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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 ایرنا  – 16/10/1397تاریخ : 

 هرهکتار عملیات آبخوان داری سالی هزار مترمکعب آب ذخیره می کند
گفت: با اجرای هر هکتار مدیر کل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور  -ایرنا -تهران

عملیات آبخوان داری ساالنه هزار مترمکعب آب در زمین ذخیره می شود و در نتیجه از خسارات ناشی از سیل و فرونشست زمین 
 .می کاهد

ری به گزارش یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پور با تاکید بر ضرورت حفظ آب در کشور افزود: بهره بردا
های نادرست از منابع طبیعی آب منجر به تخلیه آبخوان ها و فرونشست دشت ها شده است و در صورت نبود مدیریت در این بخش 

 .می تواند امنیت غذایی و حیات اقتصادی و اجتماعی مردم را متاثر سازد
لوژیک و هیدرولوژیک حوزه های آبخیز را وی افزود: غفلت از مدیریت منابع آبی می تواند توازن عرصه های طبیعی و تعادل اکو

 .با چالش جدی مواجه سازد
درصد در  70و  50وی اظهار داشت: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری حاکی از کاهش خسارات سیل به میزان بیش از 

ده استدرصد از خسارات سیل پیشگیری کر 100مناطق مختلف کشور بوده و در برخی موارد نیز بطور کامل و  . 
برابر برای جبران بخشی از افت  3تا  2حسین پور تصریح کرد: همچنین این اقدام ها سبب افزایش آبدهی قنوات به میزان بیش از 

 .سطح ایستایی و کاهش بیالن منفی آبخوان های کشور در مناطق تحت پوشش کمک کرده است
تامین منابع فعالیت های سالجاری از محل صندوق توسعه ملی در  مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل ها به

 80هزار هکتار از آبخیزهای کشور اشاره کرد و گفت: گستردگی حوزه های آبخیز کشور و ضرورت انجام فعالیت در  800سطح 
یش نیارمند توسعه فعالیت درصد عرصه های باقیمانده در وضعیت بحران آب موجود، بیانگر این است که در شرایط کنونی بیش از پ

 .های آبخوانداری در کشور هستیم
وی افزود: حفظ و پایداری آب در چرخه اکوسیستم های طبیعی کشوری کم آبی همچون ایران، که از طرفی بواسطه سیل خیز بودن با 

ائل مهم و اساسی کشور به وقوع سیل های شدید مواجه بوده و از سوی دیگر خشکسالی های طوالنی مدت را تجربه می کند، از مس
 .شمار می رود

حسین پور ادامه داد: پایداری تولیدات کشاورزی و عرصه های طبیعی کشور در شرایط تنگنای آب موجود، سازگاری با کم آبی، 
 استمرار تولید آب در سطح حوزه های آبخیز و جلوگیری از مهاجرت های اقلیمی مستلزم اعمال رویکردهای جامع نگر و بهره

 .برداری اصولی و بهینه از ظرفیت بارش ها و سیالب ها در راستای مدیریت خشکسالی و کم آبی است
وی اضافه کرد: آبخوان داری با شیوه های بهره برداری مناسب از باران در سطح حوزه های آبخیز، ضمن کاستن از شدت وقوع 

صت نفوذ جریان های سطحی، کاهش تبخیر و تغذیه آبخوان های سیالب های مخرب از طریق افزایش زمان تمرکز سیالب و ایجاد فر
زیرزمینی، عالوه بر احیای عرصه های طبیعی، امکان دستیابی به آب را به صورت پایدار با استفاده از روش های ساده و بومی 

 .میسر می سازد
میلیون هکتار هدف  10ن داری در کشور به گزارش ایرنا، براساس برنامه ششم توسعه برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوا

میلیون هکتار این پروژه اجرایی شود، در حالی که به علت محدودیت  2گذاری شده است که طبق این برنامه باید هر ساله در سطح 
هزار هکتار آن محقق می شود 800بودجه در سال جاری  .  

پیمانکار  835کارگاه راه اندازی و  923هزار هکتار، نزدیک به  800برای انجام پروژه آبخیزداری و آبخوان داری در سطح موثر 
هزار نفر امسال برای اجرای این پروژه مشغول به کار شوند که عالوه بر اثرات اشتغالزایی،  5جذب شده که به نظر می رسد حدود 

 .احیای چشمه و قنوات را در پی خواهد داشت
و پوشش گیاهی یک آبخیز است، به شکلی که بهره برداری مداوم از این منابع آبخیزداری علم و هنر مدیریت منابع آب، خاک 

شودها به یک آبراهه یا رودخانه سرازیر میای است که آب ناشی از باران و ذوب برفبرآورده شود و حوزه آبخیز محدوده . 
کاری(، مکانیکی )پخش سیالب، بندخاکی، کاری، بذرکاری، کپهاقدامات بیولوژیکی )ایجاد یا تقویت پوشش گیاهی از طریق نهال

بندی همراه با تقویت پوشش گیاهی( و بندی، بانکتچین(، بیومکانیکی )سکوبندی، تراسبندهای رسوبگیر مالتی، گابیونی و خشکه
 مدیریتی )حفاظت و قرق، کشاورزی حفاظتی( از جمله فعالیت ها در حوزه آبخیزداری است

 لینک خبر 
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 آب 

 خبرگزاری فارس – 15/10/1397تاریخ : 

وری آب و خاک های کشاورزی مانعی برای ارتقای بهرهعدم ساماندهی و توانمندسازی تشکل  
وزارت جهاد مانعی های کشاورزی توسط در گزارش سازمان برنامه و بودجه تأکید شده، عدم ایجاد و ساماندهی و توانمندسازی تشکل

وری آب و خاک بوده استبرای ارتقای بهره .  
های کلی اقتصاد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست

درصد در  95به میزان  مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت کشاورزی، زراعی، دامی و آبزی
پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصوالت دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، 

وری آب و خاک کشاورزی اقدام کندهای تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهرهتقویت و تکمیل زنجیره . 
زراعی، نژادی و بهاورزی و دستگاه تابعه باید توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، بهبر اساس این قانون وزارت جهاد کش

صدم اسب  12تولید و تأمین و به کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل 
  .بخار در هکتار را در اولویت قرار دهد

شامل عملیات کشاورزی حفاظتی  96و بودجه گزارش داده که اقدامات صورت گرفته توسط معاونت زراعت در سال  سازمان برنامه
بنیان در تولید های دانشگیری از توان شرکتهکتار و بهره 250هزار و  201هزار هکتار، کشت نشایی در سطح  170در سطح 

برای افزایش ظرفیت تولید در مزارع انجام یافته استارقام مقاوم به خشکی و ارقام جدید داخلی و وارداتی  . 
معادل  96همچنین در خصوص خوداتکایی در تولید بذر، میزان تولید ارقام مختلف بذر در سال  تن است. در  477هزار و  587

کشاورزی جذب میلیارد لایر تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون  9381خصوص افزایش ضریب مکانیزاسیون و ماشینی کردن مبلغ 
دستگاه ادوات و تجهیزات کشاورزی تأمین شده است  360هزار و  14دستگاه انواع تراکتور و کمباین و حدود  286هزار و  10و 

صدم درصد اسب بخار در هکتار شده است 11که همه اینها باعث افزایش ضریب مکانیزاسیون به میزان  . 
از عواملی که باعث عدم تحقق کامل برنامه شده نبود ایجاد و ساماندهی و  در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است که

وری آب و خاک بوده استهای کشاورزی در راستای ارتقای بهرهتوانمندسازی تشکل .  
 لینک خبر 
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 آب 
 خبرگزاری فارس – 17/10/1397تاریخ : 

های ژرف موجود به جای فکر کردن به آب استفاده صحیح از آب  
در های موجود استفاده بهینه کنیم؛ گفت:ژرف باید از آبهای مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به جای فکر کردن به آب

نوین آبیاری تجهیز شده است هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه 80میلیون و  2کشور  .  
های نوین آبیاری در به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس زارع مشاور وزیر جهاد و مجری طرح سامانه

 500های نوین آبیاری در کشور پرداخت و گفت: در بودجه امسال هزار و به تشریح وضعیت اجرای سامانهکشاورزی امروز 
هزار هکتار از اراضی آبی  230هزار هکتار تخصیص یافته بود که  142های نوین آبیاری در میلیارد تومان برای اجرای سامانه

 .کشور به این سامانه مجهز شد
هزار هکتار آن در حال  130های نوین مجهز شده و هزار هکتار به طور کامل به سامانه 100راضی از این میزان ا وی گفت:

درصد پیشرفت داشته است 50اجراست که  . 
های نوین آبیاری تجهیز شده فراتر از برنامه تعیین شده بود، گفت: به های زراعی که امسال به سیستمزارع با بیان اینکه سطح زمین

ارت جهاد همین دلیل وز  .میلیارد تومان به پیمکاران و کشاورزان به دلیل اجرای بیش از برنامه و تعهدات بدهکار است 500
های نوین آبیاری در کشاورزی گفت: برنامه وزیر جهاد کشاورزی این است که به هر میزان متقاضی برای مجری طرح سامانه

ا اجرایی کند و به همین دلیل مقام معظم رهبری اذن دادند که از محل صندوق اجرای این سامانه وجود داشته باشد، وزارت جهاد آن ر
های نوین تخصیص دادندتوسعه ملی برای تامین اعتبار سامانه . 

های آبیاری برای صندوق توسعه ملی های گذشته هم اذن دادند که برای توسعه سامانهبه گفته زارع مقام معظم رهبری در سال
 96میلیون دالر و در سال  500رقم  95میلیون دالر بود و همچنین در سال  250ن رقم تا سال جاری به میزان اختصاص یابد که ای

میلیون دالر به اذن رهبری اختصاص یافت 300به میزان  . 
قتصاد دار اقتصاد مقاومتی است و ستاد فرماندهی اهای اولویتهای نوین آبیاری از طرحوی تاکید کرد که بحث اجرای برنامه

هزار هکتار از اراضی کشور به این سامانه مجهز  250مقاومتی وزارت جهاد را تکلیف کرده که در صورت تامین اعتبار ساالنه 
 .شود

درصد از بودجه اختصاص یافته تامین  46در سال جاری تنها  زارع از عدم تخصیص کامل بودجه به این بخش انتقاد کرد و گفت:
درصد بود80فیزیکی کار حدود  اعتبار شد، اما پیشرفت . 

هزار هکتار اراضی سنتی و مدرن کشور به  80میلیون و  2های نوین آبیاری در کشاورزی گفت: تاکنون مجری طرح سامانه
شودهای آبی را شامل میمیلیون هکتار زمین 8.7درصد اراضی  22های نوین آبیاری مجهز شده که سامانه . 

های نوین داده های بالعوض و تسهیالتی که به کشاورزان برای اجرای سامانهبرنگار فارس که کمکوی در ادامه پاسخ به سؤال خ
به صورت کمک بالعوض   هادرصد هزینه این سامانه 85برنامه ششم توسعه  35بر اساس ماده  گفت:شود، چه میزان است،می

خواهد شددرصد توسط کشاورزان پرداخت  15تنها   شود وتوسط دولت تقبل می . 
درصد هم در توان بسیاری از کشاورزان نیست آیا تسهیالتی در این زمینه وجود دارد، گفت 15زارع در پاسخ به اینکه رقم  : 

ها ها گذاشته شده است. اخیرا برخی استانتسهیالتی در این زمینه وجود ندارد و البته اجرا و تصمیمات در این زمینه به عهده استان
برمدرصد کشاورزان هم تسهیالت بانکی بدهند، اما من اسمی از آنها نمی 15اند که برای پرداخت سهم تصمیم گرفته . 

های قبلی اجرای سامانه نوین کامال غیرمطالعه شده و غیرکارشناسی بود به طوری که وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس که سیستم
بردار هستند و دیگر خود کشاورزان بهره 93می گذاشت، گفت: از سال شدند و هزینه زیادی را دست آنها کشاورزان متضرر می

شوند و اگر گزارش شود، اندازی شده است که در این سامانه پیمانکاران و کشاورزان متقاضی آنجا ثبت میهای نوین راهسامانه
شودپیمانکاری کارش را درست انجام نداده به لیست سیاه وارد می . 

های کشور حدود ی نوین آبیاری در کشاورزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس با توجه به اینکه میانگین زمینهامجری طرح سامانه
 52های بله دقیقا درست است زمینهای نوین را در اراضی خرد اجرایی کنید، گفت:خواهید سیستمهکتار است، شما چگونه می 1.2

فع این مشکل طرح تجمیع را پیشنهاد کردیم که در صورتی که کشاورزان اجرا هکتار است و برای ر 2های کشور زیر درصد زمین
 .کنند، سهم دولت برای اجرای این سامانه بیشتر خواهد داد

وی ادامه داد:در مقطعی این طرح تجمیع از سوی سازمان بودجه مخالفت شد اما اخیرا کارگروه ملی سازگاری با کم آبی کشور 
دوباره احیا شود پیشنهاد داده که این طرح . 

تن در  16تن در هکتار به  9خبرنگار فارس سؤالی درباره فرسایش خاک پرسید که حجم فرسایش خاک طی چند سال گذشته از 
کمیته معاونت خاک در دفتر   کنید، گفت: اخیرا وزارت جهادهکتار رسیده که این رقم وحشتناکی است، چرا با این فاجعه مقابله نمی
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شود و امیدواریم که با توجه به اهمیت خاک در کشور جلوی این یل داده که همین روزها متولی آن مشخص میآب و خاک تشک
ها گرفته شودفرسایش . 

کند که سازمان محیط زیست در برابر خبرنگار فارس پرسید، الیحه خاک که اخیرا در مجلس تصویب شده یک بندی از آن اشاره می
تواند راسا مقابله با آن را متوقف سازد آیا این مانعی برای تولید اک و محیط زیست آسیب برساند میهای وزارت جهاد که به خطرح

ها در باره : در این باره ما مشکلی نداریم و معتقدیم هر چقدر حساسیتکشور نیست و شما چه واکنشی برای این الیحه داشتید، گفت
 .حفاظت از خاک بیشتر شود به نفع تولید است

صدم  44ع در پاسخ به سؤال دیگر فارس که بنا به اعالم سازمان برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته تنها زار
درصد افزایش راندمان آبیاری داشته است، گفت: این میزان راندمان با توجه به میزان اعتباراتی است که به این بخش داده شده است 

توانیم راندمان را بیشتر افزایش دهیمیابد می و اگر اعتبارات بیشتری تخصیص . 
توان برای مقابله با مشکالت آب در کشور آب را از های ژرف مطرح است و برخی معتقدند میخبرنگار فارس پرسید استفاده از آب

نیرو است، اما من شخصا  اگرچه این مربوط به حوزه گفت:اعماق زیر زمین بیرون کشید و نیاز چند ساله کشور در آنجا وجود دارد،
معتقدم ما باید تمرکزمان را برای استفاده بهینه از همین آبی که در دست داریم، معطوف کنیم و تالش کنیم از آن به خوبی استفاده کنیم 

های ژرف جایز نیستو تا زمانی که استفاده بهینه از آب موجود در دستور کار نباشد فکر کردن به آب . 
ید کرد که با توجه به تبخیر سه برابری در کشور و بارش یک سومی نسبت به دنیا باید با تمام توان به اجرای وی در ادامه تاک

درصد  30ها درصد افزایش و مصرف سموم و نهاده 30های نوین آبیاری در کشور بپردازیم که با اجرای آن تولید محصول سامانه
های زیرزمینی شاهد خواهیم بوددرصدی را از آب 30جویی یابد و صرفهکاهش می . 

های آب به دلیل شرایط اقلیمی کشور بندها احداث کردند و مقسموی تاکید کرد که با توجه به وضعیت آب کشور نیاکان ما قنات و آب
های تولیدمان را با توجه به شرایط آب کشورمان انجام دهیمایجاد شده بود و ما هم باید تمام برنامه . 

اندازی آبیاری گفت: هدف از این تفاهم نامه راهای که اخیرا با وزیر ارتباطات منعقد شد،هاد کشاورزی به تفاهم نامهمشاور وزیر ج
 30شود و در عملکرد آب هوشمند از طریق اینترنت اشیا در کشور است که با اجرای آن زمان مصرف آب، میزان مصرف بهینه می

ر آبیاری هوشمند به صورت پایلوت در مزارع نمونه منطقه مغان، فارس و قزوین اجرایی درصد تاثیرگذار خواهد شد. در حال حاض
شودمی . 

های نوین ابیاری از ها و سیستمنهادهآالت،در ادامه این همایش صدرزاده مجری نمایشگاه کشاورزی ایران از اجرای نمایشگاه ماشین
درصد  60شرکت حضور خواهند داشت که  120در این نمایشگاه  داد. و گفت: المللی تهران خبردی ماه در نمایشگاه بین 24الی  21

کنندها در حوزه آب فعالیت میاین شرکت . 
مندی صحیح از آب اعالم کردهای نوین آبیاری و بهرهوی هدف از اجرای این نمایشگاه را آشنا سازی کشاورزان با سیستم . 

 لینک خبر 
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 آب 
 خبرگزاری فارس – 16/10/1397تاریخ :

میلیارد متر مکعب رسید  ۶.۲تولید آب شرب شهری به   
و  6/2مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرد: بر اساس آخرین آمار، مقدار تولید و فروش آب شرب شهری در کشور به ترتیب  4/6 

  .میلیارد مترمکعب در سال است
، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسالمیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 

میلیارد مترمکعب  4/6و  6/2آب شرب شهری در کشور به ترتیب  اساس آخرین آمار، مقدار تولید و فروش بیان این مطلب که بر

 .در سال است آخرین وضعیت آب شرب در کشور از جنبه های مختلف را مورد بررسی قرار داد
میلیارد مترمکعب در سال است. بر این  0/98و  1/44افزاید، تولید و فروش آب شرب روستایی نیز به ترتیب معادل این گزارش می

درصد خواهد بود. ارقام مذکور حاکی از درصد باالی  32و  26میزان آب به حساب نیامده شهری و روستایی به ترتیب معادل اساس 
 .آب به حساب نیامده در کشور است که ناشی از هدررفت واقعی و ظاهری است

ب و فاضالب زیانده هستند. شایان ذکر به دلیل تفاوت زیاد بین قیمتهای تمام شده و فروش آب شرب در کشور، معمواًل شرکتهای آ
درصد قیمت تمام شده آن بوده  24و  48قیمت فروش آب در بخشهای شهری و روستایی به ترتیب حدود  1396است که در سال 

 .است
 و برخی دالیل دیگر، مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب 1396-1397به دلیل کاهش بارشها در سال آبی  1397در تابستان سال 

درصد جمعیت کشور( تحت تنش  46میلیون نفر )معادل  36/8شرب قرار گرفت. در این تابستان جمعیت شهری و روستایی بالغ بر 
مترمکعب در ثانیه  22/4آب شرب قرار گرفت. در این شرایط میزان کمبود ظرفیت تأمین آب شرب در اوج مصرف در کشور حدود 

 .بوده است
شرب یاد شده، نارضایتی هایی در برخی از شهرهای کشور رخ داد و این موضوع چالشهایی را برای  در نتیجه کمبود و تنشهای آب

مسئوالن ایجاد کرد. این امر حاکی از آن است که تنشهای ناشی از کمبود آب شرب به سرعت به صورت نارضایتی های اجتماعی 
 .نمود پیدا کند و به چالشی امنیتی تبدیل شود

درصد جمعیت کل  80جمعیت تحت تنش آب شرب به  1400از آن است که با فرض ادامه روند موجود، در سال  پیش بینی ها حاکی
کشور میرسد. واضح است که جهت گیری برنامه های بخش آب کشور از هم اکنون باید در جهت حل مشکل مذکور باشد. 

بلندمدت تقسیم میشوند. راهکارهای کوتاه مدت که عمدتاً بر راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاه مدت و 
مدیریت عرضه استوارند، عبارتند از: افزایش تأمین و تولید آب، اجرای طرحهای ارتقای کیفیت آب، افزایش توان ذخیره سازی آب، 

طرار و تنوع بخشی اعتباریتقویت خرید تضمینی آب از سرمایه گذاران سامانه های نمک زدایی، پایداری خدمات در شرایط اض . 
راهکارهای بلندمدت نیز که عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاستگذاری کالن بخش آب هستند، عبارتند از: ارتقای بهره وری، 

ها، اعمال مدیریت به هم کاهش آب به حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگسازی و تصحیح الگوی مصرف، اصالح تعرفه
آب در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی از طریق روشهای مناسب در هر منطقه و پیوسته 

برای هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی منابع و مصارف 
  آب

 .لینک خبر 
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 آب 

 خبرگزاری فارس – 18/10/1397تاریخ : 

 توزیع نامتوزان بودجه بخش آب و ادامه تنش آبی 
تواند زمینه را برای وقوع ها میهای عمرانی بخش آب با توجه به وضعیت منابع آبی استانبندی در اختصاص بودجهعدم اولویت

آبی در کشور فراهم کندپیامدهای ناگوار کم .  
های عمرانی به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از عوامل اساسی برای رفع نیازهای آبی در مناطق مختلف کشور اختصاص بودجه

های بخش آب است. بخش آب به دلیل اهمیت و گستردگی در لوایح و قوانین بودجه سالیانه، دارای دو توسط دولت برای تکمیل پروژه
فاضالب" و "فصل منابع آب" است. این بخش در لوایح و قوانین بودجه سالیانه معموالً دارای فصل جداگانه با عناوین "فصل آب و 

 5700ای پروژه عمرانی بخش آب قرار دارد که بودجه 807، تعداد 1398های عمرانی باالیی هستند. در الیحه بودجه سال بودجه
شده است که نسبت سال ها در نظر گرفتهمیلیاردی برای آن میلیارد تومان  4000درصدی را دارد. از این مقدار حدود  7شد ر 1396

شودها و موارد دیگر صرف میها و مابقی برای خرید تضمینی آب، مطالعات پروژهآن برای اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه . 
میلیارد  24ن و استان قم با میلیارد توما 550دهد که استان خوزستان با بررسی سهم بری هر استان از این مقدار بودجه نشان می
پروژه بیشترین و  6پروژه و استان سمنان با  26اند. همچنین استان تهران با تومان بیشترین و کمترین مقدار بودجه را از آن خودکرده

 .کمترین تعداد پروژه عمرانی آبی را در اختیاردارند
تحمل، دارای تنش آبی و طبقه کلی قابللحاظ وضعیت منابع آب به سهها ازهای منابع آبی کشور، استانبر اساس یکی از آخرین پایش

بوشهر، خراسان جنوبی، فارس، کرمان، گلستان استان کشور شامل اصفهان،  9شوند. بر این اساس، بندی میمواجه با کمبود آب طبقه
سته مناطق دارای "تنش آبی" قرار دارند که استان کشور در د 13اند. قرارگرفته "و هرمزگان در رده مناطق "مواجه با کمبود آب

سمنان، قزوین، قم  خراسان رضوی، زنجان،چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، ها شامل اردبیل، تهران، البرز،این استان
کرمانشاه، خوزستان، استان کشور نیز شامل آذربایجان شرقی و غربی، ایالم، 9کهگیلویه و بویراحمد، گیالن و مرکزی هستند. 

 .قابل تحمل" به سر می برند"کردستان، لرستان، مازندران و همدان در وضعبت 
تر به سهم بودجه عمرانی برای بخش آب در بندی فوق و با نگاهی دقیقشود، با توجه به طبقهدیده می 1طور که در شکل شماره همان

های عمرانی بخش توان چنین نتیجه گرفت که بودجهرای بخش آب میها و محاسبه بودجه سرانه هر استان بهر استان و جمعیت استان
ها که ازلحاظ وضعیت شود و برخی استانها تخصیص داده نمیطور متوازن و با توجه به وضعیت شرایط خاص برخی استانآب به

هزارتومان  250ه به ازای هر نفر برند دارای بیشترین بودجه سرانه هستند، بطوریکمنابع آبی در شرایط نسبتاً مطلوبی به سر می
هایی که در وضعیت تنش شدید آبی و کمبود آب قرار دارند کمترین بودجه سرانه رادارند شود و برخی استاناختصاص داده می

هزار تومان اختصاص داده شده است 19بطوریکه به ازای هر نفر تنها  . 
ها های عمرانی بخش آب در استانقبل و به جهت جبران عقب ماندگیاین توزیع نامتوازن ممکن است ماحصل کم کاری سال های  

ها و توزیع نامتوازن بودجه تردیدها بر عدم کار کارشناسی در این زمینه را باشد اما عدم ارائه منطق مناسب برای اولویت بندی استان
 .دامن می زند

ب با چالش های جدی مواجه است. از این دالیل می توان به دالیل متعددی ادامه وضع موجود تخصیص بودجه های عمرانی بخش آ
 :به موارد زیر اشاره کرد

 تعداد بسیار زیاد پروژه های عمرانی نیمه تمام و جدید بخش آب-1
 حجم باالی سرمایه مورد نیاز برای اجرا و بهره برداری از پروژه های بخش آب-2

3- های دولتی و محدود بودن توان مالی دولتب به بودجههای بخش آوابستگی کامل اجرا و بهره برداری پروژه  
ها تدریج تأمین شود و پیشرفت فیزیکی پروژهها طی چندین سال و بهای این پروژهمجموعه دالیل فوق سبب می شود نیاز بودجه

تواند مزید بر علت شده و بندی و توزیع نامتوازن بودجه عمرانی بخش آب نیز می کندی صورت گیرد. در این شرایط عدم اولویتبه
 .زمینه را برای وقوع پیامدهای ناگوار کم آبی در کشور فراهم کند

ریزی و شرایط الزم برای ورود مناسب و استفاده حداکثری از ظرفیت مالی و اجرایی شود که برنامهتر میاین مشکل زمانی جدی
ها با در های عمرانی بخش آب بین استانری در تخصیص بودجهبخش خصوصی در پروژه های بخش آب فراهم نشده است. لذا بازنگ

ها و برنامه ریزی الزم برای استفاده حداکثری از ظرفیت مالی و اجرایی بخش ها و شرایط خاص استاننظر گرفتن اولویت
رسدخصوصی ضروری به نظر می . 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 19/10/1397تاریخ : 

 زاینده رود بزودی بازگشایی می شود
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت -ایرنا -اصفهان با افزایش خروجی سد زاینده رود در هفته اول  :

رودخانه به سمت کالنشهر و شرق اصفهان بمنظور تامین نیاز بخش کشاورزی جریان می یابد بهمن ماه امسال، آب این . 
به گزارش ایرنا، حسن ساسانی روز چهارشنبه در جمع کشاورزان شرق و غرب اصفهان در مسجد گلزار خوراسگان افزود: براساس 

تایید مسووالن وزارت نیرو اعالم خواهد شد هماهنگی های انجام شده تاریخ دقیق این بازگشایی در روزهای آینده با . 
وی اضافه کرد: کشت کشاورزان و اختصاص حقابه آنها از زاینده رود ضروری است و شرکت آب منطقه ای اصفهان و سازمان 

 .جهاد کشاورزی همواره در کنار کشاورزان بوده اند
ساماندهی بستر زاینده رود خاطرنشان کرد: این موضوع در  معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر

 .استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری به طور جدی با همکاری کشاورزان در حال انجام است
جمعی از کشاورزان اصفهان برای پیگیری حقابه خود از زاینده رود و همچنین مشکالت عدیده ای دیگر امروز در مسجد خوراسگان 

 .اجتماع کردند
کاهش بارش در سال های زراعی قبلی در حوضه آبریز فالت مرکزی ایران که زاینده رود بزرگترین رودخانه آن به شمار می رود، 

باعث شده تا میزان آب ورودی به سد زاینده رود به حداقل خود برسد و امکان تخصیص آب برای کشت کشاورزان غرب و شرق 
داصفهان وجود نداشته باش . 

کشاورزان و باغداران شرق و غرب استان اصفهان در چند سال اخیر و امسال در چند نوبت با حضور در نقاط مختلف استان، 
 .رسیدگی به وضعیت حقابه و حل مشکالت معیشتی خود را خواهان شدند

درصد از جمعیت زیر  98ت و درصد از مساح 93حوضه زاینده رود از دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکیل شده که 
درصد از جمعیت زیر پوشش آن در استان چهار محال و بختیاری قرار  2پوشش این حوضه در اصفهان و هفت درصد از مساحت و 

 .دارد
کیلومتر آن آب ندارد و تاالب گاوخونی هم در نبود آب در سالهای آینده به تاکید  280کیلومتر طول دارد که  360زاینده رود 

شناسان یکی از چالشهای زیست محیطی کشور و فالت مرکزی ایران تبدیل می شودکار . 
های زاگرس مرکزی بویژه زرد کوه بختیاری سرچشمه گرفته و در این رود بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه

ریزدمی  رود و به تاالب گاوخونی در شرق اصفهان کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می .  
این رودخانه که عالوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی، همواره نقشی موثر در کشاورزی و اقتصاد منطقه بویژه شرق اصفهان و هستی 

تاالب گاوخونی داشته است که به علت تغییرات اقلیمی، خشکسالی های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش برداشت بی رویه به یک 

ل و در محل پایین دست در فصول گرم بویژه تابستان با خشکی مواجه شده استرود خانه فصلی تبدی . 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منبع طبیعی 
ایرنا  – 17/10/1397تاریخ :   

 درختان خشکیده شمشاد در جنگل قطع می شود
دفترحفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: عزم این سازمان برای قطع درختان مدیرکل  -ایرنا  -نوشهر

خشکیده شمشاد براثر آفت زدگی در شمال کشور جدی است و قطع این درختان برای جلوگیری از بروز خسارات احتمالی در جنگل 
 .به زودی آغاز می شود

با خبرنگار ایرنا افزود: هرچند قطع این گونه ارزشمند از لحاظ قانونی ممنوع شده ولی  بهمن افراسیابی روز دوشنبه در گفت و گو
 .آفت زدگی رویشگاه های شمشاد می تواند برای دیگر گونه های جنگلی تهدید کننده و آسیب زا باشد
ر شمال کشور افتاد، آفتی که به پروانه کوچکی به نام شب پره شمشاد با پروازهای شبانه به جان درختان ارزشمند جنگلی شمشاد د

گفته کارشناسان و متخصصان گیاه پزشکی، شکل گیری آن از یک دهه پیش در ابتدا در کشورهای اروپایی آغاز شده بود و در 
برای نخستین بار این آفت در شمشاد زارهای بوستان بنفشه منطقه نمک َآبرود پیرامون یکی از هتل های چالوس  95خرداد ماه سال 

شاهده شدم .  
رویشگاه های این گونه ارزشمند جنگلی را مورد تهدید قرار داده بود  1389پیش از این نیز بیماری سوختگی شمشاد )بالیت( از سال 

  .و سبب خشکیدگی این گونه شده بود
های شمشاد تشکیل  هزار هکتار آن رویشگاه 42میلیون هکتار از جنگل های شمال حدود  1.94طبق اسناد موجود از گستره حدود 

هکتار آن براثر شیوع این آفت به طورکل نابود شده و از بین رفته است 300می دهد که از این میزان سطح، حدود  . 
مدیرکل دفترحفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر این نکته که قطع درختان شمشاد هیچ 

برداری آن ندارد، گفتهای شمال کشور و ممنوعیت بهرهجنگلمنافاتی با طرح تنفس  موضوع قطع این درختان در کمیته تخصصی  :

گیاه پزشکی سازمان مطرح و تصمیمات خوبی هم در این زمینه گرفته و قرار شد جنگل های شمال به سه منطقه تقسیم شود و 
نسبت به قطع و خارج کردن آن از جنگل ها اقدام شودرویشگاه های شمشاد خشک شده و از بین رفته را شناسایی و  . 

افراسیابی گفت: این موضوع طی نشست های متعدد و نامه نگاری با مسئوالن شورایعالی جنگل با این محور که وضعیت آلودگی 
  .شمشادزارها جنگل های هیرکانی شمال کشور بحرانی است ، رسانده شد

برداری اجرا گذاشته شد و بر اساس آن قرار است در پایان سال سوم اجرا، هرگونه بهره به 95قانون تنفس جنگل از اواخر سال 
داری که مدت تجاری و صنعتی از چوب جنگل های کشور ممنوع شود و دولت نیز مجاز به تمدید قراردادهای طرح های جنگل

رسد، نیستاجرای آن به اتمام می . 
داری که مدت اجرای آن تا پایان سال ت نسبت به اصالح آن دسته از طرح های جنگلهمچنین بر اساس این قانون، دولت مکلف اس

رسد، طبق ضوابط قانونی اقدام کندسوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی . 
برداری با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک آوری و بهرهاین قانون نیز جمع 2در عین حال در تبصره 

زده غیرقابل احیاء صرفاً با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز شدرپا، افتاده، الپی و آفتس .  
مدیرکل دفترحفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ابراز امیدواری کرد با توجه به نزدیک شدن به 

ش سوزی در سطح رویشگاه های شمشاد کشور بتوان شمشادهای خشکیده در عرصه های فصل بهار و افزایش دما و احتمال خطر آت
 .جلگه ای و جنگلی قطع و نسبت به جمع آوری آن ها اقدام کرد

وی گفت: البته سازمان اعتبارات الزم برای زنده نگه داشتن این گونه ارزشمند جنگلی پیش بینی کرده و دراین حوزه مشکل خاصی 
آنکه در بیشتر نهالستان ها نیز نسبت به کاشت بذر و قلمه این گونه اقدام شده است وجود ندارد ضمن .  

افراسیابی همچنین از کم کاری برخی از مسئوالن دستگاه های اجرایی در بعد حفاظت ، نظارت و پیشگیری از شیوع آفت شب پره 
شهری، سازمان حفاظت محیط زیست در خارج از  شمشاد در جنگل های شمال کشور انتقاد کرد و گفت: شهرداری ها در حوزه

 .عرصه های جلگه ای باید دراین زمینه همکاری الزم را می کردند ولی نکردند
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
خبرگزاری فارس – 17/10/1397تاریخ :   

هزار هکتاری خوزستان و ایالم زیر کشت محصوالت زراعی رفت ۵۵۰فاز اول طرح  
هزار هکتار،کشاورزان و بهره برداران خوزستان و ایالم کاشت محصول  295همزمان با آغاز فصل زراعی جدیدوبا آماده سازی

هزار هکتاری سفر مقام معظم رهبری را آغازکردند 550هزار هکتار از اراضی طرح 270زراعی را در   .  
محمد جواد صالحی نژاد گفت :سال گذشته کشاورزان   ه گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی موسسه جهاد نصر ،ب

هزار هکتاراز این اراضی به کاشت محصوالت زراعی پرداخته بودندکه این رقم درسال جاری 250خوزستانی و ایالمی در 
هزار هکتار می رسد270به . 

سال آینده 50هزار هکتاری نقش مؤثری درافزایش تولیدات کشاورزی خوزستان دارد که برای  550ود:طرحمهندس صالحی نژاد افز
استان ها حفظ خواهد کرد  خوزستان در عرصه تجمیع اراضی کشاورزی و افزایش راندمان تولید پیشگامی خود را درسطح . 

ایالم افزود:کاری که درخوزستان و ایالم انجام شده کاری هزار هکتاری در تاریخ خوزستان و 550وی با ماندگارخواندن طرح  

 .بزرگ در ایران وخاورمیانه محسوب می شود واین منطقه را به نماد توسعه یافتگی در عرصه کشاورزی تبدیل خواهد کرد
علیرغم وقوع  استانی وکشوری آشکار شد،زیرا  وی افزود:نشانه های این اثر گذاری درسال زراعی گذشته برای مردم ومقامات

سال اخیر بی سابقه بود50خشکسالی در خوزستان که در . 
هزار تن 500میلیون و 9خوزستان و ایالم ، زمینه سازی افزایش تولید ساالنه هزار هکتاری550وی گفت: باتکمیل فازدوم طرح 

ایالمی می شودمحصوالت زراعی استان خوزستان فراهم شده وسبب بهبود معیشت اقتصادی کشاورزان خوزستانی و  . 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 

ایرنا  – 17/10/1397تاریخ :   

متر مربع زمین کشاورزی در ساوجبالغ آزاد سازی شد هزار1۰  
هزار مترمربع  10رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبالغ استان البرز اعالم کرد که با حکم قضایی  -ایرنا  -کرج 

شد از اراضی باغی و کشاورزی بخش چندار این شهرستان از ساخت و ساز غیر مجاز پاکسازی و آزاد سازی . 
یعقوب لنکرانی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این اراضی در سال های گذشته توسط سودجویان به ساخت و ساز 

 .غیر مجاز تبدیل شده بود که با پیگیری جهاد کشاورزی و حکم قضایی تخریب بناها صادر شد
فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ساوجبالغ به پیکره بخش  وی افزود: در نهایت دیروز این اراضی با همکاری فرمانداری و

 .کشاورزی این شهرستان بازگشت
  .لنکرانی گفت: افراد سودجو در این اراضی اقدام به ساخت ویال، استخر و دیوار کشی کرده بودند

محلی تصریح کرد: ما مکلف هستیم  ها توسط ذینفعانمسئول اداره امور اراضی ساوجبالغ با اشاره به تخریب ساختار و بافت روستا
ای سودجو بوده،دفاع کنیمها به ِویژه روستاهایی که در معرض تخریب فرهنگی توسط عدهتا از هویت فرهنگی روستا . 

 وی ادامه داد: اراضی کشاورزی سرمایه های غیرقابل بازگشت بوده و حفظ کاربری آنها به سبب امنیت غذایی مردم در اولویت
کشاورزی قرار دارداصلی جهاد . 

 131لنکرانی گفت: مردم برای حفظ و صیانت از اراضی زراعی و باغ ها هرگونه تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز را به سامانه 
 .گزارش کنند

هزار هکتار اراضی باغی و زراعی دارد که در سال های اخیر مورد هجمه ساخت  26 شهرستان ساوجبالغ استان البرز

غیرمجاز قرار گرفته استوسازهای  . 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
خبرگزاری فارس -15/10/1397تاریخ :   

برداری مطلوب از مراتع/ برداشت از جنگل متوقف شد گانه برای بهره ۵اقدامات   
ها و مراتع کشور درآمد دولت از پرداخت جرائم و جبران خسارت وارده به جنگل 96بودجه گزارش داد در سال سازمان برنامه و 

میلیارد لایر بوده است 8بیش از  .  
توسط سازمان برنامه و  96به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه در سال 

میلیارد لایر  800های شمال کشور در برنامه ششم توسعه که با اختصاص مبلغ برداری از جنگلطرح توقف بهره بودجه، با توجه به
کل کشور آمده است، هر  1396های شمال کشور در قانون بودجه برداری از جنگلهای توقف بهرهای با موضوع هزینهاعتبار هزینه

برداری متوقف گردیده استرهبرداری از جنگل ممنوع و عملیات بهگونه بهره . 
اقدامات زیر انجام شده است. انجام عملیات ممیزی و تنسیق  96برداری مراتع بر اساس توان اکولوژیک در سال در راستای بهره
هکتار، تهیه  818هزار و  560میلیون و  4هکتار، کنترل پروانه و مدیریت چرای دام در سطح  464هزار و  691مراتع به میزان 

هکتار،  35هزار و  115داری راکد به میزان های مرتعسازی طرحهکتار، فعال 119هزار و  522داری به میزان رح مرتعط
هکتار انجام شده است 714هزار و  705داری به میزان های مرتعنظارت کارگاهی بر اجرای طرح . 

میلیارد لایر درآمد در  8.123به میزان  96ر در سال ها و مراتع کشودر خصوص پرداخت جرائم و جبران خسارت وارده به جنگل
  .سطح کشور اخذ شده است

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 16/10/1397تاریخ :   

 قاچاق چوب، مرگ خاموش محیط زیست شهرستان طارم
روند صعودی قاچاق انواع چوب جنگلی در طارم مرگ خاموش محیط زیست، منابع طبیعی و بخصوص چنارستان  -ایرنا  -زنجان 

صورت ادامه این روند، طبیعت چشم نواز و بکر طارم، در آینده ای نزدیک با های این شهرستان را رقم زده است، بطوری که در 
 .فاجعه زیست محیطی مواجه خواهد شد

به گزارش ایرنا، شهرستان طارم یکی از مناطق زیبا و دیدنی کشور است که به دلیل استعدادهای کشاورزی و دامپروری، 
سب و مهمتر از همه منابع طبیعی بکر و دست نخورده اش همه ساله حاصلخیزی زمین ها و برخورداری از شرایط اقلیمی منا

 .گردشگران داخلی و خارجی زیادی را جذب خود می کند
از وسعت باالی منابع طبیعی، وجود چندین رودخانه دائمی و فصلی بواسطه کوهستانی بودن شمال و جنوب این شهرستان، یکی

ه هایی که پوشش گیاهی کمیاب و چنارستان های معروفش، چشم اندازهای زیبا در های طبیعی در سطح استان است، رودخانشاخصه
طرفش ایجاد و آن را به یکی از مقصدهای اصلی طبیعتگردان و گردشگران تبدیل کرده است2 . 

ار دارند و هزار هکتار جنگل طبیعی است که این جنگلها بیشتر در ارتفاعات شمالی و جنوبی شهرستان قر 55شهرستان طارم دارای 
بیشتر شامل درختان ارس هستند، به طوری که چند منطقه از جمله جیش آباد، چرزه، جمال آباد، میناب، خساره، سرداب به عنوان 

ذخیره گاه راهبردی این گونه جنگلی انتخاب شده است. عالوه بر ارس در این مناطق گونه های جنگلی دیگری شامل بنه، بلوط، بادام 
، سیاه تلو، انار وحشی، نارون، زبان گنجشک، داغداغان و...نیز وجود دارد که زمانی مورد هجوم قاچاقچیان چوب وحشی، زالزالک

واقع شده است، اما در حال حاضر با گشت های مستمر یگان حفاظت منابع طبیعی، قاچاق چوب در ارتفاعات شهرستان طارم چند 
 .سالی متوقف شده است

و توریستی شهرستان طارم وجود جنگلهایی از درختان چنار و َپِده در کنار رودخانه های خروشان این  یکی از جاذبه های گردشگری
شهرستان است که در مناطقی چون شیرین سو، هزارود، شیت، زاچکان، سیاهورود، نوکیان، رزه بند، پاسا،گیالنکشه، تشویر و... 

