای قاچاقچی در کشور  زنده زمینه را برای خروج غیر و تجارت با صدور مجوز ممنوعیت صادرات دام
خبری از التهابات بازار نبودفراهم کرد، این در حالی است که با صادرات رسمی دام . 

  
سبک و سنگین از کشور قاچاق شده است، بیان کرد: این در حالی  هزار راس دام 92۶ماهه امسال  9مقدسی با اشاره به اینکه در 

رسمی ارز حاصل از صادرات به کشور باز می گردد و در زمان ممنوعیت تنها بستر برای سودجویی عده ای  است که با صادرات
 .قاچاقچی در بازار فراهم می شود

این مقام مسئول با انتقاد از تصمیم های خلق الساعه وزارت صمت بیان کرد: با وجود ممنوعیت صادرات دام زنده و خروج غیر 
تومانی داده شده است؟ ۴200کشور جای این سوال مطرح است که چرا مجوز واردات دام زنده با ارز  قانونی دام از مرزهای  

  
وی ادامه داد: مسئوالن وزارت صمت در تصمیم گیری ها باید به نظر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید توجه کنند چرا 

زنده و عدم ورود ارز به کشور و واردات دام زنده به معنای خروج  که تصمیم اخیر وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت صادرات دام
 .ارز به هیچ عنوان در شرایط فعلی اقتصاد منطقی نیست و این امر منجر به نابودی تولید و افزایش بیکاری می شود

  
ه به قیمت گوساله زنده، احتساب رئیس انجمن صنفی گاوداران با انتقاد از تفاوت چشمگیر قیمت از تولید تا مصرف بیان کرد: با توج

هزار تومان در بازار غیر منطقی است که انتظار  ۸0تا  70هزینه کشتار، افت الشه و سود مغازه دار فروش هر کیلو گوشت با نرخ 
 .می رود مسئوالن ذی ربط اقدامات نظارتی خود در بازار را قوی تر کنند

  
هزار تومان اعالم کرد و گفت: اگرچه ممکن است دام سنگین با نرخ های  22زنده را متوسط قیمت هر کیلو گوساله  مقدسی در پایان

 .باالتری در بازار عرضه شود، اما سودی عاید تولیدکننده نمی شود

  لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/10/1397تاریخ :   

  توزیع گوشت گرم گوساله وارداتی از شنبهجزئیات توزیع مرغ منجمد و گوشت قرمز در بازار/ 
ای و میادین میوه و تره بار سالمی گفت: پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار، گوشت قرمز و مرغ در فروشگاه های زنجیره

کندتوزیع می .  
صنعت،تجارت و کشاورزی رضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

تن مرغ منجمد با  ۶00تا  ۵00، درباره آخرین جزئیات توزیع گوشت قرمز و مرغ در بازار اظهار کرد: روزانه خبرنگاران جوان
شودای و میادین میوه و تره بار عرضه میهای زنجیرهتومان در صنوف، فروشگاه 900هزار و  ۸نرخ مصوب  . 

تومان در بازار خبر داد و گفت: برخی از مرغداران  ۸00هزار و  9تن مرغ گرم با نرخ مصوب  ۸0تا  ۶0وی از توزیع روزانه 
م به عرضه روزانه مرغ گرم با نرخ مصوب ستاد تنظیم که از پشتیبانی امور دام نهاده دامی دریافت کرده بودند، با نرخ مصوب اقدا

کنندبازار می . 
های هزار تومان در میادین و فروشگاه 29تن گوشت منجمد گوساله با نرخ مصوب  120تا  100سالمی با اشاره به اینکه روزانه 

تومان و هر کیلو  ۵00هزار و ۴9 شود، بیان کرد: از روز شنبه گوشت گرم گوساله وارداتی با نرخ مصوبای عرضه میزنجیره
ای و میادین میوه و تره بار آغاز های زنجیرههزار تومان در راستای تنظیم بازار در فروشگاه 30گوشت چرخ کرده منجمد با نرخ 

شودمی . 
 ۴0تا  30دی و تن گوشت گرم گوسفن 120تا  70روزانه  :این مقام مسئول از توزیع گوشت منجمد و گرم گوسفندی خبر داد و افزود

ای و میادین میوه و تره بار در حال توزیع استهای زنجیرهتن گوشت منجمد گوسفندی در فروشگاه . 
وی ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ را دلیل اصلی افزایش قیمت در بازار مطرح کرد و گفت: با توجه به جوجه ریزی صورت گرفته 

مت مرغ در بازار به تعادل برسدرود که قیو برنامه افزایش تولید انتظار می . 
هزار  13تن تخم مرغ با نرخ مصوب هر شانه  ۸0تا  ۶0سالمی درباره آخرین وضعیت توزیع تخم مرغ در بازار بیان کرد: روزانه 

شودای و میادین میوه و تره بار عرضه میهای زنجیرهتومان در فروشگاه ۸00و  . 
ادامه داد: با توجه به کاهش نرخ تخم مرغ داخلی در بازار، میزان عرضه تخم مرغ وارداتی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران 

ها را کاهش دادیمدر فروشگاه . 
وی با اشاره به اینکه محدودیتی در عرضه وجود ندارد، بیان کرد: عرضه مرغ منجمد و گوشت گرم و منجمد وارداتی تا رسیدن 

 .بازار به تعادل ادامه دارد
ر بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه مقدمات واردات دام زنده به کشور فراهم شده است، اظهار کرد: اولین پارت سالمی د

شودروز آینده به کشور وارد می 1۵تا  10هزار راس است، طی  20واردات دام زنده که حدود  . 
هزار  ۶00قیمت گوشت داخل برنامه ریزی شده که حدود این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: در راستای تنظیم بازار و تعادل 

 .راس دام زنده وارد کشور شود

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
باشگاه خبر نگاران جوان  – 1۴/10/1397تاریخ :   

  ثبات قیمت طالی سرخ در بازار/ مصرف زعفران داخلی کاهش یافت
میلیون تومان  10میلیون تومان و حداکثر  ۶ول با اشاره به ثبات قیمت زعفران گفت: حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ یک مقام مسئ

  .است
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

۶، از ثبات نرخ طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران خبرنگاران جوان میلیون تومان و  
میلیون تومان است 10حداکثر  . 

بردار در رکود به سر میبه گفته وی، با توجه به کاهش تقاضای داخلی برای خرید زعفران باز . 
تن زعفران با ارزش بالغ  1۵2میری درباره آخرین وضعیت صادرات طالی سرخ در بازار بیان کرد: بنابر آمار هشت ماهه گمرک، 

درصد رشد داشته است ۴۶های هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی میلیون دالر به بازار 2۴0بر  . 
های پیش روی صادرات اظهار کرد: با توجه به تحریم آمریکا و اعمال تعرفه شورای ملی زعفران با اشاره به چالشنایب رئیس 

درصدی چین برای ورود زعفران ایرانی امکان صادرات وجود ندارد و همین امر موجب شد تا افغانستان با خرید زعفران 3۸
ها صادر کندرهای جدید به این کشوایرانی، آن را تحت بسته بندی . 

دالر پیمان سپاری ارزی کنند و همواره متعهد  1۴۵0وی ادامه داد: صادرکنندگان ایرانی برای صادرات هر کیلو زعفران ایرانی باید 
ها و موانع صادرات موجب شده تا گردانند. ناگفته نماند که این سخت گیریشوند که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بر می

های هدف صادر کنندهای یکبار مصرف، زعفران را به بازاررکنندگان با استفاده از کارتصاد . 
 .به گفته میری، تا زمانیکه موانع صادراتی از پیش روی صادرکنندگان برداشته نشود، امکان جلوگیری از قاچاق وجود ندارد

دار شدن محصول از مزرعه تا توزیع تصریح کرد: اگر نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان با اشاره به ضرورت شناسنامه 
رقمی قابل پیگیری باشد، دیگر  13مرکز تولید زعفران از مزرعه، تولیدکننده و به طور کلی مشخصات کامل تولید از طریق کد 

 .شاهد تقلب در بخش نخواهیم بود

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
باشگاه خبر نگاران جوان  – 11/10/1397تاریخ :   

  هزار تومان رسید ۷2گوشت گوسفندی به کیلویی 
هزار تومان در خرده فروشی  72تا  71ون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: هم اکن

شودعرضه می .  
وگو با خبرنگارعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی 

،خبرنگاران جوان ۶۵از افزایش قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ     ۶۶تا  

شودهزار تومان به مشتری عرضه می 72تا  71هزار تومان به مغازه دار و  . 
ی نوسان قیمت گوشت در بازار اعالم کرد و افزود: تفاوت لایر و دالر و نوسان نرخ ارز وی کاهش تولید و قاچاق دام را دلیل اصل

های اخیر انگیزه قاچاقچیان برای خروج غیر قانونی دام از مرزهای غرب، جنوب و جنوب غرب به کشورهای عراق و حاشیه در ماه
 .خلیج فارس را باال برد

بازار بیان کرد: اگر گوشت های منجمد در بازار توزیع نمی شد، اوضاع به مراتب  ملکی درباره تأثیر عرضه گوشت های منجمد بر
 .بدتر بود

توان پیش بینی خاصی راجع به وضعیت بازار رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: با توجه به کمبود عرضه دام در میادین نمی
 .داشت

کمیتی آزاد شد/امکان جلوگیری از قاچاق دام از مرزهای کشور وجود نداردواردات دام زنده تنها برای دستگاه حا :بیشتر بخوانید  
ی در پایان درباره آخرین وضعیت واردات دام زنده تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام قرار است که اقدام به واردات دام زنده 

ن کار باید فراهم شودبودجه مورد نظر و بستر الزم برای انجام ای  از رومانی کند. ناگفته نماند که . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 خبرگزاری فارس – 12/10/1397تاریخ : 

با محور اقتصاد مقاومتی برای وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شد  پروژه10  
ریف کرده استپروژه کشاورزی با محوریت اقتصاد مقاومتی را در وزارت جهاد کشاورزی تع 10برنامه ششم توسعه  .  

های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس برنامه ششم توسعه، پروژه
تعریف شده و وزارت جهاد موظف به اجرای آنها است. مهمترین موضوعات این پروژه شامل افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت 

مرغ، زمینی، حبوبات، پنبه، شیر خام، گوشت قرمز، گوشت طیور، تخمهای روغنی، سیبتوک، دانهراهبردی اساسی نظیر گندم، شل
ای استچغندر قند، جو و ذرت دانه . 

های های با محور اقتصاد مقاومتی که با موضوع خاص کشاورزی تعریف شده عبارتند از احداث تکمیل شبکههمچنین از دیگر پروژه
برداران آب و زمین، تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی، تشکل بهره 1۸0جاد و ساماندهی فرعی آبیاری و زهکشی، ای

های روغنی، زمینی بذری، بذر دانههای موردنیاز بخش کشاورزی نظیر بذر گندم، بذر برنج، بذر چغندر قند، سیبتأمین داخلی نهاده
 .بذر حبوبات، بذر پنبه، بذر ذرت و جو است

های مورد نیاز های اصالح شده، تأمین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی، نهادهمواردی نظیر تأمین داخلی نهادههمچنین 
باشدای میهای غیرشیمیایی، کود، توسعه تولید و اصالح بازسازی و نوسازی واحدهای گلخانهکشبخش کشاورزی نظیر آفت . 

های سایر مناطق، ملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک در حوزه آبخیز سدها و حوزهاز دیگر محورهای پروژه اقتصادی اجرای ع
زایی و ریزگردها استهای بحرانی، فرسایش بادی و مقابله با بیاباناجرای طرح کنترل کانون . 

های شتر شود، سامانهها تأکید شده است که ضایعات از طریق فرآوری کاهش یابد و جذب ماده خام کشاورزی بیهمچنین در این پروژه
سازی محصوالت راهبردی کشاورزی نظیر گندم، برنج، شکر، گوشت و روغن ارتقا یابدنوین آبیاری توسعه یافته و مدیریت ذخیره .  

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/10/1397تاریخ : 

  تحت شرایطی قابل قبول است/ کشت محصوالت استراتژیک نباید صد درصد فراسرزمینی باشد کشت فراسرزمینی
یک مقام مسئول گفت: کشت فراسرزمینی در خصوص محصوالت آب بر تنها به شرط ورود محصوالت به داخل کشور قابل قبول 

  .است
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار

، کشت فراسرزمینی را در خصوص محصوالت آب بر منوط به برخی شرایط قابل قبول دانست و گفت: کشت خبرنگاران جوان
ص محصوالت آب بری که امکان تولید آن با افزایش تکنولوژی و مدرنیزاسیون وجود ندارد، به شرط فراسرزمینی در خصو

محصوالت به داخل کشور می تواند قابل قبول باشد  ورود . 
وی افزود: در شرایط خاص کنونی که در صحنه بین الملل در معرض تهدیدهای ابر قدرت ها هستیم، تولید برخی محصوالت 

نمی توان به طور صد در صد  چون گندم را که از منظر امنیت ملی برای کشور اهمیت دارد، به سبب آب بر بودناستراتژیک هم
 .قطع کرد و همواره الزم است که خوداتکایی در این محصوالت ادامه داشته باشد

لیدی به کشور بدون مشکل اسدی ادامه داد: کشت فراسرزمینی حتما در کشورهایی باید صورت گیرد که واردکردن محصوالت تو
صورت گیرد و به گونه ای نباشد که تحت برخی قوانین نتوانیم محصوالت تولیدی خود را وارد ایران کنیم، همانگونه که کشور 

استفاده کند آمریکا به طور ناجوانمردانه ای از تمامی ابزارها برای اعمال علیه جمهوری اسالمی ایران . 
نتی در بحران کم آبی!/دولت هنوز الگوی ِکشت مناسبی در اختیار کشاورزان قرار نداده استکشاورزی س :بیشتر بخوانید  

 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشت فراسرزمینی به عنوان یک روش کمکی قابل توجیه است، افزود: با توجه به آنکه حفظ اشتغال 

نه به عنوان یک روش صد درصد جایگزین بلکه به عنوان یک روش  درون کشور اهمیت باالیی دارد، از این رو کشت فراسرزمینی
کمکی قابل توجیه است چرا که امروزه اقتصاد تمامی شهرها به جز بنادر و شهرهای توریستی به اقتصاد کشاورزی وابسته است به 

در آنجا درآمد داشته باشندوانندطوریکه اگر کشاورزی در اطراف این شهرها انجام نشود، ثروتی تولید نمی شود که سایر صنوف بت . 
وی با انتقاد از این مسئله که بخش کشاورزی به سبب ضعف و ناتوانی مورد بی توجهی تمامی دولت ها بوده است اظهار کرد: بنده 

 .معتقدم نتیجه این بی توجهی ها موجب شده تا هم اکنون کشاورزی سنتی و ماقبل سنتی در کشور حاکم باشد
ورای مرکزی خانه کشاورز علی رغم منابع ارزشمند آب، اما تولید مناسبی در بخش کشاورزی به سبب دور بودن از به گفته عضو ش

 .تکنولوژی و بذور مدرن و نبود سرمایه الزم نداریم
خی موارد اسدی در پایان با اشاره به اینکه کشاورزی معیشتی کماکان در کشور حاکم است، افزود: این فاجعه تا حدی است که در بر

علی رغم مصرف منابع ارزشمند آب، کشاورز به دلیل افت شدید محصول تنها قادر به تامین یک فصل از هزینه خانوار خود است که 
از دولتمردان انتظار می رود برای جلوگیری از هدر رفت منابع آب توجه جدی به زیرساخت های صادرات صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 .داشته باشند
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6778248/کشت-فراسرزمینی-تحت-شرایطی-قابل-قبول-است-کشت-محصولات-استراتژیک-نباید-صد-درصد-فراسرزمینی-باشد
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6778248/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 برنامه و سیاست 
 ایرنا  – 11/10/1397تاریخ ک 

 

 توسعه فناوری نانو درحوزه کشاورزی و منابع طبیعی تسهیل می شود
منظور تسهیل توسعه نامه همکاری ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به تفاهم-ایرنا -تهران

کشاورزی و منابع طبیعی امضا شد ناوری نانو در حوزهف . 

برداری به گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به اهمیت بهره
عه ای بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و ستاد توسنامهکشاورزی و منابع طبیعی، تفاهم از فناوری نانو در حوزه

کارگیری های کشاورزی و بههای کاربردی و فنی نهادهفناوری نانو معاونت علمی در محل این ستاد با هدف انجام پژوهش

های مختلف کشاورزی به امضاء رسیدها و کاربردهای فناوری نانو در حوزهظرفیت . 
شود و بهبود کیفیت و کارایی ی فراهم میفناوری نانو در بخش کشاورز نامه زمینه همکاری در توسعهموجب این تفاهمبه

آالت کشاورزی از جمله نتایج عملیاتی وری ماشینها و ارتقای میزان بهرهبندی نهادهانواع کودها، سموم و بذور نوین، بسته

نامه استشدن این تفاهم .  
 های میدانی، زمینهزمایشهای موردنیاز فناوری نانو در حوزه اعتبارسنجی و آساختن زیرساختهمچنین ضمن فراهم

شودهای تخصصی مشترک نیز ایجاد میها و همایشحمایت از برگزاری نمایشگاه . 
 های جهانی مرتبط، یک برنامهنامه، عالوه بر بررسی، معرفی و به اشتراک گذاشتن آخرین یافتهبر اساس این تفاهم

های ارتقا یافته با فناوری نانو از برای محصوالت و نهادههای الزم آموزشی تخصصی نیز تدوین خواهد شد و اخذ تأییدیه

مشترک قرار خواهد گرفت نانومقیاس نیز در دستور کار کمیته قبیل تأییدیه . 
سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی پس از معرفی بخشی از دستاوردهای کشور در فناوری نانو در 

کنیم تا بیشترین بهره را از آن اقتصاد بسیار بزرگی در کشاورزی وجود دارد که تالش مینامه گفت: خصوص این تفاهم

 .ببریم
هایی چون جلوگیری از واردات، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و تولید وی افزود: فناوری نانو فارغ از مزیت

ترین محصوالت توانیم پیشرفتهاده کنیم میاست که اگر ارافزوده، یک خودباوری در کشور ایجاد کردهمحصوالتی با ارزش
تولید ثروت و توسعه موردتوجه قرار  های نانو درزمینهمبتنی بر فناوری نانو را در کشور تولید کنیم؛ بنابراین باید ظرفیت

تواند آغازی بر این خودباوری در کشاورزی باشدنامه نیز میگیرد. امضای این تفاهم . 
ت حمایتی کشاورزی با ابزارهایی که در بازار محصوالت مورداستفاده در کشاورزی در وی توضیح داد:شرکت خدما

تواند تقاضا برای تحقیق و توسعه ایجاد کند تا تحقیقات در این عرصه هدفمند شونددست دارد، می .  
که در صورت نیاز در  هایی برای مواد ایجاد شدهشده و قابلیت سرکار در ادامه اظهارکرد:در حال حاضر تحقیقاتی انجام

ارائه است. در مواردی نیز که کشاورزان با مشکل مواجه شوند، مشکالت در قالب چالش صنعت فراخوان کشاورزی قابل 
صرفه  بهافزوده، اگر مقرون شوند تا با کمک فناوری نانو مشکالت برطرف شود. فناوری نانو ضمن ایجاد ارزشمی

ابراین با این رویکرد محققان و فناوران نانو برای مشکالت راهکار ارائه خواهند کردنباشد توجیه اقتصادی ندارد. بن . 
نامه با بیان اینکه، مصرف کود امضای این تفاهم حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز در حاشیه

، افزود: کشاورزی و تولید غذا یافته استدر کشور کمتر از نصف میانگین جهانی و یک سوم مصرف کشورهای توسعه

پذیر نیستمندی از کود امکانمیلیون تن تولید کشاورزی بدون بهره 120بدون کود یک فرض محال است و  . 
ترین صادرکنندگان کود اوره بودیم و در حال حاضر با کمک پتروشیمی به یکی از بزرگ وی گفت: هنگامی ما واردکننده

ایمهایی دست یافتهمورد کود پتاسه به توانمندیایم؛ همچنین در کود بدل شده . 
یک فناوری جدید  روزرسانی کشاورزی دانست و گفت: از اینکه در عرصهعطف رشد و به نامه را نقطهرسولی این تفاهم

بینی می کنیم به نتایج مناسبی دست یابیمشویم، بسیار خوشحال هستم و پیشوارد می . 
های کشاورزی برداری و استفاده از تکنولوژی در تأمین و تولید نهادهز آغاز نوینی برای بهرهوی با تاکید بر اینکه امرو

نامه را نیز مانند سایر است، از مدیران خود و همکاران ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی تقاضا کرد که این تفاهم

 .موضوعات فناوری نانو جدی گیرند
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های تأمین و تدارک نهاده سال سابقه فعالیت دارد و در حال حاضر وظیفه 90دیک به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نز
آالت را بر عهده دارد.عالوه بر امکانات لجستیک، ظرفیت انبارهای شرکت کشاورزی مانند کود، سم، بذر و نهال و ماشین

 .نیم میلیون مترمربع است
محصول از  هزار تن تخلیه 15جستیک، دارای رکورد روزانه این شرکت در تمامی بنادر کشور ضمن داشتن موقعیت ل

تن محصول مانند بذر و کود جابجا کند 700هزار و  13تواند روزانه کشتی است و می .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
 

 ایرنا  – ۸/10/1397:  تاریخ

 استیضاح وزیر جهاد کشاورزی منتفی شد
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که بنا بود فردا یکشنبه در مجلس  -ایرنا -تهران

 .برگزار شود، منتفی شد
نماینده امضا کننده استیضاح امضای  44داشت: تمامی احمد امیرآبادی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار 

 .خود را پس گرفتند، از این رو استیضاح از دستور کار مجلس خارج شد
آذرماه با  2۸طرح استیضاح حجتی،  امضا اعالم وصول شد که رعایت نکردن نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی  44

بر نیاز و اجرا نشدن احکام برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی از مهمترین  توسط دولت، ممنوعیت صادرات محصوالت مازاد
 محورهای این استیضاح بود

پیش از این قرار بود، بررسی استیضاح چهارشنبه هفته گذشته انجام شود که به دلیل همزمانی با مراسم خاکسپاری پیکر آیت هللا 
و تعطیلی مجلس به جلسه روز یکشنبه مجلس موکول شده بودهاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام  .  

استیضاح کننده امضای خود را پس گرفتند ۴۴نهایتا تمامی   
 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 ایرنا  – 10/10/1397تاریخ : 

داده های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد وزارت کشاورزی  
معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بر آزادسازی داده های ارزشمند بخش کشاورزی و در  -ایرنا -تهران

 .اختیار قراردادن آن به بخش خصوصی تاکید کرد
دوشنبه در همایش ملی راهکارهای تحول کسب و کار در صنعت روز « نصرهللا جهانگرد»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

اکنون داده های ارزشمند زیادی در وزارت جهاد کشاورزی موجود است که آزادسازی آنها می  :طیور در محل هتل المپیک، افزود

 .تواند ارزش افزوده این بخش را بیش از پیش افزایش دهد
اده های موجود را در اختیار همه فعاالن قرار دهد تا توسعه این بخش بهتر محقق شودوی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی باید د . 

معاون وزیر ارتباطات به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات اشاره و خاطرنشان کرد: اکنون همه دستگاه های اجرایی موظف 
قرار دهند؛ هر دستگاهی که از ارائه اطالعات خود داری کنند اند هر اطالعاتی که کاربران اقتصادی نیاز دارند در اختیار آنها 

 .پیگیری و برخورد خواهد شد
 .جهانگرد ادامه داد: اکنون مراکز داده در تهران مستقر و به کل کشور متصل بوده که زیرساخت خوبی برای همه کسب و کارهاست

فناوری اطالعات به خوبی فراهم شده است معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در سمت دولت زیرساخت های توسعه . 
 

 ضرورت استفاده فعاالن صنعت طیور از تحوالت فناوری **
جهانگرد از فعاالن صنعت طیور کشور خواست که هرچه زودتر از پلت فرم های شکل گرفته در فناوری برای توسعه این صنعت و 

 .ایجاد ارزش افزوده بهره بگیرند
نشان کرد: کسانی که زودتر تحوالت فناوری را درک کرده و برای توسعه بخش خود بکار گیرند از معاون وزیر ارتباطات خاطر

 .مزایایی آن بیشتر بهره خواهند گرفت
 .وی فعالیت مرغداری را بزرگترین صنعت در بخش دام و طیور دانست که توانایی حل سریع بحران های غذایی را دارد

اره کرد و گفت: کشورمان رتبه هفتم تولید جهان را دارد و ضروری است از فناوری های جهانگرد به رشد معقول این صنعت اش
 .نوین در این صنعت استفاده شود

این مقام مسئول با بیان اینکه اکنون بستر فناوری اطالعات همه بخش ها را تحت تاثیر قرار داده و اقتصادی جدید را رقم زده است، 
ش کشاورزی به این تحوالت شدخواستار توجه بیشتر فعاالن بخ . 

 
 تالش برای آزادسازی فرکانس در اختیار صداوسیما **

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با اعالم اینکه همه شهرهای کشور تحت پوشش نسل سه و چهار تلفن همراه 
 .قرار دارند، گفت: کل جاده های کشور نیز دارای ارتباط مناسب هستند

میلیون گوشی فعال در شبکه تلفن همراه کشور  72درصد رسیده است و  115دامه داد: اکنون ضریب نفوذ موبایل به باالی وی ا
  .وجود دارد

جهانگرد به تالش ها برای آزادسازی فرکانس در اختیار صداوسیما خبر داد و گفت: این فرکانس ها بعد از آزادسازی برای توسعه 
رها قرار خواهد گرفتبیشتر در اختیار اپراتو . 

هزار کیلومتر فیبر نوری در  65وی همچنین به تحت پوشش قرار گرفتن کل کشور برای فیبر نوری اشاره کرد و افزود: اکنون 
 .کشور وجود دارد؛ داده های ماهواره ای خوبی نیز فراهم شده است؛ لذا فعاالن از این زیرساخت ها استفاده کنند

ملی تحول در صنعت طیور کشور با هدف بررسی راهکاری کاربردی جدید طراحی شده برای صنعت به گزارش ایرنا، همایش 
 .طیور با حضور فعاالن این بخش برگزار شده است

در این همایش مسایل مربوط به پرورش جوجه های یک روزه، دستگاه های نوین جوجه کشی، قیمت و صادرات این محصوالت به 
وبررسی قرار می گیردکشورهای همسایه مورد بحث  . 

 760میلیون قطعه جوجه یک روزه با حجم خسارت  12بررسی حمل و نقل نامناسب و غیرتخصصی طیور که باعث تلف ساالنه 

 .میلیارد تومانی در کشور می شود، از دیگر برنامه های این همایش است
 لینک خبر 
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 نامه و سیاست بر
  ایرنا– 12/10/1397تاریخ : 

 مهار آب در اردبیل با برنامه های ضربتی دولت
اجرای طرح بزرگ پایاب در خداآفرین برای پوشش آبی زمین زراعی در منطقه مغان در شمال اردبیل و مهار آب  -ایرنا -اردبیل 

تدبیر و امید در این استان استهای روان با احداث چند سد از جمله طرح های انقالبی توسط دولت  . 

هدر رفت آب های روان مغان در شمال اردبیل با وجود کشت هزاران هکتار از اراضی مستعد کشاورزی این منطقه 
ضرورت مهار این آب ها و در خدمت گرفتن آن را ضروری کرده بود که این مهم با توجه دولت تدبیر و امید در چند سال 

اکنون در آستانه بهره برداری از آنها استاخیر اجرایی شده و هم   . 
تا قبل ازدولت تدبیرو امید اقدام عملی قابل توجهی برای مهار روان آب های شمال استان صورت نگرفته و منابع آبی 

 .کشور بدون استفاده مناسب از دسترس خارج می شد
رداشت هشت میلیارد دالر از محل صندوق با درخواست و پیشنهاد رییس جمهوری و موافقت مقام معظم رهبری مجوز ب

توسعه ملی برای مهارآب های مرزی که یک میلیارد دالر آن به استان اردبیل اختصاص داشت عملیات بزرگ آبی ، 

 .خاکی در استان آغاز و اجرایی شد
فرهنگی در همه گیر  اما با وجود این طرح ها، هنوز مشکل آب در استان اردبیل باقی است و مسئوالن و کارشناسان اقدام

 . شدن موضوع صرفه جویی را در جامعه ضروری می دانند
برای اطالع از آخرین وضعیت طرح های آب و خاک که بسیاری از آنها در آستانه بهره برداری بوده و نیز وضعیت آب 

ب منطقه ای اردبیل به دشت اردبیل و آبرسانی به شهرهای مختلف خبرنگار ایرنا با اصغر سلیمانزاده مدیرعامل شرکت آ

 .گفت و گو نشسته است
 

در سال های اخیر طرح های بزرگی برای مهار و ساماندهی آب و نیز استفاده بهینه از آن صورت گرفته بویژه  ***

 طرحهای اجرایی از محل صندوق ملی توسعه، این پروژه ها در چه مرحله ای قرار دارند؟
سد عمارت، سد تازه کند و سد احمد بیگلو از ابتدا با تامین مالی از محل چهار طرح بزرگ شبکه خدا آفرین،  ****

صندوق توسعه ملی اجرایی شده هم اکنون از پیشرفت خوبی برخوردارند در این میان بخشی ازپایاب سد خداآفرین به بهره 

اجرایی شده است برداری رسیده است ، ضمن اینکه به تازگی پروژه سد عنبران به چهار طرح یاد شده اضافه و . 
 

*** هزار  62پایاب سد خداآفرین در این میان یکی از بزرگترین طرح های آبی و خاکی منطقه برای پوشش آبی بیش از 

 .هکتار زمین زراعی در منطقه مغان در شمال اردبیل درباره آخرین وضعیت این طرح بزرگ ملی توضیح دهید
کیلومتر آن در داخل استان اردبیل قرار دارد که از این  92ست که کیلومتر ا 1۴۴طول شبکه خدا آفرین کال  ****

کیلومتر آن به پایان رسیده و چهار کیلومتر باقی مانده نیز در حال الینینگ بتن است، باید گفت که در این پروژه  ۸۸میزان 

 .کار بیست، سی ساله با حمایت نظام و دولت در عرض سه چهار سال به پایان رسیده است
متر اجرایی شده که در ایران بی نظیر است ، در مجموع 170هزار و  2پروژه خدا آفرین یک سیفون عظیم به طول در 

۵00هزار و  15واحد عمرانی به میزان  2از چهار واحد عمرانی طرح پایاب سد خداآفرین  هکتار آماده بهره برداری  

2شده و عملیات اجرایی  ی رسدواحد دیگر نیز به زودی به پایان م  . 
 

 پروژه های سد سازی استان در چه مرحله ای قرار دارند؟***
چهار پروژه سد سازی بزرگ اجرایی در استان روند مطلوب اجرایی خوبی دارند، سد عمارت بعنوان بزرگترین ****

 .سد استان در مرحله نهایی عملیات اجرایی است و هم اکنون عملیات تکمیلی و تونل های آن در حال اجراست
عملیات سد احمد بیگلو نیز تقریبا به پایان رسیده و کارهای نصب چراغ های تاج و آسفالت روی تاج آن در حال انجام 

 .است
عملیات اجرایی سد تازه کند در منطقه انگوت گرمی نیز طبق برنامه در حال پشرفت است وسد عنبران نیز وارد مرحله 

ودتر از موعد مقرر به پایان برسداجرایی شده و تالش می شود که این سد نیز ز .  
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۶به جز این سدها چند پروژه سدسازی کوچک نیز در دست اجراست، تنها بر روی رودخانه بالهارود در شمال استان  سد  
 .کوچک در دست اجراست و تالش می شود بیشتر این سد ها تا پایان امسال و در نهایت بهارسال آینده آبگیری شوند

لعات شبکه توسعه ای اراضی پایین دست این سدها در دست انجام است ضمن اینکه جهاد کشاورزی هم هم اکنون کار مطا

هکتار به پایان رسانده است400بهبود شبکه پایین دست آنها را تا حدود سه هزار و  . 
طقه مشگین آب شرب و صنعت منطقه را تامین خواهد کرد و سد احمد بیگلو هم اراضی من ،سد تازه کند در گرمی مغان

 .غربی را تحت پوشش قرار می دهد و هم اکنون شبکه پایین دست در دست اجراست
 

در مقایسه با دیگر مناطق، دشت اردبیل در موضوع آب با مشکالت بسیاری مواجه است، برای تامین آب این  ***

 حوضه چه کارهایی در حال انجام است ؟
قال و احداث تصفیه خانه مدول دوم در حال احداث است ، ضمن برای تامین آب شرب این حوضه خط دوم انت ****

کیلومتربا لوله گذاری لوله اصلی در حال انجام می باشد ۴7اینکه اصالح فشار آب مشترکان به طول  . 
 ۵0در پروژه آبرسانی به اردبیل کارهای لوله های آب آورد و لوله های آب بر و همچنین احداث برج آب گیر به عمق 

12به قطر متر و   .متر در دست اجرا بوده که یک پروژه عظیم در نوع خود بشمار می رود 
2در زمینه تامین آب نمین و عنبران هم باید گفت که مرحله اول آبرسانی به این  کیلومتر اعم از احداث  10شهر به طول 

نصب تجهیزات و ،ایستگاه پمپاژ  متر از قره چناق به نمین در حال کیلو 12به اتمام رسیده و مرحله دوم به طول  ... 

 .احداث است
درصدی یک خط انتقال  97در دیگر شهرها از جمله برای خلخال در جنوب استان از سد بفراجرد با پیشرفت 

درصد  ۸0کیلومتری در دست اجرا است ضمن اینکه تصفیه خانه آن هم با سرمایه گذاری بخش خصوصی با پیشرفت 10

 .در حال انجام می باشد
ر مشگین شهر هم عملیات آبرسانی و خطوط انتقال در حال اجرا بوده و برای آینده یک خط انتقال از سد احمد بیگلو و د

سد تازه کند و عمارت نیز  2سد سبالن در دست مطالعه است، برای شهر گرمی آب از کانال مغان تامین خواهد شد که از 

 .امکان تامین خواهد داشت
 

کاهش تراز آب های زیر زمینی همچنان تداوم دارد؟  با این همه مشکل ***  
میلیون متر مکعب منفی است ،  ۶۵0واقعیت این است که در دشت اردبیل هنوز افت آب وجود داشته و و حدود  ****

 .اگر صرفه جویی نکنیم به مرور زمان با بحران و مشکل مواجه می شویم
جلوگیری از چاه  ،تعدیل پروانه ،نصب کنتورهای هوشمند  ،ت فشاربراین اساس پروژه تعادل بخشی اعم از آبیاری تح

سال طول خواهد کشید تا این دشت به تعادل 20در دست اجراست ، با همه این کارها باید بگویم  ...های غیر مجاز و 

 .برسد
 

 با این شرایط وضعیت چاه های مجاز و غیر مجاز در استان چگونه است؟***
700ار و در استان پنج هز **** حلقه چاه غیر مجاز وجود داشت که همه چاه 300حلقه چاه مجوز دار و یک هزار و  

چاه غیر مجاز باقی مانده است که پرونده آن ها هم اکنون در دادگاه برای 70های غیر مجاز پر شده و هم اکنون حدود 

 .صدور رای نهایی قرار دارد
ت بر چاه ها و رودخانه ها برای جلوگیری از دست یازی به حریم گروه گشت و نظارت دراستان برای نظار19همچنین 

 . آب و حفر چاه غیر مجاز به صورت شبانه روزی در حال فعالیت است
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 ایرنا – ۸/10/1397تاریخ : 

98کشاورزی در سال گام بلند دولت برای توسعه بخش   
منابع خرید تضمینی گندم، واکسن  9۸مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بودجه سال  -ایرنا -تهران

دامی، بیابان زدایی، تامین آب شرب عشایر، سامانه های نوین آبیاری ، بازسازی قنوات، تجهیز شالیزارها و تقویت مرغ الین رشد 
دارد قابل توجهی . 

که هفته گذشته رئیس جمهوری بودجه را به مجلس شورای اسالمی ارائه کرد 9۸به گزارش ایرنا، در الیحه بودجه پیشنهادی سال  .  
میلیارد و  1۸9هزار و  16میلیون لایر است که از این رقم  447میلیارد و  573هزار و  21بودجه وزارت جهاد کشاورزی شامل 

 ۸9۸میلیارد و  3۸3هزارو  5وط به تملک دارایی های سرمایه ای )بودجه عمرانی( بوده و بقیه به مبلغ میلیون لایر آن مرب 549
 .میلیون لایر به بودجه هزینه ای این وزارتخانه اختصاص دارد

مرانی هرچند بودجه بخش هزینه ای این وزارتخانه نسبت به قانون بودجه امسال افزایش نشان می دهد اما در بخش بودجه های ع
میلیون لایر از بودجه عمرانی آن در مقایسه با امسال  340میلیارد و  726شاهد کاهش ارقام بودجه هستیم به طوری که یک هزار و 

 .کم شده است
سازمان های امور عشایری، موسسه پژوهش و برنامه ریزی کشاورزی، سازمان حفظ نباتات، سازمان چای کشور، نهاد نماینده ولی 

سه جهاد نصر، سازمان امور اراضی کشور، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، شرکت مادر تخصصی خدمات فقیه، موس
کشاورزی، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از جمله نهادهایی هستند که در ذیل ردیف بودجه وزارت جهاد کشاورزی 

 .قرار می گیرند
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، موسسه واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، با این حال سازمان شیالت ایران، سازمان 

آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت شهرک های کشاورزی 
 .دارای ردیف های جداگانه در الیحه بودجه هستند

میلیون لایر برای بخش شیالت،  255یلیارد و م 460دولت برای سال آینده یک هزار و  میلیون لایر  145میلیارد و  227هزارو  13

میلیون لایر برای بخش سازمان جنگل  200میلیارد و  476برای بخش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، هفت هزار و 
 622مییلیارد و  40ی بخش موسسه رازی، سه هزارو میلیون لایر برا ۸73میلیارد و  71۸ها، مراتع و آبخیزداری، سه هزار و 

 22۸میلیون لایر برای سازمان مرکزی تعاون روستایی و  764میلیارد و  522میلیون لایر برای بخش دامپزشکی، یک هزار و 
میلیون لایر برای شرکت شهرک های کشاورزی بودجه پیش بینی کرده است 529میلیارد و  . 

 14، در تبصره 9۸روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: براساس الیحه بودجه  «حسن قاسمی»در این رابطه 
هزارمیلیارد تومان از  2منابع خرید تضمینی گندم از دو محل، یکی از آنها رقم  ( هزار  6و  97( قانون بودجه 520000محل ردیف 

ی شده استمیلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها پیش بین 145و  .  
 62.9میلیارد تومان از محل ردیف هاست که نسبت به سال گذشته  145هزار و  ۸مجموع اعتبار خرید تضمینی در این الیحه بودجه 

 .درصد رشد را نشان می دهد
ا تامین کنیموی گفت: البته منابع دیگری در قانون پیش بینی شده که اگر کاهش منابع داشتیم با مکانیزم های قانونی آن منابع ر . 

مبلغ پنج هزار میلیارد تومان است 97به گفته وی، اعتبار سال گذشته خرید تضمینی گندم در بودجه  . 
میلیارد تومان پیش  126.۸مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی یادآورشد: در بحث خرید واکسن دام و طیور مبلغ 

شد دارددرصد ر 41.7بینی شده که نسبت به امسال  . 
حدود  97وی اضافه کرد: این رقم در بودجه سال   .میلیارد تومان بوده است 89.5

قاسمی اظهارداشت: در تبصره یک بابت تامین مالچ )خاکپوش( سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری برای مبارزه با پدیده بیابان 
دهم برابر رشد  2.6درصد یا  162میلیارد تومان،  390به مبلغ  97میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال  1020زدایی مبلغ 

 .را نشان می دهد
دهم میلیارد تومان پیش بینی شده که  19.3وی اضافه کرد: همچنین از محل فروش آب بهای شهری برای آبرسانی شرب عشایر، 

درصد رشد داشته است 29میلیارد تومان، حدود  15نسبت به امسال به مبلغ  . 
، برای طرح های سامانه نوین آبیاری، شبکه ۸قام مسئول در معاونت برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: در تبصره این م

قانون برنامه ششم توسعه و اصالحات بعدی  35های آبیاری زهکشی و طرح های آب و خاک سهم بالعوض طبق قانون بند ب ماده 
تکرار شده است 9۸بودجه سال درصد تعیین شده که بار دیگر برای  ۸5آن  .  

دیده شده درحالی که امسال این  9۸میلیارد تومان در الیحه بودجه سال  140وی افزود: در بخش بازسازی و نوسازی قنوات، مبلغ 
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درصد رشد دارد 55.6میلیارد تومان است؛یعنی  90رقم حدود  . 
دهم میلیارد تومان اعتبار پیش بینی  ۸7.7شالیزارهای شمال کشور  به گفته قاسمی، در الیحه بودجه سال آتی برای تجهیز و نوسازی

درصد رشد را نشان می دهد 41.2نزدیک  97شده که نسبت به بودجه سال  . 
این رقم  97وی ادامه داد: در سال   .میلیارد تومان بوده است 62.8

یت ویژه با حما 9۸وی خاطرنشان ساخت: برای تقویت مرغ الین نیز در الیحه بودجه سال  میلیارد تومان اعتبار در نظر  13.8

درصد رشد خواهیم داشت 119.4میلیارد تومان بود یعنی  4گرفته شده در حالی که در بودجه امسال این رقم  . 
 

 ردیف بودجه جدید برای توسعه زیرساخت برنج و آب بندان ها 2 **
، دو ردیف جدید بودجه ای برای توسعه 9۸ه بودجه سال مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: در الیح

 .زیرساخت های تولید برنج و آب بندان ها برای استان های شمالی کشور در نظر گرفته شده است
وی افزود: برای حمایت از افزایش بهره وری و توسعه زیرساخت های تولید برنج در استان های گیالن ومازندران و کشت های 

میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است 30ایر استان های کشور جایگزین در س . 
« میلیارد تومان پیش  145همچنین در بحث آب بندان های استان های شمالی کشور همچون گیالن، مازندران و گلستان اعتبار ملی 

همین میزان تخصیص دهند بینی شده است که باید استان ها از محل بودجه استانی خود با مشارکت مردم اعتباری معادل .» 
میلیارد تومان خواهد رسید 290به گفته وی، مجموع این رقم برای آب بندان های شمال کشور به  . 

 
 ردیف بودجه توسعه کشت دانه های روغنی مستقل شد **

میلیارد تومان  45، ردیف بودجه توسعه کشت دانه های روغنی با پیش بینی اعتبار 9۸قاسمی تصریح کرد: در الیحه بودجه سال 
این رقم با ردیف بودجه های دیگر بود 97مستقل شد زیرا در الیحه بودجه  . 

میلیارد تومان از سهم  1000بند ج، مبلغ  13مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: براساس تبصره 
میلیارد تومان برای پیشگیری و مهار بیماری های واگیر  100دولت برای تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، بند د، مبلغ 

، مبلغ «ه»دامی و مشترک و بند  میلیارد تومان برای ارتقای کیفیت واکسن آنفلوانزای طیور سرم سازی رازی پیش بینی شده  200

 .است که نسبت به امسال تغییری را نشان نمی دهد
 

صندوق توسعه ملی بودجه عمرانی بخش کشاورزی در انتظار اعتبار **  
نیز توضیح داد: تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی با حکم رهبر  9۸قاسمی درباره بودجه عمرانی بخش کشاورزی در بودجه سال 

 .معظم انقالب بوده که هنوز تعیین تکلیف نشده است
درصد رشد خواهیم داشت اما بدون  1۸.6وی گفت: در صورت لحاظ اعتبار از این صندوق به بخش کشاورزی به انظمام متفرقه ها، 

درصد کاهش می یابد 7.2متفرقه ها  . 
وی اضافه کرد: به احتمال زیاد در مجلس شورای اسالمی منابعی برای توسعه فرایند اجرای آبخیزداری و سیستم های نوین آبیاری 

 .طبق قانون نیز خواهیم داشت
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 13/10/1397تاریخ : 

 گواهی محصوالت کشاورزی هفت روزه صادر می شود
مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذای وزارت جهاد کشاورزی گفت: با تمهیدات بعمل آمده فرآیند اخذ نشان  -ایرنا  -اصفهان 

روز به یک هفته کاهش یافته است 40تکمیل بودن پرونده از گواهی محصوالت کشاورزی به شرط  . 
تر ها و عناصر سنگین و آالینده از حد مجاز پایین کششده محصولی است که در آن باقیمانده سموم، آفت محصول کشاورزی گواهی 

ای به اندازه کافی حاوی عناصر غذایی برای سالمت انسان و دام است است و از نظر تغذیه . 
ه گزارش ایرنا، سعید سعادت روز پنجشنبه در همایش ارتقا سالمت محصوالت کشاورزی در مرکز آموزش تعاون شهید حنایی نژاد ب

سازمان تعاونی روستایی استان اصفهان افزود: برای محصوالت گواهی شده باید بستری فراهم شود تا این تولیدات به بازار راه پیدا 
 .کرده و به فروش برسد

کید کرد: اداره استاندارد وظیفه نظارت برمحصوالت کشاورزی را بر عهده دارد و با اقدامات صورت گرفته پس از اخذ وی تا
 .نظارت و گواهی های الزم از طریق سامانه های الکترونیکی نشان گواهی محصوالت صادر می شود

اسایی جهاد کشاورزی و نشان حد مجاز آالینده مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: محصول کشاورزی گواهی شده دارای کد شن
 .هاست

وی گفت: براساس تفاهم منعقد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محصولی که کد شناسایی و نشان حد مجاز آالینده ها 
 .را داشته باشد گواهی بهداشتی برای آن صادر و صادرات محصول نیز آسان می شود

ست و سالمت غذای وزارت جهاد کشاورزی افزود: تولید محصوالت گواهی شده مستلزم پرداخت هزینه هایی مدیر کل دفتر محیط زی
از قبیل خدمات رسانی مانند کلینیک های گیاه پزشکی، شرکت ها و بازرسی است که راهکار کاهش این هزینه ها تعریف مجموعه 

ت را برعهده داردهایی است که وظیفه تامین منابع مالی و بازاررسانی محصوال . 
وی با بیان اینکه برای کاهش هزینه محصوالت گواهی شده با صندوق بیمه مذاکراتی انجام گرفته است ، افزود: کلیه محصوالتی که 

درصد تخفیف اخذ می کنند 20به روش گواهی شده تولید می شود، بر روی محصوالت خود  . 
نیز مذاکره شده است تا تعدادی غرفه در اختیار محصوالت گواهی شده کشاورزی وی اظهار داشت: با میدان میوه و تره بار تهران 

 .قرار دهند و مجموعه های تولیدی نیز ملزم به ایجاد برند معتبر برای محصوالت هستند
ن امسال سعادت با بیان اینکه باید تالش کنیم تا محصوالت گواهی شده به دیگر کشورها صادر شود، بیان کرد: در این راستا بهم

 .همایشی به این منظوردر برلین برگزار می شود
وی با اشاره به مشکالتی که برای تولید محصوالت ارگانیک وجود دارد، گفت: گواهی و شرکت های گواهی شده محصوالت 

 .ارگانیک از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند در حالی که بسیاری از محصوالت این ویژگی را در اختیار ندارند
عادت گفت: با دستور وزیر جهاد کشاورزی در سال جاری وارد بحث تولید و نظارت محصوالت ارگانیک شدیمس . 

به گفته وی سازمان ملی استاندارد تاکنون به هیچ شرکتی مجوز محصوالت ارگانیگ با نشان این سازمان را نداده است و با فروشگاه 
برخورد کرده است هایی که این نشان را بر روی محصوالت درج کردند . 

میلیون هکتار مستعد کشت و زرع درایران،  165طبق اعالم مرکز آمار از مجموع  :مشاور وزیر کشاورزی در پایان گفت 18.5 
  .میلیون هکتار در اختیار بخش کشاورزی است که از این مجموع هشت میلیون هکتار زمین به کشت های آبی اختصاص دارد

میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید شد 122مبود منابع آب ، سال گذشته وی ادامه داد: با وجود ک . 

 .همایش ارتقا سالمت محصوالت کشاورزی با حضور گروهی از کارشناسان و متولیان بخش کشاورزی استان اصفهان برگزار شد
 
 لینک خبر 
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 ه و سیاست ها برنام

 خبرگزاری فارس – ۸/10/1397تاریخ :

خرد + جدول هزارتن مرغ و تخم مرغ برای تنظیم بازار می ۷5دولت سال آینده   
های دولتی برای سال آینده، خرید محصوالت کشاورزی به منظور تنظیم بازار در نظر گرفته طبق جداول و جزئیات بودجه شرکت

  .شده است
 

ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت های دولتی، بانکاقتصادی خبرگزاری فارس، جزئیات بودجه شرکت به گزارش خبرنگار
نشان از برنامه و فعالیت و بهای تمام شده محصول و خدمات در سال آینده است 9۸برای سال  . 

ه همراه هزینه تمام شده و هدف کمی ، برنامه خرید محصوالت کشاورزی و تنظیم بازار ب9۸در بخشی از این پیوست، الیحه سال 
 .سال آینده مشخص شده است

طبق جدول ذیل، ارقامی به لحاظ وزن و قمیت برای خرید تضمینی ذرت و جو و همچنین برای خرید تخم مرغ، کنجاله سویا، گوشت 
شودمرغ و جو مشاهده می . 

 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – ۸/10/1397تاریخ : 

به کجا رسید؟« کشت و صنعت مغان»سرانجام واگذاری   
قانون اساسی تاکید دارند تا ضمن کم شدن  44کارشناسان و فعاالن اقتصادی در سال های اخیر بر اجرای دقیق اصل  -ایرنا -تهران

ش دولتی، واگذاری ها هم به طور واقعی و با شفافیت کامل صورت گیرد اما این روزها شیوه واگذاری کشت و صنعت تصدی بخ
 .سبب واکنش های مختلف شده است ...مغان، اهلیت خریدار، قیمت پایین و 

ان به مردادماه سال به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ماجرای واگذاری صد درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغ
موفق نبود تا سرانجام به مردادماه  1397و فروردین  1396گذشته برمی گردد. چهار نوبت واگذاری در مرداد، دی و اسفندماه 

 .امسال کشیده شد
 ۸۸6 میلیارد و 610هزار و  17لایر و ارزش کل پایه  534در مزایده پنجم مردادماه امسال، به قیمت پایه هر سهم پنج هزار و 

هزار لایر قیمت گذاری شده بود که با رقابت چند گروه در نهایت از سوی یک شرکت حقوقی خریداری شد 93۸میلیون و  . 
نماینده « اکبر اعلمی»پس از این واگذاری همچون دوره های گذشته، موجی از انتقادها مطرح شد؛ از جمله آنها می توان به سخنان 

با این مفت فروشی مخالفم چون اهمیت و توان این گنج »کرد که در شبکه های اجتماعی گفته اسبق مجلس شورای اسالمی اشاره 
بزرگ را می دانم و آن را می شناسم؛ دو مرتبه مدیر آن بوده ام و بارها برای آقایان نوشته ام که شرکت مغان می تواند حقوق کل 

ویزیونی نمی گذارند تا دروغ من اشکار شود!؟کارکنان دولت در استان اردبیل را بپردازد چرا یک مصاحبه تل » 
نماینده مجلس شورای اسالمی نیز در نامه ای به قوه قضائیه، مدعی تخلف  55همچنین  « رئیس « میرعلی اشرف پوری حسینی

 .سازمان خصوصی سازی شده و تشکیل پرونده ویژه برای بررسی تخلفات وی را خواستار شدند
 

سازی واکنش رئیس سازمان خصوصی **  
اظهارات مختلف درباره شیوه واگذاری کشت و صنعت مغان، با واکنش رئیس سازمان خصوصی سازی مواجه شد. وی آذرماه امسال 
در این رابطه به ایرنا گفت: سازمان خصوصی سازی با هیچ کس عهد اخوت ندارد، قرارداد هر خریداری که تعهداتشان را در مقابل 

سخ می کنیم، اما اینکه عده ای بگویند واگذاری غلط است، را قبول ندارمسازمان خصوصی انجام ندهد، ف .  
« با بیان اینکه برخی همواره به فکر سنگ اندازی در مسیر واگذاری ها هستند، افزود« میرعلی اشرف پوری حسینی مغان را » :

ز اختیار قانونی خود استفاده کند و آن را به چهار بار به مزایده گذاشتیم و فروش نرفت، در نوبت پنجم هیات واگذاری می خواست ا
میلیارد تومان بدون سود فروش اقساطی به بنیاد مستضعفان بفروشد 1400صورت مذاکره ای  ».  

« در هیات واگذاری مطرح شد؛ به اعضای هیات « ساله 10این نوع واگذاری بدون دریافت سود فروش اقساطی یعنی قرض الحسنه 

جدد مزایده بگذارید و سپس مذاکره ای بفروشیم چون قیمت پایین می آمدواگذاری اعالم کردیم م .»  
میلیارد تومان و با فروش سود اقساطی برگزار 1761سرانجام بار دیگر مزایده برای کشت و صنعت مغان با قیمت پایه  :وی افزود

یمشد؛ چهار خریدار شرکت کردند که یک نفر را به دلیل ناقص بودن مدارک کنار گذاشت .  
پس از فروش این شرکت اعالم کردند که خریدار نااهل است. بنده پنج روز متوالی از مدعیان خواستم که یک ورقه سهم بدهند که »

هفته گذشت و سندی  2مشخص شود خریدار نااهل است و حتی از دادستان کل کشور خواستم که این موضوع را پیگیری کنند اما 
 «.اعالم نشد

سال گذشته فقط  6صی سازی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت مغان در رئیس سازمان خصو سال سودده بود، گفت: وزارت  2

حتی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی می گفت اگر نمی »جهاد کشاورزی با خصوصی سازی کشت و صنعت مغان موافق بود؛ 
 «.توانید بفروشید، پس بدهید تا کاری کنیم و از آن استفاده کنیم

 
 واگذاری کشت و صنعت مغان پشت درهای بسته نبود  **

مشاور سابق رئیس سازمان خصوصی سازی نیز امروز )شنبه( در این رابطه به ایرنا، گفت: برخی ادعا می کنند برای واگذاری 
  .کشت و صنعت مغان مزایده برگزار نشده که این خالف واقع است

« و صنعت مغان پشت درهای بسته نبود و برای آن مزایده برگزار شده و روز  واگذاری کشت»تاکید کرد: « سید جعفر سبحانی

  .مزایده نیز نماینده نهادهای ناظر، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی حضور داشتند
روه می در این مزایده نه تنها قیمت پایه ارزان نبود، بلکه قیمت مناسبی بود و این موضوع را)قیمت مناسب( چند گ»وی توضیح داد: 

 «.گویند
است و هر فردی « کارشناس رسمی دادگستری و هیات واگذاری»سبحانی ادامه داد: تنها جایگاه قانونی برای تشخیص قیمت واقعی، 
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  .نمی تواند بگوید که نرخ واگذاری ارزان یا گران است؛ براساس قانون، هیات واگذاری مرجع تشخیص قیمت یک بنگاه است
رئیس بنیاد مستضعفان که همه بر کارشناس « محمد سعیدی کیا»وزیر جهاد کشاورزی و « محمود حجتی»ن آقایا»وی اظهارداشت: 

میلیارد تومان است در حالی که قیمت  1400بودن آنان اعتراف دارند به صراحت اعالم کردند که سقف خرید کشت و صنعت مغان 
میلیارد تومان بود 1700پایه سازمان خصوصی سازی  .» 

ماه تالش)برای عمل به  2میلیارد تومان پس از  1۸50در مزایده سه، چهار متقاضی برای مغان آمد و نفر نخست با »د: وی افزو
 «.تعهدات( برنده شد اما به دالیل گوناگون انصراف داده است که این خود بحث مفصلی دارد که چه کسانی سبب شدند انصراف دهد

ن خصوصی سازی، اگر متقاضی بیش از یک نفر باشد نفر دوم به عنوان رزرو می ماند؛ سبحانی گفت: طبق همه مزایده های سازما
تا زمانی که قرارداد به نفر نخست ابالغ شود؛ اگر قرارداد ابالغ شد و خریدار اول نتوانست به تعهداتش عمل کند، نفر دوم بالفاصله 

  .جایگزین آن می شود
« جام شد؛ البته به خریدار دوم گفته شده که باید به قیمت خریدار اول بپردازد و ظاهرا در مورد مغان نیز واگذاری به نفر دوم ان

میلیارد تومان کمتر از خریدار اول بوده است؛ با این حال پذیرفت که قیمت نفر اول را بپردازد ۸0تا  70پیشنهاد وی  .» 
در مزایده های گذشته »گذاری دقت ندارند، گفت: مشاور سابق سازمان سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه برخی روی قیمت وا

درصد پارس آباد جزو مغان بود و هر کسی مغان را می خرید، این میزان نیز به وی اختصاص می یافت؛ اما در مزایده آخر،  40

ار نیز وزارت عالوه بر آن، چهار هزار هکت»؛ «درصد را کنار گذاشتیم تا جداگانه به مزایده گذاشته و به فروش رود. 40این 
هزار هکتار می شود ۸کشاورزی در مزایده کم کرده بود که منتقدان به آن توجه ندارند که مجموع آن  .»  