به محیط زیست ایجاد کرده است و به طوری که بیشتر زیرساخت های مناظر شگفت انگیزی را برای طبیعتگردان و عالقه مندان 
 .گردشگری و صنعت گردشگری شهرستان طارم نیز در این مناطق ایجاد شده است

متاسفانه در ماه های اخیر به علت مشکالت اقتصادی موجود در جامعه، گران شدن قیمت چوب و همچنین تقاضای بیشتر کارخانجات 
، قاچاق چوب در شهرستان طارم رواج پیدا کرده و قاچاقچیان برای رسیدن به سود مالی بیشتر بالی جان منابع تولید صنایع چوبی

طبیعی و محیط زیست بکر این شهرستان شده اند به طوری که این قاچاقچیان ریسک قاچاق چوب در برابر پولی که در ازای یک 
همین دلیل است که برخی قاچاقچیان بومی هنگفتی از این راه کسب کنند. به شود را به جان می خرند تا درآمدشب کار پرداخت می

خرند و با های پلیس، مخاطرات را به جان مینیز با وجود احتمال گرفتار شدن در تله مأموران حفاظت از جنگل منابع طبیعی و گشت
شوندسودجویان همراه می . 

رختان َپِده در کنار رودخانه های شهرستان اقدام می کنند و به تدریج باعث از بین قاچاقچیان و سودجویان به تخریب چنارستان ها و د
 .رفتن این منابع عظیم وشگفت انگیز خدادای می شوند که این نگرانی هایی را برای عالقه مندان به طبیعت بوجود آورده است

 
تن چوب قاچاق در شهرستان طارم کشف و توقیف شده است 40امسال  **  

تاکنون  97اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم در این خصوص در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: از اول سال رئیس 
تن چوب قاچاق از سودجویان و قاچاقچیان چوب در نقاط مختلف این شهرستان کشف و توقیف شده است 40 . 

شهرستان را سود باالی آن برای سودجویان عنوان کرد و افزود: با ضیاءالدین حسنلو علت افزایش قاچاق در چند ماه اخیر در این 
توجه به مشکالت اقتصادی و گران شدن قیمت چوب، جلوگیری از تخریب درختان جنگلی و مقابله با سودجویان به یکی از چالشهای 

به صورت ویژه افزایش پیدا کرده  اصلی این اداره تبدیل شده است به طوری که گشت های یگان حفاظت از منابع طبیعی این اداره
 .است

حسنلو از آمادگی کامل عوامل یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم جهت مبارزه با قاچاق چوب خبر داد و 
به  خاطرنشان کرد: مناطق بحرانی مربوط به قاچاق چوب در طارم شناسایی شده و یگان حفاظت از منابع طبیعی این شهرستان

صورت مستمر، شبانه روزی و با برنامه ریزی دقیق در این مناطق در حال گشت زنی است و در صورت مشاهده هر نوع تخریب 
 .منابع طبیعی به شدت با متخلفان برخورد خواهد شد

طرف اداره منابع طبیعی  این مسئول بیشتر چوب قاچاق شهرستان را از گونه چنار، َپِده و گردو عنوان کرد و افزود: تمهیدات الزم از
و آبخیزداری شهرستان طارم برای جلوگیری از تخریب این درختان جنگلی اندیشیده شده است به طوری که هم اکنون با روند کاهشی 

 .قاچاق چوب در این شهرستان مواجه هستیم
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وسط مردم، کالسهای ترویجی و حسنلو همچنین عنوان کرد: برای پیشگیری بهتر از قاچاق چوب و حفاظت از عرصه های ملی ت
 .آموزشی متنوع در این زمینه برگزار می شود

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم از مشارکت های مردمی در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی قدردانی 
ه تخریب و تجاوز به عرصه های از تمامی طبیعت دوستان خواست در صورت مشاهده هرگون 1504کرد و با اعالم خط ارتباطی 

منابع طبیعی و یا بروز آتش سوزی در جنگل از طریق این پل ارتباطی که شبانه روز آماده دریافت گزارش های مردمی است تماس 

 .گرفته و اطالع رسانی کنند
 لینک خبر 
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 انگور/کشمش
 ایرنا  – 17/10/1397تاریخ : 

 جای خالی تعاونی در سبد انگور صادراتی
ضعف تشکل ها و نبود تعاونی هایی با مدیریت صحیح، یکی از مشکالتی است که حل آن کارگشای بسیاری از چالش  -ایرنا -شاهرود

 .های صادرات محصوالت کشاورزی به ویژه انگور است

ایرنا، یکی از مهمترین راه های ارزآوری و افزایش رونق اقتصادی، صادرات است، در ایران بخش مهمی از به گزارش 
این مهم در حوزه کشاورزی انجام می شود از این رو توجه به تولید محصوالت صادرات محور همواره از اهمیت خاصی 

  .برخوردار است
درصد از محصوالت کشاورزی دنیا  25متحد، ایران تولید کننده  بر اساس اعالم سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل

  .است و در تولید بسیاری از محصوالت مهم کشاورزی رتبه های اول تا دهم جهانی را به خود اختصاص داده است
ا استان سمنان هم با تولید محصوالت باغی، زراعی و دامی فراوان توانسته میزان صادرات محصوالت کشاورزی خود ر

میلیون دالر افزایش دهد، بخش قابل توجهی از این رقم سهم انگور به عنوان یکی از مهمترین محصوالت باغی  35به 

  .استان است
با این حال شهرستان شاهرود به عنوان قطب تولیدکننده انگور در استان سمنان و یکی از بزرگترین تولید کنندگان انگور 

ظرفیت ویژه بهره ببرد کشور، هنوز نتوانسته است از این .  
با وجود دارابودن حدود چهار هزار هکتار تاکستان، هنوز زنجیره تولید در این شهرستان کامل نشده و شاهرود برای 

  .افزایش صادرات خود با چالش هایی جدی رو به روست
لش ها و راهکارهای به این منظور میزگردی در خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( دفتر شاهرود برای بررسی چا

صادرات انگور با حضور اسحاق قربانیان سرپرست جهاد کشاورزی شاهرود، محمدرضا کاملی رئیس اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان شاهرود، غالمرضا عباسی مسوول امور مشتریان بانک کشاورزی شاهرود، محمدرضا جعفری 

اسکندری دبیر این انجمن و محسن عباسی بسطامی مدیر غذا  رئیس هیات مدیره انجمن انگور استان سمنان، سهراب

  .معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد
 

 هزار تن انگور شاهرود قابلیت صادرات دارد  25 **
هزار و  18سرپرست جهاد کشاورزی شاهرود در میزگرد ایرنا با اشاره به سطح کشت باغی  هکتاری این  315

هزار تن میوه در شاهرود تولید می شود که بخش زیادی از این محصوالت را  160ان، گفت: ساالنه بیش از شهرست

  .انگور و زردآلو به خود اختصاص می دهند
هکتار باغ انگور در  900قربانیان با بیان اینکه بیشترین تاکستان ها در حومه شهر قرار گرفته، افزود: سه هزار و 

هکتار بارور و بقیه نهال و غیربارور است 350که از این میزان سه هزار و شاهرود وجود دارد  .  
تن در هکتار عنوان کرد و گفت 25وی میزان متوسط عملکرد تاکستان های شاهرود را  سه هزار هکتار از باغ های  :

اشت می شودهکتار باقی مانده دیگر ارقام انگور برد 900است و در « سرخ فخری»شهرستان مربوط به انگور  .  
سرپرست جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه بیشترین میزان صادرات مربوط به انگور سرخ فخری است، تصریح 

هزار تن از این محصول قابلیت صادرات دارد،  25کرد: با توجه به اینکه تاکستان ها از نظر کیفیت متفاوت هستند، حدود 

کشورها فرستاده می شوداما متأسفانه میزان کمی از آن به دیگر  .  
 

 انگور به طور رسمی از شاهرود صادر نمی شود  **
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شاهرود نیز با بیان اینکه انگور به طور رسمی از این شهرستان صادر نمی شود، 

است افزود: صادرات نیاز به زیرساخت هایی دارد که بسیاری از آن ها هنوز در شاهرود فراهم نشده .  
کاملی تاکید کرد: بین المللی شدن فرودگاه شاهرود تنها تلنگری برای تولیدکنندگان، بازرگانان و مسووالن برای افزایش 
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  .تالش و کوشش در زمینه صادرات است اما باید برای این کار برنامه ریزی کرد
ستان شاهرود برشمرد و گفت: وی، قرارگیری در مسیر ترانزیتی شرق به غرب کشور را فرصت خوبی برای شهر

فرودگاه به تنهایی نمی تواند همه مشکالت را حل کند و باید از مسووالن امر بخواهیم با توجه به ظرفیت های شهرستان 

  .مجوز ایجاد بندر خشک در شاهرود را صادر کنند
برای صادرات ضروری دانست رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شاهرود، داشتن اهداف کوتاه و بلندمدت را 

و ابراز داشت: در نخستین گام و در کوتاه مدت، باید بدانیم محصول کنونی را چگونه صادر کنیم و در بلندمدت باید به 

  .فکر جایگزین کردن انگورهای باکیفیت بیشتر باشیم
شهرستان دارای انگور سرخ سرپرست جهاد کشاورزی شاهرود هم در این باره گفت: سه هزار هکتار از تاکستان های 

فخری است و کشاورز نمی تواند این محصول را کنار بگذارد بلکه باید به مرور زمان باغ های جدید با ارقام صادراتی 

  .توسعه یابد
 

 شرایط نگهداری میوه در سردخانه ها مناسب نیست  **
ه استفاده از گوگرد برای نگهداری انگور در مدیر غذا معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره ب

سردخانه های این شهرستان، گفت: استفاده از گوگرد در دنیا منسوخ شده و به میوه تازه گوگرد نمی زنند اما متاسفانه این 

  .روش همچنان در شاهرود اجرا می شود
ست که کشور مقصد مورد آزمایش قرار می عباسی بسطامی با بیان اینکه باقی مانده گوگرد در میوه ها نخستین چیزی ا

دهد، افزود: عالوه بر این گوگرد برای افرادی که با آن در معرض مستقیم هستند نیز ضرر دارد و نخستین نتیجه اش 

  .بروز آسم است
وی اضافه کرد: با این حال در یکی از سردخانه های شاهرود برای استفاده از روش های نوین نگهداری میوه، کار 

پژوهشی در حال انجام است و در بخشی از این سردخانه از اتمسفر کنترل شده استفاده می شود که به این روش سال 

  .گذشته زردآلو و گیالس را نگهداری کردند
دبیر اجرایی انجمن انگور استان سمنان هم اصالح شرایط نگهداری در سردخانه ها با کمک نهادهای دولتی را خواستار 

در این راستا می توان با تعامل با سردخانه ها این مشکل را برطرف کرده و یا توسط سازمان های متولی از  شد و گفت:

  .اهرم فشار استفاده کرد
اسکندری افزود: اینکه یکی از سردخانه ها کار را به روش اصولی انجام می دهد جای قدرددانی دارد اما برای دیگر 

ردی برای تجارت به شاهرود سفر می کند نخستین چیزی که با آن رو به رو می شود، سردخانه ها چه باید کرد، وقتی ف

  .رعایت نشدن اصول صحیح نگهداری میوه است
وی با بیان اینکه تا زمانی که این مشکل برطرف نشود نمی توان محصول تازه خوری را به کشورهای اروپایی صادر 

ظرفیت صادرات انگور داریم اما شاید از ابتدای فصل برداشت تاکنون هزار تن  25کرد، ابراز داشت: ما در شاهرود 

کمتر از پنج هزار تن صادر شده باشد آن هم به مقصد برخی کشورهای همسایه در حالی که صادرات به کشورهای 

  .اروپایی بهره اقتصادی بیشتری دارد
 آموزش، گامی برای تحقق تولید صادرات محور  **

جمن انگور استان سمنان با اشاره به وجود تفاهم نامه میان این انجمن با مرکز تحقیقات و آموزش رئیس هیات مدیره ان

دوره آموزشی  14بر اساس این تفاهم نامه تا پایان فصل برداشت آتی  :کشاورزی و منابع طبیعی استان، تصریح کرد

  .برای باغداران به صورت آموزش پژوهش محور برگزار می شود
یان اینکه انجمن به دنبال شناسایی باغداران پیشرو است، یادآور شد: مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان به جعفری با ب

  .هر یک از باغدارانی که توسط انجمن انگور معرفی شود مشاوره رایگان می دهد
نه داران پیشرو و با وی اضافه کرد: پس از آن انجمن به موضوع سردخانه های شهرستان می پردازد و با معرفی سردخا

  .تعامل بیشتر با آنان، دیگر سردخانه داران را نیز به استفاده از سامانه های نوین تشویق می کند
 

 فقدان صنایع بسته بندی و تبدیلی در شاهرود  **
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 سرپرست جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه وجود صنایع در کنار کشاورزی تاثیر زیادی برای کمک به افزایش
صادرات محصوالت دارد، افزود: محصوالت تازه خوری باید در خالء بسته بندی شوند تا هم ماندگاری بیشتری داشته 

  .باشند و هم ارسال آن ها به راحتی انجام شود
قربانیان تاکید کرد: آنچه مهم است فراهم کردن شرایط برای درجه بندی و بسته بندی محصوالت فعلی است تا عالوه بر 

، محصول از نظر ظاهری هم برای مشتری قابل پسند باشدطعم .  
وی با بیان اینکه باید شرایط مورد انتظار کشور مقصد فراهم شود، تصریح کرد: حساسیت ها در مورد محصوالت تازه 

ولید خوری زیاد و زمان نیز کم است در حالی که می توان با ایجاد واحدهای فرآوری، محصوالت با ارزش افزوده زیاد ت

 .کرده و با راحتی بیشتری به دیگر کشورها فرستاد
مدیر غذا معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود هم در این زمینه یادآور شد: شرکت هایی در شاهرود 

دستگاه های بزرگ خشک کن آوردند و برای برخی از آن ها نیز پروانه بهره برداری از سوی دانشگاه علوم پزشکی 

شد، اما معلوم نیست کجای کار به مشکل خوردند که دیگر برای ادامه انجام فرآیند مراجعه نکردند صادر .  
واحدهای تولید نان  :بسطامی عباسی با بیان اینکه می توان فرآورده های بسیار زیادی از انگور تولید کرد، ابراز داشت

را هم به کشورهای زیادی صادر می کنند اما متأسفانه در سنتی در شاهرود از شیره انگور استفاده کرده و محصوالتشان 

  .این شهرستان کارخانه فرآوری شیره انگور وجود ندارد و کارخانه ها هم آن را از تبریز تهیه می کنند
 نبود تعاونی، نخستین مانع در توسعه صادرات انگور  **

د پلی ارتباطی میان کشاورز و واحد تولیدی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شاهرود، بر ضرورت وجو
تأکید کرد و گفت: اگر این واسطه را به جای سرمایه گذاران غیربومی، خود کشاورزان با تشکیل تعاونی ایجاد کنند می 

  .توانند سود چند برابری نسبت به وضعیت کنونی داشته باشند
ینی از باغدار پیش خرید کرده و برای نگهداری اصولی میوه هم کاملی ادامه داد: تعاونی می تواند انگور را با قیمت تضم

  .مواد مورد نیاز خود را با کمک دولت خریداری کند
وی اضافه کرد: به این ترتیب تعاونی مواد اولیه مورد نیاز را برای خرید سفارش می دهد و اداره صمت با هماهنگی 

ز و کارت بازرگانی می دهد، عالوه بر این برای حمایت بیشتر می جهاد کشاورزی برای وارد کردن آن ها به تعاونی مجو

  .توان تعرفه ورودی گمرک را نیز کم کرد
تعاونی  :کاملی با بیان اینکه کشاورز فقط تولید کننده است اما جای یک نهاد حمایتی در این میان خالی است، تصریح کرد

ریابی، بازرگانی و حتی ایجاد صنایع تبدیلی هم وارد شوند و یا ها عالوه بر تولید باید در حوزه های دیگری چون بازا

  .مشکالت موجود درباره سردخانه ها را نیز حل کنند
وی تاکید کرد: در گذشته گاهی تعاونی هایی ایجاد شده و به دلیل ضعف مدیریت کاری از پیش نبردند در حالی که اگر 

اران سرمایه خود را نیز افزایش دهنددرست مدیریت شوند می توانند با جلب حمایت باغد .  
مسوول امور مشتریان بانک کشاورزی شاهرود هم با بیان اینکه برای تعاونی ها اعتبارات خاصی درنظر گرفته می شود، 

افزود: بانک می تواند بیشترین حمایت را از تعاونی ها داشته باشد و ردیف اعتبارت تعریف شده ای نیز در این زمینه 

  .دارد
عباسی اضافه کرد: تعاونی هایی در شهرستان شاهرود در حوزه کشاورزی فعال هستند و اعتبارات خوبی نیز دریافت می 

  .کنند اما با این حال برخی به دلیل نداشتن مدیریت صحیح، آن طور که باید زنجیره را تکمیل نکرده اند
رصد حمایت می کند، یادآور شد: عالوه بر حمایت بیشتر، د 100تا  80وی با اشاره به اینکه بانک از برخی طرح ها بین 

بهتر است به جای اینکه افراد تک به تک برای دریافت تسهیالت تشکیل پرونده بدهند و اعتبارات خرد شود، به صورت 

  .یک جا به تعاونی پرداخت شود و آن ها کار را پیگیری کنند
هکتاری در شاهرود فرصتی است که از آن می توان برای تشکیل  باغدار دارای تاکستان باالی یک 460وجود بیش از 

یک تعاونی قوی بهره برد. مشارکت بهره برداران و به عبارت بهتر تولید کنندگان در صورت دارا بودن مجموعه 

 .مدیریتی توانمند، می تواند بسیاری از مشکالت بر سر راه صادرات محصوالت کشاورزی را برطرف کند
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 17/10/1397تاریخ : 

برابری قیمت زعفران کفاف هزینه های تولید را نمی دهد ۲رشد   
شورای ملی  برابر رشد داشته است اما نایب رییس 2با اینکه بهای هر کیلوگرم زعفران در یک سال اخیر بیش از  -ایرنا -تهران

 .زعفران می گوید قیمت فعلی نیز کفاف هزینه های تمام شده تولید را نمی دهد

« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد ایرنا افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، نوسان نرخ « غالمرضا میری

میلیون تومان معامله می شود در  10تا  6ن ارز و افزایش هزینه های تمام شده تولید امسال قیمت هر کیلوگرم زعفران بی

تومان بود 400هزار تومان تا پنج میلیون و  200حالی که سال گذشته قیمت این محصول بین چهار میلیون و  . 
برابری نرخ تولید،  2وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت زعفران است، اظهار داشت: با وجود افزایش 

محصول با توجه به افزایش هزینه های تمام شده تولید، منطقی نیستبهای این  . 
 700تا  500کیلوگرم گل برای هر کارگر بین  100وی اضافه کرد: سال گذشته نرخ پاکسازی هر کیلوگرم زعفران از 

مان استهزار تو 20تا  15تومان بود اما اکنون دستمزد کارگری روزانه برای پاک کردن هر کیلوگرم زعفران بین  . 
« میلیون تومان می شود؛  2تا  1.5کیلوگرم زعفران پاک می کند که مبلغ دریافتی ماهانه بین  3هر کارگر روزانه حداقل 

 «.این تنها هزینه کارگری بابت پاکسازی زعفران است
فران در تن زع 400تا  380رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت: وزارت جهادکشاورزی پیش بینی کرده امسال 

هزار هکتار از اراضی  121سطح   .استان کشور تولید شود 23
 :وی با یادآوری اینکه ایران به دلیل میزان تولید همچنان رتبه نخست تولید و صادرات زعفران را در جهان دارد، افزود

ه است که از لحاظ درصد رشد داشت 46صادرات زعفران ایرانی از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 .ارزشی مبلغ قابل توجهی خواهد بود
دالر معامله می شود و امیدواریم با توجه  1400تا  600میری گفت: قیمت هر کیلوگرم زعفران در بازارهای جهانی بین 

دالر، صادرات این محصول افزایش مطلوبی پیدا کند 1070دالر به  1450به تعدیل نرخ پایه زعفران از  . 
یس شورای ملی زعفران تصریح کرد: البته به دلیل شرایط اقتصادی فعلی و نوسان نرخ ارز، برخی از خریداران نایب ری

 .زعفران مبادالت ریالی انجام می دهند
وی سرانه مصرف ماهانه زعفران را بین سه تا پنج دانست و گفت: پیش از این سرانه مصرف زعفران برای هر ایرانی 

برابری بهای این محصول سبب کاهش مصرف داخلی این محصول شده است2که افزایش بیش از کمتر از یک گرم بوده  . 
البته ایرانی ها اغلب زعفران را به عنوان یک کاالی لوکس و فانتزی برای تزئین غذا استفاده می کنند  :میری اضافه کرد

د و الزم است به عنوان یک کشور تولید در حالی که این گیاه دارویی مصارف خاصی برای کنترل برخی بیماری ها دار

 .کننده این محصول بتوانیم مصرف داخلی آن را نیز افزایش دهیم
تن در سال رسیده است در حالی که در  300به گزارش ایرنا، در سال های اخیر ظرفیت تولید زعفران در ایران بیش از 

تن در سال بود 30میزان تولید این محصول  1368سال  . 
تن از زعفران تولیدی به مصرف داخلی می رسد و بقیه به کشورها هدف صادر می شود 80حدود  . 

پارسال قیمت زعفران به شدت کاهش یافت و به کمتر از سه میلیون تومان برای هر کیلوگرم رسید تا جایی که سازمان 
تن زعفران را در  67ک به مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از وزارت جهادکشاورزی در قالب خرید حمایتی نزدی

 .گریدهای نگین، شبه نگین، پوشال مرغوب و پوشال معمولی خریداری کرد
به مدرن سازی بازار زعفران )بازار فیزیکی، گواهی  1396 - 97سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال زراعی 

های دفتر زنیکه براساس گمانه ایسپرده کاالیی و بازار بورس آتی( و استانداردسازی محصول دست زد؛ به گونه

میلیون دالر زعفران به بازارهای بین  352تن زعفران به ارزش تخمینی بیش از  250بازرگانی این سازمان، بیش از 

دالر صادر شده است 1300دالر و حداکثر  970المللی با متوسط قیمت کیلویی حداقل  . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 16/10/1397اریخ : 

  ناکارآمدی سیستم توزیع، ماهی را گران کرد
در کنار نبود نظارت دستگاه های مسئول عامل اصلی گرانی ماهی یک مقام مسئول گفت: ناکارآمدی سیستم توزیع و عرضه آبزیان 

  .در بازار به شمار می رود
صنعت،تجارت و کشاورزیارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

درصدی قیمت ماهی در بازار خبر داد و گفت: اگرچه از دید تولیدکنندگان نوسانی  50، از افزایش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های بازار، قیمت ماهی طی ماهدر قیمت ماهی وجود ندارد، اما از دید مصرف کنندگان به سبب سودجویی دالالن و عوامل واسطه در 

 .اخیر در بازار رشد چشمگیری داشته است
هزار تومان فاصله دارد، از این رو مسئوالن باید درباره چرایی  10وی افزود: با توجه به آنکه قیمت ماهی از مزرعه تا سفره حداقل 

 .این افزایش قیمت پاسخگو باشند
زیع و عرضه ناکارآمد است، بیان کرد: نظام توزیع در سیستم کشور به ویژه در بحث قاسمی با انتقاد از این مسئله که سیستم تو

های مسئول بر این موضوع دامن زده استشیالت با مشکالت متعددی روبروست که نبود نظارت دستگاه . 
هزار تومان 36فرصت طلبی دالالن دلیل اصلی نوسان قیمت ماهی/قیمت هر کیلو قزل آال  :بیشتر بخوانید  

درصد است، اما سازمان شیالت به  60تا  30ها و دالالن در این نظام توزیع این مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه سود واسطه
 .عنوان متولی امر خود را کنار کشیده است

تولید آبزیان نسبت به مدت های اخیر ارتباطی به کمبود تولید ماهی ندارند، افزود: براساس آمار شیالت، وی با اشاره به اینکه گرانی
توان به کمبود تولید ربط دادهای اخیر را نمیمشابه سال قبل افزایش یافته، درحالیکه از دیدگاه ما تفاوتی نداشته است، بنابراین گرانی . 

گفت: این در حالی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به اینکه نگرانی از حیث کمبود تولید وجود ندارد، 
ها تکرار کرده ایم به سبب مشکالت نظام توزیع، قیمت آبزیان با نوساناتی در بازار روبروستاست که بار . 

ها واگذار کنند چرا که این امر توانند بر نظام توزیع نظارت داشته باشند، این کار را به اتحادیهها نمیبه گفته قاسمی، اگر سازمان
اندازدها را به خطر میالالن و واسطهمنافع بسیاری از د . 

ها توسط سازمان ها برشمرد و گفت: با اصالح روش واگذاری غرفهوی تنها راه کنترل بازار را عرضه مستقیم آبزیان توسط اتحادیه
زایش قیمت و میادین میوه و تره بار به تولیدکنندگان و همچنین عرضه منسجم یافته محصول به بازار، دیگر نگرانی از حیث اف

 .سودجویی دالالن نخواهیم داشت
دهند، تصریح کرد: براساس های سطح شهر از عرضه میگو تازه خبر میاین مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه برخی مغازه

ترین فاصله به ککیلومتری آزاد است، درحالیکه نزدی 200قوانین سازمان دامپزشکی، حمل و نقل ماهی و میگو تازه، تنها در شعاع 
های ذی ربط نظارت دهد که دستگاهکیلومتر است که این امر با توجه به پایان فصل برداشت نشان می 800تهران در بحث میگو 
  کافی بر بازار ندارند

 .لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 19/10/1397تاریخ : 

  ضرورت ثبات منصفانه قیمت زعفران در بازار
زعفران در بازارها و کمک به زعفران کاران خرده پای معیشتی در مناطق شیرزاد گفت: ما متعهد به ثبات منصفانه قیمت محصول 

  .کم برخوردار هستیم
، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در حاشیه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های ارزش کشاورزی با محوریت زعفران اظهار کردتخصصی محصولی زنجیرههای نشست تعاونی سازمان مرکزی تعاون  :

روستایی کشور با شروع فصل برداشت زعفران در سال جاری و رصد بازار متوجه شد که قیمت گل روند صعودی خوبی داشته 
ها در بازار، قیمت زعفران ظرف مدت کوتاهی با شیب آناست. اما متاسفانه در همین ایام با ورود عوامل واسطه و سودجو و تبانی 

کاهنده روبرو شد و در همین راستا با ورود شبکه تعاون روستائی استان خراسان رضوی و اتحادیه ملی باغداران به بازار زعفران و 
خرید و فروش بیش از  مرکز خرید فعال درفصل برداشت و 17تن زعفران خشک( با  8تن گل زعفران )معادل  800خرید بیش از 

و نیم تن زعفران که توسط اتحادیه تعاونی تولید انجام گردید، تعادل نسبی تاحد نسبتاً قابل قبولی در بازار ایجاد و از روند نزولی  ۴
 .قیمت زعفران دربازار تا حد زیادی جلوگیری کردیم

 3های روستائی استان به ظرفیت های تعاونی روستائی و اتحادیه تعاونیوی افزود: ازسوی دیگر با پیگیری انجام شده توسط اتحادیه
تن درحال پیگیری بوده که در صورت تکمیل و  3تن تایید و مراحل نهایی اجرائی انبار اتحادیه تعاونی تولید استان نیز به ظرفیت 

تن خواهدشد.  13های بورس استان با احتساب ظرفیت شرکت زرین زعفران مشرق زمین بالغ بر کل ظرفیت انبارها تایید این انبار
/ 7/ 16 ها در تاریخهای اختیار معامله زعفران نگین و پوشال و مشخصات قرارداد مربوط به آنالبته تصویب و راه اندازی قرارداد

زعفران بود توسط بورس کاال موفقیت بزرگی برای بازار 97 . 
استان برای حضور در این بازار  30های روستایی و تولید استانی، حداقل شیرزاد ادامه داد: این سازمان بدنبال تشویق کلیه تعاونی 

و آماده است تا به عنوان بازوی اجرایی بورس در حوزه ترویج این نوع از معامالت در جامعه کشاورزان همکاری کند کما اینکه 
های بورسی برای کشاورزان های آموزشی متعددی در ارتباط با اختیار معامله و نقش آن در کاهش ریسک و آموزهارگاهتاکنون ک

ها برگزار کرده ایمهای تولید در درون سازمان و در استانها و تعاونیشبکه و مدیران عامل اتحادیه . 
میلیارد لایر ضمانت نامه  7۴اتحادیه تعاون روستائی استان از مبلغ وی در ادامه افزود: برای بازگشائی نماد سپرده کاالئی، نیز 

میلیارد لایر چک بعنوان  220میلیارد لایر ضمانت نامه بانکی به انضمام  ۴۴بانکی درخواست شده توسط بورس کاال تاکنون مبلغ 
زمان تعاون استان در دو سه ماهه اخیر نماد ها و تالش مجّدانه انجام شده توسط ساتضمین به بورس کاال ارائه کرده که با پیگیری

تن مجدداً بازگشائی و  3با ظرفیت  97/  10/ 12  کیلوگرم فعال بوده از تاریخ 1100با ظرفیت  96سپرده کاالئی اتحادیه که درسال 
کنندکشاورزان استان برای تحویل زعفران خودبه این انبار مراجعه می . 

تواند ش سپرده کاالئی هرشخص حقیقی و یا حقوقی با اخذ کد بورس اوراق بهادار )سهام( میاین مقام مسئول ادامه داد: در رو
زعفران خود را بدون واسطه به انبار پذیرش شده از سوی بورس عرضه و در صورت تایید خصوصیات فیزیکی و شیمائی زعفران 

روز کاری نیز گواهی سپرده کاال برای آن صادر می توسط آزمایشگاه معتبر، رسید انبار به نام صاحب کاال صادر و پس از یک 
تواند با پرداخت هزینه انبارداری زعفران خود را در انبار بورس گردد. دارنده این گواهی تا زمان تعیین شده در برگه سهام می

تواند زعفران خود را به فروش برساندنگهداری ویا هر زمان که اراده کند با مراجعه به کارگزاری می . 
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود: با عنایت به رفع مشکالت موجود برای اخذ ضمانت نامه بانکی و محدودیت 

تن،  10تن به  3های بورس از منابع مالی موجود در شبکه و تسهیل روند اخذ تضامین الزم توسط بورس و افزایش ظرفیت انبار
تواند با دخالت موثر در بازار زعفران، ضمن ایجاد تعادل نسبی و جلوگیری از ن رضوی میشبکه تعاون روستائی استان خراسا

های جدید ایجاد شده درحوزه زعفران نظیر سپرده کاال و تغییرات غیرمعمول در بازار از یک سو و آشنا کردن کشاورزان به بازار
ط خود کشاورز و بهره مندی ازسود واقعی زعفران، بدون نیاز معامالت آتی از سوی دیگر با فروش زعفران به باالترین قیمت توس

 .به حضور مستقیم دولت در بازار زعفران انتظارات الزم ازشبکه در تنظیم بازار زعفران را برآورده سازد
ها تحمیل را به اتحادیهها هزینه سنگینی ها باالست و بیمه نامه انباربه گفته این مقام مسئول، بنده معتقدم تضامین درخواستی از انبار

 .مسئله وثایق نیز از جمله مشکالت قابل توجه است .می کند
به گفته وی، بورس باید سعی کند تا میزان وثایق را در مورد انبارداری بخش کشاورزی تعدیل کند. در حال حاضر تجهیز منابع مالی 

ستایی کشور در مرحله نهایی استتر در بازار زعفران به کمک شبکه تعاون روالزم برای ورود گسترده . 
هزار زعفران کار، میزان تولید زعفران بیش  38معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در استان خراسان جنوبی هم با وجود حدود 

در ها، نوسازی اراضی، سرما و شوری آب در افت برداشت زعفران مؤثر بوده، اما تن گزارش شده است که میزان بارندگی 55از 
راستای خرید توافقی این محصول، یک مرکز خرید توافقی زعفران در شهرستان قائنات )قطب تولید زعفران استان( توسط اتحادیه 
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ها و جرائد اطالع رسانی الزم به کشاورزان استان ارائه گردید و علی تعاون روستایی این شهرستان راه اندازی شد و از طریق رسانه
درصد محصول زعفران در سطح  80ان استان به فروش محصول زعفران در قالب گل و فروش بیش از رغم عدم تمایل کشاورز

کیلوگل زعفران  200استان بصورت دسته که در دستورالعمل خرید زعفران، این موضوع پیش بینی نگردیده بود، میزان بیش از 
 .توسط مرکز خرید اتحادیه تعاون روستایی شهرستان قائنات خریداری شد

ها آمادگی بیشتری نیز جهت خرید توافقی زعفران را در صورت تأمین منابع مالی در های این استانوی یادآوری کرد: البته تشکل
های تحت پوشش این سازمان به منظور انجام خرید توافقی قالب تسهیالت دارند و با توجه به بنیه مالی پائین و عدم نقدینگی تشکل

گان محترم مجلس هر دو استان جهت اخذ تسهیالت و کمک به سازمان تعاون روستایی کشور در راستای ها از سوی نمایندتالش
 .تثبیت قیمت زعفران همچنان ادامه دارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر متوسط قیمت خرید زعفران در سطح این دو استان عبارت است از قیمت سوپر 
میلیون و پانصد  9میلیون تا  9میلیون و پانصد هزار تومان، قیمت نگین از قرار هر کیلو  11میلیون تا  01نگین از قرار هر کیلو 

میلیون  8میلیون و ششصد هزار تومان، قیمت پوشال مرغوب از قرار هر کیلو  8هزار تومان، قیمت سر گل از قرار هر کیلو 
میلیون و  6میلیون و هشتصد هزار تومان و قیمت دسته از قرار هر کیلو  7میلیون تا  7تومان، قیمت پوشال معمولی از قرار کیلو 

تر های منصفانهگردد که با مداخله گری هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی بدنبال قیمتپانصد هزار تومان، در بازار معامله می
ها شناسایی شده اند و به زودی با قدرت و منابع بیشتری تر محصول زعفران باشیم. طی ماه گذشته مراکز خرید و آزمایشگاهو عادالنه

 .با استفاده از تجربه سال قبل وارد میدان خواهیم شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به ایام تعطیالت کریسمس و ژانویه و مشکالت مترتبه بر پیمان سپاری ارزی بازار 

که معموال در سه ماه پایانی سال، بازار داخلی زعفران راکد و خرید و فروش صادراتی بیشتر نظاره گر تحوالت آتی است و این
در دستور   پذیرد. سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، خرید و فروش توافقی محصول زعفران راکمتری در بازار صورت می

اما به نظر من این پدیده گذرا و مقطعی است  کار خود قرار داده است و سعی دارد که با آرامی و بدون تنش وارد بازار زعفران شود.
 .و نرخ ارز در آتیه قطعا بازار خارجی زعفران را داغ خواهد کرد

های انجام شده در وی ادامه داد: خرید توافقی زعفران هم روشی است که درمسیر قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد و پیش بینی
کشاورزی )نوع، ارزش هر کیلوگرم و مقدار وزنی معین شده( بر اساس طرح جامع ساماندهی خرید و فروش محصوالت 

گردد ضمناهر نوع محصول های تنظیم شده فی مابین صورت پذیرفته و اقدام به خرید و فروش انواع محصول زعفران میقرارداد
های خاص خود بوده و رعایت آن برای هر محصول الزامی استزعفران دارای استاندارد . 

صورت پذیرفته و مجموع   ادامه داد: این عملیات درقالب "طرح جامع ساماندهی خرید و فروش محصوالت کشاورزی توافقیشیرزاد 
های زیر مجموعه این فرآیند براساس مفاد طرح مذکور پیش بینی و تعیین گردیده و این طرح با مسئولیت نظارت و امور و فعالیت

پذیرد که هم اکنون نیز ها انجام میهای کشور در کل استانهای تعاونیها وشبکهاتی اتحادیههای ذیربط و با اجرای عملیکنترل واحد
کند های روستائی کشور بصورت عملی این طرح را درباب محصول زعفران در دو استان مذکور اجرا میها و شبکه تعاونیاتحادیه

لی تزریق کرده ایم و با تجهیز منابع بانکی جدید که در مراحل پایانی های مدر هر حال حاضر منابع مالی قابل توجهی را به اتحادیه
خویش قرار دارد سعی می کنیم با حجم خرید بیشتری در این دو استان وارد بازار شویم تا به کمک مکانیزم عرضه بورسی با روش 

اعتباری اقدام به فروش کنیم -نقدی . 
یان تصریح کرد: به نظر من زمان تاسیس صندوق کاالیی زعفران با کمک بورس رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پا

دهد؛ البته همه های خصوصی فرا رسید متاسفانه بانک کشاورزی تمایل جدی برای ورود در این حوزه نشان نمیو تعدادی از بانک
های تعهدات ارزی زعفران برداشته و قاچاق تها محدودیها باید تالش کنیم که جهت سهولت صادرات، به موازات این خریددستگاه

های همسایه، وارد فضای کاذب رقابتی با کشورمان در این زعفران به موازات آن کنترل شود و نباید بگذاریم تا برخی از کشور

 .حوزه شوند من اطمینان دارم، به عنوان یک فرصت، نوسانات نرخ ارز به نفع بازار آتی زعفران رقم خواهد خورد
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 18/10/1397تاریخ : 

یابد شود/ قیمت مرغ و گوشت کاهش میدام زنده برای تعدیل قیمت بازار وارد می  
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: در مورد گوشت قرمز عالوه بر عرضه گسترده گوشت منجمد و گوسفندی تازه، 

شودهای آتی اجرا میهایی برای واردات دام زنده در نظر گرفته شده که در روزبرنامه .  
به گزارش فارس به نقل از صدا و سیما حمید ورناصری اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند تازه بصورت مخلوط )الشه 

29ی گوشت منجمد گوسفند کیلویی هزار تومان و برا ۴0 ای(  های آتی تومان در نظر گرفته شده که این عرضه در روزهزار  
یابدگیرد و تا وقتی که بازار کشش داشته باشد عرضه ادامه میبصورت گسترده در بازار صورت می . 
رود قیمت گوشت قرمز در بازار روند کاهشی به خود بگیردوی افزود: در همین راستا انتظار می . 

کند یور ادامه داد: البته موضوع قاچاق نیز بعنوان یک عامل تاثیرگذار در قیمت دام خودنمایی میمدیرعامل شرکت پشتیبانی دام و ط
شود که قیمت گوشت قرمز در بازار تثبیت و روند کاهشی داشته باشدکه با این عرضه و همچنین واردات دام زنده تالش می . 

ها از چند عرضه کنجاله سویا، ذرت و جو بعنوان مهمترین نهادههای دامی نیز اظهار داشت: ورناصری با اشاره به عرضه نهاده
های مصوب در اختیار مرغداران گوشتی، تخم گذار و ها نیز ابالغ شده است و این اقالم با قیمتروز قبل آغاز شده و به همه استان

گیرددامداران قرار می . 
ها در هزار تومان در نظر گرفته شده که این اقالم با این قیمت 12هزار تومان و ذرت  23های مصوب کنجاله سویا وی افزود: قیمت

گیرد و هیچ محدودیتی در میزان موجودی و در تامین آن وجود ندارداختیار همه تولیدکنندگان به حد نیاز قرار می . 
ترخیص شده و این روند ادامه دارد ها و هم در بنادر، های مورد نیاز بخش تولید هم در مراکز استانورناصری ادامه داد: کل نهاده . 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  30تا  25مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام و طیور تصریح کرد: حجم واردات این اقالم بین 
 .افزایش داشته است

ع آن بوجود آمده بدلیل مشکالتی ها از ابتدای سال روند با ثباتی داشته و خللی که در دو سه روز گذشته در توزیوی افزود: قیمت نهاده
 .بود که برخی وارد کنندگان برای انتقال پول با آن مواجه شده بودند که این مشکالت مرتفع شده است

رود قیمت مرغ، تخم دهد و به تبع آن انتظار میها را کاهش میورناصری ادامه داد: عالوه بر آن، حجم گسترده توزیع، قیمت نهاده
نیز کاهش یابد مرغ و گوشت قرمز . 

هزار تومانی را تجربه کرده و با اقدامات صورت گرفته  2های گذشته قیمت گوشت مرغ کاهش روزورناصری اضافه کرد: در
ها به ثبات رسیده و انتظار کاهش قیمت داریمرود این روند ادامه یابد، در خصوص تخم مرغ هم قیمتانتظار می . 

دهد و پس از آن برای برطرف شدن نیاز سهمیه یک ماه آینده تولیدکنندگان را پوشش می وی اظهار داشت: عرضه نهاده ها، 
شودتولیدکنندگان سهمیه جدید بالفاصله اعالم می . 

میادین و تومان در همه  900هزار و  8مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام و طیور گفت: توزیع گوشت مرغ منجمد هم به ازای هر کیلو 
شودتومان عرضه می 800هزار و  9ای آغاز شده و عالوه بر آن گوشت مرغ گرم هم به ازای هر کیلو یرههای زنجفروشگاه . 

یابدورناصری تصریح کرد: عرضه گوشت مرغ تا رسیدن به قیمت متعارف ادامه می . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 16/10/1397تاریخ : 

هزار تومان در پایتخت ارزان شد ۲مرغ کیلویی   
تومان در هزار  2تا  500مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: قیمت مرغ گرم کیلویی یک هزار و  -ایرنا -تهران

 .پایتخت ارزان شد
تومان بود  500هزار و  12تا  12رضا سالمی شامگاه یکشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: هفته گذشته قیمت مرغ گرم در میدان بهمن 

هزار و  10که امشب این نرخ به   .تومان رسید 100
نیز گفت: طرح توزیع گسترده قیمت تخم مرغ بصورت مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران همچنین درباره قیمت تخم مرغ 

تومان در میادین میوه و تره بار شهرداری عرضه می شود که با این عرضه گسترده قیمت تخم  800هزار و  13گسترده شانه ای 
 .مرغ در تهران به تعادل رسید

هزار تومان  16شته و حداکثر به حدود وی خاطرنشان کرد: قیمت تخم مرغ شانه ای در سوپرمارکت های شهر تهران کاهش دا
 .رسیده است

 
 گوشت ارزان می شود **

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران همچنین گفت: بدلیل کمبود عرضه گوشت گرم در داخل کشور و کاهش میزان واردات 
الدی قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله ای دام زنده از کشورهای آسیای میانه، روسیه و استرالیا به دلیل تعطیالت سال نو می

 .افزایش یافت که تالش می کنیم با واردات و عرضه گسترده این نرخ را کاهش دهیم
سالمی تاکید کرد: با وارد کردن دام زنده از رومانی، داغستان و دیگر کشورهای آسیای میانه و عرضه گوشت گوساله و گوسفند 

روسیه در میادین میوه و تره بار تا چند روز آینده گوشت ارزان می شودوارداتی از کشورهای استرالیا و  . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس  – 15/10/1397تاریخ : 

تومان تعیین شد  31۰۰قیمت پرتقال شب عید   
تومانی قیمت پرتقال برای شب عید خبر داد 3100مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تصویب  .  

خبرگزاری فارس به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد پیرامون تأمین سیب و پرتقال مورد  به گزارش
و فرآیندهای عملیاتی آن گفت: با دریافت ابالغیه بیست آذرماه  1398نوروز  و 1397نیاز طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال 

سال جاری وزیر جهادکشاورزی مبنی بر واگذاری مأموریت تنظیم بازار سیب و پرتقال مورد نیاز طرح تنظیم بازار میوه شب عید به 
سازی و یم بازار میوه شب عید جهت خرید، ذخیرهاین سازمان، مداخله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان متولی تنظ

در کارگروه تنظیم بازار دولت در دستور کارگروه قرار گرفت طرح توزیع برای . 
ابالغیه مذکور آغاز  12وی ادامه داد: بر این اساس، تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی طرح تنظیم بازار میوه شب عید به استناد بند 

زاری اولین جلسه کمیته راهبردی کشوری طرح مذکور در تاریخ بیست و چهارم آذرماه، همراه با عملیات رصد و متعاقب آن، با برگ
 30بازار میوه از منظر دستگاههای عضو کمیته راهبردی و در نهایت تأیید دستورالعمل اجرایی طرح، پیش بینی اولیه تأمین حدود 

هزار تن پرتقال والنسیای جنوب به تصویب رسید 10شمال و  هزار تن پرتقال تامسون 30هزار تن سیب درختی و  . 
درصد سیب و پرتقال مورد نیاز  20مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اضافه کرد: البته با در نظر گرفتن ذخیره ملی معادل 

های احتمالی، تن ذخایر داخلی اتحادیه های استانی)خارج از طرح(، به منظور تعادل بخشی و جبران کاستی 1000استانها و حدود 
سازی افزایش خواهد یافتاین ذخیره . 

 150وی تصریح کرد: نوع و مشخصات کیفی محصول قابل خرید، عبارت از سیب زرد و قرمز درجه یک با محدوده وزنی حداقل 
گرم ±10گرم )  220و حداکثر  1۴0گرم(، پرتقال جنوب از نوع والنسیا با محدوده وزنی حداقل  1±0گرم )  210و حداکثر  و  (

گرم  300و حداکثر  190پرتقال شمال از نوع تامسون، با محدوده وزنی حداقل   .گرم( تعیین شد 10±)
اعتبار مورد نیاز جهت اجرای طرح به مبلغ شیرزاد درباره تعیین قیمت های برآوردی سیب و پرتقال اظهار داشت: برآورد میزان 

الذکر ابالغیه فوق 15میلیارد لایر و درخواست تأمین و تخصیص آن از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد بند  3800
 .انجام گرفته است

ظارت بر کمیت و کیفیت سیب و پرتقال وی ادامه داد: در این رابطه، انتشار اسناد مناقصه در جراید جهت واگذاری امور بازرسی و ن
های واجد صالحیت اقدام شده و به موازات آن، اعزام همکاران سازمان و شبکه تعاون روستایی طرح به بخش خصوصی و شرکت

سی ها نیز در کنار بررکشور به استانهای تولید کننده سیب درختی و بازدید کامل از کمیت و کیفیت سیب درختی موجود در سردخانه
 .میدانی قیمت عمده فروشی انجام شده است

استان تامین کننده سیب و پرتقال و هماهنگی با سازمان  6شیرزاد گفت: بازدید از باغات و سورتینگ ها در شهرستانهای مختلف 
لوگیری از تنش ها و استانداری ها و تهیه برش شهرستانی با هدف تأمین نظر نمایندگان و مسئوالن ملی و ججهاد کشاورزی استان

ها، بسته به سطح زیر کشت و توان تولید، در تأمین میوه شب عید ای که تمام شهرستانها و تشکلقیمتی در دستور کار است، به گونه
 .مشارکت داشته و واجد سهم باشند

سازمان جهاد کشاورزی  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین افزود : تشکیل کمیته راهبردی استانی به ریاست رؤسای
استانها و تعیین میزان سیب و پرتقال مورد نیاز استانها، به پایان رسیده و حتی به منظور رعایت توازن و برخورداری از امکانات، 

ضور ح 98تمامی شهرستانهای تولید کننده پرتقال استان مازندران در تهیه و تأمین پرتقال مورد نیاز طرح تنظیم بازار میوه نوروز 
دارند، به نحوی که با برگزاری جلسه و کسب نظر کمیته مدیریت مرکبات استان مازندران مستقر در استانداری، جدول برش 

ها و اتحادیه سراسری باغداران کشور ابالغ شده استشهرستانی ذیل تهیه و جهت تأمین پرتقال به استان . 
تعیین قیمت پرتقال  1.10.1397مین جلسه کمیته راهبردی ملی در تاریخ معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه افزود: با برگزاری دو

31000کیلوگرمی دو ردیفه، به مبلغ هرکیلو  8-6تامسون شمال با مشخصات مندرج در دستورالعمل تدوین شده در سبدهای  لایر  
بردی استانهای تولیدکننده عمده سیب درختی مصوب شد؛ اما به دلیل بازه قیمتی معنادار، اختیار تعیین قیمت سیب درختی به کمیته راه

 .کشور واگذار شده است که در حال حاضر، فراگرد کشف قیمت در استانهای هدف به پایان رسیده است
کمیته راهبردی کشوری، دو اتحادیه ملی بنام اتحادیه  رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: اعضای

ستایی و کشاورزی ایران و اتحادیه سراسری باغداران کشور را به عنوان تأمین کننده انتخاب نمودند تا از های رومرکزی تعاونی
حضور پراکنده مباشران استانی در مبادی تأمین سیب درختی و پرتقال جلوگیری به عمل آمده و امر خرید سیب و پرتقال به صورت 

کز انجام شودمتمرکز و در صورت لزوم شبه متمرکز یا نیمه متمر . 
شیرزاد ادامه داد: همچنین با توجه به زمانبر بودن برگزاری مناقصه، درخواست صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه از وزارت 

متبوع انجام و در نهایت مجوز ترک تشریفات مناقصه صادر و نام شرکتهای واجد صالحیت از پورتال سازمان ملی استاندارد ایران 
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ای سامانه مناقصه که واجد صالحیت بازرسی بر میوه طرح تنظیم بازار و دارای سابقه و امکانات کافی بودند، هاخذ و برای شرکت
 .فرم شرایط و استعالم بها ارسال شد

برگزار و پیشنهادات واصله مفتوح و در نهایت شرکت بین  ۴.10.97وی گفت: در ادامه، جلسه کمیسون معامالت سازمان در مورخ 
سی کاالی تجاریالمللی بازر  ( IGI )  بعنوان شرکت واجد صالحیت انتخاب شد. با عنایت به میزان اعتبار ناکافی در اختیار سازمان

درصد اعتبار مورد نیاز خرید سیب  20مرکزی تعاون روستایی؛ این سازمان با اتکا به منابع داخلی خود در اولین مرحله تخصیص 
ید پرتقال تامسون بر اساس سهمیه استانها به مأخذ قیمت اعالم شده از جانب کمیته راهبردی درصد اعتبار مورد نیاز خر 30درختی و 

ها واریز میلیارد لایر بحساب مدیریتهای تعاون روستایی استان 620تنظیم و جهت واریز بحساب استانها اعالم شد که تاکنون حدود 
لایر برسانیممیلیارد  1000شده است و سعی داریم تا پایان ماه جاری به  . 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 17/10/1397تاریخ : 

  تومان ۵۰۰هزار و  13روند کاهش قیمت مرغ در بازار ادامه دار شد/ قیمت هر کیلو مرغ 
  .یک مقام مسئول از کاهش یک هزار تومانی قیمت مرغ گرم نسبت به روزهای گذشته در بازار خبر داد

صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، از روند کاهشی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است 500هزار و  13تا  13ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 200هزار و  9تا  900هزار و  8مرغداری  . 

8900وی از توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب  های میادین میوه و تره بار سطح شهر خبر داد و افزود: توزیع مرغ تومان در غرفه 
ادل قیمت مرغ گرم در بازار داشته استهای اخیر تاثیر بسزایی در تعمنجمد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، طی روز . 

ها بیان کرد: با وجود کاهش قیمت مرغ گرم در هزار تومان در برخی خرده فروشی 1۴یوسفی با انتقاد از عرضه مرغ گرم با نرخ 
کنندگان  ها مبادرت به کاهش نرخ نکرده اند که متاسفانه این امر با واکنش شدید انجمن و مصرفبازار، اما برخی خرده فروشی

 .روبروست
 جزئیات توزیع مرغ منجمد و گوشت قرمز در بازار/ توزیع گوشت گرم گوساله وارداتی از شنبه :بیشتر بخوانید

وی کاهش تقاضا و توزیع مناسب مرغ منجمد در غرفه های میادین میوه و تره بار را دلیل اصلی اُفت یک هزار تومانی قیمت مرغ 
 .در بازار اعالم کرد

تومان  500هزار و  12تا  12ها را هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8ام مسئول نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را این مق
تا  800هزار و  9ها را اعالم کرد و گفت: این درحالی است که ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی

های تولید، این نرخ مورد قبول داند که به سبب افزایش هزینههزار تومان می 10و وزیر جهاد کشاورزی  300هزار و  10
 .مرغداران نیست

های آتی قیمت مرغ گرم در بازار به تعادل برسدشود که طی روزوی ادامه داد: با استمرار روند مرغ منجمد در بازار پیش بینی می . 
های دامی تصریح کرد: امروز هر کیلو کنجاله سویا با نرخ رغ گوشتی با انتقاد از آشفتگی بازار نهادهرئیس انجمن پرورش دهندگان م

200هزار و  2و ذرت  500هزار و  3 های دامی تومان به مرغداران در بازار آزاد عرضه شد. ناگفته نماند که به سبب نبود نهاده 

ر دام تمهیداتی بیندیشندرود که مسئوالن پشتیبانی امودر بازار انتظار می . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 18/10/1397تاریخ : 

  هاآخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ سیب زمینی و هویج صدر نشین ویترین مغازه
یمت اقالمی همچون سیب زمینی، چغندرقند، کلم و هویج نسبت به هفته گذشته افزایش یافته استیک مقام مسئول گفت: ق .  

صنعت،تجارت و کشاورزیاسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: هم اکنون قیمت برخی اقالم همچون چغندرقند، سیب خبرنگاران جوان
 .زمینی، کلم و هویج با نوسانات چشمگیری نسبت به هفته گذشته در بازار روبرو شده است

قیمت این اقالم ارتباطی به گران فروشی ندارد، افزود: قیمت این اقالم در مبدا به دالیل نامعلوم ناشی از وی با اشاره به اینکه افزایش 
 .بی سر و سامانی باال رفته است

هزار، پرتقال جنوب  3تا  500کارگر از ثبات حاکم بر بازار میوه خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو پرتقال شمال یک هزار و 
 3هزار، انگور شاهرودی  9تا  ۴هزار، انار  1۴تا  7هزار، ازگیل  9تا  5هزار، خرمالو کن  5تا  3هزار، خرمالو شمال  9تا  5

هزار تومان است 3هزار و هندوانه یک هزار تا  6تا  2هزار، خربزه  7تا  500هزار و  . 
ای مان اعالم کرد و گفت: همچنین قیمت هر کیلو خیار بوتههزار تو ۴تا  2رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو خیار گلخانه را 

۴تا  500یک هزار و  هزار، گریپ فروت تو  9تا  ۴هزار، کیوی  8تا  3لبنانی قرمز  هزار، سیب 9تا  ۴هزار، سیب لبنانی زرد  
، نارنگی 500زار و ه 11تا  9، موز 500هزار و  3تا  500هزار و  2، لیمو شیرین 500هزار و  3تا  500هزار و  2سرخ 

تومان است 500هزار و  5تا  3، نارنگی انشو 500هزار و  5تا  500هزار و  2هزار، نارنگی یافا  17تا  8بندری  . 
تومان اعالم کرد و گفت: هر کیلو نارنج با قیمت یک هزار  500هزار و  5تا  500هزار و  2وی نرخ هر کیلو لیموترش سنگی را 

هزار، پیاز  3تا  500هزار، پیاز زرد یک هزار و  8تا  ۴ای هزار، بادمجان گلخانه 5تا  ۴، بادمجان قلمی 500هزار و  2تا  200و 
، ترب سیاه یک هزار و 500هزار و  2تا  500هزار، ترب سفید یک هزار و  ۴تا  500هزار و  2هزار، چغندر قند  3تا  2قرمز 

3تا  500 شودهزارتومان در میادین عرضه می 3ا ت 800و سیب زمینی یک هزار و  500هزار و   . 
، گوجه فرنگی 500هزار و  ۴تا  2ای قیمت هر کیلو گوجه فرنگی بوته :کارگر با اشاره به نرخ سایر صیفی در بازار بیان کرد

هزار، کاهو پیچ  10تا  ۴هزار، سیر خشک  3تا  500، هویج یک هزار و 500هزار و  5تا  3هزار، لوبیا سبز  8تا  ۴گلخانه 
، 700هزار و  2تا  500هزار، شلغم یک هزار و  7تا  3هزار، کلم بروکلی  3تا  2هزار، کاهو رسمی  ۴تا  500هزار و  2ساالدی 

 500هزار و  3تا  2هزار و کدو حلوایی  11تا  7هزار، فلفل دلمه بند  6تا  3هزار، فلفل تند ریز  3تا  500کرفس یک هزار و 
 .تومان است

تومان  500هزار و  3تا  500هزار و  2هزار و سبزی خوردن را  3تا  2ی قیمت هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را و
 .اعالم کرد

رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پایان از فراوانی میوه در بازار خبر داد و گفت: با توجه به افزایش عرضه نسبت به تقاضا پیش بینی 

صی در بازار رخ ندهدشود که نوسان خامی . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 19/10/1397اریخ : ت

  شودروز آینده متعادل می 1۵تومانی نرخ مرغ در بازار/قیمت مرغ تا  ۲۰۰کاهش 
تومان در بازار رسید 100هزار و  1۴نسبت به اواخر هفته گذشته به تومانی  200امروز نرخ هر کیلو مرغ گرم با کاهش  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   قیمت محصوالت های اخیر، طی هفتهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  

پروتئینی از جمله گوشت مرغ در بازار افزایش بسیار چشمگیری داشته است که پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار اقدام به 
تومان در بازار کرد که خوشبختانه این امر توانسته تا حدودی بر کاهش قیمت در بازار  8900عرضه مرغ منجمد با نرخ مصوب 

شود که این کاهش قیمت همچنان در به طوریکه قیمت مرغ در ابتدای هفته روند نزولی به خود گرفته و پیش بینی میاثر گذار باشد 
 .بازار استمرار داشته باشد

های دامی بر طرف گردد، در عرضه مرغ و جوجه ریزی شب عید بسیاری از مسئوالن بر این باروند که اگر مشکل تامین نهاده
داشتمشکلی وجود نخواهد  . 

شود، اما مرغداران به سبب های متفاوتی از سوی مسئوالن امر برای نرخ مرغ گرم در بازار مطرح میناگفته نماند که اظهار نظر
های تولید این نرخ را قبول ندارندافزایش هزینه . 

بازار باخبر شویمرویم تا از آخرین وضعیت قیمت مرغ گرم و تاثیر مرغ منجمد بر حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می : 
 مرغ ارزان شد

تومانی نرخ مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته  200، از کاهش صنعت،تجارت و کشاورزییک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار 
هزار  12، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 600هزار و  9در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است 100هزار و  1۴و خرده فروشی  100هزار و  13های صنفی ، توزیع درب واحد900و  . 
13به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  تومان  100هزار و  1۴و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  100هزار و  

 .است
هزار و فیله مرغ  2۴هزار، سینه بدون کتف  23این منبع آگاه با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 

 .هزار تومان است 26
تومانی نرخ مرغ گرم در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه  200وی عرضه مناسب مرغ منجمد در بازار را دلیل اصلی کاهش قیمت 

شود که روند نزولی قیمت مرغ گرم در بازار استمرار یابدهش تقاضا و شرایط مناسب عرضه مرغ منجمد، پیش بینی میبه کا . 
تومان  500هزار و  12تا  12ها را هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 8قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را   این منبع آگاه،

 350هزار و  10تا  800هزار و  9که ستاد تنظیم بازار، قیمت واقعی هر کیلو مرغ گرم را اعالم کرد و گفت: این درحالی است 
هزار تومان اعالم کرده است 10تومان و وزیر جهاد کشاورزی  . 

 جزئیات توزیع مرغ منجمد و گوشت قرمز در بازار/ توزیع گوشت گرم گوساله وارداتی از شنبه :بیشتر بخوانید
 

 قیمت مرغ در روزهای آتی متعادل می شود 
، درباره آخرین صنعت،تجارت و کشاورزیمرغداران گوشتی در گفت وگو با خبرنگار  عظیم حجت عضو هیات مدیره اتحادیه

9تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  و مرغ آماده به طبخ در  600هزار و  
تومان است 500هزار و  1۴تا  13ها خرده فروشی . 

های اخیر اعالم های حمل و نقل را دلیل اصلی نوسان قیمت مرغ در روزهای دامی در بنادر و افزایش هزینهوی، توقف توزیع نهاده
 .کرد

روز  15شود که قیمت مرغ تا حجت ادامه داد: با توجه به جوجه ریزی مناسبی که در آذر ماه صورت گرفته است، پیش بینی می
 .آینده به تعادل در بازار برسد

های اخیر هر کیلو های دامی طی دو هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: در هفتهدرصدی قیمت نهاده 25این مقام مسئول از افزایش 
یکه شد، در حالتومان در بنادر عرضه می 300هزار و  2و کنجاله سویا  300تا یک هزار و  200ذرت دامی با نرخ یک هزار و 
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تومان است که این امر بر افزایش قیمت تمام  800هزار و  2و کنجاله سویا  500هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو ذرت یک هزار و 
 .شده تولید تاثیر بسزایی دارد

تومانی ستاد تنظیم بازار را قبول ندارند، بیان کرد: ستاد تنظیم بازار براساس  9800وی با اشاره به اینکه مرغداران نرخ مصوب 
های دامی، نرخ مصوب هر کیلو مرغ های فعلی نهادههای دامی، این نرخ را اعالم کرده است، در حالیکه با قیمتقیمت قبلی نهاده

هزار تومان است 10زنده  . 
بازار بیان کرد: با توجه به آنکه عرضه مرغ منجمد، بخشی از نیاز مصرف کننده در حجت با اشاره به تاثیر عرضه مرغ منجمد در 

رود با استمرار دهد، از این رو تا حدودی توانسته بر کنترل قیمت مرغ گرم در بازار موثر باشد که انتظار میبازار را پوشش می
های آتی، بازار به تعادل برسدگرم طی روزعرضه مرغ منجمد از سوی شرکت پشیتبانی امور دام و افزایش عرضه مرغ  . 
های دامی از سوی پشتیبانی امور دام گفت: براساس عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به ضرورت توزیع نهاده

ن توزیع هر چند به های آتی شاهد توزیع نهاده دامی از سوی پشتیبانی امور دام خواهیم بود که ایهای صورت گرفته، طی روزپیگیری
های دامی در بازار بکاهدتواند از سود جویی افراد در بحث قیمت نهادهمیزان ناچیز، اما می . 

های دامی در بنادر مرتفع گردد، به وی در پایان درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی شب عید تصریح کرد: اگر مشکل توزیع نهاده
ها نداشته باشند، در تامین جوجه ریزی و به تبع کمبودی در عرضه مرغ شب عید رغطوریکه مرغداران نگرانی از حیث گرسنگی م

 .نخواهیم داشت
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 18/10/1397تاریخ : 

  تومان رسید ۹۵۰هزار و  1۲آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ 
تومانی قیمت مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد 550یک منبع آگاه از کاهش  .  

صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار ر گفتک منبع آگاه د تومانی  550، از کاهش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

هزار  11، مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 800هزار و  8نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده 
تومان است 950هزار و  12و خرده فروشی  950هزار و  11های صنفی ، توزیع درب واحد750و  . 

تومان است 950هزار و  12و مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  950هزار و  11به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  . 
هزار و  22هزار، سینه بدون کتف  21این منبع آگاه با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 

هزار تومان است 26فیله مرغ  . 
گرم در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و وی عرضه مناسب مرغ منجمد را دلیل اصلی افت قیمت مرغ 

شود که روند کاهش قیمت مرغ در بازار استمرار یابدتقاضا پیش بینی می . 
کنندمرغداران خارج از مهلت قانونی اقدام به عرضه مرغ در بازار می    

صنعت، تجارت و کشاورزیبرنگار وگو با خعظیمه حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

، از روند کاهش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 13تا  11ها مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی و 8500 . 

تومانی تولیدکننده در فروش هر کیلو مرغ را به همراه دارد، افزود: با ادامه  500وی با اشاره به اینکه قیمت کنونی مرغ زنده زیان 
ز آینده با کاهش رو به رو خواهد شدرو ۴5روند کاهش قیمت و زیان مرغداران، پروسه تولید به سبب کمبود نقدینگی ظرف  . 

ها و مرغداران و های دامی به تشکلهای پیش روی مرغداران بیان کرد: فقدان عرضه و تحویل نهادهحجت با اشاره به دیگر چالش
ار عرضه روز از فارم خارج و به باز ۴3تا  ۴2های خود را در سن های دامی در بازار موجب شده تا مرغداران گلهکمبود نهاده

 .کنند
این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه سیاست پشتیبانی امور دام مبنی بر تعدیل قیمت، ممکن است در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده 

 .باشد، اما در بلندمدت به سبب زیان انباشت مرغداران زیان اقتصاد ملی، تولیدکننده و مصرف کننده را در بر خواهد داشت
های دامی موجب شده تا مرغداران خارج از مهلت قانونی ست دو هفته اخیر مسئوالن دولت مبنی بر عدم تحویل نهادهبه گفته وی، سیا

 .اقدام به عرضه مرغ در بازار کنند
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه امکان اعالم قیمت منطقی برای مرغ در بازار وجود ندارد، گفت: در 

توان برای مرغ قیمت منطقی در بازار اعالم کردکه سایر عوامل تولید با نرخ پایه مشخصی به تولیدکنندگان عرضه شود، یطی میشرا
شود که مرغداران به سبب های دامی با نوساتات چشمگیری به تولیدکننده عرضه میاین در حالی است که طی دو هفته اخیر نهاده

با هر نرخی کاال را خریداری کنند ها مجبورندترس از گرسنگی مرغ . 
هزار و  3های دامی در بازار تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ وی با انتقاد از افزایش سرسام آور قیمت نهاده

های اخیر قیمت هر کیلو کنجاله شود، این در حالی است که در هفتهتومان در بنادر به مرغداران عرضه می 1600و ذرت  500

تومان بود 1200و ذرت  300هزار و  2سویا  . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 19/10/1397تاریخ : 

  جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ مرغ ارزان شدنرخ 
تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد 100یک منبع آگاه، از کاهش  .  

 100، از کاهش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار

، مرغ آماده به طبخ 800هزار و  8تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده 
تومان است 850هزار و  12و خرده فروشی  850هزار و  11های صنفی ، توزیع درب واحد650هزار و  11در کشتارگاه  . 

11به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  تومان  850هزار و  12و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  850هزار و  
 .است

هزار و  22ون کتف هزار، سینه بد 21این منبع آگاه با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 
25فیله مرغ   .هزار تومان است 

تومان 500هزار و  13روند کاهش قیمت مرغ در بازار ادامه دار شد/ قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید  
تومانی قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به  100وی کاهش تقاضا و عرضه مناسب مرغ منجمد را دلیل اصلی اُفت 

شود که روند نزولی قیمت مرغ گرم در بازار استمرار کنونی عرضه و تقاضا و استمرار عرضه مرغ منجمد پیش بینی می شرایط
 .یابد

 بازار نهاده های دامی همچنان آشفته است
صنعت،تجارت و کشاورزی،محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار  از کاهش یک  

هزار  8های اخیر در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری هزار تومانی نرخ مرغ طی روز
تومان است 500هزار و  12تا  200هزار و  11ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 500و  . 

های ابتدایی ماه را دلیل اصلی اُفت یک هزار تومانی نرخ وی افزایش تولید و عرضه مرغ منجمد و کاهش شدید تقاضا نسبت به روز
رود که روند کاهشی قیمت مرغ در بازار مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به روند کنونی عرضه و تقاضا انتظار می

شودتومان به زیان تولیدکننده تمام می 500هزار و  8رار رود چرا که عرضه مرغ زنده با نرخ کمتر از استم . 
شود که قیمت مرغ تا پایان بهمن در بازار افزایش نداشته باشدیوسفی ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد تولید پیش بینی می . 

های دامی تصریح کرد: در شرایط کنونی، بازار با انتقاد از بازار آشفته نهادهرئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پایان 
های رود، ضمن آنکه تمامی فروشندگان نهادهها در بازار باال میهای دامی به شدت نگران کننده است چرا که هر روز قیمتنهاده

شود، مرغداران همواره به  کنند که در فاکتور قید نمیمی شود، از مرغداران طلبدامی نرخ باالتر از آنچه که در فاکتور ارائه می

ای ندارند جز اینکه تن به خواسته فروشندگان بدهندها و ترس از تلف شدن آنها، چارهسبب گرسنگی مرغ . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس  – 19/10/1397تاریخ: 

ها نیست؟ قیمت مرغ، گوشت و ماهی در بازار/راهی برای کاهش قیمت  
تازند اگرچه کاهش محسوسی در مرغ دیده شده اما نسبت به مصوبه ستاد تنظیم قیمت محصوالت گوشت، مرغ و ماهی همچنان می

 بازاربسیار باالتر است، آیا واقعا راهی برای کاهش قیمت وجود ندارد؟ 
مرغ افزایش بیش های گذشته قیمت محصوالت پروتئینی به ویژه مرغ و تخمزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی ماهبه گ

 14تومان تصویب کرده بود قیمت در بازار به بیش از  9800از اندازه یافت. در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را کیلویی 
  .هزار تومان رسید

شودتومان عرضه می 12500نشینی از قیمتها قبلی کیلویی بازار تهران مرغ با عقبامروز در »اما  .» 
توان برای مرغ عادالنه هزار تومان را می 10وزیر جهاد کشاورزی بارها اعالم کرد که قیمت در بازار منطقی نیست و قیمت 

ها را دلیلی بر باال مرغ باالست. آنها باال رفتن قیمت نهاده دانست اما در دیگر سو تولیدکنندگان معتقد بودند که قیمت تمام شده تولید
بردندکردند و با گرفتن حاشیه سود منطقی برای خودشان قیمت را هر روز باال میرفتن قیمت تولید مطرح می . 

تاد تنظیم بازار تومان رسیده اما همچنان از قیمت مصوب س 500هزار و  12اگر چه قیمت مرغ امروز در بازار تهران به کیلویی 
تومان بیشتر است 2700حدود   70های موردنیاز برای پرورش مرغ نظیر خوراک وارداتی است و برای تأمین آن تولید نهاده .

ها بیشتر شده استدرصد وابسته به واردات هستیم، بنابراین با افزایش قیمت ارز در چند ماه اخیر قیمت این نهاده .  
کاهش قیمت در بازار پایین آوردن قیمت تمام شده تولید است و تولیدکنندگان به جای اینکه با افزایش قیمت  کارشناسان معتقدند راهکار

کنندگان بیاورند باید طوری مدیریت کنند که قیمت تمام شده تولید کاهش یابدتمام شده فشار را روی مصرف .  
وری کارگران، جلوگیری از هدررفت انرژی در ، افزایش بهرهوری تولیدراهکارهایی نظیر کاهش ضریب تبدیل دان، افزایش بهره

تواند منجر به کاهش قیمت ها همه میهای مدرن امروزی در مرغداریها و کاهش مصرف سوخت، استفاده از تکنولوژیمرغداری
ترین و در کنند سهلیب میتمام شده تولید شود اما ظاهراً تولیدکنندگان و در کنار آن مسئوالنی که قیمت را برای محصوالت تصو

شود و در حقیقت کار خاصی از سوی کننده برداشت میدانند که از جیب مردم و مصرفترین کار را افزایش قیمت تولید میدسترس
شودانجام نمی  تولیدکنندگان دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت . 

دامات انجام یافته از سوی دولت در راستای کاهش قیمت باشد و دیگر شان در چند ماه گذشته اقمردم امیدوارند با کوچک شدن سفره
شان را بیش از این کوچک تر نکندفشار قیمتها سفره . 

* هزار تومانی ماهی تیالپیا 10افزایش   
هی تومان رسیده است. همچنین ما 500هزار و  49هزار تومان بود به کیلویی  38قیمت ماهی تیالپیا که سه هفته پیش به قیمت 

رودتومان به فروش می 800هزار و  14هزار تومان و ماهی آزاد  26آال قزل . 
* هزار تومان 67قیمت گوشت   

درصد رشد داشته  56هاست، بانک مرکزی در گزارش هفته اخیر خود اعالم کرد که قیمت گوشت قیمت گوشت هم پرچمدار گرانی
ار تومان هم رسیده بود اما گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است که هز 80است، قیمت گوشت قرمز در بازار تهران به کیلویی 

رودهزار تومان به فروش می 67ترین منطقه تهران به کیلویی قیمت این محصول در جنوبی . 
 دالیل باال رفتن قیمت گوشت قرمز*

قاچاق دام سبک از کشور باعث شده قیمت  های دامی از یک سو و همچنین حجم زیادکاهش تولید دام به دلیل باال رفتن قیمت نهاده
  .گوشت در داخل افزایش یابد به طوری که دولت تصمیم گرفته است که دام سبک وارد کند

حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام امروز اعالم کرد با واردات دام زنده قیمت محصوالت پروتئینی مانند گوشت را 
ر بهتر آن است که به جای واردات گوشت و التماس به دیگر کشورها جلوی قاچاق دام از کشور گرفته شود آوریم اما راهکاپایین می

شود و نیاز هزار تن گوشت قرمز تولید می 900هزار تا  870و با حمایت از تولید داخل نیازی به واردات نخواهد بود. ساالنه حدود 

توان با حمایت از بخش تولید به ویژه جامعه عشایری که ظرفیت تولید گوشت یهزار تن است. این شکاف را م 120تا  100ساالنه 
 .را دارند پر کرد

 
 لینک خبر
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایر نا – 19/10/1397تاریخ : 

ایرنا: اخبار دستاوردهای تولید، همه را خوشحال می کندمدیرعامل   
مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( گفت: آگاهی از اقدامات و برنامه های ارزنده در اشتغالزایی و  -ایرنا -تهران

 .رشد تولید از جمله در بخش های مختلف سازمان شیالت ایران، همگان را خوشحال می کند
روز چهارشنبه در دیدار « سید ضیاء هاشمی»رش خبرنگار اقتصادی ایرنا، به گزا « معاون وزیر جهاد کشاورزی و « حسن صالحی

رئیس سازمان شیالت ایران از ایرنا افزود: وقتی طرح ها و اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف از جمله شیالت بخوبی در 
اشند، احساس یاس در افکار عمومی به وجود می آید و باعث دلمردگی آنها می شودجامعه منعکس نشود و مردم از آن بی اطالع ب . 

در حال حاضر، یکی از دغدغه های اصلی دولت و مردم ، ایجاد اشتغال است و ما خوشحالیم سازمان شیالت با  :وی تصریح کرد

 .برنامه های خود موجب ایجاد اشتغال گسترده در بسیاری از نقاط کشور شده است
هاشمی گفت: اطالع رسانی شفاف در زمینه اقدامات موثر سازمان شیالت ایران در عرصه صید، آبزی پروری و صادرات می تواند 

 .امید را در میان مردم باال برده و نگرانی های موجود در کشور را کاهش دهد
شده است، تصریح کرد: استحصال منابع دریایی برای کشور یک مساله جدی « اقتصاد دریایی»مدیرعامل ایرنا با بیان اینکه اکنون 

 .باید به شیوه منطقی انجام شود تا عوارض زیست محیطی و اقتصادی جبران ناپذیر ایجاد نکند
وی گفت: آگاهی مردم از ایده و ظرفیت های جدید در حوزه شیالت کشور و تالش هایی که برای حفظ ذخایر دریایی صورت می 

نگرانی ها در این زمینه برطرف شودگیرد، موجب خواهد شد تا  . 
مطمئن هستم انعکاس خبری اقدامات خوب سازمان شیالت ایران در حوزه تولید محصوالت شیالتی و »هاشمی خاطرنشان کرد: 

 «.اشتغالزایی در دهه های اخیر به طور حتم موجب افزایش امید در مردم می شود
فیت ها و پتانسیل های جدید کشور در بخش های مختلف از جمله شیالت به نحو وی گفت: به همین منظور مهم است که ایده ها، ظر

 .مطلوبی اطالع رسانی شود تا مردم بدانند که دولت در حال زمینه سازی برای تولید اشتغال و بهبود معیشت مردم است
گی جامعه نیز مدنظر قرار گیرد تصریح وی با بیان این که امروز در کنار تحوالت صنعتی و اقتصادی باید پیشرفت اجتماعی و فرهن

کرد: چنین اقداماتی دولت را در دستیابی به اهداف اقتصادی مورد نظر کمک می کند که این امر نیازمند همکاری دستگاه های 

 .مختلف و رسانه ها در اطالع رسانی به موقع و شفاف است
 خبر لینک 
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 برنامه و سیاست 
 ایرنا  – 16/10/1397تاریخ : 

 افزایش مصرف آبزیان در سبد خانوار نیازمند فرهنگ سازی است
مصرف سرانه آبزیان در کشور کمتر از نیمی از میانگین جهانی است که باید برای همگون کردن سبد غذایی خانوار  -ایرنا  -اصفهان

آبزیان فرهنگ سازی شود تا سالمت جامعه افزایش یابدو جایگزینی  . 
به گزارش ایرنا، در جامعه ما فرهنگ و عادات غذایی نادرستی نهادینه شده و متاسفانه مصرف مواد خوراکی خطرناک چندین برابر 

 .مصرف جهانی است و مصرف ماده مقوی به عنوان ماهی کمتر از نیمی از میانگین مصرف جهانی است
برنامه غذایی سالم یکی از الزامات امروز جامعه است زیرا اگر به تغذیه و ایمنی غذایی پرداخته شود مانند این است که در  داشتن

 .آینده خدمات درمانی، خدمات مراقبتی و دیگر هزینه ها از بین می رود
کیلوگرم بوده است،  10میزان برای ایران  کیلوگرم رسید این 20به  2016بنابر آمار موجود مصرف سرانه آبزیان در جهان تا سال 

 .این آمار مبین عقب ماندگی نسبت به سایر کشورهاست
درصد ترکیب پروتئین حیوانی سبد خانوار باید از نوع آبزیان باشد تا سالمت خانوار و  33این در حالی است که به تاکید کارشناسان 

  .جامعه تضمین شود
له شرایط اقتصادی را عامل پایین بودن سرانه مصرف آبزیان در ایران نسبت به کشورهای برخی از کارشناسان، عواملی از جم

دتوسعه یافته را کنونی می دانند و معتقدند دولتمردان باید به این امر اهتمام ویژه داشته تا امنیت و ایمنی غذایی در کشور رقم زده شو . 
حال توسعه و توسعه یافته است چرا که این مقوله سالمت جامعه را رقم  بحث امنیت غذایی یکی از مباحث مهم امروز کشورهای در
 .زده و جامعه ای سالم را در اختیار انسان ها قرار می دهد

برخی از صاحبنظران بر این باورند جامعه سالم را این گونه می دانند که در هر جامعه ای و در هر سطح از توسعه یافتگی نیازهای 
یط برابر در دسترس همگان قرار بگیرد زیرا سالمت اجتماعی، جسمی و روانی مولفه های یک جامعه سالم اساسی جامعه در شرا

 .است
به این منظور باید در سطح جامعه به ابر پروژه سالمت جامعه و جامعه سالم پرداخته شود به همین دلیل و به گفته صاحبنظران 

ح باالدستی احساس می شود که در این سند رضایتمندی اقتصادی، محیط، ضرورت سند جامع استراتژیک برای این موضوع در سط
 .فرهنگ، امنیت غذایی، زیر ساخت ها، روش زندگی و سالمت آن باید در نظر گرفته شود

کارشناسان 'امنیت غذایی' را دسترسی همه مردم و در تمامی نقاط به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم می دانند که در 
ای آن باید به سه نکته از جمله پایداری در دریافت غذا، پایداری در دسترسی، موجود بودن غذا برای همگان توجه ویژه ای راست

 .صورت بگیرد، هزینه های غذایی و در دسترس بودن و کیفیت از جمله زیر مجموعه های امنیت غذایی یک جامعه است
یونان از حدود  کشورهای بلژیک، چین، دانمارک، فرانسه، آلمان و کشور جهان بیشترین امنیت غذایی را شامل می شوند که  113

متاسفانه در این راستا نامی از کشور ایران به چشم نمی خورد کشورهای سنگال و ماداگاسکار بیشترین توسعه را در راستای امنیت 
 .غذایی دارند

 
** را در راستای امنیت غذایی دارد 82ایران رتبه   

ن کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با بیان این که در چنین شرایط دیپلماسی سیاسی، امنیت غذایی رییس کمیسیو
را از بین  82، ایران رتبه 93استراتژیک است که توجه چندانی به آن نشده است،افزود: براساس آخرین آمار از سال  کشور  125

 .جهان در راستای امنیت غذایی داشته است
میدرضا قلمکاری با تاکید بر اینکه باید بحث امنیت غذایی به عنوان یک استراتژی در نظر گرفته شود، گفت : امنیت غذایی با ایمنی ح

 .غذایی ارتباط مستقیمی دارد که باید توجه ویژه ای به این مقوله صورت بگیرد
ام دارد که هدف از آن به حداقل رساندن بیماری های اقداماتی که برای مصرف سالم مواد غذایی صورت می گیرد ایمنی غذایی ن

ناشی از موادغذایی است،کارشناسان بر این باورند که دسترسی به غذای ایمن رکن اساسی امنیت غذایی است و امنیت و ایمنی غذایی 
 .رابطه ای دوسویه دارند

زهای زمان حال بوده بدون اینکه توانایی نسل های آینده وی با اشاره به تعریف توسعه بیان کرد: توسعه به معنای برآورده کردن نیا
 .در برآورده سازی نیازهای اساسی با مخاطره مواجه شود بنابراین باید تمامی اقدامات مبتنی بر توسعه یافتگی به معنای واقعی باشد
د رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: سازمان ملل متح اصل برای توسعه پایدار در  17

نظر گرفته که شاخص ترین و مهم ترین آن ها امنیت و ایمنی غذایی است که ایران در این زمینه باید تالش کند تا به استاندارد جهانی 
 .دست یابد
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هزینه خانوار حدود سه  روی یک سکه هستند، بیان کرد: جایگاه خوراک آبزیان در سبد و 2وی با بیان اینکه بحث تغذیه و اقتصاد 
درصد است اگر به تغذیه و ایمنی غذایی پرداخته شود مانند این است که در آینده خدمات درمانی، خدمات مراقبتی و دیگر هزینه ها 

 .از بین می رود
همچنین قلمکاری بیان کرد: آن چه که امروز ضرورت آن احساس می شود، شاخص کیفیت زندگی و افزایش امید به زندگی است، 

 .بحث امنیت غذایی باید به صورت بین بخشی مورد بررسی قرار بگیرد
تا  1994وی با اشاره به یکی از اقدامات ایاالت متحده آمریکا در راستای امنیت غذایی خاطرنشان کرد: در این اقدام که از سال 

بی هزینه شد و با پرداختن به بحث غذاهای سالم و میلیارد دالر جهت کاهش بیماری های قل 70انجام گرفت هزینه ای بالغ بر  2010
درصد کاهش پیدا کرد 4درصد به  32مرگ و میر ناشی از بیماری ها از  . 