از مدیران سابق کشت و صنعت مغان که انتقادهای زیادی به این واگذاری دارد، گفت: « اروجعلی محمدی»سبحانی خطاب به 
های مالی، همیشه نسبت به زیانده بودن این شرکت اعتراف کرده و می گفت سود سال مدیرعامل مغان بود و در گزارش  6ایشان »

میلیارد تومان یعنی زیانده است 1۸00سالیانه پنج میلیارد تومانی برای شرکتی با سرمایه  .» 
« ز آنها پرسید چرا اما به محض اینکه واگذار شد مدیران عامل سابق اعالم کردند که این واگذاری ها درست نبوده است. حال باید ا

  «.به قانون تمکین نمی کنید؟ هیات واگذاری رسما تشخیص می دهد که قیمت را چه کار کند
 

 واکنش استاندار اردبیل **
در این زمینه استاندار اردبیل یکم دی ماه در گفت وگو با ایرنا، واگذاری کشت و صنعت مغان را به نفع منطقه دانست و گفت: این 

وجود ظرفیت و توانمندی اقتصادی خود، بواسطه دولتی بودن نتوانسته تاثیر چندان مهمی در چهره اقتصادی منطقه مجتمع بزرگ با 
 .و استان داشته باشد و تداوم وضعیت کنونی، حیات و موجودیت آن را تهدید می کرد

رهای اساسی نجات، احیا و رونق آن اکبر بهنامجو ادامه داد: واگذاری این بنگاه بزرگ اقتصادی به بخش خصوصی یکی از راهکا
است و با این هدف، مدیریت استان موافق این واگذاری بود؛ هر چند که عملیات مربوط به این واگذاری از چند سال پیش مطرح بوده 

 .است
سرنوشت وی با یادآوری مسائل حاشیه ای برنده نخست مزایده شرکت کشت صنعت مغان افزود: با توجه به حساسیت مسئوالن به 

کشت و صنعت مغان، از همان ابتدا موضوع اهلیت برنده مزایده مورد تاکید و توجه بود و زمانی که مطمئن شدیم خریدار از اهلیت و 
 .شایستگی الزم برخوردار نیست اقدام همه جانبه برای لغو این واگذاری صورت گرفت

سوی مدیریت استان و نمایندگان برای ثابت کردن عدم اهلیت و  بهنامجو گفت: لغو مزایده کار سختی بود و تالش گسترده ای از
 .شایستگی برنده مزایده صورت گرفت و برای این امر از دستگاه قضایی و مقام های امنیتی هم کمک گرفته شد

عدم احراز هرچند دادستان عمومی و انقالب اردبیل بیست و ششم مهرماه اعالم کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بدلیل 
صالحیت شرکت برنده مزایده به حالت تعلیق درآمد اما سرانجام سازمان خصوصی سازی بیست و نهم آذرماه اعالم کرد که این 

 .شرکت براساس تصمیم های جدید به شرکت شیرین عسل واگذار شد
 

 اهلیت و توانمندی مالک جدید کشت و صنعت **
یونس »کشت و صنعت مغان پس از لغو اهلیت خریدار اول گفت: مالک جدید این شرکت استاندار اردبیل درباره مالک جدید شرکت 

شیرین عسل»صاحب شرکت معتبر « ژائله است؛ تجربه راه اندازی و اداره کشت و صنعت را دارد؛ تصورم این است که می  «

 .تواند موجب تحرک و پویایی مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان باشد
ژائله، نفر دوم مزایده برگزار شده توسط شرکت خصوصی سازی برای واگذاری کشت و صنعت مغان بوده و »وی اضافه کرد: 

عالوه بر انجام تحقیقات دقیق و کافی در زمینه اهلیت او، با وی دیدار و در جریان چند و چون طرح های توسعه ای وی در مورد 
 «.کشت و صنعت مغان قرار گرفته ام
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صنعت قابل واگذاری و تغییر نیست  زمین های کشت و **  
یکی از مسایل مطرح شده درباره کشت و صنعت مغان، نگرانی از فروش یا تغییر کاربری زمین های این مجموعه است. مساله ای 

 .که استاندار اردبیل درباره آن گفت: به هیچ وجه در این زمینه نگرانی وجود ندارد
« ده مالک حق ایجاد تغییر، خردسازی و فروش زمین و اموال شرکت کشت و صنعت را سال آین 10بر اساس قانون، دستکم تا 

 «.ندارد، ضمن اینکه نمی تواند اقدام به واگذاری سهام شرکت کند و از این بابت نگرانی وجود ندارد
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
 

 خبرگزاری فارس – 9/10/1397تاریخ : 

اندازی سامانه جدید ظرف این هفته شود/ راهآوری رئیس جمهور حمایت میهای نو در معاونت فنایده  
جاری  های نو ، گفت: هفتهمعاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی رئیس جمهور با بیان جزئیات حمایت از ایده

گذاران می توانند در آنجا همدیگر را ببینندکنیم که صاحبان ایده و سرمایهاندازی میای راهسامانه .  
پردازان ها، مخترعان و ایدهوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه همواره گالیه نابغهعلیرضا دلیری در گفت

هایی برای حمایت از این عاملی برای فرار مغرها از کشور شده است، چه برنامه  کند و اینیاین است که دولت از آنها حمایت نم
ها انجام دادیم، آپگونه افراد دارید، گفت: در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بستر بسیار خوبی را برای حمایت از استارت

مند و آنها از تسهیالت، معافیت مالیاتی، گمرکی و مکان محل خدمت بهره دهیمبنیان ارائه میهای دانشخدمت به شرکت 120بیش از 
شود که ریسک تولید آنها پایین بیایدها باعث میشوند و حتی نیروی انسانی آنها را با امریه حل کردیم و این خدمتمی . 

پرداز و نابغه هستند، تفکر ر کسانی که ایدهمعاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی رئیس جمهور افزود: اعتقاد داریم اکث
دانند مسیر را چگونه شروع کنند و انتظار دارند که کسی به دنبال آنها بیاید، در حالی که آنها باید خودشان اقتصادی ندارند، نمی

 .حرکت کنند، به زمین بخورند و دوباره حرکت کنند
انداختیم که در کنارهایی برای اینها راه گذاریسرمایه وی ادامه داد: ها قرار بگیرند و با گرفتن درصدی از سهام ان و نابغهپردازایده  

های آنها را به عهده بگیرندپروژه دهند، تأمین مالیکاری که انجام می . 
اندازی شده با راهجسورانه  گذاری در بورس را گرفتیم، گفت: اینها با نام صندوقسرمایه صندوق 15وی با بیان اینکه تاکنون مجوز 

های بزرگ اقتصادی مانند ستاد ها یک سال است شکل گرفته و حتی هلدینگاند، این صندوقگذاری کردهصندوق سرمایه ۸تا  7که 
گذاری ها سرمایههای مختلف بود، در این مسیر آوردیم و آنها روی این ایدههایی را که در زمینهاجرایی فرمان حضرت امام سرمایه

شوندکنند و در کار آنها سهامدار میها نروند. آنها تأمین مالی مینند که آنها به سمت بانککمی . 
گذار به دهند و سرمایهشوند و کاری را انجام میگذار با همدیگر شریک و همکار میدلیری افزود: بنابراین صاحب ایده و سرمایه

تواند نتیجه خوبی برای افرادی داشته باشد که خودشان تفکر گیرد و این میکند، سهام آن کار را میای که وارد میازای سرمایه
  .اقتصادی ندارند

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی رئیس جمهور ادامه داد: اینکه دولت بخواهد اینها را سروسامان دهد، این تفکر 
پرداز بروند و با همکاری های نابغه، مبتکر و ایدهسراغ این جوان گذاران بهاقتصادی نیست و تنها راهکار این است که سرمایه

 .همدیگر کاری را آغاز کنند
 15اندازی شده و صندوق راه 15اندازی شده است، گفت: طی سال گذشته وی در پاسخ به اینکه تاکنون چند صندوق در این زمینه راه

کنند. مثالً آستان قدس یک گذاری مییگر هم در این مسیر آمدند و سرمایههای دشود و حتی هلدینگاندازی میصندوق دیگر هم راه
کنداندازی میکند، دانشگاه آزاد صندوق صد میلیارد تومانی راهاندازی میصندوق صد میلیاردی تومانی راه . 

نت فناوری ریاست جمهوری با ای را معاومعاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی رئیس جمهور افزود: این هفته سامانه
گذار آن را های خود را در این سامانه بگذارند و سرمایهتوانند ایدهکند که صاحبان ایده میاندازی میهمکاری بخش خصوصی راه

اندازی خواهد شد تا بین آنها رقابت ایجاد شودبردارد و پس از آن چند سامانه دیگر هم راه . 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
 خبر گزاری فارس – 12/10/1397تاریخ : 

های خارجی نکرده است صندوق بیمه کشاورزی کاری برای بیمه مشترک با شرکت  
های خارجی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی درباره ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت :سازمان برنامه و بودجه گزارش داد

  .کاری انجام نداده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه گزارش داد که صندوق بیمه کشاورزی درباره ایجاد 

های بیمه خارجی تاکنون اقدام خاصی انجام نداده استشرکت مشترک بیمه با شرکت .  
این قانون صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت « ب»تبصره  25بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و ماده 

های کلی اصل های بیمه خارجی با رعایت سیاستمشترک بیمه با شرکت  .قانون اساسی و قوانین مربوط بوده است 44
والت کشاورزی اعالم کرده که صندوق بیمه محص 96سازمان برنامه و بودجه در گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 

 .تاکنون اقدام خاصی انجام نداده است
ای به علت ریسک و خطرپذیری باالی بخش کشاورزی دلیل عدم تحقق های بیمهاین سازمان اعالم کرده است که عدم تمایل شرکت

  .این امر بوده است
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 ایرنا  – 10/10/1397تاریخ : 

 استفاده از نرم افزارها برای حذف واسطه از صنعت طیورضروری است
لف گام دبیر کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت گفت: استفاده از نرم افزارها برای اتصال حلقه های مخت -ایرنا  -تهران 

 .مثبتی در صنعت طیور است که می تواند واسطه های غیرضروری را حذف کند
کیومرث اشتریان روز دوشنبه در حاشیه همایش ملی راهکارهای تحول کسب و کار در صنعت طیور در محل هتل المپیک در پاسخ 

و مختلف است که انقالب فناوری اطالعات و  به ایرنا، افزود: صنعت طیور همانند صنایع دیگر زنجیره ای از صنعت های گوناگون
 .تکنولوژی های ارتباطی به ما این اجازه را داده تا بتوانیم بین حلقه های مختلف صنعت ارتباط ایجاد کنیم

وی اظهار داشت: با این فرآیند به راحتی خرید و فروش و پرداخت در محیط مطمئن انجام می گیرد که می تواند برای صنعت طیور 
د باشدمفی . 

وی تصریح کرد: برخی نرم افزارها به گونه ای طراحی شده اند که واسطه های غیرضروری را حذف و واسطه های ضروری را 
 .حفظ می کنند زیرا برخی واسطه ها عالوه بر تامین مالی، خدمات دیگری نیز به این صنعت ارایه می دهند

مامی حلقه های مختلف را از جمله قیمت ها، نحوه عرضه، انتخاب خریدار و استاد دانشگاه تهران گفت: بکارگیری اپلیکیشن ها ت
 .فروشنده را به هم متصل می کند تا یک فضای مدرن و قدرتمندی برای تعامالت این صنعت بوجود بیاید

ر بازار محصوالت دبیر کمیسیون اجتماعی دولت ابراز امیدواری کرد بتوان با این طراحی و توسعه نرم افزارها ثبات خوبی را د
  .طیور گوشت مرغ و دیگر محصوالت پروتئینی بوجود آورد

به گزارش ایرنا، همایش ملی تحول در صنعت طیور کشور با هدف بررسی راهکاری کاربردی جدید طراحی شده برای صنعت 
 .طیور با حضور فعاالن این بخش برگزار شده است
یک روزه، دستگاه های نوین جوجه کشی، قیمت و صادرات این محصوالت به  در این همایش مسایل مربوط به پرورش جوجه های

 .کشورهای همسایه مورد بحث وبررسی قرار گرفت و همچنین یک اپلیکیشن برای صنعت طیور معرفی شد
میلیون قطعه جوجه یک روزه با حجم خسارت  12بررسی حمل و نقل نامناسب و غیرتخصصی طیور که باعث تلف شدن ساالنه 

میلیارد تومانی در کشور می شود، از دیگر برنامه های این همایش است 760 . 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
 خبرگزاری فارس – ۸/10/1397تاریخ : 

شود هزار تومان عرضه می 4ر از نگرانی از تامین میوه شب عید نداریم/پرتقال ایام عید کمت  
سازی میوه شب عید انجام شده و نگرانی از میوه مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه بخش زیادی از ذخیره

ی عرضه ترهزار تومان و سیب به قیمت مناسب 4شودقیمت پرتقال در ایام عید کمتر از بینی میشب عید وجود ندارد، گفت: پیش
  .شود

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفت
رسد، گفت: مردم اصال نگران نباشند، شود و مردم نگرانند که آیا میوه شب عید با قیمت مناسب دستشان میاینکه شب عید نزدیک می

هزار تن سیب را  30هزار تن پرتقال و  40سازی بازار کشور و کمیته راهبردی ملی تنظیم بازار میوه عید، ذخیره کمیته ملی تنظیم
سازی احتیاطی هم برای سیب و پرتقال در نظر گرفته شود و در مجموع برای خرید درصد ذخیره 20مصوب کرده و قرار است 

هزار تن تأمین اعتبار شده است 100 . 
ها حمل و در هزار تن سیب به استان 20ینکه هیچ نگرانی برای تأمین میوه شب عید وجود ندارد، گفت: نزدیک به وی با بیان ا

داران خریداری شده است و هیچ نگرانی در این خصوص وجود نداردهزار تن پرتقال هم از سورتینگ 30ها ذخیره شده و سردخانه . 
دهد که امسال هیچ ها نشان میها و ارتباطات ما با شبکهراهبری نیروهای ما در استانسازی و توان توان ذخیره :شیرزاد ادامه داد

 .گونه نگرانی از تأمین میوه شب عید وجود نخواهد داشت
هزار تنی، پس شما هنوز  100سازی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به اینکه با توجه به مصوبه ذخیره

تواند میزان نیاز کشور را در ایام عید تأمین کند و این سازی میسازی کنید و آیا این میزان ذخیرهیاز دارید که ذخیرههزار تن ن 50
سازی نسبت به سال گذشته چه میزان افزایش یا کاهش دارد؟ گفتذخیره ، میزان 97 - 96سازی ما امسال نسبت به سال ذخیره :

هزار تن پرتقال بود 40هزار تن سیب و  30های گذشته که حدود ذخیره در سال . 
ها برسد، گفت: هنوز کمیته راهبری ملی قیمتی را کنندهها به چه قیمتی به دست مصرفشیرزاد در پاسخ به اینکه قرار است این میوه

گذاری در اسفند ماه انجام شود وبرای میوه شب عید اقدام نکرده است و قرار است این قیمت ها پایین خواهد قیمت ما مطمئنیم که »

 «.بود
* هزار تومان 4پرتقال شب عید کمتر از   

ها چیست، گفتبینی شما از قیمتوی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پیش امیدواریم این دو میوه در ایام عید با حداقل قیمت  :

رد سیب به دلیل اینکه این محصول به دلیل هزار تومان بیشتر باشد، اما در مو 4کنم که پرتقال از دست مردم برسد و فکر نمی
توانیم هزار تن کاهش تولید داشت و اینکه ما شکوفه دوم سیب رابه دلیل ماندگاری کم در انبار نمی 400سرمای بهاره امسال 

تری عرضه بدهم که باقیمت مناسزدیم بیشتر باشد و قول میرسد قیمت سیب اندکی از آنچه که حدس میخریداری کنیم، به نظر می
 .شود

سازی نارنگی سازی شده است، گفت: ذخیرهمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به اینکه آیا نارنگی هم ذخیره
ایمریزی کردهدر برنامه کمیته راهبری ملی نیست و ما این دو میوه را که به عنوان سبد اصلی میوه شب عید است را برنامه .  

تر بیاوریم چون احساس ما این است که مردم امسال به میوه ارزان قیمت نیاز ها را پایینکنیم قیمتامه داد: ما سعی میشیرزاد اد
 .بیشتری دارند

سازی میوه شب عید باشد، گفت: از اردیبهشت که بحث تنظیم بازار میوه آغاز وی با بیان اینکه قرار بود وزارت صمت مسئول ذخیره
سازی بودند اما از نف و صنوف و وزارت صمت مسئول ذخیرهآذر ص 20شد تا  آذر به بعد این مسئولیت به وزارت جهاد  20

سازی شدکشاورزی ابالغ شد و این وزارتخانه با محوریت سازمان مرکزی تعاونی روستایی مکلف به تأمین و ذخیره . 
شود، گفت: ها به چه قیمتی از باغداران خریداری میمیوه مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به اینکه این

سازی شدیم و لذا مجبور آذر برای سیب مکلف به تأمین و ذخیره 20شود و ما در سیب معموالً مرداد ماه از کشاورزان خریداری می
تومان متغیر است 6900 تومان تا 5200داران خریداری کنیم و بر اساس کیفیت سیب از ها و سورتینگهستیم از سردخانه .  

داران و تومان و از سورتینگ 16۸0  شیرزاد در زمینه پرتقال هم گفت: این محصول بر اساس قیمت مصوب از سر درخت
کنیم که با قیمت پرتقال سبد میوه عید را به تعادل برسانیمشود و سعی میتومان خریداری می 3100هزار تا  3ها به قیمت سردخانه . 

* ها محول شدبه کمیته راهبری استان یمت خرید میوه شب عیدبهتعیین ق  
قیمت سیب بر  ها متفاوت است،مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: به خاطر اینکه قیمت سیب در استان

ی با کشف قیمت همان استان اقدام ها محول شد. هر استاناساس مصوبه کمیته ملی تنظیم بازار میوه شب عید به کمیته راهبری استان
به فروش خواهد کرد. این کمیته متشکل از نماینده وزارت جهاد کشاورزی، رئیس جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حمایت از 
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کنند و به ما کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات، نهادهای انتظامی و نهادهای نظارتی هستند و قیمت سیب را کشف قیمت میمصرف
کنیم که هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع کنند و ما بر اساس همان کشف قیمت استانی سیب را خریداری میم میاعال

هایی را در این زمینه در نظر گرفتیم که به نفع آنها استکنندگان است و ما مشوقمصرف .  
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها
 خبرگزاری فارس – 11/10/1397تاریخ : 

 در شرایط تحریم نباید انتظار داشته باشیم دیگران برای ما غذا تولید کنند 
های ذای ما را تولید کنند، گفت: اگر از ظرفیتوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نباید در شرایط تحریم انتظار داشته باشیم دیگران غ

  .فراوان کشور در حوزه کشاورزی به خوبی استفاده کنیم هیچ نیازی به واردات نخواهیم داشت
های ملی بخش به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم معرفی نمونه

اند و اگر ما بتوانیم های کشوری امروز آن را اثبات کردههای بسیار زیادی در کشور وجود دارد و نمونهفیتکشاورزی اعالم کرد ظر
ها ها را داشته باشند، کشور در همه زمینهو کشاورزان دیگر هم حداقل یک سوم میزان تولید نمونه  ها استفاده کنیماز این ظرفیت

 .خودکفا خواهد شد
ا بیان اینکه نباید انتظار داشته باشیم که دیگران غذای ما را تولید کنند، گفت: کشور در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی ب

ها و مشکالت فراوانی دارد که از سوی دیگران تحمیل شده است اما این نباید روحیه ما را تضعیف کند، بلکه تالش ما باید گرفتاری
شود به درستی انجام قراوالن تولید یاد میی کشاورزی که از آن قهرمانان و پیشهاچندین برابر شود و همین کار را امروز نمونه

اندداده . 
وری، های کشوری تنها بخش کمی نبوده است، گفت: در انتخاب امسال افزایش بهرهحجتی با بیان اینکه امسال مالک انتخاب نمونه

های دیگر متفاوت استاز این نظر با سالجویی در مصرف آب، تولید سالمت محور نیز مد نظر بوده و صرفه . 
گویند آب در کشور کم است، گفت: ما اگر با علم و وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه برخی با محاسبات اشتباه می

ها کم نیست، بلکه های موجود آب کشور استفاده کنیم تولید بسیار زیادی خواهیم داشت. آب در کشور نه تنتکنولوژی بتوانیم از ظرفیت
وری باال از آن استفاده بیشتری کنیمباید روز به روز باید با بهره . 

میلیون تن گندم واردات داشتیم، اما به همت همین کشاورزان نه تنها دیگر نیازی به  7های گذشته تا وی در ادامه گفت: در سال
 .واردات نداریم، بلکه امسال وضعیت تولید ما بهتر خواهد شد

های گذشته کامالً به آن وابسته بودیمهمچنین گفت: کشور در تولید کشور در آستانه خودکفایی رسیده که در سال وی .  
کند، گفت: شود وزارت جهاد کشاورزی صادرات برخی محصوالت را ممنوع میوزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره اینکه گفته می

کند و متناسب با آن برای برخی ای بازارها را رصد میجهاد روزانه و حتی لحظهوزارت  .ما باید همه مسائل را یکجا ببینیم

کنددهد و یا اینکه صادرات آنها را ممنوع میمحصوالت مجوز صادرات می .  
م توانیم از محصوالت داخلی تأمین کنیوزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: هدف اصلی ما این است که نیاز مردم را تا جایی که می

های ما باید طوری باشد که و البته باید طوری این کار را انجام دهیم که تولیدکنندگان ما هم متضرر نشوند بنابراین همواره سیاست
 .تناسبی بین این دو بتوانیم برقرار کنیم
های د و از ظرفیتهای کشوری باید به عنوان مراکز بخش ترویج کشاورزی کشور معرفی شونوزیر جهاد کشاورزی گفت: که نمونه

 .آنها به حد کافی استفاده شود
های کشوری برسانیم از حجتی در ادامه گفت در صورتی که ما بتوانیم تولید سایر کشاورزان را به اندازه یک سوم تولید نمونه

نیاز خواهیم شدواردات بسیاری محصوالت بی . 
3.1تن در هکتار بود در حالیکه متوسط کشوری  ۵71هزار و  13وی به عنوان نمونه گفت: تولید گندم نمونه کشوری امسال  تن  

میلیون تن تنها در گندم آبی خواهد رسید 1۴است و اگر سایر کشاورزان حتی نصف این میزان تولید کنند تولید گندم کشور به  . 
تن بود 3۶1، 91تن محصول برداشت کرد که این رقم در سال  173وی همچنین گفت: چغندرکار نمونه ما امسال  .  

های کشوری اشاره کرد و گفتوزیر جهاد کشاورزی در ادامه به آمارهای سایر نمونه های خیلی زیادی وجود دارد اگرچه گرفتاری :

پای برداشت، ما باید از ها را از پیشتوان محدودیتاند که میهای بیشتری روبرو هستیم اما همین کشاورزان ثابت کردهو محدودیت
بگیریم و الگوی خودمان قرار دهیمآنها یاد  . 

 .وی همچنین گفت: منابع اگرچه محدود است، اما هیچ کاری ناشدنی نیست
شود و نداریم را از فرهنگ کشورمان حذف کنیم و بدانیم که هرکاری با اراده و تالش شدنی است، حجتی تأکید کرد که باید نمی

یار ما قرار داده و ما باید راهکار استفاده از آنها را یاد بگیریمها و امکانات بسیاری را هم خداوند در اختظرفیت .  
های ملی بخش کشاورزی در سازمان تاک با حضور وزیر جهاد کشاورزی و سایر امروز سی و سومین دوره انتخاب و معرفی نمونه

نمونه کشوری تقدیر به عمل آمد 1۵۸مسئوالن این بخش برگزار شد. از  اپلیکیشن موبایلی و  100ادبود و نیز همچنین از تمبر ی .

نشریات کشاورزی در این همایش رونمایی شد 130 .  
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های دیگر بود. نه تنها سالن فجر سالن تاک مملو از مسئوالن، های کشوری امسال بسیار متفاوت از سالبرنامه معرفی نمونه
درب خروجی صندلی چیده شده و مملو از جمعیت بود به  کارشناسان، پژوهشگران و محققان بود بلکه فضای بیرون سالن فجر هم تا

کردندطوریکه خبرنگاران جایی برای نشستن، نوشتن و قرائت خبر پیدا نمی . 
های گذشته  های دیگر به دلیل اهمیت ویژه بخش کشاورزی است که نسبت به سالرسد استقبال باشکوه امسال نسبت به سالبه نظر می

توان آن را معامله شود. تأمین امنیت غذایی کشور شوخی بردار نیست و با هیچ کاری نمیبیشتر درک می بین مسئوالن و حتی مردم
های کشور باید مبتنی بر خودکفایی و خوداتکایی به ویژه در محصوالت اساسی باشد که امروزه امنیت غذایی تنها کرد، تمام سیاست

شودگر استفاده میمی از سوی کشورهای سلطهتأمین غذا نیست، بلکه یک ابزار تهدید بسیار محک .  
طلبد بخش کشاورزی کشور نباید به ها باید که نیاز جدی دولت را میبخش کشاورزی امروز باید ببه عنوان پیش قراول سایر بخش

های سیاسی رنگ ببازدهای درجه چندم تلقی شود و در بین مجموعه بحثعنوان بخش  
 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
 خبرگزاری فارس– 11/10/1397تاریخ : 

 برنامه موبایلی برای کشاورزان رونمایی شد  100
رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: برای اولین بار درکشور امروز از صد اپلیکیشن موبایلی در حوزه کشاورزی 

شودونمایی میر .  
اکبر مؤیدی رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور امروز در مراسم علیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

ملی، گفت: برای اولین بار امروز از صد اپلیکیشن )برنامه کاربردی( موبایلی در کشور رونمایی  کشاورز نمونه 1۵۸تقدیر از 
ری آنها در بخش کشاورزی اتفاق مهمی را در تولید رقم خواهد زدشود که به کارگیمی . 

تواند راهگشای آنها در شود که استفاده کشاورزان از این منابع اطالعاتی مینشریه هم امروز معرفی می 133وی همچنین گفت :
 .تولید باشد

ف تولید خودشان را نسبت به کشاورزان دیگر رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: دلیلی که کشاورزان نمونه سق
شان استبسیار افزایش دادند، استفاده آنها از منابع علمی، اطالعاتی و به کارگیری دانش در تولیدات . 

حفظ محیط زیست، تولید محصول سالم، وری باال،های ملی بخش کشاورزی در سال جاری بهرهمؤیدی گفت: مالک انتخاب نمونه
شاورزی حفاظتی بوده استکشت نشایی، ک . 

تن در هکتار برداشت کرده است 12تن در هکتار و برنج کار نمونه  13کشاورز نمونه گندمکار امسال وی به عنوان نمونه گفت: . 
رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور در پاسخ به اینکه چرا تفاوت معناداری بین تولید کشاورزان نمونه و سایر 

د دارد، گفت: انتقال دانش فنی به کشاورزان نمونه،استفاده از آموزش و ترویج، استفاده آنها از نشریات کشاورزی و کشاورزان وجو
 .راهکار اصلی آنها در افزایش تولید بود

مرکز  400 ها را برای سایر کشاورزان اجرا کرد تا تولید آنها افزایش یابد، گفت:توان این برنامهمؤیدی در پاسخ به اینکه آیا نمی
دهند و همچنین محقق خدمات کشاورزی در کشور وجود دارد که آنها جدیدتری دانش و اطالعات را در اختیار کشاورزان قرار می

های آنها اندازی شده که آنها رابط بین کشاورزان هستند و در صورتی که کشاورزان به توصیهکمکی در این خدمات کشاورزی راه
آنها همسو با کشاورز نمونه افزایش قابل توجهی خواهد داشتگوش فرا دهند، تولید  . 

 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 ایرنا – 11/10/1397تاریخ : 

 رشته های انتخاب کشاورزان نمونه افزایش یافت
شاورزی از افزایش تعداد رشته های بخش کشاورزی برای انتخاب و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ک -ایرنا -تهران

برابری حوزه آب و خاک و سایر رشته های تخصصی بخش  7.5معرفی کشاورزان نمونه خبر داد و گفت: امسال شاهد رشد 
 .کشاورزی هستیم

اب و معرفی نمونه های بخش روز سه شنبه در سی و سومین آیین انتخ« کاظم خاوازی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
کشاورزی که با حضور وزیر جهادکشاورزی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، افزود: در سالیان 
گذشته رشته های باغبانی، زعفران کاری، باغ های مادری، قارچ و گیاهان دارویی در گذشته مورد توجه نبود، اما امسال این رشته 

بخش کشاورزی اضافه شدند ها به .  
وی اضافه کرد: در زیر بخش شیالت در گذشته فقط رشته پرورش ماهی را در آیین انتخاب نمونه های بخش کشاورزی داشتیم که با 
 تحولی که ستاد انتخاب نمونه ها ایجاد کرد، رشته های مربوط به پرورش میگو، ماهیان گرم آبی، ماهیان سردآبی و پرورش ماهی در

 .قفس به آن اضافه شدند
برابری و در بخش صنایع تبدیلی و  2وی تصریح کرد: با اقدام های صورت گرفته در بخش های زراعی، باغی، دام و طیور رشد 

برابری داشته ایم 5تا  4تکمیلی، بازرگانی، جنگل و مرتع و آبزیان رشد  . 
های بخش زراعت،کشاورزی حفاظتی، کشت نشایی و تولید بذر گندم  معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: امسال در انتخاب نمونه

 .مورد توجه قرار گرفت
نفر در زیربخش  15۸نفر برای انتخاب نمونه های کشاورزی داوطلب شدند که از میان آنها  1500وی ادامه داد: در سالجاری حدود 

آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری،  های مختلف دام و طیور، زراعت و باغبانی، شیالت و آبزیان، ترویج و
 .مکانیزاسیون، آب و خاک، تشکل های بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و بازرگانی بوده است

خاوازی عملکرد تولید، رعایت اصول بهداشتی و اصول فنی را از موارد موثر در انتخاب افراد نمونه بخش کشاورزی برشمرد و 
نتخاب نمونه های کشاورزی توجه ویژه ای به زنان و رشته های مربوط به زنان کارآفرین، مشاغل خانگی و افزود: در ستاد ا

 .صندوق های خرد شد
 

شوندکشاورز نمونه کشوری تجلیل می 158**  
رزی به گزارش ایرنا، در آیین امروز که با حضور وزیر جهاد کشاورزی در سالن فجر سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاو

های زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان، بازرگانی و کشاورزی، زنان کشاورز نمونه در بخش 15۸تهران برگزار شده است، 
 .روستایی، جنگل معرفی می شوند

های بخش کشاورزی هرساله انجام می شود تا از اقدام های موثر تولیدکنندگان در عرصه های مختلف تامین امنیت معرفی نمونه
شود سایر فعاالن بخش کشاورزی هم کند و سبب مییی قدردانی شود؛ این کار کشاورزان را در ادامه راه با انگیزه و مصمم میغذا

 .آنها را به عنوان نمونه و الگوی کار بدانند که همین امر در افزایش عملکرد تولیدات بخش کشاورزی موثر است
شاورزی در کشور در بخش های مختلف تولید و عرضه می شودمیلیون تن انواع محصوالت ک 122اکنون بیش از   

.  
 لینک خبر 
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 برنج
 خبرگزاری فارس – ۸/10/1397تاریخ : 

کند چین برای نخستین بار از آمریکا برنج وارد می  
ایی وارد بازار چین خواهد شدگمرک چین اعالم کرد: برای نخستین بار برنج آمریک .  

، گمرک چین اعالم کرد برای نخستین بار واردات برنج راشاتودیفارس به نقل از الملل خبرگزاری به گزارش گروه اقتصاد بین
 .آمریکایی به چین آزاد شد

برنج آمریکایی در راستای مذاکرات تجاری دو کشور شود و باز شدن بازار چین به روی ترین بازار برنج محسوب میچین بزرگ
  .برای حل اختالفات دوجانبه است

گمرک چین اعالم کرده است که مجوز واردات برنج از آمریکا به این کشور صادر شده است و این برنج تمام استانداردهای الزم 
ها مریکا به چین وارد شود هنوز مشخص نیست و چینیالبته میزان برنجی که قرار است از آ .برای ورود به بازار چین را دارد

کنند. حدود یک دهه است که مذاکرات در همچنان برای تأمین برنج خود به کشورهای آسیایی به خصوص ویتنام و تایلند رجوع می
  .این زمینه بین دو کشور در جریان است

نامه مربوط به سازمان امنیت غذایی چین را تکمیل کرده و پرسش شرکت آمریکایی 30به گفته فدراسیون برنج آمریکا در ماه آوریل، 
ها از برنج آمریکایی هستندمنتظر بازرسی چینی . 

ما معتقدیم که باز شدن مسیر ورود برنج آمریکایی به چین باید بخشی از مذاکرات  باب کامینگز، دبیر فدراسیون برنج آمریکا، گفت:
 .تجاری بین چین و آمریکا باشد

و در  G20 لغو موانع ورود برنج از آمریکا به چین به عنوان حسن نیت مقامات چینی پس از دیدار سران دو کشور در حاشیه اجالس

شودراستای حل اختالفات تجاری محسوب می . 

 خبر  لینک
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 برنج 
 باشگاه خبر نگاران جوان – ۸/10/1397تاریخ : 

  زار برنج ایرانی در رکود به سر می بردخرید توافقی برنج بهترین اهرم تنظیم بازار/با
  .نایب رئیس انجمن برنج خرید توافقی برنج در اوج برداشت محصول رابهترین اهرم تنظیم بازار داخل اعالم کرد

برنج در گفت و گو با خبرنگار علی اکبریان نایب رئیس انجمن رت و کشاورزیصنعت،تجا   گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

بازار داخل اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه موضوع برنج  ، خرید توافقی برنج در اوج فصل برداشت را بهترین اهرم تنظیمجوان
اشته باشند به سهولت می توانند بازار را تنظیم کنندملی است، بنابراین اگر مسئوالن همین دیدگاه را د . 

  
وی افزود: اگر مسئوالن دولتی در اوج فصل برداشت از برنج کاران خرید توافقی محصول را داشته باشند، دیگر خبری از نوسان 

 .قیمت و سودجویی دالالن در بازار نیست
 

است، بیان کرد: در لیست خرید تضمینی برنج  ای فعلی به معنای نخریدناکبریان با اشاره به اینکه خرید تضمینی برنج با قیمت ه
ارقامی قیمت گذاری شده که کشت آنها سالهاست که منسوخ شده است بنابراین خرید توافقی بهترین اهرم تنظیم بازار برنج داخلی به 

ارقام را خرید توافقی کرد و تا سال بعد قیمت این، طارم محلی 92می رود، همانگونه که دولت یازدهم برای اولین بار در سال شمار
 .تفاوتی نداشت

 
  

کیلو اعالم کرد و گفت: با توجه به جمعیت کنونی،  37تا  3۶نایب رئیس انجمن برنج سرانه کنونی مصرف برنج به ازای هر نفر را 
 2ت جهاد کشاورزی ساالنه با احتساب کشت رتون میلیون تن برنج در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که بنابر آمار وزار 3ساالنه

هزارتن برنج باید وارد کشور شود 900تا  ۸00هزارتن برنج تولید می شود که با احتساب ذخایر استراتژیک حداکثر  300میلیون و . 
 

ممنوع اعالم کرده وی ادامه داد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی به سبب حمایت از تولید داخل در فصل برداشت واردات برنج را 
نیست و تنها مقدار واردات بیش از حد نیاز می تواند به تولید داخل ضربه بزنداست، اما به اعتقاد بنده زمان واردات مهم . 

 
اکبریان در پایان با اشاره به اینکه بازار برنج ایرانی در استان های شمالی در رکود به سر می برد، تصریح کرد: هم اکنون بهترین 

هزار تومان است، در حالیکه در بازار تهران به سبب کمبود نظارت دستگاه های ذی ربط اختالف  12برنج طارم در شمال  نوع
 .قیمت در بازار شمال تا جنوب چشمگیر است

 
 لینک خبر 
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 برنج 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/10/1397تاریخ : 

  هزار تومان 8قاچاق برنج منتفی است/ قیمت واقعی هر کیلو برنج خارجی 
قام مسئول گفت: نوسان نرخ ارز در سال جاری موجب شد تا یک کیلو برنج از طریق قاچاق وارد کشور نشودیک م .  

صنعت،تجارت و کشاورزیمسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

واردات خبر داد و گفت  هزار تن برنج بعد از رفع ممنوعیت 70، از واردات جوان  300اگرچه واردکنندگان برای ایام پایانی سال  :

هزار تن برنج خریداری کردند، اما به سبب مشکالت تخصیص ارز، ۴00تا  و روی کشتی مانده استبرنج های وارداتی در گمرک   . 
وی افزود: از بانک مرکزی تقاضا داریم اولویت اختصاص ارز را به کاالهای اساسی دهد تا برای تنظیم بازار شب عید مشکلی پیش 

 .نیاید
ات کشاورز ادامه داد: هم اکنون مسئوالن دولت هند در حال مذاکره هستند تا بتواند پول فروش حاصل از صادرات نفت را به وارد

 .برنج اختصاص دهند
به گفته این مقام مسئول، اگر برنج های خریداری شده به سبب مشکالت تخصیص ارز وارد کشور نشود، بی شک با آشفتگی بازار و 

 .افزایش قیمت در بازار رو به رو خواهیم بود
د به سر می بردخرید توافقی برنج بهترین اهرم تنظیم بازار/بازار برنج ایرانی در رکو :بیشتر بخوانید  

وی افزایش قیمت برنج ایرانی در روزهای اخیر را ناشی از کمبود برنج خارجی در بازار اعالم کرد و گفت: اگر واردات برنج برای 
 .ایام پایانی سال صورت نگیرد، بی شک قیمت برنج ایرانی و برنج خارجی با نوساناتی در بازار رو به رو خواهد شد

درصد مردم برنج ایرانی مصرف می کنند، افزود: علی رغم آنکه اکثر مردم برنج خارجی  2۵ینکه تنها کشاورز با اشاره به ا
هزار تن بیشتر  ۸00مصرف می کنند، وزارت جهاد کشاورزی سقف واردات با احتساب ذخایر استراتژیک اعالم کرده که نباید از 

دات یک میلیون تن برنج تاکنون نباید با کمبود و نوسان قیمت در باشد، در حالیکه این محاسبات درست نیست چراکه با وجود وار
 .بازار رو به رو بودیم

هزار تومان اعالم کرد و گفت: بنابر اعالم نرخ مصوبه ستاد  ۸دبیر انجمن واردکنندگان برنج قیمت منطقی هر کیلو برنج خارجی را 
به فروش رسد های باالتری در بازارتنظیم بازار برنج خارجی نباید با نرخ . 

وی در پایان تصریح کرد: در سال های گذشته قیمت ارز به گونه ای بود که بخشی از برنج مورد نیاز کشور از طریق قاچاق تامین 
شد، اما امسال به سبب نوسان نرخ ارز حتی یک کیلو برنج هم به صورت قاچاق وارد کشور نشده است که این امر بدان معناست می

ه کشور به واردات برنج یک میلیون و دویست تا یک میلیون و صد هزار تن است چرا که در سال های گذشته آمار که نیاز ساالن

شدقاچاق جزء واردات محاسبه نمی . 
 لینک خبر 
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 پسته

باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/10/1397تاریخ :   

  هزارتن پسته در سال جاری/ مشکلی در تأمین پسته داخل نداریم 29صادرات 
هزارتن پسته صادر شد که نسبت به مدت مشابه رشد چشمگیری داشته است 29ول گفت: در هفت ماهه امسال بیش از یک مقام مسئ .  

های  وند مدیرکل دفتر میوه، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شکراله حاجیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
هزار هکتار اعالم کرد ۴2۴سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی سطح کشت باغات پسته در سال جاری را  . 

هزار تن صادر شد و در هفت ماهه  13۸هزار تن پسته تولید و  2۸7هزار هکتار  ۴70از سطح زیر کشت  9۶وی افزود: سال 
ی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهدهزار تن پسته صادر شده که رشد چشمگیر 29امسال بیش از  . 

حاجی وند با بیان این که کرمان همچنان بیشترین سطح زیر کشت و تولید پسته را در کشور دارد، اظهار کرد: سطح زیر کشت پسته 
هزار هکتار آن باروراست 203هزار هکتار است که  212در این استان  . 

شود امسال به علت عدم تلقیح و گرمازدگی در استان کرمان، میزان تولید پسته کاهش داشته  این مقام مسئول ادامه داد: پیش بینی می
 .باشد

به گفته وی، گرمازدگی موجب شد نیاز سرمایی ارقام پسته تامین نشود و در برخی مناطق که نیاز سرمایی تامین شد، افت شدید دما 
 .موجب شد لقاح صورت نگیرد و یا رشد جنین متوقف شد

ترین مشکالت در حوزه تولید این محصول دانستجی وند تغییرات اقلیمی و مبارزه با آفات به ویژه پسیل پسته را از مهمحا . 
مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و نیمه خشک گفت: سال گذشته دستورالعمل مقابله با پسیل پسته توسط محققان تدوین و به سازمان 

از اصالح آن توسط این سازمان، دستوالعمل نهایی به استان ها ابالغ شد حفظ نباتات کشور ارایه شد که پس . 
وی افزود: سموم مورد نیاز برای مبارزه با پسیل پسته توسط سازمان حفظ نباتات کشور در حال تعیین و تامین است و دراختیار 

 .باغداران قرار خواهد گرفت
باغبانی، سرشاخه کاری را یکی از اقدامات برای تغییر رقم پسته اعالم مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک معاونت امور 

 .کرد و افزود: عملیات سرشاخه کاری در برخی استان ها آغاز شده است
وی با اشاره به این که ایجاد باغات مادری پسته در چند نقطه کشور در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: احداث باغ مادری 

ایی مانند خراسان رضوی، فارس و اصفهان در حال انجام استدر استان ه . 
هزار تن اعالم کرد و گفت: ما در تامین بازار داخلی این محصول مشکلی  30تا  2۵حاجی وند نیاز داخلی به محصول پسته را حدود 

 .نداریم
تسهیل گیری در حوزه بازار پسته نیاز به وی حفظ بازار صادرات و تسهیل گیری در این بازار را با اهمیت خواند و اظهار کرد: 

 .حمایت و مساعدت وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد
حاجی وند درباره اصالح و نوسازی باغات پسته اظهار کرد: معاونت امور باغبانی برنامه اصالح، نوسازی، جایگزینی و توسعه 

میلیون اصله انواع نهال نیاز است ۵۶هزار هکتار دارد که برای این کار به  1۶0باغات کشور را در سطح  . 
هزار هکتار آن مربوط به  ۸3هزار هکتار برنامه اصالح، نوسازی، جایگزینی و توسعه باغات کشور  1۶0وی ادامه داد: از کل 

است 97های سردسیری و خشک برای سال حوزه میوه . 
دمدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی تصریح کر برای اجرای برنامه اصالح و نوسازی در بخش  :

میلیون اصله نهال سالم نیاز داریم ۴۶های سردسیری و خشک بیش از میوه . 

 لینک خبر 
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 پنبه
 باشگاه خبر نگاران جوان  – 1۴/10/1397ریخ : تا

  تولید طالی سفید کاهش یافت
 درصد نسبت به سال گذشته کمتر 1۵یک مقام مسئول گفت: با توجه به شرایط جوی و خسارت آفت کرم غوزه، تولید پنبه حداقل 

  .است
صنعت،تجارت و کشاورزی محمد حسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

تن وش پنبه وارد  ۸39هزار و  ۵3و گفت: بنا بر آخرین آمار تا پایان آذر ماه،  درصدی تولید پنبه خبر داد 1۵، از کاهش جوان
تن بوده است ۸۵۴هزار و  ۶۴های پنبه پاک کنی مجاز شده، در حالیکه این رقم تاریخ مشابه سال قبل کارخانه . 

ها به ویژه خراسان و گلستان استان به گفته وی، امسال عملکرد تولید پنبه ناشی از شرایط جوی و خسارت آفت کرم غوزه در برخی
درصد کاهش یافته است 1۵حداقل  . 

هزار تن پنبه وارد  ۴3هزارتن اعالم کرد و افزود: این در حالی است که تاکنون  ۶۶کاویانی مجموع واردات پنبه در سال گذشته را 
نیاز است که تا پایان سال وارد کشور شود هزارتن پنبه دیگر 23کشور شده که برای واردات همانند مدت مشابه سال قبل حداقل  . 

هزارتن پنبه برای مصرف  2۵مدیر عامل صندوق پنبه ادامه داد: طبق سنوات گذشته برای شش ماهه ابتدای سال آینده حداقل باید 
ماندها مینبارصنایع نساجی داشته باشیم که با توجه به کمبود عملکرد و کاهش تولید، میزان کمتری پنبه برای سال آینده در ا . 

جبران شود و  97_9۶به گفته وی، برای شش ماه سال آینده نیاز داریم پنبه بیشتری وارد کشور شود تا کمبود تولید در سال زراعی 
 .در غیر این صورت صنایع نساجی با کمبود روبرو خواهند بود

رود که کشاورزان برای سال زراعی آینده سطح ظار میکاویانی در ادامه افزود: با توجه به قیمت مناسب پنبه در سال جاری، انت
 .کشت بیشتری به پنبه اختصاص دهند

هزار و  12تن پنبه استحصال شده است، بیان کرد: از این میزان  9۴0هزار و  19این مقام مسئول با اشاره به اینکه تا پایان آذر 
تن خریداری شده است 9۶2 . 

هزارتن پنبه وارد کشور شد  ۴3پنبه در سال جاری گفت: براساس آخرین آمار تا پایان آذر، کاویانی درباره آخرین وضعیت واردات 
هزارتن دیگر باید تا پایان سال وارد شود که به دلیل مشکالت فعلی اقتصاد بعید است  23که بنابر میزان واردات سال گذشته حداقل 

هزارتن وارد شد و در شرایط فعلی به  23قیمت دالر نوسانی نداشت تنها که این میزان وارد شود چرا که در پنج ماهه ابتدای سال که 
هایی مبنی بر کمبود پنبه مورد نیاز صنایع نساجی وجود داردسبب شرایط سخت واردات، نوسان نرخ ارز و مسائل اقتصادی نگرانی . 

ن ماه ادامه دارد، این امکان وجود دارد که مدیر عامل صندوق پنبه در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه برداشت پنبه تا بهم
درصورت مشکالت واردات از ذخیره پنبه تولید داخل شش ماه سال آینده استفاده کرد، اما اگر میزان واردات پنبه برای شش ماهه 

 .سال آینده افزایش نیابد، بی شک صنایع نساجی با مشکالت جدی روبرو خواهند شد
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی
 ایرنا  – 9/10/1397تاریخ : 

ور اختصاص یافتیلیون دالر به طرحهای آبخیزداری کشم 200  
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: امسال با عنایت مقام معظم  -ایرنا  -شهرکرد 
میلیون دالر اعتبار از محل صندوق توسعه ملی ، به اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری کشور اختصاص  200رهبری 

 .یافت
ا، هوشنگ جزی روز یکشنبه در سفر به شهرکرد در هشتمین نشست ستاد هماهنگی اجرای طرح های آبخیزداری و به گزارش ایرن

حوزه آبخیز کشور تخصیص یافته که  649آبخوان داری در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: این میزان اعتبار برای 
غ شده استدرصد تخصیص اعتبارات به استانها ابال65تاکنون  . 

هزار هکتار از اراضی آبخیزداری  700وی گفت : با اختصاص این اعتبارات، عملیات آبخیزداری، مکانیکی و بیومکانیکی در 
 .کشور اجرایی می شود

دبیر ستاد هماهنگی اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری کشور گفت: امسال توزیع اعتبارات این حوزه براساس شاخص هایی 
ند وقوع سیالب ، خسارت ناشی از خشکسالی ، دشت های بحرانی، کنترل فرسایش خاک و جمعیتی که نیاز به منابع آبی دارند، مان

 .توزیع شد
درصد منابع آبی کشور را دارد، افزود: در این  9جزی ، با بیان اینکه چهارمحال وبختیاری یک درصد مساحت کشور را دارد و 

کاهش منابع آبی ، تعدادی از دشت های بحرانی و ممنوعه اعالم شده استاستان به دلیل خشکسالی و  . 
میلیارد لایر اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در استان خبر داد و گفت : این  220وی، از تخصیص 

 .اعتبارات برای کنترل منابع آب و تعذیه سفرهای زیرزمینی تخصیص داده شد
میلیارد لایر تفاهمنامه نیز با استانداری در راستای اجرای این طرح ها ، منعقد شده است100به گفته وی ،  . 

جزی اظهار داشت : مشارکت مردم در اجرای این طرح ها نیز بسیار چشم گیر است، به گونه ای که در چهارمحال وبختیاری بهره 
اداره کل، خدمات فنی دریافت کردند برداران به عنوان خیران حوزه آبخیزداری فعالیت می کنند و از . 

داری در استان های آبخیزداری و آبخوان مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری چهارمحال وبختیاری نیز گفت: امسال برای اجرای طرح
میلیارد لایر اختصاص داده شد 227از محل صندوق توسعه ملی  . 

 65حوزه آبخیز هزینه می شود که از این میزان اعتبار تاکنون 30طرح در  149علی محمدی مقدم افزود : این میزان اعتبار برای 

 .درصد تخصیص داده شده است
درصد پیشرفت فیزیکی  ۸3به گفته وی، طرح های در دست اجرا در بخش آبخیزداری و آبخوان داری در استان به طور میانگین 

 .دارد
ن داری با هدف جلوگیری از هدر رفت آب ، گسترش پوشش گیاهی و محمدی مقدم افزود : اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوا

  .تغذیه سفرهای زیرزمینی و جلوگیری از سیالب اجرا می شود
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، کاهش روان آب ها، نفوذ آب در سفره های زیرزمینی و جلوگیری از سیالب و فرسایش 

نوان کردخاک را از مزایای اجرای این طرح ع .  
بند خاکی نیمه تمام در سطح استان وجود دارد که با تامین  5سیالب پخش کن و  2سازه مالتی،  120وی تاکید کرد : در حال حاضر 

  .به موقع اعتبار، این تعداد طرح در نیمه دوم امسال تکمیل خواهد شد
ن، گابیو 314بند خاکی،  ۸0هزار بند مالتی،  2به گزارش ایرنا ، تاکنون  7 مورد کف بند و  16سد خشکه چین،  100مورد آبگیر، 

 .سد زیرزمینی در بخش آبخیزداری منابع طبیعی استان اجرا شده است
روزه خود به استان از طرح های  2مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سفر 

دآبخیزداری و آبخوان داری دیدن می کن . 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 10/10/1397تارخ : 

میلیارد تومان وام به صنعت دام و طیور پرداخت شدششصد   
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: از ابتدای امسال بیش از  -ایرنا -تهران ن برای بخش دام تامین مالی شده که میلیارد توما 600

درصد این رقم در صنعت طیور بوده است 30تا  20حدود  . 
« روز دوشنبه در حاشیه همایش ملی راهکارهای تحول کسب و کار در صنعت طیور، به طراحی برنامه نرم « اصغر نورهللا زاده

ر اشاره کرد و افزود: تامین مالی مورد نیاز این افزار تلفن همراه با همکاری بخش خصوصی و دانشگاه تهران در صنعت طیو
 .صنعت از طریق این برنامه نرم افزاری صورت خواهد گرفت که به کاهش انحراف منابع در این بخش کمک می کند

 نور هللا زاده ادامه داد: این برنامه نرم افزاری کمک می کند همه تامین مالی صنعت طیور در خود صنعت مصرف شده و از این
 .صنعت خارج نشود

وی گفت: همه ذینفعان صنعت طیور تالش خواهند کرد از این به بعد تمام معامالت خود را از طریق این برنامه نرم افزاری انجام 
 .دهند

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: این موضوع کاهش قیمت برای مصرف کننده را به دنبال دارد و همچنین کاهش ضرر تولید 
دنبال دارد و در نهایت به بهبود رفاه مصرف کننده منجر می شود را به . 

به گزارش ایرنا، همایش ملی تحول در صنعت طیور کشور با هدف بررسی راهکاری کاربردی جدید طراحی شده برای صنعت 
 .طیور با حضور فعاالن این بخش برگزار شد

ستگاه های نوین جوجه کشی، قیمت و صادرات این محصوالت به در این همایش مسایل مربوط به پرورش جوجه های یک روزه، د
 .کشورهای همسایه مورد بحث وبررسی قرار گرفت

 760میلیون قطعه جوجه یک روزه با حجم خسارت  12بررسی حمل و نقل نامناسب و غیرتخصصی طیور که باعث تلف ساالنه 
ایش استمیلیارد تومانی در کشور می شود، از دیگر برنامه های این هم  

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83154040


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 
 تامین منابع مالی 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/10/1397تاریخ : 

  وام کشاورزان خسارت دیده به جایی نرسیدامهال 
هزار میلیارد تومان به امهال وام کشاورزان اختصاص داده است، اما هیچ  2یک مقام مسئول گفت: سازمان برنامه و بودجه تنها 

  .بانکی حاضر به اجرای این مصوبه نیست
گو با خبرنگارمحمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و  گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

 ، با اشاره به اینکه امهال وام کشاورزان خسارت دیده به جایی نرسیده است، اظهار کرد: با وجوداقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
آنکه بنابر مصوبه دولت وام کشاورزان خسارت دیده ضمن بخشودگی سود، جرائم و دیرکرد به مدت سه سال امهال گردید، اما تا 

 .کنون این ابالغیه به دلیل وجود برخی مشکالت اجرایی نشده است
2وی افزود: اگرچه در هفته های اخیر، سازمان برنامه و بودجه  مهال وام کشاورزان اختصاص داد، اما هزار میلیارد تومان را به ا 

 .شنیده ها حاکی از آن است که بانک مرکزی و سایر بانک های عامل به بهانه های مختلف حاضر به همکاری نیستند
هزار میلیارد تومان اعتبار است، بیان کرد: از مسئوالن  1۴زاده با اشاره به اینکه اجرای مصوبه امهال وام کشاورزان مستلزم ملک

هزار میلیارد تومان  2ازمان برنامه و بودجه انتظار می رود که اعتبار الزم به این مصوبه تخصیص داده شود چرا که اختصاص س
نفر کشاورز تنها باید یک کشاورز انتخاب شود که چگونگی انتخاب کشاورزان در استان ها  7اعتبار بدان معناست که به ازای هر 
عددی در برداردمشکالت اجتماعی و چالش های مت . 

صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه تاخیر در اجرای این مصوبه صدای کشاورزان را درآورده است، بیان  رئیس نظام
کرد: کشاورزان در استان های مختلف می گویند که مصوبه هیات دولت تنها در حد شعار بوده است چرا که با مراجعه به هر یک از 

نها به بهانه اختصاص نیافتن منابع اعتباری حاضر به اجرای مصوبه نیستندبانک ها آ . 
وی در پایان تصریح کرد: اگر مسئوالن ذی ربط در نظر دارند که مصوبه امهال وام کشاورزان اجرایی شود، هرچه سریع تر باید 

 .منابع الزم این مصوبه اختصاص داده شود
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/10/1397تاریخ : 

  تن چای ایرانی صادر شد 5۷1هزار و  12درصد مطالبات چایکاران/  98پرداخت بیش از 
شوددرصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: باقی مانده مطالبات تا پایان ماه تسویه می 9۸رئیس سازمان چای از پرداخت بیش از  .  

با خبرنگارحبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو رت و کشاورزیصنعت،تجا   گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

تن برگ سبز چای با ارزش بالغ  73۶هزار و  112درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: امسال  9۸، از پرداخت بیش از جوان
کمتر از سه میلیارد تومان از مطالبات باقی مانده استمیلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تنها  220بر  . 

 
 آبان ماه 9دی ماه به طور کامل تسویه می شود، افزود: دولت تا تاریخ  وی با اشاره به اینکه باقی مانده مطالبات چایکاران تا پایان

باقی مانده مربوط به چند کارخانه چای میلیارد تومان  3میلیارد تومان مجموع مطالبات خود را پرداخت کرده و هم اکنون  127
 .سازی است که به مرور تا پایان ماه پرداخت خواهد شد

 
جهان ساز با اشاره به اینکه مشکلی در فروش چای تولیدی نداریم، بیان کرد: با توجه به افزایش کیفیت و رونق فروش چای داخلی، 

ول خود همانند چند سال گذشته ندارندکارخانه های چای سازی مشکلی بابت فروش و بازاریابی محص . 
 

هزار تن چای در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، افزود 10۵رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه ساالنه  هزار و  2۵امسال  :

تن چای خشک در داخل تولید شد که مابقی آن باید از طریق واردات تامین شود ۶33 . 
  