 .به گفته وی، داشتن برنامه غذایی سالم یکی از الزامات امروز جامعه است و باید غذا و هوای سالم مورد توجه جدی قرار بگیرد
 

صرف استان مواد پروتئینی تولید می شوددرصد مازاد بر م 120بیش از  **  
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان در مرکز کشور و استانی صنعتی و با 

با کیفیت بارندگی کم و نیز خشکسالی های متعدد است، گفت: اما در زمینه مواد پروتئینی که یکی از مباحث مهم در امنیت غذایی 
 .برای آحاد جامعه است، این استان شاخص و سرآمدترین استان بین دیگر استان های کشور است

امیرحسین افیونی افزود: اگر در مجموع مواد پروتئینی از جمله شیر، گوشت سفید، ماهی، گوشت بوقلمون و تخم مرغ را مدنظر 
میزان تولید را به خود اختصاص داده است به گونه ای که بسیاری از  استان کشور استان اصفهان بیشترین 31قرار دهیم، در بین 

 .کارخانه ها و صنایع تبدیلی مواد اولیه خود را برای صادرات از این استان تامین می کنند
ستان ها درصد مازاد بر مصرف استان تولید مواد پروتئینی داریم که تامین کننده دیگر ا 120وی تصریح کرد: در زمان حال بیش از 

 .است این در حالیست که برخالف مشکالت موجود وضعیت تولید را با امنیت و کیفیت باال حفظ کرده ایم
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: در زمان حال و در این استان با توجه به خشکسالی 

ا استفاده از علم تکنولوژی تولید آبزیان نسبت به سنوات قبل افزایش پیدا کرده استهای اخیر و با توجه به محدودیت منابع آبی ب . 
وی، سیاست سازمان جهاد کشاورزی را مبنی بر تولید باکیفیت، تولید مرغوب و تولید در راستای صادرات محور دانست و 

در حالیست که برخی قوانین دست و پاگیر و قوانین  خاطرنشان کرد: در زمینه کلیه مواد پروتئینی قابلیت صادرات را داریم اما ای
 .موقتی برنامه های دراز مدت را با مخاطره مواجه کرده است

افیونی ادامه داد: در استان اصفهان لبنیات، تخم مرغ، گوشت بوقلمون و ماهی قزل آال بسته بندی، منجمد و صادر می شد که 
د تولید و صادرات پایدار در این زمینه باشیمامیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا شاه . 

 
 آبزی پروری به عنوان اشتغال زایی ُخرد در دنیا مطرح است **

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: میزان مصرف سرانه آبزیان ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی دارد 
ده سازمان شیالت قرار داد که یکی از آنها بحث آبزی پروری و دیگری آبزی وظیفه برعه 2همچنین وزارت جهاد کشاورزی 

 .هزار تن آبزی پروری صورت گرفت 480مصرفی است که برخالف مشکالت موجود و کم آبی ها در سال گذشته در کشور 
ه داد : سال گذشته تولید آبزی مجتبی فوقی با بیان اینکه آبزی پروری یکی از شاخص های اساسی توسعه یافتگی در کشور است، ادام

پروری از تولید گوشت قرمز در دنیا پیشی گرفت و اکنون براساس گزارش فائو آبزی پروری به عنوان یک راهکار اساسی برای 
 .طرح زدایی و اشتغال زایی خرد مطرح است

گذشته تولید آبزیان در دنیا کاهش پیدا  سال 10مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه در 
درصد رشد داشته است، البته مشکلی که در سال های اخیر وجود  8.7کرده است، تصریح کرد: این در حالی است که آبزی پروری 

کرده استداشته این است که در منابع دریایی افزایش صید و صیادی وجود نداشته و سایز ماهی ها کوچک و تنوع آن ها کاهش پیدا  . 
درصد از آبزیانی که در دنیا تولید می  88وی بیان کرد: سیاست در زمینه توسعه آبزیان در دنیا بر مبنای آبزی پروری است، زیرا 

درصد آن به مصرف غیرانسانی می رسد 12شود مصرف انسانی دارند و تنها  . 
ه مصرف غیر انسانی رسیده است که دلیل رشدکنونی آشنایی مردم نیمی از آبزیان تولیدی در دنیا ب 80و  70فوقی ادامه داد: در دهه 

 .و پی بردن به خواص آبزیان است و در زمان حال میزان ضایعات ماهی روند نزولی را طی کرده است
درصد به  12درصد فرآوری و  12درصد منجمد،  31درصد از آبزیان در دنیا به صورت زنده یا تازه،  45وی گفت: در زمان حال 

 .صورت عمل آوری مصرف می شود
به گفته، مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان نحوه مصرف آبزیان برای سال های آتی باید مدنظر قرار 

 .بگیرد
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درصد از مصرف آبزیان  54وی با بیان اینکه در کشورهای در حال توسعه عمده مصرف آبزیان به صورت تازه است، بیان کرد: 
درصد از مصرف آبزیان در کشورهای توسعه  57کشورهای در حال توسعه به صورت تازه مصرف می شود در صورتی که  در

 .یافته به صورت منجمد است به این دلیل که کشورهای فقیر، تولید کننده آبزیان و کشورهای غنی مصرف کننده هستند
 

 لزوم حمایت از صنایع تبدیلی و کنسرو توسط دولت **
ناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، نایب رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: باید از صنایع تبدیلی به ویژه صنعت کارش

کنسرو حمایت شود که دالیل بسیاری در این راستا مطرح است اما مهم تر از همه از بین بردن ضایعات در محصوالت کشاورزی، 
 .دامی و شیالتی است

فزود: یکی از راهکارها برای به حداقل رساندن ضایعات، استفاده از صنایع تبدیلی از جمله صنعت کنسرو ماهی مسعود بختیاری ا
 .است زیرا مواد غذایی از جمله ماهی به شدت فساد پذیر است

زمان و مکان از طریق صنایع تبدیلی و کنسرو می توان، محصول ماهی را با حفظ پیشگیری های تغذیه ای فارغ از  :وی ادامه داد

 .در هرجا و هر زمان در اختیار مصرف کننده قرار داد و ماندگاری محصوالت را افزایش داد
نایب رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران ادامه داد: کشور ما به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی همواره در معرض آسیب های ناشی 

و زلزله و جنگ است بنابراین صنعت کنسرو به عنوان صنعت استراتژی همواره  از حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی از جمله سیل
 .باید مورد اهتمام دولتمردان واقع شود

میلیون تن تولیدات  117وی اضافه کرد: طبق آمار وزارت جهادکشاورزی و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد از حدود 
میلیون تن( در هنگام و پس از برداشت دچار ضایعات می شود و از بین  30ش از درصد )بی 30کشاورزی در ایران ساالنه بیش از 

 .می رود که نشان می دهد باید اهتمام جدی به مبحث صنایع تبدیلی ورزیده شود
این بختیاری درباره اینکه مواد نگهدارنده در تن ماهی و کنسرو استفاده می شود، افزود: به دلیل وجود فرآیند حرارتی در تولید 

فرآورده، از هیچ گونه ماده نگهدارنده ای استفاده نمی شود و علت ماندگاری طوالنی کنسروها وجود فرآیند حرارتی یا استرلیزاسیون 
دقیقه، همه  60درجه سانتی گراد و فشار معین در زمان حداقل 121تجارتی است که در فرآیند سترون تجارتی تحت دمای 

از بین می روند میکروارگانیسم های بیماری زا . 
در کشور ما فرهنگ و عادات غذایی نادرستی نهادینه شده و  :وی با بیان اینکه باید به توسعه مصرف آبزیان کمک کنیم، اظهارداشت

مصرف مواد خوراکی خطرناک چندین برابر مصرف جهانی است و مصرف ماده مقوی به عنوان ماهی کمتر از نیمی از میانگین 
 .مصرف جهانی است

 
 جایگزینی آبزیان در سبد غذایی خانوار نیازمند فرهنگ سازی است **

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و بازار سازمان شیالت ایران، جایگزین کردن مصرف آبزیان در سبد غذایی خانوار نیازمند فرهنگ سازی 
کیلوگرم بوده است 10یزان برای ایران کیلوگرم رسیده که این م 20به  2016است و گفت: مصرف سرانه آبزیان در جهان تا سال  . 

عیسی گلشاهی افزود: این میزان مصرف ماهی نشانه عقب ماندگی نسبت به سایر کشورهاست که در راستای همگون کردن سبد 
  .غذایی خانوار و جایگزینی آبزیان تالش می شود

وع آبزیان باشد تا سالمت خانوار و جامعه مورد تایید قرار درصد ترکیب پروتئین و حیوانی سبد خانوار باید از ن 33وی با بیان اینکه 
 96هزار تن در سال  200به بیش از یک میلیون و  91هزار تن در سال  838بگیرد، تصریح کرد: میزان کل تولیدات شیالتی از 

  .رسید است
 91هزار تن در سال  338آبزی پروری از مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و بازار سازمان شیالت ایران خاطرنشان کرد: میزان تولیدات 

رسیده است 96هزار تن در سال  477به بیش از  .  
 91میلیون دالر در سال  261ارزش صادراتی این محصول از  :گلشاهی با اشاره به ارزش صادرات محصوالت شیالتی یادآور شد

میلیون دالر در سال گذشته رسیده است 507به بیش  .  
هزار تن تولید آبزیان پرورشی در  811مه تولیدات آبزی پروری افزود : برنامه سامان شیالت ایران دستیابی به وی با اشاره به برنا

کیلوگرم مصرف سرانه آبزیان در سال است 14.8سال از افق برنامه ششم توسعه است همچنین برنامه این سازمان دستیابی به  .  
شور و خشکسالی های اخیر، سیاست اصلی سازمان شیالت ایران در برنامه ششم به گفته وی با توجه به کاهش ذخایر آب شیرین ک

توسعه و در بخش آبزی پروری، توسعه آبزی پروری در آب های شور و لب شور به خصوص آبزی پروری دریایی، توسعه 
  .پرورش میگو و انواع گونه های سریع الرشد و اقتصادی است

ازمان شیالت ایران با اشاره به جایگاه شیالت در جهان افزود: در سال مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و بازار س برای اولین بار  2013

 110میلیون تن بوده که  203برابر با  2016تولیدات آبزی پروری از صید پیشی گرفت و میزان کل تولیدات شیالتی جهان در سال 
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امین شده استمیلیون تن از طریق صید ت 92میلیون تن از طریق آبزی پروری .  .  
و در بخش آبزیان اشتغال ایجاد شد همچنین مجموع تجارت خارجی در این  96هزار نفر در سال  229گلشاهی اضافه کرد : حدود 

میلیون دالر، ارزش پایه تولیدات در محل شناور و آبزی پروری مزرعه پنج میلیون دالر است و ارزش تجارت خارجی  700زمینه 
میلیارد دالر و نشان دهنده محور از بین برنده فقر و تولید ثروت است و تراز تجاری  11.2وده در این راستا و داخلی و ارزش افز

میلیون دالر بوده است 308آبزی پروری  .  
به گزارش ایرنا، در کشورهای در حال توسعه آبزیان به عنوان ابزار توسعه و رشد اقتصادی شناخته می شوند همچنین به آبزیان به 

نوان از بین رفتن فقر و تولید ثروت نگاه می شودع .  
گرم سرانه پروتئین حیوانی مصرفی روزانه در سال است که این مهم در راستای  40برنامه جهاد کشاورزی برای دستیابی به حدود 

  .افق برنامه ششم توسعه رخ آمده است
به مردم آموزش داده شود تا مانند سایر مواد غذایی مصرفی از مردم برای مصرف آبزیان نیاز اساسی به آموزش ندارند بلکه باید 

  .ترکیبات گیاهی در کنار آبزیان به عنوان سالمت روانی استفاده کنند
هزار تن شیالت در کشور تولید شد اما باید گفت که متاسفانه میزان مصرف سرانه آبزیان در کشور  200سال گذشته یک میلیون و 
کیلوگرم  20ما نصف مصرف آبزیان در کشورهای دیگر مصرف می شود، میانگین جهانی مصرف آبزیان مناسب نیست، در کشور 

کیلوگرم است 11تا  10و در کشور ما حدود  . 
تن انواع آبزیان تولید شده است که از این میزان  300در استان اصفهان هفت هزار و  96براساس آخرین آمار استخراج شده از سال 

ن متعلق به ماهیان سردآبی بوده و بقیه صید ماهی در منابع آبی و تولید ماهیان گرمابی در استخر ذخیره آب ت 500هزار و  5

 .کشاورزی بوده است
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
 ایرنا  – 15/10/1397تاریخ : 

 صرفه جویی در آب کشاورزی، با وجود هزینه میلیاردی شکست خورد
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: تاکنون میلیاردها تومان صرف بهبود بهره وری در آب شده اما حتی یک  -ایرنا -تهران

 .درصد از مصرف آب کشاورزی کم نشده است
جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط تری که مشاور معاون اول رییسبه گزارش شنبه روابط عمومی خانه کشاورز، عیسی کالن

سخن گفت و افزود: تامین آب « از بحران و ورشکستگی آب در کشور»زیست است، در نشست شورای مرکزی خانه کشاورز 
مین شودمخصوص شرب، بهداشت و صنعت در همه نقاط کشور وظیفه دولت است و باید در هر شرایطی و با هر قیمتی تا . 

کالنتری که دبیرکلی خانه کشاورز را بر عهده دارد، از توجه دولت به بخش کشاورزی قدردانی کرد و گفت: با وجود شرایط موجود 
  .در کشور وضعیت کشت پاییزه با توجه به حمایت دولت مناسب است

زایش قیمت برخی اقالم کشاورزی مشاهده می شود وی از وحدت مدیریت بخش تولید و بازرگانی انتقاد کرد و ادامه داد: در حالی اف
  .که هزینه تولید آنها هیچ افزایشی پیدا نکرده است که این پدیده جز به دلیل ضعف مدیریت نظارتی رخ نمی دهد

داقل به گزارش ایرنا، دهم دی ماه رییس جمهوری گفت: برای جلوگیری از هدر رفت آب و برق باید در اولین قدم اتالف آن را به ح
 .برسانیم

های مختلف وزارت نیرو با بخش کشاورزی را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: این مهم است که آب حسن روحانی همکاری بخش
مصرفی کشاورزی چه میزان باشد و محاسبه کنیم برای تولید میوه چه میزان آب و برق مصرف و تولید میوه به چه قیمتی تمام شده 

 .است
تر است یا باید به کشت فراسرزمینی روی باید بررسی کنیم کشت میوه، سبزی و صیفی در داخل کشور به صرفه وی اضافه کرد:

 .بیاوریم
چندی پیش نیز وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد: توقف یا محدودسازی کشت برخی محصوالت کشاورزی به بهانه کم آبی قابل قبول 

ود می توان بر این مشکالت غلبه کردنیست و با استفاده از دانش و ابزارهای موج . 
بر پایه آنچه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران سیزدهم دی ماه اعالم کرد، براساس مصوبات کارگروه 
، تحویل حجمی آب برای همه مصارف کشاورزی با رعایت 1396سازگاری با کم آبی و تصویب نامه هیات وزیران در اسفند سال 

 .کارکرد مجاز انجام می شود
جهانگیر حبیبی گفت: مصوبه هیات وزیران در ارتباط با ممنوعیت کشت برنج برای سازگاری با کم آبی اجرا می شود و سیاست 
وزارت جهاد کشاورزی برای واپایی و کنترل سطح زیر کشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج )خارج 

گیالن و مازندران( با توجه به محدودیت های منابع آبی درحوضه های آبریز باید ادامه یابدازاستان های  .  
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 18/10/1397تاریخ : 

نمی شود انتقال آب از دریاچه های بسته به هیچ وجه انجام  
 98سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی، گفت: جزییات الیحه بودجه  -ایرنا-تهران

در نشست امروز کمیسیون بررسی و با توجه به تبعات زیست محیطی مصوب شد که انتقال آب از دریاها و دریاچه های بسته به هیچ 
 .وجه انجام نشود

رش ایرنا از خانه ملت، نورمحمد تربتی نژاد درباره جلسه عصر امروز به گزا کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و  (سه شنبه)

با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه  98محیط زیست مجلس شورای اسالمی، افزود: در این جلسه جزییات الیحه بودجه سال 
ه برگزار شدو سایر دستگاه ها و ارگان های مربوط . 

و  18، 14اعم از تبصره  98تبصره الیحه بودجه سال  3وی ادامه داد: در این نشست  مورد بررسی قرار گرفت، مهمترین  20

تبصره مورد بررسی قرار گرفته موضوع انتقال آب از حوزه به حوزه ای دیگر بود که با توجه به تبعات زیست محیطی مصوب شد 
دریاچه های بسته به هیچ وجه انجام نشود و با مطالعات و تحقیقات گسترده ای موضوع انتقال آب عملیاتی  که انتقال آب از دریاها و

 .شود
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: موضوع و تبصره دیگر که مورد بررسی قرار گرفت درباره یارانه ها بود که براین اساس 

اورزان باید سهم بیشتری از یارانه ها به این بخش اختصاص یابد، البته اعداد و مصوب شد که برای حمایت از کشاورزی و کش
 .ارقامی برای این بخش مشخص نشد

الیحه بودجه  20سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی،ادامه داد: براساس تبصره 
درصد از کارهایی که متولی آن بخش ها و دستگاه های دولتی هستند و جز  10 مصوب شده در این کمیسیون مقرر شد دولت 98سال 

 .وظایف حاکمیتی نیست را به بخش خصوصی واگذار کند
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 خبرگزاری فارس  – 19/10/1397تاریخ : 

شود استان اجرا می ۵برنامه کاهش ضایعات کشاورزی در   
استان کشور به صورت آزمایشی اجرا  5محصول کشاورزی و باغی را در  5وزارت جهاد کشاورزی برنامه کاهش ضایعات 

کندمی .  
مزرعه تا رسیدن درصد محصوالت کشاورزی در فرآیند تولید از  40به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ساالنه حدود 

ای است که اگر مانع از آن بشویم خودکفایی ایران در همه رود. حجم این مواد غذایی به اندازهکننده از بین میبه دست مصرف
محصوالت کشاورزی رقم خواهد خورد. دولت با آگاهی از این مسأله مهم و حیاتی در برنامه ششم توسعه تأکید کرده که وزارت جهاد 

وی این ضایعات و فساد را بگیردکشاورزی جل .  
این برنامه که همان مقابله با فساد  60سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در عمل به ماده 

های میزان ضایعات محصوالت کشاورزی را تهیه و به نامهمحصوالت کشاورزی و غذایی است اشاره کرده که وزارت جهاد پرسش
ها ارسال کرده است. ضمن اینکه جلسات مقدماتی اجرای طرح آمایش های جهاد کشاورزی استانن صنایع کشاورزی سازمانمدیرا

سازی ساختار مزارع و باغات با هدف صنایع تبدیلی و تکمیلی با مؤسسات تحقیقات فنی و مهندسی و تدوین اولیه ارزش بهبود و بهینه
زمینی و پرتقال فرنگی، سیبمحصول سیب درختی، پیاز، گوجه 5ت پایلوت و در ارتباط با استان به صور 5کاهش ضایعات که در 

شودسازی میطراحی شده که در صورت تأمین اعتبار پیاده . 
قانون برنامه ششم توسط وزارت جهاد در ارتباط  31ماده « ز»همچنین در گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرای بند 

های خوراک دام، طیور و آبزیان و توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانهبا حمایت از 
بندی محصوالت کشاورزی به اقدامات انجام گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی اشاره شده استصنایع بسته .  

رسانی و یی واحدهای دارای محصول صادراتی، اطالعدر گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده وزارت جهاد کشاورزی شناسا
هزار میلیارد لایر تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی و  4485پیگیری اعطای تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی، اعطای 

ها را انجام داده استمنابع داخلی بانک . 
واحد فرسوده صنایع تبدیلی  416ت بازسازی و نوسازی همچنین وزارت جهاد کشاروزی پیگیری تأمین منابع مالی و تسهیالت جه

وری واحدها و افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی در راستای توسعه صادرات را عملی بخش کشاورزی در جهت افزایش بهره
  .کرده است

های غذایی و رآوردهایجاد واحدهای صنایع جدید کشاورزی با رویکرد توسعه محصوالت صادراتی که نهایتاً منجر به صادرات ف 

هم از دیگر اقدامات وزیر جهاد بوده است  شده، 1396میلیون دالر در سال  4504محصوالت کشاورزی فرآوری شده به میزان  . 
سازمان برنامه و بودجه همچنین تأکید کرده است که وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای اهداف کمی راهبرد توسعه صنایع 

قانون برنامه ششم اقداماتی نظیر حمایت از توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی  31ماده « ز»های عرضه بند کشاورزی و زنجیره
درصد هدف برنامه  201.47هزار تنی مصوب برنامه  1972هزار تن انجام داده که در مقایسه با  4400بخش کشاورزی به میزان 

 .را محقق کرده است
واحد انجام  416حمایت از تعداد واحدهای بازسازی و نوسازی شده صنایع کشاورزی به تعداد  96وزارت جهاد کشاورزی در سال 

درصد هدف برنامه را پوشش داده است 244.70به میزان  96واحد مصوب سال  170داده که در مقایسه با تعداد  .  
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 
 خبرگزاری فارس  – 18/10/1397تاریخ : 

های صادراتی کشاورزی به هیأت وزیران ارسال شد نامه مشوقنویس آیینپیش  
التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کاالی نامه اجرایی مابهنویس آیینسازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی پیش

ر بازارهای هدف به عنوان مشوق صادراتی را تدوین و به هیأت وزیران ارسال کردکشاورزی د .  
قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است مابه 33به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس ماده  التفاوت قیمت 

های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی وقتولید داخل با قیمت کاالی کشاورزی در بازارهای هدف را ساالنه به عنوان مش
ها پرداخت نمایندیارانه .  

التفاوت را تدوین کرده کرده و به تصویب هیأت وزارت جهاد کشاورزی باید مقررات تعیین کاالهای مشمول این بند و پرداخت مابه
  .وزیران باید برساند

قانون برنامه ششم توسعه در مهر  33ماده « پ»نامه اجرایی تبصره بند نویس این آیینسازمان برنامه و بودجه نوشته است که پیش
توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تدوین و به منظور تصویب به هیأت وزیران ارسال شده  1397
 .است

 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها
 خبرگزاری فارس  – 16/10/1397تاریخ : 

 

شد  امهال وام کشاورزان خسارت دیده با ابالغ معاون اول رئیس جمهورشفاف  
 97شهریور  6تر ابالغ کرد، تا ابهامی که در ابالغیه معاون اول رئیس جمهور امهال وام کشاورزان خسارت دیده را این بار شفاف

  .به وجود آمده بود، برطرف شود
های جهاد به پیشنهاد مشترک وزارتخانه 97آذر  18هیأت وزیران در جلسه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 

قانون اساسی  138کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به استناد اصل 
های عامل س جمهور به بانکجمهوری اسالمی ایران امهال وام کشاورزان خسارت دیده را تصویب کرد که توسط معاون اول رئی

 .ابالغ شده است
 :موارد تصویب شده به این شرح است

هایی که در سال زراعی قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً پس از اعالم استان 33ماده « خ»کارگروه موضوع بند  (1

مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  قانون الحاق برخی 28ماده « م»تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه موضوع بند  1396-1397
مندی از امهال اند. مشمول واحد بهرهها اعالم شده( قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری2مالی دولت )

های عامل معرفی کندنامه را به بانکتسهیالت موضوع این تصویب .  
دیدگان بخش کشاورزی که در سال کارمزد و جرایم تسهیالت دریافتی خسارتهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، بانک (2

باشد می 1397/12/20لغایت  1396/7/1اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ دچار حوادث غیرمترقبه شده 1396-1397زراعی 
  .اصل تسهیالت دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند

های های امهال و بار مالی ناشی از بخشودگی تأیید شده توسط بانکان موظف است هزینهبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایر (3

 .عامل را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم نماید
هزار میلیارد لایر( توسط  20های امهال و بخشودگی حداکثر به میزان نامه )شامل هزینهبار مالی ناشی از اجرای این تصویب (4

امه و بودجه کشور تضمین خواهد شدسازمان برن . 
نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت کشور موظفند گزارش عملکرد این تصویب (5

 .سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم نمایند
مورخ  55695ت  74166شماره  1397/4/21مورخ  055558ت  49750های شماره نامهنامه جایگزین تصویباین تصویب (6

شودمی 1397/6/6 . 
های جهاد به وزارتخانه  توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 97ای هم با همین مضمون در ششم شهریور بخشنامه

غ شد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابال
های سررسیده شده، خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی بانکهای عامل موظف شدند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام  و

نامه اصل تسهیالت دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کننداز حوادث غیرمترقبه تا تاریخ ابالغ این تصویب . 
های مختلف وجود داشت که های زیادی از سوی کشاورزان استانس جمهور، گالیهپس از ابالغ بخشنامه توسط معاون اول رئی

گفتند که بانکها کنند. آنها میکنند یا به درستی اجرا نمیجمهور را یا اجرا نمیبانکهای عامل، بخشنامه ابالغی معاون اول رئیس
که طبق بخشنامه، باید سود و جریمه دیرکرد را هم مورد  کنند، در حالیکنند و تنها زمان پرداخت وام را تمدید میتوجهی میبی

دادندبخشودگی قرار می . 
ها از این بخشنامه با شد که تفسیر بانکدادند که جرایمی که در بخشنامه آمده مربوط به گذشته است و چنین میها هم پاسخ میبانک

کردند فاصله داشتآنچه که کشاورزان آنرا قرائت می . 
دیده و مغایرت توجهی بانکها به بخشنامه عفو و بخشودگی جرایم کشاورزان خسارتهایی، بیرس، آن موقع طی گزارشخبرگزاری فا

ها اجرا های دولتی که در بانکبخشنامه» مفاد این بخشنامه با تفسیری که مدیرعامل بانکها از آن داشتند را طی دو گزارش با عناوین،
ای بانک کشاورزی مصوبه بخشودگی جرائم وام کشاورزان را سلیقه»و «مل و زیان کشاورزانشود/ فاصله فراوان حرف تا عنمی

منعکس کرد «اجرا کرد  
 لینک خبر 
 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971016000348/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%E2%80%8C-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 برنامه و سیاست ها 
 خبرگزاری فارس – 19/10/1397تاریخ : 

درصدی عرضه گندم در بورس  18شود/ رشد قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی می  
 96سازمان برنامه و بودجه گزارش داد وزارت جهاد کشاورزی برنامه جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را در سال 

محصوالت جو و ذرت انجام داد و بار مالی زیادی را از دوش دولت برداشتبرای  .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برای 

جایگزینی تدریجی سیاست قیمت ریزی جهت کاهش التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی نوشته است این وزارتخانه برنامه
استان به صورت پایلوت اجرا  4)جو و ذرت دامی( تنها در  95تضمینی به جای خرید تضمینی و انتخاب محصوالت پیشرو در سال 

  .شد
به صورت کشوری به طوری که حجم معامالت جو در بازار بورس تحت  96این وزارتخانه پیگیری و اجرای این سیاست در سال 

نسبت به سال  96درصد در سال  114قیمت تضمینی بیش از سیاست  افزایش یافته است که طبعاً بار مالی دولت را به صورت  95

  .قابل توجهی کاهش داده است. این تغییرات به صورت تقریباً مشابه در مورد ذرت دامی نیز اتفاق افتاده است
ورود معامالت گندم به صورت محدود در بازار بورس کاالهای  در گزارش سازمان بودجه آمده است که وزارت جهاد کشاورزی

انجام داد که در نتیجه این اقدامات در جهت توسعه استفاده از ظرفیت بازار بورس کاالی ایران برای مشارکت  96ایران در سال 
درصدی  18رشد  95ل نسبت به سا 96بخش خصوصی و با هدف حمایت از کاالی ایرانی محصوالت مختلف در بازار بورس سال 

دهدرا نشان می . 
ها را انجام داده است. همچنین همچنین وزارت جهاد رصد و پایش ذخایر موجودی را به صورت مداوم و اقدام الزم برای رفع کسری

ت ای با قیمهای زنجیرههای واردکننده گوشت گوسفندی هماهنگی و توزیع کاالهای حساس در فروشگاهنظارت بر توزیع شرکت
  .مصوب ستاد تنظیم بازار را عملی کرده است

محصول  به منظور تسریع در پرداخت بهای ریزی خرید صد هزار تن شکر از کارخانجات چغندرقندوزارت جهاد برنامه
خریداری شده از کشاورزان تا پایان سال  چغندرقند   .را انجام داده است 96

سازی، حفظ و نگهداری کاالهای اساسی ت که ذخیرهدر گزارش سازمان برنامه و بودجه اشاره شده اس برنج، روغن خام و شکر )

بوده است 96خام( در انبارهای تحت پوشش سراسر کشور از جمله اقدامات وزارت جهاد در سال  . 
کاهش برنامه ششم توسعه وزارت جهاد مکلف شده بود به منظور کاهش التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی و  32در ماده 

نوسان غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد 
های های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصوالت راهبردی، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکتاستفاده در سیاست

ول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد بر اساس برآوردهای ماهانه، فصلی و دولتی مسئول تنظیم بازار هر محص
ساالنه، عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصوالت نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و 

بر روی هر یک از  84/09/01ن مصوب ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایرا 24ابزارهای مالی موضوع بند 
های مشمول این بند در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کنددارایی . 

 بر لینک خ  
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 برنج
 ایرنا  – 19/10/1397تاریخ : 

درصدی تخصیص ارز برای واردات برنج شب عید 11.۲رشد   
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با افزایش  -ایرنا -تهران
واردات برنج، در این زمینه بویژه برای تنظیم بازار شب عید نگرانی وجود درصدی تخصیص ارز نسبت به پارسال برای  11.2
 .ندارد

وضعیت ذخایر راهبردی کاالهای اساسی را مطلوب « مسعود بصیری»به گزارش چهارشنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، 
ل در بازار مصرف کشور تاکنون بیش دانست و افزود: میزان کل ارز تخصیص یافته به برنج وارداتی برای رفع کسری این محصو

 .از کل پارسال است
هزار تن برنج وارد شد که در مدت مشابه پارسال حدود یک میلیون  117به گفته وی، از ابتدای سال تا پانزدهم دی ماه یک میلیون و 

هزار تن واردات داشتیم 113و  . 
به هر  1398شور هیچ مشکلی نداریم و تا سی و یکم تیر بصیری گفت: برای تخصیص ارز دولتی به واردات برنج مورد نیاز ک

 .میزان که بازار نیاز داشته باشد می توانیم نسبت به تخصیص و واردات اقدام کنیم
میلیون تن است و نیاز  2.2وی ادامه داد: براساس اطالعات اخذ شده از معاونت امور تولیدات زراعی، میزان تولید برنج کشور تا 

هزار تن برآورد  100هزار تا یک میلیون و  800کیلوگرم برای هر نفر نزدیک به  37.7با احتساب سرانه مصرف برنج وارداتی 
 .شده که این مقدار به غیر از ذخیره راهبردی است

 وی تصریح کرد: با وجود اعمال تحریم های ظالمانه، خوشبختانه با برنامه ریزی های قبلی وضعیت ذخایر راهبردی در مورد همه
کاالهای اساسی از جمله برنج در وضعیت بسیار خوبی است و هر زمان بازار به ورود دولت نیاز داشته باشد می توانیم ورود پیدا 

 .کنیم
 

 وظایف دستگاه های مختلف در واردات برنج **
در برنامه واردات، اولویت مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 

اند و سپس کاالهایی که در مسیر قرار دارند و بارنامه دارندتخصیص ارز با کاالهایی است که به بنادر و مبادی کشور رسیده . 
گیرد اما وی ادامه داد: مسئولیت تامین با وزارت جهاد کشاورزی است و واردات برنج مورد نیاز توسط بخش خصوصی صورت می

بر توزیع در شبکه های مویرگی این محصول بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت استنظارت  . 
به گفته وی، سالمت و استانداردهای برنج وارداتی از هند، پاکستان و تایلند از سوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و 

 .آموزش پزشکی تایید می شود
هزار تن برنج وارد کشور شده است 93ایران، از اول آذر تا دهم دی ماه امسال بیش از وی ادامه داد: بر اساس اطالعات گمرک  . 

 
 دلیل تغییر زمان ممنوعیت واردات برنج امسال **

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی زمان ممنوعیت واردات برنج را 
اعالم کرد و گفت: بازرگانان باید قبل از این تاریخ برنج خود را وارد کنند 1398ال سی و یکم مرداد س . 

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی هر سال از سی و یکم مرداد تا پایان آبان ماه برای حمایت از تولیدکنندگان در زمان برداشت، 
شودکشور گاهی جابجا میکند و این زمانبندی بر اساس شرایط واردات برنج را ممنوع می . 

بصیری افزود: با توجه به شرایط تحریم، ضرورت تامین کافی برنج، رفع نگرانی ها و جلوگیری از افزایش قیمت برای مصرف 
 .کننده، امسال ممنوعیت واردات برنج از سی و یکم شهریور تا اوایل آذر اعمال شد

ان شرکت تامین کننده کاالهای اساسی و راهبردی کشور، وظیفه تنظیم بازار به گزارش ایرنا، شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنو
 .داخلی برنج را برعهده دارد

هزار تن برنج خارجی وارد کشور شد که عمده این واردات از هند بود 200بیش از یک میلیون و  1396طبق آمارها در سال  . 
میلیون تن آن از محل تولیدات داخلی تامین می شود 2.2که همچنین مصرف سالیانه برنج کشور حدود سه میلیون تن است  . 

سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای واردات برنج، حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی و 

اسب استفراهم سازی شرایط عرضه برنج با قیمت من .  
 لینک خبر 
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 برنج 
 خبرنگاران جوان  – 19/10/1397تاریخ : 

  برنج شب عید تامین است
درصدی تخصیص ارز نسبت به سال گذشته برای واردات برنج، نگرانی برای تنظیم بازار  11.2یک مقام مسئول گفت: با افزایش 

  .شب عید نداریم
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود بصیری مدیرکل دفتر برنامه ریزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ن، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کردتامی میزان کل ارز تخصیص یافته به برنج وارداتی  :

 .برای رفع کسری این محصول در بازار مصرف کشور تا کنون بیش از کل سال قبل است
میلیون تن است و نیاز  2.2تا  2 برنج کشور بین وی افزود: براساس اطالعات اخذ شده از معاونت امور تولیدات زراعی میزان تولید

هزار تن برآورد  100هزار تا یک میلیون و  800کیلوگرم برای هر نفر نزدیک به  37.7برنج وارداتی با احتساب سرانه مصرف 
 .شده که این مقدار به غیر از ذخیره راهبردی است

تانه با برنامه ریزی هایی که از قبل صورت گرفته در همه کاالهای بصیری ادامه داد: به رغم اعمال تحریم های ظالمانه، خوشبخ
اساسی از جمله برنج، وضع ذخایر راهبردی در وضعیت بسیار خوبی است و هر زمان بازار نیاز به ورود دولت داشته باشد می 

 .توانیم ورود پیدا کنیم
 98تیر  31ج مورد نیاز کشور هیچ مشکلی نداریم و تا تاریخ به گفته این مقام مسئول، به منظور تخصیص ارز دولتی به واردات برن

 .به هر میزان که بازار نیاز داشته باشد می توانیم نسبت به تخصیص و واردات اقدام کنیم
هزار تن برنج وارد کشور شده است، اظهار کرد: در مدت  117دی ماه بالغ بر یک میلیون و  15وی با بیان این که از ابتدای سال تا 

هزار تن واردات این محصول به کشور صورت گرفت 113مشابه سال گذشته حدود یک میلیون و  . 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در برنامه واردات، اولویت 

اند و سپس کاالهایی که در مسیر هستند و بارنامه دارندیدهتخصیص ارز با کاالهایی است که به بنادر و مبادی ورودی کشور رس . 
وی ادامه داد: مسئولیت تامین با وزارت جهاد کشاورزی است و واردات برنج مورد نیاز کشور نیز توسط بخش خصوصی صورت 

تگیرد، اما نظارت بر توزیع در شبکه های مویرگی این محصول بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت اسمی . 
سالمت و استانداردهای این برنج ها از سوی سازمان غذا  :بصیری با اشاره به واردات برنج از کشورهای هند، پاکستان و تایلند گفت

 .و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید می شود
هزار تن برنج وارد کشور شده است 93ر دی ماه امسال بالغ ب 10وی ادامه داد: بر اساس اطالعات گمرک ایران، از اول آذر تا  . 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی زمان ممنوعیت واردات برنج را 
اعالم کرد و گفت: تجار باید قبل از این تاریخ مقرر برنج خود را وارد کشور کنند 98مرداد سال  31از  . 

مه افزودوی در ادا مرداد تا پایان آبان ماه برای حمایت از تولیدکنندگان در زمان برداشت،  31وزارت جهاد کشاورزی هر سال از  :

شودجا میکند و این زمانبندی بر اساس شرایط کشور گاهی جابهواردات برنج را ممنوع می . 
کافی در بازار، رفع نگرانی ها و جلوگیری از افزایش قیمت بصیری افزود: با توجه به شرایط تحریم، ضرورت تامین برنج به اندازه 

شهریور تا اوایل آذر اعمال شد 31برای مصرف کننده، امسال ممنوعیت واردات برنج از  . 
 
 
 لینک خبر 
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 منابع مالی تامین

 ایران اکونا  – 22/10/1397تاریخ : 

 اختصاص چهار میلیارد دالر برای توسعه آبخیزداری در کشور
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از اختصاص چهار میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های آبخیزداری در 

  .کشور خبر داد
استانداران ادوار ایالم در استاندار ایالم با اشاره به مسئله گرد و غبار در غرب ایران اظهار داشت: اسماعیل نجار در نشست خبری 

درصد داخلی بوده و همکاری های کشور عراق تاکنون نتیجه بخش نبوده  20درصد منشا آن در خارج از مرزهای کشور و  80
 .است

ورت گرفته و هم اکنون نیز طرح هایی در دست اجراست و این مسئله وی تصریح کرد: برای مناطق داخل کشور مطالعات زیادی ص
  .به محیط زیست واگذار شده است

رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به توسعه طرح های آبخیزداری در کشور، یادآور شد: برای توسعه طرح های آبخیزداری از 
و این اعتبارات در استان های مختلف توزیع خواهد شدمحل صندوق توسعه ملی چهار میلیارد دالر مجوز گرفته شده  . 

نجار با اشاره به اینکه طرح های بسیار خوبی در زمینه آبخیزداری و جنگل کاری در استان ایالم انجام شده است، گفت: پنج هزار 
رد قرار داردمیلیارد لایر برای خرید بالگرد در کشور اختصاص یافته و بطور قطع ایالم در اولویت اختصاص بالگ . 

استاندار  250های مختلف خبر داد و گفت: تاکنون رئیس مجمع استانداران کشور از تشکیل کمیته استانی مجمع استانداران در استان
اندعضو مجمع استانداران کشور شده . 

ای ارائه خدمات مطلوب به های استانداران در برگزاری جشن چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی برنجار اظهار داشت: از ظرفیت
شودها استفاده میمردم و تسریع در اجرای برنامه . 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 خبرگزاری فارس – 17/10/1397تاریخ : 

 پیشنهاد وزیر برای اختصاص یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به آبیاری نوین 
جمهور از وزارت جهاد کشاورزی وزیر جهاد پیشنهاد کرد یک میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی به امروز در بازدید رئیس

های نوین آبیاری اختصاص یابدسامانه .  
جمهور از وزارت جهاد کشاورزی بازدید کرد و از نزدیک با مسئوالن اری فارس، امروز رئیسبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگز

دار بخش کشاورزی جویا شدهای تحت اجرا و اولویتوگو کرده و از برنامهاین بخش گفت . 
خواست تا جمهور از وزیر جهاد کشاورزی عباس زارع مشاور وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران گفت: امروز رئیس

دار بخش کشاورزی را توضیح دهدهای اولویتها و طرحبرنامه . 
جمهور گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه با توجه به اهمیت برنامه آب برای کشور و نظام رئیسوی همچنین گفت:

های نوین را درخواست کرد و گزارش جامعی در این زمینه ارائه شدتوسعه آبیاری . 
 2اندازی جمهور ارائه شد از راههای نوین آبیاری در کشاورزی اعالم کرد: در گزارشی که امروز به رئیسطرح سامانه مجری

 230هزار هکتار سیستم آبیاری نوین در اراضی زراعی کشور را اعالم کردیم و همچنین بیان شد که در سال جاری  80میلیون و 
هزار  130هزار هکتار آن به طور کامل اجرا شده و  100بیاری نوین تجهیز شده که هزار هکتار اراضی کشاورزی به سامانه آ

درصد پیشرفت داشته است 50هکتار در دست اجرا است که در این بخش  . 
های میانگین اجرای سامانه 92تا  71جمهور ارائه شد آمده است که از ابتدای سال زارع همچنین گفت: در این گزارشی که به رئیس

هزار هکتار در سال و  280به میزان  96هشتاد هزار در سال در سال  95تا  92هزار هکتار در سال از 59ن آبیاری در کشور نوی
هزار هکتار در سال بوده است 230میزان  97در سال  . 

های آبیاری سامانهجمهور پیشنهاد داد که برای توسعه بهتر مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز وزیر جهاد کشاورزی به رئیس
ها اختصاص یابددر کشور یک میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی به اجرای این سامانه . 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 خبرنگاران جوان  – 21/10/1397تاریخ : 

  های نوین آبیاریمیلیون دالر اعتبار به سامانه 3۰۰پیشنهاد اختصاص 
های نوین آبیاری در بودجه سال آینده خبر میلیون دالر منابع از صندوق توسعه ملی برای سامانه 300اکبری، از پیشنهاد اختصاص 

  .داد
رزیصنعت،تجارت و کشاوبه گزارش خبرنگار   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  علی مراد اکبری معاونت امور آب و  

های نوین آبیاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ها و سیستمالمللی ادوات، ماشین آالت کشاورزی، نهادهخاک در سومین نمایشگاه بین
خارجی و داخلی حضور  شرکت 200المللی ماشین آالت کشاورزی، تجهیزات و لوازم آبیاری تحت فشار، حدود در نمایشگاه بین

شرکت خارجی است 80شرکت داخلی و  120دارند که  . 
های جدید را یکی از آالت، تکنولوژی و فناوریهای تخصصی مربوط به کیفیت، استانداردسازی قطعات، ماشینوی برگزاری پنل

های نوین های بارز نمایشگاه نسبت به سال گذشته اعالم کرد و افزود: چند نشست تخصصی با حضور مجری طرح سیستمویژگی
برداران به منظور تبادل هم اندیشی و هم گرایی برای مصرف بهتر آب برگزار خواهد شدآبیاری، مسئوالن و بهره . 

تست   شود که پس از گذراندنآبیاری تحت فشار، در کشور تولید می درصد لوازم و تجهیزات 95تا  90اکبری ادامه داد: حدود 
گیردبرداران بخش قرار میمرکز مکانیزاسیون و مرکز تحقیقات مهندسی و فنی کشاورزی، گواهی در اختیار بهره . 

ت: هم اکنون لوازم و های هدف خبر داد و گفمعاون وزیر جهاد کشاورزی از صادرات لوازم و تجهیزات آبیاری به برخی از بازار
های های اروپایی، ترکمنستان، افغانستان، اسپانیا، عراق و برخی کشورهای آبیاری به برخی از کشورآالت و سیستمتجهیزات ماشین

شودآسیای میانه صادر می . 
افته اند، گفت: نگاه وزارت توسعه ی  های نوین آبیاریهزار هکتار از طریق روش ۴00وی با اشاره به اینکه از لحاظ کمی، ساالنه 

های جدید به مزارع و بازار است. ناگفته نماند که های نوین آبیاری و ورود به فناوریجهاد کشاورزی، به سمت هوشمند کردن سیستم
کیلوگرم ماده خشک به ازای هر متر مکعب آب مصرفی به  0.9بری از اقدامات چند سال اخیر موجب شده است تا ضریب بهره

برداران کشور استکیلوگرم افزایش یابد و این امر نتیجه تالش محققان و بهره 1.32 . 
های صاحب فناوری نداشته است اظهار کرد: حضور های اخیر آمریکا تأثیری در ارتباط با کشوراکبری با اشاره به اینکه تحریم

های صاحب فناوری همچنان مذاکراتی و با کشور های گذشته تغییر محسوسی نداشتههای خارجی در نمایشگاه نسبت به سالشرکت
ایم و مشکل خاصی در این زمینه وجود نداردداشته . 

های نوین آبیاری در میلیون دالر منابع از صندوق توسعه ملی برای سامانه 300از پیشنهاد اختصاص   معاون وزیر جهاد کشاورزی
میلیون  300ای به مقام معظم رهبری موضوع پیشنهاد اختصاص نامه بودجه سال آینده خبر داد و گفت: وزیر جهاد کشاورزی طی

دالر منابع از صندوق توسعه ملی به سامانه نوین آبیاری را مطرح کرده است که خوشبختانه ایشان نظر مساعد داده اند و به آقای 
د تأیید می شودالریجانی دستور داده اند تا این موضوع در مجلس مطرح شود، به احتمال قوی این پیشنها . 

های نوین آبیاری اختصاص یافته است، میلیون دالر به توسعه سامانه 50سال گذشته یک میلیارد و  3وی با اشاره به اینکه طی 
300تصریح کرد: در صورت تخصیص  98میلیون دالر منابع از صندوق توسعه ملی برای بودجه سال   با احتساب ارز نیمایی  

میلیارد تومان اعتبار در اختیار این بخش قرار خواهد گرفت که با احتساب هزار میلیارد تومان بودجه  ۴00هزار و  2رقمی معادل 
 سنواتی، جهش چشم گیری در این بخش خواهیم داشت

 .لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 خبرگزاری فارس – 18/10/1397تاریخ : 

 توزیع نامتوزان بودجه بخش آب و ادامه تنش آبی 
تواند زمینه را برای وقوع ها میهای عمرانی بخش آب با توجه به وضعیت منابع آبی استانبندی در اختصاص بودجهعدم اولویت

آبی در کشور فراهم کنددهای ناگوار کمپیام .  
های عمرانی به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از عوامل اساسی برای رفع نیازهای آبی در مناطق مختلف کشور اختصاص بودجه

رای دو های بخش آب است. بخش آب به دلیل اهمیت و گستردگی در لوایح و قوانین بودجه سالیانه، داتوسط دولت برای تکمیل پروژه
فصل جداگانه با عناوین "فصل آب و فاضالب" و "فصل منابع آب" است. این بخش در لوایح و قوانین بودجه سالیانه معموالً دارای 

 5700ای پروژه عمرانی بخش آب قرار دارد که بودجه 807، تعداد 1398های عمرانی باالیی هستند. در الیحه بودجه سال بودجه
شده است که نسبت سال در نظر گرفتهها میلیاردی برای آن میلیارد تومان  4000درصدی را دارد. از این مقدار حدود  7رشد  1396

شودها و موارد دیگر صرف میها و مابقی برای خرید تضمینی آب، مطالعات پروژهآن برای اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه . 
میلیارد  24میلیارد تومان و استان قم با  550هد که استان خوزستان با دبررسی سهم بری هر استان از این مقدار بودجه نشان می
پروژه بیشترین و  6پروژه و استان سمنان با  26اند. همچنین استان تهران با تومان بیشترین و کمترین مقدار بودجه را از آن خودکرده

 .کمترین تعداد پروژه عمرانی آبی را در اختیاردارند
تحمل، دارای تنش آبی و طبقه کلی قابلها ازلحاظ وضعیت منابع آب به سههای منابع آبی کشور، استانآخرین پایشبر اساس یکی از 

بوشهر، خراسان جنوبی، فارس، کرمان، گلستان استان کشور شامل اصفهان،  9شوند. بر این اساس، بندی میمواجه با کمبود آب طبقه
مبود آبو هرمزگان در رده مناطق "مواجه با ک استان کشور در دسته مناطق دارای "تنش آبی" قرار دارند که  13اند. قرارگرفته "

سمنان، قزوین، قم  خراسان رضوی، زنجان،چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، ها شامل اردبیل، تهران، البرز،این استان
خوزستان، کرمانشاه، مل آذربایجان شرقی و غربی، ایالم،استان کشور نیز شا 9کهگیلویه و بویراحمد، گیالن و مرکزی هستند. 

 .قابل تحمل" به سر می برند"کردستان، لرستان، مازندران و همدان در وضعبت 
تر به سهم بودجه عمرانی برای بخش آب در بندی فوق و با نگاهی دقیقشود، با توجه به طبقهدیده می 1طور که در شکل شماره همان

های عمرانی بخش توان چنین نتیجه گرفت که بودجهها و محاسبه بودجه سرانه هر استان برای بخش آب میت استانهر استان و جمعی
ها که ازلحاظ وضعیت شود و برخی استانها تخصیص داده نمیطور متوازن و با توجه به وضعیت شرایط خاص برخی استانآب به

هزارتومان  250ند دارای بیشترین بودجه سرانه هستند، بطوریکه به ازای هر نفر برمنابع آبی در شرایط نسبتاً مطلوبی به سر می
هایی که در وضعیت تنش شدید آبی و کمبود آب قرار دارند کمترین بودجه سرانه رادارند شود و برخی استاناختصاص داده می

هزار تومان اختصاص داده شده است 19بطوریکه به ازای هر نفر تنها  . 
ها های عمرانی بخش آب در استانع نامتوازن ممکن است ماحصل کم کاری سال های قبل و به جهت جبران عقب ماندگیاین توزی 

ها و توزیع نامتوازن بودجه تردیدها بر عدم کار کارشناسی در این زمینه را باشد اما عدم ارائه منطق مناسب برای اولویت بندی استان
 .دامن می زند

ادامه وضع موجود تخصیص بودجه های عمرانی بخش آب با چالش های جدی مواجه است. از این دالیل می توان به دالیل متعددی 
 :به موارد زیر اشاره کرد

 تعداد بسیار زیاد پروژه های عمرانی نیمه تمام و جدید بخش آب-1
 حجم باالی سرمایه مورد نیاز برای اجرا و بهره برداری از پروژه های بخش آب-2

3- های دولتی و محدود بودن توان مالی دولتهای بخش آب به بودجهستگی کامل اجرا و بهره برداری پروژهواب  
ها تدریج تأمین شود و پیشرفت فیزیکی پروژهها طی چندین سال و بهای این پروژهمجموعه دالیل فوق سبب می شود نیاز بودجه

و توزیع نامتوازن بودجه عمرانی بخش آب نیز می تواند مزید بر علت شده و بندی کندی صورت گیرد. در این شرایط عدم اولویتبه
 .زمینه را برای وقوع پیامدهای ناگوار کم آبی در کشور فراهم کند

ریزی و شرایط الزم برای ورود مناسب و استفاده حداکثری از ظرفیت مالی و اجرایی شود که برنامهتر میاین مشکل زمانی جدی
ها با در های عمرانی بخش آب بین استانر پروژه های بخش آب فراهم نشده است. لذا بازنگری در تخصیص بودجهبخش خصوصی د

ها و برنامه ریزی الزم برای استفاده حداکثری از ظرفیت مالی و اجرایی بخش ها و شرایط خاص استاننظر گرفتن اولویت
رسدخصوصی ضروری به نظر می . 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 

 ایرنا  – 16/101397تاریخ : 

میلیارد تومان است ۵بودجه پیشنهادی برای آموزش زنان روستایی   
مدیرکل زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی، از پیشنهاد پنج میلیارد تومان اعتبار برای آموزش زنان  -ایرنا -تهران

ال روستایی و عشایری در س  .خبر داد 1398
در نشست با رئیس و مدیران سازمان امور عشایر « هاشمفروغ السادات بنی»به گزارش یکشنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، 

این میزان بودجه سه میلیارد تومان بود که برای سال  95ایران و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی افزود: در سال 
تومان در نظر گرفته شده است، پنج میلیارد 98 . 

ای به آموزش زنان روستایی اختصاص یافت که خوشبختانه امسال مجوز آن داده و در ردیف بودجه 95از سال  :وی یادآوری کرد

 .کمیسیون آموزش مجلس تصویب شد که این میزان اعتبار برای آموزش زنان عشایری صرف شود
ها را موظف کرده است برای توزیع مشاغل کسب و کار نیز همه استانداری ها و شهرداریهاشم ادامه داد: قانون بهبود فضای بنی

 .خانگی، بازارهای وطنی ایجاد کنند که امیدواریم به این امر توجه بیشتری شود
ه روستاییان های قانون حمایت از اشتغال روستاییان و عشایر سنگین و سخت است و به هیچ وجمتاسفانه دستورالعمل»وی تاکید کرد 

ای ببرندتوانند از آن بهرهو عشایر نمی ». 
مدیرکل زنان روستایی و عشایری وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه بندی وجود دارد که یکصد 

 .هزار تسهیلگر روستایی تربیت شوند که متاسفانه در این زمینه اقدام چندانی صورت نگرفته است
 

سنجی محصوالت روستایی، مقدمه برگزاری نمایشگاه های خارجیبازار **  
تسهیالتی برای افزایش صادرات غیرنفتی  98نایب رئیس کمیسیون زنان مجلس شورای اسالمی در این نشست گفت: در بودجه سال 

 .دیده شده و این بهترین فرصت برای عرضه صنایع دستی عشایر در خارج از کشور است
توان یشاهی بازارسنجی محصوالت روستایی را مقدمه برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور دانست و افزود میمعصومه آقاپور عل

های دهی تلفنهای اجتماعی وزارت نفت برای عشایر کمک بگیریم. همچنین باید پیگیری کنیم فضای ارتباطی و آنتناز محل سرمایه
 .همراه در مناطق عشایری بهبود یابد

ساز دعوت کرد تجهیزات مدارس عشایری را تامین کنندن مدرسهوی از خیرا . 
 

شودمطالبات زنان روستایی و عشایری در حوزه آموزش، بهداشت و درمان در مجلس پیگیری می **  
ایم که نیازمند رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: قوانین بسیاری مربوط به زنان را در برنامه ششم تصویب کرده

هاستها و سازمانها، وزارتخانهپیگیری و اجرا در دستگاه . 
مربوط به حمایت و توسعه بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمیلی برای زنان در کلیه مراحل  102فریده اوالدقباد افزود: بند 'د' ماده 

توان در حوزه زنان روستایی و عشایری آن را پیگیری کرددوران بارداری است که می . 
ها در مورد اختصاص ردیف مستقل و افزایش اعتبار در مورد زنان ارائه پیشنهادها به فراکسیون زنان مجلس و کمیسیونوی 

عشایری را خواستار شد و ادامه داد: باید بر اساس آمارها و تولید ناخالص داخلی، نقش زنان روستایی و عشایری در اقتصاد کشور 
بیین کنیمرا در رسانه ملی و صحن علنی مجلس ت . 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس ابراز امیدواری کرد تعامل سازمان امور عشایر و سازمان میراث فرهنگی 
 .در مورد عرضه صنایع دستی در بازارهای داخلی و فراملی افزایش یابد

های خود بر آموزش دختران روستایی و عشایر بازمانده  به گزارش ایرنا، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در برنامه
از تحصیل، بهبود و ارتقای وضعیت زنان روستایی و عشایری، توسعه گردشگری روستایی و عشایری، توسعه فعالیت زنان 

هارتی برای تولید کارآفرین، ارایه تسهیالت پایدار برای اشتغال و کسب و کار زنان و کارآفرینی در روستاها و توسعه آموزش های م
  .صنایع دستی دختران روستایی تاکید کرده است

توسعه بهداشت و اشتغال روستایی و عشایری، ضرورت تغییر سبک زندگی برای نجات منابع آبی، طرح تشخیص زودرس سرطان 
باس محلی و سنتی ایران هابرای زنان روستایی و عشایری، آموزش فناوری اطالعات برای بازاریابی کاالهای روستایی و تولید ل

 .برای ایجاد کارآفرینی نیز در این برنامه ها دیده می شود
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 

 خبرگزاری فارس – 15/10/1397تاریخ : 

کنیم آخرین خبرها از وام اشتغال روستایی/سند زمین کشاورزی را برای ضمانت قبول می  
کشاورزان به عنوان  مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به آخرین خبرها از وام اشتغال روستایی؛ گفت: در رویکرد جدید سند زمین

د شهری یا کارمند دولتی بگردندشود و دیگر آنها مجبورنیستند، دنبال سنضمانت در بانک پذیرش می .  
تواند نقش بسیار کننده منابع بخش کشاورزی میبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک کشاورزی به عنوان تأمین

ع مالی شود نیاز به مناباندازی میهای تولید که در بخش کشاورزی راهمهمی در پیشبرد اهداف تولید داشته باشد. بسیاری از پروژه
تواند کمک شایانی به تولید غذا و تأمین امنیت غذایی کشور بکنددارد و ارائه تسهیالت با کمترین بروکراسی اداری می . 

ای انجام دادیم. در این مصاحبه از آخرین اخبار درباره وام هللا خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی مصاحبهدر این زمینه با روح
بانک کشاورزی هم یکی از عامالن اجرای این پروژه بود جویا شدیماشتغال خودروستایی که  . 

هزار میلیارد تومان( از محل صندوق توسعه ملی نزد  6میلیارد دالر )حدود  1.5بر اساس این طرح قرار است معادل ریالی 
سرمایه  یت از توسعهموسسات عامل )بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حما

گذاری در بخش کشاورزی( سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت 
 .شود

پردازان و مبتکران حوزه کشاورزی وگو ما درباره همایشی بود که اخیراً بانک کشاورزی برگزار کرد که در آن ایدهبخشی از گفت
گذاران فراهم شود تا به نوعی از آنها در بخش پردازان با سرمایهای برای مشارکت این ایدهوردهای خود را ارائه دادند تا زمینهدستا

 .کشاورزی و تولید استفاده شود
آینده باشد، این تواند تضمین امنیت غذایی در های جدید در بخش کشاورزی میکارشناسان معتقدند که استفاده از کارهای تحقیقی و ایده

خوانیدوگو را با مدیرعامل بانک کشاورزی میگفت : 
کند به شان است، زمانی که کشاورز به بانک مراجعه میمشکلی که بیشتر کشاورزان دارند، ضمانت وام و تسهیالت دریافتی :فارس

کند، تاری یک روستایی را قبول نمیهک ۴0متری شهری را قبول کند، اما سند زمین  2خورند، بانک حاضر است سند مشکل برمی
شوند و سراغ دریافت تسهیالت کنند که تحقیر میبنابراین آنها عالوه بر اینکه مشکلی در معرفی ضامن دارند، به نوعی احساس می

روندنمی . 
جایی که امالک و  شناسیم تادر حال حاضر ارتباط بسیار خوب و نزدیکی با کشاورزان داریم و آنها را از نزدیک می :خدارحمی

های غیرکشاورزی پذیریم. در بانکها را داشته باشد، میمستغالت و حتی امالک روستایی کشاورزان، سند قابل ترهین در دفترخانه
پذیرند، ما به تبع رسالتمان و مسئولیتی که در قبال بخش مرسوم این است که امالک تجاری، مسکونی شهری و تجاری شهری را می

پذیریم و این نیست که فقط کارمند دولت به پذیریم، ضامن از بین کشاورزان را میهای روستایی را میزمین داریم اسنادکشاورزی 
کند ترکیبی از تضامین کنیم متناسب با حجم تسهیالتی که کشاورز دریافت میعنوان ضمانت بخواهیم، لذا تا حد امکان سعی می

ر روستا است استفاده کنیممختلف اعم از امالک، مستغالتی که د . 
آقای خدارحمی، آخرین آماری که شما درباره وام خوداشتغال روستایی دارید و کارهایی که بانک کشاورزی در این زمینه  :فارس

 انجام داده، چیست؟
اتمام رسیده، درصد اعتبار مرحله اول را جذب کردیم، یعنی از نظر ما مرحله اول یک ماه است که به  95نزدیک به  :خدارحمی

کنیم تا ان شاءهللا تا های اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری را پذیرش میقسط اول از مرحله سوم هم واریز شده و کماکان طرح
50پایان سال اجرای این طرح خوب ادامه دارد. در این مرحله بیش از  هزار شغل جدید ایجاد شده و همین میزان هم تا پایان سال با  

خت این تسهیالت مشاغل جدید در حوزه روستا و مناطق عشایری ایجاد خواهد شد و این یک کار بسیار خوبی است که در کشور پردا
 .ما انجام شد و انشاءهللا شاهد آثار تولیدی و عملی آن در سطح جامعه باشیم

اند؟عهده دارند، چگونه عمل کردهفارس: دو بانک دیگری که به همراه شما عاملیت پرداخت وام اشتغال روستایی را به   
ای که در این زمینه بود به همین میزان در همه مؤسسات عامل عمل شده و یکی از طبق آخرین گزارش و جلسه :خدارحمی

های موفق در کشور بوده استطرح .  
تواند کشاورزان را د و میهای بانک کشاورزی وجود دارآقای خدارحمی آخرین خبری که شاید در حوزه تسهیالت و حمایت :فارس

  خوشحال کند، چیست؟
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تر از گذشته حامی سال قدمت فعالیتی که دارد پرتوان 85اش نزدیک به بانک کشاورزی با توجه به پیشینه دیرینه :خدارحمی

دمت آنها بودیم و کنیم که با تجهیز منابع بیشتر امسال به میزان بیشتری در خکشاورزان نجیب و زحمتکش کشور هستیم و افتخار می
مان با افتخار ادامه خواهیم دادحمایت کردیم و به این حمایت . 

هایی دارد با توجه به اینکه بر اساس پرداز و مبتکران بخش کشاورزی چه برنامهبانک کشاورزی برای حمایت از جوانان ایده :فارس

یقات آن کشور استتضمین امنیت غذایی هر کشوری در آینده بستگی به بخش تحق فائو گفته . 
های کشاورزی باشیم، ما به عنوان بانک کشاورزی و بانک تخصصی بانک کشاورزی باید پشتیبان نوآوری در فعالیت :خدارحمی

های کشاورزی توجه کنیمها در تولید، ساماندهی بازار و مدیریت زنجیره فرآوردهامروزه باید هر چه بیشتر به استفاده از فناوری . 
آپی بانک های جوان و نوپایی هستند را دعوت کردیم در ،رویداد استارتهایی که عمدتاً شرکتن اساس گروهی از شرکتما بر همی

شرکت که کارهای آنها تجاری شده و قابل عرضه است  17شرکت،  150کشاورزی، شرکت کنند و استقبال بسیار خوبی شد. از بین 
پیدا کردند و مشتریان بانک کشاورزی هم با آنها مذاکره کردند و اقدامات آنها را  را دعوت کردیم و در سالن بخش کشاورزی حضور

 .دیدند و وزیر جهاد کشاورزی هم بازدید کرد
انجام بدهند و ما   کند که ظرفیت کاری اینها شناخته شود و دلگرم شوند تا کار بیشتری در این زمینهکنم این رویداد کمک میفکر می

ها در بخش کشاورزی هستیمکشاورزی حامی این گونه فعالیت هم به عنوان بانک . 
شود و هایی مالی میپردازان و مبتکران بفرمایید؟ مثالً چه نوع حمایتهای بانک کشاورزی را از این ایدهحمایت  جزئیات :فارس

شود با سود چند درصد است؟تسهیالتی که به آنها داده می  
ها و محصوالت آنها را عرضه کنند، هدف این یاز به بازار دارند و نیاز به کسی دارند که ایدهها ندر وهله اول شرکت :خدارحمی

های این رویداد این بود که آنها را به مشتریان بزرگ بخش کشاورزی معرفی کنیم، ما ارتباطی بین آنها برقرار کردیم تا آنها ایده
های جدید ان عمده بخش کشاورزی هستند که فرصت ایجاد شد تا در این رویداد ایدهجوانان را ببینند. بسیاری از مشتریان ما تولیدکنندگ

 .جوانان را هم از نزدیک ببینند
درصد در کاهش مصرف آب کمک کند. در  30تواند آبیاری است که می هوشمندسازی هایی که امروز اینجا عرضه شدهیکی از ایده

خواهند، اما عین حال آمادگی داریم که از این جوانان حمایت مالی کنیم، گرچه این جوانان سرمایه زیادی برای توسعه کارشان نمی
گذاریمشان میهایشان داشته باشند، تسهیالت مالی بانک را در اختیاراگر نیاز به عقد قرارداد و حمایت مالی برای اجرای پروژه . 

کنید؟کنید و با چه سودی به آنها پرداخت میکنید؟ تا چه سقفی کمک مالی میفارس: مثالً چقدر حمایت می  
از محل صندوق توسعه ملی االن به اینها در زمینه اشتغال روستایی اختصاص پیدا شده تا در محدوده روستا کارشان را  :خدارحمی

های و در عین حال از تسهیالت توسعه صندوق ملی هم با نرخ دهیمدرصدی می 6وژه تسهیالت پر عرضه بکنند و برای اجرای آن
توانیم در درصد می 1۴درصد و  10های ترجیحی بهتری دارد که در محدوده بهتر نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، نرخ

ها وجود دارد که تسهیالت مورد نیازشان را هم در ن شرکتبنابراین همه گونه آمادگی برای حمایت از ای .اختیار آنها بگذاریم

 .اختیارشان بگذاریم
 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 16/10/1397تاریخ : 

میلیارد ریال تسهیالت به چایکاران پرداخت شد۹7  
میلیارد لایر تسهیالت ارزان قیمت بابت تغذیه و نگهداری باغ های  97رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون  -ایرنا  -الهیجان 

پرداخت شده استچای به چایکاران استان های گیالن و مازندران  . 
چایکار، متقاضی دریافت تسهیالت از صندوق حمایت  700حبیب جهانساز روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون هفت هزار و 

 .از توسعه صنعت چای کشور بودند که توانستند از این تسهیالت ارزان قیمت برخوردار شوند
سال جاری ادامه دارد، خاطرنشان کرد وی با اشاره به اینکه این پرداخت ها تا پایان این تسهیالت برای تغذیه و نگهداری باغ های  :

چای به کشاورزانی که عضو صندوق حمایت از توسعه صنعت چای باشند، پرداخت می شود تا به آنان در انجام عملیات بهزراعی ، 
ک کنندتهیه نهاده های کشاورزی و آماده کردن باغ ها برای برداشت سال آینده کم . 

به گفته جهانساز، پرداخت این تسهیالت تا بیست و پنجم اسفندماه سال جاری ادامه دارد و چایکاران در شهرستان ها می توانند به 
  .اداره های چای مراجعه و با ارائه درخواست، نسبت به دریافت این تسهیالت اقدام کنند

تسهیالت تعلق می گیرد و به آسانترین شیوه نیز پرداخت می شود و  میلیون لایر 20وی تصریح کرد: به هر هکتار باغ چای، 
چایکاران در قالب زنجیره ای شدن با هم، می توانند از این وام استفاده کنند و مبلغ پرداخت شده در فصل برداشت چای از محل قیمت 

 .برگ سبز چایکاران وصول خواهد شد
میلیارد لایر از مطالبات چایکاران بابت برگ سبز چای  171افزون بر دو هزار و رئیس سازمان چای در خاتمه یادآور شد: تاکنون 

میلیارد لایر از باقیمانده قدرالسهم کارخانه های چایسازی ، تمامی  28فصل زراعی گذشته به حساب آنان واریز شده و با پرداخت 
 .بدهی کشاورزان پرداخت و بطور کامل با آنان تسویه حساب می شود

درصد این باغ ها در گیالن واقع شده و دو  90هزار هکتار باغ چای در دو استان گیالن و مازندران وجود دارد؛  28تا  25

 .شهرستان های رامسر و تنکابن استان مازندران نیز باغ چای دارند
می یابد و کشاورزان باید  برداشت برگ سبز چای از باغ های شمال کشور از اوایل اردیبهشت ماه آغاز و در مهرماه هر سال پایان

  .عملیات بهزراعی در باغات چای را در فصل های پاییز و زمستان برای برداشت مناسب برگ سبز انجام دهند

کیلومتری شرق مرکز استان گیالن واقع شده و سازمان چای کشور در این شهرستان قرار دارد 40الهیجان در  .  
 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایرنا  – 20/10/1397تاریخ : 

 اکسیر کنترل سرمازدگی باغ های میوه در اراک ساخته شد
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و هیات مدیره شرکت فناور نانو پژوهش استان مرکزی گفت: اکسیر  -ایرنا  -اراک 

 .اختصاصی برای کنترل سرمازدگی بهاره در باغ های میوه نخستین بار در شرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی ساخته شد
« روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: شرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی پس از سال ها تحقیق و « حمیدرضا دری

این ترکیب برای کنترل سرمازدگی بهاره در باغ های میوه شده است های میدانی موفق به ساختبررسی . 
وی ادامه داد: سرمازدگی باغ های میوه در فصل بهار همواره خسارت سنگینی به محصوالت وارد می کند و با تغییر دمای ناگهانی 

 .در این فصل ریزش گل و کاهش معنی دار در تولید رخ می دهد
ات کشاورزی استان مرکزی یادآور شد: سرمازدگی امسال بیش از یک هزار میلیارد لایر به عضو هیات علمی مرکز تحقیق

 .محصوالت بهاره باغی کشور خسارت زده است
نوع محصول که به صورت چالکود و محلول پاشی  2دری گفت: بر این اساس شرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی با تولید 

کل قابل توجهی خسارت سرمازدگی را کنترل کندشود توانسته به شانجام می . 
 .وی ادامه داد: ترکیبات این اکسیرها قادر است که خسارت سرمازدگی زمستانه را نیز با قدرت کنترل کند

عضو هیات مدیره شرکت فناور نانو پژوهش مرکزی افزود: این نوع ترکیبات در قالب فناوری نو ساخته شده و قادر است سرمای 
های داخلی گیاه مانع از ریزش گل و حتی را به دلیل تجمیع شیره گیاهی کنترل کرده و در بهار نیز با تاثیر بر رفتار هورمون زمستانه

شودافزایش باروری و تولید محصول می . 
لول پاشی با دری گفت: توصیه فنی در این ترکیبات استفاده از چالکود با استفاده از کامپوزیت بیو ارگانیک در فصل پاییز و مح

 .ترکیبات ویژه ریزمغذی قبل از گلدهی است
به بهره برداری رسیده  72و مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سال  62مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی در سال 

ی و منابع طبیعی استان با عنوان مرکز تحقیقات کشاورز 79است که با ادغام وارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در سال 
با ادغام مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان ها این مرکز با نام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  94مرکزی سپس در سال 

 .منابع طبیعی استان فعالیت کند
فنی و مهندسی  این مرکز دارای بخش های تخصصی پژوهشی مشتمل بر گیاه پزشکی، منابع طبیعی، آبخیزداری، زراعی و باغی،

 .است
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی دارای هفت ایستگاه تحقیقاتی است که بستر مناسبی برای اجرای 

 .طرح های تحقیقاتی فراهم کرده است
ات و آموزش انار ساوه( و ایستگاه از این ایستگاه ها به صورت ملی )پردیس تحقیقات و آموزش ملی لوبیای خمین و پردیس تحقیق 2

پنج ایستگاه دیگر )ایستگاه منابع طبیعی مهندس یونسی خسبیجان، گیاهان دارویی علی آباد، علوم دامی فدک، آبخوانداری خشکرود و 

 .ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک( به صورت استانی فعالیت می کند
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 15/10/1397تاریخ : 

 ایران به فناوری مهار سرمازدگی باغ ها دست یافته است
یافته است، اما معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران به فناوری مهار سرمازدگی باغ ها دست  -ایرنا  -قزوین 

 .استقبال چندانی از آن نمی شود
به گزارش ایرنا، محمدعلی طهماسبی روز شنبه در مراسم معرفی و تجلیل از کشاورزان نمونه ملی و استانی قزوین، اظهار داشت: 

رای مقابله با این سال گذشته سرمازدگی خسارت زیادی به باغات کشور وارد کرد و این در حالی است که تجهیزات و ادوات الزم ب
  .پدیده وجود دارد

وی اضافه کرد: دانش و فناوری الزم و مورد نیاز در حوزه کشاورزی برای مقابله با سرمازدگی باغ ها وجود دارد و دولت تسهیالت 
  .خوبی نیز به این بخش تخصیص داده اما اینکه چرا از آنها استفاده نمی شود، جای سئوال دارد

با استفاده از دانش و فناوری موجود ارزش افزوده باالیی را می توان به کشاورزی خود هدیه کرد و در عین حال  به گفته طهماسبی،
  .نیز نباید خود را از فرصت به وجود آمده محروم ساخت

کشاورزان معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امسال در شرایطی که باغ های بسیاری از کشاورزان دچار یخ زدگی شد، بعضی 
  .با انجام کارهای ابتدایی مبتنی بر دانش، محصوالت قابل توجهی را برداشت کردند

میلیون نهال تولید  58این مسئول با تاکید بر تهیه نهال از سوی باغداران از نهالستان هایی که نهال مرغوب تولید می کنند، افزود: 
غداران می تواند باعث تولید هرچه بیشتر چنین نهال هایی شودشده در کشور از این ویژگی برخوردارند که استقبال با .  

کشاورز به عنوان نمونه ملی انتخاب شدند که هفت تن از آنها مربوط  158وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امسال 
  .به استان قزوین بودند

بخش کشاورزی، گفت: دلیل موفقیت همه کشاورزان نمونه ملی به این مسئول با تاکید بر لزوم استفاده از علم و دانش روز دنیا در 
  .اذعان خود آنها، استفاده از دانش و فناوری های روز بوده است

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه استفاده از فناوری های روز می تواند محدودیت های آینده را به عنوان یک چالش 
یان ببرد، تاکید کرد: امروز فناوری هایی به دست آمده که می تواند در کاهش مصرف آب بسیار مفید عمل پیش روی کشاورزان از م

  .کند و از این رو باید به سمت استفاده هر چه بیشتر از فناوری های موجود روز دنیا در بخش کشاورزی برویم
نه های تولید در بخش کشاورزی را نیز بسیار کاهش داد و طهماسبی خاطرنشان کرد: با استفاده از برخی فناوری ها می توان هزی

درصد مصرف آب را پایین آورد 90همچنین در بعضی موارد تا  .  
در این مراسم لوح سپاس وزیر جهاد کشاورزی بابت حمایت های ویژه استاندار قزوین از بخش کشاورزی به وی تقدیم گردید و 

  .http://www.irna.ir/fa/News/83159065همچنین از یادمان تولیدکنندگان نمونه کشاورزی قزوین رونمایی شد
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
 
 

خبرنگاران جوان – 15/10/1397ریخ : تا  

  ها و ارتفاعاتگلخانه داران سوخت مورد نیاز را تامین کنند/اجتناب دامداران از رفتن به حاشیه رودخانه
ای را تامین های گلخانهگفت: به سبب افت دمای صبحگاهی، گلخانه داران مناطق شمالی و شمال غرب، سوخت واحد یک مقام مسئول

  .کنند
صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود حقیقت، مدیرکل شبکه پایش سازمان هواشناسی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، از ورود سامانه جدید بارشی به کشور خبر داد و گفت: با ورود سامانه جدید بارشی از فردا در مناطق البرز، خبرنگاران جوان
های مناسبی را خواهیم داشتزاگرس، شمال غرب و غرب کشور بارش . 

ورود سامانه هوای سرد بعد از بارش باران در مناطق البرز، زاگرس، شمال غرب و غرب کشور به عشایر وی افزود: با توجه به 
ها و ارتفاعات شود که از چرای دام در ارتفاعات زاگرس و البرز اجتناب کنند و تا پایان هفته هرگز به حاشیه رودخانهتوصیه می

اطق دور از انتظار نیستنروند؛ چراکه احتمال رعد و برق و صاعقه در این من . 
ای به گلخانه داران گفتحقیقت در توصیه گلخانه داران کشور به ویژه مناطق شمالی و شمال غرب که مشغول کشت و کار هستند،  :

 .همواره سوخت مورد نیاز را تهیه کنند؛ چرا که به سبب افت دمای صبحگاهی احتمال خسارت به محصوالت کشت شده وجود دارد
وانیدبیشتر بخ  دامداران از چرای دام به حاشیه رودخانه ها اجتناب کنند/بارش های اخیر تاثیری در جبران خشکسالی ها ندارد :

برابر سرما برگی نرسیده است تا در  8تا  6مدیرکل شبکه پایش هواشناسی ادامه داد: اگر برگهای کلزا در مناطق شمالی به مرحله 
های مناسب اقدام کنندشود که برای جلوگیری از بروز خسارت نسبت به آبیاری مزارع با روشمقاوم باشند، از این رو توصیه می . 

های آبیاری تحت شود که نسبت به جمع آوری سیستموی در ادامه افزود: با توجه به ورود سامانه سرما، به کشاورزان توصیه می
ای وجود دارد، همچنین ماشین آالت و ادوات کشاورزی را در چراکه امکان زیر صفر رفتن دما در مناطق کوهپایه فشار اقدام کنند

 .مناطق روباز قرار ندهند
های های اخیر در جبران کمبود منابع آبی در کوتاه مدت اثر گذار است، تصریح کرد: بارشحقیقت در پایان با اشاره به اینکه بارش

تواند بر کمبود منابع آبی در بخش کشاورزی تاثیرگذار باشد و در بلند های اخیر تنها در کوتاه مدت میاز نرمال ماهنرمال و بیش 

های زیر زمینی را جبران کندتواند کمبود منابع آبمدت به سبب وجود خشکسالی اخیر، نمی . 
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 تولیدات باغی 
 

ایرنا  – 15/10/1397تاریخ :   

 ساالنه سه هزار تن کُنار پیوندی در چابهار برداشت می شود
مدیر جهاد کشاورزی چابهار در جنوب سیستان و بلوچستان گفت -ایرنا -چابهار ساالنه سه هزار تن کنار پیوندی از باغات این  :

شود شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف داخلی می . 
نورالدین میرالشاری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بیش از سه هزار هکتار اراضی کشاورزی چابهار به 

هکتار درخت ُکنار است 600کشت محصوالت باغی اختصاص دارد که از این سطح  . 
کشاورز در زمینه کاشت و برداشت کنار فعالیت می کنند 200وی گفت: هزار و  . 

مدیر جهادکشاورزی چابهار افزود: شهرستان ساحلی چابهار با داشتن شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب و برخورداری از اقلیمی 
  .مستعد و طبیعی، شرایط مناسبی برای پرورش انواع میوه های گرمسیری نظیر کنار، چیکو، موز، انبه، گواوا و تمبر هندی داراست

هکتار درختان بارور هستند 600هکتار نهال و  100باغ های موجود کنار  هکتار 700وی بیان کرد: از  . 
میرالشاری با بیان اینکه میوه درخت کنار برای مصارف تازه خوری مورد استفاده قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: برداشت این 

 .محصول از دی آغاز و تا اواخر بهمن و اسفند ادامه دارد
هزار  259هزار هکتار با تولید  11ح زیرکشت محصوالت زراعی و باغی شهرستان چابهار بیش از به گزارش ایرنا، مجموع سط

تن و هشت هزار هکتار را محصوالت زراعی با تولید  500هزار و  20تن در سال است که سه هزار هکتار را محصوالت باغی با 
هزار تن تشکیل می دهد 238 . 

کیلومتری جنوب  645یران و سرزمین موج و مرجان در قلب َمکُّراِن بلوچستان و در فاصله چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ا
 438دهستان و  6زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان از سه شهر چابهار، پالن و نگور، سه بخش مرکزی، دشتیاری و پالن، 

 .روستا تشکیل شده است
 لینک خبر 
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  زراعی ولیداتت

 ایرنا  – 19/10/1397تاریخ : 

 ضرورت توجه به قاعده کشت محصوالت پرمصرف
کشت پیاز در جنوب کرمان،به عنوان محصولی پرمصرف و خارج از فصل قاعده خاص خودش را دارد و اگر  -ایرنا  -جیرفت 

جهاد کشاورزی اعالم کرده، پیاز کشت کنند نه تنها سودی عایدشان نشده بلکه متحمل خسارت کشاورزان، بیش از میزانی که سازمان 
 .هم خواهند شد

طرح استمرار یا همان طرح خارج از فصل به دلیل شرایط جغرافیایی مناطق ارائه شده است، به عبارتی زمانی که در زمستان، 
ی دیگر شرایط آب و هوایی برای کشت محصوالت پر مصرفی همچون بسیاری از نقاط کشور درگیر بارش برف هستند، در نقاط

  .سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی مساعد است
جنوب کرمان نیز یکی از نقاط حساس کشاورزی کشور به شمار می رود که طرح استمرار کاشت محصوالت پر مصرف، با برنامه 

این رو انتظار می رود کشاورزان این دیار به توصیه های جهاد  ریزی سازمان جهاد کشاورزی در این منطقه اجرا می شود از
  .کشاورزی عمل کرده تا دچار خسران نشوند

عالوه بر این، کشت و برداشت پیاز طرح استمرار به منظور تامین نیاز بازار داخلی در فصل سرد سال انجام می شود و این طرح 
ج به مرحله اجرا درآمده و هر ساله میزان سطح زیرکشت و عملکرد تولید در از چندین سال گذشته در شهرستانهای جیرفت و کهنو

  .هکتار، افزایش یافته است
طی سالهای گذشته آنگونه که باید به قاعده کشت محصوالت پر مصرف در جنوب کرمان توجه نشده و کشاورزان، کمتر اهمیتی 

مین ناهماهنگی ها باعث می شد تولید محصول، به میزان خیلی برای توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی قائل می شدند و ه
  .زیادی افزایش پیدا کند و قیمت گذاری ها به گونه ای انجام شود که حتی هزینه خرید بذر هم به کشاورز، بازنگردد

این خطه در کاشت  همین اتفاقات موجب شد که نسبت به این موضوع بیشتر حساس شویم و برای پیدا کردن گره های کهنه کشاورزی
پیاز در طرح استمرار، میزگردی کاربردی با حضور سعید برخوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، فرامرز 

  .رستگاری استاد دانشگاه و مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی و علی مسلمی کارشناس کشاورزی، برگزار کنیم
 

** ری کنند کشاورزان جنوب کرمان از کشت پیاز خوددا  
رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت : کشاورزان این منطقه با توجه به منقضی شدن تاریخ مناسب کاشت و تحقق کشت 

درصد بیش از برنامه ابالغی، از ادامه و توسعه کشت این محصول خودداری کنند 30به میزان  .  
جهاد کشاورزی به منظور افزایش ضریب خود اتکایی محصوالت های ابالغی وزارت سعید برخوری افزود : در زمینه برنامه

هزار  94هکتار و تولید  700استراتژیک و اساسی، با تاکید بر مدیریت و تنظیم بازار، برنامه کشت و تولید پیاز در سطح یکهزار و 
تن هدف گذاری شده است 500و  .  

بیش از برنامه و کشش بازار داخل در زمان و موعد مقرر خواهد وی ادامه داد: با سطح زیر کشت موجود، میزان محصول تولیدی 
  .بود از این رو کشت این محصول نباید ادامه پیدا کند

های خوزستان، هرمزگان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان تصریح کرد: با توجه به سطح زیر کشت و تولید در استان
ولید بیش از برنامه تعیین شده، موجب همپوشانی برداشت و در نهایت عرضه باال در سیستان و بلوچستان و جنوب فارس، افزایش ت

  .زمان کوتاه و افت قیمت بازار می شود که سبب زیان مالی برای کشاورزان خواهد بود
خلی تعیین وی اظهار داشت : با توجه به محدودیت بازار های خارجی در دریافت عوارض نسبتا باال در فصل بهار، کشش بازار دا

تواند افت قیمت را به دنبال داشته باشدکننده است و هر گونه تولید بیش از برنامه می .  
برخوری از پایان کاشت پیاز بهاره در منطقه جنوب کرمان خبر داد و گفت: در کشت های تاخیری با طوالنی شدن طول روز و 

هش می یابدفصل رشد، اغلب با گل رفتن گیاه، کیفیت محصوالت تولیدی کا .  
 