چای در هشت ماهه امسال خبر داد و گفت: همچنین بنابر آمار رسمی گمرک در هشت ماهه  تنهزار  ۴0تا  39وی از واردات 
کشور اروپایی و آسیایی نظیر هند، چین، اسپانیا،  3۴میلیون دالر به  1۸تن چای خشک با ارزش بالغ بر  ۵71هزار و  12امسال 

 .استرالیا، آلمان و اوکراین صادر شده است
 

ره آخرین وضعیت تسهیالت پرداختی به چایکاران افزود: تا کنون از محل صندوق چای برای تسهیالت به رئیس سازمان چای دربا
میلیارد تومان تسهیالت برای سرمایه در گردش  30میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کردیم، ناگفته نماند که امسال  ۸زراعی 

ایکاران کسر می شودچایکاران در نظر گرفتیم که بهای آن به مرور از مطالبات چ . 
 

3.۵از محل سرمایه گذاری سازمان چای با صندوق توسعه در یکی از بانک ها، حدود  :جهان ساز در پایان تصریح کرد میلیارد  

ماهه برای تامین ماشین آالت بخش کشاورزی پرداخت می شود 30تا  2۴درصد و اقساط  ۴تومان تسهیالت با کارمزد  . 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 10/10/1397تاریخ : 

 صندوق تخصصی صنعت طیور راه اندازی می شود
مدیر عامل صندوق کار آفرینی آمید گفت: صندوق تخصصی صنعت طیور برای تامین مالی این بخش راه اندازی می  -ایرنا -تهران
 .شود

روز دوشنبه در همایش ملی راهکارهای تحول کسب و کار در صنعت « اصغر نورهللا زاده»، به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا
طیور، افزود: ایجاد صندوق های تخصصی از برنامه های صندوق کار آفرینی آمید است که بزودی در صنعت طیور راه اندازی می 

 .شود
ا انجام می دهد و تسهیالت آن به صورت مستقیم برای خرید وی ادامه داد: این صندوق، تامین مالی صنعت طیور در مواقع لزوم ر

 .کاالها اختصاص می یابد
 .نورهللا زاده گفت: مزیت این صندوق پیشگیری از پرداخت های نامناسب است و نیازهای واقعی را پوشش می دهد

صنعت طیور وجود نداشته و تامین مالی این مدیر عامل صندوق کار آفرینی آمید با بیان اینکه تاکنون چنین صندوقی برای تامین مالی 
 .بخش بر اساس نیازهای فردی بوده است، اضافه کرد: این صندوق راهکار مناسبی برای تامین مالی صنعت طیور به شمار می رود

 .وی افزود: صندوق های تخصصی محصول نیز راه اندازی خواهد شد
با هدف بررسی راهکارهای کاربردی جدید در صنعت طیور برگزار  به گزارش ایرنا، همایش ملی تحول در صنعت طیور کشور

 .شده است
در این همایش مسایل مربوط به پرورش جوجه های یک روزه، دستگاه های نوین جوجه کشی، قیمت و صادرات این محصوالت به 

 .کشورهای همسایه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
میلیون قطعه جوجه یک روزه )معادل  12سب و غیرتخصصی طیور که باعث تلف ساالنه همچنینن در این همایش، حمل و نقل نامنا

میلیارد تومانی می شود، بررسی خواهد شد 760درصد ضایعات در بخش تولید مرغ گوشتی( و خسارت  2 . 
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 و نوآوری هاتحقیقات 
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 تخم مرغ

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/10/1397تاریخ : 

  تومان 900هزار و  6خم مرغ نیازی به واردات تخم مرغ نداریم/قیمت هر کیلو ت
یک مقام مسئول گفت: کاهش قیمت تخم مرغ در بازار بیانگر تولید کاال به اندازه کافی در کشور است بنابراین نیازی به واردات 

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

درصدی واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  100، با اشاره به اعتراض مرغداران نسبت به رشد باشگاه خبرنگاران جوان
که واردات به عنوان یکی از روش های نخ نمای قدیمی جواب نمی دهد، اما مسئوالن  اگرچه بارها به دولت گفته ایم :اظهار کرد

 .دولتی همچنان بر واردات اصرار می ورزند
میلیون دالر اعالم کرد و افزود: دولت تا پایان سال گذشته  3وی بنابر آمار گمرک ارزش واردات تخم مرغ در هشت ماهه امسال را 

10بیش از  هزار تن تخم مرغ وارد کشور شد که بدون احتساب ارز تخصیص  13تساب دو ماهه ابتدای سال حدود هزار تن و با اح 
میلیارد  ۵میلیارد تومان یارانه به سبب مابه التفاوت قیمت به تخم مرغ های وارداتی اختصاص داد، در حالیکه اگر  30یافته بیش از 

چ گونه کمبودی در تخم مرغ داخل نداشتیمتومان از این رقم را در داخل صنعت هزینه می کرد، هی . 
طالکش ادامه داد: علی رغم افزایش مصرف تخم مرغ در فصل پاییز و زمستان، قیمت هر کیلو تخم مرغ در ده روز گذشته بیش از 

ردات تخم مرغ تومان کاهش یافت که این امر نشان می دهد که تولید تخم مرغ داخلی به اندازه کافی است و نیازی به وا 200هزار و 
 .نداریم

به گفته این مقام مسئول واردات تخم مرغ از کشور ترکیه که با بیماری آنفلوانزا حادپرندگان روبروست، مسائل بهداشتی واردات را 
 .تحت شعاع خود قرار می دهد

ه منظور تنظیم بازار و کاهش وی با اشاره به اینکه تخم مرغ های وارداتی تاثیری بر قیمت نداشته است، بیان کرد: اگرچه دولت ب
قیمت اقدام به واردات تخم مرغ کرده است، اما این موضوع به هیچ عنوان بر قیمت کاال تاثیر گذار نبوده است چرا که هم اکنون هر 

تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود ۸00عدد تخم مرغ با نرخ  . 
ه ضرورت درج قیمت بر روی تخم مرغ اظهار کرد: اگر دولت بحث قیمت دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره ب

گذاری را در اختیار تشکل ها می گذاشت تا قیمت بر روی تخم مرغ درج شود، امروز به سهولت می توانستیم هر عدد تخم مرغ را 
ن از یارانه واردات تخم مرغ به صورت میلیارد توما ۵تومان در بازار عرضه کنیم، ناگفته نماند که اگر رقمی معادل  ۶۵0با نرخ 

تسهیالت در اختیار تشکل ها قرار می گرفت، به راحتی امکان تعادل و مدیریت قیمت تخم مرغ درب مرغداری و خرده فروشی 
 .وجود داشت

ولت همچنان به طالکش با اشاره به اینکه اصرار ورزیدن بر واردات نتیجه ای در بازار در بر نداشته است، گفت: با وجود آنکه د
راهکارهای قدیمی اصرار می ورزد، اما تاکنون این امر برای تولیدکننده و مصرف کننده نتیجه ای در بر نداشته است و تنها عده ای 

 .سودجو از این امر منفعت می برند
عیه ای از وزارت جهاد کشاورزی وی درباره اینکه آیا دولت برنامه ای برای استمرار واردات دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه اطال

مبنی بر ابطال پروانه های صادر شده و عدم صدور مجوز جدید تا اطالع ثانوی مطرح نشده است، به نظر می رسد که واردات 
 .همچنان ادامه دارد

ن قیمت تخم تومان اعالم کرد و افزود: هم اکنو 900هزار و  ۶طالکش متوسط قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را 
 .مرغ از قیمت تمام شده با احتساب سود مرغدار پایین تر است

 .به گفته وی، قیمت تخم مرغ داخلی تحت تاثیر شایعات استمرار روند واردات در بازار کاهش چشمگیری داشته است
از بازار، قیمت تخم مرغ به سمت هیجان مرغ تفاوتی نداشته است، افزود: براساس نیاین مقام مسئول با اشاره به اینکه میزان تولید تخم

و آرامش می رود، از این رو باید روشی به کار گرفته شود تا قیمت ها در بازار مصرف مرتبا دستخوش تغییر و تحوالت قرار 
 .نگیرد

رخ نخواهد  مرغ ثابت درج شود، دیگر تالطمی در بازاروی در پایان تصریح کرد: اگر قیمت تخم مرغ به مدت دوماه بر روی تخم
 .داد

تن تخم مرغ در  200هزار و  2گفتنی است که شرکت پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار طی یک ماه اخیر اقدام به واردات 
 .راستای تنظیم بازار کرده است، درحالیکه این امر تا کنون تاثیری بر قیمت کاال در خرده فروشی ها نداشته است
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 1۸تا  17ای تومان معادل شانه ۸00تا  700دهد که هم اکنون قیمت هر عدد تخم مرغ با نرخ ار نشان میها از بازآخرین بررسی
های وارداتی تاثیری بر بازار نداشته است، دهد که توزیع تخم مرغشود که این امر نشان میهزار تومان به مصرف کننده عرضه می

ورزنداصرار میاما همچنان مسئوالن بر استمرار واردات تخم مرغ  . 
میلیارد تومان از رقم واردات را به صورت تسهیالت  ۵ها بر این باروند که اگر دولت تنها با توجه به آنکه مسئوالن اتحادیه و تشکل

انتظار  توانند به سهولت بازار را تنظیم کنند بنابراین از مسئوالن دولتیها میها قرار دهد، آندر راستای تنظیم بازار در اختیار آن

رود که برای یکبار این روش را به کار گیرد تا از خروج ارز بی رویه از کشور جلوگیری شودمی . 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6778224/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 
 تخم مرغ 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/10/1397تاریخ : 

  تخم مرغ ارزان شد/کمبودی در تولید تخم مرغ نداریم
تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد ۵00ار و هز 2یک مقام مسئول از کاهش  .  

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

تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ طی یک ماه اخیر در بازار خبر داد و  ۵00هزار و  2، از کاهش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان هزار  13معادل شانه ای  ۵00هزار و  ۶تا  ۴00هزار و  ۶گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

 .است
وی جنبه روانی واردات، نبود آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در واحدهای مرغداری و افزایش تولید را دلیل اصلی کاهش قیمت تخم مرغ 

 .درب مرغداری اعالم کرد
فعلی در بازار  نبی پور ادامه داد: در صورت نبود آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در واحدهای مرغداری احتمال کاهش قیمت و ثبات نرخ

 .وجود دارد
این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت های فعلی جوابگوی هزینه های تولید نیست، بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت نهاده های 
7دامی، قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ  ش هر تومانی مرغداران در فرو 1200تومان بوده که این امر بیانگر زیان  200هزار و  

 .کیلو تخم مرغ است
هزار و  2وی با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ دربازار خرده فروشی ها تاثیری نداشته است، افزود: با وجود واردات و توزیع 

تن تخم مرغ، قیمت در خرده فروشی ها همچنان باالست که این امر بدان معناست که واردات تنها به ضرر تولیدکننده تمام می  300
ود و هیچ تاثیری در تعادل قیمت در بازار خرده فروشی نداردش . 

نبی پور با اشاره به اینکه کمبودی در تولید تخم مرغ نداریم، بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد تولید از پشتیبانی امور دام انتظار 
مت در بازار خرده فروشی به تعادل برسد چرا که می رود به جای واردات اقدام به خرید تخم مرغ از تولیدکنندگان داخلی کند تا قی

 .سود واردات تنها به جیب دالالن و واسطه ها می رود
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار درباره آخرین وضعیت آنفلوانزا حاد پرندگان افزود: در هفته های اخیر گزارش جدیدی از 

 .آنفلوانزا حاد پرندگان اعالم نشده است
بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان در واحدهای مرغداری را ناشی از تالش مسئوالن سازمان دامپزشکی و پرداخت هزینه  وی کنترل

 .قرنطینه باال از سوی مرغداران اعالم کرد
دی وی در پایان با انتقاد از نوسان نرخ نهاده های دامی در بازار تصریح کرد: اگرچه مشکالت حمل و نقل نهاده های دامی تا ح

 .مرتفع شده است، اما قیمت در خرده فروشی ها همچنان باالست
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی
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 ولیدات زراعی ت

 ایرنا  – 10/10/1397تاریخ : 

 رونق آنتی بیوتیک طبیعی
نتی بیوتیک طبیعی و ماده ای مقوی در درمان سرماخوردگی این روزها رونق گرفته استفروش شلغم به عنوان آ -ایرنا  -بیرجند  . 

بیرجند هم از قدیم با شلغمش « َمَرک»به گزارش ایرنا، هر منطقه یا روستایی دارای محصولی خاص و ویژه است و روستای 
  .معروف و تندیس شلغم در ورودی این روستا نصب شده است

راهی روستای مرک در سمت چپ جاده همیشه چند نفری با  2اده بیرجند به سمت اسدیه طی مسیر می کنیم در هر از گاهی که از ج
  .وانت در حال فروش شلغم هستند

گذشته اما فروشنده ها همچنان در سوز سرما در حال فروش شلغم هستند، آتش روشن کرده اند، دور آن حلقه  21شب از حدود ساعت 
ر گرم صحبت هستند؛ انگار که سوز سرما را حس نمی کنند و با توقف هر خودرو سریع به سمتش می روند تا زده اند و با یکدیگ

  .زودتر شلغم های خود را به فروش برسانند
کیلوگرم جدا و در نایلون بسته بندی کرده اند و بقیه شلغم ها داخل چند کیسه کنار شانه خاکی  10تا  2آنها شلغم ها را در وزن های 

  .جاده یا داخل وانت ها است
هزار تومان، شلغم  2تومان اما برای شما  500هزار و  2یکی از فروشندگان شلغم بدون اینکه سوالی از او بپرسم گفت: کیلویی 

  .شیرین عسل مرک رو نبردی ضرر کردی
رای مصرف دام کشت می کردیم و از علی مرکی در خصوص نحوه تولید این محصول پرسیدم، وی افزود: در گذشته شلغم را فقط ب

  .به عنوان آذوقه زمستانی به دام می دادیم و در حال حاضر بیشتر اهالی این محصول را برای فروش می کارند
وی ادامه داد: شلغم مرک به خاطر شیرینی اش در منطقه معروف است و تاکنون هر کسی خریده دوباره مشتری شده، قبال در تمام 

آب فراوان شلغم کشت می شد ولی چند سالی است این محصول در تعداد محدودی از روستاهای منطقه تولید می روستاها به دلیل 
  .شود

مرکی درباره درآمدزایی این محصول اظهار داشت: ما فروشنده هستیم و شلغم را از بقیه اهالی خریداری و به فروش می رسانیم ولی 
آمد خوبی نداریمنسبت به زحمتی که برای محصول می کشیم در .  

وی با اشاره به فصل کاشت و برداشت و ماندگاری این محصول هم گفت: شلغم بعد از برداشت گندم و جو کشت می شود و در اوایل 
پاییز برداشت می شود، برای ماندگاری و تازگی بیشتر، شلغم ها را چاله هایی در مزارع و باغات دفن می کنیم تا آخر زمستان سالم 

است و تازه .  
این فروشنده شلغم افزود: هر سال با شیوع فصل سرما مردم منطقه برای درمان سرماخوردگی شلغم می خرند و افراد محلی از گذشته 

  .با خواص شلغم آشنا هستند
  .مرکی یادآور شد: شلغم هم برای پیشگیری و هم برای درمان سرماخوردگی تاثیر زیادی دارد و گلو درد را درمان می کند

 
 داروی کامل سرماخوردگی  **

کارشناس تغذیه و متخصص طب سنتی هم درباره خواص شلغم به خبرنگار ایرنا گفت: شلغم به عنوان داروی کامل سرماخوردگی 
  .بهتر است در فصل پاییز و زمستان مصرف شود

بهترین صبحانه است به طوری که مواد عالیه نجفی بیان کرد: طبع شلغم از دیدگاه طب سنتی گرم و تر است، مصرف شلغم پخته 
کندسمی را از بدن خارج می .  

وی با بیان اینکه مصرف شلغم در فصل زمستان انسان را در برابر سرماخوردگی بیمه می کند، اضافه کرد: این گیاه سرشار از آنتی 
  .و انسولین طبیعی است C و E ،A بیوتیک های طبیعی و ویتامین های

روب کشی، ضد ویروسی، درمان سرفه های خشک، خلط آوری و افزایش مقاومت بدن را از دیگر مزایای شلغم نجفی، خاصیت میک
  .ذکر کرد

این کارشناس طب سنتی یادآور شد: شلغم اثر مفید و مؤثری در درمان بیماری های دستگاه تنفسی دارد و برای این منظور از آش و 
  .سوپ آن نیز استفاده می شود

: از برگ شلغم در سوپ یا ساالد و یا خوراکی های دیگر استفاده می شود، زیرا در برگ شلغم مقدار زیادی کلسیم وجود نجفی افزود
  .دارد

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


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

وی عنوان کرد: با وجود خواص متنوع و متعدد شلغم، میزان مصرف این گیاه خوراکی در جامعه باال نیست که بخش زیادی به دلیل 

ناگون شلغم استآگاهی نداشتن مردم از خواص گو .  
 
 
 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 

 فود پرس – 11/10/1397تاریخ : 

 عشایر توان خودکفا کردن کشور در تولید گوشت قرمز را دارند
کنند که اگر حمایت شوند توان درصد گوشت کشور را تأمین می 2۵عشایر در حال حاضر  فت:ئیس سازمان بسیج عشایری کشور گ

هزار تن نیاز به واردات گوشت و خودکفایی را دارند 1۵0تأمین  .  
 

درصد جمعیت کشور در  1.7در حال حاضر   وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت:هللا سیف در گفتنصرت
درصد جامعه  ۵0میلیون نفر بود، حدود  ۴سال قبل که جمعیت کشور حدود  100کنند. در حالی که تا شایری زندگی میجامعه ع

هزار خانوار عشایری زندگی  212هزار نفر در  700میلیون و   البته در حال حاضر جمعیت عشایر حدود یک .عشایری بودند

، فقط با توجه به تحول جامعه و توسعه زندگی شهری، نسبت عشایر به کل جمعیت کنند یعنی مطلق جمعیت عشایر تقریبا ثابت بودهمی
استان کشور پراکنده هستند 27تغییر کرده است و این عشایر در  . 

 
قوم مانند لر، ترک، کرد،کرمانج، بلوچ، سیستانی، بویراحمدی، ترکمن،  10طایفه،  ۵۸۶ایل،  103وی عشایر کشور را مرکب از 

درصد سرزمین کشور در قلمرو عشایر قرار دارد ۵9و عرب هستند که اگر بررسی کنیم حدود آذری، قشقایی  . 
 

کنند، گفت: عمده شغل و درآمد عشایر از رئیس سازمان بسیج عشایری کشور با بیان اینکه عشایر در بهترین آب و هوا زندگی می
کنندذیه را داشته باشند، اقدام به کوچ به ییالق و قشالق میهای آنها بهترین تغدامپروری است که برای اینکه در طول سال دام . 

 
نظیر است که قبل از انقالب عشایر در مبارزه با استکبار زبانزد بودند حتی مقابل سیف افزود: نقش عشایر در پشتیبانی از انقالب بی

کردند، اما بعد از ب با دستگاه حاکمه مبارزه میاشغالگری انگلیس، پرتغال، شوروی سابق و آمریکا ایستادند و عشایر قبل از انقال
رفتند و اولین گروهی که با امام خمینی )ره( بیعت کردند، عشایر غیور بودندانقالب از اولین مبارزان انقالب به شمار می . 

 
صی برخوردار وی افزود: عشایر به شدت روحانیت و به ویژه سادات را دوست دارند و در طرفداری از انقالب از بصیرت خا

 .هستند
 

رئیس سازمان بسیج عشایری کشور با بیان اینکه بنابر فرمان امام خمینی عشایر همگی مسلح هستند، گفت: این عشایر با حضور در 
کنند و اولین کسانی که در دفاع مقدس مناطق مرزی و اشتغال به کار دامداری و تولید به عنوان مرزداران جمهوری اسالمی عمل می

اند و پس از عشایر نیروهای مسلح و بسیج مردمی حضور پیدا کردند و در اوایل انقالب شور دفاع کردن،د همین عشایر بودهاز ک
های ضد انقالب را سرکوب کندعشایر توانست فتنه . 

 
هزار شهید تقدیم  01جامعه عشایر در مجموع  :سیف با بیان اینکه اولین شهید دفاع مقدس از جامعه عشایری تقدیم انقالب شد، گفت

العبور کشور به عنوان مرزبانان کشور حضور دارند و نیروهای مستعدی برای انقالب کرده و اکنون نیز در نقاط مرزی و صعب
شوندروند و در صورت مشاهده هرگونه تحرک ضدامنیتی وارد عمل میدفاع از انقالب اسالمی و کشور به شمار می . 

 
انی سازمان بسیج عشایر شکل گرفت، گفت: از همان ابتدای انقالب که بسیج مردمی به فرمان امام وی در مورد اینکه از چه زم

های سیار متناسب با عشایر حضور دارند و خود خمینی )ره( شکل گرفت، بسیج عشایری نیز تشکیل شد و در مناطق عشایری، پایگاه
های مقاومت عشایری به تناسب کوچ کنند و حوزهکشور محافظت می های در اختیار به صورت داوطلبانه از مرزهایعشایر با سالح
شودگیرند و براساس زندگی خاص عشایر پایگاه مقاومت بسیج عشایری تشکیل میآنها شکل می .  

 
درصد جمعیت کشور است، گفت: اما همین جمعیت تولیدی  2رئیس سازمان بسیج عشایری کشور با بیان اینکه جمعیت عشایر حدود 

کنددرصد لبنیات کشور را تولید می 30درصد صنایع دستی و  3۵درصد گوشت قرمز،  2۵ . 
 

هزارتن گوشت توسط عشایر 2۵0تولید   
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هزار تن است، گفت: یک چهارم این مقدار در جامعه عشایری یعنی حدود  900سیف با بیان اینکه نیاز کشور به گوشت قرمز ساالنه 

های شود که اگر حمایتهزار تن گوشت قرمز وارد می 1۵0ال برای تأمین نیاز کشور حدود شود و هر سهزار تن تولید می 2۵0
هزار تن دیگر گوشت تولید کنند و کشور را به خودکفایی در گوشت قرمز برسانند.  1۵0توانند مؤثر از عشایر صورت بگیرد، می

انگیزه وجود دارد فقط کافی است مورد حمایت قرار گیرندچون سرزمین خدادادی و مناطق وسیع در اختیار عشایر است و نیروی با  . 
 

کند، اگر تسهیالت مناسب در رأس دام را نگهداری می 100به گفته وی، یک خانواده عشایر که پنج پسر جوان پای کار دارد و 
ش دهند که البته ظرفیت مراتع رأس دیگر هم نگهداری کرده و تولید خود را دو برابر افزای 100توانند اختیار آنها قرار گیرد می

توان بخشی از این دام را با علوفه دستی نگهداری کردمحدود است، اما می . 
 

وری در دام عشایرلزوم افزایش بهره   
 

کند و یا در درصد تولید دام یا تلف شده، یا سقط جنین می ۴0رئیس سازمان بسیج عشایری کشور افزود: در حال حاضر حدود 
گیرند که باید با کارشناسان دامپزشکی از تولید در جامعه عشایر حمایت شود یا اگر دامدار عشایر به آبستن قرار نمی معرض تولید و

 ۴0تا  3۵ها را به توانند وزن برهکیلو عرضه کند، اما اگر حمایت شوند می 27ها را در وزن شود برهخاطر نیاز مالی مجبور می
 .کیلوگرم افزایش دهند

 
: اگر بتوان در کنار دامداری عشایر امتیاز دامپروری و نگهداری دام در فضای بسته هم بدهیم و مرتع به صورت نوبتی سیف گفت

توان تولید گوشت در جامعه عشایری را به راحتی دو برابر کردها قرار گیرد، میدر اختیار دام . 
 

اند، اظهار داشترا گرفته هایی که مراتع عرفی عشایرها و دستگاهوی با انتقاد از سازمان های چرا گاهی با تصرف یا گرفتن پروانه :

شود که باید سعی کنیم انگیزه تولید در جامعه عشایر را افزایش داده و اجاره دادن آن به عشایر امکان تولید از جامعه عشایر گرفته می
 .و زمینه دامپروری و دامداری را در عشایر آسان کنیم

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/10/1397تاریخ : 

  نداردتن پنیر به آمریکا/قاچاق محصوالت لبنی صحت  220صادرات  
میلیون دالر به آمریکا  ۴۸۵هزار تن پنیر با ارزش بالغ بر  220دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: براساس آمار هشت ماهه گمرک 

  .صادر شده است
صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار رضا باکری دبیر انجمن شاورزیصنعت،تجارت و ک    گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

درباره اینکه آیا امکان افزایش مجدد نرخ لبنیات در بازار وجود دارد، اظهار کرد: تا زمانیکه که شرایط مطابق با وضع فعلی در حال 
هد داشت و بدیهی است که تغییرات مجدد در قیمت های رسمی ارز، تغییر نرخ پیشروی باشد، قیمت های مصوب فعلی تغییری نخوا

، قوانین و مقررات گمرکی و افزایش خدمات دولتی همچون انرژی و حقوق کارگری اثر خود را بر قیمت تمام شده 9۸ارز در بودجه 
ان و کارخانه های لبنی مکلفند نرخ های فعلی را می گذارد و به ناچار مجددا قیمت ها باید تغییر یابد و در غیر این صورت دامدار

 .رعایت کنند
  

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت محصوالت لبنی تاثیری در کاهش سرانه مصرف لبنیات نداشته است، افزود: با توجه به افزایش 
ف محصوالت لبنی نه تنها کاهشی قیمت سایر محصوالت پروتئینی از جمله حبوبات، مرغ، گوشت، ماهی و...در سبد خانوار، مصر

 .نداشته بلکه بخشی از مصرف گوشت، مرغ و ماهی به دلیل گرانی از سفره خانوار کاهش یافته و جای آن را لبنیات گرفته است
  

باکری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کاهش مصرف لبنیات در سبد خانوار مشهود نیست، بیان کرد: افزایش قیمت سایر 
ت پروتئینی موجب شده تا بسیاری از افراد به سمت مصرف لبنیات گرایش پیدا کنندمحصوال . 

  
درصد  13دبیر انجمن صنایع لبنی از کاهش روند صادرات لبنیات خبر داد و گفت: براساس آمار هشت ماهه گمرک، صادرات لبنیات 

بیفتد اقکاهش یافته است و بعید است که در ماه های پیش رو جهشی در صادرات اتف . 
 

وی با اشاره به اینکه شیر خام کافی برای تامین کاالی صادراتی وجود ندارد، اظهار کرد: در شرایط کنونی، اولویت مصرف برای 
تمامی شرکت های لبنی تامین بازار داخلی است، مگر اینکه وزارت جهاد کشاورزی با واردات شیر خشک موافقت کند تا کارخانه 

با تامین مواد اولیه از منابع خارجی به امر صادرات بپردازندهای لبنی بتوانند  . 
  

باکری درباره اینکه آیا اعمال تحریم های جدید تاثیری بر صادرات محصوالت لبنی داشته است، بیان کرد: اگرچه تحریم ها در حوزه 
مثال دولت عراق به لحاظ سیاست د. به عنوانمواد غذایی به صورت مستقیم تاثیری ندارند، اما رفتار کشورهای همسایه تغییر می کن

عمومی تحریم آمریکا نسبت به ورود کاالی ایرانی به کشورش عکس العمل از خود نشان داده است که این امر تا حدی زیادی منجر 
دوغ شده است به جلوگیری از صادرات ماست و . 

 
ت پنیر به آمریکا ادامه دارد، افزود: در حجم فعالیت صادرات پنیر این مقام مسئول با اشاره به اینکه علی رغم شرایط تحریم صادرا

به آمریکا تنها یکی از شرکت های لبنی توفیق داشتند که در شرایط فعلی با وجود اعمال تحریم های جدید، همچنان صادرات پنیر به 
 .آمریکا ادامه دارد

  
میلیون دالر به آمریکا صادر شده است ۴۸۵ا ارزش بالغ بر هزارتن پنیر ب 220به گفته وی، براساس آمار هشت ماهه گمرک  . 
کارخانه لبنی با اجرای هدفمندی یارانه ۸00قاچاق محصوالت لبنی صحت ندارد/ تعطیلی   

 
باکری با تاکید بر این موضوع که قاچاق محصوالت لبنی صحت ندارد، گفت: با توجه به آنکه تا کنون دولت از هیچ صادرکننده ای به 

محصوالت کشاورزی تا این لحظه پیمانی نسپردند، بنابراین  مواد غذایی تعهد نامه ارزی نگرفته و به عبارتی صادرکنندگان ویژه
 .منطقی نیست که بگوییم به سبب شرایط جدید ارزی، صادرکنندگان از مسئله صادرات صرفه نظر کردند و به قاچاق روی آوردند
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اگر ایرادی در کسب و کار رخ داده است، منطقی نیست که آن را به موضوعات دیگر همچون  :دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد

 .قاچاق که کسی ابعاد آن را نمی داند، نسبت داد
 

قاچاق مواد غذایی از جمله محصوالت لبنی را به گفته وی، دستگاه های امنیتی از جمله نیروی انتظامی باید رسما میزان و حجم
فته نماند که تصور بنده آن است که این موضوعات اتهامات ناروایی است که به صنایع لبنی نسبت داده می شودکند. ناگاعالم . 

 
کرد: با توجه به آنکه کارخانه لبنی با باکری با اشاره به اینکه درخواست کارخانه های لبنی برای شیرخام افزایش پیدا کرده است، بیان

را باال برده اند، از این رو تقاضای آنها برای خرید شیر خام افزایش یافته است، اما این  هزارتن ظرفیت 2احداث طرح توسعه 
 .افزایش ظرفیت با مجوز های وزارت جهاد، وزارت صمت و دولت اتفاق افتاده است

 
دآالت را تهیه کرده است، اظهار کروی با اشاره به اینکه دولت از صندوق ذخیره ارزی، ارز مورد نیاز ماشین بنابراین مسئوالنی  :

 .که مجوز توسعه واحدهای تولیدی را می دهند، قطعا به روند روبه رشد مواد اولیه وقوف دارند
 

۸00کارخانه های لبنی،  1330کارخانه لبنی خبر داد و افزود: از مجموع  ۸00دبیر انجمن صنایع لبنی از تعطیلی  واحد با اجرای  
ندهدفمندی یارانه ها تعطیل شدقانون . 

 
درصد این  1۵درصد و در برخی فصول  10هزارتن اعالم کرد و افزود: ساالنه  20دریافتی شیر کارخانه های لبنی را وی متوسط 

صرف صادرات و مابقی مصرف بازار داخل می شود میزان . 
  

 کارخانه های لبنی همچنان با کسری دریافت شیرخام روبرو هستند/ثبات قیمت کره طی شش ماه اخیر
 

هستند، بیان کرد همچنان با کسری دریافت شیرخام روبرو باکری با اشاره به اینکه کارخانه های لبنی طبق آمار بورس اوراق  :

روبرو هستند که باید این  دریافتتن کارخانه ها با کسری ۵00هزار و  2درصد معادل روزانه  12.۵شرکت لبنی  9بهادار برای 
شود کسری از طریق واردات تامین . 

 
لبنی دبیر انجمن صنایع لبنی واردات شیر خشک با ارز آزاد را خالف مقررات برشمرد و گفت: شیر خشک به عنوان یکی از اقالم

 ۴200کره و نهاده های دامی ارز جزو گروه یک کاالهای اساسی به شمار می رود که باید به واردات آن همانند سایر اقالم همچون
یک بام و دو هوا درست کرد چرا که تمامی محصوالتی که از سوی ستاد  به دلیل مخالفت دامداران نمی توان تومانی اختصاص داد و

 .تنظیم بازار قیمت گذاری می شود، باالجبار باید از مقررات تبعیت کند
 

پذیرفته است، افزود: کره وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه قیمت کره از بحران شش ماه گذشته هیچ گونه تاثیری ن
توماک اختصاص داده می شود، از این رو نوسان قیمت ارز در ماه های اخیر  ۴200جزو کاالهایی است که به واردات آن ارز 

 .تاثیری بر این بازار نداشته است
 

افته است به طوریکه هم اکنون باکری ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت های جهانی در دو سال اخیر واردات کره یک سوم تقلیل ی
هزار تن کره به کشور وارد می شود ۴0تا  3۸ . 

 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در تامین کره مورد نیاز کمبودی نداریم، بیان کرد: اگرچه میزان واردات کره کاهش یافته است، اما 

 .اکثر چربی شیر داخلی به تولید کره اختصاص می یابد
 

هزارتن  12تا  10با اشاره به اینکه آمار دقیقی از تولید کره داخل نداریم، افزود: برآوردها حاکی از آن است که ساالنه  وی در پایان
 کره در داخل تولید می شود، ضمن آنکه مابقی کسری نیاز کشور با مارگارین یا کره گیاهی جبران می شود

 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – ۸/10/1397تاریخ : 

  ر استان تهران/واردات تخم مرغ تا رسیدن کاال به نرخ واقعی ادامه داردهای دامی دهزارتن نهاده 11۷توزیع 
هزارتن نهاده دامی بین مرغداران و دامداران استان توزیع  117مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: از ابتدای سال تا کنون 

  .شده است
صنعت،تجارت و کشاورزیگو با خبرنگار رضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفت و گروه اقتصادی باشگاه  

اده دامی بین هزارتن نه 117، درباره آخرین وضعیت توزیع نهاده های دامی اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون خبرنگاران جوان
 .مرغداران و دامداران استان توزیع شده است

هزارتن سویا و پنج هزارتن جو بین دامداران و مرغداران توزیع  17هزارتن ذرت،  ۵۵وی افزود: از ابتدای سال تا پایان شهریور 
 .شده است

های مصوب در هزارتن جو با نرخ 2ا و هزارتن کنجاله سوی 1۵هزارتن ذرت،  23به گفته سالمی، از ابتدای شهریور تا اول دی 
 .سطح استان بین تولیدکنندگان عرضه شده است
 1۵هزارتن نهاده دامی در بنادر در حال بارگیری است، بیان کرد: روزانه بین  300این مقام مسئول با اشاره به اینکه یک میلیون و 

رود با عرضه این میزان نهاده، قیمت شود که انتظار میتوزیع میها جهت تنظیم بازار های دامی به سمت استانهزارتن نهاده 20تا 
 .به تعادل برسد

تومان اعالم کرد 2۵0و جو را یک هزار و  200، ذرت یک هزار و 200هزار و  2وی نرخ مصوب هر کیلو کنجاله سویا را  . 
تن تخم مرغ طی یک ماه اخیر 200هزار و  2واردات   

ن تهران در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت واردات تخم مرغ اظهار کرد: طی یک ماه مدیرکل پشتیبانی امور دام استا
۸00هزار و  13تن تخم مرغ با نرخ مصوب  200هزار و  2اخیر  ای های زنجیرهتومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه 

۵00هزار و  ۸رب مرغداری از توزیع شد که درنهایت این امر موجب شد تا قیمت هر کیلو تخم مرغ د هزار تومان برسد ۶به   . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: با احتساب سود بنکداران و حمل و نقل حداکثر هر  ۶وی نرخ هر شانه تخم مرغ درب مرغداری را 

هزار تومان  1۸تا  17نرخ  هزار تومان عرضه شود، درحالیکه هم اکنون با 1۵تا  1۴ها با نرخ شانه تخم مرغ باید در خرده فروشی
شودبه مصرف کنندگان در بازار توزیع می . 

سالمی با اشاره به اینکه واردات تخم مرغ تا رسیدن کاال به نرخ واقعی خود در بازار خرده فروشی همچنان ادامه دارد، بیان کرد: 
باالست که از این رو تا رسیدن قیمت به نرخ ها همچنان های وارداتی در بازار، قیمت در خرده فروشیعلی رغم توزیع تخم مرغ
یابدواقعی واردات ادامه می . 

 محدودیتی در توزیع کاال وجود ندارد
شود، افزود: همچنین هر کیلو گوشت گرم تن گوشت منجمد برزیلی در میادین توزیع می 120تا  100وی با اشاره به اینکه روزانه 

هزار تومان در میادین و  ۴0تا  39و منجمد گوسفندی  ۵00هزار و  37گوسفندی ، گوشت گرم ۵00هزار و  ۴9گوساله با نرخ 
شودای در راستای تنظیم بازار عرضه میهای زنجیرهفروشگاه . 

هزار راس دام زنده خبر داد و گفت ۶00سالمی از واردات  روز آینده  1۵شرکت پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار ظرف  :

های وارداتی، بازار گوشت قرمز به تعادل برسدرود با ورود دامکند که انتظار میزنده را وارد کشور می اولین پارت دام . 
ها وجود ندارد، تصریح کرد: مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در پایان با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع هیچ از یک کاال

شود که کاالی خود را روزانه تهیه کنند و نسبت به خرید و ذخیره سازی محصول ولع یبراین اساس به مصرف کنندگان توصیه م

 .نداشته باشند
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 13/10/1397تاریخ : 

 سیستان و بلوچستان و نقش آن در تحول بازار گوشت کشور
سیستان و بلوچستان به سبب داشتن شرایط ممتاز برای تصدی نقش بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی در تامین برخی  -ایرنا -زاهدان

ز کشور از جمله گوشت قرمز نقش مهمی ایفا می کند که در همین راستا با صدور مجوز واردات گاو از اقالم اساسی و مورد نیا
 .برزیل به این استان بازار گوشت کشور متحول می شود

به گزارش ایرنا؛ گرچه خشکسالی های چند دهه اخیر در سیستان و بلوچستان به ویژه شمال آن صنعت دامپروری و 
کیلومتر مرز  100حت تاثیر قرار داده اما موقعیت ویژه و استثنایی به سبب برخورداری از هزار و کشاورزی منطقه را ت

کیلومتر مرز ساحلی در دریای عمان و استقرار در کنار آبهای  310خاکی با کشورهای پاکستان و افغانستان و افزون بر 
با کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان و شبه  آزاد بین المللی خارج از تنگه هرمز و نزدیکی مناطق ساحلی استان

قاره هند و کشورهای آفریقایی از منظر ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی این استان را در موقعیت خاص از 

 .نظر تجارت و تامین نیاز کشور در بخش های مختلف از طریق واردات قرار داده است
جغرافیایی توانایی تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور را دارد به طوری که هیچ استانی  این استان به دلیل موقعیت خاص
 .از این ظرفیت برخوردار نیست

از جمله ظرفیت های مهم سیستان و بلوچستان وجود کشتارگاهها و قرنطینه دامی است که می تواند نقش مهمی در واردات 
سازمان دامپزشکی کشور واردات دام سنگین از کشور برزیل به این استان  دام داشته باشد و به همین دلیل اخیرا از سوی

 .مورد توجه قرار گرفت که اجرای این طرح نتایج مطلوب و ارزشمندی در رونق اشتغال و توسعه استان خواهد داشت
 

 سیستان و بلوچستان توانایی تامین گوشت مورد نیاز کشور را دارد**
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: این استان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی توانایی 

 .تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور را دارد به طوری که هیچ استانی از این ظرفیت برخوردار نیست
رفیت باالیی در واردات دام و قرنطینه و کشتار آنها در آیت هللا عباسعلی سلیمانی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان ظ

کشتارگاههای موجود دارد افزود: متاسفانه به دلیل عدم بکارگیری برخی از ظرفیت های استان در زمینه گوشت بسیاری 

هستنداز کشتارگاهها با وجود برخورداری از مدرن ترین امکانات و تجهیزات تعطیل یا با ظرفیت اندک مشغول فعالیت  . 
 

 واردات دام زنده رونق اقتصادی کشور را به همراه دارد**
هزار تن و  200رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از آنجایی که نیاز گوشت قرمز کشور در مصارف خانگی بیش از 

ساب هزار تن است واردات دام زنده می تواند عاملی مهم برای رونق اقتصادی کشور بح 400مصارف صنعتی بیش از 

 .آید
علیرضا رفیعی پور در سفر آذرماه گذشته به سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این استان به دلیل قرار داشتن در موقعیت 

خاص راهبردی و برخورداری از تنها بندر اقیانوسی ایران شرایطی را فراهم کرده است که می تواند تامین کننده منافع 

 .ملی باشد
گاو زنده از برزیل به مقصد سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به توانمندی های این استان  وی با اشاره به واردات

سازمان دامپزشکی حدود پنج ماه بر روی پروتکل واردات دام زنده کار کرد تا برزیلی ها را متقاعد سازد واردات گاو 

 .زنده به مقصد این استان انجام شود
هزار راس دام زنده و کشتار  64۸کرد: براساس این برنامه واردات ساالنه حدود رئیس سازمان دامپزشکی کشور تاکید 

 .آنها در کشتارگاههای سیستان و بلوچستان انقالب صنعتی را در منطقه ایجاد می کند
ر وی افزود: دام وارداتی برزیل به سیستان و بلوچستان را می توان در شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه این استان کشتا

 .کرد که این امر رونق اقتصادی را به همراه دارد
رفیعی پور با بیان اینکه حداقل چندین دهه طول می کشد که جمعیت دامی کشور افزایش یابد افزود: از آنجایی که نیاز 

لوچستان کشور به گوشت تا چندین دهه ادامه دارد، واردات گاو زنده از برزیل سبب اقتصادی پویا و دایمی در سیستان و ب
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 .می شود
 

 سیستان و بلوچستان مقصد واردات دام سنگین ایران از برزیل شد **
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور نیز گفت: برنامه ریزی های الزم برای واردات دام سنگین زنده از 

سبک از سایر استان ها انجام خواهد برزیل برای تامین گوشت مورد نیاز کشور از طریق سیستان و بلوچستان و دام های 

 .شد
علی صفر ماکنعلی اظهار داشت: سازمان دامپزشکی کشور یک اقدام ارزشمندی را در راستای تامین گوشت مورد نیاز 

کشور از حدود یک سال قبل با سازمان دامپزشکی برزیل شروع کرده است به طوری که بر اساس یک پروتکل مشترک 

موثری در این حوزه انجام خواهد شدبزودی اقدامات بسیار  . 
وی برتامین گوشت قرمز کشور به صورت بلند مدت تاکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیت مرزهای شرقی کشور در 

سیستان و بلوچستان برنامه واردات دام زنده از برزیل به این استان با هدف کاهش مخاطرات احتمالی در نظر گرفته شده 

 .است
گاو ورودی از برزیل به سیستان و بلوچستان بالفاصله در کشتارگاهها ذبح می شودوی افزود:  . 

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: مرحله نخست پروتکل واردات دام از برزیل به سیستان و 

گاو وارد این استان شودهزار  100بلوچستان مورد تایید قرار گرفته تا بر اساس پیش بینی ها در سال نخست  . 
وی بیان کرد: مرحله دوم عملیات پروتکل بین ایران و برزیل این است که شرایط خاص در بندر چابهار برای تخلیه گاو 

 .در آن منطقه به وجود آید
در این  ماکنعلی بر به وجود آمدن یک شبکه حمل و نقل داخل استانی بر اساس پروتکل برای دام زنده تاکید کرد و افزود:

زمینه می طلبد استاندار و بقیه مسئوالن آمادگی داشته باشند زمانی که دام در استان تخلیه می شود بالفاصله به مقصد 

 .کشتارگاهها حمل و قرنطینه ها تنها مصرف استراحت کوتاه دام را دارند
 

 ظرفیت کشتارگاههای دام استان بیش از پنج هزار راس در روز است **
راس در روز است 630مپزشکی سیستان و بلوچستان گفت: ظرفیت کشتارگاههای دام این استان پنج هزار و مدیر کل دا . 

راس از کشتار کشتارگاههای سیستان و بلوچستان در روز به دام های  ۸30دکتر مهدی حسینی اظهار داشت: هزار و 

راس به دام های سبک اختصاص دارد ۸00سنگین و سه هزار و  . 
کشتارگاه صنعتی دام در سطح سیستان و بلوچستان فعال است 11داد: هم اینک وی ادامه  . 

مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این استان ظرفیت باالیی در تامین گوشت کشور دارد، تاکید کرد: 
پاکستان ظرفیت و توانمندی  موقعیت خاص جغرافیایی، شرایط اقلیمی و قرار گرفتن در همسایگی با کشور افغانستان و

 .زیادی در تامین گوشت مورد نیاز کشور در این استان فراهم کرده است
تن در  302واحد بسته بندی گوشت قرمز به ظرفیت  3۸وی با اشاره به ظرفیت بسته بندی گوشت قرمز گفت: هم اینک 

 .روز در این استان فعال است
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس – ۸/10/1397تاریخ :

خرد + جدول هزارتن مرغ و تخم مرغ برای تنظیم بازار می ۷5دولت سال آینده   
در نظر گرفته های دولتی برای سال آینده، خرید محصوالت کشاورزی به منظور تنظیم بازار طبق جداول و جزئیات بودجه شرکت

  .شده است
 

ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت های دولتی، بانکبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جزئیات بودجه شرکت
نشان از برنامه و فعالیت و بهای تمام شده محصول و خدمات در سال آینده است 9۸برای سال  . 

امه خرید محصوالت کشاورزی و تنظیم بازار به همراه هزینه تمام شده و هدف کمی ، برن9۸در بخشی از این پیوست، الیحه سال 
 .سال آینده مشخص شده است

طبق جدول ذیل، ارقامی به لحاظ وزن و قمیت برای خرید تضمینی ذرت و جو و همچنین برای خرید تخم مرغ، کنجاله سویا، گوشت 
شودمرغ و جو مشاهده می . 

 
 لینک خبر 
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 چای
 ایرنا  – 10/10/1397تاریخ : 

برابری درآمد چایکاران از محل تحویل برگ سبز چای 5.۷رشد   
سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: در حمایت دولت از چایکاران، میانگین قیمت دریافتی آنها از هر کیلوگرم  -ایرنا -تهران

  13۸9لایر در سال  342۸ها از چای تحویلی به کارخانه
رسید که حدود  97لایر در سال  19542به   .برابر رشد دارد 5,7

مه و بودجه کشور، یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی دولت برای به گزارش دوشنبه ایرنا از سازمان برنا
حمایت از تولید داخلی، خرید تضمینی برگ سبز چای است که در سال های اخیر تالش شده عالوه بر رشد مناسب قیمت 

ر اسرع وقت صورت خرید تضمینی، با تقویت اعتبارات مربوط در قوانین بودجه ساالنه، پرداخت مطالبات چایکاران د

  .پذیرد
 1343میلیارد لایر به  290های تبعی( نیز در دوره یادشده از براین اساس میزان یارانه پرداختی دولت )با احتساب هزینه

برابر افزایش یافته است 4.6میلیارد لایر یعنی حدود  .  
آب و هوایی است میزان یارانه پرداختی  البته با توجه به نوسان تولید برگ سبز چای که به طور عمده ناشی از شرایط

هزار تن برگ  139با توجه به خرید تضمینی  1395دولت متناسب با میزان برگ چای تحویلی نوسان داشته و در سال 

میلیارد لایر بوده است 1514سبز چای برابر  . 
ید برگ سبز، فراوری و های اجرایی در حوزه تولهمچنین برای استقرار زنجیره ارزش مطلوب و هماهنگی سیاست

بندی، بازاریابی و مصرف چای کشور، صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور با مشارکت چایکاران، بسته
 70نفر چایکار و  6۸۸هزار و  45درصد سهام ایجاد شده که اکنون تعداد  49های چای، تجار و دولت حداکثر کارخانه

های آینده تعداد سهامداران شود در سالبینی میمیلیارد لایر بوده و پیش 560 کارخانه چای عضو صندوق یادشده با سرمایه

کارخانه برسد 150هزار نفر و صنایع مربوط به  60چایکار به  . 
های گذشته در راستای تامین مالی و حمایت از این بخش شامل پرداخت تسهیالت مهمترین اقدامات این صندوق در سال

های چای، کمک به ارتباط آالت کارخانهملیات زراعی باغات چای، نوسازی و خرید ماشینای برای اجرای عیارانه
های زنجیره چای و فراهم کردن نقدینگی برای تسریع در پرداخت بهای برگ سبز چای مطلوب و تامین منافع حلقه

 .خریداری شده از چایکاران بوده است
های کشاورزی و عوامل تولید، خرید عتبارات مربوط به یارانه نهاده، تمهیداتی اتخاذ شد تا ا9۸در الیحه بودجه سال

  .تضمینی و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به صورت یکپارچه و در قالب یک ردیف متمرکز تجمیع شود
 7500تری برای تامین اعتبار خرید تضمینی چای از چایکاران در قالب ردیفی به اعتبار از این رو ظرفیت مطمئن

بینی اعتبار مورد نیاز برای سهم یارانه دولت بابت خرید تضمینی برگ سبز در سال یارد لایر فراهم شده است؛ پیشمیل

میلیارد لایر است 150زراعی پیش رو حدود  . 
حدود  97به گزارش ایرنا، طبق آمارها در سال  تن چای خشک از برگ سبز تولید داخل استحصال و  366هزار و  25

باال بخش عمده آن به مصرف بازار داخلی و بخشی به بازارهای صادراتی عرضه شده است به دلیل کیفیت . 
هزار تن  75هزار تن آن از محل تولید داخل و بیش از  25هزار تن است که نزدیک  105اکنون نیاز چای کشور بیش از 

 .آن از محل واردات تامین می شود
 292هزار و  27سبز چای درجه یک از چایکاران گیالن و مازندران  برای امسال، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ

لایر تعیین شد 2۸3هزار و  15لایر و هر کیلوگرم چای درجه دو  . 

 

 لینک خبر 
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 چای 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/10/1397تاریخ : 

  تن چای ایرانی صادر شد 5۷1هزار و  12درصد مطالبات چایکاران/  98پرداخت بیش از 
شودمانده مطالبات تا پایان ماه تسویه میدرصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: باقی  9۸رئیس سازمان چای از پرداخت بیش از  .  

با خبرنگارحبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  

تن برگ سبز چای با ارزش بالغ  73۶هزار و  112درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: امسال  9۸رداخت بیش از ، از پجوان
میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تنها کمتر از سه میلیارد تومان از مطالبات باقی مانده است 220بر  . 

 
 آبان ماه 9دی ماه به طور کامل تسویه می شود، افزود: دولت تا تاریخ  تا پایانوی با اشاره به اینکه باقی مانده مطالبات چایکاران 

میلیارد تومان باقی مانده مربوط به چند کارخانه چای  3میلیارد تومان مجموع مطالبات خود را پرداخت کرده و هم اکنون  127
 .سازی است که به مرور تا پایان ماه پرداخت خواهد شد

 
ره به اینکه مشکلی در فروش چای تولیدی نداریم، بیان کرد: با توجه به افزایش کیفیت و رونق فروش چای داخلی، جهان ساز با اشا

 .کارخانه های چای سازی مشکلی بابت فروش و بازاریابی محصول خود همانند چند سال گذشته ندارند
 

مورد استفاده قرار می گیرد، افزودهزار تن چای در کشور  10۵رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه ساالنه  هزار و  2۵امسال  :

تن چای خشک در داخل تولید شد که مابقی آن باید از طریق واردات تامین شود ۶33 . 
  

چای در هشت ماهه امسال خبر داد و گفت: همچنین بنابر آمار رسمی گمرک در هشت ماهه  هزار تن ۴0تا  39وی از واردات 
کشور اروپایی و آسیایی نظیر هند، چین، اسپانیا،  3۴میلیون دالر به  1۸ن چای خشک با ارزش بالغ بر ت ۵71هزار و  12امسال 

 .استرالیا، آلمان و اوکراین صادر شده است
 

رئیس سازمان چای درباره آخرین وضعیت تسهیالت پرداختی به چایکاران افزود: تا کنون از محل صندوق چای برای تسهیالت به 
میلیارد تومان تسهیالت برای سرمایه در گردش  30یارد تومان تسهیالت پرداخت کردیم، ناگفته نماند که امسال میل ۸زراعی 

 .چایکاران در نظر گرفتیم که بهای آن به مرور از مطالبات چایکاران کسر می شود
 

3.۵از بانک ها، حدود  از محل سرمایه گذاری سازمان چای با صندوق توسعه در یکی :جهان ساز در پایان تصریح کرد میلیارد  

ماهه برای تامین ماشین آالت بخش کشاورزی پرداخت می شود 30تا  2۴درصد و اقساط  ۴تومان تسهیالت با کارمزد  . 

 لینک خبر 
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 خاک
 ایرنا – 12/10/1397تاریخ :

 بانک اطالعات منابع خاک بزودی رونمایی می شود
های نابع خاک کشور که به منظور حفظ دادهرئیس موسسه تحقیقاتی آب و خاک کشور گفت: پایگاه ملی اطالعات م -ایرنا  -سنندج 

شودارزشمند منابع خاک تدوین شده در آینده نزدیک رونمایی می . 
رحمانی روز چهارشنبه در دومین همایش استانی بزرگداشت روز جهانی خاک در دانشگاه  به گزارش خبرنگار ایرنا، هادی اسدی

اری در مدیریت منابع خاک دارد که این نقشه در بسیاری از استان ها تهیه شده های خاک اهمیت بسیکردستان اظهار داشت: تهیه نقشه
 .و در کردستان هم در حال تهیه است

وی همچنین با اشاره به اینکه بخش تحقیقات آب و خاک در کردستان تنزل اداری پیدا کرده و غیر فعال است، افزود: جذب نیروی 
کنداواسط سال آینده احیا و آغاز به کار می هیات علمی برای این بخش انجام شده و از . 

درصد در چرخه کشاورزی  10میلیون هکتار، معادل  1۸.5میلیون هکتاری کشورمان،  165اسدی رحمانی با بیان اینکه از مساحت 
یون هکتار از میل 1.2قرار دارد، تاکید کرد: از این میزان هم هشت میلیون هکتار در چرخه زراعت آبی است و نکته مهم اینکه 

هایی دارندهای آبی فاقد محدودیت و بقیه محدودیتزمین . 
وی یادآور شد: بسیاری از خاک ها بنیه خود را از نظر عناصر آلی از دست داده و در کنار آن افزایش جمعیت و کمبود آب باعث 

 .شده تا فشار بر منابع خاک بیشتر شود
ن اینکه قانون جامعی در زمینه حمایت از منابع خاک نداریم، اضافه کرد: الیحه این رئیس موسسه تحقیقاتی آب و خاک کشور با بیا

قانون تیر ماه امسال در مجلس مصوب شد ولی شورای نگهبان ایرادتی بر آن وارد کرد که این ایرادات رفع شده و امیدواریم با 
 .تصویب آن بستر قانونی برای حمایت از منابع خاک کشور فراهم شود

رحمانی به تدوین برنامه استراتژیک تحقیقات آب و خاک اشاره کرد و گفت: تعیین کالس اراضی از نظر کاربری، تهیه نقشه  اسدی
هایی است که در این موسسه انجام های خاک، تعیین نیاز آبی گیاهان، برآورد نیاز کودی کشور و ثبت و کنترل کیفی کود از برنامه

شودمی . 
هزار  10ای جامع در این باره، برنامه جامعی در کشور برای کنترل کیفی کودها، اظهار داشت: با تدوین برنامهوی با اشاره به نبود 

فقره هم وارداتی و بقیه توزیعی  612مورد آن مربوط به شرکت های داخلی و پنج هزار و  74تقاضا ثبت شد که چهار هزار و  47و 
 .بود

وسط جهادکشاورزی و تعزیرات استان ها از مراکز تولید و توزیع کودهای شیمیایی انجام و اسدی رحمانی یادآور شد: بازدیدهایی ت
به  94فقره سال  654شود که در چهار سال گذشته، تعداد عدم تطابق ها از نتایج به موسسه تحقیقاتی آب و خاک ارسال می 144 

کاهش یافته است 97فقره در سال  . 
ولید محصول سالم اشاره کرد و افزود: خاک های ما مگر در موارد معدودی در معرض آلودگی وی به اهمیت آلودگی خاک و چالش ت

های آلودگی در اراضی کشور را بررسی و هشدارهای الزم را به نیستند و سه هزار پایگاه موسسه تحقیقاتی آب و خاک پتانسیل
ستگی مستقیم به آلوده نبودن خاک دارد، تامین می کنندسیاستگذاران اعالم می کنند و با پایش مداوم سالمت غذایی را که واب . 