هزار تن پیاز در طرح استمرار جنوب کرمان 180تولید  **  
هزار تن پیاز در طرح استمرار جنوب  180مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان نیز گفت: پیش بینی می شود بیش از 

  .کرمان تولید شود
های اجرایی اقتصاد مقاومتی، در سال زراعی کشاورزی و سیاستفرامرز رستگاری افزود: برابر برنامه های ابالغی وزارت جهاد 

هکتار از اراضی جنوب کرمان به کشت پیاز طرح استمرار اختصاص یافته است 700جاری بیش از سه هزار و  .  
شهریور  15از « مینروا، سایروس و پریماورا » و از ارقام  Onion-set وی ادامه داد: کشت این محصول با استفاده از آنیون ست
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  .ماه آغاز شده است
آذر ماه سال جاری آغاز و میانگین عملکرد مزارع  20این استاد دانشگاه تصریح کرد: عملیات برداشت کشت های زود هنگام نیز از 

تن در هکتار است 56تن تا  45با توجه به مدیریت کشت و تولید، از  .  
پیاز تا پایان اسفندماه سال جاری با توجه به تاریخ کشت و وضعیت قیمت وی اظهار داشت: پیش بینی می شود که برداشت محصول 

  .بازار ادامه یابد و به بازارهای مصرف عرضه شود
  .رستگاری به کشاورزان جنوب کرمان توصیه کرد که مطابق تقویم زراعی، محصول خود را به بازار عرضه کنند

 
و بازار  خسارت کشاورزان به علت نبود تناسب بین تولید **  

کارشناس کشاورزی جنوب کرمان هم در این میزگرد گفت: در زمینه کشت محصوالت طرح استمرار، نبود تناسب بین تولید و بازار 
  .موجب ورود خسارت به کشاورزان می شود از این رو می طلبد کشاورزان به توصیه های سازمان جهاد کشاورزی توجه کنند

د و همزمان محصول پیاز در چند استان سبب افزایش محصول شده که در صورت نبود بازار فروش در علی مسلمی افزود : تولید زیا
  .داخل و خارج کشور، پیازکاران ضرر قابل توجهی متحمل شوند

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی خوب است کشاورزان به سمت کشت محصوالت بازار پسند حرکت کنند تا دچار زیان مالی 
  .نشوند

ین کارشناس کشاورزی عنوان کرد : تولید باید بر پایه بازار مصرف، برنامه ریزی شود تا شاهد کشاورزی پویا باشیما .  
قواعد کشت پیاز را سازمان جهاد کشاورزی تعریف می کند و این سازمان باید تمام تالش خود را برای تفهیم این قواعد به کشاورزان 

  . جنوب کرمان به کار گیرد
است به این موضوع هم توجه شود، که همه کشاورزان این دیار به رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی دسترسی ندارند و خوب 

  . باید تدابیر الزم جهت اطالع رسانی به موقع اتخاذ شود
ی به ناچار باید از نشریه و پایگاه خبری، فعالیت می کنند و سازمان جهاد کشاورز 70به خصوص اینکه در جنوب کرمان بیش از 

این ظرفیت شگرف استفاده کند و حتی بودجه ای مشخص، برای اطالع رسانی به موقع، در سطح منطقه اختصاص دهد تا دیگر شاهد 

  .مشکالت کشاورزان زحمتکش جنوب کرمان و خانواده های آنها نباشیم
 لینک خبر 
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 تولیدات زراعی 
 خبرگزاری فارس  – 19/10/1397تاریخ : 

شود استان اجرا می ۵برنامه کاهش ضایعات کشاورزی در   
استان کشور به صورت آزمایشی اجرا  5محصول کشاورزی و باغی را در  5وزارت جهاد کشاورزی برنامه کاهش ضایعات 

کندمی .  
درصد محصوالت کشاورزی در فرآیند تولید از مزرعه تا رسیدن  40خبرگزاری فارس، ساالنه حدود  به گزارش خبرنگار اقتصادی

ای است که اگر مانع از آن بشویم خودکفایی ایران در همه رود. حجم این مواد غذایی به اندازهکننده از بین میبه دست مصرف
أله مهم و حیاتی در برنامه ششم توسعه تأکید کرده که وزارت جهاد محصوالت کشاورزی رقم خواهد خورد. دولت با آگاهی از این مس

  .کشاورزی جلوی این ضایعات و فساد را بگیرد
این برنامه که همان مقابله با فساد  60سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در عمل به ماده 

های میزان ضایعات محصوالت کشاورزی را تهیه و به نامهزارت جهاد پرسشمحصوالت کشاورزی و غذایی است اشاره کرده که و
ها ارسال کرده است. ضمن اینکه جلسات مقدماتی اجرای طرح آمایش های جهاد کشاورزی استانمدیران صنایع کشاورزی سازمان

سازی ساختار مزارع و باغات با هدف بهینهصنایع تبدیلی و تکمیلی با مؤسسات تحقیقات فنی و مهندسی و تدوین اولیه ارزش بهبود و 
زمینی و پرتقال فرنگی، سیبمحصول سیب درختی، پیاز، گوجه 5استان به صورت پایلوت و در ارتباط با  5کاهش ضایعات که در 

شودسازی میطراحی شده که در صورت تأمین اعتبار پیاده . 
قانون برنامه ششم توسط وزارت جهاد در ارتباط  31ماده « ز»بند همچنین در گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرای 

های خوراک دام، طیور و آبزیان و با حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانه
شده است بندی محصوالت کشاورزی به اقدامات انجام گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی اشارهصنایع بسته .  

رسانی و در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده وزارت جهاد کشاورزی شناسایی واحدهای دارای محصول صادراتی، اطالع
هزار میلیارد لایر تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی و  4485پیگیری اعطای تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی، اعطای 

داده استها را انجام منابع داخلی بانک . 
واحد فرسوده صنایع تبدیلی  416همچنین وزارت جهاد کشاروزی پیگیری تأمین منابع مالی و تسهیالت جهت بازسازی و نوسازی 

وری واحدها و افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی در راستای توسعه صادرات را عملی بخش کشاورزی در جهت افزایش بهره
  .کرده است

های غذایی و جدید کشاورزی با رویکرد توسعه محصوالت صادراتی که نهایتاً منجر به صادرات فرآوردهایجاد واحدهای صنایع  

هم از دیگر اقدامات وزیر جهاد بوده است  شده، 1396میلیون دالر در سال  4504محصوالت کشاورزی فرآوری شده به میزان  . 
اد کشاورزی در راستای اجرای اهداف کمی راهبرد توسعه صنایع سازمان برنامه و بودجه همچنین تأکید کرده است که وزارت جه

قانون برنامه ششم اقداماتی نظیر حمایت از توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی  31ماده « ز»های عرضه بند کشاورزی و زنجیره
درصد هدف برنامه  201.47مه هزار تنی مصوب برنا 1972هزار تن انجام داده که در مقایسه با  4400بخش کشاورزی به میزان 

 .را محقق کرده است
واحد انجام  416حمایت از تعداد واحدهای بازسازی و نوسازی شده صنایع کشاورزی به تعداد  96وزارت جهاد کشاورزی در سال 

درصد هدف برنامه را پوشش داده است 244.70به میزان  96واحد مصوب سال  170داده که در مقایسه با تعداد  .  
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 15/10/1397تاریخ : 

درصد افزایش دادند14مرغداران برای تامین بازارعید، جوجه ریزی را   
مرغداری های گوشتی کشور برای پوشش نیاز  رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: -ایرنا -تهران

درصد افزایش دادند و این روند در بهمن و اسفند نیز ادامه خواهد یافت 14شب عید، از دی ماه جوجه ریزی را  . 
« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود« غالمعلی فارغی تنی گوشت مرغ در ماه های اخیر،  50تا  40کمبود  :

وجب افزایش قیمت این کاالی اساسی در بازار شدم . 
 .وی، افزایش قیمت مرغ را ناشی از تولید ندانست و دلیل آن را تاخیر در حل مشکل کامیونداران اعالم کرد

« د و در شرایطی که نهاده ها به بخش تولید نرسید، برخی از مرغداری ها تلفات دادند و یا دوره تولید برخی مرغداری ها طوالنی ش

 «.جوجه ریزی نکردند
درصدی قیمت گوشت مرغ در ماه های اخیر، زمزمه واردات  15عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: افزایش 

 .را مطرح کرده است در حالی که نه تنها در تامین این کاالی اساسی خودکفا هستیم، بلکه صادرات نیز داریم
« ز ضرر برای تولیدکننده و صادرات کشور نداردواردات گوشت مرغ، چیزی ج .» 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به واکنش دولت در مقابل تغییر قیمت ها اشاره کرد و گفت: نخستین اقدامی که در 
 .مواجهه با نوسانات بازار در دستور کار قرار می گیرد، ممنوعیت صادرات و روی آوردن به واردات است

موجب می شود تخم مرغ های وارداتی را با ضرر سنگین  -که مشابه آن در مورد تخم مرغ اجرایی شد  -فته وی، این اقدامات به گ
 .در بازار عرضه کنیم

هزار واحد مرغداری مرغ تخمگذار و گوشتی در کشور فعالیت می کنند که این واحدها ساالنه  20به گزارش ایرنا، اکنون بیش از 
میلیارد قطعه جوجه یک روزه در کشور تولید دارند 1.25ن گوشت مرغ و میلیون ت 2.2 . 

درصد از ظرفیت موجود، تولید می شود 40این میزان گوشت مرغ و تخم مرغ، فقط با به کارگیری  . 
بود که  در ماه های اخیر قیمت گوشت مرغ روند صعودی گرفت؛ به طوری که بررسی میدانی خبرنگار ایرنا از بازار حاکی از این

تا  13قیمت هر کیلوگرم مرغ به   .هزار تومان رسید 15
این امر سبب شد در آذرماه بیشترین افزایش قیمت در میان محصوالت غذایی به گوشت مرغ برسد؛ براساس برآوردهای بانک 

رین ماه فصل پاییز درصد افزایش یافت و به این ترتیب صدرنشین افزایش نرخ در آخ 17.1مرکزی، قیمت گوشت مرغ در آذرماه 

 .بود
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 19/10/1397تاریخ : 

  پشتیبانی امور دام به داد مرغداران برسد/ مرغ ها گرسنه اند
ن رو شرکت پشتیبانی یک مقام مسئول گفت: با وجود آنکه صنعت مرغداری با چالش نبوِد نهاده دامی در بازار روبروست، از ای

  .امور دام باید به داد مرغداران برسد
صنعت،تجارت و کشاورزیفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با خبرنگار  اقتصادی  گروه 

، با اشاره به اینکه نبوِد نهاده های دامی، صنعت مرغداری را با بحران جدی روبرو کرده است، اظهار کرد: باشگاه خبرنگاران جوان
های استانی، موضوع را به شورای امنیت ملی انتقال داده ایم اما متاسفانه تاکنون این چالش مرتفع نشده استاتحادیه با وجود فشار . 

های زیادی در بنادر روی آب هستند، افزوداشاره به اینکه ِکشتی وی با عدم ترخیص نهاده ها از ِکشتی، زمینه را برای افزایش  :

برای عرضه به مرغدار فراهم کرده است که چنین شرایطی مطلوب نیست قیمت و کمبود نهاده . 
ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام را در اختیار   رود کهانتظار می طالکش ادامه داد: با توجه به بحران کنونی نهاده های دامی از دولت

 .مرغداران قرار دهد
 این مقام مسئول با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بحث نوسان قیمت نهاده های دامی مطرح نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه نهاده

مطرح نیست و تنها ممکن است مرغداران به سبب قرض به یکدیگر،  از این رو بحث قیمت  ای برای توزیع به مرغدار وجود ندارد،
 .نرخی را مطرح کنند

به گفته وی، با وجود آنکه صنعت مرغداری با چالش فقدان نهاده دامی در بازار روبروست، از این رو شرکت پشتیبانی امور دام باید 
 .به داد مرغداران برسد

 
نرخ هر کیلو تخم مرغ در بازار/نیازی به واردات تخم مرغ نداریم تومانی 800کاهش هزار و  :بیشتر بخوانید  

 
طالکش درباره اینکه با ادامه روند فعلی، تولید مرغ و تخم مرغ با چالش هایی روبرو می شود، افزود: در شرایط فعلی که امکان 

مطرح است که در صورت کمبود تولید حال جای این سوال   های اصلی خوراک مرغ وجود ندارد،انتقال ارز برای واردات نهاده
توان اقدام به واردات برای تامین نیاز کشور کرد؟مرغ و تخم مرغ چطور می  

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: با توجه به آنکه نهاده دامی در بازار وجود ندارد، بنابراین بحث ضرر و 
ه این روند صنعت مرغداری کشور به نابودی کشیده می شودزیان مرغدار مطرح نیست چرا که با ادام . 

درصد قیمت تمام شده تولید  80وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده برای تولید تخم مرغ مطرح نیست، بیان کرد: با وجود آنکه 
تولید تخم مرغ را اعالم کرد توان قیمت تمام شدههای دامی، نمیمربوط به خوراک دام است، از این رو با نوسان نرخ نهاده . 

تومان اعالم کرد و گفت: البته ممکن است در  700تا  600های سطح شهر را طالکش متوسط قیمت تخم مرغ در خرده فروشی
تا یک هزار تومان عرضه شود 800های های سطح شهر با نرخبرخی مغازه . 

های قبل انتقاداتی دارند، افزود: با توجه به ای دامی نسبت به هفتههدرصدی نهاده 30تا  25وی درباره اینکه مرغداران از افزایش 
ها نباید تغییری داشته باشد، اما به سبب عدم ترخیص های دامی، در کالن، قیمت نهادهتومانی به واردات نهاده ۴200اختصاص ارز 

شود ها با نوساناتی روبرو میتاخیر خسارت، طبعا قیمت نهاده  بار از کشتی و پرداخت . 
این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه مشکلی در تولید و عرضه تخم مرغ وجود ندارد، تصریح کرد: اگر روند فعلی توزیع و 

شودهای دامی اصالح نشود، بی شک تولید مرغ و تخم مرغ دچار مشکل میترخیص نهاده . 
 لینک خبر 
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 خاک
 خبرگزاری فارس – 16/10/1397تاریخ : 

الیحه حفاظت از خاک با اسناد باالدستی در مجمع تشخیص مصلحت نظام  بررسی مغایرت  
( این الیحه را سدی در برابر تولید و مغایر با 15الیحه حفاظت از خاک در مجلس، کارشناسان، قانون شدن ماده )پس از تصویب 

دانند و امیدوارند مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات اصالح این ماده را فراهم کندهای کلی نظام میقانون اساسی و سیاست .  
دار ها حمایت از تولید داخلی از موضوعات و مسائل اولویتشتی و از جمله آنبه گزارش خبرگزاری فارس، اقتصاد، مسائل معی

سال از سوی مقام معظم رهبری با عناوین اقتصادی یا مرتبط با حمایت از تولید داخلی گویای  10گذاری بیش از کشور است. نام
 .اهمیت این موضوع است

زایی در کشور هستیم باید به ن مسئله با اشتغال است. اگر به دنبال اشتغالضرورت حمایت از تولید داخلی به دلیل ارتباط نزدیک ای
های مختلف اقتصادی ازجمله، کشاورزی، صنعتی و خدماتی توجه شود و قوانین، لوایح و تولید در معنای عام کلمه و در بخش

های مرتبط با تولید جنبه حمایتی داشته باشندطرح . 
20( و )1های کلی تولید ملی قرار گرفته است. در بندهای )موضوعی که مورد تأکید سیاست  های کلی تولید ملی سیاست (

های تولیدی توسط های حمایتی و تسهیل فعالیت در بخشگذاری، اجرای سیاستهای تولید، رفع موانع سرمایهکاهش هزینه» به 
تأکید شده است« دولت . 

به حدی است که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری وکار و تولید ملی اهمیت قوانین مرتبط با کسب
ای که بخواهد به این دو امر مهم امروز مسئله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر الیحه» اخیر خود در این باره اظهار داشت: 

، کلیات 97مجلس شورای اسالمی در مهرماه  شده،رغم موارد مطرحعلی« ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.
ای که در این را به تصویب رسانده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به اختیارات ویژه« حفاظت از خاک»ای به نام الیحه

ساز موانع جدید و جدی برای تولید ملی استشده، زمینهزیست داده الیحه به سازمان حفاظت محیط . 
* کنندبرخی از سر دلسوزی برای محیط زیست برای تولیدمحدودیت ایجاد می حجتی:  

ها در مند کردن آنجای مدیریت و ضابطهکننده بهزیست، تأکید بر توقف واحدهای تولیدی آلودهرویکرد سلبی سازمان حفاظت محیط
 .چند سال گذشته اعتراضاتی به همراه داشته است

های بخش کشاورزی اظهار زیر جهاد کشاورزی در سی و سومین مراسم انتخاب و معرفی نمونهدر همین راستا، محمود حجتی، و
اند نباید تولید انجام شود. کنند و گفتههایی را برای تولید ایجاد میزیست، محدودیتبرخی افراد از سر دلسوزی برای محیط» داشت: 

بازارهای جهانی چشم داشته باشیمتوانیم به هم در شرایطی که کشور تحریم است و ما نمیآن ». 
وکار داشته باشیمایم با دولت و مجلس گفتمان مشترکی برای بهبود محیط کسبنائب رئیس اتاق تهران: نتوانسته  

وکار را در گروی توجه به نظرات بخش رئیس اتاق ایران در همایش ملی توسعه پایدار، بهبود محیط کسبپدرام سلطانی نایب
گذرد و کشورهای منطقه و بینیم هرسال میوقتی می»ها دانست و گفت: گیریجمعی و اصول علمی در تصمیمخصوصی و خرد 

اند، در اصالح خود و بهبود وضعیت در این بخش، از ما سبقت وکار جهانی داشتهتری در کسبدیگر کشورهایی که از ما رتبه پایین
جای اینکه در ردیف اول ویترین کشورها قرار بگیریم، هرسال شود. ما بهدار میعنوان یک ایرانی خدشهنفسمان بهگیرند، عزتمی

کنیمیکی دو رده تنزل پیدا می . 
ها توجه شود؛ اینکه گیرییابد که به نظرات بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیمشرایط در صورتی بهبود می

مدت خوشحال شتباه است. پوپولیسم یعنی امور و تصمیماتی که مردم را در کوتاهدهد اگمان کنیم در این شرایط این اصول جواب نمی
کند نخبگان ما به دنبال عدالت در توزیع درآمد نیستند، بلکه به دنبال وکار را خراب میکند؛ اما درمجموع پوپولیسم محیط کسبمی

ها هستندعدالت در توزیع فرصت .» 
» :وی یادآور شد وکار ایجاد کنیم معنایش آن است که های سهولت کسباصالح در شاخص 8تا  7سال تا سال آینده اگر توانستیم از ام

توانیم با دوستانمان در دولت و مجلس این گفتمان مشترک، واحد و باور جدی در ایم چگونه باهم کار کنیم اما ما هنوز نمیآموخته
وکار را داشته باشیممسیر بهبود محیط کسب .» 

زیست به میر محمدصادقی، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران نیز ضمن انتقاد از فشارهای سازمان محیطعالءالدین 
زیست برای بعضی مسائل فشار آورده است و حتی به این سازمان در الیحه در حال حاضر سازمان محیط» تولیدکنندگان گفت: 

المقدور مسئوالن سازمان به نظر من باید حتی »وی در ادامه اظهار داشت: «. یل کننداند که معدن را تعطحفاظت از خاک اجازه داده
ها برای مملکت افزوده از های دیگری را دارد که شاید این زیانزیست از این حربه استفاده نکند، "حربۀ تعطیلی معدن" زیانمحیط

زیست نشده استاین باشد که حاال احیاناً رعایت محیط .» 
* حفاظت از خاک سد جدیدی در برابر تولید ملیالیحه   
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کلیات الیحه حفاظت از خاک که تهیه و تدوین آن از چند سال پیش آغاز شده بود به تصویب مجلس  97اردیبهشت  6در تاریخ 
یشیده شده کنندگان خاک اندماده داشت و در آن راهکارهای حفاظت از خاک و مقابله با تخریب 26شورای اسالمی رسید. این الیحه 

است. الیحه حفاظت از خاک در حالی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید که بسیاری از کارشناسان معتقدند با قانون شدن آن 
دست پتروشیمی تحت شعاع ، کارخانجات و صنایع پائینکلیه کارهای عمرانی و تولیدی با مشکالتی موجه خواهند شد و احداث راه

، با اصالحاتی به تصویب 01/07/1397را در تاریخ « حفاظت از خاک»مه، مجلس شورای اسالمی الیحه هگیرد. بااینقرار می
رساند و متن نهایی الیحه به شورای محترم نگهبان ارسال شد. در همین راستا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون 

شورای نگهبان « ابهام»دگی به الیحه حفاظت از خاک از چهار در تشریح آخرین وضعیت رسی 97آبان  19اساسی در نشست خبری 
( این الیحه خبر داد21( و )9(، )6(، )3های )به ماده . 

( الیحه15زیست برای پلمب واحدهای تولیدی در ماده )اختیار فراقانونی سازمان محیط  
صنعت و کشاورزی( و نمایندگان مجلس و کارشناسان ترین ایرادات الیحه که موردانتقاد واحدهای تولیدی )اعم از اما یکی از مهم

زیست و یا سالمت را با که آلودگی ایجادشده، محیطدرصورتی»( آن است. در این ماده آمده است: 15قرارگرفته مربوط به ماده )
نده که موجب آلودگی زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آالیوضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط

گانه "تشخیص"، "صدور حکم" و "اجرای حکم جزایی" جهت به عبارتی در ماده مذکور اختیارات سه«. شود اقدام خواهد نمودمی
زیست اعطا شده است. در همین خصوص پویان طور غیرقانونی به سازمان حفاظت محیطتوقف فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی به

و  ( 36، )(3۴با اصل ) اقتصادی، الیحه حفاظت از خاک را مغایرمرتضوی کارشناس  اصل »قانون اساسی دانست و گفت:  (156)

داند. از سوی دیگر طبق اصل را حق مسلم هر فرد می صالح هایدادگاه ( قانون اساسی دادخواهی و رجوع به34) قانون  (36)

موجب قانون باشددادگاه صالح و بهاساسی"حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق  ". 
کند و هم اجرا دهد، هم حکم صادر میزیست هم تشخیص میالیحه مذکور سازمان حفاظت محیط( 15در تبصره ماده )که درحالی

156از سوی دیگر طبق اصل )»کند! وی ادامه داد: می ، قانون اساسی "رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات (

کند" جزء وظایف "قوه وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میحل
زیست اعطا شده استقضائیه" است، ولی ماده مذکور اختیار توقف تولید به سازمان حفاظت محیط !» 

» باره گفت: ندگان اتاق تهران نیز شد و این کارآفرین حوزه معدن درایناین موضوع منجر به انتقاد فلایر مستوفی، عضو هیئت نمای
زیست تصمیم گرفته شود که در معدن بسته اگر بدون اینکه حکم قضایی وجود داشته باشد و به تشخیص یک کارشناسی از محیط

ت وجود دارد و یا به دلیل فسادی که زیسشود، مشکالت متعددی پیرو آن به وجود خواهد آمد. چراکه احتمال خطای کارشناس محیط
کنند هم فقط برای معدن دار، بلکه برای کارگرها و پرسنلی که در آن معدن کار میهست ممکن است حق پایمال شود و بعد اینجا نه

شودگرفتاری ایجاد می .» 
اسی الیحه حفاظت از خاک گفت: نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به اشکاالت اس

ساز فساد است. چرا سازمان حفاظت درستی مشخص نشده است و قانون شدن آن زمینههای مرتبط بهدر این الیحه وظایف دستگاه»
زیست باید بدون حکم قضائی واحدهای تولیدی را پلمپ کند، مگر در قانون مراحل رسیدگی مشخص نشده است؟محیط !» 
( الیحه حفاظت از خاک با اسناد باالدستی15) های مادهمغایرت  
دهد عالوه بر ابهامات مورداشاره شورای محترم نگهبان، متن الیحه مصوبه مجلس شورای اسالمی، دارای ها نشان میبررسی
بروز فساد اداری و سازی برای تواند ضمن زمینهها میاصالح آنهایی با اسناد باالدستی و ابهامات دیگری نیز هست که عدممغایرت

وکار را نیز مختل کندزیست؛ فرآیند تولید و کسبآسیب به محیط . 
های این الیحه با قانون اساسی سخن گفته بود در تر در مورد مغایرتدر همین زمینه، پویان مرتضوی کارشناس اقتصادی که پیش

ور، اختیار توقف فعالیت واحد تولیدی به سازمان حفاظت ( الیحه مذک15در تبصره ماده )»گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: 
-( سیاست5که: بند )زیست نیز مشخص نشده است. درحالیکننده میزان خسارت وارده به محیطزیست اعطا شده و مرجع تعیینمحیط

"های کلی قضایی بر  و اصالح قوانین و  قضایی قضاییه با تعریف ماهیت در قوه قضایی تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت

های کلی قضایی بر ( سیاست7ها و تظلمات" و بند )به همه دادخواهی قضایی مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی
1سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی]"یکسان تأکید دارند، که این ماده در مغایرت با این دو بند از  "[

لی استهای کسیاست .» 
بندیجمع  

های اقتصادی، نقش اساسی در استقرار و رشد جوامع بشری و نیز سایر عنوان منبع طبیعی، سرمایه ملی و بستر فعالیتخاک به
مخلوقات دارد. در همین راستا، حفظ و نگهداری از آن امری الزامی است. اما رویکرد قالب در الیحه حفاظت از خاک بشدت بخشی 

های اقتصادی کشور استوجه به اثرات آن در سایر بخشنگر و بدون ت های کشاورزی، صنعتی و معدنی بدون جلوگیری از فعالیت .

های از بخشی نگری در این الیحه استمعرفی ضابطه ایجابی شفاف، نمونه . 
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ر اگر تبدیل به قانون شود، زیست در مواجه با واحدهای متخلف تولیدی، الیحه مذکوبه دلیل رویکرد سلبی سازمان حفاظت از محیط
اکنون عمده این واحدها در شرایط جنگ اقتصادی با ادامه فعالیت ساز بروز فساد و مشکالت متعدد برای واحدهای تولیدی که همزمینه

الیحه پردازند ایجاد خواهد کرد. بنابراین ضروری است در این مرحله از رسیدگی به خود صرفاً به حفظ سرمایه اولیه واحدها می
( این الیحه با اسناد باالدستی دارد از جایگاه ویژه خود برای 15هایی که ماده )فوق، مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مغایرت

 اصالح این ماده ورود نماید

 
 لینک خبر 
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 خاک 
 خبرگزاری فارس – 15/10/1397تاریخ : 

وری آب و خاک های کشاورزی مانعی برای ارتقای بهرهعدم ساماندهی و توانمندسازی تشکل  
های کشاورزی توسط وزارت جهاد مانعی برنامه و بودجه تأکید شده، عدم ایجاد و ساماندهی و توانمندسازی تشکلدر گزارش سازمان 

وری آب و خاک بوده استبرای ارتقای بهره .  
های کلی اقتصاد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست

درصد در  95ی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت کشاورزی، زراعی، دامی و آبزی به میزان مقاومت
پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصوالت دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، 

وری آب و خاک کشاورزی اقدام کندادرات و ارتقای بهرههای تولید و توسعه صتقویت و تکمیل زنجیره . 
زراعی، نژادی و بهبر اساس این قانون وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه تابعه باید توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به

صدم اسب  12نی کردن ساالنه حداقل تولید و تأمین و به کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشی
  .بخار در هکتار را در اولویت قرار دهد

شامل عملیات کشاورزی حفاظتی  96سازمان برنامه و بودجه گزارش داده که اقدامات صورت گرفته توسط معاونت زراعت در سال 
بنیان در تولید های دانشتوان شرکتگیری از هکتار و بهره 250هزار و  201هزار هکتار، کشت نشایی در سطح  170در سطح 

 .ارقام مقاوم به خشکی و ارقام جدید داخلی و وارداتی برای افزایش ظرفیت تولید در مزارع انجام یافته است
معادل  96همچنین در خصوص خوداتکایی در تولید بذر، میزان تولید ارقام مختلف بذر در سال  تن است. در  477هزار و  587

میلیارد لایر تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی جذب  9381یب مکانیزاسیون و ماشینی کردن مبلغ خصوص افزایش ضر
دستگاه ادوات و تجهیزات کشاورزی تأمین شده است  360هزار و  14دستگاه انواع تراکتور و کمباین و حدود  286هزار و  10و 

صدم درصد اسب بخار در هکتار شده است 11ن که همه اینها باعث افزایش ضریب مکانیزاسیون به میزا . 
در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است که از عواملی که باعث عدم تحقق کامل برنامه شده نبود ایجاد و ساماندهی و 

وری آب و خاک بوده استهای کشاورزی در راستای ارتقای بهرهتوانمندسازی تشکل .  
 لینک خبر 
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 خرما
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس – 19/10/1397:  تاریخ

درصدی عرضه گندم در بورس  18شود/ رشد قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی می  
 96سازمان برنامه و بودجه گزارش داد وزارت جهاد کشاورزی برنامه جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را در سال 

زیادی را از دوش دولت برداشتبرای محصوالت جو و ذرت انجام داد و بار مالی  .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برای 

ریزی جهت جایگزینی تدریجی سیاست قیمت کاهش التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی نوشته است این وزارتخانه برنامه
استان به صورت پایلوت اجرا  4)جو و ذرت دامی( تنها در  95ای خرید تضمینی و انتخاب محصوالت پیشرو در سال تضمینی به ج

  .شد
به صورت کشوری به طوری که حجم معامالت جو در بازار بورس تحت  96این وزارتخانه پیگیری و اجرای این سیاست در سال 

نسبت به سال  96درصد در سال  114سیاست قیمت تضمینی بیش از  افزایش یافته است که طبعاً بار مالی دولت را به صورت  95

ه صورت تقریباً مشابه در مورد ذرت دامی نیز اتفاق افتاده استقابل توجهی کاهش داده است. این تغییرات ب .  
در گزارش سازمان بودجه آمده است که وزارت جهاد کشاورزی ورود معامالت گندم به صورت محدود در بازار بورس کاالهای 

رس کاالی ایران برای مشارکت انجام داد که در نتیجه این اقدامات در جهت توسعه استفاده از ظرفیت بازار بو 96ایران در سال 
درصدی  18رشد  95نسبت به سال  96بخش خصوصی و با هدف حمایت از کاالی ایرانی محصوالت مختلف در بازار بورس سال 

دهدرا نشان می . 
مچنین ها را انجام داده است. ههمچنین وزارت جهاد رصد و پایش ذخایر موجودی را به صورت مداوم و اقدام الزم برای رفع کسری

ای با قیمت های زنجیرههای واردکننده گوشت گوسفندی هماهنگی و توزیع کاالهای حساس در فروشگاهنظارت بر توزیع شرکت
  .مصوب ستاد تنظیم بازار را عملی کرده است

 محصول به منظور تسریع در پرداخت بهای ریزی خرید صد هزار تن شکر از کارخانجات چغندرقندوزارت جهاد برنامه
خریداری شده از کشاورزان تا پایان سال  چغندرقند   .را انجام داده است 96

سازی، حفظ و نگهداری کاالهای اساسی در گزارش سازمان برنامه و بودجه اشاره شده است که ذخیره برنج، روغن خام و شکر )

ده استبو 96خام( در انبارهای تحت پوشش سراسر کشور از جمله اقدامات وزارت جهاد در سال  . 
برنامه ششم توسعه وزارت جهاد مکلف شده بود به منظور کاهش التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی و کاهش  32در ماده 

نوسان غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد 
های ازار و تأمین ذخایر محصوالت راهبردی، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکتهای تنظیم باستفاده در سیاست

دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد بر اساس برآوردهای ماهانه، فصلی و 
ب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ساالنه، عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصوالت نسبت به اتخاذ موقعیت مناس

بر روی هر یک از  84/09/01ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  24ابزارهای مالی موضوع بند 
های مشمول این بند در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کنددارایی . 

 لینک خبر   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971018001130/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://www.farsnews.com/news/13971018001130/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 خشکسالی
 خبرگزاری فارس – 15/10/1397تاریخ : 

آبی است انتقال کشاورزی از فضای باز به گلخانه راه مبارزه با کم  
ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت کشاورزی با تاکید بر اینکه برنامههای رئیس مؤسسه پژوهش

آبی استآبی است، گفت: انتقال کشاورزی از فضای باز به گلخانه راه مبارزه با کمای راه مبارزه با کمهای نوین و قطرهآبیاری .  
ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه های برنامهرئیس مؤسسه پژوهش به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محسن رفعتی

های تجدید پذیر با تاکید بر اینکه اساسا طرفدار توسعه روستایی وابسته به وزارت کشاورزی در نشست تخصصی آب و انرژی
م فرصت و بستری مناسب سال است عضو کمیته ملی توسعه پایدار است، گفت: در حال حاضر تغییر اقلی 10های پاک است و انرژی

برای تولید انرژی پاک فراهم کردند، چرا که با وجود تغییر اقلیم میزان نزوالت جوی کاهش پیدا کرده و یا بارش برف به باران تغییر 
 .پیدا کرده است

توان از ورده است که میوی افزود: این تغییر اقلیم اگرچه رخ داده اما میزان ساعات آفتابی بیشتر شده و فرصت و بستری را فراهم آ
های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی بهره بردآن به منظور تولید هر چه بیشتر انرژی . 

خودکفایی وتوسعه کشاورزی در کشور است اما حامی تولید انرژی پاک و رفعتی گفت: رسالت اصلی ما اگرچه تامین امنیت غذایی،
های نوین استها و تکنولوژیله کم آبی راهکار ما استفاده و جایگزینی روشتجدیدپذیر در کشور هستیم.پس در خصوص مسئ . 

ای این مسئله را پشت سر های نوین و قطرهکنیم با انتقال کشاورزی از فضای باز به گلخانه و آبیاریوی با بیان اینکه تالش می
گیرد، در حالی که در دنیا مورد استفاده قرار می درصد آب کشور توسط بخش کشاورزی 93گفت: طبق آمار وزارت نیرو   بگذاریم،

درصد آب به کشاورزی اختصاص یافته است 70بر طبق آمار  . 
 763شود مبنای صحیحی ندارد، چرا که ما در کشور درصد آب کشور که در کشاورزی مصرف می 93وی افزود: آمار مصرف 

توانیم میزان برداشت آب را اندازه بگیریم، ال این است که وقتی نمیهزار مورد آن غیرمجاز است. حال سؤ 380هزار چاه داریم که 
توانیم برای مصرف آب کشاورزی درصد تعیین کنیمچگونه می . 

های ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت کشاورزی افزود: توسعه انرژیهای برنامهمدیر مؤسسه پژوهش
میلیون جمعیت روستایی و  20رسد، تامین برق مورد نیاز ه روستایی موثر باشد، چرا که به نظر میتواند در برنامه توسعپاک می

های تجدیدپذیر راهکاری کارآمد و مناسب با فضا و بستر آن مناطق بوده و از های عشایری از طریق توسعه انرژیگاهحتی سکونت
بودرسانی زیست محیطی بسیار قابل توجه خواهد نظر عدم آسیب . 

 
 لینک خبر 
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 زعفران
 ایرنا  – 17/10/1397تاریخ : 

برابری قیمت زعفران کفاف هزینه های تولید را نمی دهد ۲رشد   
برابر رشد داشته است اما نایب رییس شورای ملی  2با اینکه بهای هر کیلوگرم زعفران در یک سال اخیر بیش از  -ایرنا -تهران

د را نمی دهدزعفران می گوید قیمت فعلی نیز کفاف هزینه های تمام شده تولی . 

« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد ایرنا افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، نوسان نرخ « غالمرضا میری

میلیون تومان معامله می شود در  10تا  6ارز و افزایش هزینه های تمام شده تولید امسال قیمت هر کیلوگرم زعفران بین 

تومان بود 400هزار تومان تا پنج میلیون و  200حصول بین چهار میلیون و حالی که سال گذشته قیمت این م . 
برابری نرخ تولید،  2وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت زعفران است، اظهار داشت: با وجود افزایش 

 .بهای این محصول با توجه به افزایش هزینه های تمام شده تولید، منطقی نیست
 700تا  500کیلوگرم گل برای هر کارگر بین  100رد: سال گذشته نرخ پاکسازی هر کیلوگرم زعفران از وی اضافه ک

هزار تومان است 20تا  15تومان بود اما اکنون دستمزد کارگری روزانه برای پاک کردن هر کیلوگرم زعفران بین  . 
« میلیون تومان می شود؛  2تا  1.5فتی ماهانه بین کیلوگرم زعفران پاک می کند که مبلغ دریا 3هر کارگر روزانه حداقل 

 «.این تنها هزینه کارگری بابت پاکسازی زعفران است
تن زعفران در  400تا  380رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت: وزارت جهادکشاورزی پیش بینی کرده امسال 

هزار هکتار از اراضی  121سطح   .استان کشور تولید شود 23
ری اینکه ایران به دلیل میزان تولید همچنان رتبه نخست تولید و صادرات زعفران را در جهان دارد، افزودوی با یادآو : 

درصد رشد داشته است که از لحاظ  46صادرات زعفران ایرانی از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 .ارزشی مبلغ قابل توجهی خواهد بود
دالر معامله می شود و امیدواریم با توجه  1400تا  600کیلوگرم زعفران در بازارهای جهانی بین میری گفت: قیمت هر 

دالر، صادرات این محصول افزایش مطلوبی پیدا کند 1070دالر به  1450به تعدیل نرخ پایه زعفران از  . 
سان نرخ ارز، برخی از خریداران نایب رییس شورای ملی زعفران تصریح کرد: البته به دلیل شرایط اقتصادی فعلی و نو

 .زعفران مبادالت ریالی انجام می دهند
وی سرانه مصرف ماهانه زعفران را بین سه تا پنج دانست و گفت: پیش از این سرانه مصرف زعفران برای هر ایرانی 

ل شده استبرابری بهای این محصول سبب کاهش مصرف داخلی این محصو2کمتر از یک گرم بوده که افزایش بیش از  . 
البته ایرانی ها اغلب زعفران را به عنوان یک کاالی لوکس و فانتزی برای تزئین غذا استفاده می کنند  :میری اضافه کرد

در حالی که این گیاه دارویی مصارف خاصی برای کنترل برخی بیماری ها دارد و الزم است به عنوان یک کشور تولید 

لی آن را نیز افزایش دهیمکننده این محصول بتوانیم مصرف داخ . 
تن در سال رسیده است در حالی که در  300به گزارش ایرنا، در سال های اخیر ظرفیت تولید زعفران در ایران بیش از 

تن در سال بود 30میزان تولید این محصول  1368سال  . 
ی شودتن از زعفران تولیدی به مصرف داخلی می رسد و بقیه به کشورها هدف صادر م 80حدود  . 

پارسال قیمت زعفران به شدت کاهش یافت و به کمتر از سه میلیون تومان برای هر کیلوگرم رسید تا جایی که سازمان 
تن زعفران را در  67مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از وزارت جهادکشاورزی در قالب خرید حمایتی نزدیک به 

معمولی خریداری کردگریدهای نگین، شبه نگین، پوشال مرغوب و پوشال  . 
به مدرن سازی بازار زعفران )بازار فیزیکی، گواهی  1396 - 97سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال زراعی 

های دفتر زنیای که براساس گمانهسپرده کاالیی و بازار بورس آتی( و استانداردسازی محصول دست زد؛ به گونه

میلیون دالر زعفران به بازارهای بین  352ران به ارزش تخمینی بیش از تن زعف 250بازرگانی این سازمان، بیش از 

دالر صادر شده است 1300دالر و حداکثر  970المللی با متوسط قیمت کیلویی حداقل  . 
 لینک خبر 
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 19/10/1397تاریخ : 

  ضرورت ثبات منصفانه قیمت زعفران در بازار
شیرزاد گفت: ما متعهد به ثبات منصفانه قیمت محصول زعفران در بازارها و کمک به زعفران کاران خرده پای معیشتی در مناطق 

  .کم برخوردار هستیم
، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در حاشیه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های ارزش کشاورزی با محوریت زعفران اظهار کردهای تخصصی محصولی زنجیرهنشست تعاونی ن سازمان مرکزی تعاو :

روستایی کشور با شروع فصل برداشت زعفران در سال جاری و رصد بازار متوجه شد که قیمت گل روند صعودی خوبی داشته 
ها در بازار، قیمت زعفران ظرف مدت کوتاهی با شیب است. اما متاسفانه در همین ایام با ورود عوامل واسطه و سودجو و تبانی آن

با ورود شبکه تعاون روستائی استان خراسان رضوی و اتحادیه ملی باغداران به بازار زعفران و کاهنده روبرو شد و در همین راستا 
مرکز خرید فعال درفصل برداشت و خرید و فروش بیش از  17تن زعفران خشک( با  8تن گل زعفران )معادل  800خرید بیش از 

و نیم تن زعفران که توسط اتحادیه تعاونی تولید انجام گردید، تعادل نسبی تاحد نسبتاً قابل قبولی در بازار ایجاد و از روند نزولی  ۴
 .قیمت زعفران دربازار تا حد زیادی جلوگیری کردیم

 3های روستائی استان به ظرفیت اونیهای تعاونی روستائی و اتحادیه تعوی افزود: ازسوی دیگر با پیگیری انجام شده توسط اتحادیه
تن درحال پیگیری بوده که در صورت تکمیل و  3تن تایید و مراحل نهایی اجرائی انبار اتحادیه تعاونی تولید استان نیز به ظرفیت 

ن خواهدشد. ت 13های بورس استان با احتساب ظرفیت شرکت زرین زعفران مشرق زمین بالغ بر ها کل ظرفیت انبارتایید این انبار
/ 7/ 16 ها در تاریخهای اختیار معامله زعفران نگین و پوشال و مشخصات قرارداد مربوط به آنالبته تصویب و راه اندازی قرارداد

توسط بورس کاال موفقیت بزرگی برای بازار زعفران بود 97 . 
استان برای حضور در این بازار  30ید استانی، حداقل های روستایی و تولشیرزاد ادامه داد: این سازمان بدنبال تشویق کلیه تعاونی 

و آماده است تا به عنوان بازوی اجرایی بورس در حوزه ترویج این نوع از معامالت در جامعه کشاورزان همکاری کند کما اینکه 
بورسی برای کشاورزان های های آموزشی متعددی در ارتباط با اختیار معامله و نقش آن در کاهش ریسک و آموزهتاکنون کارگاه

ها برگزار کرده ایمهای تولید در درون سازمان و در استانها و تعاونیشبکه و مدیران عامل اتحادیه . 
میلیارد لایر ضمانت نامه  7۴وی در ادامه افزود: برای بازگشائی نماد سپرده کاالئی، نیز اتحادیه تعاون روستائی استان از مبلغ 

میلیارد لایر چک بعنوان  220میلیارد لایر ضمانت نامه بانکی به انضمام  ۴۴بورس کاال تاکنون مبلغ  بانکی درخواست شده توسط
ها و تالش مجّدانه انجام شده توسط سازمان تعاون استان در دو سه ماهه اخیر نماد تضمین به بورس کاال ارائه کرده که با پیگیری

تن مجدداً بازگشائی و  3با ظرفیت  97/  10/ 12  کیلوگرم فعال بوده از تاریخ 0011با ظرفیت  96سپرده کاالئی اتحادیه که درسال 
کنندکشاورزان استان برای تحویل زعفران خودبه این انبار مراجعه می . 

تواند این مقام مسئول ادامه داد: در روش سپرده کاالئی هرشخص حقیقی و یا حقوقی با اخذ کد بورس اوراق بهادار )سهام( می
ران خود را بدون واسطه به انبار پذیرش شده از سوی بورس عرضه و در صورت تایید خصوصیات فیزیکی و شیمائی زعفران زعف

توسط آزمایشگاه معتبر، رسید انبار به نام صاحب کاال صادر و پس از یک روز کاری نیز گواهی سپرده کاال برای آن صادر می 
تواند با پرداخت هزینه انبارداری زعفران خود را در انبار بورس ه در برگه سهام میگردد. دارنده این گواهی تا زمان تعیین شد

تواند زعفران خود را به فروش برساندنگهداری ویا هر زمان که اراده کند با مراجعه به کارگزاری می . 
ذ ضمانت نامه بانکی و محدودیت مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود: با عنایت به رفع مشکالت موجود برای اخ

تن،  10تن به  3های بورس از منابع مالی موجود در شبکه و تسهیل روند اخذ تضامین الزم توسط بورس و افزایش ظرفیت انبار
تواند با دخالت موثر در بازار زعفران، ضمن ایجاد تعادل نسبی و جلوگیری از شبکه تعاون روستائی استان خراسان رضوی می

های جدید ایجاد شده درحوزه زعفران نظیر سپرده کاال و رات غیرمعمول در بازار از یک سو و آشنا کردن کشاورزان به بازارتغیی
معامالت آتی از سوی دیگر با فروش زعفران به باالترین قیمت توسط خود کشاورز و بهره مندی ازسود واقعی زعفران، بدون نیاز 

عفران انتظارات الزم ازشبکه در تنظیم بازار زعفران را برآورده سازدبه حضور مستقیم دولت در بازار ز . 
ها تحمیل ها هزینه سنگینی را به اتحادیهها باالست و بیمه نامه انباربه گفته این مقام مسئول، بنده معتقدم تضامین درخواستی از انبار

 .مسئله وثایق نیز از جمله مشکالت قابل توجه است .می کند
وی، بورس باید سعی کند تا میزان وثایق را در مورد انبارداری بخش کشاورزی تعدیل کند. در حال حاضر تجهیز منابع مالی به گفته 

تر در بازار زعفران به کمک شبکه تعاون روستایی کشور در مرحله نهایی استالزم برای ورود گسترده . 
هزار زعفران کار، میزان تولید زعفران بیش  38بی هم با وجود حدود معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در استان خراسان جنو

ها، نوسازی اراضی، سرما و شوری آب در افت برداشت زعفران مؤثر بوده، اما در تن گزارش شده است که میزان بارندگی 55از 
لید زعفران استان( توسط اتحادیه راستای خرید توافقی این محصول، یک مرکز خرید توافقی زعفران در شهرستان قائنات )قطب تو
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ها و جرائد اطالع رسانی الزم به کشاورزان استان ارائه گردید و علی تعاون روستایی این شهرستان راه اندازی شد و از طریق رسانه
درصد محصول زعفران در سطح  80رغم عدم تمایل کشاورزان استان به فروش محصول زعفران در قالب گل و فروش بیش از 

کیلوگل زعفران  200تان بصورت دسته که در دستورالعمل خرید زعفران، این موضوع پیش بینی نگردیده بود، میزان بیش از اس
 .توسط مرکز خرید اتحادیه تعاون روستایی شهرستان قائنات خریداری شد

را در صورت تأمین منابع مالی در  ها آمادگی بیشتری نیز جهت خرید توافقی زعفرانهای این استانوی یادآوری کرد: البته تشکل
های تحت پوشش این سازمان به منظور انجام خرید توافقی قالب تسهیالت دارند و با توجه به بنیه مالی پائین و عدم نقدینگی تشکل

ای ها از سوی نمایندگان محترم مجلس هر دو استان جهت اخذ تسهیالت و کمک به سازمان تعاون روستایی کشور در راستتالش
 .تثبیت قیمت زعفران همچنان ادامه دارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر متوسط قیمت خرید زعفران در سطح این دو استان عبارت است از قیمت سوپر 
یون و پانصد میل 9میلیون تا  9میلیون و پانصد هزار تومان، قیمت نگین از قرار هر کیلو  11میلیون تا  10نگین از قرار هر کیلو 

میلیون  8میلیون و ششصد هزار تومان، قیمت پوشال مرغوب از قرار هر کیلو  8هزار تومان، قیمت سر گل از قرار هر کیلو 
میلیون و  6میلیون و هشتصد هزار تومان و قیمت دسته از قرار هر کیلو  7میلیون تا  7تومان، قیمت پوشال معمولی از قرار کیلو 

تر های منصفانهگردد که با مداخله گری هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی بدنبال قیمتدر بازار معامله میپانصد هزار تومان، 
ها شناسایی شده اند و به زودی با قدرت و منابع بیشتری تر محصول زعفران باشیم. طی ماه گذشته مراکز خرید و آزمایشگاهو عادالنه

میدان خواهیم شدبا استفاده از تجربه سال قبل وارد  . 
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به ایام تعطیالت کریسمس و ژانویه و مشکالت مترتبه بر پیمان سپاری ارزی بازار 
صادراتی بیشتر نظاره گر تحوالت آتی است و اینکه معموال در سه ماه پایانی سال، بازار داخلی زعفران راکد و خرید و فروش 

در دستور   پذیرد. سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، خرید و فروش توافقی محصول زعفران راصورت میکمتری در بازار 
کار خود قرار داده است و سعی دارد که با آرامی و بدون تنش وارد بازار زعفران شود. اما به نظر من این پدیده گذرا و مقطعی است 

ا داغ خواهد کردو نرخ ارز در آتیه قطعا بازار خارجی زعفران ر . 
های انجام شده در وی ادامه داد: خرید توافقی زعفران هم روشی است که درمسیر قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد و پیش بینی

طرح جامع ساماندهی خرید و فروش محصوالت کشاورزی )نوع، ارزش هر کیلوگرم و مقدار وزنی معین شده( بر اساس 
گردد ضمناهر نوع محصول مابین صورت پذیرفته و اقدام به خرید و فروش انواع محصول زعفران می های تنظیم شده فیقرارداد

های خاص خود بوده و رعایت آن برای هر محصول الزامی استزعفران دارای استاندارد . 
ورت پذیرفته و مجموع ص  شیرزاد ادامه داد: این عملیات درقالب "طرح جامع ساماندهی خرید و فروش محصوالت کشاورزی توافقی

های زیر مجموعه این فرآیند براساس مفاد طرح مذکور پیش بینی و تعیین گردیده و این طرح با مسئولیت نظارت و امور و فعالیت
ز پذیرد که هم اکنون نیها انجام میهای کشور در کل استانهای تعاونیها وشبکههای ذیربط و با اجرای عملیاتی اتحادیهکنترل واحد

کند های روستائی کشور بصورت عملی این طرح را درباب محصول زعفران در دو استان مذکور اجرا میها و شبکه تعاونیاتحادیه
های ملی تزریق کرده ایم و با تجهیز منابع بانکی جدید که در مراحل پایانی در هر حال حاضر منابع مالی قابل توجهی را به اتحادیه

ی کنیم با حجم خرید بیشتری در این دو استان وارد بازار شویم تا به کمک مکانیزم عرضه بورسی با روش خویش قرار دارد سعی م
اعتباری اقدام به فروش کنیم -نقدی . 

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان تصریح کرد: به نظر من زمان تاسیس صندوق کاالیی زعفران با کمک بورس 
دهد؛ البته همه های خصوصی فرا رسید متاسفانه بانک کشاورزی تمایل جدی برای ورود در این حوزه نشان نمیو تعدادی از بانک

های تعهدات ارزی زعفران برداشته و قاچاق ها محدودیتها باید تالش کنیم که جهت سهولت صادرات، به موازات این خریددستگاه
های همسایه، وارد فضای کاذب رقابتی با کشورمان در این م تا برخی از کشورزعفران به موازات آن کنترل شود و نباید بگذاری

 .حوزه شوند من اطمینان دارم، به عنوان یک فرصت، نوسانات نرخ ارز به نفع بازار آتی زعفران رقم خواهد خورد
 نک خبر لی
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 شیالت
 ایرنا  – 19/10/1397تاریخ : 

تن ماهی در گیالن 4۰صید کم سابقه   
تن ماهی کفال طی یک نوبت پره کشی از آبهای  40سابقه معاون صید و بنادر ماهی گیری گیالن از صید انبوه و کم  -ایرنا-رشت

 .ساحلی خزر در رودسر خبر داد
دی ماه در آخرین مرحله پره کشی توسط شرکت تعاونی  18اکبر ایلدرم روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 

ب صید شدش 11متری از ساعت شش عصر تا  15تن ماهی کفال در عمق  40پره انصاری  .  
کیلو صید در  180وی با اشاره به این که چنین صیدی کم سابقه است خاطرنشان کرد: هر پره کشی در سال جاری به طور میانگین 

 .بر داشت
تن صید شده است 40تن بود که بعد از توزین نهایی با خوشحالی متوجه شدند که مقدار  30ایلدرم تصریح کرد: برآورد اولیه   . 

مهر 20عضو دارد که از ابتدای صید )  50و بنادر ماهی گیری گیالن یاداور شد:این شرکت تعاونی  معاون صید تاکنون بیشتر از  (

تن صید نداشتند 12 .  
میلیون تومان درآمد ناخالص فروش داشته است 600ایلدرم اظهار داشت : این مقدار صید انجام شده افزون بر  . 

ای دی ماه تا نیمه های بهمن ماه توضیح دادوی با اشاره به چله خشکی از ابتد معموال در این ایام ماهی سفید به دلیل سرمای آب به  :

اعماق مهاجرت می کند و بیشتر صید را کفال ماهیان تشکیل می دهند که به صورت گله ای در نزدیک ساحل می گردند و بر حسب 
 .اتفاق به تور این ماهی گیران افتادند

ماهی گیری گیالن گفت : سه گونه کفال در سالهای گذشته به دریای خزر پیوند زده شده که از این سه گونه دو  معاون صید و بنادر
 . گونه کفال طالیی و پوزه باریک باقی مانده که کفال طالیی بیشترین صید ماهی گیران گیالن را تشکیل می دهد

مولدین این ماهی را از دریای سیاه  1930ی دهد یاداور شد:روسها سال وی با بیان این که کفال که در دریا بازسازی طبیعی انجام م
 .وارد خزر کردند

تن صید صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل  85ایلدرم اظهار داشت: از ابتدای فصل صید تاکنون در مجموع یکهزار و 
درصد افزایش داشتیم 60  . 

در شمال کشور است. صید ماهی به روش پره در گیالن )به استثنای شمال غرب  به گزارش ایرنا، گیالن از کانون های صیادی
فروردین انجام می شود.مهلت صید ماهیان استخوانی در گیالن به استثنای معدودی از صیدگاه های  20مهر تا  20گیالن ( معموال از 

 . شمال غرب استان از بیستم مهرماه تا بیستم فروردین ماه است
کیلومتر آب های ساحلی خزر در محدوده گیالن از آستارا تا چابکسر به این حرفه  300صیاد در  700سه هزار و  در حال حاضر
 .اشتغال دارند

 14روش صید پره، شیوه ای است که در آن تور آماده به کمک یک کرجی بصورت نیم دایره در فاصله مشخصی از ساحل دریا ) 
تکه پره به هم دوخته شده، تشکیل شده است. کار کشیدن تور در گذشته  11مورد استفاده از  متری عمق دریا ( ریخته می شود . تور

 .توسط نیروی انسانی و در حال حاضر با بهره گیری از نیروی تراکتور و وینچ انجام می شود
صید می شود، حاصل تکثیر و  درصد ماهیانی که هم اکنون در استان های گیالن ، مازندران و گلستان95به گفته کارشناسان بیش از 

 .رهاسازی مراکز بازسازی ذخایر سازمان شیالت است
 لینک خبر
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس – 16/10/1397تاریخ : 

کیلو طال به فروش رسید  7۰یک ماهی تن در ژاپن با قیمتی معادل   
کیلو طالست 70میلیون دالر به فروش رسید که معادل قیمت  3.1یک ماهی تن باله آبی در ژاپن با قیمت  .  

که در زمینه معامله شیالت فعالیت  ، یک شرکت ژاپنیراشاتودی الملل خبرگزاری فارس به نقل ازگروه اقتصاد بینبه گزارش 
شودمیلیون دالر خرید که در نوع خود یک رکورد محسوب می 3.1آبی را با قیمت  کند، یک ماهی تن بالهمی .  

ترین ماهی قیمتروز گذشته گران شود،ای سوشی زانمایی محسوب میهای زنجیرهکیوشی کیمورا که شرکت مادر فروشگاه شرکت
خرید جهان را از حراجی .  

کیلو طال پول داد 70کیلوگرمی معادل  278شرکت کیوشی کیمورا برای خرید این ماهی  شمال ژاپن صید شده  هایاین ماهی در آب .

شده به این ماهی معادل قیمت سه آپارتمان سه خوابه در منهتن نیویورک است اما شرکت خریدار اعالم بود. اگرچه قیمت پرداخت
خواهد آن را به مشتریان عرضه کندکرده که این ماهی ارزش این پول را داشته؛ چراکه می . 

کردم اما امیدوارم تازه و خوشمزه بخرم. قیمت بیشتر از آن چیزی بود که فکر می من توانستم یک ماهی تن مالک این شرکت گفت:
 .مشتریان ما از این ماهی تن عالی لذت ببرند

 222سال پیش برای یک تن باله آبی  6کیموراست؛ چراکه بیشترین قیمت برای یک ماهی نیز دست همین شرکت  رکورد قبلی
میلیون دالر پرداخت کرده بود 1.8کیلوگرمی  .  

 لینک خبر 
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 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 16/10/1397تاریخ : 

  ناکارآمدی سیستم توزیع، ماهی را گران کرد
های مسئول عامل اصلی گرانی ماهی یک مقام مسئول گفت: ناکارآمدی سیستم توزیع و عرضه آبزیان در کنار نبود نظارت دستگاه 

  .در بازار به شمار می رود
صنعت،تجارت و کشاورزیارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

درصدی قیمت ماهی در بازار خبر داد و گفت: اگرچه از دید تولیدکنندگان نوسانی  50، از افزایش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های در قیمت ماهی وجود ندارد، اما از دید مصرف کنندگان به سبب سودجویی دالالن و عوامل واسطه در بازار، قیمت ماهی طی ماه

شد چشمگیری داشته استاخیر در بازار ر . 
هزار تومان فاصله دارد، از این رو مسئوالن باید درباره چرایی  10وی افزود: با توجه به آنکه قیمت ماهی از مزرعه تا سفره حداقل 

 .این افزایش قیمت پاسخگو باشند
یع در سیستم کشور به ویژه در بحث قاسمی با انتقاد از این مسئله که سیستم توزیع و عرضه ناکارآمد است، بیان کرد: نظام توز

های مسئول بر این موضوع دامن زده استشیالت با مشکالت متعددی روبروست که نبود نظارت دستگاه . 
هزار تومان 36فرصت طلبی دالالن دلیل اصلی نوسان قیمت ماهی/قیمت هر کیلو قزل آال  :بیشتر بخوانید  

درصد است، اما سازمان شیالت به  60تا  30ها و دالالن در این نظام توزیع واسطه این مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه سود
 .عنوان متولی امر خود را کنار کشیده است

های اخیر ارتباطی به کمبود تولید ماهی ندارند، افزود: براساس آمار شیالت، تولید آبزیان نسبت به مدت وی با اشاره به اینکه گرانی
توان به کمبود تولید ربط دادهای اخیر را نمییش یافته، درحالیکه از دیدگاه ما تفاوتی نداشته است، بنابراین گرانیمشابه سال قبل افزا . 

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به اینکه نگرانی از حیث کمبود تولید وجود ندارد، گفت: این در حالی 
یم به سبب مشکالت نظام توزیع، قیمت آبزیان با نوساناتی در بازار روبروستها تکرار کرده ااست که بار . 

ها واگذار کنند چرا که این امر توانند بر نظام توزیع نظارت داشته باشند، این کار را به اتحادیهها نمیبه گفته قاسمی، اگر سازمان
اندازدها را به خطر میمنافع بسیاری از دالالن و واسطه . 

ها توسط سازمان ها برشمرد و گفت: با اصالح روش واگذاری غرفهها راه کنترل بازار را عرضه مستقیم آبزیان توسط اتحادیهوی تن
میادین میوه و تره بار به تولیدکنندگان و همچنین عرضه منسجم یافته محصول به بازار، دیگر نگرانی از حیث افزایش قیمت و 

 .سودجویی دالالن نخواهیم داشت
دهند، تصریح کرد: براساس های سطح شهر از عرضه میگو تازه خبر مین مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه برخی مغازهای

ترین فاصله به کیلومتری آزاد است، درحالیکه نزدیک 200قوانین سازمان دامپزشکی، حمل و نقل ماهی و میگو تازه، تنها در شعاع 
های ذی ربط نظارت دهد که دستگاهتر است که این امر با توجه به پایان فصل برداشت نشان میکیلوم 800تهران در بحث میگو 
  کافی بر بازار ندارند

 .لینک خبر 
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 شیالت 
 ایرنا  – 18/10/1397تاریخ : 

درصد افزایش یافت ۲4صادرات آبزیان   
ماه ابتدایی امسال در مقایسه با  9رئیس سازمان شیالت ایران گفت: صادرات آبزیان به کشورهای اروپایی و آسیایی در  -ایرنا -سمنان

 .درصد افزایش یافت 24مدت مشابه سال گذشته 
نان در گفت و گو با به گزارش ایرنا، حسن صالحی روز سه شنبه در حاشیه آیین انعقاد تفاهم نامه تکثیر ماهی تیالپیا در سم

به بیش از یک  96هزار تن بود که این رقم در سال  32ظرفیت تولید آبزیان در کشور ساالنه  1357خبرنگاران افزود: در سال 
هزار تن افزایش یافت 200میلیون و  . 

کشور تولید شود که هزار تن آبزیان در  150وی خاطر نشان کرد: براساس برنامه ششم توسعه می باید بیش از یک میلیون و 
 .سازمان شیالت کشور با افزایش تولید از این برنامه جلوتر است

رئیس سازمان شیالت تصریح کرد: پرورش ساالنه یک میلیون تن ماهی در دریا در دستور کار این سازمان قرار دارد و طرح های 
 .مطالعاتی اجرای آن انجام شده است

هزار تن آبزیان از این دست در کشور  30هزار تن و تا پایان سال جاری بیش از  15بخش وی ادامه داد: در سال گذشته در این 
 .تولید می شود

هزار تن بود ،گفت 10بیش از  91صالحی با بیان اینکه پرورش میگو در کشور در سال  در سال جاری تولید این نوع از آبزیان  :

هزار تن افزایش یافت 40در کشور به بیش از  . 
مزرعه تولید ماهی خاویاری در کشور وجود دارد که پیش بینی می شود امسال پنج تن خاویار به نقاط مختلف  116داد:  وی ادامه

 .جهان صادر شود
میلیون دالر به کشورهای مختلف جهان  507هزار تن آبزیان به ارزش  137بیش از  96رئیس سازمان شیالت اضافه کرد: در سال 

 .صادر شد
کیلوگرم در سال است و باید  11ت ایران خاطر نشان کرد: سرانه مصرف ماهی به ازای یک ایرانی در کشور رئیس سازمان شیال

 .برای گنجاندن مصرف ماهی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی بیش از حد موجود تالش کرد
ن کلنگ زنی مرکز تکثیر تیالپیا در به گزارش ایرنا، رئیس سازمان شیالت ایران در سفری یک روزه ضمن عقد تفاهم نامه، در آیی

 .مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی سمنان حضور یافت
میلیارد لایر اعتبار در نظر گرفته شده است و در این واحد ساالنه  50برای راه اندازی مراکز تکثیر تیالپیا در سمنان بیش از 

تن ماهی پرواری تولید می شود 500میلیون قطعه بچه ماهی و 2 . 
هزار بهره بردار در حوزه های  40تن انواع ماهی تولید می شود، در این استان بیش از  50ر استان سمنان ساالنه یکهزار و د

 .مختلف جهادکشاورزی مشغول به فعالیت هستند
 لینک خبر 
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 شیالت 
 ایرنا  – 16/10/1397تاریخ : 

 افزایش مصرف آبزیان در سبد خانوار نیازمند فرهنگ سازی است
مصرف سرانه آبزیان در کشور کمتر از نیمی از میانگین جهانی است که باید برای همگون کردن سبد غذایی خانوار  -ایرنا  -اصفهان

یابدو جایگزینی آبزیان فرهنگ سازی شود تا سالمت جامعه افزایش  . 
به گزارش ایرنا، در جامعه ما فرهنگ و عادات غذایی نادرستی نهادینه شده و متاسفانه مصرف مواد خوراکی خطرناک چندین برابر 

 .مصرف جهانی است و مصرف ماده مقوی به عنوان ماهی کمتر از نیمی از میانگین مصرف جهانی است
ه است زیرا اگر به تغذیه و ایمنی غذایی پرداخته شود مانند این است که در داشتن برنامه غذایی سالم یکی از الزامات امروز جامع

 .آینده خدمات درمانی، خدمات مراقبتی و دیگر هزینه ها از بین می رود
کیلوگرم بوده است،  10کیلوگرم رسید این میزان برای ایران  20به  2016بنابر آمار موجود مصرف سرانه آبزیان در جهان تا سال 

مار مبین عقب ماندگی نسبت به سایر کشورهاستاین آ . 
درصد ترکیب پروتئین حیوانی سبد خانوار باید از نوع آبزیان باشد تا سالمت خانوار و  33این در حالی است که به تاکید کارشناسان 

  .جامعه تضمین شود
رف آبزیان در ایران نسبت به کشورهای برخی از کارشناسان، عواملی از جمله شرایط اقتصادی را عامل پایین بودن سرانه مص

دتوسعه یافته را کنونی می دانند و معتقدند دولتمردان باید به این امر اهتمام ویژه داشته تا امنیت و ایمنی غذایی در کشور رقم زده شو . 
ه سالمت جامعه را رقم بحث امنیت غذایی یکی از مباحث مهم امروز کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است چرا که این مقول

 .زده و جامعه ای سالم را در اختیار انسان ها قرار می دهد
برخی از صاحبنظران بر این باورند جامعه سالم را این گونه می دانند که در هر جامعه ای و در هر سطح از توسعه یافتگی نیازهای 

ت اجتماعی، جسمی و روانی مولفه های یک جامعه سالم اساسی جامعه در شرایط برابر در دسترس همگان قرار بگیرد زیرا سالم
 .است

به این منظور باید در سطح جامعه به ابر پروژه سالمت جامعه و جامعه سالم پرداخته شود به همین دلیل و به گفته صاحبنظران 
ندی اقتصادی، محیط، ضرورت سند جامع استراتژیک برای این موضوع در سطح باالدستی احساس می شود که در این سند رضایتم

 .فرهنگ، امنیت غذایی، زیر ساخت ها، روش زندگی و سالمت آن باید در نظر گرفته شود
کارشناسان 'امنیت غذایی' را دسترسی همه مردم و در تمامی نقاط به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم می دانند که در 

افت غذا، پایداری در دسترسی، موجود بودن غذا برای همگان توجه ویژه ای راستای آن باید به سه نکته از جمله پایداری در دری
 .صورت بگیرد، هزینه های غذایی و در دسترس بودن و کیفیت از جمله زیر مجموعه های امنیت غذایی یک جامعه است

ذایی را شامل می شوند که کشور جهان بیشترین امنیت غ 113کشورهای بلژیک، چین، دانمارک، فرانسه، آلمان و یونان از حدود 

متاسفانه در این راستا نامی از کشور ایران به چشم نمی خورد کشورهای سنگال و ماداگاسکار بیشترین توسعه را در راستای امنیت 
 .غذایی دارند

 
** را در راستای امنیت غذایی دارد 82ایران رتبه   

ان با بیان این که در چنین شرایط دیپلماسی سیاسی، امنیت غذایی رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفه
را از بین  82، ایران رتبه 93استراتژیک است که توجه چندانی به آن نشده است،افزود: براساس آخرین آمار از سال  کشور  125

 .جهان در راستای امنیت غذایی داشته است
نیت غذایی به عنوان یک استراتژی در نظر گرفته شود، گفت : امنیت غذایی با ایمنی حمیدرضا قلمکاری با تاکید بر اینکه باید بحث ام

 .غذایی ارتباط مستقیمی دارد که باید توجه ویژه ای به این مقوله صورت بگیرد
های اقداماتی که برای مصرف سالم مواد غذایی صورت می گیرد ایمنی غذایی نام دارد که هدف از آن به حداقل رساندن بیماری 

ناشی از موادغذایی است،کارشناسان بر این باورند که دسترسی به غذای ایمن رکن اساسی امنیت غذایی است و امنیت و ایمنی غذایی 
 .رابطه ای دوسویه دارند

ی آینده وی با اشاره به تعریف توسعه بیان کرد: توسعه به معنای برآورده کردن نیازهای زمان حال بوده بدون اینکه توانایی نسل ها
 .در برآورده سازی نیازهای اساسی با مخاطره مواجه شود بنابراین باید تمامی اقدامات مبتنی بر توسعه یافتگی به معنای واقعی باشد
اصل برای توسعه پایدار در  17رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: سازمان ملل متحد 

اخص ترین و مهم ترین آن ها امنیت و ایمنی غذایی است که ایران در این زمینه باید تالش کند تا به استاندارد جهانی نظر گرفته که ش
 .دست یابد
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روی یک سکه هستند، بیان کرد: جایگاه خوراک آبزیان در سبد و هزینه خانوار حدود سه  2وی با بیان اینکه بحث تغذیه و اقتصاد 
و ایمنی غذایی پرداخته شود مانند این است که در آینده خدمات درمانی، خدمات مراقبتی و دیگر هزینه ها درصد است اگر به تغذیه 

 .از بین می رود
قلمکاری بیان کرد: آن چه که امروز ضرورت آن احساس می شود، شاخص کیفیت زندگی و افزایش امید به زندگی است، همچنین 

مورد بررسی قرار بگیرد بحث امنیت غذایی باید به صورت بین بخشی . 
تا  1994وی با اشاره به یکی از اقدامات ایاالت متحده آمریکا در راستای امنیت غذایی خاطرنشان کرد: در این اقدام که از سال 

و میلیارد دالر جهت کاهش بیماری های قلبی هزینه شد و با پرداختن به بحث غذاهای سالم  70انجام گرفت هزینه ای بالغ بر  2010
درصد کاهش پیدا کرد 4درصد به  32مرگ و میر ناشی از بیماری ها از  . 

 .به گفته وی، داشتن برنامه غذایی سالم یکی از الزامات امروز جامعه است و باید غذا و هوای سالم مورد توجه جدی قرار بگیرد
 

درصد مازاد بر مصرف استان مواد پروتئینی تولید می شود 120بیش از  **  
هبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان در مرکز کشور و استانی صنعتی و با معاون ب

بارندگی کم و نیز خشکسالی های متعدد است، گفت: اما در زمینه مواد پروتئینی که یکی از مباحث مهم در امنیت غذایی با کیفیت 
و سرآمدترین استان بین دیگر استان های کشور است برای آحاد جامعه است، این استان شاخص . 

امیرحسین افیونی افزود: اگر در مجموع مواد پروتئینی از جمله شیر، گوشت سفید، ماهی، گوشت بوقلمون و تخم مرغ را مدنظر 
نه ای که بسیاری از استان کشور استان اصفهان بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده است به گو 31قرار دهیم، در بین 

 .کارخانه ها و صنایع تبدیلی مواد اولیه خود را برای صادرات از این استان تامین می کنند
درصد مازاد بر مصرف استان تولید مواد پروتئینی داریم که تامین کننده دیگر استان ها  120وی تصریح کرد: در زمان حال بیش از 

وجود وضعیت تولید را با امنیت و کیفیت باال حفظ کرده ایماست این در حالیست که برخالف مشکالت م . 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: در زمان حال و در این استان با توجه به خشکسالی 

به سنوات قبل افزایش پیدا کرده استهای اخیر و با توجه به محدودیت منابع آبی با استفاده از علم تکنولوژی تولید آبزیان نسبت  . 
وی، سیاست سازمان جهاد کشاورزی را مبنی بر تولید باکیفیت، تولید مرغوب و تولید در راستای صادرات محور دانست و 

ین خاطرنشان کرد: در زمینه کلیه مواد پروتئینی قابلیت صادرات را داریم اما ای در حالیست که برخی قوانین دست و پاگیر و قوان
 .موقتی برنامه های دراز مدت را با مخاطره مواجه کرده است

افیونی ادامه داد: در استان اصفهان لبنیات، تخم مرغ، گوشت بوقلمون و ماهی قزل آال بسته بندی، منجمد و صادر می شد که 
 .امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا شاهد تولید و صادرات پایدار در این زمینه باشیم

 
 آبزی پروری به عنوان اشتغال زایی ُخرد در دنیا مطرح است **

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: میزان مصرف سرانه آبزیان ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی دارد 
آبزی پروری و دیگری آبزی وظیفه برعهده سازمان شیالت قرار داد که یکی از آنها بحث  2همچنین وزارت جهاد کشاورزی 

 .هزار تن آبزی پروری صورت گرفت 480مصرفی است که برخالف مشکالت موجود و کم آبی ها در سال گذشته در کشور 
مجتبی فوقی با بیان اینکه آبزی پروری یکی از شاخص های اساسی توسعه یافتگی در کشور است، ادامه داد : سال گذشته تولید آبزی 

گوشت قرمز در دنیا پیشی گرفت و اکنون براساس گزارش فائو آبزی پروری به عنوان یک راهکار اساسی برای پروری از تولید 
 .طرح زدایی و اشتغال زایی خرد مطرح است

سال گذشته تولید آبزیان در دنیا کاهش پیدا  10مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه در 
درصد رشد داشته است، البته مشکلی که در سال های اخیر وجود  8.7ست، تصریح کرد: این در حالی است که آبزی پروری کرده ا

 .داشته این است که در منابع دریایی افزایش صید و صیادی وجود نداشته و سایز ماهی ها کوچک و تنوع آن ها کاهش پیدا کرده است
درصد از آبزیانی که در دنیا تولید می  88آبزیان در دنیا بر مبنای آبزی پروری است، زیرا وی بیان کرد: سیاست در زمینه توسعه 

درصد آن به مصرف غیرانسانی می رسد 12شود مصرف انسانی دارند و تنها  . 
آشنایی مردم  نیمی از آبزیان تولیدی در دنیا به مصرف غیر انسانی رسیده است که دلیل رشدکنونی 80و  70فوقی ادامه داد: در دهه 

 .و پی بردن به خواص آبزیان است و در زمان حال میزان ضایعات ماهی روند نزولی را طی کرده است
درصد به  12درصد فرآوری و  12درصد منجمد،  31درصد از آبزیان در دنیا به صورت زنده یا تازه،  45وی گفت: در زمان حال 

 .صورت عمل آوری مصرف می شود
ت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان نحوه مصرف آبزیان برای سال های آتی باید مدنظر قرار به گفته، مدیر شیال

 .بگیرد
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درصد از مصرف آبزیان  54وی با بیان اینکه در کشورهای در حال توسعه عمده مصرف آبزیان به صورت تازه است، بیان کرد: 
درصد از مصرف آبزیان در کشورهای توسعه  57ود در صورتی که در کشورهای در حال توسعه به صورت تازه مصرف می ش

 .یافته به صورت منجمد است به این دلیل که کشورهای فقیر، تولید کننده آبزیان و کشورهای غنی مصرف کننده هستند
 

 لزوم حمایت از صنایع تبدیلی و کنسرو توسط دولت **
رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: باید از صنایع تبدیلی به ویژه صنعت کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، نایب 

کنسرو حمایت شود که دالیل بسیاری در این راستا مطرح است اما مهم تر از همه از بین بردن ضایعات در محصوالت کشاورزی، 
 .دامی و شیالتی است

ن ضایعات، استفاده از صنایع تبدیلی از جمله صنعت کنسرو ماهی مسعود بختیاری افزود: یکی از راهکارها برای به حداقل رساند
 .است زیرا مواد غذایی از جمله ماهی به شدت فساد پذیر است

از طریق صنایع تبدیلی و کنسرو می توان، محصول ماهی را با حفظ پیشگیری های تغذیه ای فارغ از زمان و مکان  :وی ادامه داد

صرف کننده قرار داد و ماندگاری محصوالت را افزایش داددر هرجا و هر زمان در اختیار م . 
نایب رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران ادامه داد: کشور ما به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی همواره در معرض آسیب های ناشی 

عنوان صنعت استراتژی همواره  از حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی از جمله سیل و زلزله و جنگ است بنابراین صنعت کنسرو به
 .باید مورد اهتمام دولتمردان واقع شود

میلیون تن تولیدات  117وی اضافه کرد: طبق آمار وزارت جهادکشاورزی و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد از حدود 
ت دچار ضایعات می شود و از بین میلیون تن( در هنگام و پس از برداش 30درصد )بیش از  30کشاورزی در ایران ساالنه بیش از 

 .می رود که نشان می دهد باید اهتمام جدی به مبحث صنایع تبدیلی ورزیده شود
بختیاری درباره اینکه مواد نگهدارنده در تن ماهی و کنسرو استفاده می شود، افزود: به دلیل وجود فرآیند حرارتی در تولید این 

ی استفاده نمی شود و علت ماندگاری طوالنی کنسروها وجود فرآیند حرارتی یا استرلیزاسیون فرآورده، از هیچ گونه ماده نگهدارنده ا
دقیقه، همه  60درجه سانتی گراد و فشار معین در زمان حداقل 121تجارتی است که در فرآیند سترون تجارتی تحت دمای 

 .میکروارگانیسم های بیماری زا از بین می روند
توسعه مصرف آبزیان کمک کنیم، اظهارداشت وی با بیان اینکه باید به در کشور ما فرهنگ و عادات غذایی نادرستی نهادینه شده و  :

مصرف مواد خوراکی خطرناک چندین برابر مصرف جهانی است و مصرف ماده مقوی به عنوان ماهی کمتر از نیمی از میانگین 
 .مصرف جهانی است

 
یازمند فرهنگ سازی استجایگزینی آبزیان در سبد غذایی خانوار ن **  

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و بازار سازمان شیالت ایران، جایگزین کردن مصرف آبزیان در سبد غذایی خانوار نیازمند فرهنگ سازی 
کیلوگرم بوده است 10کیلوگرم رسیده که این میزان برای ایران  20به  2016است و گفت: مصرف سرانه آبزیان در جهان تا سال  . 

گلشاهی افزود: این میزان مصرف ماهی نشانه عقب ماندگی نسبت به سایر کشورهاست که در راستای همگون کردن سبد  عیسی
  .غذایی خانوار و جایگزینی آبزیان تالش می شود

رد تایید قرار درصد ترکیب پروتئین و حیوانی سبد خانوار باید از نوع آبزیان باشد تا سالمت خانوار و جامعه مو 33وی با بیان اینکه 
 96هزار تن در سال  200به بیش از یک میلیون و  91هزار تن در سال  838بگیرد، تصریح کرد: میزان کل تولیدات شیالتی از 

  .رسید است
 91هزار تن در سال  338مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و بازار سازمان شیالت ایران خاطرنشان کرد: میزان تولیدات آبزی پروری از 

رسیده است 96هزار تن در سال  477ش از به بی .  
 91میلیون دالر در سال  261ارزش صادراتی این محصول از  :گلشاهی با اشاره به ارزش صادرات محصوالت شیالتی یادآور شد

میلیون دالر در سال گذشته رسیده است 507به بیش  .  
هزار تن تولید آبزیان پرورشی در  811ن شیالت ایران دستیابی به وی با اشاره به برنامه تولیدات آبزی پروری افزود : برنامه ساما

کیلوگرم مصرف سرانه آبزیان در سال است 14.8سال از افق برنامه ششم توسعه است همچنین برنامه این سازمان دستیابی به  .  
شیالت ایران در برنامه ششم  به گفته وی با توجه به کاهش ذخایر آب شیرین کشور و خشکسالی های اخیر، سیاست اصلی سازمان

توسعه و در بخش آبزی پروری، توسعه آبزی پروری در آب های شور و لب شور به خصوص آبزی پروری دریایی، توسعه 
  .پرورش میگو و انواع گونه های سریع الرشد و اقتصادی است

ت در جهان افزود: در سال مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و بازار سازمان شیالت ایران با اشاره به جایگاه شیال برای اولین بار  2013

 110میلیون تن بوده که  203برابر با  2016تولیدات آبزی پروری از صید پیشی گرفت و میزان کل تولیدات شیالتی جهان در سال 
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میلیون تن از طریق صید تامین شده است 92میلیون تن از طریق آبزی پروری .  .  
و در بخش آبزیان اشتغال ایجاد شد همچنین مجموع تجارت خارجی در این  96هزار نفر در سال  922گلشاهی اضافه کرد : حدود 

میلیون دالر، ارزش پایه تولیدات در محل شناور و آبزی پروری مزرعه پنج میلیون دالر است و ارزش تجارت خارجی  700زمینه 
دهنده محور از بین برنده فقر و تولید ثروت است و تراز تجاری  میلیارد دالر و نشان 11.2و داخلی و ارزش افزوده در این راستا 

میلیون دالر بوده است 308آبزی پروری  .  
به گزارش ایرنا، در کشورهای در حال توسعه آبزیان به عنوان ابزار توسعه و رشد اقتصادی شناخته می شوند همچنین به آبزیان به 

شود عنوان از بین رفتن فقر و تولید ثروت نگاه می .  
گرم سرانه پروتئین حیوانی مصرفی روزانه در سال است که این مهم در راستای  40برنامه جهاد کشاورزی برای دستیابی به حدود 

  .افق برنامه ششم توسعه رخ آمده است
غذایی مصرفی از  مردم برای مصرف آبزیان نیاز اساسی به آموزش ندارند بلکه باید به مردم آموزش داده شود تا مانند سایر مواد

  .ترکیبات گیاهی در کنار آبزیان به عنوان سالمت روانی استفاده کنند
هزار تن شیالت در کشور تولید شد اما باید گفت که متاسفانه میزان مصرف سرانه آبزیان در کشور  200سال گذشته یک میلیون و 

کیلوگرم  20ی شود، میانگین جهانی مصرف آبزیان مناسب نیست، در کشور ما نصف مصرف آبزیان در کشورهای دیگر مصرف م
کیلوگرم است 11تا  10و در کشور ما حدود  . 

تن انواع آبزیان تولید شده است که از این میزان  300در استان اصفهان هفت هزار و  96براساس آخرین آمار استخراج شده از سال 
ماهی در منابع آبی و تولید ماهیان گرمابی در استخر ذخیره آب تن متعلق به ماهیان سردآبی بوده و بقیه صید  500هزار و  5

 .کشاورزی بوده است
 لینک خبر 
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 شکر
 خبرگزاری فارس – 15/10/1397تاریخ : 

تن چغندر در هکتار دو برابر میانگین کشور  17۰رمز موفقیت کشاورز نمونه در شرایط تحریم/ برداشت   
ها را به هم ریخت در شرایط توان با عزم و اراده موازنهچغندرکار نمونه کشور با اشاره به رمز موفقیت در شرایط تحریم، گفت: می

ها چند برابر شود و از هوش و ذکاوت برای مقابله با آن استفاده کردتحریم باید فعالیت .  
برنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدعلی احمدی چغندرکار نمونه استان لرستان که امسال برای دومین بار توانست به گزارش خ

کشاورز نمونه معرفی شود و در مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه کشور از دستان وزیر جهاد لوح تقدیر بگیرد، معتقد است تحریم و 
ی به ویژه در بخش کشاورزی بشود. فقط رمز آن این است که هر چقدر فشارهای خارجی تواند مانع رشد و شکوفایهیچ فشاری نمی

مان را دو برابر بکنیمشود، عزم و ارادهبیشتر می . 
گوید کشاورزی جزو سیدعلی احمدی که کارشناس ارشد حقوق است، اما به کار کشاورزی پرداخته است. وی درباره دلیل آن می

خواهی موفق شوی، دنبال کاری برو که به آن عالقه داریاگر می»المثل قدیمی است که ضربعالیق من بوده و این یک  ». 
سال است که  10لیسانس ادامه داده است، اما هایش بوده و به همین دلیل این مقطع را تا فوقدهد که حقوق هم جزو عالقهوی ادامه می

ستبه کار کشاورزی پرداخته و در این زمینه بسیار موفق ا .  
تن در هکتار محصول برداشت کرده، این رقم بیش از دو برابر میانگین کشور و بیش  173این چغندرکار نمونه استان لرستان امسال 

تن در هکتار است و چغندرکاران منطقه لرستان  80از دو برابر میانگین جهانی است. میانگین تولید چغندر در کشور و جهان حدود 
تن در هکتار تولید کنند، اما این چغندرکار نمونه همه رکوردها را به  120تا  100کار هستند، نیز تنها توانستند  که معموالً خبره این

 .هم ریخته است و رکورد جدیدی ثبت کرده است
ز گوید که با رعایت اصول فنی در همه مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیاحمدی از رمز و راز موفقیتش در حوزه کشاورزی می

 .استفاده از کودهای تلفیقی یعنی شیمیایی و حیوانی به این موفقیت دست یافته است
وی معتقد است که استفاده هر کدام از این کودها به تنهایی جوابگو نیست و باید برای تقویت خاک باید این دو نوع کود را توأم استفاده 

 .کنیم
گویند گوید، به رغم اینکه میکند و مینی را دلیل دیگری بر موفقیتش مطرح میاحمدی استفاده از بذور مناسب و آن هم از نوع ایرا

اما دو رقم برای چغندر قند استفاده کرده که نتیجه بهتری حتی از بذرهای خارجی گرفته است  بذر ایرانی خوب نیست . 
کار دولتی نرفته است و معتقد است، اگر به گوید، به هیچ عنوان دنبال التحصیل شده و میسال است در رشته حقوق فارغ 10احمدی 

های مربوط به آن کار را به کار بگیریم قطعاً موفق خواهیم شددنبال کاری که به آن عالقه داریم برویم و علوم و فناوری .  
، گفت: هیچ مانعی در ها وجود داشته استها با توجه به تحریموی در پاسخ به اینکه آیا مانعی سر راه خرید بذر و یا دیگر نیازمندی

ها کارساز نیست، اما راهکار این است که ما باید در شرایط تحریم ای وجود نداشته و اصوالً در حوزه کشاورزی تحریمهیچ زمینه
کنیم، باید از هوش و ذکاوت خود برای مقابله با هر گونه فشارها استفاده کنیممان را چندین برابر میضمن اینکه فعالیت . 