استان کشور در سال زراعی گذشته اشاره کرد و گفت: نتایج این تحقیق  31هزار نمونه گندم از  2گیری از اسدی رحمانی به نمونه
 .نشان داد که گندم تولیدی ایران از سالمترین گندم ها و عاری از کادمیم و سرب است

گیری نیترات در دو محصول گوجه و خیار به عنوان نمونه در استان البرز اشاره تحقیقاتی آب و خاک کشور به اندازه رئیس موسسه
 .کرد که در همه کشو هم اجرایی خواهد شد

 درصد از گوجه فرنگی می تواند در برخی موارد حامل نیترات باشد و به رغم 2وی تاکید کرد: در این بررسی مشخص شد که تنها 
ها هیچ ارتباطی با های سفید درون این محصول را نشانه نیترات عنوان کرده بودند، این رگهبرخی مطالب در فضای مجازی که رگه

 .نیترات ندارد
اسدی رحمانی به نتایج حاصل از همین تحقیق درباره محصول خیار هم اشاره و با اعالم نکردن درجه نیترات آن به مصرف کنندگان 

تا این میوه را با پوست استفاده نکنند چرا که پوست خیار پتانسیل تجمع نیترات را داردتوصیه کرد  . 
وی از تهیه سامانه ارزیابی تناسب اراضی برای محصوالت زراعی در چهار سال گذشته برای هشت میلیون هکتاز از زمین های 
هده این سامانه می توانند از محصول مناسب برای اراضی مدیران استانی می توانند با مشا :کشاورزی کشور خبر داد و یادآور شد

 .کشاورزی استفاده کنند
 33رئیس موسسه تحقیقاتی آب و خاک کشور توجه به زنجیره فکر تا بازار به منظور تجاری کردن محصوالت کشاورزی، تدوین 

خاک های کشور در مقیاس مدیریت پذیر، تهیه  استاندارد کود شیمیایی و ارائه آن به سازمان استاندارد ایران، تهیه اطلس منابع
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اپلیکشن مدیریت آبیاری و تغذیه گیاهان و حفظ و صیانت از ذخایر ژنتیکی با دارا بودن بزرگترین کلکسیون میکورتی با بیش از 
 .هزار نوع باکتری و پایش کیفیت خاک برای دیده بانی آینده را از مهمترین برنامه های این موسسه اعالم کرد

 .اسدی رحمانی اضافه کرد: تغییر کاربری زمین های زراعی به ویژه در حاشیه شهرها، تهدیدی جدی برای کشاورزی است
 لینک خبر 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83156308


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 

 

 
 خرما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس – 9/10/1397تاریخ : 

شود تومان تعیین می 1۷00قیمت تضمینی گندم در بودجه   
نفره وزیر جهاد، رئیس مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس  ۴عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از جزئیات جلسه 

تومان تعیین شود 1700ه توافق شده قیمت خرید تضمینی گندم در بودجه، کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد ک .  
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اعالم کرد: قرار است نرخ خرید تضمینی گندم در بودجه سید راضی نوری در گفت

تومان منظور شود 1700امسال کیلویی  .  
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، ای که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در جلسه

تومان تعیین  1700وزیر جهاد کشاورزی و علی الریجانی رئیس مجلس داشتند، توافق شد قیمت خرید تضمینی گندم در بودجه امسال 
 .شود

ا مفهوم این گفته این است که قیمت گندم در به گزارش فارس، اگر چه این نرخ هنوز در بودجه نیامده و تصویب نهایی نشده است ام
تومان افزایش یافته است 1700سال زراعی جاری به  . 

تومان مطرح شد. پس از  1۶00تومان افزایش  120تومان و پس از آن با  1۴۸0نرخ تضمینی گندم ابتدا توسط شورای اقتصاد 
تومان  1700ظاهراً دولت تصمیم گرفته است قیمت گندم را به کاران، کارشناسان و بسیاری مسئوالن داشتند، اعتراضاتی که گندم

 .افزایش دهد
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
 باشگاه خبر نگاران جوان – ۸/10/1397تاریخ : 

  خرید توافقی برنج بهترین اهرم تنظیم بازار/بازار برنج ایرانی در رکود به سر می برد
هرم تنظیم بازار داخل اعالم کردنایب رئیس انجمن برنج خرید توافقی برنج در اوج برداشت محصول رابهترین ا .  

برنج در گفت و گو با خبرنگار علی اکبریان نایب رئیس انجمن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  

بازار داخل اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه موضوع برنج  قی برنج در اوج فصل برداشت را بهترین اهرم تنظیم، خرید توافجوان
 .ملی است، بنابراین اگر مسئوالن همین دیدگاه را داشته باشند به سهولت می توانند بازار را تنظیم کنند

  
کاران خرید توافقی محصول را داشته باشند، دیگر خبری از نوسان وی افزود: اگر مسئوالن دولتی در اوج فصل برداشت از برنج 

 .قیمت و سودجویی دالالن در بازار نیست
 

است، بیان کرد: در لیست خرید تضمینی برنج  اکبریان با اشاره به اینکه خرید تضمینی برنج با قیمت های فعلی به معنای نخریدن
که منسوخ شده است بنابراین خرید توافقی بهترین اهرم تنظیم بازار برنج داخلی به ارقامی قیمت گذاری شده که کشت آنها سالهاست 

ارقام ، طارم محلی را خرید توافقی کرد و تا سال بعد قیمت این92می رود، همانگونه که دولت یازدهم برای اولین بار در سال شمار
 .تفاوتی نداشت

 
  

کیلو اعالم کرد و گفت: با توجه به جمعیت کنونی،  37تا  3۶به ازای هر نفر را نایب رئیس انجمن برنج سرانه کنونی مصرف برنج 
 2میلیون تن برنج در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی ساالنه با احتساب کشت رتون  3ساالنه

هزارتن برنج باید وارد کشور شود 900تا  ۸00یک حداکثر هزارتن برنج تولید می شود که با احتساب ذخایر استراتژ 300میلیون و . 
 

وی ادامه داد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی به سبب حمایت از تولید داخل در فصل برداشت واردات برنج را ممنوع اعالم کرده 
ه تولید داخل ضربه بزندنیست و تنها مقدار واردات بیش از حد نیاز می تواند باست، اما به اعتقاد بنده زمان واردات مهم . 

 
اکبریان در پایان با اشاره به اینکه بازار برنج ایرانی در استان های شمالی در رکود به سر می برد، تصریح کرد: هم اکنون بهترین 

هزار تومان است، در حالیکه در بازار تهران به سبب کمبود نظارت دستگاه های ذی ربط اختالف  12نوع برنج طارم در شمال 
 .قیمت در بازار شمال تا جنوب چشمگیر است

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس – 9/10/1397تاریخ : 

 اصالح قانون خرید تضمینی کشاورزی نیازمند همت مجلس 
های اخیر و با توجه به سابقه نمایندگان مجلس مجلس فردا قرار است وزیر جهاد کشاورزی را استیضاح کند، اتفاقی که البته در سال

بینی بودینی محصوالت کشاورزی، قابل پیشدر راستای پیگیری خرید تضم .  
های اخیر به طی سال به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به اینکه مطرح کردن استیضاح وزیر جهاد کشاورزی

ن قانون ای ثابت تبدیل شده است، بررسی علل اجرا نشدعلت عدم اجرای قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی، به رویه
رسدخرید تضمینی، ضروری به نظر می . 

 اقدامات مجلس در رابطه با تحقق قانون خرید تضمینی*
های گذشته، مجلس شورای اسالمی در پاسخ به عدم رعایت قانون خرید تضمینی از سوی دولت، تنها یک اقدام را جهت حل طی سال

 .این موضوع پیگیری نموده، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است
البته وزیر جهاد کشاورزی باید طبق قانون خرید تضمینی، پاسخگوی وظایف محول شده به این وزارتخانه باشد. در همین راستا و  

ساله پیشنهاد قیمت خرید تضمینی قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی، وزارت کشاورزی موظف است، همه 1طبق تبصره 
برداری متعارف و فقط رابطه مبادله در داخل بهره های واقعی تولید و در یک واحدزینهمحصوالت اساسی کشاورزی را با رعایت ه

 .و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیئت دولت تقدیم کند
پیشنهادی  هایها، قیمتشود که این وزارتخانه در این سالبا بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در چند سال اخیر مشخص می

خود را در موعد مقرر به شورای اقتصاد ارسال کرده است، لذا وزیر جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود عمل کرده ؛ اما این 
شود که چرا مجلس تصمیم بر استیضاح وزیر جهاد کشاورزی دارد؟ پاسخ این سؤال را باید در قانون خرید تضمینی سؤال مطرح می

 .جستجو کرد
ین خرید محصوالت اساسی کشاورزی، ضمانت اجرایی قابل قبولی ندارد و عمالً این نقص فاحش قانونی سبب شده تا قانون تضم

راحتی قانون را دور بزنند و این عمل ضد قانون را به گردن وزارت جهاد کشاورزی بیندازندشورای اقتصاد و سازمان برنامه، به . 
رها کردن اولویت اصلی )یعنی اصالح قانون خرید تضمینی و خلع ید سازمان برنامه از  نمایندگان مجلس نیز دست به کار شوند و با

کننداعالم قیمت محصوالت کشاورزی( وزیر جهاد کشاورزی را متهم اصلی این نقض قانون اعالم می . 
مالً دست خود را برای اند که ع، قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را به نحوی تصویب کرده6۸نمایندگان مجلس در سال 

اند. به همین سبب، تنها راه قانونی که نمایندگان مجلس برای به چالش کشیدن دولت پیگیری های دولت، بستهشکنیپیگیری قانون
کنند، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است. استیضاحی که به گفته برخی نمایندگان مجلس، این استیضاح در حقیقت اهرمی برای می

ر دولت استفشار ب . 
 مجلس بیدار؛ ضامن تحقق قانون*

حل کنندگان، عدم رعایت قانون خرید تضمینی باشد، باید این سؤال را از ایشان پرسید که آیا راهکه نیت واقعی استیضاحدر صورتی
شاورزی است؟ های خرید محصوالت کتحقق قانون، استیضاح وزیری است که طبق قانون مصوب مجلس، تنها پیشنهاد دهنده قیمت

اید، آیا در چنین شرایطی باید این نقد را نسبت به نمایندگان مجلس مطرح کرد که وقتی اختیار ناکافی در قانون برای وزیر تعیین کرده
 صحبت از استیضاح، منطقی است؟

اشتباهات و نقاط منفی دارد؛ لکن ای البته این به معنای مبرا دانستن وزارت جهاد کشاورزی از اشتباهات نیست؛ قاعدتاً هر وزارتخانه
های با توجه به اینکه قانون خرید تضمینی ابزاری مفید برای حمایت از تولید است و وزارت جهاد نیز با رعایت این قانون در سال

از  اخیر، از تولید محصوالت اساسی کشاورزی حمایت قاطع نموده، مطرح کردن استیضاح به علت عدم رعایت قانون خرید تضمینی
 .جانب این وزارتخانه قاعدتاً شانه خالی کردن مجلس از اصالح قانون خرید تضمینی است

عنوان متولی و حامی تولید، تصمیم گیر نهایی برای قیمت خرید به گفته بسیاری از کارشناسان، الزم است وزارت جهاد کشاورزی به
ی چون سازمان برنامه و بودجه باید در رابطه با تعیین و اعالم شکنهای قانوندیگر، ارگانعبارتمحصوالت کشاورزی باشد؛ به

قیمت، سلب مسئولیت شده و این مسئولیت مهم و حیاتی به وزارت جهاد کشاورزی محول شود. در این صورت، اگر شاهد تخلف 
گاه پیگیری استیضاح وزیر، منطقی خواهد بودوزارت جهاد در اجرای قانون خرید تضمینی باشیم، آن . 

سال از تصویب قانون خرید تضمینی، برخی مفاد این قانون به نحوی تغییر کنند  30رسد وقت آن رسیده تا بعد از گذشت به نظر می
 .که وزارت جهاد کشاورزی مسئول اعالم قیمت خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی شود
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ت غذایی، اظهار داشت: وزارت جهاد و شخص وزیر جهاد با اشاره به ارزش و اهمیت کشاورزی و تأمین امنی زادهبه گفته ملک
های دولتی و هیئت دولت داشته باشد که متأسفانه چنین نیستای در میان دستگاهکشاورزی باید جایگاه ویژه . 

طبق قانون انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت و تمرکز آن در وزارت جهاد کشاورزی ، برای واردات هر کاالی 
، عالوه بر رعایت قانون قرنطینه، باید توجه به میزان تولید داخل و حمایت از کشاورزان و دامداران هم لحاظ شود و کشاورزی

واردات به نظر و تائید نهایی وزیر جهاد کشاورزی صورت گیرد، اما وزیر جهاد کشاورزی فقط یک رای دارد ، این رای باید تعیین 
حمایت از مصرف کننده باید به طور همزمان رعایت شود کننده باشد و مالحظات تولید داخل و . 

 ک خبر نلی
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 خرید تضمینی / خدمات 
خبرگزاری فارس – ۸/10/1397تاریخ :   

خ خرید تضمینی چغندر قند ها به رئیس جمهور برای افزایش نرنامه قندی  
ای به رئیس جمهور خواسته است، شورای اقتصاد جهت جلوگیری از بروز ضرر و زیان مدیرعامل قند بیستون کرمانشاه در نامه

ها، تصمیم عاجل در مورد خرید تضمینی چغندر و افزایش قیمت قند و شکر تصمیم بگیردکشاورزان و کارخانه .  
ای به رئیس جمهور محسن علی حسینی مدیرعامل قند بیستون کرمانشاه در نامه ی خبرگزاری فارس،به گزارش خبرنگار اقتصاد

خواسته است، شورای اقتصاد جهت جلوگیری از بروز ضرر و زیان کشاورزان و کارخانه ها، تصمیم عاجل در مورد خرید تضمینی 
 .چغندر و افزایش قیمت قند و شکر تصمیم بگیرد

است: با توجه به فرا رسیدن تصمیم گیری کشاورزان برای انتخاب محصول و حفظ توازن بازار دستور فرمایید، این دراین نامه آمده 
 .تصمصم هر چه سریعتر اتخاذ شود

در نامه یاد شده خطاب به روحانی رئیس جمهور آمده است، در راستای منویات رهبری معظم انقالب در مورد حمایت از تولید ملی و 
انی ، همان گونه که مستحضرید افزایش شدید نرخ ارز و به صرف بودن صادرات محصوالت کشاورزی از یک سو و کاالی ایر

همچنین افزایش قیمت نهاده ها و هزینه های تولید از سوی دیگر موجب شده است تا کشاورزان برای کشت محصوالتی که قابلیت 
کشت سیب زمینی ، گوجه فرنگی اشاره نمود صادرات را دارند رو آورده که از جمله آن می توان به . 

بدیهی است کشت محصوالتی نظیر چغندر قند که در تولید قند و شکر که از کاالهای اصلی کشور محسوب می شود، با بی مهری 
ابلیت مواجه شده و کشاورزان به جای کشت چغندر قند تمایل به کشت محصوالتی که فرآوری شده آن ها نظیر رب گوجه فرنگی که ق

اند که این امر خطر بر هم خوردن سبد محصول کشاورزی سال آتی را در پی داشته و سبب کاهش صادرات را دارند، متمایل شده
های سربار تولید شدید محصولی نظیر چغندر قند به عنوان مواد اولیه در کارخانه های قند و شکر خواهد شدکه جدا از افزایش هزینه

کارخانه ها و بیکاری کارگران ، بر هم خوردن عرضه و تقاضا و متعاقب آن افزایش بی رویه قیمت قند و  باعث تعطیلی این چنین
 .شکر را به همراه خواهد داشت

با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است با توجه به فرا رسیدن تصمیم گیری کشاورزان برای انتخاب محصول و حفظ توازن بازار 
تصاد در دولت محترم با بهره مندی از منطق اقتصادی جهت جلوگیری از بروز ضرر و زیان کشاورزان و دستور فرمایید شورای اق

 .کارخانه ها، تصمیم عاجل در مورد خرید تضمینی چغندر و محصوالت تولیدی و همچنین افزایش قیمت قند و شکر اتخاذ نمایند
 
 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971008000680/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 خشکسالی
 ایرنا  – 10/10/1397تاریخ : 

 مالچ پاشی در ریگزارهای سیستان آغاز شد
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان گفت -ایرنا  -زاهدان  ت مالچ پاشی در کانون های ریزگرد سیستان با عملیا :

 .تاکید اخیر وزیر جهاد کشاورزی در سفر به شمال استان از امروز/دوشنبه/ آغاز شد
عبدالباسط پاکزاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این عملیات در سطوح تپه های ماسه ای محدوده کانون بحرانی نیاتک 

هکتار اجرا می شود 200مد شاه کرم، بامری، جهانگیر، کود و زینل در گستره هزار و در شمال روستاهای مح . 
میلیارد لایر ذکر کرد و گفت: منطقه سیستان تحت تاثیر سه کانون بحرانی فرسایش بادی است که  ۸0وی اعتبار این طرح را بیش از 

بستر خشکیده دریاچه هامون و قسمت وسیعی از عرصه  هزار هکتار اراضی کشاورزی، 100کانون بحرانی نیاتک با سطحی حدود 
های مسکونی، تجاری و ... زهک را تحت تاثیر قرار داده است که با انجام این عملیات قسمتی از کانون ریزگردها تثبیت و از 

 .خسارت های وارده جلوگیری می شود
ودمحمود حجتی وزیر جهادکشاورزی اول دی ماه جاری به سیستان سفر کرده ب . 

منطقه سیستان با پنج شهرستان زابل، هیرمند، زهک، هامون و نیمروز در شمال استان سیستان و بلوچستان و در همسایگی والیت 
  .نیمروز افغانستان واقع شده است

دد و دهه در سیستان و بلوچستان سبب افت آب های زیر زمینی و خشک شدن قنات های متع 2به گزارش ایرنا تداوم خشکسالی های 
در نتیجه از بین رفتن زیر ساخت های بخش کشاورزی و نابودی اکوسیستم طبیعی در سطح وسیعی از اراضی کشاورزی این استان 

 .شده است
درصد از مساحت ایران به دلیل تنوع اقلیمی و وضعیت توپوگرافی رویشگاه گیاهان منحصر بفرد است به  11این استان با افزون بر 

میلیون هکتار را بیابان تشکیل می دهد 5،6میلیون هکتار جنگل و 1،2میلیون هکتار آن را مرتع،  10،5ستره طوری که از این گ . 
 لینک خبر 
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 دانه های روغنی
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/10/1397تاریخ : 

  سال اخیر 40های روغن کشی دربرابری کارخانه 3های روغنی/ رشد ترین دستاورد در حوزه دانهتولید کلزا مهم
ترین دستاورد بعد از های روغنی، تولید کلزا در داخل کشور را به عنوان یک محصول مهم استراتژیک، بزرگهمجری طرح دان
  .انقالب دانست

شاورزیصنعت، تجارت و کوگو با خبرنگار های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفتعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه گروه  

های بعد از سال اخیر اظهار کرد: طی سال ۴0های روغنی در ، درباره آخرین وضعیت تولید دانهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ی در کشور باال رودهای روغنانقالب، افزایش مصرف گوشت و مرغ و رشد جمعیت موجب شد تا نیاز به مصرف دانه . 

های قبل از انقالب وضعیت های روغنی نسبت به سالبه گفته وی، با توجه به افزایش سرانه مصرف روغن نباتی، اما در تولید دانه
 .مناسبی نداریم

ر قرار گرفت، های روغنی در دستور کاطرح خوداتکایی دانه 9۴مهاجر با تأکید بر اینکه بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، از سال 
شد، اما با اجرای طرح خوداتکایی این رقم درصد روغن مورد نیاز در داخل تأمین می ۴تنها  92تصریح کرد: اگرچه تا قبل از سال 

میلیون دالر ارز شده است ۴۵0درصد در سال جاری رسید و این امر منجر به صرفه جویی  1۶به  . 
 10ارتباط با تولید نسبت به سرانه مصرف عقب هستیم، اذعان کرد: طی یک برنامه های روغنی با بیان اینکه در مجری طرح دانه

درصد برسانیم تا از خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم 70های روغنی را به ساله در نظر داریم میزان خوداتکایی در تولید دانه . 
های از انقالب خبر داد و گفت: در بخش صنعت دانه های بعدهای روغن کشی و روغن نباتی طی سالوی از بهبود وضعیت کارخانه

برابر رشد داشته است 3های روغنی بیش از های روغنی کشی چهار برابر و میزان ظرفیت کارخانهروغنی، تعداد کارخانه . 
ب کاهش سرانه های قبل از انقالب، میزان واردات به سبهای روغنی بیان کرد: در سالمهاجر درباره آخرین وضعیت واردات دانه

مصرف و جمعیت بسیار کم بوده است، اما هم اکنون به دلیل افزایش سرانه مصرف و رشد جمعیت و همچنین نبود تناسب تولید با 
ساله میزان واردات کاهش چشمگیری داشته باشد 10رود طی یک برنامه مصرف، میزان واردات باال رفته است که انتظار می . 

ی تولید کلزا در داخل کشور را به عنوان یک محصول مهم استراتژیک، بزرگترین دستاورد بعد از مشاور وزیر جهاد کشاورز
انقالب دانست و افزود: با وجود آنکه دانه کلزا در تولید روغن با کیفیت و همچنین اصالح خاک و پایداری تولید غالت به ویژه گندم 

رود چرا که با توجه به خشکسالی دو دهه اخیر، در این حوزه به شمار میترین دستاورد انقالب نقش مهمی دارد، از این رو مهم
 .امکان کشت هیچ محصولی در تناوب با گندم به غیر از کلزا وجود ندارد

تولید گلرنگ و ایجاد اشتغال در مناطق فقیر روستانشین  :وی تولید کنجد با روغن باال را دومین دستاورد مهم انقالب برشمرد و گفت

رودسال اخیر به شمار می ۴0های روغنی از دیگر دستاورد مهم طی ان کشت مکانیزه در تمامی مراحل تولید دانهو امک . 
های روغنی در کشور وجود های روغنی در پایان تصریح کرد: اگرچه قبل از انقالب امکان کشت مکانیزه دانهمجری طرح دانه

برداشت مکانیزه و مجهز به تکنولوژی روز دنیاستنداشت، اما هم اکنون تمام مراحل کاشت، داشت و  . 
 لینک خبر 
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 عفرانز

 خبرگزاری فارس – 10/10/1397تاریخ : 

 آغاز تحویل قراردادهای آتی زعفران برای سررسید دی ماه از امروز 
شنبه برای سررسید منتهی به ای درجه یک یا به اصطالح پوشال معمولی از امروز سهرایند تحویل قراردادهای آتی زعفران رشتهف

شوداز طریق گواهی سپرده زعفران آغاز می 97دی ماه  .  
شال معمولی که تحت شنبه فرایند تحویل قراردادهای آتی زعفران پوبه گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، از امروز سه

شودآغاز می 97شود، برای تحویل در دی ماه ای درجه یک شناخته میعنوان زعفران رشته . 
این قراردادها از طریق گواهی سپرده زعفران صورت خواهد گرفت و بر این اساس همه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت 

ال برای انجام فرایند تحویل اقدام کنتعهدی باز وظیفه دارند، بر اساس ضوابط بورس کا  
 لینک خبر 
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 زعفران 
 باشگاه خبرنگارن جوان  – 11/10/1397تاریخ : 

ایجاد زنجیره ارزش زعفران امری مهم در عرضه محصول با کیفیت/تشخیص زعفران خالص از ناخالص برای خریداران 

  مکان پذیر نیستا
یک مقام مسئول ایجاد زنجیره ارزش زعفران و شناسنامه دار شدن محصول را امری مهم در عرضه محصول با کیفیت در بازار 

  .اعالم کرد
کشاورزی صنعت،تجارت و محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، ایجاد زنجیره ارزش زعفران را امری مهم در عرضه محصول با کیفیت در بازار اعالم کرد و گفت: با شناسنامه دار شدن جوان
اال از خرید محصول اصیل اطمینان خاطر کسب می کندزعفران موضوع اصالت محصول مطرح است به طوریکه مصرف کننده ک . 

 
شناسنامه دار شدن زعفران این اطمینان خاطر را به مصرف کننده می دهد که از مبدا تولید تا عرضه محصول هیچ گونه  :وی افزود

تدخل و تصرفی صورت نگرفته است چرا که در محصوالت گران قیمت همچون زعفران احتمال تقلب بسیار باالس . 
 

احتشام با اشاره به اینکه تشخیص زعفران خالص از ناخالص برای خریداران امکان پذیر نیست، بیان کرد: این در حالی است که کد 
 .شناسه محصول می تواند حافظ دسترنج کشاورزان و حقوق مصرف کننده باشد

  
علت اصلی قاچاق زعفران است قاچاق طالی سرخ ایرانی این بار به چین/ضعف در رایزنی ها :بیشتر بخوانید  

 
رئیس شورای ملی زعفران خرید زعفران خالص را مشروط بر توجه مصرف کنندگان در امر خرید دانست و افزود: خریداران 

خارجی در امر  داخلی برخالف خریداران خارجی نا آگاهانه اقدام به خرید زعفران می کنند، درحالیکه اگر همانند مصرف کنندگان
ت کنند به سهولت می توانند حافظ دسترنج واقعی کشاورزان باشندخرید دق . 

 
تاثیر بسزایی دارد،  وی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه شناسنامه دار شدن زعفران در راستای برندسازی و بازاریابی زعفران

ب در این محصول با ارزش به حداقل برسداز این رو در محل های زعفران کاری این امر باید توسط شرکت ها اجرا شود تا تقل . 
 
 لینک خبر 
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 زعفران 
باشگاه خبر نگاران جوان  – 1۴/10/1397تاریخ :   

  ثبات قیمت طالی سرخ در بازار/ مصرف زعفران داخلی کاهش یافت
لیون تومان می 10میلیون تومان و حداکثر  ۶یک مقام مسئول با اشاره به ثبات قیمت زعفران گفت: حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ 

  .است
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

۶ر بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران ، از ثبات نرخ طالی سرخ دخبرنگاران جوان میلیون تومان و  
میلیون تومان است 10حداکثر  . 

بردبه گفته وی، با توجه به کاهش تقاضای داخلی برای خرید زعفران بازار در رکود به سر می . 
تن زعفران با ارزش بالغ  1۵2ر هشت ماهه گمرک، میری درباره آخرین وضعیت صادرات طالی سرخ در بازار بیان کرد: بنابر آما

درصد رشد داشته است ۴۶های هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی میلیون دالر به بازار 2۴0بر  . 
ال تعرفه های پیش روی صادرات اظهار کرد: با توجه به تحریم آمریکا و اعمنایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به چالش

درصدی چین برای ورود زعفران ایرانی امکان صادرات وجود ندارد و همین امر موجب شد تا افغانستان با خرید زعفران 3۸
ها صادر کندهای جدید به این کشورایرانی، آن را تحت بسته بندی . 

الر پیمان سپاری ارزی کنند و همواره متعهد د 1۴۵0وی ادامه داد: صادرکنندگان ایرانی برای صادرات هر کیلو زعفران ایرانی باید 
ها و موانع صادرات موجب شده تا گردانند. ناگفته نماند که این سخت گیریشوند که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بر می

های هدف صادر کنندهای یکبار مصرف، زعفران را به بازارصادرکنندگان با استفاده از کارت . 
ی، تا زمانیکه موانع صادراتی از پیش روی صادرکنندگان برداشته نشود، امکان جلوگیری از قاچاق وجود نداردبه گفته میر . 

نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان با اشاره به ضرورت شناسنامه دار شدن محصول از مزرعه تا توزیع تصریح کرد: اگر 
رقمی قابل پیگیری باشد، دیگر  13ر کلی مشخصات کامل تولید از طریق کد مرکز تولید زعفران از مزرعه، تولیدکننده و به طو

 .شاهد تقلب در بخش نخواهیم بود

 لینک خبر 
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 سالمت
 خبرگزاری فارس – 12/10/1397تاریخ : 

شود بهداشتی در مراکز تولید و توزیع مواد خام دامی مستقر می سامانه  
های های خام دامی، دارو و فرآوردههای بهداشتی در مراکز تولید و توزیع فرآوردهبر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، سامانه

نامه استو آیین امهشوند، اما اجرای آن در مرحله ابالغ بخشنزیستی مستقر می .  
های خام دامی، برنامه ششم توسعه مراکز تولید و توزیع فرآورده 7به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس ماده 

های زیستی )بیولوژیک، دامپزشکیدارو و فرآورده موظفند، در چارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی  (

های بهداشتی مربوطه اقدام کنندنسبت به استقرار سامانه  شود،اعالم می . 
توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجرا و ممیزی غیررسمی افراد حقوقی غیردولتی می

کنند این سامانه فعالیت . 
نامه اجرایی نویس آیینگزارش داده است که پیش 96ه در سال سازمان برنامه و بودجه پس از بررسی عملکرد برنامه ششم توسع

ای به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است که پس از بررسی و تأیید برای طی شدن مراحل جهت اظهارنظر طی نامه
 .تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد خواهد شد

های بهداشتی در مراکز دامپزشکی هنوز در مرحله ابالغ بخشنامه و امانهطور که سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده استقرار سآن
نامه است و کار عملی صورت نگرفته استآیین . 

 نک خبر لی
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 سالمت 
  ایرنا – 11/10/1397تاریخ : 

مرغ در فیروزکوه تلف شد 2500بیش از   
هزار و  2رئیس اداره دامپزشکی فیروزکوه از تلف شدن بیش از  -ایرنا -تهران قطعه مرغ گوشتی به علت کاهش اکسیژن در  500

رستان خبر دادهزار قطعه ای در این شه 10یک واحد مرغداری  . 
 

جواد شایان خواه روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا علت تلف شدن این تعداد مرغ را ناشی از کاهش 
اکسیژن در واحد مذکور به دلیل غیرفعال بودن هواکش ها توسط کارگر واحد، عدم باالنس جیره غذایی و سو مدیریت واحد با توجه 

کلینیکی دانست به عالئم بالینی و . 
 .وی افزود: پس از رفع موانع مذکور و تناسب جیره، تلفات سیر نزولی پیدا کردند

هزار قطعه مرغ  2این مقام مسئول در تشریح حادثه یادآور شد: پس از دریافت گزارش تلفنی مالک مرغداری مبنی بر وقوع تلفات 
کی شهرستان، مسئول مدیریت بحران فرمانداری، مسئول امور دام ساعت، هیاتی متشکل از رئیس اداره دامپزش 12در کمتر از 

شهرستان، نماینده دادستان، نماینده نیروی انتظامی و مسئول صندوق بیمه کشاورزی استان تهران به محل عزیمت کرده و پس از 
تخاذ شدهای اولیه مبنی بر نحوه وقوع حادثه و علت تلفات غیر متعارف اقدام و تصمیمات الزم ا بررسی . 

شایان خواه خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور، نمونه های برداشت شده از طیور تلفاتی از حیث 
بیماری های ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی اخذ و بالفاصله به بخش تشخیص بیماری های طیور آزمایشگاه اداره کل 

شگاه مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور و آزمایشگاه های خصوصی ارسال شد تا آزمایشات دامپزشکی استان تهران، آزمای
 .الزم صورت بگیرد

برداری ارسالی به آزمایشگاه های مرجع و همینطور ساعت پس از نمونه  24رئیس اداره دامپزشکی فیروزکوه اعالم کرد: ظرف 
رفته، شواهدی مبنی بر بروز بیماری های خاص وجود ندارد و اوضاع کامالً های کالبد گشایی و مشاهدات کلینیکی انجام گ بررسی

 .تحت کنترل است
وی تاکید کرد: دفن بهداشتی طیور تلف شده با نظارت کارشناسان شبکه دامپزشکی با هدف جلوگیری و پیشگیری از اشاعه بیماری به 

 .واحدهای همجوار است
ن در صورت مشاهده هرگونه تلفات غیرمتعارف )حتی کاهش تولید و یا مصرف آب و این مقام مسئول توصیه کرد: کلیه مرغدارا

رسانی و گزارش کنند خوراک( در واحد تحت پوشش، مراتب را در اسرع وقت به اداره دامپزشکی شهرستان اطالع . 
ه عنوان قطب مهم پرورش مرغ هزار قطعه در هر دوره ب 67۸واحد مرغداری فعال با ظرفیت تولیدی  24به گفته وی فیروزکوه با 

 .گوشتی در استان تهران می باشد

کیلومتری شمال شرقی پایتخت واقع شده است 120هزار نفر در  33شهرستان فیروزکوه با جمعیتی افزون بر  . 

 لینک خبر 
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 سالمت  
  ایرنا – 10/10/1397تاریخ : 

 تامین نهاده و واکسن دغدغه اصلی تولیدکنندگان صنعت طیور است
دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه، تامین به موقع نهاده ها و واکسن مورد نیاز طیور را مهمترین  -ایرنا -تهران

 .دغدغه های فعاالن این بخش برشمرد
روز دوشنبه در همایش ملی راهکارهای تحول کسب و کار در صنعت  به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مصطفی سید مصطفوی

طیور که در محل هتل المپیک برگزار شد، افزود: وزارت جهادکشاورزی باید تالش خود برای رفع این نگرانی ها بکار گیرد تا 
 .فعاالن بتوانند راحت تر به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند

ا خریداری شده در بنادر موجود است، اظهار داشتوی با بیان اینکه اکنون نهاده ه نگرانی عمده انتقال وجوه برای ترخیص آنهاست  :

میلیون  135و باید برای آن چاره ای اندیشید زیرا اگر این نگرانی ها برطرف شود واحدهای پروانه دار جوجه یک روزه می توانند 
 .قطعه در ماه تولید کنند

میلیارد قطعه جوجه یک روزه در کشور تولید می شود  1.25میلیون تن گوشت مرغ و  2.2الیانه س :این فعال صنعت طیور افزود

درصد ظرفیت موجود در این بخش استفاده می شود40در حالی که تنها از  . 
ن میزان میلیون تن گوشت مرغ تولید شود، گفت: اکنون نیز قادر به تولید ای 2،5باید  1400سید مصطفوی با بیان اینکه در سال 

 .گوشت مرغ هستیم
میلیارد دالر بر آورد کرد و گفت:  400دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یک روزه سهم تولید ناخالص ملی صنعت طیور را 

نبود برنامه تولید ثابت یکی از عوامل نوسان های قیمتی است که باید تولید براساس سفارش انجام شود زیرا این روش شفافیت به 
اه داردهمر . 

به گزارش ایرنا، همایش ملی تحول در صنعت طیور کشور با هدف بررسی راهکارهای کاربردی جدید در صنعت طیور برگزار 
شد؛ در این همایش مسایل مربوط به پرورش جوجه های یک روزه، دستگاه های نوین جوجه کشی، قیمت و صادرات این محصوالت 

قرار گرفت به کشورهای همسایه مورد بحث و بررسی . 
میلیون قطعه جوجه یک روزه  12همچنین در این همایش، حمل و نقل نامناسب و غیرتخصصی طیور که باعث تلف شدن ساالنه 

درصد ضایعات در بخش تولید مرغ گوشتی 2)معادل  میلیارد تومانی می شود، مورد بررسی کارشناسان قرار می  760و خسارت  (

 .گیرد

 لینک خبر 
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 سالمت 
 ایرنا  – 10/10/1397تاریخ : 

میلیون قطعه مرغ با بیماری آنفلوانزا تلف شددو   
میلیون قطعه مرغ به علت  2معاون توسعه بازرگانی و منابع وزارت جهادکشاورزی گفت: با وجود اینکه امسال  -ایرنا -تهران 

نفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور از بین رفته، اما این بیماری کنترل شده استبیماری آ . 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی اکبر مهرفرد روز دوشنبه در همایش ملی راهکارهای تحول کسب و کار در صنعت طیور 

 .افزود: اکنون شرایط کنترل این بیماری بهبود یافته است
هزار تن صادرات این محصول را داشتیم که شیوع این  100فت: در سال هایی که آنفلوانزای مرغی در کشور نبود این مقام مسئول گ

میلیون قطعه مرغ به علت این بیماری از بین رفت که این  2۵بیماری ضربه ای به این صنعت وارد کرد به گونه ای که سال گذشته 
می شود درصد مرغ تخم گذار کشور را شامل ۴0رقم حدود  . 

وی بر استفاده از فناوری های نوین در صنعت طیور تاکید کرد و گفت: این کار می تواند به توزیع صحیح محصوالت بینجامد و 
 .توزیع عادالنه ای را رقم بزند

ناکار آمدی  وی با بیان اینکه بخش تولید به کمک دانش ایجاد شده پیشرفت های خوبی در برخی بخش ها داشته است، ادامه داد: اما
 .بخش توزیع مشکالت زیادی به همراه آورده است

مهرفرد با بیان اینکه اکنون در بخش فرآوری و جلوگیری از ضایعات با مشکالت فراوانی روبرو هستیم، گفت: این بخش نیاز به کار 
اطالعات هستند، افق روشنی در آینده فراوان دارد و با توجه به شکل گیری راهکارهای نوین که به طور عمده مبتنی بر فناوری های 

 .این بخش است
 .به گفته وی، استفاده از فناوری به خصوص در شرایط تحریمی فعلی می تواند کمک موثری به ارتقای این بخش داشته باشد

یون تولید مرغ معاون وزیر جهادکشاورزی بر حمایت این وزارتخانه از توسعه فناوری های نوین تاکید کرد و گفت: ساالنه سه میل
میلیون تن است؛ اگر این صنعت با ظرفیت کامل فعالیت کند مازاد تولید خواهیم  2.2تا  2.1گوشتی در کشور داریم که مصرف ما 

 .داشت
هزار واحد مرغداری مرغ تخم گذار و گوشتی در کشور فعالیت می کنند که بخش عمده نهاده ها و  20وی ادامه داد: اکنون بیش از 

میلیون تن ذرت وارد کشور می شود 7.5یور وارداتی است و سالی خوراک ط . 
درصد ذرت مورد نیاز صنعت طیور وارداتی است، گفت:  ۸۵معاون وزیر جهادکشاورزی در بخش بازرگانی با اشاره به اینکه 

میلیون تن دانه سویا وارد کشور و به کنجاله سویا تبدیل می شود ۴حدود  . 
ت را اقلیم ایران عنوان کرد و افزود: کشت ذرت یک کشت تابستانه است و آب زیادی می برد بنابراین در وی دلیل اصلی واردات ذر

 .الگوی توسعه کشاورزی ایران قرار نگرفته است
درصد مصرف طیور کشور در این نهاده ها به  90به گفته مهرفرد، ذرت و کنجاله سویا تا حدودی در کشور تولید می شود اما 

کی استواردات مت . 
900وی اظهارداشت: در بحث تخم مرغ بیش از   ۸0تا  70هزار تن تولید داریم که مصرف کشور در همین حدود است؛ البته حدود  

 .هزار تن در سال های غیر آنفلوانزا و در شرایط عادی صادرات داریم
وتئین جمعیت ایران و بخشی از وی صنعت طیور را صنعت مهمی در کشور دانست و افزود: این صنعت در خصوص تأمین پر

محصوالت صادراتی نقش مهمی را ایفا می کند زیرا این صنعت علیرغم پیچیدگی هایی که در آن وجود دارد اما با برنامه ریزی 
 .مناسب می توان این صنعت را به سر منزل مقصود رساند

افزایش قیمت و نارضایتی مصرف کنندگان می مهرفرد اظهارداشت: بروز یک خطای کوچک در این صنعت باعث کاهش تولید و 
 .شود

وی ورود فناوری به صنعت طیور را مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از تنگناهایی که ما در نظام توزیع داریم آن است که بتوانیم با 
شده دولتی در خدمت بروز شرایط نامناسب برای اقتصاد کشور و اختصاص ارز دولتی به این صنعت، این کاال با همان ارز تمام 

 .نظام توزیع قرار گیرد
در شرایط کنونی باید در زمینه هایی که دچار کمبود هستیم با استفاده از  وی با اشاره به تحریم های ظالمانه کشورمان ادامه داد:

یمفناوری بتوانیم توزیع مناسبی داشته باشیم و از حیف و میل کاال و سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کن . 
به گزارش ایرنا، همایش ملی تحول در صنعت طیور کشور با هدف بررسی راهکاری کاربردی جدید طراحی شده برای صنعت 

 .طیور با حضور فعاالن این بخش برگزار شده است
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ه در این همایش مسایل مربوط به پرورش جوجه های یک روزه، دستگاه های نوین جوجه کشی، قیمت و صادرات این محصوالت ب
 .کشورهای همسایه مورد بحث وبررسی قرار می گیرد

میلیون قطعه جوجه یک روزه با حجم خسارت  12بررسی حمل و نقل نامناسب و غیرتخصصی طیور که باعث تلف شدن ساالنه 

میلیارد تومانی در کشور می شود، از دیگر برنامه های این همایش است 760 . 

 لینک خبر 
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 شیالت
 ایرنا  – 13/10/1397تاریخ : 

 چابهار بهشت آبزی پروری
وری، تصریح مدیرکل شیالت سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط محیطی خوب چابهار به عنوان بهشت آبزی پر -ایرنا -چابهار

 .کرد که توسعه صید صنعتی و تجاری یکی از کلیدهای رشد منطقه بوده و درآمدهای آن حتی می تواند با درآمدهای نفتی رقابت کند

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، توسعه صنعتی صیادی در منطقه چابهار یکی از کلیدهای رشد 
ست و شیالت به عنوان بانی صید ماهی در جنوب کشور می تواند راهگشای توسعه اقتصادی استان سیستان و بلوچستان ا

 .این منطقه باشد
واحد  107تعاونی صیادی در حوزه اداره کل شیالت سیستان و بلوچستان فعال بوده و  34براساس آمارهای منتشر شده 

بندی و صادرات ماهیان این منطقه دارند کارخانه تولید کنسرو ماهی نقش مهمی در بسته 29صنایع شیالتی و  . 
هزار فرصت شغلی در حوزه شیالت شهرستان های چابهار و کنارک تعریف شده که  300گفته می شود که در حدود 

بیشتر در زمینه پرورش میگو، صید با کشتی های پیشرفته روز دنیا، پرورش ماهی در قفس، تکثیر آبزیان، ایجاد صنایع 

ابسته، استو کارخانه های و . 
به دلیل اهمیت صنعت شیالت و تاثیرات آن بر جوامع بومی منطقه، تیم خبری اعزامی ایرنا به چابهار با هدایت هللا 

 .میرمرادزهی مدیر کل شیالت استان سیستان و بلوچستان گفت و گو کرد
تان گفت: یکی از پتاسیل مهم میر مرادزهی با اشاره به ظرفیت های شیالتی در سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچس

درصد از صید صنعتی 75استان بخش صید و آبزی پروری است. ما  تجاری کشور را انجام می دهیم و ماهی های  -

  .تجاری این منطقه از تنوع و کیفیت خوبی برخوردار است
در تیس، کنارک، رمین، در بنادر ماهیگیری و جایگاه تخلیه صید واقع در شهرستان های چابهار و کنارک، شامل بنا

 24صد قایق و لنج داریم و در حدود  400هزار و  2زرآباد، پزم، چابهار، بریس، گواتر، جد، تنگ و پسابندر، در حدود 

  .هزار نفر صیاد و نیروهای فنی روی شناورها فعالیت دارند
لنج و بخش در فرآوری مشغول کار  هزار نفر با مجموعه شیالتی، در بخش تکثیر و تولید، کار روی100در کل در حدود 

 .هستند
چابهار به عنوان بهشت آبزی پروری نام گذاری شده است. به طور مثال مدت زمانی که ما میگو را در زمین می گذاریم، 

روز هزینه نگه داری کمتر، میگو به رشد الزم می رسد. ما زمانی که  ۸0گرم برسد، با  24روز که میگو به  90به جای 
ل را برداشت می کنیم، از ماه اول تا سوم یک نوبت برداشت داریم و از ماه سوم تا ششم، برداشت دوم و در ماه فصل او

شش تا نهم برداشت سوم را داریم. آب و هوای این منطقه و خود آبی که عاری از آلودگی می باشد، باعث برداشت با 

  .کیفیت شده است
درصد تن ماهی ها،  75جنوبی کشور را برعهده داریم و تامین کننده بیش از  درصد از سهم صید استان های 40ما حدود 

  .این منطقه هستیم. عالوه بر این رتبه اول صید در غرب اقیانوس هند را دارم
کشور از لحاظ رتبه صید، رتبه اول و از نظر صید در اقیانوس هند رتبه دوم را بعد از  32، در بین  IOTC طبق برنامه

ونزی بدست آورده ایم. ما حدود سه سال است که پشت سر هم رتبه اول کشور را در میان استان های ساحلی کشور اند

هزار تن، سال دوم با  231داریم. سال اول با  251 هزار تن رتبه اول کشوری را کسب  331هزار تن و امسال هم با 

 .کردیم
بی را دارد که می تواند زمینه اشتغال خوبی را برای مردم به از این بابت این استان پتانسیل، استعداد و ذخیره ماهی خو

 .وجود آورد
در حال حاضر عالوه بر صید ماهی های صنعتی گیدر، هوور، دم زرد، خطی، مسقطی، ماهی های غیرماکول را داریم 

نکه از دریای این که بعضی از آنها چون فانوس ماهی و میکتوفیده، ماهی های تجاری با ارزشی شمرده می شوند. ضمن ای

 .منطقه بهره برداری جلبک، خیار دریایی، صدف و نیز حلزون هم می شود
تا االن ما با کشتی ها و لنج های فایبرکالس و چوبی کار کرده ایم و در صورت بهره گیری از تکنولوژی جدید حتما بهره 
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 .برداری ما بیشتر خواهد شد
باره لزوم اصالح در نحوه صید گفت: ما صید با النگ الین شروع کردیم مدیر کل شیالت استان سیستان و بلوچستان در

این روش جدید را آموزش و  .یعنی صید با قالب. در این شیوه، نوع ماهی که قرار است صید شود، انتخاب خواهیم کرد

با یخچال ها با دمای ترویج داده و مجوز داده ایم تا کیفیت صید باال رود. ژاپنی ها ماهی گیدر را صید و خونگیری و 
هزار تومان می فروشیم. هدف ما 12دالر می فروشند، این ماهی را اینجا  40درجه منجمد می کنند و با قیمت  40منفی 

  .این است که با علم روز صید کرده و بتوانیم بخوبی به کشورهای دیگر صادر کنیم
هم النه هایی را در خشکی می سازیم و در دریا می ما سه وظیفه داریم، هم برداشت می کنیم، هم مرمت می کنیم و 

گذاریم تا ماهی ها بتوانند تخم گذاری کنند. کاشت، داشت و برداشت بهترین روش است. تحقیقات ما مبتنی بر این است که 
ت. چه طور و در کجا صید کنیم، یا چه طوری و در چه فصلی صید کنیم. این موارد تقویم دارد و برنامه ریزی شده اس
هر نوع ماهی یک زمان صید دارد که در تقویم و برنامه شیالت مقرر شده است. ما مردم را توجیه کردیم که به نفع 

خودشان است تا براساس تقویم کار کنند تا در آینده ماهی بیشتری برای صید بماند، درغیر این صورت با صیادی بی رویه 

 .ماهی دریا کم می شود
روزی دریا طوفانی شود و مردم نتوانند برای صیادی بروند، برای درآمد روزانه شان مشکل  در چابهار و کنارک اگر

پیش می آید. زندگی مردم با آبزی پروری و صیادی گره خورده است. در این موضوع هرچه ما حضور بهتر و با برنامه 

 '.ریزی و تکنولوژی بهتری داشته باشیم، رزق مردم بهتر تامین خواهد شد
اشاره به اهمیت گسترش پرورش ماهی در قفس گفت: با توجه به ذخیره کنونی ماهی در دریا و افزایش جمعیت،  وی با

باید پرورش ماهی در قفس داشته باشیم. این منطقه برای پرورش ماهی در قفس بسیار مناسب است. در حال حاضر برای 

تا قفس را تا حاال  4ی را در منطقه به کار گیرند. تن 125متقاضی را برنامه ریزی کردیم تا قفس های  54شرکت،  6

  .آماده کرده ایم تا در دریا بگذاریم
 .با این کار ماهی هایی که منقرض یا کم شدند مثل حلوا سفید، مثل میش ماهی که خودش بادکنک دارد، تکثیر خواهند شد

ایم تکثیر را انجام بدهیم تا محتاج کشورهای االن برای تکثیر و پرورش، بچه ماهی مورد نیاز است و خودمان توانسته 

 .دیگر نباشیم. اگر کسی پرورش ماهی در قفس را کار کند بچه ماهی و میگو را از اینجا تامین می کند
میر مراد زهی درباره دستاوردهای شیالت منطقه گفت: برای تامین غذایی ماهی و میگو، کارخانه غذا را اینجا ساختیم. 

از خارج وارد می شد ولی االن با بهره برای از کارخانه توربافی، تور را خودمان تامین می کنیمتور ماهی، قبال  . 
هزار هکتار آن تحویل مردم شده است. در سال گذشته  4هزار هکتار زمین مستعد برای پرورش ماهی داریم که  42اینجا 

. امسال توانستیم حدود هزار هکتار زمین را تن ماهی را صادر کنیم 570هکتار را کشت کنیم و  221موفق شدیم که 

کشت میگو کنیم که تاکنون هزار و ششصد تن را برداشت و صادر کرده ایم. مزرعه های کشت میگو در کنار سواحل با 

 .جزر و مدد دریا، آبگیری می شوند
یکی از کارهای کم وی درباره سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش گفت: بخش صید صیادی و آبزی پروری 

میلیون تومان می توانیم یک فرصت شغلی را برای مردم ایجاد نماییم. ما از سرمایه گذاری  50تا  40هزینه است، زیرا با 
خارجی استقبال می کنیم اما به شرط اینکه فراوری، اشتغال و سرمایه اش را اینجا بگذارد و در این منطقه اثرگذار باشد. 

ایه های خارجی را جذب کنیم. مثال هزار و پانصد هکتار را به یک سرمایه گذار کویتی دادیمما توانسته ایم سرم . 
در طرح گواتر همه سرمایه گذاران ایرانی هستند و االن چون بومیان ارزش این کار را متوجه شده اند از طرح ها بسیار 

زمین از صد هکتار تا هزار هکتار و پانصد هکتار استقبال کرده و درخواست مرزعه کرده اند و ما هم در حد و توانشان، 

 .کشت میگو یا صید ماهی هر چقدر وسیع تر باشد، به صرفه تر و اقتصادی تر است .واگذار کرده ایم
در سند چشم انداز، ما می توانیم  :مدیرکل شیالت استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با برنامه های جدید این بخش گفت

تن برداشت برسیم. با این هدف هزار  600به  کارخانه داخلی، دو برابر و صادرات و ظرفیت شغلی نیز به دو برابر  128

خواهد شد. االن روش صید ما گوشتگیر، محاصره ای، بوده و بعد انتخابی می شود یعنی ماهی بزرگتری را انتخاب می 

 .کنیم
و ما برای آنها کشتی های پشتیبان معرفی می کنیم. این کشتی  کیلومتر به داخل دریا می روند 200لنج های ما تا هزار و 

 60سردخانه های این کشتی ها منفی  .ها هم ماهی آنها را می خرند و هم فعالیت لنج صرف رفت و برگشت نمی شود
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 .درجه بوده و ماهی ها را خونگیری می کنند و با قیمت باال می فروشند
اکم است که با این کار می توانیم سه برابر برداشت کنیماهداف ما در آبزی پروری، برداشت متر .  

مساله دیگر این است که ما ماهی و میگو داریم ولی جای دیگری بسته بندی می شود. ما باید فراوری خوب و بسته بندی 

  .شیک حتی با برند خود چابهار داشته باشیم
دالر است. اگر ما خیار دریایی را صید، فرآوری و  42ایی معتقدم این تحریم ها برای ما فرصت است. هر کیلو خیار دری

 .صادر کنیم، کمتر از نفت نیست. این برداشت میگو تماما بعد صادراتی دارد و ارزآور هست
وی در خصوص بحث نگهداری لنج ها و کشتی های ماهیگیری توسط نیروهای بومی گفت: ما االن سه مرکز آموزش در 

ریم و از لحاظ موتوری هم، نیروی فنی آموزش دیده و نیروی ایمنی آموزش داده شده اندکنارک، چابهار و بریس دا . 
تعمیرگاه لنج در کنارک داشتیم و یک مجوز دیگر در بخش بریس است. قبال لنج های ما برای تعمیر به کمپ یا بندرعباس 

ت نخواهد بودمی رفت ولی االن با تاسیس تعمیرگاه بریس دیگر نیازی به هزینه رفت و برگش . 
نیاز ما به نیروی های خارجی روی لنج ها مرتفع شده است اما هنوز راه ناپیموده شده را زیاد داریم چون ما میخواهیم 

روش صیدمان با قالب باشد و تجهیزات صید نیز نیازمند سردخانه است. لنج های ما چوب و فایبرکالس است و برای آینده 

ها و لنج ها هستیمبه دنبال بهترین کیفیت کشتی  . 
میر مردادزهی درباره صیادان غیرقانونی و اقدامات مقابله ای گفت: تعدادی قایق در سطح منطقه بودند که شناسایی کردیم 

سال، ما مجوز لنج می دهیم. در نتیجه قایق های غیرقانونی را ساماندهی کردیم و کد شناسایی  17و خوشبختانه بعد از 
تا مجوز جدید گرفتیم. برای بهره گیری از کشتی های بزرگی که بتوانند در  250ونمند شوند و تا االن دادیم تا آنها هم قان

اقیانوس هند و در مناطق مشترک صید کنند، برنامه ریزی کرده ایم که سرمایه گذار خصوصی آنها را بخرد. امتیاز آنها 

می روند مال ایران است و در اینجا تخلیه می کنند و یا به بندر عباس .  
وی در ارتباط با بیمه صیادان بیان کرد: اصال صیادان بدون بیمه به دریا نمی روند. قبال بعضی ها بیمه نمی کردند ولی با 

اتفاقاتی که در دریا افتاد و توانستند خسارت بگیرند، سایرین نیز مجاب شدند تا بیمه کنند. ما هم شرایط بیمه آسان را در 
هزار تومان ماهانه است. از اولین الزامات دریافت مجوز و تشکیل پرونده  16رمد که برای هر نفری نظر گرفتیم، بیمه س

 .به دفاتر بیمه در بندرها جا دادیم .بیمه کردن است
مدیر کل شیالت استان سیستان و بلوچستان درباره آمار صیادان گرفتار شده به دست دزدان دریایی گفت: صیادان تا حدود 

مایل به طرف اقیانوس هند می روند و برخی اوقات ممکن است با دزدان دریایی مواجه  400تا هزار و  020هزار و 
صیاد را آزاد  24شوند. با کمک وزارت اطالعات، وزارت کشور، جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه توانسته ایم 

نفر صیاد را داریم  14گشتند. با این حال ما هنوز کنیم و حتی صیادانی که در چهارسال قبل گرفتار شده بودند به کشور بر

 .که پنج سال گرفتار هستند، ما گزارش دادیم به مراجع ذی ربط و امیدواریم زودتر به نزد خانواده هایشان برگردند
ست اداره کل شیالت در شمال و جنوب استان ا 2به گزارش ایرنا، سیستان و بلوچستان به سبب گستردگی منابع آبی دارای 

که اداره کل شیالت سیستان مستقر در زابل واقع در شمال استان وظیفه کنترل و حمایت از منابع آبی داخلی و اداره کل 

 .شیالت سیستان و بلوچستان مستقر در بندر چابهار واقع در جنوب استان در حوزه آبهای دریای عمان فعال است
کیلومتری جنوب زاهدان  645در قلب َمکُّراِن بلوچستان و در فاصله  چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، واقع

 6مرکز استان سیستان و بلوچستان، از سه شهر به نام های چابهار، پالن و نگور، سه بخش مرکزی، دشتیاری و پالن، 

روستا تشکیل شده است 43۸دهستان و  . 
 خبر  لینک
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 شیالت 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 1۴/10/1397تاریخ : 

  اطی به تولید ندارددرصدی صادرات آبزیان در سال جاری/ افزایش قیمت ماهی ارتب 30د رش
درصد رشد داشته  30یک مقام مسئول گفت: بنابرآمار هشت ماهه گمرک، میزان صادرات آبزیان نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  .است
یصنعت،تجارت و کشاورز حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، درباره آخرین وضعیت صادرات آبزیان اظهار کرد: بنابر آمار هشت ماهه گمرک، صادرات آبزیان نسبت به مدت مشابه سال جوان
درصد رشد داشته است ۵0درصد و در برخی اقالم اعم از میگو  30قبل  . 

های هدف را عامل اصلی رشد صادرات آبزیان اعالم کرد و افزود: صادرات محصوالت شیالت به وی افزایش تقاضا در بازار
های حاشیه خلیج های همسایه حوزه شمال اوراسیا، آسیای میانه، روسیه فدراتیو، قفقاز و در جنوب به کشورهای هدف کشوربازار

چشمگیری داشته استفارس، عراق و قطر در سال جاری رشد  . 
های حوزه بالکان خبر داد و گفت: با توجه به تقاضا برای خرید صالحی از صادرات محصوالت شیالتی برای نخستین بار به کشور

های حوزه بالکان برای نخستین بار مذاکرات خود را آغاز کرده ایممحصوالت شیالتی از کشور . 
های حوزه اروپا از قدیم مشتری محصوالت شیالتی ایران بودند، بیان کرد: که کشورمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این

های آسیای جنوب شرقی هنگ کنگ، چین، کره، تایوان، مالزی، تایلند و ویتنام رشد چشمگیری داشته امسال صادرات آبزیان به کشور
 .است

ی چهار سال اخیر، نه تنها رشد چندانی در آبزیان نداشتیم بلکه در در سه ال :وی با اشاره به دالیل افزایش قیمت ماهی در بازار گفت

های تولید درصدی نهاده ۶0تا  ۵0برخی موارد همچون کپور ماهیان و قزل آال کاهش قیمت داشتیم که این امر در کنار افزایش 
آبزیان و نوسان نرخ ارز موجب شده های خوراک های بسته بندی، قوطی و سایر مکملهای حمل و نقل، فرآوری، سبدهمچون هزینه

 .تا قیمت ماهی نسبت به سال گذشته در بازار افزایش یابد
های اخیر ارتباطی به کمبود تولید ندارد، بیان کرد: با توجه به وضعیت مساعد رئیس سازمان شیالت با تکذیب این موضوع که گرانی

د تولید به هیچ عنوان صحت نداردبارندگی شاهد رشد تولید آبزیان خواهیم بود و موضوع کمبو ناگفته نماند که برخی تولیدکنندگان  .

های گردش آب و تزریق اکسیژن مایع به بخش میزان قابل توجهی آبزی در مزارع های هواده، سیستمنمونه به سبب استفاده از سیستم
 .خود تولید کردند

رسد که هزارتن می 200حصوالت شیالت به بیش از یک میلیون و وی ادامه داد: علی رغم خشکسالی و کم آبی سال گذشته تولید م
هزارتن بوده است ۴۸0هزارتن و آبزی پروری  72۴از این میزان سهم صید  . 

هایی است که تراز تجاری آن مثبت بوده و رئیس سازمان شیالت در پایان تصریح کرد: بخش شیالت و آبزی پروری از جمله بخش

رسدمیلیون دالر می ۸0به کمتر از در سال میزان واردات آن  . 
 لینک خبر 
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 الت شی
 ایرنا  – 11/1/1397تاریخ : 

به بازار اشتغال و تولید چابهار« رودیک»ورود   
چابهار سبب شده تا در حوزه « رودیک»آغاز برداشت میگو در چهار استخر کشت شده برای نخستین بار در سایت  -ایرنا  -چابهار 

هرستان بندری باشیمشیالت روز به روز شاهد افزایش اشتغال و تولید آبزیان دریایی در این ش . 
به گزارش ایرنا، سایت پرورش میگو در رودیک چابهار عالوه بر سایت گواتر، یکی دیگر از مناطق مستعد برای کشت میگو است 

بهره بردار کشور کویت و همراهی اداره کل شیالت چابهار به مرحله نهایی کشت و برداشت رسیده است« جوهر حیات»که توسط  . 
نخستین بار در سه ماه گذشته اقدام به فعالیت کرده و هم اینک میگو در آن برداشت شده استاین سایت برای  . 

  .میگوی تولید شده از سایت رودیک موفقیت دیگری بود که زمین های رها شده و بی حاصل تبدیل به منطقه ای زرخیز شده است
و کوالک به سر می برند از لحاظ اقتصادی و اشتغال بسیار  برداشت میگو در این فصل از سال که اکثر نقاط کشور در سرما، برف

حائز ارزش است و بار دیگر به اقتصادی بودن حضور سرمایه گذاران در سواحل مکران کمک می کند تا سود آوری بیشتری از 
 .فعالیت خود داشته باشند

و برداشت میگو چند دوره در یک سال را دارد که جابهار به دلیل داشتن موقعیت آب و هوایی و جغرافیایی مناسب، ظرفیت پرورش 
با پیگیری و تالش اداره کل شیالت و همکاری و حمایت دستگاه های مرتبط امروز شاهد تولید در دوره دوم و سوم در چابهار پس از 

  .سالها توقف هستیم
ناسایی شده است و با اقدامات الزم و هزار هکتار در سواحل چابهار و کنارک ش 42سایت پرورش میگو به مساحت  20در مجموع 

هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد 100فعال کردن همه آنها حداقل  . 
با مشارکت  13۸5مدیرکل شیالت سیستان وبلوچستان به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح در رودیک از سال 

هکتار 1250فاز شرقی ) درصد دولتی آغاز شده و در دو 20درصد بخش خصوصی و  80 هکتار( طراحی و  250و غربی ) (

  .توسط سرمایه گذار کویتی در حال انجام است
استخر توسط بخش خصوصی اجرا شده و  52هکتار و  114هدایت هللا میرمرادزهی افزود: امسال فاز نخست طرح با مساحت مفید 

هزار قطعه الرو در هر هکتار  150وم و سوم با ریختن حدود بصورت پایلوت چهار استخر آبگیری و برای استفاده در کراپ د
  .ذخیره سازی شدند

نفر غیر مستقیم مشغول بکار می شوند 400نفر بصورت مستقیم و  200وی بیان کرد: در فاز نخست این طرح  .  
 2ینی می شود از هر استخر حدود گرم در این سایت انجام شده که پیش ب 12تا  10وی ادامه داد: برداشت میگو ها با میانگین وزنی 

  .تا سه تن میگو برداشت شود
مدیرکل شیالت سیستان وبلوچستان تصریح کرد: با توجه به اینکه این تولید برای نخستین بار از این مجتمع استارت خورده و 

رائه نظرات کارشناسی و فنی، بصورت آزمایشی در این فصل از سال زیر کشت رفته، قطعاً نواقصی برای تولید وجود دارد که با ا
  .در سال آتی مرتفع و امیدواریم که شاهد فعالیت کامل فاز نخست و آغاز به کار و توسعه فاز دوم طرح نیز باشیم

میرمرادزهی خاطر نشان کرد: میگوی تولید شده از گونه وانامی به دلیل ظاهر شیشه ای و کیفیتی که دارد از بازار پسندی مناسبی 
است برخوردار . 

تکیلومتری شرق چابهار و در مسیر بندر گواتر واقع شده اس ۸0منطقه رودیک در حدود   
 لینک خبر 
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 شیالت  
 ایرنا  – 10/10/1397تاریخ : 

 آبزیان ایران به حوزه کشورهای بالکان صادر می شود
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران گفت: امسال برای نخستین بار  -ایرنا  -تهران 

 .محصوالت شیالتی به کشورهای حوزه بالکان صادر می شود
در دستور  به گزارش دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، عیسی گلشاهی افزود: حفظ بازارهای بین المللی آبزیان و گسترش آن

کار این سازمان قرار دارد و از این رو یافتن بازارهایی که ظرفیت خرید کاالهای شیالتی ایران را دارند و تاکنون به آنها دسترسی 
 .نداشته ایم، پیگیری می شود

است وی کشورهای حوزه بالکان را از جمله این بازارهای صادراتی برشمرد که مذاکراتی برای ورود به آن آغاز شده . 
مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فراوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران تصریح کرد: پس از ارسال محموله های صادراتی 

نمونه به این کشورها باید دید بازخورد آن چگونه است، هر چند اطالعات اولیه ما نشان می دهد که این بازارها برای محصوالت 
سترش داردشیالتی ایران قابلیت گ . 

میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است و شامل  60به گزارش ایرنا، شبه جزیره بالکان واقع در جنوب شرق اروپا بیش از 
نگرو، کشورهای یونان، آلبانی، بلغارستان، مجارستان، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی، جمهوری مقدونیه، صربستان، مونته

خش اروپایی( استرومانی و ترکیه )ب . 
این مسئول در سازمان شیالت گفت: یکی دیگر از سیاست های سازمان شیالت، صادرات به کشورهایی مانند عمان است که خود 

 .صادرکننده مجدد محصوالت شیالتی به سایر کشورها هستند
ت می گیرد و عمده فعالیت در این حوزه بر حفظ بازارهای موجود و تثبیت آن به لحاظ حمایت از توان تولید صور :گلشاهی ادامه داد

 .عهده بخش خصوصی و اتحادیه های تخصصی مربوطه است
وی درباره توسعه بازارهای داخلی گفت: در استان هایی که مبداء تولید یا مبداء توزیع هستند همچون استان های شمالی و جنوبی 

روشی در دستور کار است و چندین بازار توزیع آبزیان احداث می کشور، فارس و تهران توسعه فیزیکی بازارهای عمده و خرده ف
 .شود

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران افزود: ما به دنبال الگوهایی هستیم که بیشترین میزان 
ر آبزیان در تهران با همکاری سازمان میادین میوه و عرضه آبزیان را به سهولت در اختیار مردم قرار دهد و از این رو توسعه بازا

 .تره بار شهرداری تهران در برنامه سازمان شیالت قرار دارد
 

 عرضه آبزیان در رستوران های شیالتی بین راه ها افزایش می یابد **
صریح کرد: در مسیرهای تردد گلشاهی با بیان این که توسعه اماکن بین راهی عرضه آبزیان در دستور کار سازمان شیالت است، ت

مردم در بین راه، مراکز طبخ و فروش آبزیان آماده مصرف نیز گسترش خواهد یافت و در این راستا، نمونه هایی از این اماکن در 
 .استان های مرکزی، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، گیالن و مازندارن راه اندازی شده است

ی شیالتی به صورت الگو نیز راه اندازی می شوند و نخستین نمونه آن را در استان مازندران داشته ایموی گفت: رستوران ها . 
 لینک خبر 
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 شیالت 
 ایرنا  – 10/10/1397تاریخ : 

 پایش ظرفیت پرورش میگو درهرمزگان
مروزه تکثیر و پرورش آبزیان بویژه میگو ، به علت وجود پروتئین و مواد معدنی سرشار و کوتاه بودن زمان ا -ایرنا –بندرعباس 

تکثیر و پرورش آن، در دنیا به عنوان یکی از پردرآمد ترین مشاغل به حساب آمده و صادرات آنها به صورت سالیانه میلیاردها دالر 
 .در آمد زایی دارد

و آبهای شور به عنوان یک صنعت پر سود و درآمد زا توانسته جای خود را در اقتصاد کشورهای پرورش میگو در دل زمین 
 .صاحب نام باز کند و حتی می تواند درقالب کاالی صادرات غیر نفتی جایگزین نفت شود

مینه افزایش تولید این دست اندرکاران این حوزه با استفاده از نظر صاحب نظران و همچنین بهره گیری از فناوری های نوین در ز
  .آبزی در واحد سطح هم اکنون صاحب برند تولید در دنیا هستند

 سابقه پرورش میگو دردنیا، ایران و هرمزگان**
در کشور ژاپن بازمی گردد بطوریکه هم اکنون از  1970قدمت پرورش میگو در دنیا طوالنی بوده ولی پرورش تجاری آن به دهه 

و اکوادور در کاستاریکا کشورهای مکزیک، پاناما،  هند در قاره آسیا، مالزی،سنگاپور،  اندونزی،فلیپین،  تایلند،کشورهای چین، 
 .قاره آمریکا به عنوان مهم ترین تولید کننده این آبزی نام برده می شود

رسد اما پس از افت و خیزهای هر چند سابقه پرورش میگو به صورت حرفه ای درایران به اواخر دهه هفتاد هجری خورشیدی می 
 .فراوان از اواخر دهه هشتاد شاهد فعال شدن تعداد زیادی از سایت ها بودیم

دراین میان هرمزگان به عنوان یکی از استانهای پیشرو )احداث نخستین استخر پرورش میگو ایران درتیاب جنوبی ازتوابع میناب 
به جای دیگر میگوهای پرورشی ) سفید هندی و « وانامی»با جایگزین کردن گونه است( که با توسعه همه جانبه چرخه تولید میگو و 

 .ببری( در آبهای شور توانست با پشت سر گذاشتن استان بوشهر بر جایگاه نخست تولید این اّبزی تکیه بزند
 آمارمقایسه ای از تعداد مزارع و تولید میگوی پرورشی هرمزگان **

مزرعه 360)آغاز دولت یازدهم تاکنون( به  92مزرعه )درپنج سایت( در سال  117از مزارع پرورش میگو در هرمزگان
استخر افزایش یافته است 245سایت فعال( و همچنین تعداد استخرها نیز به چهارهزار و 9درسالجاری ) با  . 

هزارتن در  20حدود  به 92تن سال  200دراین مدت میزان برداشت میگو از مزارع پرورشی این استان نیز از سه هزارو 
 سالجاری رسیده و 

 200کیلو گرم به چهار هزار و  219هزارو  2این درحالی است که میزان برداشت میگو )درمدت ذکر شده( در واحد سطح نیز از 
 .کیلوگرم افزایش یافته است

هکتار اعالم شده که در  453دراین آمارها سطح زیر کشت خالص استخرهای پرورش میگو در هرمزگان هم اکنون چهار هزار و 
نزدیک به سه هزارهکتار افزایش نشان می دهد 92مقایسه با سال  . 

 تولید و هزینه پرورش بچه میگو در هرمزگان  **
مرکز تکثیراستان 11مرکز به حدود دو میلیارد قطعه در 9میلیون قطعه در 362میزان تکثیر میگو نیز در سالهای اعالم شده از

بخشی از بچه میگوی مورد نیاز استان های شمالی و حتی جنوب کشور را تامین می کند، مجموع این آمارها نشان از افزایش یافته که 
 .رشد همه جانبه چرخه تولید میگوی پرورشی دراین استان دارد

میلیون 700اری اداره کل شیالت هرمزگان اعتبار مورد نیاز برای احداث زیرساخت هر سایت )به ازای هرهکتار مزرعه( درسال ج
میلیون لایر اعالم کرده است300لایر ومیزان سرمایه در گردش برای هر هکتار را  . 

2همچنین سرمایه ثابت برای احداث  میلیارد لایر و سرمایه در  500هکتار از مزارع آماده عملیات عمرانی یکهزار و  500هزار و 

میلیارد لایر اعالم شده است 052هزار و 2هزارتن میگوی پرورشی 1۸گردش نیز برای تولید  . 
 اشتغال در صنعت میگوی پرورشی **

نفر  2هکتار مزرعه فعال پرورش میگو در هرمزگان یک نفر و اشتغال غیر مستقیم نیز بیش از2تعداد اشتغال مستقیم به ازای هر 
 .اعالم شده است

هزارنفر  3۸ع شیالتی، تکثیر و پرورش نزدیک به در این آمارها تعداد کل شاغالن زیر بخش شیالت شامل جامعه صیادی، صنای
هزار نفر آن مربوط به تعداد صیادان است 31اعالم شده که حدود  .  

 توانمندی های پرورش میگو در هرمزگان **
 50سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان وسعت زمین های شناسایی و مطالعه شده با قابلیت پرورش میگو در این استان را بیش از 

سایت اعالم  9هزار هکتار( بیش از هفت هزار هکتار درقالب  50ر هکتار و زمین های درحال بهره برداری را ) ازمجموع هزا
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 .کرده است
250این منبع زمین های درحال احداث پنج سایت را سه هزار و  هکتار، در شرف  500هزار و  2هکتار، آماده عملیات عمرانی را 

18واگذاری را  هکتار ذکر کرده است 500هزار و 1۸ار و زمین های در تعارض با محیط زیست را نیز هکت 636هزار و  . 
با توجه به مزیت ها و توانمندی های ذکر شده و اینکه هرمزگان در زمینه تولید میگوی پرورشی به سرعت درحال پیشرفت است 

ن شبکه های مجازی در قالب کمپین مردمی در ازمهر ماه امسال شاهد واکنش هایی از سوی شخصیت های حقیقی و حقوقی وهمچنی
خصوص واگذاری زمین برای احداث سایت های پرورش میگودر شرق شهر بندرعباس وهمچنین مسائل زیست محیطی پیرامون آن 

 .بوده ایم
مدیریت درهمین راستا میزگردی از سوی ایرنا با حضور روسا و مدیران کل دستگاه های مسوول شامل سازمان جهاد کشاورزی، 

امور اراضی، شیالت و آبزیان، حفاظت محیط زیست هرمزگان و کارشناسان این حوزه در خصوص چگونگی واگذاری های سایت 
  .های پرورش میگو در شرق شهر بندرعباس تا میناب، نظارت، مجوزهای صادره و همچنین نگرانی های اذهان عمومی برگزار شد

ز واگذاری زمین رصد مسائل زیست محیطی زمین قبل ا **  
رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: قبل ازهرگونه واگذاری زمین برای فعالیت های شیالتی و کشاورزی، مطالعات و 

  .مسائل مختلف آن ازجمله زیست محیطی توسط دستگاه های مرتبط بررسی و رصد می شود
بت به مسائل زیست محیطی ابراز داشت: تنها از طریق مکاتبه با علی باقرزاده همایی با اشاره به حساسیت ویژه این سازمان نس

 . نهادها و سازمانهای مسوول پیش بینی شده در قانون نسبت به واگذاری زمین برای این نوع فعالیت ها اقدام می کنیم
هزار و  3دیک به وی افزود: در شرق شهر بندرعباس به ویژه در حاشیه رودخانه شور اول از اوایل دهه هشتاد تاکنون نز 500 

 .هکتار زمین به متقاضیان سرمایه گذاری اعم از دولتی و بخش خصوصی دارای توان مالی برای پرورش میگو واگذار شده است
به گفته وی، کار مطالعه و طرح واگذاری پنج هزارهکتار زمین برای پرروش میگو در شور دوم شامل روستای جالبی و رودخانه 

مکاری نظام مهندسی و شرکت شهرک های کشاورزی وشیالتی هرمزگان در دست بررسی استحسنلنگی نیز با ه .  
هزار هکتار 21رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در ادامه این میزگرد گفت: در زمان حاضر کار مطالعات برای واگذاری 

یق شهرک های شیالتی در دستور کار قرار داردزمین در حوزه آبزی پروری به افراد توانمند و متقاضیان سرمایه گذاری از طر .  
 هزار زمین مستعد پرورش آبزی درهرمزگان 50**

مدیرکل شیالت هرمزگان نیز بیان داشت: در راستای عمل به ماموریت های محوله در قالب برنامه ششم توسعه و چشم انداز در 
هزار تن برسد60حوزه آبزی پروری، میزان تولید میگو در کشور باید به بیش از  .  

هزارهکتار زمین مستعد برای پرورش آبزیان در سواحل جنوبی ایران اظهار کرد: از این 1۸0محسن یکتاپور با اشاره به وجود
هزارهکتار آنها به متقاضیان واگذار شده که 10دهه گذشته حدود  2هزارهکتار آن در استان هرمزگان قرار دارد که در  50میزان 

ی استدرحال بهره بردار . 
وی افزایش ظرفیت تولید در چرخه کامل میگو و همچنین صنایع جانبی آنرا از برنامه های محوری این اداره کل دانست و گفت: 

  .دراین زمینه با درنظر گرفتن قوانین و بدون توجه به حاشیه ها پیش می رویم
صنعتی مرتبط با فعالیت های شیالتی با سه هزار نفر شاغل واحد  76مدیرکل شیالت هرمزگان در ادامه این میزگرد افزود: هم اکنون 

 .در زمینه عمل آوری، فرآوری و بسته بندی انواع آبزیان به خصوص میگوی پرورشی درسطح این استان فعالیت دارند
ار ابراز داشت: یکتار پور با بیان اینکه پرورش میگو نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد با تاکید برحفظ امنیت سرمایه گذ

  .نباید اجازه بدهیم در حوزه فضای مجازی برای گسترش این فعالیت ها شائبه ایجاد شود
واگذاری زمین های لم یزرع شور در شرق شهر بندرعباس از جمله شور اول برای فعالیت های آبزی پروری به  :وی یاد آور شد

امور اراضی بااستعالم ازاداره کل منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، صورت سه ساله وغیر قابل تغییر کاربری از طریق مدیریت 
 2نظام مهندسی کشاورزی، دامپزشکی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و گرفتن تاییدیه از کمیسیون امور زیربنایی و کمسیسون ماده 

 .امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی انجام می شود
از طریق هیات نظات مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی نسبت به ابطال  به گفته وی درصورت اجرایی نشدن طرح،

 .قرارداد واگذاری زمین مطابق با قانون اقدام می شود
 زمین های شرق بندرعباس مخصوص پرورش میگو **

هرمزگان زمین درادامه این میز گرد مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: براساس مطالعات صورت گرفته توسط شیالت 
های مورد بحث در شرق شهر بندرعباس به علت نوع بافت خاک و شیب بسیار مالیم به عنوان یکی از مناطق مستعد پرورش میگو 

 .شناسایی و تایید شده اند
ت زیست حبیب مسیحی تازیانی با بیان اینکه محیط زیست نسبت به طرح های اقتصادی و اجتماعی نگاه یک جانبه ندارد گفت: مطالعا

محیطی زمین های مورد بحث از شوراول تا سواحل میناب دهه هشتاد انجام و منجر به صدور مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط 
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 .زیست شده که عملیات اجرایی برخی زیرساخت های آنها از سوی دولت به ابتدای دهه هشتاد برمی گردد
ر دهه هشتاد عملیات فیزیکی احداث سایت های واگذاری در شور اول و وی ادامه داد: به علت رکود شدید صنعت پرورش میگو د

کولغان ناتمام رها شد و اخیرا با رونق دوباره این صنعت و بهبود وضعیت کسب وکار ونگاه دولت به سمت اقتصاد بدون نفت واتکا 
به تکمیل سایت های رها شده گرفتندبه تولیدات داخلی و همچنین تامین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال مسوالن استان تصمیم  . 

مدیرکل محیط زیست هرمزگان افزود: اولویت اول محیط زیست این استان در پهنه های ساحلی و تاالبی، گردشگری است و توسعه 
 .فعالیت های شیالتی در اولویت بعد قرار دارد

تاالب های ساحلی و جنگل های مانگرو قرار گرفته واز  وی ادامه داد: اما از آنجایی که اکثر توانمندی های پرورش میگو در حاشیه
نظر زیست محیطی حایز اهمیت است لذا اعمال تمهیدات الزم جهت کاهش اثرات سوء به صورت سختگیرانه توسط سرمایه گذاران 

 .و نظارت این اداره کل اعمال می شود
انه جو محله در شرق روستای کرگان میناب به عنوان یکی مسیحی تازیانی از منطقه شرق بندرعباس از رودخانه شور اول تا رودخ

از کانون های شناسایی شده ریزگردها در هرمزگان نام برد و گفت: افزایش فعالیت های توسعه ای با محوریت شیالت دراین مناطق 
  .باعث کاهش تولید ریزگردها و آثار سوء آن خواهد شد

یر از مواردی که با ضوابط استقرار محیط زیست همخوانی نداشته اند در سالهای وی تصریح کرد: همه سایت های استعالم شده غ
 .اخیر از اداره کل حفاظت محیط زیست مجوزهار الزم را گرفته اند

این مقام مسوول ادامه داد: با توجه به حساسیت دوستداران محیط زیست و بنا به توصیه استاندار نشستی با حضور مجامع علمی، 
شیالت، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و سایر ارگانهای مرتبط در خصوص ظرفیت و توان  محیط زیست،

اکولوژیکی منطقه انجام شود و تا زمان بررسی کامل ضریب خود پاالیی محیط پذیرنده، جریانات دریایی و غیره در منطقه از 
 .هرگونه بارگذاری جدید خوداری شود

هزار هکتار زمین مستعد پرورش میگو در سواحل هرمزگان و واگذاری آن به پرورش دهندگان گفت:  50وی در خصوص شناسایی
  .درصد ازآنها در مناطق حفاظت شده محیط زیست قرار دارند 37نزدیک به 

اکوسیستم های این مسوول ادامه داد: برای بارگذاری های سنگین در این منطقه ها پیشنهاد محیط زیست این است که توان اکولوژیکی 
  .دریایی مطالعه شود

مسیحی اظهار داشت: اگر بر روی همین سایت ها ضوابط سختگیرانه زیست محیطی اعمال شود در واقع بخش عمده ای از آلودگی 
  .های پساب به دریا نفوذ نمی کند و بطور تقریبی بار آلودگی کنترل شده ای را می توان در خود دریا پایش کرد

کل محیط زیست هرمزگان، سابقه احداث نخستین طرحی که در سایت پرورش میگوی شور اول ) در شرق شهر به گفته مدیر
برمی گردد و از نظر محیط زیست فاصله و استقرار آن تا بخش مسکونی شهر رعایت شده است ۸0بندرعباس( انجام شده به دهه  . 

 بحث واگذاری سایت های پرورش میگوی شور اول وکولغان *
امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: سایت های پرورش میگو شور اول و کولغان درسال های پایانی دهه  مدیر

 .هفتاد و اوایل هشتاد واگذار شده که بنا به دالیلی ازجمله رکود و بروز بیماری لکه سفید بهره برداری نشد
زمین ها از افرادی که نتوانسته بودند فعالیتی داشته باشند پس گرفته  عبدالصمد صمصام پور خاطر نشان کرد: در پروسه حقوقی، این

  .شد و به افراد توانمند و واجد شرایط دیگری واگذار شد
وی با تاکید بر این موضوع که حوزه فعالیت ما در خارج از محدوده شهری است تصریح کرد: قانون به ما این اجازه را نمی دهد که 

کنیمدر حریم شهرها دخالت  . 
وی تصریح کرد: برای واگذاری زمین از تمامی دستگاه های نظارتی استعالم گرفته می شود اما اینکه چرا افراد سرمایه گذار باید به 

  .این موضوع ورود می کردند بحث نخست آن به نتیجه بخش نبودن واگذاری های خرد ) کوچک( برمی گردد
زگان نیز توسعه اراضی در حوزه شیالت را کمک کننده به توسعه اشتغال دانست و مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرم

  .گفت: خود تحریمی تنها باعث از رونق افتادن ظرفیت های موجود و فرار سرمایه گذاران توانمند از کشور می شود
ت عده ای با ابهام آفرینی و خود صمصام پور بدون اشاره به شخص و یا گروهی گفت: در شرایطی که استان با بیکاری مواجه اس

 .تحریمی، خوراک برای رسانه های بیگانه فراهم می کنند
 دغدغه های محیط زیستی ما را به سمت رصد و نظارت سوق می دهند **

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در ادامه میزگرد بیان داشت: کسانی که دغدغه های محیط زیست دارند ما را به سمت رصد 
ظارت بیشتر بر روی طرح های توسعه ای سوق می دهندو ن .  

مسیحی ادامه داد: محیط زیست یک ارگان فرابخشی است و در این ارگان مردم نیز در کنار دغدغه های اقتصاد یشان در حفظ محیط 
  .زیست سهمی به سزایی دارند

پرورش میگو در شرق شهر بندرعباس شامل  مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان سابقه صدور مجوز برای احداث سایت های
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دانست و گفت: از سرمایه گذاران جدید تعهد محضری مبنی بر رعایت الزام های  ۸2و  ۸1شور اول و دوم را مربوط به سالهای 
  .زیست محیطی گرفته شده است

د و حوضچه ها را با سیستم اگر ضابطه هایی که محیط زیستی است برای هر سایت پرورش میگو لحاظ شو :مسیحی تصریح کرد

های بیولوژیکی کنترل کنند هیچ مشکلی ایجاد نمی کند و برای کاهش بار آلودگی ها دردریا اگر این فیلترهای بیولوژیکی در استخرها 
درصد بار آلودگی ها کاهش پیدا می کند70ایجاد شود نزدیک به  .  

ل و بوی ناشی از فعالیت های شیالتی نیز اشاره کرد و بیان وی در این میزگرد به دغدغه های شورای شهر در خصوص سواح
این ذهنیت را در بین اعضای شورای  ۸9و  ۸۸داشت: ایجاد بار آلودگی برای سواحل بندرعباس و آثار کشندهای قرمز درسال های 

لوده کند زیاد استشهر و شهروندان ایجاد کرده که اگر دوباره آلودگی اتفاق بیفتد احتمال این که منطقه شهری را آ .  
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: پیشنهاد محیط زیست به ارگان های مجوز دهنده و پیشران تولید در عرصه های مختلف 

استان از جمله جهاد کشاورزی، شیالت و صنعتی این است که مطالعات جامع میزان توان اکولوژیکی را در عرصه های خود انجام 

  .دهند
 لینک خبر 
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 شکر
 ایران اکونا – 11/10/1397تاریخ : 

 ایران در تولید شکر به مرز خودکفایی رسید
این بخش تولید شکر وری در ایم گفت: با افزایش بهرهوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به مرز خودکفایی در تولید شکر دست یافته

گرم رسیده و ما را در آستانه خودکفایی قرار داده است ۶00گرم دهه هفتاد به  200در هر متر مکعب آب از  .  
در صورتی که تنها های بخش کشاورزی اظهار کرد:محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم انتخاب و معرفی نمونه 

کشاورزی در کشور تولید داشته باشیم مشاهده کنید که چقدر میزان تولید در کشورمان افزایش  های بخشبه میزان یک سوم نمونه
گیردجویی صورت مییابد و از طرفی در مصرف آب صرفهمی . 

های بخش کشاورزی درس بگیریم افزود: ما محدودیت آب در کشور نداریم بلکه در چگونگی مصرف وی با بیان اینکه باید از نمونه
حدودیت داریم؛ ما به دنبال فشار آوردن به ذخایر آب کشور نیستیم و در صورتی که از گذشتگان درس بگیریم هیچ مشکلی آب م

 .نداریم
هایی در تولید ایجاد کنیم، اما گویند که ما نباید تولید کنیم یا باید محدودیتوزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برخی از سر دلسوزی می

نیم به اندازه یک سوم راندمان تولید کشاورزان نمونه برسیم دیگر هیچ مشکلی در بحث آب نخواهیم داشتدر صورتی که بتوا . 
وی تصریح کرد: در شرایطی که بدخواهان کشورمان چشم دیدن ما را ندارند ما نیز نباید دست روی دست بگذاریم و برای تامین 

 .غذای خود در بازارهای جهانی دنبال خرید غذا باشیم
کیلوگرم در هکتار تولید دارد این در حالی است که متوسط تولید این محصول در  500هزار و  13حجتی افزود: گندمکار نمونه ما 

کیلوگرم است 3100کشور ما در بخش گندم آبی و دیم  . 
قی در تولید این محصول هزار تن برسد چه اتفا 6ادامه داد: در صورتی که عملکرد تولید گندم در کشور به  وزیر جهاد کشاورزی 

توانیم فرمایشات رهبر معظم انقالب را نیز محقق کنیمافتد؟ براین اساس میدر کشور می . 
میلیون تن واردات داشتیم اما اکنون نیاز به واردات نداریم 7تا  6ما  90وی افزود: در بخش تولید گندم در دهه اول سال  . 

توانیمما به ناحق به کشورمان تحمیل کردند کشاورزان پیشرو ما به ما یاد دادند ما میحجتی گفت: با فشارهای اقتصادی که دشمنان  . 
 تولید شکر به مرز خودکفایی رسید *

وری در این بخش تولید شکر ایم گفت: با افزایش بهرهبا بیان اینکه به مرز خودکفایی در تولید شکر دست یافته وزیر جهاد کشاورزی 
و ما را در آستانه خودکفایی قرار داده است که این امر در  گرم رسیده  600گرم دهه هفتاد به  200 در هر متر مکعب آب از
کندجویی میمصرف آب نیز صرفه . 

شودها بخوبی انجام میور در کشور ما شدنی است و توسط نمونهوی افزود: دانش و علم مورد نیاز در اختیار ماست که تولید بهروه . 
شود نداریم کشاورزان حتما باید جواب مثبت بگیرندتوانیم و نه نمینداریم، نمی *  

شود نداریم و این جمالت باید از فرهنگ ما حذف شود که این توانیم، نه نمیحجتی گفت: در وزارت جهاد کشاورزی ما نداریم، نمی
کنند حتما باید جواب اورزی رجوع میموضوع به مدیران و کارمندان جهاد کشاورزی اعالم شده است و کشاورزان به وزارت کش

 .مثبت بگیرند
 لینک خبر 
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 شکر 
 خبرگزاری فارس – ۸/10/1397تاریخ : 

ها به رئیس جمهور برای افزایش نرخ خرید تضمینی چغندر قند نامه قندی  
وز ضرر و زیان ای به رئیس جمهور خواسته است، شورای اقتصاد جهت جلوگیری از برمدیرعامل قند بیستون کرمانشاه در نامه

ها، تصمیم عاجل در مورد خرید تضمینی چغندر و افزایش قیمت قند و شکر تصمیم بگیردکشاورزان و کارخانه .  
ای به رئیس جمهور محسن علی حسینی مدیرعامل قند بیستون کرمانشاه در نامه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،

ری از بروز ضرر و زیان کشاورزان و کارخانه ها، تصمیم عاجل در مورد خرید تضمینی خواسته است، شورای اقتصاد جهت جلوگی
 .چغندر و افزایش قیمت قند و شکر تصمیم بگیرد

دراین نامه آمده است: با توجه به فرا رسیدن تصمیم گیری کشاورزان برای انتخاب محصول و حفظ توازن بازار دستور فرمایید، این 
تخاذ شودتصمصم هر چه سریعتر ا . 

در نامه یاد شده خطاب به روحانی رئیس جمهور آمده است، در راستای منویات رهبری معظم انقالب در مورد حمایت از تولید ملی و 
کاالی ایرانی ، همان گونه که مستحضرید افزایش شدید نرخ ارز و به صرف بودن صادرات محصوالت کشاورزی از یک سو و 

ها و هزینه های تولید از سوی دیگر موجب شده است تا کشاورزان برای کشت محصوالتی که قابلیت همچنین افزایش قیمت نهاده 
 .صادرات را دارند رو آورده که از جمله آن می توان به کشت سیب زمینی ، گوجه فرنگی اشاره نمود

ور محسوب می شود، با بی مهری بدیهی است کشت محصوالتی نظیر چغندر قند که در تولید قند و شکر که از کاالهای اصلی کش
مواجه شده و کشاورزان به جای کشت چغندر قند تمایل به کشت محصوالتی که فرآوری شده آن ها نظیر رب گوجه فرنگی که قابلیت 

اند که این امر خطر بر هم خوردن سبد محصول کشاورزی سال آتی را در پی داشته و سبب کاهش صادرات را دارند، متمایل شده
های سربار تولید محصولی نظیر چغندر قند به عنوان مواد اولیه در کارخانه های قند و شکر خواهد شدکه جدا از افزایش هزینه شدید

باعث تعطیلی این چنین کارخانه ها و بیکاری کارگران ، بر هم خوردن عرضه و تقاضا و متعاقب آن افزایش بی رویه قیمت قند و 
 .شکر را به همراه خواهد داشت

با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است با توجه به فرا رسیدن تصمیم گیری کشاورزان برای انتخاب محصول و حفظ توازن بازار 
دستور فرمایید شورای اقتصاد در دولت محترم با بهره مندی از منطق اقتصادی جهت جلوگیری از بروز ضرر و زیان کشاورزان و 

خرید تضمینی چغندر و محصوالت تولیدی و همچنین افزایش قیمت قند و شکر اتخاذ نمایندکارخانه ها، تصمیم عاجل در مورد  . 
 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات

 خبرگزاری فارس  – 1۴/10/1397تاریخ : 

هزار تن گوشت وارداتی از برزیل در بندرعباس  5ماهه  4توقف   
۴هزار تن گوشت وارداتی از برزیل  ۵های خام دامی گفت: نایب رئیس انجمن فرآورده ماه است در بندرعباس متوقف است و  

شودمعطلی سنگینی بابت این معطلی پرداخت می روزانه هزینه .  
مسلم ناصری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: مشکالت انتقال و تخصیص ارز به واردات محصوالت 

 .پروتئینی وجود دارد و کار واردات را بسیار سخت کرده است
اگر شرایط به این شکل ادامه یابد طی دو سه ماه آینده مشکالت واردات بسیار  :نایب رئیس انجمن فرآوردههای خام دامی گفت

 .سختتر خواهد شد
به گفته وی، حدود سه الی چهار ماه است یک محموله پنج هزار تنی گوشت منجمد گوساله از برزیل در بندرعباس متوقف است و به 

 .دلیل عدم انتقال ارز هنوز ترخیص نشده است
ناصری با بیان اینکه برای هر محموله 2۵ تنی روزانه هزینه سنگینی بابت دموراژ پرداخت میشود که برای واردکنندگان بسیار 

بانک مرکزی باید راهکار انتقال ارز به شرکتهای خارجی را پیدا کند که میتواند در این زمینه از صرافیهای  :سنگین است، گفت

  .فعال استفاده کند
نایب رئیس انجمن فرآوردههای خام دامی گفت: علیرغم اینکه بانکهای عامل پول این محموله را از حساب واردکنندگان برداشت 

 .کردهاند اما حدود ۸0 روز است که نتوانستهاند آن را به حساب شرکتهای صادرکننده انتقال دهند
چین و هالکبانک ترکیه برای انتقال ارز استفاده میکردیم که پس از تحریمهای  ناصری افزود: پیش از این با بانکهای کنلون

 .آمریکا این شرایط امکانپذیر نیست
نایب رئیس انجمن فرآوردههای خام دامی گفت: با هماهنگی که انجام شده است دو الی سه هزار تن از این محموله در سردخانههای 

 .تحت نظارت گمرک نگهداری میشود تا هزینه دموراژ پایینتری پرداخت شود اما هنوز امکان ترخیص وجود ندارد
بودند که به رغم وعدهها و قولهای فراوان  SPVبه گزارش فارس ایران و اروپا به دنبال راهاندازی مکانیسم انتقال مالی به نام 

 .تاکنون به نتیجه نرسیده است
توقف گوشت وارداتی با تناژ باال دربندرعباس در حالی است که به دلیل کاهش عرضه قیمت گوشت در داخل به کیلویی ۸0 هزار 

 .تومان رسیده است
 لینک خبر 
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 صادرات  و واردات 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – ۸/10/1397تاریخ : 

 

  هزار تومان 34هزار راس دام وارداتی در هفته جاری/ قیمت هر کیلو گوشت اوراسیا  50ورود 
ز رومانی خبر دادهزار راس دام زنده در هفته جاری ا ۵0رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده از ورود  .  

وگو با خبرنگارمنصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

،خبرنگاران جوان ینکه مشکلی در بخش تامین و توزیع گوشت قرمز وجود ندارد، اظهار کرد: این در حالی است که با اشاره به ا  

روستقیمت گوشت در بازار خرده فروشی ناشی از سودجویی عوامل واسطه و گران فروشی فروشندگان با نوساناتی روبه . 
دین مطرح می کنند، افزود: هم اکنون برخی دامداران به در میا وی با اشاره به اینکه قصابان علت اصلی گرانی گوشت را کمبود دام

امید بهبود قیمت در آینده از عرضه دام امتناع می کنند که خرده فروشان این موضوع را بهانه ای برای افزایش روزمره قیمت ها 
ده کرده استقرار دادند که به همین خاطر پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار اقدام به واردات دام زن . 

هزار راس دام زنده در هفته جاری از رومانی خبر داد و گفت: ورود این محموله ها قطعا در کاهش قیمت  ۵0پوریان از ورود 
 .گوشت داخلی در بازار تاثیر بسزایی دارد

ار تومان اعالم کردهز 3۶تا  3۵هزار و استرالیا  3۴رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده قیمت هرکیلوگرم گوشت اوراسیا را  . 
هزار تومان در عمده فروشی عرضه می شود، بیان کرد: با توجه به  ۶1تا  ۵9وی با اشاره به اینکه هر کیلو الشه داخلی با نرخ 

 .واردات دام زنده و گوشت گرم و منجمد وارداتی انتظار می رود که قیمت الشه داخلی در بازار کاهش یابد
هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در  2۵م زنده در پایان قیمت هر کیلو دام زنده درب دامداری را رئیس شورای صادرکنندگان دا

هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود 31تا  30حالی است که با نرخ  . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 10/10/1397تاریخ : 

 آبزیان ایران به حوزه کشورهای بالکان صادر می شود
ل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران گفت: امسال برای نخستین بار مدیرک -ایرنا  -تهران 

 .محصوالت شیالتی به کشورهای حوزه بالکان صادر می شود
تور به گزارش دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، عیسی گلشاهی افزود: حفظ بازارهای بین المللی آبزیان و گسترش آن در دس

کار این سازمان قرار دارد و از این رو یافتن بازارهایی که ظرفیت خرید کاالهای شیالتی ایران را دارند و تاکنون به آنها دسترسی 
 .نداشته ایم، پیگیری می شود

 .وی کشورهای حوزه بالکان را از جمله این بازارهای صادراتی برشمرد که مذاکراتی برای ورود به آن آغاز شده است
مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فراوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران تصریح کرد: پس از ارسال محموله های صادراتی 

نمونه به این کشورها باید دید بازخورد آن چگونه است، هر چند اطالعات اولیه ما نشان می دهد که این بازارها برای محصوالت 
اردشیالتی ایران قابلیت گسترش د . 

میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است و شامل  60به گزارش ایرنا، شبه جزیره بالکان واقع در جنوب شرق اروپا بیش از 
نگرو، کشورهای یونان، آلبانی، بلغارستان، مجارستان، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی، جمهوری مقدونیه، صربستان، مونته

پایی( استرومانی و ترکیه )بخش ارو . 
این مسئول در سازمان شیالت گفت: یکی دیگر از سیاست های سازمان شیالت، صادرات به کشورهایی مانند عمان است که خود 

 .صادرکننده مجدد محصوالت شیالتی به سایر کشورها هستند
یرد و عمده فعالیت در این حوزه بر حفظ بازارهای موجود و تثبیت آن به لحاظ حمایت از توان تولید صورت می گ :گلشاهی ادامه داد

 .عهده بخش خصوصی و اتحادیه های تخصصی مربوطه است
وی درباره توسعه بازارهای داخلی گفت: در استان هایی که مبداء تولید یا مبداء توزیع هستند همچون استان های شمالی و جنوبی 

ر دستور کار است و چندین بازار توزیع آبزیان احداث می کشور، فارس و تهران توسعه فیزیکی بازارهای عمده و خرده فروشی د
 .شود

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران افزود: ما به دنبال الگوهایی هستیم که بیشترین میزان 
ان در تهران با همکاری سازمان میادین میوه و عرضه آبزیان را به سهولت در اختیار مردم قرار دهد و از این رو توسعه بازار آبزی

 .تره بار شهرداری تهران در برنامه سازمان شیالت قرار دارد
 

 عرضه آبزیان در رستوران های شیالتی بین راه ها افزایش می یابد **
رد: در مسیرهای تردد گلشاهی با بیان این که توسعه اماکن بین راهی عرضه آبزیان در دستور کار سازمان شیالت است، تصریح ک

مردم در بین راه، مراکز طبخ و فروش آبزیان آماده مصرف نیز گسترش خواهد یافت و در این راستا، نمونه هایی از این اماکن در 
 .استان های مرکزی، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، گیالن و مازندارن راه اندازی شده است

تی به صورت الگو نیز راه اندازی می شوند و نخستین نمونه آن را در استان مازندران داشته ایموی گفت: رستوران های شیال . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – ۸/10/1397تاریخ : 

کند یچین برای نخستین بار از آمریکا برنج وارد م  
  .گمرک چین اعالم کرد: برای نخستین بار برنج آمریکایی وارد بازار چین خواهد شد

به گزارش گروه اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، گمرک چین اعالم کرد برای نخستین بار واردات برنج 
 .آمریکایی به چین آزاد شد

شود و باز شدن بازار چین به روی برنج آمریکایی در راستای مذاکرات تجاری دو کشور ن بازار برنج محسوب میتریچین بزرگ
  .برای حل اختالفات دوجانبه است

گمرک چین اعالم کرده است که مجوز واردات برنج از آمریکا به این کشور صادر شده است و این برنج تمام استانداردهای الزم 
بازار چین را داردبرای ورود به  ها البته میزان برنجی که قرار است از آمریکا به چین وارد شود هنوز مشخص نیست و چینی .

کنند. حدود یک دهه است که مذاکرات در همچنان برای تأمین برنج خود به کشورهای آسیایی به خصوص ویتنام و تایلند رجوع می
  .این زمینه بین دو کشور در جریان است

نامه مربوط به سازمان امنیت غذایی چین را تکمیل کرده و شرکت آمریکایی پرسش 30ه فدراسیون برنج آمریکا در ماه آوریل، به گفت
ها از برنج آمریکایی هستندمنتظر بازرسی چینی . 

باید بخشی از مذاکرات ما معتقدیم که باز شدن مسیر ورود برنج آمریکایی به چین  باب کامینگز، دبیر فدراسیون برنج آمریکا، گفت:
 .تجاری بین چین و آمریکا باشد

و در  G20 لغو موانع ورود برنج از آمریکا به چین به عنوان حسن نیت مقامات چینی پس از دیدار سران دو کشور در حاشیه اجالس

شودتجاری محسوب میراستای حل اختالفات  . 

 خبر  لینک
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 11/10/1397تاریخ : 

درصد گوجه فرنگی بزودی ابالغ می شود15مجوز صادرات   
شورای اسالمی گفت: با پیگیری های صورت گرفته و کمک نماینده مردم شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس  -ایرنا -بوشهر

درصد از گوجه فرنگی خارج از فصل کشور به استان های تولید کننده این  15وزیر جهاد کشاورزی بزودی مجوز صادرات 
 .محصول ابالغ می شود

ن، سیستان و بلوچستان، سید کمال الدین شهریاری روزسه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: استان های بوشهر، کرما
 942هزار و  19تن گوجه فرنگی خارج از فصل )در زمستان( از سطح  7۸9هزار و  790فارس، و هرمزگان امسال 

  .هکتار برداشت می کنند
وی بیان کرد: بدلیل همرسی و برداشت همزمان محصول گوجه فرنگی در این استان ها و ممنوع بودن صادرات آن قیمت 

افت روبرو شده طوریکه کشور باعث زیان کشاورزان می شوداین محصول با  .  
درصد از  15شهریاری ادامه داد: در این ارتباط مقرر شد با هدف رونق بازار فروش گوجه فرنگی خارج از فصل کشور 

هزار تن است، مجوز صادرات دریافت کند 120مجموع تولید هر استان که چیزی معادل  .  
بوشهر، هرمزگان و فارس به ترتیب  وی گفت: براین اساس سهم هزار تن و سیستان و بلوچستان و جنوب  10و  42، 65

و یک هزار تن است 2استان کرمان نیز به ترتیب  .  
شهریاری اظهار داشت: چگونگی توزیع مجوز بین صادرکنندگان گوجه فرنگی در هر استان زیر نظر ستاد تنظیم بازار و 

لی از قبیل رانت و غیره ایجاد نشودبه نحوی است که مشکالت احتما .  
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – 12/10/1397تاریخ : 

کند روسیه به نیمی از کشورهای جهان محصوالت غذایی صادر می  
نبال افزایش انحصارشکنی آمریکا در بازار غالت است و انتظار دارد تولید گندم این کشور تا سال وزارت کشاورزی روسیه به د

میلیون تن آن به دیگر کشورها صادر شود ۶0میلیون تن افزایش یابد تا از این میزان  1۵0به  202۵ .  
تازگی ، با توجه به اطالعاتی که توسط مرکز آمار روسیه بهراشاتودیالملل خبرگزاری فارس، به نقل از به گزارش گروه اقتصاد بین

شوروی را شکسته است 197۸رکورد تولید تاریخی سال  201۸منتشرشده، تولید محصوالت کشاورزی این کشور در سال  . 
میلیون تن آن گندم بوده است که این میزان  ۸5.9میلیون تن غالت برداشت کرده که از این میزان  93135.3روسیه در فصل جاری 

ها حاکی از این است که این کشور با تجدیدنظر اساسی در صادرات محصوالت بینیمیلیون تن از رکورد قبلی بیشتر است. پیشیک
میلیون تن غالت صادر کند 50کشاورزی بیش از  . 

کلی آمریکا را از موقعیت برترین رود که محصول گندم درو شده توسط کشاورزان روسی در فصل زراعی کنونی بهیانتظار م
حال میلیارد دالر بوده است اما بااین 20.7، 2017صادرکننده غالت خصوصاً گندم دور کند. صادرات مواد غذایی روسیه در سال 

جمهور الت بیشتر از صادرات آن بوده است. به همین دلیل والدیمیر پوتین، رئیسهمچنان میزان واردات کل مواد غذایی این محصو
» :روسیه در سخنرانی خود در مجلس فدرال گفت المللی باید در مدت چهار سال از واردات صادرات مواد غذایی به بازارهای بین

 .«بیشتر شود
، صادرات 2017حصوالت لبنی و سبزیجات شد. در سال پوتین خواستار افزایش صادرات گوشت و خودکفایی در گوشت گاو، م

داددرصد نسبت به سال قبل رشد را نشان می ۴2هزار تن رسید که  237گوشت از روسیه به  . 
 ۶0میلیون تن افزایش یابد تا از این میزان  1۵0به  202۵وزارت کشاورزی روسیه انتظار دارد که تولید گندم این کشور تا سال 

ه دیگر کشورها صادر شود. در حال حاضر گندم روسیه به کشورهایی همچون مصر، ترکیه، بنگالدش، عربستان میلیون تن آن ب
میلیون تن گندم  33.۵، روسیه بیش از 201۸شود. از ماه ژوئیه تا پایان فوریه سال سعودی، اندونزی، آذربایجان و نیجریه صادر می

دهددرصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می 9.73المللی فروخته است که رشدی به بازارهای بین . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 1۴/10/1397تاریخ : 

  موانع صادرات محصوالت کشاورزی چیست؟/ حمل و نقل صادرات محصوالت کشاورزی در انتظار یارانه
الت مواد غذایی می تواند جایگاه باالیی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته با وجود پتانسیل باالی بخش کشاورزی، صادرات محصو

  .باشد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود آنکه توسعه صادرات  به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی 

و رونق تولید داخل اهمیت فراوانی دارد، اما متاسفانه اقتصاد داخل  غیر نفتی در تحقق اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی
از پس رقبای خارجی بزرگ   سته به صورت جدیهمیشه وابسته به درآمدهای حاصل از منابع نفتی بوده و هیچ گاه نتوان

 .نمای اقتصادی در دنیا برآید
  

این درحالی است که به سبب پتانسیل های باال در بخش کشاورزی، صادرات محصوالت و مواد غذایی می تواند جایگاه 
پیش روی صادرکنندگان باالیی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد، اما از آن جا که مشکالت و چالش های متعددی 

قرار گرفته است، انتظار می رود که راهکارهای مناسبی برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به کار گرفته شود چرا 

 .که رابطه معناداری بین افزایش صادرات غیر نفتی و رشد تولید وجود دارد
  

ه منجر به از دست دادن بازارهای هدف و ورود سایر ناگفته نماند که تصمیمات خلق الساعه صادرات در اتاق های دربست

 .رقبا خواهد شد، در حالیکه با توسعه صادرات محصوالت کشاورزی دیگر نیازی به درآمدهای نفتی نخواهیم داشت
  

حال به سراغ کارشناسان ذی ربط می رویم تا از آخرین موانع پیش روی صادرات محصوالت کشاورزی و تاثیر تحقق و 

ن بر کاهش درآمدهای نفتی با خبر شویمتوسعه آ : 
  

 چند نرخی بودن ارز یکی از چالش های پیش روی صادرات محصوالت کشاورزی
صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به  رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

اینکه تصمیمات یک شبه مسئوالن دولتی مبنی بر ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی چالشی اساسی پیشروی 
های خارجی از حمل و نقل همزمان با اوج تحریم ها، کشتیرانی 91صادرکنندگان به شمار می رود، اظهار کرد: از سال 

رانی والفجر که داخلی بود، تعطیل شد و این امر کشتی کاالی ایرانی اجتناب کردند، ضمن آنکه در همان سال شرکت

روز افزایش یابد 1۶تا  ۸های حاشیه خلیج فارس به ساعته صادرات کاال به کشور 1۶الی  ۸موجب شد تا مسیر  . 
  

وی با انتقاد از این مسئله که نظارتی در حمل و نقل جاده ای نیست، افزود: نوسان کاذب نرخ ارز در ماه های اخیر موجب 

 .شد تا همه چیز حول محور این امر افزایش یابد
  

با توجه  :نورانی با اشاره به اینکه چند نرخی بودن ارز مشکالت متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، بیان کرد

محاسبه می ای نیما، هیچ صادرکننده و واردکننده نمی داند که کاال بر مبنای چه نرخی به نرخ ارز ثانویه، آزاد و یارانه

 .شود، این در حالی است که در گذشته تنها دو نرخ ارز یارانه ای و آزاد وجود داشت
  

رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی ادامه داد: امروز نیاز صادر کننده آن است که کاالی بسته بندی را با نرخ های مناسب 

ش قدرت چانه زنی در بازارهای خارجی می شودمنجر به کاه  خریداری کند، چراکه تهیه محصول با قیمت های باال . 
  

نورانی با اشاره به اینکه در تولید مواد پتروشیمی مشکلی نداریم، بیان کرد: این در حالی است که مواد پتروشیمی نسبت به 

 .ماه های قبل افزایش چشمگیری داشته است
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ی این سوال مطرح است که چرا مواد بازیافتی مورد وی در ادامه افزود: با توجه به وضعیت مساعد تولید پتروشیمی جا

 .استفاده قرار می گیرد
  

تواند از محصوالت پتروشیمی در حد نو استفاده کند که این امر موجب به گفته نورانی، هم اکنون هیچ صادر کننده ای نمی

 .شده به جای ارتقای بسته بندی استفاده از مواد بازیافتی افزایش یابد
  

طای یارانه به حمل و نقل محصوالت کشاورزی/مشتریان خارجی به دنبال مازاد صادرات ضرورت اع
 محصوالت داخل نیستند

  
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به چالش های 

ی صادرات محصوالت کشاورزی به عنوان مهم ترین جایگزین درآمدهای نفتی، اظهار کرد: در صادرات پیش رو
محصوالت کشاورزی در مباحث اولیه همچون بازارهای خارجی مشکل داریم، به طوریکه اطالعات شفافی از بازارهای 

 .هدف در دسترس نداریم
  

مالک هستند، از این رو در تجارت بین الملل ناتوانند و نمی توانند وی افزود: با توجه به آنکه اکثر کشاورزان خرده 

 .اطالعات الزم را از بازارهای خارجی بدست آورند
  

پاپی زاده با اشاره به ضرورت تقویت تشکل های بخش کشاورزی گفت: هم اکنون تشکل های بخش کشاورزی ضعیف 

وانند در حوزه صادرات و تجارت خارجی از ظرفیت آنها استفاده کنندهستند که دولت باید آنها را تقویت کند تا تشکل ها بت . 
  

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: اگر دولت از تشکل های بخش کشاورزی حمایت کند، آنها قادر خواهند بود تا با ایجاد 
با تجار خارجی در کشور نوع  دفاتری در خارج از کشور، اقدام به انعقاد قرارداد با طرف مقابل کنند تا براساس قرارداد

 .تولید، روش و کیفیت تولید و همچنین زمان بندی صادرات را ساماندهی کنند
  

این مقام مسئول با انتقاد از صادرات فعلی محصوالت کشاورزی به بازارهای خارجی بیان کرد: صادرکنندگان در برخی 
محصول می کنند، در حالیکه مشتری خارجی به دنبال مازاد  مواقع به دلیل مازاد تولید بر نیاز داخل اقدام به صادرات

 .نیست بلکه خواهان ورود همیشگی محصول به کشورش است تا مصرف کنندگانش دچار سردرگمی نشوند
  

پاپی زاده مشکالت بانکی و مباحث نقل و انتقال ارز، کمبود صنایع تبدیلی و نبود بسته بندی مناسب محصول را از دیگر 

پیش روی صادرات برشمرد چالش های . 
  

وی با انتقاد از هزینه های باالی حمل و نقل محصوالت کشاورزی تصریح کرد: با وجود آنکه در گذشته دولت به حمل و 
نقل صادرات محصوالت کشاورزی یارانه می داد، اما هم اکنون این موضوع منتفی شده و مشکالت متعددی را به سبب 

ل ایجاد کرده استهزینه های باالی حمل و نق . 
  

وی در پایان با اشاره به اینکه در پی افزایش هزینه های حمل و نقل، صادرات توجیه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: با 

 .توجه به اهمیت صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی انتظار می رود که دولت در این بخش ورود کند
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انع اصلی توسعه صادرات/ با توسعه صادرات محصوالت کشاورزی نبود بسته بندی و برندسازی یکی از مو
 نیازی به درآمدهای نفتی نداریم

  
صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به  مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار

وسعه صادرات غیرنفتی اهمیت فراوانی دارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه با توسعه صادرات اینکه بخش کشاورزی در ت
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی، دیگر نیازی به درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفت نداریم، اما وجود برخی 

رهای جهانی سهم مناسبی نداشته مشکالت و چالش ها در داخل موجب شده تا بخش کشاورزی در عرصه بین الملل و بازا

 .باشد
  

وی با اشاره به اینکه در برندسازی محصوالت غذایی توفیقی نداشته ایم، افزود: با وجود آنکه بهترین زعفران جهان در 
ایران تولید می شود، اما عدم برندسازی محصول موجب شده تا اسپانیا پس از ورود زعفرانی ایرانی آن را در بسته بندی 

جدید با برند خود به دیگر کشورها صادر کند های . 
  

اسدی، نبود بسته بندی و سورتینگ را از دیگر چالش های پیش روی توسعه صادرات غیر نفتی برشمرد و گفت: نبود 

 .بسته بندی مناسب موجب شده تا بخش عمده ای از محصول به صورت فله ای صادر شود که این امر جای تاسف دارد
  

مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: عدم حمایت از صادرکننده از دیگر مشکالت پیش روی توسعه صادرات عضو شورای 
غیر نفتی به شمار می رود، در حالیکه دولت برای کاهش درآمدهای نفتی باید مشوق صادراتی مناسبی را برای بخش 

 .کشاورزی در نظر بگیرد
  

کاالها پشت درهای بسته بیان کرد: هر از چندگاهی، مسئوالن دولتی وی با انتقاد از تصمیمات یک شبه صادرات برخی 
بدون هیچ توجیه قانونی صادرات برخی کاالها را به دلیل نوسان یا نگرانی از افزایش قیمت در بازار داخل ممنوع اعالم 

 می کند. اما جای این سوال مطرح است که بنابر استناد کدام قانون این تصمیمات اخذ می شود؟
  

به گفته اسدی، دولت نه تنها برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی از صادرکنندگان حمایتی نمی کند، بلکه با اتخاذ 

 .تصمیمات یک شبه و ایجاد چنین تنگناهایی دست در جیب کشاورزان می کند
 

در شهرها را بدهند، اظهار کرداین مقام مسئول با اشاره به اینکه کشاورزان نباید تاوان توزیع محصوالت با قیمت مناسب  : 
اگر مسئوالن دولتی می خواهند محصوالت و مواد غذایی را با قیمت مناسب در بازار عرضه کنند، برای این امر یارانه 

 .پرداخت کنند
 

ی به وی در ادامه افزود: با توجه به آنکه دولت کنترل قیمت محصوالت و موادغذایی را به بهانه فقیر کردن کشاورز و تعد
حقوق اقتصادی این قشر با صدور بخشنامه ممنوعیت صادرات کاال انجام می دهد، جای این سوال مطرح است که آیا در 

زمان پایین بودن قیمت کمتر از نرخ تمام شده در بازار برای جلوگیری از زیان کشاورز هزینه های تولید را پرداخت می 
 کند؟

  
یان تصریح کرد: با توجه به آنکه صادرکنندگان در بازارهای خارجی هزینه عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پا

های باالیی برای بازاریابی محصوالت پرداخت کرده اند و به عبارتی در برابر تجار خارجی متعهد شده اند، از این رو 

 .صدور بخشنامه های یک شبه ضرر هنگفتی به صادرکنندگان وارد می کند
 لینک خبر 
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 صادارت و واردات 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/10/1397تاریخ : 

  تومان 900هزار و  6نیازی به واردات تخم مرغ نداریم/قیمت هر کیلو تخم مرغ 
ر بازار بیانگر تولید کاال به اندازه کافی در کشور است بنابراین نیازی به واردات یک مقام مسئول گفت: کاهش قیمت تخم مرغ د

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

درصدی واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  100، با اشاره به اعتراض مرغداران نسبت به رشد باشگاه خبرنگاران جوان
مسئوالن  اگرچه بارها به دولت گفته ایم که واردات به عنوان یکی از روش های نخ نمای قدیمی جواب نمی دهد، اما :اظهار کرد

 .دولتی همچنان بر واردات اصرار می ورزند
میلیون دالر اعالم کرد و افزود: دولت تا پایان سال گذشته  3وی بنابر آمار گمرک ارزش واردات تخم مرغ در هشت ماهه امسال را 

10بیش از  ون احتساب ارز تخصیص هزار تن تخم مرغ وارد کشور شد که بد 13هزار تن و با احتساب دو ماهه ابتدای سال حدود  
میلیارد  ۵میلیارد تومان یارانه به سبب مابه التفاوت قیمت به تخم مرغ های وارداتی اختصاص داد، در حالیکه اگر  30یافته بیش از 

 .تومان از این رقم را در داخل صنعت هزینه می کرد، هیچ گونه کمبودی در تخم مرغ داخل نداشتیم
زایش مصرف تخم مرغ در فصل پاییز و زمستان، قیمت هر کیلو تخم مرغ در ده روز گذشته بیش از طالکش ادامه داد: علی رغم اف

تومان کاهش یافت که این امر نشان می دهد که تولید تخم مرغ داخلی به اندازه کافی است و نیازی به واردات تخم مرغ  200هزار و 
 .نداریم

ترکیه که با بیماری آنفلوانزا حادپرندگان روبروست، مسائل بهداشتی واردات را  به گفته این مقام مسئول واردات تخم مرغ از کشور
 .تحت شعاع خود قرار می دهد

وی با اشاره به اینکه تخم مرغ های وارداتی تاثیری بر قیمت نداشته است، بیان کرد: اگرچه دولت به منظور تنظیم بازار و کاهش 
اما این موضوع به هیچ عنوان بر قیمت کاال تاثیر گذار نبوده است چرا که هم اکنون هر قیمت اقدام به واردات تخم مرغ کرده است، 

تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود ۸00عدد تخم مرغ با نرخ  . 
دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به ضرورت درج قیمت بر روی تخم مرغ اظهار کرد: اگر دولت بحث قیمت 

را در اختیار تشکل ها می گذاشت تا قیمت بر روی تخم مرغ درج شود، امروز به سهولت می توانستیم هر عدد تخم مرغ را  گذاری
میلیارد تومان از یارانه واردات تخم مرغ به صورت  ۵تومان در بازار عرضه کنیم، ناگفته نماند که اگر رقمی معادل  ۶۵0با نرخ 

می گرفت، به راحتی امکان تعادل و مدیریت قیمت تخم مرغ درب مرغداری و خرده فروشی تسهیالت در اختیار تشکل ها قرار 
 .وجود داشت

طالکش با اشاره به اینکه اصرار ورزیدن بر واردات نتیجه ای در بازار در بر نداشته است، گفت: با وجود آنکه دولت همچنان به 
ای تولیدکننده و مصرف کننده نتیجه ای در بر نداشته است و تنها عده ای راهکارهای قدیمی اصرار می ورزد، اما تاکنون این امر بر

 .سودجو از این امر منفعت می برند
وی درباره اینکه آیا دولت برنامه ای برای استمرار واردات دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه اطالعیه ای از وزارت جهاد کشاورزی 

دم صدور مجوز جدید تا اطالع ثانوی مطرح نشده است، به نظر می رسد که واردات مبنی بر ابطال پروانه های صادر شده و ع
 .همچنان ادامه دارد

تومان اعالم کرد و افزود: هم اکنون قیمت تخم  900هزار و  ۶طالکش متوسط قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را 
 .مرغ از قیمت تمام شده با احتساب سود مرغدار پایین تر است

 .به گفته وی، قیمت تخم مرغ داخلی تحت تاثیر شایعات استمرار روند واردات در بازار کاهش چشمگیری داشته است
مرغ تفاوتی نداشته است، افزود: براساس نیاز بازار، قیمت تخم مرغ به سمت هیجان این مقام مسئول با اشاره به اینکه میزان تولید تخم

روشی به کار گرفته شود تا قیمت ها در بازار مصرف مرتبا دستخوش تغییر و تحوالت قرار  و آرامش می رود، از این رو باید
 .نگیرد

مرغ ثابت درج شود، دیگر تالطمی در بازار رخ نخواهد وی در پایان تصریح کرد: اگر قیمت تخم مرغ به مدت دوماه بر روی تخم
 .داد

تن تخم مرغ در  200هزار و  2م بازار طی یک ماه اخیر اقدام به واردات گفتنی است که شرکت پشتیبانی امور دام در راستای تنظی
 .راستای تنظیم بازار کرده است، درحالیکه این امر تا کنون تاثیری بر قیمت کاال در خرده فروشی ها نداشته است

 1۸تا  17ای ومان معادل شانهت ۸00تا  700دهد که هم اکنون قیمت هر عدد تخم مرغ با نرخ ها از بازار نشان میآخرین بررسی
های وارداتی تاثیری بر بازار نداشته است، دهد که توزیع تخم مرغشود که این امر نشان میهزار تومان به مصرف کننده عرضه می

ورزنداما همچنان مسئوالن بر استمرار واردات تخم مرغ اصرار می . 
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میلیارد تومان از رقم واردات را به صورت تسهیالت  ۵اروند که اگر دولت تنها ها بر این ببا توجه به آنکه مسئوالن اتحادیه و تشکل
توانند به سهولت بازار را تنظیم کنند بنابراین از مسئوالن دولتی انتظار ها میها قرار دهد، آندر راستای تنظیم بازار در اختیار آن

بی رویه از کشور جلوگیری شود رود که برای یکبار این روش را به کار گیرد تا از خروج ارزمی . 
 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادارت و واردات 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/10/1397تاریخ : 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6778224/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

  تن پنیر به آمریکا/قاچاق محصوالت لبنی صحت ندارد 220صادرات  
میلیون دالر به آمریکا  ۴۸۵تن پنیر با ارزش بالغ بر  هزار 220دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: براساس آمار هشت ماهه گمرک 

  .صادر شده است
صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار رضا باکری دبیر انجمن اشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی ب صنعت،تجارت و کشاورزی    

درباره اینکه آیا امکان افزایش مجدد نرخ لبنیات در بازار وجود دارد، اظهار کرد: تا زمانیکه که شرایط مطابق با وضع فعلی در حال 
پیشروی باشد، قیمت های مصوب فعلی تغییری نخواهد داشت و بدیهی است که تغییرات مجدد در قیمت های رسمی ارز، تغییر نرخ 

، قوانین و مقررات گمرکی و افزایش خدمات دولتی همچون انرژی و حقوق کارگری اثر خود را بر قیمت تمام شده 9۸رز در بودجه ا
می گذارد و به ناچار مجددا قیمت ها باید تغییر یابد و در غیر این صورت دامداران و کارخانه های لبنی مکلفند نرخ های فعلی را 

 .رعایت کنند
  

ه به اینکه افزایش قیمت محصوالت لبنی تاثیری در کاهش سرانه مصرف لبنیات نداشته است، افزود: با توجه به افزایش وی با اشار
قیمت سایر محصوالت پروتئینی از جمله حبوبات، مرغ، گوشت، ماهی و...در سبد خانوار، مصرف محصوالت لبنی نه تنها کاهشی 

ی به دلیل گرانی از سفره خانوار کاهش یافته و جای آن را لبنیات گرفته استنداشته بلکه بخشی از مصرف گوشت، مرغ و ماه . 
  

باکری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کاهش مصرف لبنیات در سبد خانوار مشهود نیست، بیان کرد: افزایش قیمت سایر 
کنند محصوالت پروتئینی موجب شده تا بسیاری از افراد به سمت مصرف لبنیات گرایش پیدا . 

  
درصد  13دبیر انجمن صنایع لبنی از کاهش روند صادرات لبنیات خبر داد و گفت: براساس آمار هشت ماهه گمرک، صادرات لبنیات 

بیفتد کاهش یافته است و بعید است که در ماه های پیش رو جهشی در صادرات اتفاق . 
 

ی وجود ندارد، اظهار کرد: در شرایط کنونی، اولویت مصرف برای وی با اشاره به اینکه شیر خام کافی برای تامین کاالی صادرات
تمامی شرکت های لبنی تامین بازار داخلی است، مگر اینکه وزارت جهاد کشاورزی با واردات شیر خشک موافقت کند تا کارخانه 

 .های لبنی بتوانند با تامین مواد اولیه از منابع خارجی به امر صادرات بپردازند
  

باره اینکه آیا اعمال تحریم های جدید تاثیری بر صادرات محصوالت لبنی داشته است، بیان کرد: اگرچه تحریم ها در حوزه باکری در
مثال دولت عراق به لحاظ سیاست مواد غذایی به صورت مستقیم تاثیری ندارند، اما رفتار کشورهای همسایه تغییر می کند. به عنوان

رود کاالی ایرانی به کشورش عکس العمل از خود نشان داده است که این امر تا حدی زیادی منجر عمومی تحریم آمریکا نسبت به و
دوغ شده است به جلوگیری از صادرات ماست و . 

 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه علی رغم شرایط تحریم صادرات پنیر به آمریکا ادامه دارد، افزود: در حجم فعالیت صادرات پنیر 

کا تنها یکی از شرکت های لبنی توفیق داشتند که در شرایط فعلی با وجود اعمال تحریم های جدید، همچنان صادرات پنیر به به آمری
 .آمریکا ادامه دارد

  
میلیون دالر به آمریکا صادر شده است ۴۸۵هزارتن پنیر با ارزش بالغ بر  220به گفته وی، براساس آمار هشت ماهه گمرک  . 

کارخانه لبنی با اجرای هدفمندی یارانه ۸00لبنی صحت ندارد/ تعطیلی قاچاق محصوالت   
 

باکری با تاکید بر این موضوع که قاچاق محصوالت لبنی صحت ندارد، گفت: با توجه به آنکه تا کنون دولت از هیچ صادرکننده ای به 
اورزی تا این لحظه پیمانی نسپردند، بنابراین محصوالت کش ویژه مواد غذایی تعهد نامه ارزی نگرفته و به عبارتی صادرکنندگان

 .منطقی نیست که بگوییم به سبب شرایط جدید ارزی، صادرکنندگان از مسئله صادرات صرفه نظر کردند و به قاچاق روی آوردند
  

دیگر همچون  اگر ایرادی در کسب و کار رخ داده است، منطقی نیست که آن را به موضوعات :دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد

 .قاچاق که کسی ابعاد آن را نمی داند، نسبت داد
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قاچاق مواد غذایی از جمله محصوالت لبنی را به گفته وی، دستگاه های امنیتی از جمله نیروی انتظامی باید رسما میزان و حجم

ه صنایع لبنی نسبت داده می شودکند. ناگفته نماند که تصور بنده آن است که این موضوعات اتهامات ناروایی است که باعالم . 
 

کرد: با توجه به آنکه کارخانه لبنی با باکری با اشاره به اینکه درخواست کارخانه های لبنی برای شیرخام افزایش پیدا کرده است، بیان
ته است، اما این هزارتن ظرفیت را باال برده اند، از این رو تقاضای آنها برای خرید شیر خام افزایش یاف 2احداث طرح توسعه 

 .افزایش ظرفیت با مجوز های وزارت جهاد، وزارت صمت و دولت اتفاق افتاده است
 

آالت را تهیه کرده است، اظهار کردوی با اشاره به اینکه دولت از صندوق ذخیره ارزی، ارز مورد نیاز ماشین بنابراین مسئوالنی  :

روند روبه رشد مواد اولیه وقوف دارند که مجوز توسعه واحدهای تولیدی را می دهند، قطعا به . 
 

۸00کارخانه های لبنی،  1330کارخانه لبنی خبر داد و افزود: از مجموع  ۸00دبیر انجمن صنایع لبنی از تعطیلی  واحد با اجرای  
هدفمندی یارانه ها تعطیل شدندقانون . 

 
درصد این  1۵درصد و در برخی فصول  10افزود: ساالنه هزارتن اعالم کرد و  20دریافتی شیر کارخانه های لبنی را وی متوسط 

صرف صادرات و مابقی مصرف بازار داخل می شود میزان . 
  

 کارخانه های لبنی همچنان با کسری دریافت شیرخام روبرو هستند/ثبات قیمت کره طی شش ماه اخیر
 

هستند، بیان کرد خام روبروهمچنان با کسری دریافت شیر باکری با اشاره به اینکه کارخانه های لبنی طبق آمار بورس اوراق  :

روبرو هستند که باید این  دریافتتن کارخانه ها با کسری ۵00هزار و  2درصد معادل روزانه  12.۵شرکت لبنی  9بهادار برای 
شود کسری از طریق واردات تامین . 

 
لبنی ات برشمرد و گفت: شیر خشک به عنوان یکی از اقالمدبیر انجمن صنایع لبنی واردات شیر خشک با ارز آزاد را خالف مقرر

 ۴200کره و نهاده های دامی ارز جزو گروه یک کاالهای اساسی به شمار می رود که باید به واردات آن همانند سایر اقالم همچون
مامی محصوالتی که از سوی ستاد یک بام و دو هوا درست کرد چرا که ت به دلیل مخالفت دامداران تومانی اختصاص داد و نمی توان

 .تنظیم بازار قیمت گذاری می شود، باالجبار باید از مقررات تبعیت کند
 

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه قیمت کره از بحران شش ماه گذشته هیچ گونه تاثیری نپذیرفته است، افزود: کره 
اک اختصاص داده می شود، از این رو نوسان قیمت ارز در ماه های اخیر توم ۴200جزو کاالهایی است که به واردات آن ارز 

 .تاثیری بر این بازار نداشته است
 

باکری ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت های جهانی در دو سال اخیر واردات کره یک سوم تقلیل یافته است به طوریکه هم اکنون 
هزار تن کره به کشور وارد می شود ۴0تا  3۸ . 

 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در تامین کره مورد نیاز کمبودی نداریم، بیان کرد: اگرچه میزان واردات کره کاهش یافته است، اما 

 .اکثر چربی شیر داخلی به تولید کره اختصاص می یابد
 

هزارتن  12تا  10ها حاکی از آن است که ساالنه وی در پایان با اشاره به اینکه آمار دقیقی از تولید کره داخل نداریم، افزود: برآورد
 کره در داخل تولید می شود، ضمن آنکه مابقی کسری نیاز کشور با مارگارین یا کره گیاهی جبران می شود

 
 

 

 صنایع غذایی
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 ایران اکونا – 9/10/1397تاریخ : 

 اشباع تولیدی ایران در صنایع غذایی
استانداردهای  دهد که سهم این بخش از اقتصاد مولد و اشتغال در قیاس باکشور نشان میهای موجود از وضعیت صنایع غذایی داده 

توجهی نیستالمللی عدد قابلبین .  
ها و در این راستا رئیس اتاق بازرگانی ایران در جمع تولیدکنندگان صنایع غذایی و بهداشتی خراسان رضوی به بررسی ضعف

های موجود در این بخش ارائه ن پرداخت و همچنین راهکارهایی برای برون رفت از چالشهای موجود در این صنعت پیشراچالش
 .کرد

 اشباع تولید در صنایع غذایی
درصد اشتغال  19/ ۴حاضر صنعت غذایی، شافعی با بیان آماری از وضعیت و سهم صنایع غذایی در اشتغال کشور گفت درحال

شود. رئیس اتاق ایران با های صنعتی مربوط به صنایع غذایی میدرصد از کل کارگاه 1۸کشور را در اختیار دارد و از سوی دیگر 
سالمت»های استناد به آمارهای مذکور تصریح کرد که حوزه » ،« در قعر « های علمی و فناوریتوسعه زیرساخت»و « امنیت غذا

عث شده است فاصله ایران در این حوزه با کشورهای گذاران قرار دارد. به گفته شافعی این الگو باریزان و سیاستجدول برنامه
های پیشرفته دنیا روز به روز بیشتر شود و همچنین فضای تولید و صادرات این رسته از محصوالت تحت تاثیر کج کارکردی

انباشتگی »له های غیرکارشناسی و تصمیمات دیرهنگام دچار افول شده است. از سوی دیگر به اعتقاد تحلیلگران مساموجود، سیاست
ای که باعث شده شود، مسالههای موجود در بخش صنایع غذایی محسوب مییکی دیگر از چالش« و اشباع در بخش تولید موادغذایی

دهد که های متعددی تاسیس شود که حتی در شرایط عادی توجیه اقتصادی ندارند؛ شواهد و آمارها در این زمینه نشان میاست واحد
های بسیار پایین مشغول فعالیت هستند. اما از منظر اند یا با ظرفیتهای انباشت شده به تعطیلی کشیده شدهاز واحد توجهیبخش قابل

های مختلف محروم کرده است. بر این اساس مندی از مزیت، صنایع غذایی را از بهره«هاگذاریعدم ثبات در سیاست»صادراتی نیز 
عنوان تواند بهعنوان جزئی وابسته از زنجیره کشاورزی میست که فعال کردن صنایع تبدیلی بهرئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد ا

گذاران قرار گیردهای این بخش موردتوجه سیاستراهکاری برای بهبود کارکرد شافعی همچنین بر اتخاذ راهبردهای کالن در این  .

وری آب، اصالح الگوی کشت، توجه به برنامه آمایش یت و بهرههای نوین آبیاری، مدیرحوزه تاکید کرد و گفت: اجرای سیستم
 تواند ما را در این مسیر کمک کند و صنعت غذاییمندی از تجارب کشورهای موفق، میای و بهرهسرزمین در رویکردهای توسعه

های موجود دور کندرا از چالش . 
و تصریح کرد که اکنون سهم ایران از صادرات این بخش حدود  شافعی همچنین به سهم صادراتی بخش صنایع غذایی در کشور اشاره

صنایع غذایی را به خود اختصاص  میلیارد دالری از صادرات  ۸00که کشورهای منطقه، سهمی میلیارد دالر است؛ درحالی ۵
و از سوی دیگر نیز تصمیمات های موجود و بالقوه صنایع غذایی غفلت شده رسد که از ظرفیتنظر میاند. به اعتقاد فعاالن بهداده

هایی را به فعاالن این عرصه وارد آورده استیکباره و عجوالنه خسارت . 
آید و به همین دلیل، فعاالن و پژوهشگران این عرصه شمار میطور کلی صنعت غذا، یکی از محورهای اساسی توسعه کشورها بهبه

های کلیدی عنوان یکی از اولویتو راهبردهای کالن اقتصادی به ین بودجهمعتقدند موضوع امنیت و سالمت غذایی باید در روند تدو
های صنعت تلقی کرد که ارتباط مستقیمی با ترین بخشتوان یکی از مهمگذار قرار گیرد. صنایع غذایی را میمورد توجه سیاست

شمار های اساسی این عرصه بهی یکی از چالشامنیت غذایی دارد و از سوی دیگر همگام نبودن افزایش جمعیت و کمبود منابع غذای
شود و از سوی دیگر میلیون تن در سال برآورد می 100رود. براساس آمارها میزان تولید محصوالت کشاورزی در کشور حدود می

ویه دست آمده است. از این زاسهم محصوالت کشاورزی ایران از تولید محصوالت کشاورزی حدود یک درصد کشورهای دنیا به
و « افزایش ارزش افزوده»، «افزایش صادرات»، «زاییاشتغال»، «ایجاد و توسعه صنعت غذا»ضروری است که  جلوگیری از »

گذار قرار گیردهای سیاستدر اولویت« ضایعات محصوالت کشاورزی به اعتقاد ناظران قرارگیری صنایع غذایی در میان  .

عنوان صنعتی تاثیرگذار برای دهد این صنعت بهی از دالیلی است که نشان میصدرنشینان اخذ جواز تاسیس صادره همواره یک
گذاران قرار داده است؛ فعاالن اقتصادی هایی که این صنعت پیش روی سرمایهگذاران مطرح بوده است. اما با وجود جذابیتسرمایه

 .در این بخش معتقدند که این صنعت پیشران گرفتار طیف وسیعی از مشکالت است
های صنایع غذایی و های خود درباره موانع موجود در راه توسعه بخشاما رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخشی از صحبت

های کشاورزی و صنایع غذایی عنوان کرد که به کشاورزی، ضمن انتقاد از رویکردهای موجود در تخصیص اعتبارات به بخش
، مانده تسهیالت تخصیص داده شده از سوی شبکه بانکی به بخش کشاورزی و 9۶ال تا پایان س ۸۵استناد آمارهای موجود، از سال 

های کشور مورد صنایع غذایی تنزل یافته است. به اعتقاد شافعی این اتفاق به این معنا است که صنعت غذا و کشاورزی در برنامه
اشاره کرد. به « شباع در بخش تولید موادغذاییانباشتگی و ا»غفلت قرار گرفته است. شافعی همچنین در بخش دیگری به موضوع 

هایی است که در شرایط عادی توجیه اقتصادی گفته وی یکی از مشکالت موجود در زمینه انباشتگی تولید مواد غذایی، ایجاد واحد
شان مشغول فعالیت اقعیاند یا با کمتر از میزان ظرفیت وچراکه بسیاری از این واحدها تعطیل شده برای فعالیت آنها وجود ندارد،
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هستند. شافعی همچنین به سهم صادراتی بخش صنایع غذایی در کشور اشاره کرد. وی در این باره اظهار کرد اکنون سهم ایران از 
۸00که کشورهای منطقه، سهمی میلیارد دالر است درحالی ۵صادرات این بخش حدود  میلیارد دالری از صادرات صنایع غذایی را  

اند. شافعی یکی دیگر از نقاط ضعف مهم در این صنعت را کمرنگ بودن تصمیمات کارشناسی دانست. بر این ختصاص دادهبه خود ا
های موجود و بالقوه صنایع غذایی غفلت شده و از سوی دیگر هم تصمیمات یکباره و عجوالنه رسد که از ظرفیتاساس به نظر می

های مختلفی از جمله ممنوعیت صادراتی هایی که خود را در قالبورده است؛ زیانهایی را به فعاالن این عرصه وارد آخسارت
تاثیر قرار داده است. همچنین از منظر محصوالت غذایی نشان داده و فضای تولید و تجارت این رسته از محصوالت را تحت

ها محروم کرده است. رئیس اتاق ایران تمندی بسیاری از مزی، اقتصاد را از بهره«هاگذاریعدم ثبات در سیاست»صادراتی، 
عنوان راهکاری برای بهبود تواند بهعنوان جزئی وابسته از زنجیره کشاورزی میتصریح کرد فعال کردن صنایع تبدیلی به

ر را گذاران واقع شود. رئیس اتاق ایران همچنین سهم صنایع غذایی از مجموع اشتغال کشوهای این بخش مورد توجه سیاستکارکرد
های درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد و از کل کارگاه 19/ ۴حاضر صنعت غذایی ضعیف عنوان کرد. به گفته وی درحال

درصد مربوط به صنایع غذایی هستند 1۸صنعتی  . 
های ایران در تولید محصوالت غذاییمزیت  

و صادرات مواد غذایی اشاره کرد. بر این اساس شرایط آب های ایران در تولید های خود به مزیتشافعی در بخش دیگری از صحبت
های متعددی را برای بخش صنایع غذایی فراهم آورد؛ بنابراین با و هوایی کشور، یکی از متغیرهایی است که توانسته است مزیت

س اتاق ایران درعین حال به المللی وجود دارد. رئیدست آوردن جایگاهی مطلوب در بازارهای بیناستناد به همین مزیت امکان به
حاضر، این بحران رو به رشد است و ضرورت دارد تا رویکردها و تاثیرات بحران آب در این صنعت اشاره کرد و گفت: درحال

ای تعریف شود که بتوان این بحران را مهار کرد. به گفته وی تداوم این وری آب، به گونههای کشور در حوزه مدیریت و بهرهسیاست
تواند صنایع غذایی ایران را با کمبود محصوالت، مواد اولیه و در نتیجه گرانی محصول مواجه کند. وی در ادامه بر اتخاذ لش میچا

وری آب، اصالح الگوی کشت، های نوین آبیاری، مدیریت و بهرهراهبردهای موثر در این حوزه تاکید کرد و گفت: اجرای سیستم
تواند ما را در این مسیر کمک مندی از تجارب کشورهای موفق، میای و بهرهدر رویکردهای توسعه توجه به برنامه آمایش سرزمین

ها با مشکل تامین های موجود دور کند. شافعی اضافه کرد: خراسان رضوی در صورتی که واحدمان را از چالشکند و صنعت غذایی
ی برای صنایع غذایی کشور باشدکننده بسیار قوتواند تامینمواد اولیه مواجه نشوند، می حاضر نیز برای شافعی اضافه کرد: درحال .

بندی صنایع غذایی با مشکالتی مواجه هستیم که بیشتر مشکالت این بخش متوجه تجارت خارجی کشور است و دلیل آن هم بعضا بسته
گیردالساعه نشات میاز تصمیمات خلق . 

 لینک خبر 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صنایع غذایی 
 جوان  باشگاه خبرنگاران – 12/10/1397تاریخ : 
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  گردد/کشت فراسرزمینی گندم مد نظر ما نیستدرصد کیفیت نان تولیدی به مواد اولیه باز می 35
کیفیت نان به مواد اولیه و مابقی مربوط به فرآیند تهیه خمیر، پخت، تخمیر مناسب و سبوس گیری  درصد 3۵یک مقام مسئول گفت: 

  .است
گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

درصد نان های کشور از نوع نان های پهن هستند، اظهار کرد: بر  9۵، با اشاره به اینکه بیش از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
 .این اساس اکثر گندم های تولید داخل انطباق الزم با گندم تولید نان های پهن را دارند

د سال اخیر هر از گاهی مباحثی مربوط به بی کیفیتی گندم تولید داخل به بهانه واردات مطرح می شد، اما هم اکنون وی افزود: در چن
 .به سبب آنکه قیمت گندم جهانی بیش از نرخ داخلی است، دیگر صحبتی از بی کیفیتی گندم تولیدی در این میان نیست

نان تولیدی به مواد اولیه، دانه و آرد باز می گردد، گفت: مابقی بحث کیفیت نان درصد کیفیت  3۵این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
 .مربوط به فرآیند تهیه خمیر،پخت، تخمیر مناسب، سبوس گیری و سایر پارامترها در چرخه بعد از مصرف است

جوابگوی کل تقاضای مصرفی کشور است اقلیم کالن تولید می شود، از این رو ۴اسفندیاری پور ادامه داد: با توجه به آنکه گندم در  . 
مجری طرح گندم با انتقاد نسبت به اظهارات برخی افراد مبنی بر بی کیفیتی گندم تولیدی، بیان کرد: مگر اجداد ما دنبال تامین گندم از 

نیست خارج از کشور بودند که امروز بعضا چنین ادعاهایی مطرح می شود که گندم تولیدی از کیفیت الزم برخوردار . 
وی با اشاره به اینکه برخی مزارع گندم در دشت های کشور با بهترین مزارع گندم دنیا برابری می کند، افزود: افزایش تولید در سال 

 .های اخیر ناشی از اقدامات فنی و افزایش تولید در هکتار بوده است بی آنکه سطح زیر کشت افزایش یابد
برنامه ای برای کشت فراسرزمینی گندم نداریمکیفیت گندم تولید داخل ارتقا یافت/  

مشاور وزیر جهاد کشاورزی از ارتقای کیفیت گندم در سال های اخیر خبر داد و گفت: در سال گذشته وضعیت سن زدگی در مزارع 
 .به کمتر از سه دهم درصد رسید که این امر نشان دهنده افزایش کیفیت گندم تولیدی است

ال به سال ارقام جدید و کیفی در گندم معرفی می شوند، افزود: با توجه به افزایش تنوع ارقام و بهینه شدن وی با اشاره به اینکه س
تا  10.9۶هزار نمونه خریداری شده توسط بازرگانی دولتی در دامنه  13مصرف کود، متوسط پروتئین در سال گذشته از حدود 

طوبت گندم تولیدی استبود که این امر بیانگر کیفیت مطلوب و کاهش ر 13.97 . 
درصد اعالم کرد و افزود: این درحالی است که متوسط رطوبت گندم های اروپایی  7.۴۴وی متوسط رطوبت گندم تولیدی کشور را 

درصد نیست 10کمتر از  . 
تولید گندم جزو اسفندیاری پور درباره اینکه برنامه ای برای کشت فراسرزمینی گندم نداریم، اظهار کرد: علی رغم تصور افراد، 

محصوالت کم آب بر به حساب می آید چرا که بخش عمده دوره رشد و نمو خود را در فصل پاییز، زمستان و اوایل بارندگی های 
 .بهار می گذراند

میلیون متر مکعب آب با همین بارندگی ها در کشت گندم صرفه جویی شد چرا  ۶00تا  ۵00به گفته مجری طرح گندم، امسال حدود 
مزارع گندم با آب باران سبز شدند که . 

میلیون  2هزار هکتار تا  900وی با اشاره به اینکه دوسوم کشت گندم کشور دیم و وابسته به آب سبز است، بیان کرد: یک میلیون و 
 .هکتار کشت گندم آبی است که از آبیاری استفاده می کند
ل کشت محصوالت آب بر هستیم، افزود: در کشت فراسرزمینی تولید وی با اشاره به اینکه در کشت فراسرزمینی بیشتر به دنبا

محصوالتی همچون ذرت و برنج به دلیل آب بر بودن مد نظر است، حتی با انتقال کشت چغندر قند بهاره به پاییزه، کشت 
نده واردات شکر به صفر فراسرزمینی این محصول مورد توجه دولتمردان نیست چرا که با ادامه این رویکرد در یک الی دو سال آی

 .می رسد
 توسعه بخش کشاورزی نیازمند حمایت حمایت های جدی تری است

مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت مکانیزاسیون در بخش گندم اظهار کرد: طی چند سال اخیر، در بخش ماشین 
درصد برای توسعه مکانیزاسیون در اختیار کشاورزان  ۸1تا  1۵هزار میلیارد تومان تسهیالت با بهره  ۶تا  ۵.۵آالت کشاورزی 

کمباین نو با انواع دنباله بندها وارد  ۶00هزار و  2هزار دستگاه تراکتور و  ۸0قرار گرفت که به سبب استقبال کشاورزان بیش از 
 .مزارع شد و به توسعه مکانیزاسیون کشور کمک شایانی کرد

تامین کودهای شیمیایی و بذور تا حدودی یارانه به کشاورزان پرداخت شد، گفت: البته توسعه  وی با اشاره به اینکه در بخش تدارک و
سال حمایت جدی از بخش صورت گیرد، بی شک به  10بخش کشاورزی نیازمند حمایت های جدی تری است به گونه ای که اگر 

 .رشد و توسعه مطلوبی دست می یابیم

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6783041/۳۵-درصد-کیفیت-نان-تولیدی-به-مواد-اولیه-باز-میگرددکشت-فراسرزمینی-گندم-مد-نظر-ما-نیست
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

ام کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا ابتدا بخش کشاورزی را توسعه دادند، افزود: با توجه به آنکه اسفندیاری پور با اشاره به اینکه تم
بخش کشاورزی در امنیت غذایی کشور تاثیر بسزایی دارد، از این رو باید حمایت جدی تری از بخش صورت گیرد تا تولید 

 .محصوالت کشاورزی منجر به رونق صنایع باالدستی شود
با وجود آنکه حرکت به سمت و سوی کشاورزی صنعتی و دقیق یک الزام به شمار می رود، از این رو الزمه تحقق این به گفته وی، 

امر توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی، خارجی و دولتی است که می تواند بر پایداری، امنیت غذایی و کشاورزی صنعتی کمک 
 .کند

ای در امنیت غذایی کشور دارداستمرار قیمت تضمینی گندم نقش تعیین کننده   
اسفندیاری پور در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت قیمت تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی، قیمت 

ن تضمینی گندم باید به صورت جدی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری به تولید ای
 .محصول راهبردی و اساسی که نقش تعیین کننده ای در امنیت غذایی کشور دارد، بپردازند

مجری طرح گندم ادامه داد: در شرایط کنونی، حمایت دولت یا مجلس در کالن در تامین وجه گندم از کشاورز نیست، چرا که تامین 
ساب کشاورز می گذارندوجه گندم نوعی یارانه به مصرف کننده است در حالیکه آن را به ح . 

تومان گندم به کارخانه های آرد تحویل داده می شود تا قیمت نان مصرف کننده پایین نگه داشته  ۶۶۵وی در ادامه افزود: هم اکنون 
 .شود، این درحالی است که منت آن را سر کشاورز می گذارند و می گویند یارانه نان می دهیم

هزار  ۸، بیش از 9۸ه یارانه نان به مصرف کننده داده می شود نه کشاورز، گفت: در قانون بودجه این مقام مسئول با اشاره به اینک
میلیارد تومان یارانه آرد و نان برای مصرف کننده در نظر گرفتند که با این وجود نباید برای کشاورز محدودیتی بگذاریم تا بتواند 

که آیا می توانیم نیاز خود را وارد کنیم؟ محصولش را در بازارهای جهانی بفروشد و بعد ببینیم  
وی ادامه داد: در سه سال اخیر، تالش کشاورزان موجب شد تا کشور از واردات گندم بی نیاز شود، در حالیکه اگر در شرایط کنونی 

اطر باید گتدمکاران تحریم، سیلوها پر از گندم نبود، این امر تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور به شمار می رفت که به همین خ
 .کشور مورد حمایت مستمر قرار گیرند تا آسوده خاطر بتوانند به تولید بپردازند

در شرایط فعلی، قیمت تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید باید از  :وی با تاکید بر ضرورت استمرار خرید تضمینی گندم گفت

ی کشاورزان، آنها با دلگرمی بیشتری به امر تولید بپردازندکشاورزان ادامه داشته باشد تا با جلب رضایت درون . 
تا  10.۵به مجلس رفته است از نمایندگان انتظار می رود که حداقل برای خرید  9۸به گفته اسفندیاری پور، هم اکنون که بوجه سال 

ه کشاورزان انجام شودبودجه الزم را ببینند تا پرداخت ها به موقع ب 9۸_ 97میلیون تن گندم در سال زراعی  11 . 
به بعد ردیف  9۴به بعد در بودجه گفت: متاسفانه از سال  9۴مجری طرح گندم با انتقاد از حذف ردیف اعتباری گندم از سال 

اعتباری گندم در بودجه حذف شده است که از نمایندگان مجلس تقاضا داریم، هم اکنون که قانون بودجه در صحن علنی مجلس است 
ربن محصول که در امنیت غذایی کشور نقش بسزایی دارد، ردیف اعتباری جداگانه در جهت حمایت از کشاورزان در برای مهم ت

 .نظر بگیرند
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به اجرای پروژه های فنی گندم، پایداری و عمق بخشیدن به تولید باید برای مهم ترین محصول 

ه در بودجه ایجاد شودزراعی باید ردیف اعتباری جداگان . 
 ر لینک خب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6783041/%DB%B3%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 
 صنایع غذایی 

 ایرنا  – 10/10/1397تاریخ : 

 کیفیت انواع نان یک درصد بهتر شد
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از ارزیابی ماهانه کیفیت نان در خبازی های سراسر کشور خبر داد و گفت:  -ایرنا -تهران

کیفیت نان نسبت به مدت مشابه پارسال یک درصد بهبود یافته استبر اساس آخرین بررسی که آذر ماه گذشته انجام شد،  . 
روز دوشنبه در نشست خبری با تشریح عملکرد این سازمان در بخش خرید « یزدان سیف»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

 ۸00هزار و  2با نمونه گیری از  تضمینی، تامین و تنظیم بازار کاالهای اساسی درباره ارزیابی کیفیت نان افزود: در این بررسی که
از معیار  ۸6.9واحد نانوایی انجام شد، نان سنگک با کسب نمره   .توانست در صدر قرار گیرد 100

امتیاز کسب کردند که در مجموع کیفیت نان یک  ۸3و نان تافتون  ۸۴، نان لواش ۸۵به گفته وی، در این رتبه بندی نان بربری 
 .درصد بهتر شده است

میلیون لایر تسهیالت  150یح کرد: با همکاری بانک سپه برای نوسازی نانوایی ها قرار است به ازای هر واحد نانوایی وی تصر
میلیارد لایر از این تسهیالت پرداخت شده است 151پرداخت شود که تا آبان ماه امسال نزدیک  . 

ن تاثیرگذار است، گفت: از بانک سپه تعجیل در بررسی پرونده ها سیف با بیان اینکه تجهیز نانوایی ها در بهره وری و کیفیت تولید نا
 .و تسهیل در تشکیل پرونده مراجعان را خواستاریم

د شومیلیارد تومان یارانه پرداخت می 145ود هشت هزار و معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: ساالنه برای تامین نان مردم حد
هزار میلیارد تومان از منابع عمومی تامین می شود؛ بخشی  2قانون بودجه،  14میلیارد تومان آن از محل تبصره  145هزار و  6که 

 .نیز از طریق اوراق مشارکت تامین خواهد شد
این است که قیمت نان برای مصرف کنندگان افزایش پیدا نکند وی اظهارداشت: پرداخت این یارانه برای . 

 
 عملکرد مراکز خرید تضمینی ارزیابی می شود  **

افزود: در نظام جدید خرید تضمینی گندم با در نظر گرفتن  97-9۸ریزی خرید تضمینی گندم در سال زراعی  نامهرباره برسیف د
هش هزینه های دولت برای ارتقای کیفیت و ذخیره سازی و تامین منابع گردش مالی رفاه کشاورزان برای تحویل محصول کیفی، کا

 .پروژه تالش داریم محصول کیفی تری به دست مصرف کنندگان برسانیم
وی اضافه کرد: با رصد و ارزیابی عملکرد خرید و مراکز خرید تضمینی سال گذشته، از اواسط بهمن ماه امسال نیز با ارایه 

فیت، تجهیزات، اعتبار سنجی مالی مراکز خرید تضمینی برای سال آینده مورد ارزیابی قرار می گیردفراخوانی کی . 
درصد ارزش کاالی خریداری شده به صورت نقدی به کشاورزان  50وی اظهار داشت: سال گذشته در فرایند خرید تضمینی گندم 

روز توسط بانک کشاورزی پرداخت شده است 45بین یک ماه تا پرداخت شد و بقیه مبلغ پس از ثبت در سامانه با فاصله زمانی  . 
روز تاخیر  36تا  2۸به گفته وی، در برخی ماه ها به دلیل افزایش حجم خرید تضمینی گندم به دلیل تامین منابع به طور متوسط بین 

 .در پرداخت داشته ایم
 

 هزارتن انواع دانه های غیرروغنی خریداری شد 385 **
هزار  3۸۵گردان، هزار تن سویا، کلزا و آفتاب ۵۸بالغ بر  9۶-97کت بازرگانی دولتی ایران گفت: در سال زراعی مدیرعامل شر

میلیون لایر به حساب کشاورزان پرداخت شد ۵00هزار و  10تن انواع دانه غیرروغنی از کشاورزان خریداری و  . 
تومان و  3950تومان، روغن پالم به  3۸50روغن خام سویا به قیمت مصوب  وی افزود: برای آرامش بازار، قیمت هر کیلوگرم

تومان ارایه می شود 3700روغن آفتابگردان با قیمت  . 
هزارتن ذخایر استراتژیک روغن گردش داشته است 200به گفته سیف، از ابتدای سال تاکنون نزدیک  . 

 
** رونمایی می شودسامانه جدید خرید و فروش آرد برای جلوگیری از قاچاق   

ای بودن قیمت نان و جلوگیری از قاچاق گندم، بنا به تصمیم دولت سامانه خرید و معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: به دلیل یارانه
شودماه امسال رونمایی میفروش آرد به خبازی ها، آزادپزها صنف و صنعت، در بهمن  . 

دهد که ای گذشته باعث افزایش قاچاق گندم شده است، گفت: این سامانه اجازه میر سالهوی با بیان اینکه پرداخت یارانه به نان د
ددهند، انجام شوها میها تنها متناسب با آردی که آنها به نانواییفروش گندم به کارخانه . 

طور ه امسال بهمار بهمنهای کشور اجرایی شده و قرار است داین سامانه به صورت آزماشی در یکی از استان :سیف اضافه کرد
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د که پایانی بر قاچاق و کاهش اختالف قیمت گندم داخلی و خارجی باشدکامل از این سامانه رونمایی شو . 
روز گذشته  10نام شده است، گفت: در هزار صنف نانوایی و آزادپز در این سامانه ثبت 2۵ کارخانه آرد و ۴00وی با بیان اینکه 

هزارتن مورد تایید قرار گرفته و بخشی از آن در  55ر این سامانه ثبت سفارش شده که از این میزان هزار تن درخواست آرد د ۵۸
 .حال نقل و انتقال است

 
20حذف  **  هزار تن برنج فاسد تکذیب شد 

20سخ به ادعای یکی از مسئوالن درخصوص حذف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پا ر انبارهای هزار تن برنج فاسد د 
انی که یک شرکت دارای گردش ساالنه شرکت بازرگانی دولتی ایران، آن را رد کرد و گفت: زم گندم، یک میلیون میلیون تن  20 

 .تن برنج و یک میلیون تن روغن خام است، به طور حتم در این فرایند دورریز وجود دارد اما هرگز چنین رقمی نبوده است
ا تجهیز کردیم تا میزان دورریزی و پرت کاالها به حداقل برسدمیلیارد تومان انبارها ر 35تخصیص وی اظهارداشت: امسال با  . 

وی ادامه داد: در دولت گذشته استاندارد مشخصی در زمینه فلزات سنگین و تاریخ مصرف برای واردات کاالهای اساسی نداشتیم، که 
سازمان ملی استاندارد همه برنج هایی که در گذشته در انبارها موجود بود  در دولت یازدهم با تصویب حد مجاز فلزات سنگین توسط

را با استانداردهای جدید مطابقت دادیم که بخشی از این محصوالت به دلیل داشتن فلزات سنگین غیرمجاز از چرخه مصرف انسانی 

 .خارج شد تا به مصارف حیوانی برسد
 

 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی

 ایرنا  – 12/10/1397تاریخ : 

 سالیانه چهارمیلیارد شاخه گل و گلدان زینتی درکشور تولید می شود
هان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی گفت: ساالنه چهار میلیارد شاخه گل و مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیا -ایرنا  -دزفول 

 .گلدان زینتی در مناطق مختلف کشور تولید می شود

غالمرضا تقوی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در دزفول افزود:بیش از هفت هزار هکتار از زمین های 

ب و کار اختصاص یافته استزیر کشت بخش کشاورزی کشور به این کس . 
میلیون دالر ارزآوری شد 24وی ادامه داد: پارسال در زمینه صادرات گل و گیاهان زینتی  . 

هزار بهره بردار در زمینه گل و گیاهان زینتی در کشور اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از  1۸تا  15وی به وجود بین 

گیاه است تامین ارز و صادرات بخش کشاورزی در حوزه گل و . 
میلیون دالر  12تا  10میلیون دالر در زمینه گل و گیاهان زینتی در مقابل  24تقوی افزود: با توجه به ارز آوری 

 .واردات، تراز تجاری در حوزه گل و گیاهان زینتی مثبت بوده است
ل هایی که نیازمند تسریع وی به بیان مشکالت حوزه گل و گیاهان زینتی در کشور پرداخت و بیان کرد: برخی از پروتک

 .در صادرات هستند باید به سرعت تدوین شوند و مذاکراتی با کشورهای هدف در حال انجام است
وی افزود: امیدواریم با حفظ وضع موجود بازار هدف در سال های آینده و تکمیل زیرساخت های الزم به ویژه احداث 

گل و گیاهان زینتی توفیقاتی حاصل شودپایانه های صادراتی گل و گیاه، در زمینه بازار  . 
بازار هدف گل و گیاهان زینتی  :مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد

اوکراین، گرجستان، ترکمنستان، پاکستان و همسایگان جنوب ایران هستند و بیشترین میزان صادرات به کشور عراق انجام 

که هم اکنون مشتریان خوبی هستند و می توانند پلی ارتباطی با کشورهای اروپایی باشند می شود . 
تحوالت ارزی مانند بقیه حوزه ها در حوزه گل و  :وی درخصوص تاثیر تحریم ها در صادرات گل و گیاه نیز گفت

ستند موضوع را کنترل کنندگیاهان زینتی نیز تاثیر داشته است البته تولیدکنندگان با ارایه راهکارهایی توان . 
وی افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، گل و گیاه به صادرات متکی است که اگر این جایگاه صادرات تقویت 

 .شود بخش گل و گیاه رشد قابل توجهی خواهد داشت
 لینک خبر 
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 گیاهان  صنعتی  گل و
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/10/1397تاریخ : 

  توسعه گلخانه ها تنها راه عالج کشور از مشکالت کم آبی
کشور از بحران کم آبی را توسعه گلخانه ها دانست و گفت: این امر در ایجاد مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی راه عالج 

  .اشتغال و توسعه صادرات تاثیر بسزایی دارد
صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اشرف منصوری مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

، با اشاره به اینکه اقدامات در حوزه گلخانه با سال های گذشته قابل قیاس نیست اظهار کرد: با اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
چند برابری تولید و ایجاد  ها با هدف بهره برداری مصرف آب، افزایشهای صورت گرفته، موضوع توسعه گلخانهتوجه به پیگیری
های اخیر مورد توجه جدی دولتمردان قرار گرفتاشتغال در سال . 

1۵وی افزود: طی چهل سال اخیر در راستای افزایش بهره وری مصرف آب  هزار هکتار گلخانه در کشور احداث شد. ناگفته نماند  
 .که نیمی از این سطح در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است

های اصلی اقتصاد مقاومتی در وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: بر این اساس ها را یکی از سیاستمنصوری توسعه گلخانه
های کشاورزی به صورت ویژه این موضوع را در دستور کار خود قرار داده استمعاونت امور باغبانی و شرکت شهرک . 

کشور از کم آبی، ایجاد اشتغال و توسعه تجارت و صادرات را احداث  های کشاورزی، راه عالجمدیر عامل شرکت شهرک
رود که جهش چشمگیری در های جدید دانست و افزود: با کمک استانداران، همت سرمایه گذاران و مسئوالن استانی انتظار میگلخانه

ها داشته باشیمتوسعه گلخانه . 
طش زمین های کشاورزی/ خبری از ریسک کشاورزی در گلخانه نیستتوسعه گلخانه ها راهی برای پایان ع :بیشتر بخوانید  

ای بیان کرد: بر مبنای نرخ امروز به طور متوسط برای احداث های گلخانهوی درباره آخرین وضعیت سرمایه گذاری در ایجاد واحد
باالی توسعه گلخانه ها در کشور را  اهمیت  میلیارد تومان هزینه صورت گرفته است که این حجم سرمایه گذاری 2هر هکتار گلخانه 

دهدنشان می . 
 10ها در بخش کشاورزی گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور، افزایش منصوری در پایان با اشاره به تاثیر احداث گلخانه

نفر اشتغال  10مچنین ایجاد برابری تولید و ه 12تا  10برابری بهره وری آب در فضای گلخانه نسبت به فضای آزاد، افزایش  12تا 

رودها به شمار مینفر غیر مستقیم به ازای هر هکتار از دیگر مزایای توسعه گلخانه 20مستقیم و  . 
 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی 
 ایرنا  – 9/101/1397تاریخ : 

رسدبرداری میگل و گیاه اسالمشهر تا پایان سال به بهره پایانه  
مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به ساخت پایانه گل و گیاه شهرستان اسالمشهر گفت: فاز نخست این  -ایرنا -تهران

رسد برداری کامل میبهرهپروژه در حال حاضر به طور رسمی فعال است و تا پایان سال به  
های بخش کشاورزی زارش خبرگزاری ایرنا، کریم ذوالفقاری امروز)یکشنبه( در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به پروژهبه گ

در زمینه اقتصاد مقاومتی در استانداری تهران اظهار داشت: در بخش کشاورزی تمام تعهدات اجرا شده و استان تهران یکی از 
های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی استها در پیشبرد پروژهبهترین استان . 

های هکتار گلخانه در استان افتتاح شد همچنین در زمینه زنجیره تولید که یکی از سیاست 200وی بیان کرد: در بخش گلخانه بیش از 
مناسب برای استان تواند بازار فروش اقتصاد مقاومتی است پایانه فروش محصوالت کشاورزی در شهرستان پیشوا افتتاح شده که می

 .باشد
 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/10/1397تاریخ : 

  های زیرزمینی همچنان منفی استهای خود باشند/ تراز آبداران مراقب دمای گلخانهگلخانه
ها داران مناطق جنوبی کشور مراقب دمای گلخانهشود گلخانهیک مقام مسئول گفت: باتوجه به کاهش دمای صبحگاهی توصیه می

  .باشند
صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار مسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش سازمان هواشناسی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

ها در بسیاری از مناطق شمالی کشور خبر داد و گفت: از روز گذشته بارش ها به ویژه در نیمه، از آغاز بارشخبرنگاران جوان
 .کشور آغاز و تا پایان هفته ادامه دارد

وی با اشاره به اینکه طی هفته جاری دمای هوا نسبت به نرمال در بسیاری از مناطق کمتر است، افزود: با توجه به کاهش دما به 
های تازه متولد های خود برقرار کنند تا برهدهیم که کشیک شبانه را در واحدران هشدار میزیر صفر در بسیاری از مناطق به دامدا

 .شده از کاهش دمای هوا تلف نشوند
ای به گلخانه داران بیان کرد: گلخانه داران کشور به ویژه مناطق جنوبی به سبب کاهش دما صبحگاهی باید مراقب حقیقت در توصیه

شند و همواره سوخت الزم را تهیه کنند چرا که کاهش سرمای صبحگاهی ممکن است به محصوالت جالیزی های خود بادمای گلخانه
 .در این مناطق آسیب جدی وارد کند

های هواشناسی در مناطق جنوبی به ویژه جیرفت، همدان، جنوب استان مدیرکل شبکه پایش هواشناسی ادامه داد: با استقرار ایستگاه
صدد پایش و اطالع رسانی الزم به کشاورزان و دامداران منطقه هستیمکرمان و هرمزگان در . 

برگی نرسیده است که در برابر  ۸تا  ۶های کلزا در مناطق شمالی کشور به مرحله ای به کلزاکاران افزود: اگر برگوی در توصیه
خسارت نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام  شود که برای جلوگیری از بروزسرما مقاوم باشند، از این رو به کشاورزان توصیه می

 .کنند
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بسته محصول پسته تا اوایل بهمن در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت، بیان کرد: سازمان 

بسیاری از مناطق  ای است تا درهای پسته خیز در حال آماده سازی بستههواشناسی براساس نیاز سرمایی محصول پسته در استان
های الزم را به کشاورزان بدهدکشور بر حسب آن اطالع رسانی و هشدار . 

های اخیر ندارد، های نرمال پاییز تاثیری در جبران خشکسالیحقیقت در پایان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه بارش
های زیرزمینی و هیدرولوژیک را تامین کند چرا ند کمبود منابع آبتواهای نرمال فصل پاییز به هیچ عنوان نمیتصریح کرد: بارش

های زیر زمینی منفی استکه در برخی مناطق تراز آب . 
 لینک خبر 
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 9/10/1397تاریخ : 

شود تومان تعیین می 1۷00قیمت تضمینی گندم در بودجه   
اد، رئیس مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس نفره وزیر جه ۴عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از جزئیات جلسه 

تومان تعیین شود 1700کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد که توافق شده قیمت خرید تضمینی گندم در بودجه،  .  
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اعالم کرد: قرار است نرخ خرید تضمینی گندم در بودجه سید راضی نوری در گفت

تومان منظور شود 1700مسال کیلویی ا .  
ای که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در جلسه

تومان تعیین  1700وزیر جهاد کشاورزی و علی الریجانی رئیس مجلس داشتند، توافق شد قیمت خرید تضمینی گندم در بودجه امسال 
دشو . 

به گزارش فارس، اگر چه این نرخ هنوز در بودجه نیامده و تصویب نهایی نشده است اما مفهوم این گفته این است که قیمت گندم در 
تومان افزایش یافته است 1700سال زراعی جاری به  . 

مان مطرح شد. پس از تو 1۶00تومان افزایش  120تومان و پس از آن با  1۴۸0نرخ تضمینی گندم ابتدا توسط شورای اقتصاد 
تومان  1700کاران، کارشناسان و بسیاری مسئوالن داشتند، ظاهراً دولت تصمیم گرفته است قیمت گندم را به اعتراضاتی که گندم

 .افزایش دهد
 لینک خبر 
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 م گند
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/10/1397تاریخ : 

  دار توزیع شدذر گندم یارانههزار تن ب 4۷5میلیون تن گندم در سال زراعی جاری/  13.5بینی تولید پیش
هدفگذاری شده است 97-9۸میلیون تن گندم برای سال زراعی  13.۵مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید حدود  .  

پور مجری طرح گندم ورزی، اسماعیل اسفندیاری، به نقل از وزارت جهاد کشاگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
بینی شده که عالوه بر تامین میلیون تن گندم پیش 1۴تا  13.۵وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: برای سال زراعی جاری تولید 

 .نیازهای داخلی، برای ذخیره استراتژیک هم خواهد بود
ز آرد خبازی ها، بخش صنف و صنعت، ماکارونی، بذر و سایر وی، مجموع تقاضاهای گندم کشور در بخش های مختلف اعم ا

میلیون تن اعالم کرد13.۵تا  13.2فرآورده ها را  . 
مجری طرح گندم افزود: برنامه کشت و تولید گندم در سال زراعی جاری به استان های کشور ابالغ شده و با مجموعه اقدامات فنی 

تولید از طریق بهره وری هستیمکه انجام داده ایم به دنبال افزایش عملکرد  . 
آخرین آمارها از استان های کشور نشان می دهد تا  :اسفندیاری پور درباره سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری اظهار کرد

م با هزار هکتار اراضی زیر کشت رفته و امیدواری ۸۵0آذر ماه امسال از دو میلیون هکتار برنامه کشت گندم آبی، یک میلیون و  2۸
 .تکمیل و دریافت آمار نهایی برنامه دو میلیون هکتار محقق شود

هزار  ۵0هزار هکتار عنوان کرد و گفت: این سطح زیر کشت  ۸۵0وی، سطح زیر کشت گندم دیم را تا همین تاریخ سه میلیون و 
 .هکتار بیش از برنامه تولید است

یز امسال را برای کشت گندم به ویژه گندم دیم مطلوب دانست و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت بارندگی پای
 29.۶میلی متر بوده در حالی که در سال گذشته در همین زمان  93.۵افزود: تا هشتم دی ماه امسال مجموع ارتفاع بارش کشور 

میلی متر بارش داشته ایم ۶۸.1میلی متر و در دوره بلندمدت  . 
درصد بیشتر بوده و امسال  37.2درصد و نسبت به دوره بلند مدت  21۶سال نسبت به سال گذشته وی ادامه داد: میزان بارندگی ام

های بسیار خوب برای تولید گندم استجزو سال . 
 70دهد که ذخیره و نفوذ ناشی از بارندگی ها در خاک ایم نشان میهایی که دریافت کردهدر ادامه افزود: نمونه خاک  پوراسفندیاری

انتی متر است و امیدواریم در ادامه سال زراعی جاری به ویژه در بهار، این شرایط ادامه پیدا کندس ۸0تا  . 
هزار تن بذر گندم تهیه و عمده آن برای کشت پاییزه در اختیار کشاورزان قرار  ۴7۵وی درباره بذر گندم گفت: امسال نزدیک به 

شودگرفته است و مازاد آن هم برای سال آینده استفاده می . 
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که برای بذر گندم امسال یارانه پرداخت شده است، اظهار کرد: برای هر 

1۵0کیلوگرم بذر گندم آبی نزدیک به  تومان یارانه پرداخت شده است 370تومان و گندم دیم   . 
درصد بذر گواهی  ۴۵تا  ۴0هزار تن اعالم کرد و گفت: نزدیک به  200تا  100وی کل بذر مورد نیاز گندم کشور را یک میلیون و 

شده گندم در اختیار کشاورزان قرار داده شده و از این رو جزو کشورهای متوسط به باال در زمینه تامین بذر گواهی شده این 
 .محصول هستیم

رقم و الین جدید گندم  90می شود، تصریح کرد:  درصد تولید بذر گندم مصرفی در داخل تولید 100اسفندیاری پور با بیان این که 
 .آبی و دیم در برنامه تکثیر و تولید بذر قرار دارد

وی ادامه داد: در گندم دیم با همکاری موسسه تحقیقات دیم کشور، رقم سرداری به تدریج از گردونه کشت و کار خارج و ارقام کیفی 
 .تر در حال جایگزینی است

ن گفت: در سال زراعی جاری بیشترین میزان تولید گندم در استان های خوزستان، گلستان، کردستان و مجری طرح گندم در پایا
فارس صورت گیرد و استان های کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی و شرقی، خراسان رضوی، اردبیل، زنجان، لرستان و مرکز 

 .نیز تولید خوبی داشته باشند
 لینک خبر 
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 گندم 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – ۸/10/1397تاریخ : 

  زراعی جدیدهزار هکتار رسید/استمرار خودکفایی گندم در سال  ۷00میلیون و  5سطح کشت گندم به 
هزار هکتار گندم آبی و دیم کشت شد که این رقم همانند مدت  700میلیون و  ۵دی ماه،  ۵مجری طرح گندم گفت: بنابرآخرین آمار تا 

  .مشابه سال گذشته است
صنعت،تجارت و کشاورزیاسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

میلیون  ۵دی ماه،  ۵، درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم اظهار کرد: بنابرآخرین آمار تا اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ه این رقم همانند مدت مشابه سال گذشته استهزار هکتار گندم آبی و دیم کشت شد ک 700و  . 

 91.7های کشور دی ماه، مجموع بارندگی ۵وی وضعیت بارش در سال جاری را بسیار مطلوب دانست و افزود: براساس آمار تا 
یزان بارندگی میلی متر بوده است که این رقم بدان معناست که م ۶۵و بلندمدت  29.3میلی متر بوده در حالیکه مدت مشابه سال قبل 

درصد رشد داشته است ۴1درصد و بلندمدت  213نسبت به سال گذشته  . 
اسفندیاری پور ادامه داد: وضعیت مطلوب بارش در سال جاری موجب شد تا استقرار بوته مطلوبی در اقلیم سرد گندم آبی سراسر 

 .کشور داشته باشیم
های هرز ها را مطلوب دانست و گفت: هم اکنون مبارزه با علفارمجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی رطوبت گندم در دیم ز

های دارای اقلیم گرم مثل خوزستان شروع شد و در این استان مصرف کود سرک در دست اجراستدر استان . 
کت خدمات وی با اشاره به اینکه شرکت خدمات حمایتی و شبکه تعاون روستایی مسئول تهیه و تدارک کود اوره است، بیان کرد: شر

 .حمایتی در حال تدارک و توزیع کود به مناطق گرمسیری سپس مناطق معتدل و سردسیری است
یابد، افزوداسفندیاری پور درباره اینکه آیا امسال میزان تولید گندم به سبب عدم افزایش نرخ منطقی نسبت به سال گذشته کاهش می : 

ه سرمایه گذاری بیشتری در بخش هستند، اما در کالن گندم جایگزین ندارد و اگرچه با اعالم نرخ مناسب خرید، کشاورزان راغب ب
 .تنها ممکن است در برخی مناطق تغییراتی در سطح زیر کشت اتفاق بیفتد
هزار هکتار افزایش داشته است، گفت: این  1۵0تا  1۴0مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امسال سطح کشت دیم سبز 

ت که سطح کشت آبی تا این لحظه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است، اما تا پایان فصل با نهایی شدن آمار درحالی اس
 .مطمئنا سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش خواهد یافت

اهیم بود، بیان کرد: امسال استقرار وی با اشاره به اینکه در سال زراعی جدید برای چهارمین سال متوالی در تولید گندم خودکفا خو

سال اخیر بی نظیر بوده که این امر نوید بخش افزایش تولید نسبت به سال گذشته است ۵تا  ۴بوته سبز گندم در کل کشور طی  . 
ه نرخ اسفندیاری پور در پایان با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در مجلس در حال بررسی است، تصریح کرد: قرار است ک

رود تجدید نظری در قیمت خرید تضمینی صورت گیرد تا رغبت کشاورزان به کشت خرید تضمینی گندم به مجلس رود و انتظار می
 .گندم افزایش یابد

  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 11/10/1397تاریخ : 

 ذخیره سازی گندم مورد نیاز کشور در شرایط مطلوب قرار دارد
بازرگانی دولتی ایران گفت:ذخیره سازی گندم در سال های اخیر با توجه به اقدام های خوبی که برای قائم مقام شرکت  -ایرنا  -اهواز 

 .ایجاد فضاهای مناسب نگهداری گندم شده،هم اکنون در شرایط مطلوب قرار دارد
هار کشور در اهواز به گزارش ایرنا حسن حنان روز سه شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه چ

 افزود: ذخیره سازی و تامین گندم مورد نیاز از وظایف اصلی شرکت
 .بازرگانی دولتی ایران است و خوزستان در چند سال اخیر در تولید گندم مقام نخست را در کشور داشته است

روش کاالهای اساسی کشور را عهده دار وی با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران وظیفه تامین، توزیع، ذخیره سازی و ف
بوده و به تبع آن شرکت های غله و بازرگانی در استان ها به نیابت از آن این کار را انجام می دهند گفت:تولید و ذخیره غالت با 

دیریت خرید های مهم در حوزه کشاورزی است و چگونگی متوجه به اهمیت تامین مواد غذایی مردم بسیار مهم بوده و یکی از بخش
  .و نگهداری آن نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا ارزشمند توصیف کرد و افزود:خودکفایی در وی تحقق خودکفایی در تولید گندم را با وجود تحریم
ده و در نگهداری محصوالت نیز به استانداردهای های تولید را کم کرهای کالن کشور است ولی باید هزینهتولید گندم جزو برنامه

 .مورد تایید توجه الزم داشته باشیم
خدا رحم امیری زاده مدیرعامل جدید شرکت غله و بازرگای منطقه چهار کشور نیز در این آیین، حفاظت از حقوق بیت المال و 

را از جمله وظایف یک مدیر بیان کردکارکنان، قانونمندی، پاسخگویی، اقتدار و تدبیر و حفظ ارزش های اسالمی  . 
تن گندم بر اثر بارندگی در انبارهای گندم خوزستان که به تازگی در  500هزار و  6به گزارش ایرنا طرح موضوع آسیب رسیدن به 

 .کارگروه گندم و نان خوزستان مطرح شد بازتاب زیادی در رسانه ها داشت
هزار تن گندم ، مقام نخست کشوری را در 300تضمینی بیش از یک میلیون و  با خرید 96-97استان خوزستان در سال زراعی 

 .خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان داشته است
 لینک خبر 
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 گندم 
 ایرنا  – 11/10/1397 :تاریخ 

نهایی به صحن مجلس می رود افزایش مجدد قیمت گندم جهت تصویب  
نایب رییس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: افزایش مجدد قیمت خرید  -ایرنا  -مهاباد 

هزار لایر برای هر کیلوگرم مورد توافق وزیر جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و  17تضمینی گندم و رسیدن آن به نرخ 
لس قرار گرفترییس مج . 

جالل محمودزاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این توافق جهت تایید نهایی به صحن علنی 

پیش بینی می شود 139۸مجلس می رود و در صورت کسب رای، اعتبار مورد نیاز برای آن در بودجه سال  . 
هزار لایر تعیین کرده بود که این  16مینی گندم برای سال آینده را شورای عالی اقتصاد، قیمت خرید تض :وی اضافه کرد

 .میزان نسبت به قیمت تمام شده این محصول پایین است
هزار ریالی این قیمت گذاری پیش از این از سوی کمیسیون کشاورزی مطرح شد و توسط  2وی گفت: پیشنهاد افزایش 

ه توافق یکهزار لایر آن کاهش یافترییس مجلس شورای اسالمی پیگیری شد اما در مرحل . 
کند، گفت: این افزایش قیمت ها محمودزاده با بیان اینکه قیمت نهاده ها و ماشین آالت کشاورزی هر ساله افزایش پیدا می

های قبل است و دولت باید آن را در تعیین نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سال جاری بسیار بیشتر از سال

یرددر نظر بگ . 
میلیون تن گندم در کشور خریدارای می شود و کشاورزان با توجه به نرخ تورم و  13به گزارش ایرنا ساالنه بیش از 

 .قیمت تمام شده محصول انتظار دارند در بودجه سال آینده این رقم به صورت متناسب افزایش یابد
  لینک خبر
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 گندم 
 خبر گزاری فارس – 9/10/1397تاریخ : 

شود درصد بذر گندم در داخل تولید می 100میلیون تن گندم در سال آینده/ 13.5بینی تولید پیش  
هدفگذاری  97-9۸میلیون تن گندم برای سال زراعی  13.۵مشاور وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید 

  .شده است
برای سال  :به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری پور گفت

میلیون تن گندم پیش بینی شده که عالوه بر تامین نیازهای داخلی، برای ذخیره استراتژیک هم کافی  1۴تا  13.۵زراعی جاری تولید 
 .خواهد بود

ها، بخش صنف و صنعت، ماکارونی، بذر و سایر وی، مجموع تقاضاهای گندم کشور در بخش های مختلف اعم از آرد خبازی
میلیون تن عنوان کرد13.۵تا  13.2ها را فرآورده . 

دامات فنی های کشور ابالع شده و با مجموعه اقمجری طرح گندم افزود: برنامه کشت و تولید گندم در سال زراعی جاری به استان
ایم به دنبال افزایش عملکرد تولید از طریق بهره وری هستیمکه انجام داده . 

دهد تا اسفندیاری پور درباره سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری اظهار داشت: آخرین آمارها از استان های کشور نشان می
۸۵0یلیون و آذر ماه امسال از دو میلیون هکتار برنامه کشت گندم آبی، یک م 2۸ هزار هکتار اراضی زیر کشت رفته و امیدواریم  

 .با تکمیل و دریافت آمار نهایی برنامه دو میلیون هکتار محقق شود
هزار  ۵0هزار هکتار عنوان کرد و گفت: این سطح زیر کشت  ۸۵0وی، سطح زیر کشت گندم دیم را تا همین تاریخ سه میلیون و 

 .هکتار بیش از برنامه تولید است
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت بارندگی پاییز امسال را برای کشت گندم به ویژه گندم دیم مطلوب دانست و 

میلی متر بوده در حالی که در سال گذشته در همین زمان  93.۵تصریح کرد: تا هشتم دی ماه امسال مجموع ارتفاع بارش کشور 
ایممیلی متر بارش داشته ۶۸.1میلی متر و در دوره بلندمدت  29.۶ . 

درصد بیشتر بوده و امسال  37.2درصد و نسبت به دوره بلند مدت  21۶وی ادامه داد: میزان بارندگی امسال نسبت به سال گذشته 
 .جزو سال های بسیار خوب برای تولید گندم است

 70ه ذخیره و نفوذ ناشی از بارندگی ها در خاک نمونه خاک هایی که دریافت کرده ایم نشان می دهد ک :اسفندیاری پور اذعان داشت

سانتی متر است و امیدواریم در ادامه سال زراعی جاری به ویژه در بهار، این شرایط ادامه پیدا کند ۸0تا  . 
اورزان هزار تن بذر گندم تهیه و عمده آن برای کشت پاییزه در اختیار کش ۴7۵وی درباره بذر گندم نیز اعالم کرد: امسال نزدیک به 

شودقرار گرفته است و مازاد آن هم برای سال آینده استفاده می . 
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که برای بذر گندم امسال نیز یارانه پرداخت شده است، گفت: برای هر کیلوگرم 

تتومان یارانه پرداخت شده اس 370تومان و گندم دیم  1۵0بذر گندم آبی نزدیک به  . 
درصد بذر  ۴۵تا  ۴0هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت: قریب به  200تا  100وی کل بذر مورد نیاز گندم کشور را یک میلیون و 

گواهی شده گندم در اختیار کشاورزان قرار داده شده و از این رو جزو کشورهای متوسط به باال در زمینه تامین بذر گواهی شده این 
 .محصول هستیم

رقم و الین جدید گندم  90درصد تولید بذر گندم مصرفی در داخل تولید می شود، تصریح کرد:  100ری پور با بیان این که اسفندیا
 .آبی و دیم در برنامه تکثیر و تولید بذر قرار دارد

ر خارج و ارقام کیفی وی ادامه داد: در گندم دیم با همکاری موسسه تحقیقات دیم کشور، رقم سرداری به تدریج از گردانه کشت و کا
 .تر در حال جایگزینی است

های خوزستان، گلستان، کردستان و وی در عین حال پیش بینی کرد که در سال زراعی جاری بیشترین میزان تولید گندم در استان
ان و مرکز فارس صورت گیرد و استان های کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی و شرقی، خراسان رضوی، اردبیل، زنجان، لرست

 .نیز تولید خوبی داشته باشند
 
 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی
 ایرنا  – 11/10/1397تاریخ : 

گوجه فرنگی بزودی ابالغ می شود درصد15مجوز صادرات   
نماینده مردم شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی گفت: با پیگیری های صورت گرفته و کمک  -ایرنا -بوشهر

درصد از گوجه فرنگی خارج از فصل کشور به استان های تولید کننده این  15وزیر جهاد کشاورزی بزودی مجوز صادرات 
غ می شودمحصول ابال . 

سید کمال الدین شهریاری روزسه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: استان های بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان، 
 942هزار و  19تن گوجه فرنگی خارج از فصل )در زمستان( از سطح  7۸9هزار و  790فارس، و هرمزگان امسال 

  .هکتار برداشت می کنند
سی و برداشت همزمان محصول گوجه فرنگی در این استان ها و ممنوع بودن صادرات آن قیمت وی بیان کرد: بدلیل همر

  .این محصول با افت روبرو شده طوریکه کشور باعث زیان کشاورزان می شود
درصد از  15شهریاری ادامه داد: در این ارتباط مقرر شد با هدف رونق بازار فروش گوجه فرنگی خارج از فصل کشور 

هزار تن است، مجوز صادرات دریافت کند 120تولید هر استان که چیزی معادل مجموع  .  
هزار تن و سیستان و بلوچستان و جنوب  10و  42، 65وی گفت: براین اساس سهم بوشهر، هرمزگان و فارس به ترتیب 

و یک هزار تن است 2استان کرمان نیز به ترتیب  .  
بین صادرکنندگان گوجه فرنگی در هر استان زیر نظر ستاد تنظیم بازار و شهریاری اظهار داشت: چگونگی توزیع مجوز 

  .به نحوی است که مشکالت احتمالی از قبیل رانت و غیره ایجاد نشود
 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی 
 برنگاران جوان باشگاه خ – 12/10/1397تاریخ : 

  تن گوجه فرنگی قاچاق کشف شد 44
تن گوجه فرنگی قاچاق شدند ۴۴ماموران گمرک پرویز خان با رصد یک محموله تجاری، موفق به کشف  .  

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش   به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک پرویز خان با رصد دو دستگاه کامیون  

تن گوجه فرنگی قاچاق  ۴۴های هوشمند الکترونیکی، موفق به کشف یخچالی و کنترل و رهگیری اطالعات محموله از طریق سامانه
 .شدند

گوجه فرنگی بوته ای را به نام گوجه فرنگی گلخانه ای اظهار کرده بودندتن  ۴۴متخلفان،  . 
ماموران موفق شدند پیش از خروج این محموله از محوطه گمرک، آن را توقیف کنند و جهت انجام مراحل قضایی به مرجع رسیدگی 

 .کننده تحویل دادند
دستور قضایی و هماهنگی اموال تملیکی و تعزیرات گمرک پرویز  بر اساس این گزارش، این محموله به دلیل سریع الفساد بودن با

 .خان در اولین فرصت در شهرستان های زلزله زده سرپل ذهاب و گیالن غرب بین مردم توزیع شد
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز
 خبرگزاری فارس  – 1۴/10/1397تاریخ : 

هزار تن گوشت وارداتی از برزیل در بندرعباس  5ماهه  4توقف   
۴هزار تن گوشت وارداتی از برزیل  ۵ی گفت: های خام دامنایب رئیس انجمن فرآورده ماه است در بندرعباس متوقف است و  

شودروزانه هزینه معطلی سنگینی بابت این معطلی پرداخت می .  
مسلم ناصری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: مشکالت انتقال و تخصیص ارز به واردات محصوالت 

 .پروتئینی وجود دارد و کار واردات را بسیار سخت کرده است
اگر شرایط به این شکل ادامه یابد طی دو سه ماه آینده مشکالت واردات بسیار  :نایب رئیس انجمن فرآوردههای خام دامی گفت

 .سختتر خواهد شد
به گفته وی، حدود سه الی چهار ماه است یک محموله پنج هزار تنی گوشت منجمد گوساله از برزیل در بندرعباس متوقف است و به 

 .دلیل عدم انتقال ارز هنوز ترخیص نشده است
ناصری با بیان اینکه برای هر محموله 2۵ تنی روزانه هزینه سنگینی بابت دموراژ پرداخت میشود که برای واردکنندگان بسیار 

بانک مرکزی باید راهکار انتقال ارز به شرکتهای خارجی را پیدا کند که میتواند در این زمینه از صرافیهای  :سنگین است، گفت

  .فعال استفاده کند
نایب رئیس انجمن فرآوردههای خام دامی گفت: علیرغم اینکه بانکهای عامل پول این محموله را از حساب واردکنندگان برداشت 

 .کردهاند اما حدود ۸0 روز است که نتوانستهاند آن را به حساب شرکتهای صادرکننده انتقال دهند
چین و هالکبانک ترکیه برای انتقال ارز استفاده میکردیم که پس از تحریمهای  ناصری افزود: پیش از این با بانکهای کنلون

 .آمریکا این شرایط امکانپذیر نیست
نایب رئیس انجمن فرآوردههای خام دامی گفت: با هماهنگی که انجام شده است دو الی سه هزار تن از این محموله در سردخانههای 

 .تحت نظارت گمرک نگهداری میشود تا هزینه دموراژ پایینتری پرداخت شود اما هنوز امکان ترخیص وجود ندارد
بودند که به رغم وعدهها و قولهای فراوان  SPVبه گزارش فارس ایران و اروپا به دنبال راهاندازی مکانیسم انتقال مالی به نام 

 .تاکنون به نتیجه نرسیده است
توقف گوشت وارداتی با تناژ باال دربندرعباس در حالی است که به دلیل کاهش عرضه قیمت گوشت در داخل به کیلویی ۸0 هزار 

 .تومان رسیده است
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس – 11/10/1397تاریخ : 

 عشایر توان خودکفا کردن کشور در تولید گوشت قرمز را دارند 
کنند که اگر حمایت شوند توان درصد گوشت کشور را تأمین می 2۵عشایر در حال حاضر  رئیس سازمان بسیج عشایری کشور گفت:

ارندهزار تن نیاز به واردات گوشت و خودکفایی را د 1۵0تأمین  .  
نصرتهللا سیف در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت:  در حال حاضر 1.7 درصد جمعیت کشور در 

جامعه عشایری زندگی میکنند. در حالی که تا 100 سال قبل که جمعیت کشور حدود ۴ میلیون نفر بود، حدود ۵0 درصد جامعه 
عشایری بودند. البته در حال حاضر جمعیت عشایر حدود یک  میلیون و 700 هزار نفر در 212 هزار خانوار عشایری زندگی 

میکنند یعنی مطلق جمعیت عشایر تقریبا ثابت بوده، فقط با توجه به تحول جامعه و توسعه زندگی شهری، نسبت عشایر به کل جمعیت 
 .تغییر کرده است و این عشایر در 27 استان کشور پراکنده هستند

وی عشایر کشور را مرکب از 103 ایل، ۵۸۶ طایفه، 10 قوم مانند لر، ترک، کرد،کرمانج، بلوچ، سیستانی، بویراحمدی، ترکمن، 
 .آذری، قشقایی و عرب هستند که اگر بررسی کنیم حدود ۵9 درصد سرزمین کشور در قلمرو عشایر قرار دارد

رئیس سازمان بسیج عشایری کشور با بیان اینکه عشایر در بهترین آب و هوا زندگی میکنند، گفت: عمده شغل و درآمد عشایر از 
 .دامپروری است که برای اینکه در طول سال دامهای آنها بهترین تغذیه را داشته باشند، اقدام به کوچ به ییالق و قشالق میکنند

سیف افزود: نقش عشایر در پشتیبانی از انقالب بینظیر است که قبل از انقالب عشایر در مبارزه با استکبار زبانزد بودند حتی مقابل 
اشغالگری انگلیس، پرتغال، شوروی سابق و آمریکا ایستادند و عشایر قبل از انقالب با دستگاه حاکمه مبارزه میکردند، اما بعد از 

 .انقالب از اولین مبارزان انقالب به شمار میرفتند و اولین گروهی که با امام خمینی )ره( بیعت کردند، عشایر غیور بودند
وی افزود: عشایر به شدت روحانیت و به ویژه سادات را دوست دارند و در طرفداری از انقالب از بصیرت خاصی برخوردار 

 .هستند
رئیس سازمان بسیج عشایری کشور با بیان اینکه بنابر فرمان امام خمینی عشایر همگی مسلح هستند، گفت: این عشایر با حضور در 

مناطق مرزی و اشتغال به کار دامداری و تولید به عنوان مرزداران جمهوری اسالمی عمل میکنند و اولین کسانی که در دفاع مقدس 
از کشور دفاع کردن،د همین عشایر بودهاند و پس از عشایر نیروهای مسلح و بسیج مردمی حضور پیدا کردند و در اوایل انقالب 

 .عشایر توانست فتنههای ضد انقالب را سرکوب کند
سیف با بیان اینکه اولین شهید دفاع مقدس از جامعه عشایری تقدیم انقالب شد، گفت: جامعه عشایر در مجموع 10 هزار شهید تقدیم 
انقالب کرده و اکنون نیز در نقاط مرزی و صعبالعبور کشور به عنوان مرزبانان کشور حضور دارند و نیروهای مستعدی برای 

 .دفاع از انقالب اسالمی و کشور به شمار میروند و در صورت مشاهده هرگونه تحرک ضدامنیتی وارد عمل میشوند
وی در مورد اینکه از چه زمانی سازمان بسیج عشایر شکل گرفت، گفت: از همان ابتدای انقالب که بسیج مردمی به فرمان امام 

خمینی )ره( شکل گرفت، بسیج عشایری نیز تشکیل شد و در مناطق عشایری، پایگاههای سیار متناسب با عشایر حضور دارند و خود 
عشایر با سالحهای در اختیار به صورت داوطلبانه از مرزهای کشور محافظت میکنند و حوزههای مقاومت عشایری به تناسب کوچ 

  .آنها شکل میگیرند و براساس زندگی خاص عشایر پایگاه مقاومت بسیج عشایری تشکیل میشود
رئیس سازمان بسیج عشایری کشور با بیان اینکه جمعیت عشایر حدود 2 درصد جمعیت کشور است، گفت: اما همین جمعیت تولیدی 

 .2۵ درصد گوشت قرمز، 3۵ درصد صنایع دستی و 30 درصد لبنیات کشور را تولید میکند
 تولید ۲۵۰ هزارتن گوشت توسط عشایر *

سیف با بیان اینکه نیاز کشور به گوشت قرمز ساالنه 900 هزار تن است، گفت: یک چهارم این مقدار در جامعه عشایری یعنی حدود 
2۵0 هزار تن تولید میشود و هر سال برای تأمین نیاز کشور حدود 1۵0 هزار تن گوشت قرمز وارد میشود که اگر حمایتهای 

مؤثر از عشایر صورت بگیرد، میتوانند 1۵0 هزار تن دیگر گوشت تولید کنند و کشور را به خودکفایی در گوشت قرمز برسانند. 
 .چون سرزمین خدادادی و مناطق وسیع در اختیار عشایر است و نیروی با انگیزه وجود دارد فقط کافی است مورد حمایت قرار گیرند

به گفته وی، یک خانواده عشایر که پنج پسر جوان پای کار دارد و 100 رأس دام را نگهداری میکند، اگر تسهیالت مناسب در 
رأس دیگر هم نگهداری کرده و تولید خود را دو برابر افزایش دهند که البته ظرفیت مراتع  اختیار آنها قرار گیرد میتوانند 100

 .محدود است، اما میتوان بخشی از این دام را با علوفه دستی نگهداری کرد
 لزوم افزایش بهرهوری در دام عشایر *

رئیس سازمان بسیج عشایری کشور افزود: در حال حاضر حدود ۴0 درصد تولید دام یا تلف شده، یا سقط جنین میکند و یا در 
معرض تولید و آبستن قرار نمیگیرند که باید با کارشناسان دامپزشکی از تولید در جامعه عشایر حمایت شود یا اگر دامدار عشایر به 

خاطر نیاز مالی مجبور میشود برهها را در وزن 27 کیلو عرضه کند، اما اگر حمایت شوند میتوانند وزن برهها را به 3۵ تا ۴0 
 .کیلوگرم افزایش دهند

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


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

سیف گفت: اگر بتوان در کنار دامداری عشایر امتیاز دامپروری و نگهداری دام در فضای بسته هم بدهیم و مرتع به صورت نوبتی 
 .در اختیار دامها قرار گیرد، میتوان تولید گوشت در جامعه عشایری را به راحتی دو برابر کرد

وی با انتقاد از سازمانها و دستگاههایی که مراتع عرفی عشایر را گرفتهاند، اظهار داشت: گاهی با تصرف یا گرفتن پروانههای چرا 
و اجاره دادن آن به عشایر امکان تولید از جامعه عشایر گرفته میشود که باید سعی کنیم انگیزه تولید در جامعه عشایر را افزایش داده 

 .و زمینه دامپروری و دامداری را در عشایر آسان کنیم
 درصد صادرات صنایع دستی توسط عشایر 3۰ *

رئیس سازمان بسیج عشایری کشور با اعالم اینکه ساالنه ۵00 میلیون دالر صادرات صنایع دستی از کشور انجام میشود، گفت: 
نیمی از این رقم به صورت صادرات سنتی و چمدانی انجام میشود که درآمد آن برای کشور اندک است، اما اگر درست برنامهریزی 

شود، میتوان به صورت حرفهای ساالنه 2 میلیارد دالر صادرات صنایع دستی برای کشور انجام داد که 3۵ درصد از این رقم 
 .میتوان از جامعه عشایر تأمین شود

سیف با بیان اینکه کیفیت تولیدات گوشت و لبنیات و محصوالت عشایر به خاطر ارگانیک بودن باال است، گفت: اما متأسفانه به لحاظ 
ضعف ارتباط بین جامعه عشایر و بازار عمده این ارزش نصیب دالالن و واسطهها میشود که باید برای عرضه مستقیم محصوالت 

 .عشایری به بازار مصرف برنامهریزی شود
وی در مورد اینکه چرا برای عرضه محصوالت عشایر برندسازی نشده است، گفت: این کار باید به وسیله دولت انجام شود و سپاه و 

بسیج میتواند در این زمینه حمایت کنند اما خود رأساً نمیتوانند وارد کار شوند، بلکه مشاوره میدهیم که با کمک خود عشایر 
 .برندسازی محصوالت آنها انجام شود

رئیس سازمان بسیج عشایری کشور گفت: عشایر عالوه بر دامداری به مشاغل زنبورداری، باغداری، گیاهان دارویی اقدام میکنند و 
عشایر گیاهان دارویی را به خوبی میشناسد که اگر سروسامانی برای عرضه این محصوالت صورت گیرد، درآمد خوبی نصیب 

 .کشور و جامعه عشایر میشود
سیف با تأکید براینکه عشایر از نظر سیاسی با بصیرت هستند، عنوان کرد: عشایر گوش به فرمان رهبری هستند و مسائل را خوب 

تشخیص میدهند و به خاطر همین امام در مورد عشایر فرمود عشایر ذخایر انقالب هستند. در جامعه عشایر عالوه بر تعلق به 
 .انقالب و نظام اسالمی نسبت به دشمنان انقالب شامل آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و رژیم آلسعود دشمنی دارند

 مشکل دریافت تسهیالت توسط عشایر *
در مورد چگونگی استفاده عشایر از تسهیالت بانکی گفت: جامعه عشایر مشکالتی دارند، کسی که 1200 رأس دام و پروانه   وی

مرتع دارد، اما برای یک وام 1۵ میلیونی از وام باید دو کارمند رسمی یا پروانه مغازه پنچرگیری تهیه کند و دامهای او و یا پروانه 
 .چرا به عنوان ضامن قبول نمیشود که باید این مشکالت برای دریافت تسهیالت اشتغال در جامعه عشایر برطرف شود

 بازدید نصرت هللا سیف رئیس سازمان بسیج عشایر
رئیس سازمان بسیج عشایری کشور با اشاره به حضور گروههای جهادی در مناطق عشایری گفت: این گروهها هم در زمینه پزشکی 

و هم دامپزشکی خدمات قابل توجهی به عشایر و دامهای آنها ارائه میکنند و با هماهنگی سازمان بسیج سازندگی و همکاری 
گروههای جهادی پروژههای آبرسانی، راه، پل، مسجد، تعمیر مدارس، خانه بهداشت و حتی احداث منازل مسکونی برای عشایر دنبال 

 .میشود و قرارگاه محرومیتزدایی سپاه پاسداران هم از هیچ کمکی برای خدمترسانی به جامعه عشایر دریغ نمیکند
 آبرسانی سیار به عشایر*

سیف اضافه کرد: برای تأمین آب شرب و آب مورد نیاز دام عشایر با در اختیار قرار دادن تانکرهای ثابت و سیار به عشایر 
 .خدمترسانی میشود

وی با بیان اینکه کارگاههای آموزشی و ارائه مشکالت عشایر با حضور سران عشایر و مسئوالن مربوطه تاکنون در 12 استان 
برگزار شده است، گفت: تا پایان سال چهار استان دیگر و تا پایان سال 9۸ در همه استانهای کشور کارگاههای آموزشی و ارائه 
مشکالت عشایر برگزار میشود و این کارگاهها به صورت مستقیم از شبکههای تلویزیونی استانی پخش میشود و سران عشایر 

 .مشکالت جامعه خود را مطرح میکنند و مسئوالن مربوطه هم پاسخ الزم را همان جا ارائه میکنند
رئیس سازمان بسیج عشایری کشور افزود: در این همایشها کولهپشتی و کفش مناسب به عشایر تقدیم میشود مناسب با شغل دامداری 

 .آنها است
 فراکسیون عشایر در مجلس *

سیف با بیان اینکه فراکسیون عشایری در مجلس با 72 نماینده تشکیل شده است، گفت: همچنین هیأتهای اندیشهورز در سازمان بسیج 
عشایر با حضور معاونان وزارتخانههای مربوط با جامعه عشایری تشکیل میشود که تاکنون ۵0 مشکل در جامعه عشایری برشمرده 

 .و حل 1۴ مشکل در دستور کار فراکسیون عشایر قرار گرفته است
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وی در مورد اینکه عمده مشکالت عشایر چیست، گفت: مشکل اول خشکسالی و تأمین آب، تأمین نهادههای دامی، همچنین اختالف با 
سازمان جنگلها  برای برخورداری از مراتع و قوانین مربوط به عشایر در ایلراهها و دستاندازی دستگاهها و سازمانها به مراتع 

 .عشایری از مهمترین مشکالتی است که در نشستها مطرح میشود
رئیس سازمان بسیج عشایری کشور همچنین یکی از مشکالت عشایر سوخترسانی دانست و گفت: با توجه به سختی راه هزینه 

سنگینی برای سوخترسانی به مناطق عشایر صورت میگیرد که وقتی عشایر برای تأمین انرژی از چوب جنگل استفاده میکند با 
 .مخالفت سازمان جنگلها و سازمان محیط زیست روبهرو میشوند که گاهی مسائل به قوه قضاییه و دادگاه نیز کشیده میشود

سیف همچنین در مورد منابع ذخیرهسازی آب در مناطق عشایری گفت: بسیج عشایر ندای جامعه عشایر را به مسئوالن کشور 
 .میرساند و برای احداث استخرهای ذخیره آب نیاز به بودجه است

وی افزود: تنها کاری که برای عشایر میتوانیم انجام دهیم نصب سرویسهای بهداشتی و حمام سیار است که در سال گذشته ۴ هزار 
 .سرویس بهداشتی و حمام و امسال ۴۵00 سرویس بهداشتی و حمام سیار برای عشایر احداث میشود

رئیس سازمان بسیج عشایری کشور تأکید کرد: آبرسانی با تانکرهای اجارهای و سیار به عشایر انجام میشود و برای تأمین برق از 
 .پنلهای خورشیدی استفاده میشود

به گفته سیف، برنامه احداث حمامهای ضد کنه برای دام عشایر در دست اجرا است. همچنین کلنیکهای سیار دامپزشکی با کمک 
 .قرارداد محرومیتزدایی سپاه در راستای کاهش تلفات دام دنبال میشود

 ظرفیت گردشگری در جامعه عشایر *
وی در مورد گردشگری در جامعه عشایر نیز گفت: زندگی در مناطق عشایری بسیار متنوع و زیبا است که هم میتوان گردشگران 
داخلی و هم گردشگران خارجی را برای دیدار از مناطق عشایری و آشنایی با آداب و رسوم تولیدات و کارهای عشایر استفاده کرد 

 .که این کار باعث نشاط گردشگران و نیز ایجاد درآمد و بازار برای محصوالت عشایری میشود
رئیس سازمان بسیج عشایری کشور به تنوع خوراک و پوشاک در جامعه عشایری اشاره کرد و بیان داشت: جامعه عشایری تقریباً 

100درصد نیاز خود را تأمین میکند و اگر کسی بخواهد الگوی عملی اقتصاد مقاومتی و زندگی سالم را داشته باشد، کافی است یک 
 .ماه در جمع عشایر زندگی کند

سیف گفت: در جامعه عشایری 2 هزار نفر حافظ ۵ تا 30 جز قرآن وجود دارد و عمده جامعه عشایری افراد مستعد برای درس، 
 .ورزش و کار هستند و افراد تیرانداز و ورزیدهای برای حفظ مرزهای کشور در جامعه عشایر وجود دارد

در پایان همچنین به تشکیل حلقههای صالحین در جامعه عشایر اشاره کرد و گفت: آموزش احکام خاص عشایر و کتاب صالحین   وی

عشایر برای آنها فراهم شده و به کمک دفتر تبلیغات حوزه علمیه در امور روحانیون سپاه و اداره وظیفه ناجا باعث شده تعداد زیادی 
طلبه وظیفه برای خدمت در جامعه عشایر انتخاب شده که یک سوم حوزههای عشایری از طلبه وظیفه برای خدمترسانی به عشایر 

 .استفاده میشود
 لینک خبر 
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 کانیزاسیون/ماشین آالتم
 خبرگزاری فارس – 1۴/10/1397تاریخ : 

های زیرزمینی بخشی آبهای نوین آبیاری و تعادلفقدان هماهنگی در اجرای همزمان طرح توسعه روش  
درصد برساند اما عدم  60سال به  5وری آبیاری کشاورزی را طی بر اساس قانون برنامه ششم وزارت جهاد موظف است بهره

شودهای زیرزمینی مالحظه میببخشی آّ های نوین آبیاری و طرح تعادلاهنگی در اجرای همزمان طرح توسعه روشهم .  
وری آبیاری بخش کشاورزی باید به برنامه ششم توسعه بهره 61به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس ماده 

های تجهیز و از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرح سال از تصویب این قانون 5درصد پس از  60حداقل 
نژادی برسد و در سنوات بعدی هم زراعی و بههای نوین آبیاری و اجرای عملیات بهها و روشها، زهکشنوسازی، توسعه شبکه

  .استمرار یابد
ت که در سال سازمان برنامه و بودجه پس از بررسی عملکرد برنامه ششم گزارش داده اس با اجرای مجموعه عملیات راندمان  96

درصد افزایش یافته است. اما طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در اجرای این ماده قانونی از برنامه ششم توسعه عدم  44آبیاری 
های زیرزمینی، عدم آببخشی های نوین آبیاری و طرح تعادلتطابق اعتبارات و عدم هماهنگی در اجرای همزمان طرح توسعه روش

شودهای نوین آبیاری مالحظه میجویی شده در اثر اجرای روشبرداران به ازای آب صرفهکاهش حقابه بهره . 
 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 

 خبرگزاری فارس – 12/10/1397تاریخ : 

درصد ارتقا یافت  0.44وری آب در کشاورزی بهره  
بنیان های دانشدرصد افزایش یافت و تولید ارقام بذر مقاوم به خشکی توسط شرکت0.۴۴وری آبیاری کشاورزی در سال گذشته بهره

ور کار قرار گرفتدر دست .  

 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس ماده ۶1 قانون برنامه ششم توسعه در سال 9۶ با اجرای مجموعه عملیات 

 .و استفاده از منابعی که از طرف دولت اختصاص یافت، بازدهی آبیاری کشاورزی به میزان 0.۴۴درصد ارتقا یافت
اقدامات انجام یافته در زمینه آبیاری نوین شامل توسعه سامانههای نوین آبیاری در سطح 1۸0 هزار و ۴1۴ هکتار، احداث شبکههای 

فرعی آبیاری و زهکشی در سطح 1۵۶ هزار و ۵23 هکتار، اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکلها در سطح ۵700 
هکتار، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری و خشکهزار در سطح 3۸ هزار هکتار، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی در سطح ۶2۸7 

هکتار، زهکشی زمینی در سطح 1۵ هزار ۵0 هکتار، بازسازی و نوسازی قنوات به طول ۵73 کیلومتر، عملیات انتقال با لوله 
2۸0کیلومتر، اجرای طرحهای کوچک تأمین آب به میزان 20 میلیون متر مکعب و احداث جادههای دسترسی بین مزارع به طول 

 .2۴9 کیلومتر بوده است
همچنین در مورد عملیات بهنژادی بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان در تولید ارقام مقاوم به خشکی و ارقام جدید داخلی و 
وارداتی برای افزایش ظرفیت تولید در مزارع و همچنین در خصوص بهزراعی استفاده از کشاورزی حفاظتی و روشهای کم و 

 .بیخاکورزی در دستور کار معاونت امور زراعت، وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت
 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه
 ایرنا  – ۸/10/1397تاریخ : 
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 جمع آوری درختان افتاده، سود یا زیان جنگل
های شمال کشور نگذشته است که جنگل خواران کوک سازشان را برای  هنوز دو سال از اجرای قانون تنفس جنگل -ایرنا -ساری

ادامه فعالیت، این بار به بهانه جمع آوری درختان افتاده و خشک عوض کرده اند بدون این که مقدمات علمی و زیرساخت های قابل 
 .اندازه گیری برای این منظور آماده شده باشد

به اجرا گذاشته شد و بر اساس آن قرار است در پایان سال سوم  95گل از اواخر سال به گزارش خبرنگار ایرنا، قانون تنفس جن
برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل های کشور ممنوع شود و دولت نیز مجاز به تمدید قراردادهای طرح اجرا، هرگونه بهره

رسد، نیستداری که مدت اجرای آن به اتمام میهای جنگل . 
داری که مدت اجرای آن تا پایان سال ن قانون، دولت مکلف است نسبت به اصالح آن دسته از طرح های جنگلهمچنین بر اساس ای

رسد، طبق ضوابط قانونی اقدام کندسوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی . 
جنگل از درختان پیر،  برداری با هدف بهداشت، حفاظت و پرورشآوری و بهرهدر عین حال در یکی از تبصره های این قانون جمع

زده و غیرقابل احیاء تنها با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز اعالم شده استخشک سرپا، افتاده، الپی، آفت . 
زمزمه ادامه حضور در جنگل به بهانه جمع آوری درختان افتاده آن هم با وجهه دلسوزی برای منابع طبیعی از فردای اجرای قانون 
تنفس شروع شد، در حالی که به اعتقاد کارشناسان درختان افتاده بخشی از اکوسیستم جنگل هستند و جمع آوری سودجویانه بیشتر از 

 .وجود انبوه آنها، به این اکوسیستم ضربه می زند
رای این منظور به سراغ البته بتازگی وجهه دلسوزی برای صنایع چوب و کارگران آن هم به استدالل این گروه اضافه شده است و ب

صنایعی می روند که ناقوس ورشگستی آنها سال ها قبل به خاطر ضعف مدیریتی به صدا در آمده و آمار کارگران و تولیدشان از سال 
  .ها پیش آب رفته بود

ند ایستادگی سفت کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی معتقدند که اجرای درست طرح تنفس جنگل برای نتیجه گیری موثر، نیازم
و سخت دستگاههای اجرایی دخیل در برابر فشارهای سودجویانه است و برای اجرایی کردن تبصره جمع آوری درختان افتاده ، 

 .مقدمات فنی مورد نیاز باید ابتدا مشخص و به صورت شفاف در باره آنها به مردم اطالع رسانی شود
ای اجرای تبصره قانونی جمع آوری درختان افتاده، ارزیابی میدانی و علمی از میزان به اعتقاد این کارشناسان، یکی از پیش نیازه

درختان افتاده و خشک در داخل جنگل به صورت شفاف و قابل نظارت است تا بار اضافه تر از ظرفیت اکولوژیک جنگل مشخص و 
 .تنها بخش اضافی جمع آوری شود

انکار برای این منظور و چگونگی اعمال نظارت بر آنها نیز نکته دیگری است که وضع مقررات سختگیرانه و مکانیسم انتخاب پیم
کارشناسان بر آن تاکید دارند و معتقدند در نبود چنین مکانیسمی، بار دیگر جنگل های هیرکانی شمال کشور به شکل ویرانگرتری 

 .مورد هجوم جنگل خواران قرار خواهد گرفت
اسان چندان دور از واقعیت نیست زیرا یک مرور گذرا بر مطالب رسانه ای و فضای مجازی طی البته نگرانی و هشدار این کارشن

ماهها گذشته نشان می دهد افرادی به عنوان کارشناس همسو و در دفاع از جمع آوری درختان افتاده و خشک در جنگل ها دایه 
ذینفع در طرح های جنگل فعال بودند و یا این که در بخش هایی  مهربان تر از مادر شده اند که یا خودشان سال ها به عنوان پیمانکار

از صنایع چوب شاغل هستند و کمتر کارشناس بی طرف و صاحب صالحیتی حاضر شده است بدون قید و شرط در این باره اظهار 
 .نظر کند

 جمع آوری درختان افتاده با کدام معیار؟ **
و تحقیقات با ابراز نگرانی از کوک شدن ساز جنگل خواران  اسالمی واحد علوم هادی کیادلیری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

برای ادامه حضور در جنگل به بهانه جمع آوری درختان خشک و افتاده به خبرنگار ایرنا گفت: در حالی که هنوز آمار دقیق از تعداد 
رت هایی مانند ' وجود بیش از حد درختان افتاده ' صحبت می و نوع درختان افتاده و پوسیده داخل جنگل وجود ندارد، عده ای از عبا

 .کنند تا بتوانند از این طریق در زمان اجرای طرح تنفس هم وارد جنگل شوند
وی افزود: سئوال این است؛ وقتی هنوز هیچ پژوهش و تحقیق علمی در این زمینه صورت نگرفته، چگونه و بر اساس چه معیار و 

شود که وجود بیش از حد درختان افتاده به زیان جنگل است؟شاخص آماری اعالم می   
این استاد دانشگاه گفت: اول باید بررسی و ارزیابی کارشناسی صورت بگیرد تا مشخص شود که چه تعداد درختان پوسیده و افتاده 

 .داریم یا خواهیم داشت تا بتوان بر اساس آن، طرح و نظر کارشناسی ارائه داد
کند، برداری از درختان شکسته و افتاده، راه را برای غارت درختان سالم باز میکه ورود به جنگل به بهانه بهره وی با اظهار این

توضیح داد: یکی از نگرانی ها این است که در نبود نظارت و ارزیابی درست برای جمع آوری درختان افتاده و خشک، سودجویان 
یا زخمی کردن درختان سالم کنند تا این درختان در آینده به درختان خشکیده و افتاده تبدیل پس از ورود به جنگل اقدام به ' کت زنی ' 

 .شوند
این استاد دانشگاه گفت: درختان پوسیده، شکسته و افتاده، ضامن سالمتی و ماندگاری اکوسیستم جنگل محسوب می شوند و محل 
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در صورتی که تعدادشان از مقدار مشخصی بیشتر شود، آسیب زا  زندگی انواع موجودات مفید، حشرات و جوندگان هستند و تنها
 .محسوب می شوند

 برداشت نادرست از کارکرد درختان خشک جنگل  **
یک عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی ساری هم با بیان اینکه وجود درختان خشک سرپا به عنوان بخشی از اکولوژی جنگل به 

درصد درختان خشک در جنگل برای حفظ اکولوژی ضروری است، برای این که این درختان  15ا ت 10حساب می آیند، گفت: وجود 
 .همانند اجزای زنده محل حیات و تغذیه بعضی از جانوران هستند

مجید لطفلیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در همه جای دنیا، خارج نکردن بخشی از درختان خشک ، افتاده در اثر باد و 
 .ضروری است (Coarse woody debris) ' توفان ، آتش سوزی یا به اصطالح علمی ' تنه و شاخه افتاده

وی توضیح داد: در نظریه جنگل داری کالسیک به این موضوع توجه نشده و به نظر می رسد عده ای با هدف سوء استفاده ،وجود 
 .این نوع درختان را محل شیوع انواع آفات عنوان می کنند

ن استاد دانشگاه با بیان اینکه نقش اکوسیستمی نوع درختان خشک و افتاده پهن برگ و سوزنی برگ نیز متفاوت است، بیان داشتای : 
درصد درخت خشک سرپا در هر هکتار از جنگل های هیرکانی شمال ایران ضروری است و  15بررسی ها نشان می دهد که وجود 

یان رشته جنگل داری دانشکده منابع طبیعی ساری در مورد درختان مرده خشک جنگل طبق بررسی های میدانی که توسط دانشجو
های مازندران صورت گرفته است، زاد آوری درختان در مناطقی که درختان خشک سرپا و افتاده وجود دارد، بیشتر از جاهای دیگر 

 .است
می تواند در زمان آتش سوزی و یا سیالب دردسر ساز لطفیان در عین حال گفت که وجود بیش از حد درختان خشک و افتاده نیز 

 .باشد و نیاز است تا توسط افراد مطمئن و فاقد نگاه سودجویانه و با نظارت از جنگل خارج شوند
وی افزود: قطعه قطعه جنگل های شمال نیاز به برنامه خاص خودش دارد و با طرح استراحت جنگل باید به صورت علمی برخورد 

 .شود
تاد جنگل شناسی با اعالم این که آمارهای تخریب و قاچاق چوب جنگل در شمال بسیار نگران کننده بوده است، گفت: به نظر این اس

می رسد طرح استراحت جنگل و یا همان تنفس جنگل ممنوعیت قطع و بهره برداری از درختان را تاکنون به دنبال داشته است ، اما 
 .توقف کامل ایجاد کرده است

برابر قانون، طرح تنفس جنگل پس از سه سال به صورت کامل اجرایی خواهد شد و قطع نشدن کامل برداشت از جنگل در  البته
سال از اجرای آن گذشته امری طبیعی است 2حالی که تنها کمتر از  . 

ای سوء استفاده قرار نگیرد، لطفیان با تاکید بر این که باید مراقب بود تا بار دیگر خروج درختان خشک سرپا و افتاده فرصتی بر
تاکید کرد: باید این موضوع که درختان خشک و افتاده بخشی مهمی از اکولوژی جنگل هستند مورد توجه جدی قرار گیرد و به این 

 .بهانه نباید دوباره جنگل شمال کشور مورد آسیب قرار گیرد
 تبصره غیرقابل اجرا ولی بهانه زا  **

آوری و نشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری همچنین تبصره قانون تنفس جنگل در باره جمعیک عضو دیگر هیات علمی دا
زده و غیرقابل احیاء در جنگل های شمال را غیر قابل اجرا دانست و گفت : برداری درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، الپی، آفتبهره

درصد ساکنان آنها برای گرمایش منازل و پخت  90شمال وجود دارد که آبادی در حاشیه و داخل جنگل های  400حدود سه هزار و 
 .و پز از چوب جنگلی استفاده می کنند

مقرر شد تا سوخت جنگل نشینان از هیزم جنگلی به  13۸2محمد امینی با بیان اینکه در طرح صیانت از جنگل های شمال سال 
درصد از خانوارهای جنگل نشینان  10شان می دهد که این طرح در کمتر از فسیلی بویژه گاز طبیعی تغییر کند، افزود: بررسی ها ن  

 .عملی شده است
وی توضیح داد: برسی ها نشان می دهد که ساالنه حدود سه میلیون متر مکعب معادل زایش ساالنه درختان جنگل های شمال، چوب 

ری می شودهای خشک افتاده و پوسیده توسط جنگل نشینان برای تامین سوخت جمع آو . 
درصد از درختان خشک افتاده و پوسیده به عنوان خوراک اکو سیستم جنگل باید در جنگل  20این استاد دانشگاه با ذکر این نکته که 

باقی بماند، افزود: به دلیل نظارت کم و از طرفی نیاز جنگل نشینان، چوب های پوسیده هم به عنوان خوراک اکوسیستم جمع آوری 
ی زیادی باقی نمی ماند که ارزش اجرای تبصره را داشته باشدمی شود و چیز . 

امینی توضیح داد: چهار هزار نوع موجودات خاک زی وجود دارد که از درختان پوسیده تغذیه می کنند و باقی ماندن بخشی از 
 .درختان افتاده و پوسیده برای تغذیه خاک جنگلی ضروری است

ی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه پوسیده شدن درختان خشک در چها مرحله و در مدت عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورز
ساله تبدیل به کود می شود، گفت: در این شرائط ورود بهره برداران تجاری برای پیدا کردن درختان خشک و شکسته در  20زمان 

 .جنگل های شمال غیر قابل توجیه و زیانبار است
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ع تردد تراکتور و دیگر خودروهای سنگین در جنگل های شمال برای پیدا کردن چوب های شکسته یک فاجعه وی هشدار داد: در واق
 .و بحران محسوب می شود

دهم متر مکعب  2این استاد دانشگاه با بیان اینکه عمده درختان جنگل های شمال کهنسال هستند و بررسی ها نشان می دهد که ساالنه 
ته به وجود می آید، گفت : در این شرائط اجرایی شدن تبصره جمع آوری درختان خشک افتاده در در هکتار درخت خشک و شکس

 .طرح تنفس جنگل قابلیت اجرایی ندارد و ورود بهره برداران تجاری و صنعتی با این تبصره فقط بهانه است
 اهمیت درختان خشک برای اکوسیستم جنگل  **

و مراکز تحقیقاتی معتبر جهان نشان می دهد که بقایای درختان و گیاهان پوسیده که در  تحقیقات صورت گرفته توسط زیست شناسان
 .کف جنگل ها انباشته می شوند به حفظ تنوع زیستی اکوسیستم جنگل ها کمک زیادی می کنند

یزان سلول های زنده در مطالعات ثابت کرده است که تنها پنج درصد توده درختان زنده دارای سلول های زنده هستند، در حالی که م
درصد و بیشتر شامل قارچ ها و باکتری هاست. به عبارتی در یک درخت مرده بیش از یک درخت  ۴0چوب های پوسیده درختان 

زنده زندگی جریان دارد چرا که موجودات زنده ای که درون چوب نرم ، پوست درختان و بقایای گیاهان را برای زندگی انتخاب می 
ند تجزیه و جذب جانوران شکارگر که تغذیه کننده از آن ها هستند کمک می کنندکنند به فرای . 

میالدی در جهان مورد توجه جنگل شناسان و حافظان جنگل قرار گرفت  70توجه به اهمیت درختان افتاده و خشک در جنگل از دهه 
ده غذا و زیستگاه فراهم کرده و سبب ارتقا تنوع زیرا آنها متوجه شدند مواد مغذی موجود در آنها برای بسیاری از موجودات زن

 .زیستی می شود
درختان خشک افتاده به همراه چوب و برگ هایی که در بستر جنگل انباشته می شوند سبب رشد پوشش گیاهی تازه می شوند و 

جودات زنده می شوندهمچنین به خاطر داشتن عناصر مغذی از جمله کربن، نیتروژن، پتاسیم و فسفر، باعث تداوم زندگی مو . 
های افتاده نقش مهمی در ذخیره کربن خاک ایفا می کنند برای این که درختان وقتی مطالعات علمی نشان می دهند که بقایای درخت

زنده هستند، کربن جو را با کمک فرایند فتوسنتز در چوب خود نگه می دارند و هنگامی که می میرند قارچ ها و برخی باکتری ها 
ی از آن کربن را از بخش های مرده درخت به خاک منتقل می کنندمقدار . 

به اعتقاد جانورشناسان، عالوه بر قارچ ها، باکتری ها، گلسنگ ها، خزه ها و برخی گیاهان دیگر، بی مهرگانی مانند موریانه ها، 
پرندگان و پستانداران به پوسته و چوب  مورچه ها، سوسک ها، حلزون ها، دوزیستانی مانند سمندرها، خزندگانی مانند کرم تنبل و

  .مرده درختان وابستگی دارند
درختان افتاده و شاخه های بزرگ خشک و افتاده بویژه در نقاط شیب دار با کاهش حرکت رو به پایین مواد ارگانیک و خاک معدنی 

تنه درختان مرده جمع می شوند و امکان  ها و خرده خاشاک دیگر پشت بقایایاز به هدر رفتن این مواد جلوگیری می کنند. برگ
فرایند تجزیه را فراهم می آورند. همچنین نفوذ آب برف و باران در خاک نیز بهتر می شود. در طول فصل خشک این بقایای چوبی 

تند تبخیر رطوبت خاک را کند می کنند و خرده زیستگاه هایی مرطوب را برای موجودات زنده ای که نسبت به رطوبت حساس هس
 .ایجاد می کنند

با توجه به همه فواید برشمرده شده درختان افتاده برای جنگل، این پرسش مطرح می شود که چرا عده ای در حالی روند اجرای طرح 
تنفس جنگل کامل نشده و برداشت از جنگل توسط تعدادی از پیمانکاران هنوز ادامه دارد، به دنبال اجرایی کردن تبصره ای هستند که 

  اعتقاد کارشناسان حتی اجرای آن در صورت ضرورت، امکان پذیر نیست؟ به
 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه 
 ایرنا  – 11/10/1397تاریخ : 

شاورز استان تهران نمونه کشوری شدندک 9  
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در سی و سومین جشنواره معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی،  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: -ایرنا -تهران
کشاورز، در جمع برگزیدگان نمونه های ملی کشور جای گرفت 9استان تهران با معرفی  . 

کریم ذوالفقاری روز سه شنبه در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سی و سومین جشنواره معرفی نمونه 
زی با حضور وزیر جهاد کشاورزی امروز )سه شنبه( در محل سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج های ملی بخش کشاور

 .کشاورزی برگزار شد
نفر در بخش کشاورزی استان تهران که در شاخص های زراعی، باغی، دام، طیور،  9وی ادامه داد: در این جشنواره از 

کشور رتبه نخست را کسب کرده بودند، تقدیر شدندصنایع کشاورزی، ترویج و تشکل ها و مکانیزاسیون در سطح  . 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به این که ضرورت دارد مردم با چهره زحمتکشان بخش کشاورزی 

الی بهتر آشنا شوند و با توانمندی ها و فعالیت های بخش کشاورزی آگاه شوند، گفت: انتخاب این افراد به دلیل اثرگذاری با

 .در تولید کمی و کیفی درحوزه کشوری بوده است
پس از بررسی کمیته  :همچنین مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این خصوص اظهار داشت

نفر از استان تهران درشاخص های زراعی، باغی، دام، طیور، صنایع  9انتخاب نمونه ملی وزارت جهاد کشاورزی 

ویج و تشکل ها و مکانیزاسیون به عنوان نمونه ملی انتخاب شدندکشاورزی، تر . 
کشاورز نمونه کشوری از استان تهران گفت: علیرضا تیموری راد پرورش دهنده نمونه  9فرزانه اقبالی با اشاره به اسامی 

ماهیان زینتی از  قطعه در هر دوره، محمد محمدی پرورش دهنده نمونه 500هزار و  6بوقلمون از اسالمشهر با تولید 
میلیون قطعه ، علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آالت، ادوات و تجهیزات 5اسالمشهر با تولید ساالنه 

دستگاه ادوات کشاورزی و همچنین هادی اعظمی به عنوان شرکت تعاونی 450کشاورزی از اسالمشهر با ظرفیت ساالنه 

لیل شدندنمونه تولید روستایی از اسالمشهر تج . 
وی خاطرنشان کرد: محمدرضا رزاقی؛ اتحادیه نمونه سراسری تعاونی های تولید روستایی کشور از شهرستان 

تهران،علی جوشقانی تولید کننده نمونه محصوالت گواهی شده و سالم) سیب درختی( از دماوند، احمد مسعود سینکی تولید 
هریار حسامی تولید کننده نمونه نهال باغی از طریق کشت بافت از مالرد کننده نمونه میوه های هسته دار از شمیرانات ، ش

هزارنهال ساالنه و نامی قاسمی موحدی تولید کننده نمونه قارچ خوراکی از مالرد با استفاده از 700با تولید ساالنه 

ورد تقدیر قرار گرفتنتکنولوژی نوین تولید از کشاورزان نمونه استان تهران بودند که توسط وزیر جهاد کشاورزی م  
 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه 
 ایرنا  – 11/10/1397تاریخ : 

 روستاها می خواهند همچنان نفس بکشند

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83154895


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

ر روز تنگ تر و شهرها و روستاها همواره در طول تاریخ با هم وجود داشتند اما در دهه های اخیر جای روستاها ه -ایرنا -یاسوج
 .تنگ تر شده و نسبت جمعیتی آنان روزبه روز کمتر ولی برخی آبادی ها با تغییرات ساختاری می خواهند همچنان زنده بمانند

به گزارش ایرنا، شهرها و روستاها همواره در طول زمان تفاوت های ساختاری مهمی با هم داشتند اما پدیده ای که این سال ها می 
کرد، روستاهایی است که سبک زندگی مردم آن شهری شده است و گویا می خواهند در این دنیای روستا ستیزی، توان مشاهده 

  .همچنان اعالم وجود کنند
از سویی، جمعیت روستایی به دو دلیل مهاجرت و تبدیل برخی روستاها به شهر، در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد هر دوره 

ستآمارگیری کاهش یافته ا .  
به کمتر  1395درصد جمعیت استان را تشکیل می داد در سال  52بیش از  13۸5جمعیت روستایی کهگیلویه و بویراحمد که در سال 

درصد رسید 45از  .  
عالوه بر افزایش روز افزون جمعیت شهری، ساکنان روستاها نیز سبک زندگی خود را تغییر داده اند و از مشاغل سنتی روستایی 

اورزی و دامداری دوری می کنندمانند کش .  
  .عمران روستاها نیز در دهه های اخیر تغییرات زیادی کرده است و طرح های دولتی نیز این تغییرات را به شدت تقویت کرده است

اجرا فرماندهی تغییرات عمده عمران روستایی بر عهده طرح هادی است که تاکنون در بسیاری از روستاهای کهگیلویه و بویراحمد 
  .شده است

هجری خورشیدی در ایران در حال اجراست و در قالب آن بافت موجود روستاها ساماندهی و  60طرح هادی روستایی از دهه 
  .اصالح می شود

طرح هادی روستایی ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های 
قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را تعیین می کند مختلف از .  

 
** درصد روستای کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد  55طرح هادی در   

وار این استان اجرا شده خان 20روستای باالی  39۸مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح هادی در 
درصد از مجموع روستاهای با این میزان جمعیت را تشکیل می دهد 55که این رقم  .  

خانوار دارد که برای تمامی آنها طرح هادی تهیه شده است 20روستای باالی  720حسین جنتی افزود: این استان  .  
درصد در دست  90تا  10نوار این استان با پیشرفت فیزیکی خا 20روستای باالی  39۸وی تصریح کرد: هم اکنون طرح هادی در 

  .اجراست
میلیارد لایر اعتبار امسال برای بهبود زیر ساخت های عمران روستایی این استان در نظر گرفته شد که از  500جنتی اظهار داشت: 
درصد تخصیص یافته است 45این میزان تاکنون  .  

تایی در مناطق مختلف این استان هم اکنون در دست اجراستطرح در زمینه عمران روس 250وی گفت:  .  
مدیرعامل بنیاد مسکن استان عنوان کرد: اجرای طرح هادی در روستاها از زیرساخت های اساسی مورد نیاز زندگی روستایی است 

  .که موجب ایجاد انگیزه برای ماندن روستاییان در زادگاه خود می شود
از مهاجرت روستائیان به شهر و جذب سرمایه گذاران برای اجرای طرح های تولیدی و توریستی از  جنتی ابراز داشت: جلوگیری

  .مزایای اجرای طرح های هادی در روستاهاست
 

** هزار مترمربع از معابر روستاها در کهگیلویه و بویراحمد آسفالت شد  400سه میلیون و   
 400ویه و بویراحمد گفت: از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون سه میلیون و معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کهگیل

  .هزار متر مربع از معابر روستاهای این استان با استفاده از قیر رایگان آسفالت شده است
یه و بویراحمد هزار متر مربع از معابر روستاهای کهگیلو 200میلیون و  2تاکنون  1394اسماعیل باقری اظهار داشت: از سال 

  .آسفالت شده است
شود با توجه به وی ابراز داشت: امسال میزان سهمیه قیر رایگان اختصاص داده شده به روستاهای این استان خوب است و تالش می

های قانونی آسفالت معابر روستاها ادامه یابداولویت جمعیت و سایر شاخص .  
ساله روستاها بیان کرد 10دی به عنوان چشم انداز اصلی های هاباقری با اشاره به اهمیت اجرای طرح تاکنون مطالعات طرح  :

روستا انجام شده است ۸11هادی در  .  
 20روستای باالی  717معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مطالعات طرح هادی در 

ای هستند انجام شده استای شرایط ویژهخانوار که دار 20روستای زیر  94خانوار و  .  
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میلیون ریالی برای نوسازی چهار هزار واحد مسکونی روستایی کهگیلویه و  250باقری از برنامه ریزی برای پرداخت تسهیالت 
  .بویراحمد در سال جاری خبر داد

درصد آن مقاوم سازی شده  42که تاکنون  هزار واحد مسکونی روستایی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد ۸0وی اظهار داشت: 
  .است

درصد نیاز به مقاوم سازی دارد 5۸هزار واحد مسکونی روستایی این استان معادل  45باقری بیان کرد:  .  
هزار  20معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کهگیلویه و بویراحمد گفت: میزان تسهیالت بازسازی پرداختی به شهرهای زیر 

 50میلیون لایر با  200میلیون لایر کمک بالعوض و میزان تسهیالت بازسازی واحدهای روستایی  60میلیون لایر با  300ر نف
  .میلیون لایر کمک بالعوض بوده که به واحدهای حادثه دیده در زلزله و سیل پرداخت شد

های بانکی تاکید و تالش برای حل مشکل ضمانتوی بر لزوم نهادینه کردن مشارکت مردم برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی 
  .کرد

های هادی عملیات بازگشایی، در طرح :معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد

شودبرداشت موانع، زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری، سنگ فرش، میدان سازی و همچنین فضای سبز اجرا می .  
 20خانوار در این استان وجود دارد، گفت: در تمامی روستاهای باالی  20روستای باالی  722رضا امیدوار با بیان اینکه غالم

  .خانوار کهگیلویه و بویراحمد طرح مطالعاتی برای اجرای طرح هادی تهیه شده است
آسفالت معابر روستایی کهگیلویه و بویراحمد خبر  میلیارد لایر اعتبار برای تأمین قیر مورد نیاز 67امیدوار همچنین از اختصاص 

  .داد
 

 هزار جلد سند روستایی در کهگیلویه و بویراحمد صادر شد  38 **
واحد مسکونی روستایی تاکنون در این استان  ۸00هزار و  3۸معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای 

  .سند مالکیت صادر شده است
هزار واحد مسکونی در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد ۸2م رضا امیدوار اظهار داشت: غال .  

های روستایی در این استان به طور جدی پس از پیروزی انقالب اسالمی آغاز شدوی بیان کرد: طرح سند دار کردن خانه .  
ی نقشه طرح هادی و شورای اسالمی صادر می شودامیدوار ابراز کرد: این تعداد سند مالکیت برای روستاهای دارا .  

وی عنوان کرد: پذیرش اسناد روستایی در محاکم قضایی و بانک ها به عنوان وثیقه، کمک به توسعه پایدار در روستاها، کم شدن 
ت در اختالفات ملکی مردم در محاکم قضایی و بهسازی خانه های روستایی از ویژگی های اجرای طرح صدور سند مالکی

  .روستاهاست
امیدوار گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به طور مشترک موظف هستند در طول برنامه توسعه 

  .برای تمامی روستاهای تابعه، مراکز دهستان ها و مراکز بخش روستایی سند مالکیت صادر کنند
استانهای ایران با وجود همه هزینه هایی که برای اجرای آن شده است و با تمام طرح هادی در کهگیلویه و بویراحمد و سایر 

  .دستاوردهای آن، منتقدانی دارد
منتقدان اجرای این طرح ساکنان روستاها و برخی کارشناسان است که از دیدگاه های خود به این مساله نگاه می کنند و معتقدند با 

بهبود خواهد یافتاصالح این طرح، کیفیت و اثربخشی آن  .  
 

 عیب کار کجاست؟ **
های هادی اگرچه سبب بهسازی و مقام شدن ساخت و ساز منازل روستاییان و دفع بهداشتی براساس نظر کارشناسان اجرای طرح

ته است و زباله ها شده و همچنین دسترسی آنها به خدمات را افزایش داده است اما در بعد اجتماعی و اقتصادی موفقیت چندانی نداش
  .در عمل روستاها را به شهرهای کوچک مصرف کننده تبدیل کرده است

یک روستایی اهل استان کهگیلویه و بویراحمد در این باره گفت: بعد از اجرای طرح هادی اگرچه رفاه زندگی مان بیشتر شد اما 
خود را به خارج از روستا ببرند دهیاری اجازه دامپروری به روستاییان را نمی دهد و دامداران مجبورند دام های .  

رضا افشین نیا افزود: روستای ما آسفالت شده است، کوچه ها و خیابان ها مرتب شده اند اما بیشتر دامداران، شغل خود را از دست 
  .داده اند چون از سوی مردم و دهیاری زیر فشار هستند که به تاسیس دامداری در بیرون از روستا اقدام کنند

وان کرد: ساخت دامداری در خارج از روستا هزینه مضاعفی بر دامداران تحمیل می کند و دامداران به فروش دام خود و وی عن
  .ایجاد کسب و کارهای شهری مانند مغازه و ... رغبت بیشتری دارند

  .افشین نیا عنوان کرد: افراد بسیاری به خاطر همین موضوع مجبور به فروش دام های خود شده اند
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یکی دیگر از اهالی این روستا گفت: با وجود جدول کشی فاضالب به دلیل اینکه مسیر آن به درستی طراحی نشده کل فاضالب روستا 
  .یک جا جمع شده و بوی نامطبوعی ایجاد می کند

نها، میزان تاثیر برخی پژوهش های صورت گرفته نیز سخنان روستاییان را تایید می کند که به نظر می رسد با در نظر گرفتن آ
  .مثبت این طرح در دهه های آینده افزایش خواهد یافت

علی اکبر عنابستانی کارشناس مسایل روستایی در پژوهشی که تهیه کرده است می گوید: بررسی ها نشان می دهد که به رغم اجرای 
ماندن آب و ایجاد آبگرفتگی به سبب ساخت طرح هادی، مشکالتی از جمله آلودگی هوا به دلیل دفع غیربهداشتی زباله ها، راکد 

  .غیراصولی جدول ها و معابر و گسترش آلودگی فضوالت حیوانی تاثیرات منفی زیست محیطی زیادی بر روستاها داشته است
علی شماعی کارشناس مسایل روستایی نیز در پژوهشی که تهیه کرده است می گوید: پس از اجرای طرح هادی، در زمینه کالبدی، 

  .وضعیت معابر بهبود یافته است
او اضافه کرد: این در حالی است که شاخص محیط زیست روستا شامل آرامستان، دفع زباله، فاضالب، فضای سبز و جمع آوری آب 

  .های سطحی در اجرای طرح هادی مورد توجه قرار نگرفته است
سازی برای صدور سند سازی منازل در سطح روستا و زمینهومطرح هادی در بعد کالبدی از قبیل بهسازی و مقا :شماعی عنوان کرد

  .مالکیت بیشترین عملکرد را داشته است
وساز در سطح روستا اجرای طرح هادی دارای به اعتقاد وی، در زمینه حفظ و حراست از اراضی زراعی و باغی الگوی ساخت

  .کمترین عملکرد بوده است
ه تهیه کرده است و می گوید: طرح هادی در بعد اجتماعی، نحوه دسترسی به خدمات روستایی حمید حیدری نیز پژوهشی در این زمین

و کاهش مهاجرت روستاییان دارای بیشترین عملکرد بوده اما در بعد اقتصادی باعث افزایش قیمت اراضی روستاها شده در حالی که 
اسبی نداشته استدر زمینه درآمدزایی و ایجاد واحدهای تولیدی در روستا عملکرد من .  

در مجموع به نظر می رسد طرح هادی با همه مزایایی که برای روستائیان داشته است اما بهره وری اقتصادی در آن در نظر گرفته 
  .نشده است زیرا آنچه که باعث ماندگاری روستائیان در محل سکونت خود می شود اشتغال است که در طرح هادی گنجانده نشده است

اشتن امکانات رفاهی اولیه در روستاها طرح هادی نتوانسته است به صورت کامل جلوی مهاجرت روستائیان به شهرها را باوجود د
بگیرد از این رو الزم است با بازنگری در اجرای طرح های هادی شرایط الزم برای توانمندسازی روستائیان برای راه اندازی کسب 

کردو کارهای جدید و کارآفرینی را فراهم  .  
در مجموع به نظر می رسد تمایل روستانشینان به تبدیل روستاها به شهرهای کوچک مزایای متعددی برای ساکنان به خصوص در 

برخی خدمات اجتماعی و عمرانی داشته است اما به تبع آن حجم گسترده ای از پیامدهای منفی اقتصادی و فرهنگی به ساکنان تحمیل 
تظارات باالی ساکنان، در مجموع تبدیل روستا به شهر باعث افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا شهرهای شده و از طرفی به دلیل ان

  .جدید نشده است
اصالح طرح های مربوط به روستا می تواند روستائیان را به ماندن در روستا و کسب و کارهای مربوط به آن تشویق کند چون 

ابان زندگی، می خواهند همچنان نفس بکشندروستاها نشان دادند با وجود تغییرات شت .  
هزار نفر در روستاهای این استان زندگی  314هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد معادل بیش از  713درصد از جمعیت  45حدود 

 .می کنند و از این رو برنامه ریزی در حوزه روستایی تاثیر بسزایی در بخش زیادی از جمعیت این استان دارد

روستای دارای سکنه در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد 674ر و یک هزا .  
 لینک خبر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه 
 ایرنا  – ۸/10/1397تاریخ : 

 ورود بانوان مازندرانی به عرصه تولیدات سالم کشاورزی
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سالم کشاورزی در مازندران با سرمایه گذاری آموزشی دولت از طریق  ورود بانوان به عرصه تولید محصوالت -ایرنا -ساری
 .اجرای طرح ارتقای مهارت های شغلی زنان روستایی آغاز شده است

نوع محصول یکی از قطب های مهم تولید محصوالت کشاورزی در کشور است و  72به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران با تولید 
ایی داردنقش مهمی در امنیت مواد غذ . 

استفاده بی رویه از سموم و آفت کش ها در تولید محصوالت کشاورزی در چند دهه گذشته که شیوع برخی انواع سرطان ها را به 
دنبال داشت، سبب شد تا تولیدات ارگانیک کشاورزی در دستور کار قرار گیرد و در این میان نقش زنان با نگاه مادرانه می تواند این 

و بهتر محقق کندهدف را زودتر  .  
اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران بر همین اساس طرح ارتقای مهارت های شغلی زنان روستایی را متناسب با 

نیازهای جامعه و خانواده امسال به اجرا گذاشت، طرح که مهم ترین هدف آن تولید محصول کشاورزی سالم و ارگانیک اعالم شده 
 .است

نخست این طرح هفته گذشته در شهرستان بابل و مرحله دوم آن امروز شنبه در ساری در محل ساختمان معاونت جهاد  مرحله
  .کشاورزی مازندران برگزار شد

با توجه به این که زنان روستایی مازندران در تولید تمامی محصوالت کشاورزی صاحب نقش هستند و حتی در تولید بعضی از 
تا صدی را بر عهده دارند، مجریان طرح امیدوارند بتوانند از نقش مادرانه اشان برای تولید محصول سالم و محصوالت نقش صفر 
 .ارگانیک بهره بگیرند

شهرستان 14برگزاری طرح در  **  
قای مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در حاشیه برگزاری مرحله دوم طرح به خبرنگار ایرنا گفت: طرح ارت

شهرستان در سطح استان برگزار می شود 14مهارت های شغلی بانوان روستایی در  . 
سمیه قاسمی طوسی با بیان اینکه این طرح هفته گذشته به مرکزیت شهرستان بابل برگزار شد که زنان روستایی شهرهای همجوار هم 

ه های آینده در نوشهر و تنکابن برگزار می شودحضور داشتند، افزود: این طرح امروز و فردا در ساری برگزار شده و هفت . 
 47نقطه شهری و حدود چهار هزار روستا و آبادی است. بر اساس نتایج آخرین سرشماری  59شهرستان،  22مازندران دارای 

 .درصد جمعیت استان در مناطق روستایی زندگی می کنند
وزه تسهیلگران بخش کشاورزی و آموزش هایی با سرفصل های مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران گفت: این طرح در ح

 .کشاورزی مورد نظر اداره کل استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی و جهاد کشاورزی است
وی با بیان این که طرح با استقبال خوب بانوان روستایی و به صورت موفق برگزار شد، افزود: در مرحله بعد نظرسنجی و ارزیابی 

شده در سه حوزه را به اجرا می گذاریم مطالب ارائه . 
او ادامه داد: مهم ترین مساله در هر مرحله ،اصل آموزش است چون آموزش از ارکان مهمی است که مورد غفلت واقع شده و این 

 .اطالع نداشتن ها، ما را با مسائلی مواجه کرده که می توانستیم با آگاهی بخشی از آن پیشگیری کنیم
ضرورت بهره گیری برای اصالح روش های زیانبار تولید محصوالت کشاورزی از طریق آگاهی بخشی بویژه به  قاسمی طوسی بر

بانوان روستایی تاکید کرد و گفت: تسهیلگران با حضور در دوره های آموزشی طرح ارتقای مهارت های شغلی بانوان روستایی، این 
 .مطالب را به جامعه روستایی منتقل می کنند

انداردیابی در محصوالت کشاورزی را برای بازاریابی راهگشا دانست و تاکید کرد: میل و سلیقه مشتری در تولید محصوالت وی است
کشاوری باید تامین شود تا بازار فروش و تجارت بدرستی شکل بگیرد و این موضوع در دنیا از سال ها پیش مورد توجه قرار گرفته 

 .و حل شده است
ن و خانواده استانداری مازندران توضیح داد: آنچه مهم است این که استانداردهایی باید برای جذب بازار لحاظ شود مدیرکل امور بانوا

و در این زمینه در بلند مدت نگاه بین المللی داریم تالش ما بر این است که از طریق این آموزش ها، تولید محصول سالم در دستور 
تولید غذای سالم و امنیت غذایی نقش زیادی دارند که باید به آن واقف شوندکار قرار گیرد و زنان روستایی در  . 

وی با اشاره به استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات در کشور و باقی ماندن این ترکیبات در محصوالت، افزود: 
، در مرحله نخست، افزایش سطح سالمت جامعه این موضوع سبب شده تا اصلی ترین راهبرد مهم برای توسعه کشاورزی در کشور

 .با اولویت قرار دادن تولید محصول سالم و در مرحله دوم، تولید محصول ارگانیک باشد
قاسمی طوسی با بیان این که یکی از علت های مرگ و میر در مازندران بیماری سرطان است که گفته می شود استفاده بی رویه از 

این معضل را ایجاد و تشدید کرد، اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم در این زمینه نیاز به آموزش فراگیر  سم و کود در دهه های پیش
 .داریم و از تسهیلگران انتظار است آموزش ها را به جامعه روستایی منتقل کنند و برای ترویج سالمت جامعه همکاری کنیم

د در حد استاندارد مصرف شود تا سالمت جامعه به مخاطره نیفتد. می توان وی افزود: در تولید محصوالت کشاورزی، کود و سم بای
غذای سالم تولید کرد و فقط نیازمند آموزش هستیم و کشاورزان به این باور برسند که باید به تولید محصول سالم روی آورده و به 
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 .بازار عرضه کنند
دف ما این است آلودگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی را در مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت: ه

 .محصوالت کشاورزی به حداقل ممکن برسانیم
وی افزود: بهبود راندمان کاری، ارتقای کیفیت بهداشتی محصول تولیدی، به حداقل رساندن اثر تخریبی کشاورزی به محیط زیست، 

زی و تضمین سالمت و ایمنی کارگرانی که محصوالت را تولید می کنند، از دیگر اجرای مدیریت تلفیقی آفات در محصوالت کشاور
 .اهداف اجرای این طرح است

پژوهش های صورت گرفته در آزمایشگاههای مدرن نشان داده است که آفت کش ها خطرات بسیاری دارند چرا که به آسانی تجزیه 
 .نمی شوند و در محیط زیست جابه جا می شوند

تغذیه بر این باورند که مصرف محصوالتی که در تولید آنها از آفت کش ها استفاده شده، سبب می شود تا باقی مانده  کارشناسان
 .آفتکش در محصول کشاورزی، در بافت های چربی بدن جمع شود و بیماری ایجاد کند

 برند سازی برای تولید محصول سالم **
رزی مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت: تولید مواد غذایی با سالمت جامعه رابطه معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاو

بینیممستقیم دارد، تقلب ها و تخلف هایی را در ارائه محصوالت ارگانیک در بازارهای بزرگ و کالنشهرها می . 
کل گسترده نرفت، افزود: هدف ما از حسین نگهدار با بیان اینکه کشور ما در طول سالیان متمادی به سمت تولید ارگانیک به ش

 .اجرای این برنامه فرهنگ سازی و کیفی سازی محصوالت است و این با تولید محصول سالم و ارگانیک به دست می آید
وی با تاکید بر برند سازی محصوالت سالم، اظهار داشت: اگر به دنبال تولید محصول ارگانیک هستیم چون با این محصول، اختالف 

در بازار ایجاد می شود باید بحث تجاری سازی را هم مورد نظر قرار دهیمقیمت  . 
با توجه به دغدغه ای  :این مسئول با بیان اینکه تولید محصول ارگانیک، حفظ سالمت جامعه و سالمت زمین را منجر می شود، گفت

لیدات ارگانیک، ترغیب شودکه در بازار داریم، فرهنگ سازی باید به سمتی برود که جامعه به استفاده از تو . 
وی ردیابی معکوس محصول را یکی از اهداف اجرای طرح ارتقای مهارت های شغلی زنان روستایی برشمرد و افزود: ردیابی 

 .معکوس به این مفهوم است که مشکالت روند کشت بررسی شود تا ببینیم چرا عنصر مضر در محصول باقی مانده است
ستفاده از محصول ارگانیک و سالم، به نظر می رسد کشاورزان و تولید کنندگان بزرگ محصوالت با توجه به میل مردم به ا

 .کشاورزی، باید به نیاز مخاطب اهمیت داده و متناسب با این نیاز و به دور از هر گونه تقلب و تخلف، محصول سالم تولید کنند
در تولید محصول کشاورزی بویژه در مازندران تاکید دارد و بیانگر طرح ارتقای مهارت های شغلی بانوان روستایی، بر تاثیر زنان 

 .نقش موثر بانوان روستایی در این زمینه است
 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه 
 ایرنا  – 11/10/1397تاریخ : 

 استقالل و خودکفایی کشور در گرو تالش کشاورزان است
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نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: خودکفایی، استقالل و آزادی جمهوری اسالمی از راه کار و تالش  -ایرنا -تهران
 .کشاورزان میسر است

 
های ملی به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سیدرضا تقوی امروز )سه شنبه( در مراسم سی و سومین مراسم معرفی و انتخاب نمونه

هار داشت: در سال های اخیر، تالش ها و اقدام های خوبی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده استکشاورزی اظ .  
ها و اقدام های ارزشمند، آینده خوبی را در تامین غذای مردم نوید می دهدها، برنامه  به گفته وی، این وزارتخانه با مجموع سیاست . 

 
ازندکشاورزان باید زکات محصوالت خود را بپرد **  

  .تقوی گفت: کشاورزان باید زکات محصوالت کشاورزی را پرداخت کنند تا برکت از مالشان نرود
خورد و حاکمیت موظف است به معیشت مردم برسدوی افزود: سالمتی، عزت و نشاط مردم از طریق کشاورزی رقم می . 

یاهان دارویی و کشت فراسرزمینی و اصالح نژاد دام ای، پرورش ماهی در قفس، آبیاری علمی، گهای گلخانهوی تصریح کرد: کشت
 .از جمله اقدام های موثر و مهمی به شمار می رود که به آن توجه شده است

ای است تا یک ارزش متعالی را در ذهن بنشانیم و اگر روح قدردانی و شکرگزاری ها بهانهها و همایشتقوی افزود: این نشست
ایمخواهی را تقویت کردهی و عزتتقویت شود در واقع روح فداکار . 

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بر استقالل و خودکفایی تاکید کرد و گفت: باید با تالش، کار، علم و دانش فقر را از 
 .کشور بزداییم

در سالن فجر سازمان  کشاورز برتر 15۸های ملی بخش کشاورزی از به گزارش ایرنا، امروز در سی و سومین دوره معرفی نمونه
 .تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران تقدیر شد

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در بخش های مختلف تولید و عرضه می شود 122در حال حاضر بیش از  . 
 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه 
 ایرنا  – ۸/10/1397تاریخ : 

 حرکت شتابان مازندران در مسیر کشاورزی ارگانیک
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افزایش دانسته های علمی کشاورزان شالیکار مازندران سبب شده است تا کشاورزی این استان در سال های اخیر  -ایرنا -ساری
 .حرکت شتابانی به سمت کاهش مصرف سموم و کود شیمیایی داشته و در مسیر کشاورزی ارگانیک گام بردارد

رش خبرنگار ایرنا، این روزها با حرکت در مسیر جاده های مازندران کشاورزانی دیده می شوند که در حال شخم به گزا
و شیار زمین های شالیزاری خود هستند، در حالی که طبق روال معمول این کار از اواسط بهمن یا اوایل اسفند انجام می 

  .شد
الیزاری را از بین بردن نسل کرم ساقه خوار به عنوان مهم ترین این کشاورزان علت شخم و شیار زودهنگام اراضی ش

 .آفت برنج می دانند که سبب می شود تا در فصل کشت میزان مصرف سموم به حداقل برسد
کارشناسان کشاورزی از نسل های کرم ساقه خوار به عنوان کلیدی ترین آفت کشت شالی یاد می کنند و معتقدند بهترین 

ین آفت نیز شخم و شیار زمستانه است که سبب می شود تا کانون جمعیتی این آفت از بین برودراه مبارزه با ا . 
شخم و شیار، عملیاتی است که منجر به زیر و رو و نرم کردن خاک و همچنین خرد کردن کلوخ ها می شود و بر اساس 

یشتر کرده و سبب افزایش توان ذخیره آب نظر کارشناسان کشاورزی این عملیات نفوذ پذیری خاک نسبت به هوا و آب را ب

 .و از بین رفتن بذر علف های هرز می شود
شخم زمستانی همچنین سبب قرار گرفتن بذر علف های هرز در معرض دید پرندگان و تغذیه آنها می شود و یا بر اثر 

 .سرمای زمستانی قدرت باروی و رشد و نمو خود را از دست می دهد
ردن بقایای گیاهی فصل قبل، آفت کرم ساقه خوار را که به صورت زمستان گذران در بقایای گیاهی این کار با زیر خاک ک

 .وجود دارد، از بین می برد
مشاهدات خبرنگاران ایرنا از مناطق مرکزی مازندران از جمله بابل ،بابلسر ،محمود آباد ،فریدونکنار و آمل نشان می دهد 

دود یک ماه زودتر از پارسال در حال انجام استکه امسال شخم زمستانی شالیزارها ح . 
کشت برنج در مازندران به طور معمول با شخم و شیار ،خزانه گیری و آب تخت کردن شالیزار از ماه اسفند آغاز می 

 .شود و به طور معمول در اواخر ماه فروردین به مرحله نشاء می رسد
 کرم ساقه خوار، مادر آفت های برنجکاری  **

زراعت جهاد کشاورزی مازندران روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از آفت کرم ساقه خوار به عنوان کلیدی مدیر 
ترین آفت در کشت شالی نام برد و گفت که شالیکاران با شخم زمستانه می توانند کانون جمعیت در حال استراحت البالی 

 .بقایای شالی های سال زراعی گذشته را مختل کنند
سن عنایتی با بیان اینک که شخم و شیار شالیزارها و آب تخت کردن در فصول سرد سال در مرگ و میر الروهای باقی ح

مانده در ساقه و پوشال برنج موثر است، افزود: در یک دهه اخیر شالیکاران اهمیت شخم و شیار زمستان را با کم شدن 

 .مصرف سم دیازینون درک کرده اند
سال های اخیر به دلیل انجام شخم و شیار زمستانه، سم دیازینون برای مقابله با آفت نسل اول کرم  وی توضیح داد: در

درصد کاهش یافته است، برای این که آفتی در فصل کشت و کار وجود نخواهد داشت تا استفاده از سموم  70ساقه خوار تا 

 .را ضروری کند
 5کیلو سم دیازینون  20زه شیمیایی علیه کرم ساقه خوار برای هر هکتار بر پایه اعالم جهاد کشاورزی مازندران، در مبار

هزار لایر بود100تا  90کیلویی  10درصد استفاده می شود و قیمت سال گذشته این سم در بسته های  10و  . 
کشت دوم برنج، عنایتی با اشاره به این نکته که نسل های کرم ساقه خوار رو به افزایش رفته است، گفت: به دلیل گسترش 

 .نسل چهارم کرم سواقه خوار نیز تهدیدی جدی علیه زراعت مازندران شده است
هزار هکتار از زمین های شالیزاری دوباره نشاء و یا به صورت پرورش ساقه شالی ) 65در فصل زراعی گذشته حدود 

 .رتون(کشت شده و زمان برداشت آن نیز تا اواخر آبان امسال به طول کشید
تفاده بهینه از آب های سطحی اس **  

مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران یکی از مزیت های شخم زمستانه را استفاده بهینه از آب سطحی ناشی از بارش 
ها دانست و گفت: در حالی که شالیکاران الیروبی و پاک کردن سردهنه های برکه ها و رودخانه ها را انجام ندادند، اما 

و شیار در زمین وجود داردآب کافی برای شخم  . 
هزار هکتار زیر کشت  20۸هزار هکتار شالیزار دارد که در سال زراعی گذشته به خاطر کمبود آب  230مازندران 
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  . برنج رفت
هزار تن برنج در مازندران تولید می شود 50ساالنه حدود یک میلیون و  . 

 نک خبر لی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رکباتم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرگزاری فارس – 10/10/1397تاریخ : 

 بازدید رئیس سازمان بسیج عشایری از خبرگزاری فارس 

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


    
ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آبمرکز     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139شهریور  ومداهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

گزاری فارس بازدید کردسردار نصرت هللا سیف رئیس سازمان بسیج عشایر کشور عصر امروز از خبر .  
به گزارش خبرگزاری فارس، سردار نصرت هللا سیف رئیس سازمان بسیج عشایر کشور عصر امروز دوشنبه از خبرگزاری فارس 

وگو نشستبازدید و ضمن دیدار با مدیر عامل و دیار از تحریریه با خبرنگارن فارس به گفت . 
های اخبار فارس هستم. خبرگزاری هچشم نظام می دانیم و بنده خود از دنبال کنندوی در این دیدار گفت: خبرگزاری فارس را جزء 

 .فارس مجموعه موفق و عالی است
هر کاری را در جای خود به   برم ، زیرارئیس سازمان بسیج عشایری کشور گفت: کلمه عادل را برای خبرگزاری فارس به کار می

دهدانجام می صورت انقالبی، مناسب و غیر محافظه کارانه . 
های خبرگزاری فارس رضایت دارند، گفت: قدر این مجموعه انقالبی را هم مردم و سردار سیف همچنین با بیان این که مردم از بحث

داندهم نظام می . 
ننده و کرد و گفت: این جمعیت تولیدک  هزار خانوار عشایری ذکر 212میلیون نفر در قالب  1.7وی همچنین جمعیت عشایر کشور را 

و لبنیات دارند  قرمز  خودکفا هستند و سهم مهمی در تولید گوشت . 
 لینک خبر 
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 مصاحبه , سخنرانی , بازدید 
 ایرنا  – 11/10/1397تاریخ : 

قابل قبول نیست توقف تولید محصوالت کشاورزی به بهانه کم آبی  
وزیر جهادکشاورزی گفت: توقف یا محدود کردن برخی محصوالت کشاورزی به بهانه کم آبی قابل قبول نیست و با  -ایرنا -تهران

 .استفاده از دانش و ابزارهای موجود می توان بر این مشکالت غلبه کرد
کشاورز نمونه ملی و برتر  15۸سی و سومین دوره معرفی به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمود حجتی روز سه شنبه در آیین 

بخش کشاورزی در محل سازمان تحقیقات کشاورزی در پاسخ به انتقاد برخی مبنی بر ایجاد محدودیت برای تولیدات کشاورزی 
 .اظهار داشت: کشور دارای ظرفیت و پتانسیل باال در بخش کشاورزی است

های ان نمونه ثابت کرده اند، اگر تولید سایر کشاورزان را به اندازه یک سوم تولید نمونهحجتی اظهار داشت: همانطور که کشاورز
 .کشوری برسانیم، عالوه بر خودکفایی، مشکل کم آبی هم رفع می شود

باید برخی از سردلسوزی برای محیط زیست و مشکالت و گرفتاری هایی که ما هم به آن واقفیم، اظهار می کنند که ن :وی ادامه داد

تولید داشته باشیم و یا باید برای تولید برخی محدودیت ها ایجاد شود، چنین سخنانی قابل قبول نیست زیرا در سایه تالش و بکارگیری 
 .علم، دانش، تکنولوژی و استفاده از ابزارهای موجود دستاوردهای خوبی در این بخش ایجاد شده است

رزی شاخص میزان کمی تنها مد نظر نیست بلکه مسایل زیست محیطی و سالمت حجتی خاطرنشان ساخت: در بخش تولیدات کشاو
 .غذایی، بهره وری آب هم مورد توجه کشاورزان قرار دارد

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: به طور قطع دست یابی به دستاورد های همه کشاورزان در بخش تولید عالوه برافزایش حجم 
و افزایش بهره وری را به دنبال خواهد داشت که این امر برای محدودیت برخی منابع آبی  تولیدات، صرفه جویی در مصرف آب

 .کافی است
حجتی درباره مدیریت مصرف آب گفت: زمانی که ما می گفتیم محدودیت آب نداریم، برخی تصور می کردند ما به دنبال افزایش 

ملکرد خود ثابت کردند چنین موضوعی درست نیستفشار بر منابع آبی هستیم، در حالی که کشاورزان نمونه با ع .  
۵71هزار و  13حجتی تصریح کرد: براساس آمارها گندمکار نمونه کشور امسال موفق به تولید  کیلوگرم گندم در هر هکتار شده در  

کیلوگرم در هکتار است 100حالی که متوسط تولید گندم دیم و آبی کشور سه هزار و  .  
100میلیون و  2رای گندم دیم انتظار نداریم که بتوان کاری انجام داد، اظهار داشت: اکنون وی با بیان این که ب هزار هکتار گندم  

  .آبی داریم که می توانیم افزایش تولید در واحد سطح را ارتقا دهیم و آن را به میزان نمونه کشوری نزدیک کنیم
االنه حدود هفت میلیون گندم وارد کشور می شد اما در سالهای اخیر ، س90آمارها نشان می دهد در اوایل دهه  :وی اضافه کرد

 .نیازی به واردات نداریم
تن چغندر در هکتار تولید کرده در  173وزیر جهاد کشاورزی درباره تولیدات دیگر بخش کشاورزی گفت: کشاورز نمونه ما امسال 

بود؛ همان زمان متوسط تولید کشوری این محصول چهار میلیون  تن 13۶این میزان برای چغندرکار نمونه ما  92حالی که در سال 
  .تن در هکتار بود

حجتی تصریح کرد: سال گذشته این عدد )تولید چغندر( به هشت میلیون تن در هکتار رسید که منجر شد مشکل شکر کشور حل شود 
  .و با افزایش بهره وری آب، ما به مرز خودکفایی در این محصول رسیدیم

گرم شکر تولید می شد، اکنون به ازای هر مترمکعب  200، به ازای مصرف هر مترمکعب آب نزدیک 70ته وی، در دهه به گف
گرم شکر تولید می شود 600 .  

برنج سفید  ۸تا  7.5تن شلتوک در هکتار است که بین  12وزیر جهادکشاورزی گفت: میانگین تولید کشاورز نمونه در بخش برنج 
 .تولید می شود

 100هزار و  2کیلوگرم کلزا تولید کرده درحالی که متوسط کشوری  100هزار و  7اضافه کرد: امسال تولید کننده نمونه کشور  وی
برابر  ۶سال قبل  2کیلوگرم در هکتار است؛ امسال نیز وضعیت خوبی در تولید کلزا داریم به طوری که تولید این محصول نسبت به 

ده استبرابر ش 2و نسبت به سال قبل  .  
به گفته حجتی، پس از سالها نگرانی ما در زمینه وابستگی به واردات روغن خام کاهش یافته که این امر را نیز مرهون عمل و تجربه 

  .کشاورزان نمونه هستیم
برابر  10ه تن در هکتار است یعنی این میزان ب 16تن تولید داریم که متوسط کشوری آن  165وی ادامه داد: در تولید سیب درختی 

برابر رسیده است 15و در محصول زیتون به  .  
وزیر جهادکشاورزی اظهار داشت: در حوزه پرورش ماهی در قفس اگر به حجم تولید یک میلیون تن در سال برسیم، رقم چشمگیری 

میلیون تن است 1.1خواهد بود زیرا اکنون کل حجم تولید صید و صیادی و پرورش ما بین یک میلیون تا  .  
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حجتی با تاکید بر اینکه خودکفایی در تولیدات کشاورزی آرزوی دوری نیست، افزود: در شرایطی می توانیم نیاز کشور را در داخل 
  .تامین کنیم و در بازارهای خارجی به دنبال غذا نباشیم که تولید و تولید کننده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

برای ارباب رجوع که کشاورزان هستند، نداریم؛ به همکاران اعالم کرده ام که از این « ی شودنم»و « نه»وی ادامه داد: ما واژه 
 .واژه ها استفاده نکنند و حتی این واژه ها را از فرهنگ لغات خود حذف کنند

ن تر نیاید تا این عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: ما سعی داریم قیمت محصوالت کشاورزی از حداقل نرخ تمام شده پائی
تولید کننده متضرر شود همچنین محصول ما نیز برای دیگر کشورها گران نشود، در واقع باید همه را با هم ببینیم تا مشکلی ایجاد 

  .نشود
وی با اعالم اینکه به طور مرتب و روزانه قیمت ها توسط وزارت جهاد کشاورزی، شخص رئیس جمهوری و در جلسات دولت 

، گفت: زمانی که در موضع مدیریت یک کشور پهناور هستیم، محدودیت های زیادی داریم و باید با مدنظر قرار پیگیری می شود
  .دادن همه مشکالت کشور را اداره کنیم

مالحظه می کنید در شرایط تحریم ها نفت خود را با هزار سختی می فروشیم تا اقالم مورد نیاز کشور تامین و  :حجتی اظهار داشت

کنیم در حالی که قیمت آنها بیش از قیمت های واقعی استوارد  .  
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم می توانیم حتی در بیابان های ایران نیز تولید محصوالت مقاوم همچون خارشتر را داشته باشیم که 

ول به میزان هفت تن در هکتار درصد پروتئین می تواند محافظ خاک باشد که البته اکنون این محص 9.5تا  9عالوه بر داشتن بین 
  .برداشت می شود

برخی مدعی هستند که متوسط بارش  :حجتی با بیان این که نباید کم کاری و تنبلی خود را گردن کمبود ظرفیت و اقلیم بیندازیم، گفت

به سرزمین تقسیم کنیم  ما از متوسط جهانی کمتر است بنابراین میزان آب کشور محدود است در حالی که نباید متوسط بارندگی را
 بلکه باید از این افراد بپرسیم برای مناطقی همچون شمال کشور که میزان بارش ساالنه باالیی دارند، چه اقداماتی انجام داده اید؟ 

  .وی افزود: وضعیت بارش در شمال کشور در حدی است که زراعت چوب می تواند در این منطقه درآمدش از برنج پیشی بگیرد
جهادکشاورزی اظهارداشت: در دهه های گذشته دولت تعداد محدودی واحد و باغ تولیدی نمونه داشت اما اکنون واحدهای نمونه  وزیر

  .در بخش های مختلف کشاورزی افزایش قابل توجهی پیدا کرده که در خودکفایی موثر است
در بخش تحقیقات، واحدهای تولیدی کشاورزان نمونه  وی ضمن قدردانی از تالش کشاورزان نمونه ابراز امیدواری کرد همکارانش
  .به عنوان مراکز نمونه ترویجی و آموزشی برای سایر کشاورزان تبدیل کنند

کشاورز برتر از  15۸های ملی بخش کشاورزی عالوه بر تجلیل از به گزارش ایرنا، امروز در سی و سومین دوره معرفی نمونه
ی بخش کشاورزی در سالن فجر سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران رونمایی شدتمبر یادبود و نرم افزار کاربرد .  

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در بخش های مختلف دام، طیور و آبزیان، زراعی و باغی تولید و  122امروزه بیش از 

  .عرضه می شود
 ینک خبر ل
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 مصاحبه , سخنرانی , بازدید 
 ایرنا  – 11/10/1397تاریخ : 

 نیاز بخش کشاورزی به داده های فضایی از زمین های زراعی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت دانش فضایی در کسب داده های دقیق عرصه های طبیعی تاکید کرد: بخش  -ایرنا -تهران

ه داده های فضایی از زمین های زراعی و کشت محصوالت مختلف نیاز داردکشاورزی ب . 

به گزارش روز چهارشنبه گروه علمی ایرنا از پژوهشگاه فضایی ایران، محمود حجتی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 
کنترل کیفیت دو  هایهای فضایی پایش منابع آبی کشور و آخرین مراحل آزمایشبخش فضایی کشور همچنین سامانه

هایی که فوق العاده برای ما حیاتی است و برخی از ماهواره پیام امیرکبیر و دوستی شریف افزود: یکی از پروژه
های کشت و چگونگی هایی که کشاورزان و مردم و مصرف کنندگان با آن دست به گریبان هستند، بحث سیاستگرفتاری

عات دقیق استها و اطالاعمال سیاست کشت برپایه داده . 
وزیر جهاد کشاورزی در این بازدید که شامگاه سه شنبه در پژوهشگاه فضایی ایران انجام شد، گفت: چند سال پیش در 

کارشناسان خود را برای بازدید از آن مرکز اعزام  .سفر به یکی از کشورهای همسایه دیدیم آنها مرکز کنترل ملی دارند

شودق فعالیت های کشاورزان و مراحل مختلف کشت در مرکز فوق ثبت میکردیم و متوجه شدیم اطالعات دقی . 
 30ها قرار بود خواهم بزنم؛ سال گذشته در یکی از شهرستانحجتی ادامه داد: این مساله را مقایسه کنید با مثالی که می

 100اشت دیدم دو هزار و هکتار پیاز کشت شود، از قبل هم به ائمه جمعه و مسئولین امر اعالم کردیم. اما فصل برد

های کشاورزی بودهکتار پیاز کشت شده، این مساله ناشی از فقدان اطالعات دقیق و پایش زمین . 
های دقیق را از هایی که با پژوهشگاه فضایی ایران آغاز کردیم بتوانیم دادهوی افزود: امیدواریم امروز بر اساس همکاری

مهای زراعی در اختیار داشته باشیزمین . 
تواند در خدمت کشور، شود، میهای مختلف آن انجام میحجتی تاکید کرد: کاری که در پژوهشگاه فضایی با زیر شاخه

های طبیعی، کشت و زرع، مرتع و در نهایت تولید ثروت و تقویت اقتصاد ملی باشدعرصه . 
زبان وزیر علوم تحقیقات و فناوری، به گزارش ایرنا، نمایشگاه دستاوردهای بخش فضایی ایران در روزهای گذشته می

 .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، ویر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بود
 لینک خبر 
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 نهاده
 خبرگزاری فارس – 12/10/1397تاریخ : 

سم جدید مجاز کشاورزی  9زارت جهاد شد/ ثبت تولید محصول سالم تکلیف و  
بر اساس برنامه ششم توسعه وزارت جهاد مکلف به تولید محصوالت سالم است و سازمان حفظ نباتات باید مصرف سموم را به 

  .حداقل رسانده و از استفاده سموم پرخطر در مزارع پرهیز شود
برنامه ششم توسعه، سازمان حفظ نباتات مکلف است که توسعه  31ماده به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس 

های کشاورزی، کشت محصوالت سالم و محصوالت زیستی )ارگانیک(، اعمال استانداردهای ملی، کنترل کیفی تولیدات و فرآورده
های گیاه و کود و حمایت از درمانگاه ها از جمله انواع سمهای گیاهی، مصرف بهینه نهادهگسترش مبازره تلفیقی با آفات و بیماری

 .پزشکی در راستای ارتقای سالمت انسان و جامعه را اجرا کند
 9گزارش داده است که سازمان حفظ نباتات فهرست  31سازمان برنامه و بودجه پس از بررسی عملکرد این سازمان در اجرای ماده 

ریاست سازمان حفظ نباتات و نمایندگان وزارت بهداشت تشکیل سموم مجاز کشاورزی را که توسط هیأت نظارت بر سموم به 
برداران انجام شودهای الزم به واحدهای مربوطه و بهرهرسانیشود، ثبت و معرفی کرده و مصوب شده اطالعمی .  

ه است. در مورد مورد بود 3۸مورد، تعداد سم جدید رد شده  71مورد، تعداد سم جدید ارزیابی شده  165تعداد سم جدید ثبت شده 
های واصله ها و گزارشممنوعیت عرضه محصوالتی که به صورت غیرمجاز از سموم استفاده کردند با توجه به بازدیدها، ارزیابی

جانبه در باره سموم غیرمجاز اقدام شده است، های همهرسانیدر مورد عرضه سموم غیرمجاز ضمن بررسی موضوع به ثبت اطالع
های ذیربط مانند مصرف این گونه سموم سایر اقدامات حقوقی و قضایی و هماهنگ با مسئوالن سایر سازمان تا ضمن جلوگیری از

کنندگان و تولیدکنندگان، ها، نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفوزارت بهداشت، شهرداری
این اقالم و عرضه محصوالت کشاورزی که در فرآیند تولید آنها از این مبارزه با قاچاق کاال و ارز و جلوگیری از ورود و عرضه 

  .سموم استفاده شده است، نیز معمول شود
گیری هوشمندانه از تعرفه مورد، بهره 17خطر به تعداد همچنین مدیریت تلفیقی آفات انجام شده و اقدامات اساسی برای ثبت سموم کم

سموم و پرخطر انجام شده استواردات سموم با رویکرد کاهش واردات  .  

 لینک خبر 
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 نهاده 
ایرنا  – 13/10/1397تاریخ :   

 کمبودی در تامین نهاده های کشاورزی نداریم
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا  -ن کرما هیچگونه محدودیت و یا کمبودی در زمینه تامین و توزیع  : 

 . نهاده های کشاورزی نداریم
به گزارش ایرنا ، مرتضی رضایی عصر پنجشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکالت حوزه دام و طیور در سیرجان افزود: گرچه 

زمانی این کمبود احساس شد ملی هم اکنون مشکل برطرف شده استدر کوتاه   .  
  .وی اضافه کرد : این وزراتخانه تامین نیازها و رفع مشکالت دامداران و پرورش دهندگان طیور را در اولویت کاری قرار داده است

ایم و استقبال خوبی هم شده استرضایی گفت : تمام امکانات را برای افزایش بیشتر تولیدات دامی و طیور بکار گرفته   .  
وی ادامه داد: امروز هیچ محدودیتی برای ایجاد طرح های دامی نداریم و این بخش ضمن اشتغال باال صرفه اقتصادی باالیی داشته و 

  .رقابت پذیر شده است
کنونی همه بخش های اقتصادی باید معاون امورتولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اصل این است که در شرایط 

  .با هم حرکت کنند اظهارداشت : به زودی از این بحران عبور می کنیم و باید بهره وری را ببریم و با دنیای تکنولوژی حرکت کنیم
امکانات به گفته رضایی اینک همه طرح های اقتصادی در حوزه دام و طیور توجیه پذیرند و ما هیچگونه محدودیتی برای واگذاری 

  .نداریم و از این بخش حمایت می کنیم
وی همچنین استان کرمان را با موقعیت آب وهوایی گرم و خشک برای طرح های دامپروری و مرغداری را مناسب دانست و افزود 

  .: این استان عالوه بر قطب اقتصاد کشاورزی از مناطق برتر کشور در تولیدات دامی و تولید گوشت مرغ است
ی از ابطال پروانه های راکد طرح های دام و طیور خبر داد و گفت : تمامی طرح های دام و طیور که تسهیالت را دریافت رضای

کردند و فعالیتی نداشته یا بر اساس ظرفیت کا رنمی کنند پروانه بهره برداری آنان باطل و به واجدین شرایط متقاضی واگذار می 
  .شود

 12راسی را با هزینه  400در امور تولیدات دامیدر ادامه سفر یکروزه خود یک واحد دامپروری معاون وزارت جهاد کشاورزی 
میلیارد لایر از محل تسهیالت صندوق توسعه ملی افتتاح  14هزار قطعه ای با هزینه  100میلیارد لایر و یک باب مرغداری گوشتی 

جوان روستایی اشتغال زایی شد 16کرد که در مجموع برای  .  
ضایی از برخی طرح های مرغداری گوشتی و تخم گذار سیرجان و همچنین کارخانه شیر و تولیدات لبنی سیرجان بازدید کرد و در ر

  . جریان تولیدات و همچنین مشکالتاین حوزه ها قرار گرفت
کیلومتری جنوب غربی کرمان قرار گرفته است170سیرجان در  .  

 
 لینک خبر 
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 نهاده 
 ایرنا  – 9/10/1397تاریخ : 

هزار تن بذر یارانه ای گندم بین کشاورزان توزیع شد4۷5  
هزار تن بذر یارانه ای گندم  475مشاور وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال نزدیک به  -ایرنا -تهران

ای کشت پاییزه در اختیار کشاورزان قرار گرفت و مازاد آن نیز برای سال آینده استفاده خواهد شدتهیه شد که عمده آن بر . 
با بیان این که امسال برای بذر گندم یارانه تخصیص « اسماعیل اسفندیاری پور»به گزارش یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 
تومان یارانه پرداخت شده است 370تومان و گندم دیم  150زدیک به یافته است، افزود: برای هر کیلوگرم بذر گندم آبی ن . 
تا  40هزار تن عنوان کرد و اظهارداشت: نزدیک به  200تا یک میلیون و  100وی کل بذر مورد نیاز گندم کشور را یک میلیون و 

ن جزو کشورهای متوسط به باال در زمینه درصد بذر گواهی شده گندم در اختیار کشاورزان قرار داده شده است؛ از این رو، ایرا 45
 .تامین بذر گواهی شده این محصول است

رقم و الین جدید گندم آبی و دیم  90وی با اشاره به اینکه صد درصد تولید بذر گندم مصرفی در داخل تولید می شود، تصریح کرد: 
تحقیقات دیم کشور، رقم  در برنامه تکثیر و تولید بذر قرار دارد و در گندم دیم با همکاری موسسه « به تدریج از گردونه « سرداری

 .کشت و کار خارج و ارقام کیفی تر در حال جایگزینی است
 

میلیون تن گندم در سال زراعی جاری 13.5برآورد تولید  **  
ر کشور پیش هزارتن گندم د 500میلیون و  13( تولید حدود 97 -9۸مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای سال زراعی جاری )

 .بینی شده که عالوه بر تامین نیازهای داخلی، می تواند به عنوان ذخیره استراتژیک آن را نگهداری کرد
میلیون تن عنوان کرد و افزود: برنامه کشت و تولید گندم 13.5تا  13.2وی مجموع تقاضاهای گندم کشور در بخش های مختلف را 

بالع شده است و با مجموعه اقدامات فنی صورت گرفته، به دنبال رشد عملکرد تولید از در سال زراعی جاری به استان های کشور ا
 .طریق افزایش بهره وری هستیم

آذر  28وی درباره سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری اظهار داشت: آخرین آمارها از استان های کشور نشان می دهد تا 

هزار هکتار اراضی زیر کشت رفته و امیدواریم با تکمیل و  ۸50ندم آبی، یک میلیون و میلیون هکتار برنامه کشت گ 2ماه امسال از 
میلیون هکتار محقق شود 2دریافت آمار نهایی برنامه  . 

هزار هکتار  50هزار هکتار دانست و گفت: این سطح زیر کشت  ۸50وی، سطح زیر کشت گندم دیم را تا همین تاریخ سه میلیون و 
لید استبیش از برنامه تو . 

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت بارندگی پاییز امسال را برای کشت گندم به ویژه گندم دیم مطلوب عنوان کرد و 
میلی متر بوده در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشته میزان  93.5افزود: تا هشتم دی ماه امسال مجموع ارتفاع بارش کشور 

میلی متر بوده است 6۸.1متر و در دوره بلندمدت  میلی 29.6بارندگی ها  . 
درصد رشد داشته و امسال  37.2درصد و نسبت به دوره بلند مدت  216وی ادامه داد: میزان بارندگی امسال نسبت به سال گذشته 

 .جزو سال های بسیار خوب برای تولید گندم است
 70ه ایم نشان می دهد که ذخیره و نفوذ ناشی از بارندگی ها در خاک اسفندیاری پور تصریح کرد: نمونه خاک هایی که دریافت کرد

سانتی متر است و امیدواریم در ادامه سال زراعی جاری به ویژه در بهار، این شرایط ادامه پیدا کند ۸0تا  . 
تان های خوزستان، این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی بیشترین میزان تولید گندم در سال زراعی جاری را مربوط به اس

گلستان، کردستان و فارس برآورد کرد و افزود: به نظر می رسد تولید در استان های کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی و شرقی، 
 .خراسان رضوی، اردبیل، زنجان، لرستان و مرکز از وضعیت خوبی برخوردار باشد

میلیون تن گندم هدفگذاری شده که از سوی  14این دوره تولید حدود  به گزارش ایرنا، بر اساس سیاست وزارت جهادکشاورزی برای
تومان تعیین شده است 600، یک هزار و 97 -۸7شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی  . 

ن و دوره پیش از آن، میلیارد توما 51هزار و  12هزار تن گندم به ارزش  500میلیون و  9نزدیک به  96-97در سال زراعی 
هزار میلیارد لایر خریداری شد 114میلیون تن گندم به ارزش بیش از  9نزدیک به  . 

هزار تن گندم تولید شده بود که دولت  590میلیون و  14نیز  94 - 95در سال زراعی  هزار تن را به ارزش  525میلیون و  11

هزار میلیارد لایر خرید 145بیش از  . 
ت جهادکشاورزی هر سال باید اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده خود را به دولت ارایه کند تا قبل طبق قانون، وزار

 .از آغاز فصل زراعی جدید )تا پایان شهریورماه( نرخ ها به کشاورزان اعالم شود
 2مفید چهار درصد و افت غیرمفید  هر کیلوگرم گندم معمولی )نان( با افت 96-97براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 
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تومان( خریداری  330لایر )یک هزار و 300هزار و  13تومان( و گندم دوروم  300هزار لایر )یک هزار و  13درصد به مبلغ 
 .شد

خرید تضمینی گندم هر سال از اواخر اسفندماه از شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان و مناطق گرمسیر آغاز و تا 

 .روزهای پایانی مهرماه در دیگر استان های کشور )از سواحل خزر تا مناطق سردسیر( ادامه می یابد
 لینک خبر 
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