 لینک خبر 
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 شکر 
 خبرنگاران جوان  – 15/10/1397تاریخ : 

کارخانه بزرگ قند در کشور مشغول فعالیت  ۲7های بعد از انقالب/ درصدی تولید شکر در سال ۲4۵رشد بیش از 

  هستند
 2۴5هزارتن بود در حالیکه این میزان با رشد بیش از  580، مجموع تولید شکر کشور حدود 57یک مقام مسئول گفت: در سال 

میلیون تن در سال گذشته رسید 2درصدی به باالی  . 
صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهادکشاورزی در گفت گروه  

سیاسی در امنیت غذایی کشور نقش تعیین -، با اشاره به اینکه شکر به عنوان یک کاالی اقتصادیاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
کشوری است که استحصال شکر از چغندرقند و  10، جزو کشور تولیدکننده شکر 118ای دارد، اظهار کرد: ایران در میان کننده

 .نیشکر را داراست
وی با اشاره به اینکه کشت نیشکر به لحاظ شرایط آب و هوایی منحصر به استان خوزستان است، افزود: این درحالی است که به 

مناطق شمالی دو استان گیالن و  ها و مناطق کشور به جزسبب طول و عرض جغرافیایی و شرایط آب و هوایی در خیلی از دشت
 .مازندران امکان تولیدچغندر قند وجود دارد

به گفته یزدانی، طی چند سال اخیر سیاست توسعه کشت پاییزه چغندر قند در راستای افزایش بهره وری آب و پایداری تولید شکر در 
 .دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است

هایی که دارای آب و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در فصل زمستان، در مناطقی از استانمجری طرح چغندر قند و 
ها وجود داردهوای معتدل هستند، امکان کشت چغندر قند پاییزه در آن استان . 

ور رقم خورده است، سال بعد از پیروزی انقالب اسالمی در تولید شکر اتفاقات بسیار خوبی در کش ۴0وی با اشاره به اینکه طی 
هجری شمسی در کهریزک شروع شد  1273بیان کرد: تولید و کشت چغندر قند در ایران همزمان با احداث اولین کارخانه در سال 

یابیم که علی رغم کاهش سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد های تولید شکر از چغندر قند و نیشکر در میکه با نگاهی به آمار
فزایش چشمگیری داشته استدر هکتار ا . 

ت گندم ایران به مهد پاستای دنیاسال اخیر/ صادرا ۴0برابری تولید گندم طی  3رشد  :بیشتر بخوانید   
سال اخیر، سطح زیر  ۴0هزار هکتار اعالم کرد و افزود: طی  150را حدود  57یزدانی سطح زیر کشت چغندر کشور در سال 

هزار هکتار رسیده است، در حالیکه با وجود کاهش این میزان سطح زیر کشت، تولید  120درصدی به حدود  20کشت با کاهش 
شد داشته استدرصد ر 116 . 

هزارتن اعالم کرد و گفت: این در حالی است که  700را یک میلیون و  57این مقام مسئول مجموع تولید چغندر قند کشور در سال 
های گذشته استمیلیون تن رسید که این امر بیانگر رشد چشمگیر تولید نسبت به سال 8، تولید چغندر قند به 96در پایان سال  . 
هزارتن سال  19۴شود، بیان کرد: تولید نیشکر از یک میلیون و ه اینکه تولید نیشکر تنها در استان خوزستان انجام میوی با اشاره ب

دهددرصدی تولید را نشان می 560رسید که این امر رشد  96هزارتن در سال  900میلیون و  7به حدود  57 . 
درصدی تولید شکر طی سال های بعد از انقالب 2۴5رشد بیش از   

، مجموع تولید شکر 57ای درباره آخرین وضعیت شکر استحصالی از تولید نیشکر و چغندر قند گفت: در سال یزدانی طی مقایسه
تن در کشور  میلیون 2به باالی  96درصدی در پایان سال  2۴5هزارتن بود، در حالیکه این میزان با رشد بیش از  580کشور حدود 

 .رسید
سال اخیر نشان دهنده  ۴0مجری طرح چغندر قند و نیشکر ادامه داد: اعداد و ارقام تولید و سطح زیر کشت چغندر قند و نیشکر طی 

 .وضعیت رو به رشد صنعت تولید شکر و همراهی صنعت قند در این زمینه بوده است
هایی که در تولید چغندر قند و نیشکر در کشور وجود داشت، به سبب تالطمهای بعد از انقالب به گفته وی، با وجود آنکه طی سال

توان گفت که تولید شکر در میان محصوالت زراعی از زنجیره کامل کشاورزان و صنایع قند دچار خسارت شدند، اما به جرئت می
 .در تولید چغندر قند و فرآوری زنجیره برخوردار است

های تولید چغندرقند در کشور را تحت تأثیر چند سال اخیر، بحران کم آبی به عنوان یک تهدید جدی کانونیزدانی با اشاره به اینکه در 
در چند سال اخیر، بحران کم آبی سطح زیر کشت چغندر قند در مناطق اصلی تولید را به شدت کاهش داد، در  :قرار داد، افزود

اییزه چغندر قند پاییزه همزمان با هدف افزایش بهره وری به این توفیقات حالیکه با افزایش عملکرد در واحد سطح و توسعه کشت پ
 .دست یافتیم

شد، اظهار گرم شکر در کشور تولید می 200به ازای هر متر مکعب آب تنها حدود  57این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال 
گرم در هکتار رسیدکیلو 700این رقم به  97-96کرد: این درحالی است که در سال زراعی  . 
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وی، افزایش تولید در واحد سطح را ناشی از ورود ارقام جدید برای کشت چغندرقند، آموزش و ترویج، آشنایی کشاورزان با 
های نوین آبیاری در بخش اعالم کردهای نوین، همراهی صنعت قند و اجرای سیستمشیوه . 

در رکود تاریخی تولید شکر موثرند درصدی تولید شکر در کشور/ عوامل موثری 85خوداتکایی   
درصد رسیده  85خوداتکایی در تولید شکر به  96مجری طرح چغندر قند در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه در پایان سال 

های اقتصاد مقاومتی، اعمال است، بیان کرد: تولید شکر در کشور در راستای طرح افزایش ضریب خوداتکایی، اهمیت طرح
درصدی  85های حمایتی در تولید چغندر قند و توسعه کشت چغندر قند پاییزه موجب شد تا در پایان سال گذشته به خود اتکایی استسی

 .دست یابیم
یزدانی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به منظور توسعه سیاست کشت چغندرقند پاییزه و حمایت از کشاورزان، در مناطق جدید که 

درصد بذر را به صورت بالعوض و همچنین تسهیالت با کارمزد کم را در اختیار  50در قند پاییزه وجود دارد، امکان کشت چغن
دهدتولیدکنندگان قرار می . 

های بعد از مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دیگر عوامل موثر در افزایش تولید شکر طی سال
وگان مکانیزاسیون، افزایش عملکرد در واحد سطح، اختصاص بخشی از یارانه خرید دستگاه و ادوات جدید انقالب افزود: ورود نا

های زراعت چغندرقند و توسعه کشت نشایی چغندر قند دلیل اصلی رکورد تاریخی تولید های برداشت چغندرقند، کارندهمثل کمباین
 .شکر در سال گذشته است

درصدی مصرف آب و  ۴0قانونی ما در برنامه ششم توسعه، کشت نشایی چغندر قند به منظور کاهش وی ادامه داد: بنا بر تکلیف 
همچنین کاهش مصرف بذر در دستور کار قرار گرفته است. ناگفته نماند که کشت چغندر قند در تناوب زراعی به سبب جذب نمک 

کندخاک، بافت خاک را اصالح می . 
ولین بار در طول تاریخ تولید شکر، سهم چغندرقند از نیشکر پیشی گرفت، بیان کرد: براین اساس در یزدانی با اشاره به اینکه برای ا

درصد تولید شکر را  53میلیون تن شکر استحصال شد که با این وجود  8هزارتن نیشکر و بیش از  900میلیون و  7حدود  96سال 
ستدرصد را شکر نیشکری به خود اختصاص داده ا ۴7چغندر قند و  . 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه پیشی گرفتن سهم چغندرقند از نیشکر در تولید شکر به سبب اهمیت باالی تولید این محصول در 
کشور است، گفت: وزارت خانه در نظر دارد که تولید شکر را با افزایش ضریب خوداتکایی به صورت پایدار داشته باشد چرا که 

افزوده و اشتغالزایی تاثیر بسزایی دارد تولید شکر در ایجاد ارزش . 
کارخانه نسبت به اخذ مجوز در استان  3تا  2وی از احداث چند کارخانه جدید در قطب تولید چغندرقند پاییزه اظهار کرد: هم اکنون 

رود که طی ن انتظار میها و در مدارقرار گرفتاصلی تولید چغندر قند همچون خوزستان اقدام کردند که با راه اندازی این کارخانه
درصدی در تولید شکر دست یابیم 100های آتی به خوداتکایی سال . 

98-97تا پایان سال نیازی به واردات شکر نداریم/ ضرورت اصالح قیمت تضمینی چغندر قند برای سال زراعی    
چغندر قند همانند سایر محصوالت توسط  یزدانی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی چغندر قند بیان کرد: همه ساله قیمت تضمینی

کنندهای قند مبادرت به خرید میشود که براساس قیمت تضمینی، کارخانهشورای اقتصاد قیمت گذاری می . 
 96مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: اگرچه روند قیمت تضمینی چغندر قند و نیشکر تا سال 

های تولید مورد رضایت به سبب تالطم بازار، اعمال سیاست ارزی، افزایش تورم و هزینه 97ت تضمینی در سال منطقی بود، اما قیم
 98-97کشاورزان نیست و همواره این نگرانی وجود دارد که اگر قیمت تضمینی تعدیل نشود، مطمئنا سطح زیر کشت سال زراعی 

ن به این امر توجه کنندرود مسئوالشود که انتظار میرو میبا مشکالتی روبه . 
درصد رشد داشته است،  32تا  30وی با اشاره به اینکه پیشنهاد وزارت خانه برای قیمت تضمینی چغندر قند نسبت به سال گذشته 

افزود: اگر قیمت تضمینی چغندر قند نسبت به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تغییر کند، کشاورزان نسبت به کشت دلگرم خواهند شد 
یابد که دولت برای تامین نیاز کشور باید مبادرت به واردات کنددر غیر این صورت سطح زیر کشت چغندر قند کاهش می و . 

نفر اشتغال در بر دارد، بیان کرد: این درحالی است که با عدم  3یزدانی با اشاره به اینکه به طور متوسط هر هکتار چغندر قند 
رودو کاهش سطح زیر کشت محصول، اشتغال در این بخش از بین می 98-97زراعی  افزایش نرخ خرید تضمینی برای سال . 

گیرد، افزود: هزارتن شکر در کشور مورد استفاده قرار می 200میلیون و  2این مقام مسئول با اشاره به اینکه ساالنه به طور متوسط 
د میزان واردات به طور چشمگیری کاهش یافت که با توجه میلیون تن شکر در کشور تولید شد که با این وجو 2سال گذشته بیش از 

 .به وضعیت موجود تا پایان سال نیازی به واردات شکر نداریم
 500حدود یک میلیون و  92های اخیر کاهش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: سال وی با اشاره به اینکه میزان واردات طی سال

هزارتن رسید که این میزان مربوط به  88تنها به  97هزارتن شکر وارد کشور شد، این در حالی است که میزان واردات در سال 
است 96ثبت سفارش در پایان سال  . 
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باالترین میزان واردات شکر را به خود اختصاص داد، گفت: در  86-85سال اخیر سال زراعی  16یزدانی با اشاره به اینکه طی 
در  87میلیون تن شکر وارد کشور شد که این امر باعث شد سطح زیر کشت چغندر قند در سال  2.5، بیش از 86-85سال زراعی 

هزار هکتار برسد که این کاهش چشمگیر سطح زیر کشت در اقتصاد کشاورزان و تعطیلی و ورشکستگی  51مجموع کشور به 
های قند کشور تاثیر بسزایی داشتکارخانه . 

ای بر کاهش واردات و افزایش تولید فته وی، با روی کارآمدن دولت یازدهم به منظور حمایت از تولید داخل نگاه ویژهبه گ
 .محصوالت استراتژیک صورت گرفت

اندکارخانه قند در کشور مشغول فعالیت 27هم اکنون   
های قبل و بعد از انقالب های قند طی سالهمجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت کارخان

کارخانه قند در کشور احداث شد، اما دو کارخانه بعد از انقالب مورد بهره برداری قرار  35در کشور افزود: اگرچه قبل از انقالب 
دلیل مشکالت شدید ها به کارخانه در کشور مشغول فعالیت اند چرا که برخی از کارخانه 27گرفت. ناگفته نماند که هم اکنون 

 .خشکسالی، کاهش سطح زیر کشت و مشکالت مدیریتی تعطیل شده است
های وی در پایان تصریح کرد: با توجه به میزان تولید شکر و توسعه سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه در نظر داریم که کارخانه

های جدید در حال احداث هستندستان کارخانههایی همچون خوزتعطیل شده را وارد مدار تولید کنیم، ضمن آنکه در استان . 
 
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها
ایرنا  – 19/10/1397تاریخ :   

 درخواست وزیر کشاورزی برای رفع ممنوعیت واردات موقت شیرخشک
کشاورزی در نامه ای به وزیر اموراقتصادی و دارایی آزادسازی واردات موقت شیرخشک )برای وزیر جهاد  -ایرنا -تهران

 .صادرات( را خواستار شد
در متن این نامه آورده است: به استناد قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در « محمود حجتی»به گزارش ایرنا، 

قانون امور گمرکی مجاز  51رود موقت شیرخشک )برای صادرات( مطابق ماده رساند ووزارت جهاد کشاورزی، به استحضار می
 .است

طور موقت  تواند بهقانون امور گمرکی، ورود موقت برای پردازش، یک رویه گمرکی است که براساس آن کاال می 51مطابق ماده 
شودبه قلمرو گمرکی وارد شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر  .  

شودها( است که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف میها )کاتالیستکنندهاین رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع .  
ها و ابزارآالت مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیستکنندهکاالهای کمکی از قبیل روان  .  

آیند که برای آنها مجوز دست میفرآوری و تعمیر کاالهایی به دست آمده محصوالتی است که از ساخت، تکمیل،  محصوالت به
 .استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده است

های تولیدی ذیربط، گمرک سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کاالیی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه
شود شاورزی ایران و تصویب هیات وزیران تعیین میایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و ک . 

 .نامه وزیر جهاد کشاورزی پنجم دی ماه امسال به وزارت اموراقتصاد و دارایی ارسال شده است
هزارتن تولید دارند، درحالی که  90کارخانه داخلی تا  30هزار تن است. اکنون  70نیاز مصرفی سالیانه کشور به شیرخشک حدود 

هزار تن در سال است 150ی تولید این کارخانه ها نزدیک ظرفیت اسم .  
از ابتدای تیرماه امسال صنعت دامداری ایران با ارتباط مستقیم با کارخانه های تولیدکننده شیرخشک کشور توانست شیرخام مورد نیاز 

عاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی این صنعت را تامین کند که به کاهش حاشیه سود صنایع لبنی منجر شد. براساس آمار جدید م
میلیون تن شیرخام در کشور تولید می شود 10سالیانه نزدیک  . 

عالی هماهنگی اقتصاد سران سه قوه و به استناد بند سه و صادرات شیرخشک بر اساس تصمیم جلسه بیست و هفتم مرداد شورای
منوع شدچهار ابالغیه ریاست جمهوری در بیست و نهم مردادماه امسال م . 

 .بر این اساس درباره نرخ تعرفه و ضوابط صادرات و واردات آن به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیار شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شیرخشک را در گروه اولویت یک قرار داد؛ یعنی شیرخشک وارداتی با نرخ ارز دولتی 

تومان( تامین و وارد می شود 4200) . 
مین رویکرد، از ابتدای شهریورماه صادرات انواع شیرخشک صنعتی و شیرخشک اطفال ممنوع شده استبر اساس ه . 

 .به گفته فعاالن صنعت دامپروری، به دلیل تولید مازاد شیرخشک در کشور، به واردات شیرخشک با ارز رسمی نیازی نداریم
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا  – 22/10/1397تاریخ : 

 صادرات محصوالت گوجه فرنگی آزاد شد
ای به رئیس کل گمرک اعالم کرد، صادرات محصوالت گوجه فرنگی وزیر صنعت بنا به درخواست وزیر جهاد کشاورزی، طی نامه

بهمن بالمانع است 30دی ماه تا  20از  .  
ای به رئیس کل گمرک اعالم کرد، صادرات محصوالت گوجه فرنگی وزیر صنعت بنا به درخواست وزیر جهاد کشاورزی در نامه

بهمن بالمانع است 30دی ماه تا  20از  . 
 وزیر محترم جهاد کشاورزی، بدین وسیله اعالم 1397/10/1مورخ 020/ 19173با عنایت به نامه شماره  در این نامه آمده است:

دارد، صادرات آخال حبوبات تا اطالع ثانوی بالمانع استمی . 
های جنوبی کشور و کاهش تقاضای داخلی، صادرات محصوالت با توجه به تولید مازاد بر نیاز داخلی گوجه فرنگی به ویژه در استان

بالمانع است 1397/11/30لغایت   1397/10/20 گوجه فرنگی از تاریخ  . 
بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تامین نیاز داخلی، صادرات اقالم ذیل از واد اولیه چاپ و بستهنظر به افزایش قیمت م

تا اطالع ثانوی ممنوع است 1397/10/15تاریخ  : 
بندیکاغذ و کارتن بسته  

39202020تحت ردیف تعرفه  BOPP فیلم  
39206990فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه   

غیرخوراکی تخم مرغ خوراکی و  
 جوجه یک روزه

 پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم
 پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده شده

 
  لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

خبرنگاران جوان – 21/10/1397ریخ : تا  

درصدی کشت  7۰برابری برداشت گندم تا افزایش  ۵ارجی/ از رشد های خهای ایرانی در بازار کشورعرض اندام میوه

  برنج
یکی از توفیقات برجسته و قابل توجه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در طول چهار دهه اخیر به عرصه زراعت و کشاورزی 

ه برجسته ایران اسالمی نسبت به ای که با مطالعه اعداد و ارقام احصاء شده در این بخش، به رشد و توسعشود، حوزهمعطوف می
 .دوران پیش از انقالب پی خواهیم برد

صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  های کی از حوزه، زراعت و کشاورزی یگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

رود و در واقع امر در خالء و فقدان این مهم، بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده در تحقق و حصول توسعه اقتصادی کشور به شمار می
 .پیمایش مسیر توسعه، امری ابتر، ناقص و ناممکن خواهد بود

شود که تمام جوامع توسعه یافته، در بخش یت محرز میهای مترقی و پیشرفته جهان، این واقعبا مطالعه سیر پیشرفت و توسعه کشور
های موفقیت و توسعه اقتصادی به رشد و پیشرفت در اند و به واقع یکی از پیش نیاززراعت و کشاورزی به رشد و پیشرفت نایل شده

شودعرصه زراعت و کشاورزی معطوف می . 
طاغوتی، کشور ایران، در سایه حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسالمی پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و ساقط شدن رژیم 

شودها به بخش اقتصادی معطوف میهای متعدد به پیشرفت و موفقیت نایل شد که یکی از این حوزهایران، در بخش . 
صادی در قالب یک های توسعه در نظام اقتای فراخ و گسترده است که طبیعتا بررسی تمامی مولفهالبته عرصه اقتصادی، حوزه

ها، تبیین و واکاوی توفیقات جمهوری شود در ادامه سلسله گزارشگنجد، بنابراین با توجه به عمق مسئله، تالش میگزارش نمی
های حاصل شده در این های مرتبط با آن، به موضوع زراعت و کشاورزی و موفقیتاسالمی ایران در عرصه اقتصادی و زیر شاخه

شودبخش پرداخته می . 
ترین واردکنندگان محصوالت زراعی و کشاورزی در دوران پهلویایران یکی از بزرگ  

سازد و به تبع وابستگی به واردات در حوزه زراعت و کشاورزی از آفات و معضالتی است که اقتصاد و زراعت کشور را نابود می
ب ویرانی و نابودی اقتصاد افزوده خواهد شدهر آنچه بر عمق این عارضه افزوده شود، به همان میزان بر سرعت و شتا . 

با وجود اثبات این قاعده شوم، متاسفانه در دوران پهلوی حوزه زراعت و کشاورزی کشور به شدت به واردات وابسته بود و این 
لل و نارسایی در این رود، زیرا به تبع هرگونه خهای اقتصادی به شمار میترین وابستگیترین و ویران کنندهوابستگی از نمونه سخت

 .بخش، استقالل و امنیت غذایی کشور دچار خلل و مخاطره خواهد شد
اساسا کشوری که در عرصه زراعت و کشاورزی و به تعبیری تأمین ارزاق مورد نیاز عموم مردم، دچار وابستگی است زمینه 

شود که در مواقع حساس و بحرانی، شیلی تبدیل میشود و این عارضه، به پاشنه آسرسپردگی آن در باالترین حد ممکن، فراهم می
گیرد که ارزاق مورد نیاز مردم از مبادی صادراتی هایی قرار میهای کشورکشور وابسته به شدت اسیر دسِت مطالبات و خواسته

شودها تامین و مهیا میآن . 
های نادرست، همچون انقالب سفید، برخی از سیاستویژه پهلوی دوم( به دلیل اتخاذ بنابر مطالعات موجود، در دوران پهلوی )به

ای تبدیل شد که خاکستر این ویرانی بر ُگرده وابستگی استوار شده بودعرصه زراعت و کشاورزی ایران به ویرانه . 
ضریب این این در شرایطی است که پس از انقالب اسالمی ایران با اتخاذ تدابیر هوشمندانه تالش شد با اعمال اصالحات مقتضی، از 

های بانک جهانی و با محاسبه ارزش افزوده عرصه زراعت وابستگی کاسته شود تا جایی که بنابر آمار (  2010به قیمت ثابت سال 

درصد برآورد شده است 300میالدی(، رشد حوزه کشاورزی ایران زمین به نسبت دوران پهلوی  . 
رنجدرصدی کشت ب 70برابری برداشت گندم تا افزایش  5از رشد   

های انجام شده، میزان گذاریترین محصوالت زراعی با سرمایهبه صورت مشخص، در خصوص گندم به عنوان یکی از استراتژیک
نزدیک  57و  56های تولید این محصول به نسبت دوران پیش از انقالب پنج برابر شد و بنابر آمار موجود میزان تولید گندم در سال

هزار تن بوده است 1۴0های قبل از انقالب بیش از یک میلیون و و میزان واردات گندم در سال هزار تن 600میلیون و  5به  . 
درصد از نیاز کشور به محصوالت مهم و استراتژیک همچون گندم، جو و  90  اما به تدریج بعد از پیروزی نقالب اسالمی، بیش از

شودبرنج، نیاز داخلی به واسطه کاشت و برداشت داخلی تأمین می . 
 200میلیون و  11هزار تن و خرید  500میلیون و  1۴بنابر آخرین آمار منتشر شده با اجرای طرح خودکفایی گندم، ایران با تولید 

هزار تن گندم مازاد نیاز کشاورزان در این محصول اساسی به خودکفایی رسیده و عالوه بر قطع وابستگی، شاهد صادرات چندین 
ستیممیلیون تنی این محصول ه . 
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شود که مقدار و ضریب آن جزئی و ناچیز است و در واقع، توان البته بعضا در برخی مواقع، این میزان از تولید با کاهش همراه می
شده است  ای حفظتولید گندم در ایران به میزانی است که استقالل و امنیت غذایی کشور در این عرصه به نحو شایسته . 

های ایرانی ها در سبد غذایی خانوارترین خوراکیمحصولی همچون برنج، که بدون تردید یکی از اصلیاز دیگر سو، در ارتباط با 
درصدی همراه شده که قاعدتا متناسب با همین ضریب افزایش از  70تا  60شود ضریب تولید آن با رشد و افزایش محسوب می

 .میزان واردات آن کاسته شده است
برابری تعدد و تکثر جمعیت  2یلیون نفری ایران در حال حاضر و مد نظر قرار دادن افزایش بیش از م 80با در نظر گرفتن جمعیت 

شد(، بیش از پیش به میلیون نفر برآورد می 36به نسبت دوران پیش از انقالب )که میزان جمعیت این مرز و بوم در آن دوران، 
ر پی خواهیم بردهای عرصه زراعت و کشاورزی در چهل سال اخیاهمیت دستاورد . 

های اخیر به میزان قابل توجهی رشد داشته و در صورت استمرار وضعیتی که کشور در حوزه زراعت سرانه مصرف در طول دهه
هایی جدی و اساسی در بخش تأمین ارزاق مواجه در دوران پیش از انقالب با آن مواجه بود، یقینا مردم این مرز و بوم با چالش

شدندمی . 
شود، بلکه در حوزه تأمین گوشت سفید و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، صرفا به عرصه گندم، جو و برنج خالصه نمی توفیقات

رسد تا جایی که امروزه بخش عمده نیاز کشور به مرغ، تخم مرغ، های نظام، کم نظیر به نظر میقرمز مورد نیاز جامعه سیر موفقیت
شودبه توان داخلی تأمین و عرضه میدام، شیر و غیره به واسطه اتکای  . 

های خارجیهای ایرانی در بازار کشورعرض اندام میوه  
ای است که متاسفانه در دوران پیش از های بالقوهپهنه وسیع جغرافیایی ایران و موقعیت خاص اقلیمی این مرز و بوم از ظرفیت

ن که باید مورد استفاده قرار نگرفتهای بسیار، آنچناها، کم توجهیانقالب اسالمی به دلیل غفلت . 
های ایرانی همچون مرکبات، انار، دهد در حال حاضر به دلیل کیفیت بسیار باالی میوههای موجود نشان میآنچنان که اخبار و گزارش

وجود دارد و های خارجی انبه، خرمالو، هلو، شلیل، زردآلو و غیره تقاضای قابل توجهی برای خرید این محصوالت از سوی کشور
های های ایرانی عالوه بر تأمین مایحتاج داخلی، در بازار کشوربه واقع در سایه تدابیر اتخاذ شده و تالش باغداران و کشاورزان، میوه

کنند و این در شرایطی است که در دوران پیش از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران، بخش قابل خارجی نیز عرضه اندام می
های وارداتی و خارجی تبدیل شده بودای برای عرضه میوهاز بازار کشور، به عرصهتوجهی  . 

های داخلی ایران )در دوران کنونی( نیست و به هر ترتیب ای در بازارگونه میوهالبته طرح این موضوع، به معنای عدم واردات هیچ
ربط به واردات برخی های ذیایی، سرمازدگی و غیره دستگاهها همچون نوسانات دمبه اقتضای شرایط و به دلیل برخی از نارسایی

های داخلی و تبدیل شدن این موضوع به یک رویکرد و ورزند، اما این به معنای غفلت از ظرفیتاز اقالم و محصوالت مبادرت می
ای دایمی نیسترویه . 

اند که با به برندی خاص و شهره در جهان مبدل شدهدر این میان، برخی از محصوالت ایران همچون زعفران، پسته و انار و غیره 
توان ضریب صادرات محصوالت غیر نفتی را بیش از پیش ارتقا بخشید، آنچنان که در چهل سال اخیر تقویت توسعه آن، می

د کننده زعفران ای که در حال حاضر، از کشور ایران به عنوان بزرگترین تولیگونهحاصل شده، به  های بسیاری در این بخشموفقیت
شودجهان یاد می . 
های ویژه حمایتی از زارعان و باغداراناجرای طرح  

های گذشته، بنابراین حمایت و پشتیبانی از زارعان و باغداران به عنوان ها در طول سالیان و دههبا وجود برخی مشکالت و نارسایی
داشته است های ذی ربط قراریک دستور کار اصلی و ویژه در اولویت دستگاه . 

شود و به تبع های زراعی و باغی تضعیف میهای حمایتی، انگیزه الزم برای پرداختن به فعالیتدر صورت فقدان پیاده سازی طرح
های بالقوه کشور در این عرصه دچار رخوت و انزوا خواهد شدآن، ظرفیت . 

تسهیالت ویژه و عرضه آن به متقاضیان و فعاالن عرصه خوشبختانه در حال حاضر، نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با تعریف 
شوند و هایی همچون خشکسالی دچار بحران میهای تضمینی و حمایت از خسارات دیدگانی که در اثر مواجهه با پدیدهمذکور، خرید

تر از کشاورزان و های متولی(، حمایت فزایندهگسترش دامنه بیمه محصوالت زراعی و دامی، )در حد توان و بضاعت دستگاه
 .دامداران را عملیاتی ساخته است

سال پس از  30دهد، حجم تولید محصوالت زراعی در ایران )در طول ها نشان میآنچنان که اخبار و آمار منعکس شده در رسانه
195پیروزی انقالب اسالمی( با رشد  رسددرصدی همراه شده که در نوع خود قابل توجه و کم نظیر به نظر می  . 

گزارش فائو )سازمان جهانی خواربار و کشاورزی( در ارتباط با وضعیت زراعت و کشاورزی ایران در دوران پس از پیروزی 
میلیون و  28حدود  1978انقالب اسالمی حاکی از این واقعیت است که مجموع تولیدات ایران در صد رقم محصول زر اعی در سال 

1386ت که عدد و رقم مذبور در سال هزار تن بوده و این در شرایطی اس 800 هزار تن افزایش پیدا  10۴میلیون و  8۴به بیش از  
کشدمیلیون تن را به تصویر می 55کرده که رشدی معادل  . 
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رو است هایی جدی روبهاین میزان از رشد، در شرایطی حاصل شده که کشور ایران از حیث تامین آب و پدیده خشکسالی با نارسایی
ر گرفتن این مولفه ها، بیش از پیش به اهمیت توفیقات حاصل شده پی خواهیم بردو با در نظ . 

مجموعه این اعداد و ارقام، گواهی است بر عزم جدی و راسخ نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران برای توسعه و پیشرفت در حوزه 
توفیقات حاصل شده افزوده خواهد شد زراعت و کشاورزی که قطعا با اتخاذ تدابیر هوشمندانة هر چه بیشتر، بر ضریب . 

های زراعی و باغی نیست و به هر ترتیب برای رسیدن ها و مشکالت در عرصهالبته طرح این موضوع، نافی وجود برخی از کاستی
لی را با ای باید شرایط فعباید اقدامات عملیاتی جدی تری اجرایی شود، اما برای احصاء ضریب پیشرفت در هر حوزهبه ایده آل می
صورت عمیق تری به اهمیت شود بههای حاصله نگریسته میای مشخص، مقایسه کرد و وقتی از این زاویه به دستاوردنقطه و دوره

های کسب شده در طول چهل سال اخیر پی خواهیم بردموفقیت . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
ایرنا  – 15/10/1397تاریخ :   

 حجم عرضه گوشت های وارداتی افزایش می یابد
رئیس شورای تامین دام کشور اعالم کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای تنظیم بازار گوشت قرمز اقدام به  -ایرنا -تهران

حجم واردات گوشت گرم گوسفندی، گوشت یخ زده گوساله، دام زنده وارداتی گوسفندی رومانیایی و گوشت گرم گوساله کرده افزایش 
 .است

« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره کاهش عرضه گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه های « منصور پوریان

دات مسیر عادی خود را طی می کند و هیچ کمبودی در تامین و عرضه گوشت وارداتی وار :زنجیره ای طی روزهای اخیر گفت

 .نداریم
وی علت تاخیر در توزیع گوشت های وارداتی در سطح فروشگاه های زنجیره ای را شرایط نامساعد آب و هوایی دانست و اظهار 

مواصالتی کشور، حمل و نقل محصول با اندکی مشکل داشت: در روزهای اخیر به دلیل بارش های برف و باران در محورهای 
 .مواجه شده است که همین امر می تواند در به تعویق افتادن عرضه این محصوالت در سطح فروشگاه های زنجیره ای موثر باشد

م گوسفندی رئیس تامین شورای دام کشور تصریح کرد: اکنون عالوه بر عرضه نامحدود روزانه گوشت گوساله یخ زده و گوشت گر
تن الشه از محل واردات دام زنده گوسفندی  120تا  100تن، از این هفته تا هفته آینده روزانه  150تا  100به میزان روزانه 

 .رومانیایی و گوشت گرم گوساله با قیمت های تنظیم بازاری عرضه می شود
عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد این افزایش  وی عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام کشور را در عرضه گوشت وارداتی موفق

حجم واردات می تواند در تنظیم بازار گوشت قرمز در بازار مصرف و همچنین کاهش نرخ آالیش از جمله دست دل و جگر و کله و 
 .پاچه تاثیر بسزایی داشته باشد

تومان  800هزار و  34تی از رومانی با قیمت های پوریان تصریح کرد: براساس آمارها قرار است هر کیلوگرم الشه دام زنده واردا
 .عرضه شود

گزارش های رسیده به ایرنا نشان می دهد در روزهای اخیر فرآیند توزیع گوشت تنظیم بازاری اعم از یخ زده گوساله و نیز گوشت 
و برخی روزها گوشت گرم  گرم گوسفندی وارداتی که در دو نوبت صبح و بعدازظهر عرضه می شد، به طور منظم انجام نمی شود

 .گوسفندی در سبد توزیع فروشگاه ها قرار ندارد
بسته  300مسئول یکی از این فروشگاه های زنجیره ای به خبرنگار ایرنا گفت: در هفته های گذشته سهمیه این فروشگاه روزانه 

ان پاسخگوی نیاز شهروندان نیستگوشت در روز بود که اکنون این تعداد به حدود یک چهارم کاهش یافته است و این میز . 
پیگیری های خبرنگار ایرنا نیز نشان می دهد با وجود اینکه پیش از این توسط مسئوالن اعالم شده بود که عرضه گوشت تنظیم 

ای بازاری برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده دالالن با ارایه کارت ملی امکان پذیر است، اما در حال حاضر اغلب فروشگاه ه
زنجیره ای برای فروش گوشت از مشتری کارت ملی دریافت نمی کنند اما محدودیت هایی را از لحاظ حجم و تعداد خرید اعمال می 

 .کنند
 .به گفته برخی از شهروندان اغلب مراجعه کنندگان برای دریافت گوشت های تنظیم بازاری رستورانداران و دالالن هستند

هزار تومان  80که در سطح بازار قیمت هر کیلوگرم شقه ران گوسفندی به قیمت هایی بیش از  مشاهدات میدانی نشان می دهد
هزار تومان است 69عرضه می شود و قیمت گوشت گوساله نیز  . 

هزار تن آن از محل تولیدات داخلی و بیش از  840طبق آمارها نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور نزدیک یک میلیون تن است که 
آن از محل واردات گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد گوساله و حتی دام زنده تامین می شود هزار تن 100 . 

واردات گوشت قرمز برای تنظیم بازار این محصول توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزایش یافته تا مردم بتوانند محصوالت 
د اما قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله در بازار پروتئینی مورد نیاز خود را با قیمت های مناسب تری خریداری کنن

هزار تومان رسیده است 80تا  70مصرف به  . 
تن گوشت گوسفندی گرم به بازار عرضه  150به گفته حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور روزانه نزدیک 

هزار و  37در میادین میوه و تره بار و تعاونی های مصرف می شود که قیمت هر کیلوگرم الشه گوشت گوسفندی گرم )تازه(  500 
هزار تومان است 29هزار تومان و گوشت گوساله منجمد  49تا  48تومان، گوشت تفکیکی بین  . 

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

ایرنا  – 19/10/1397تاریخ :   

واردات گوشت قرمز دو برابر سال گذشته افزایش یافتحجتی:   
وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال در هشت ماهه ) منتهی به ابان ( برای تثبیت قیمت ها واردات گوشت قرمز نسبت  -ایرنا  -تهران 

 .به سال گذشته دو برابر افزایش یافته و این روند تا پایان سال تداوم خواهد داشت

خبرنگار اقتصادی ایرنا، 'محمود حجتی' روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت، در جمع خبرنگاران درباره به گزارش 
وضعیت بازار گوشت قرمز افزود: واردات گوشت گرم افزایش داشته، اما مشکل افزایش قیمت گوشت قرمز وجود دارد که در 

 .جلسات مختلف این مساله مورد بحث و بررسی است
ان این که افزایش روند قاچاق دام بر قیمت گوشت قرمز سایه افکنده است اظهارداشتوی با بی علت اصلی افزایش قیمت گوشت  :

 .قرمز در بازار به دلیل نوسان نرخ ارز و تشدید قاچاق دام زنده است
ار حل شود و انتظار می وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: افزایش واردات گوشت قرمز در دستور کار است تا بخشی از مشکل باز

 .رود با توجه به محموله هایی که در راه است، بتوان عرضه بیشتری در شب عیدداشته باشیم
وی ادامه داد: اکنون گوشت منجمد از برزیل و گوشت گرم گوسفندی از استرالیا، کشورهای آسیای میانه و قفقاز وارد کشور می شود 

مچون وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیروی انتظامی با تشدید و نیز مقرر شد مسئولین دست اندرکار ه
 .برخوردها، از قاچاق دام سبک در مرزها جلوگیری کنند

وی کیفیت گوشت های وارداتی را مطلوب دانست و افزود: برای واردات انواع گوشت های منجمد و گرم مالحظات و ضوابط 
رد رعایت می شودبهداشتی و گواهی های استاندا .  

وزیر جهاد کشاورزی قاچاق بی رویه دام زنده، افزایش تقاضا و کاهش عرضه را علت بی ثباتی قیمت ها دانست و گفت: امیدواریم با 
 .افزایش حجم واردات و جلوگیری از قاچاق دام زنده بتوانیم مشکل راحل کنیم

تومانی وارد  4200ذرت و کنجاله سویا با وجود نوسان نرخ ارز به قیمت  نهاده های مورد نیاز تولید از جمله جو، :وی تصریح کرد

 .کشور می شود و با کنترل و نظارت در اختیار دامداران قرار می گیرد
حجتی علل افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار را نوسان نرخ ارز ، افزایش قیمت های جهانی نهاده ها، رشد هزینه های تمام شده 

تومان تعیین شده  9800افزود: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان  تولید دانست و
 .است

وی با بیان این که بررسی های روزانه حاکی است که قیمت گوشت مرغ این هفته نسبت به هفته گذشته کاهش داشته، گفت: قیمت 
تومان بود که البته این نرخ عمده  200هزارو  10تن گوشت مرغ عرضه می کند،  008تا  600امروز میدان بهمن که روزانه بین 

  .فروشی هاست و در سطح بازار اندکی افزایش دارد
 80تا  70به گزارش ایرنا، مشاهدات میدانی نشان می دهد که در سطح بازار قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندی و گوساله بین 

هزارتومان رسیده است 14رغ نیز به بیش از هزارتومان و هرکیلوگرم گوشت م . 
هزارتن گوشت مرغ درکشور تولید و نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور نزدیک به یک میلیون  200طبق آمارها ساالنه یک میلیون و 

ت هزار تن آن از محل واردات گوشت گرم گوسفندی، گوش 100هزار تن آن از محل تولیدات داخلی و بیش از  840تن است که 
 .منجمد گوساله و دام زنده تامین می شود

هفته های گذشته واردات انواع گوشت قرمز گرم و منجمد و همچنین دام زنده گوسفندی برای تنظیم بازار این محصول توسط شرکت 
تری خریداری  پشتیبانی امور دام کشور افزایش یافته تا مردم بتوانند محصوالت پروتئینی مورد نیاز خود را با قیمت های مناسب

 .کنند
تن گوشت گوسفندی گرم به بازار عرضه  150به گفته حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور روزانه نزدیک 

 500هزار و  37می شود که قیمت هر کیلوگرم الشه گوشت گوسفندی گرم )تازه( در میادین میوه و تره بار و تعاونی های مصرف 
هزار تومان است 29هزار تومان و گوشت گوساله منجمد  49تا  48کی بین تومان، گوشت تفکی . 

تومان و گوشت مرغ گرم با قیمت  8900اکنون برای تنظیم بازار گوشت مرغ نیز هرکیلوگرم مرغ منجمد به نرخ  تومان در  9800

 .میادین اصلی و سازمان میادین توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور عرضه می شود
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
ایرنا  – 19/10/1397تاریخ :   

 درخواست وزیر کشاورزی برای رفع ممنوعیت واردات موقت شیرخشک
خشک )برای وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر اموراقتصادی و دارایی آزادسازی واردات موقت شیر -ایرنا -تهران

 .صادرات( را خواستار شد
در متن این نامه آورده است: به استناد قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در « محمود حجتی»به گزارش ایرنا، 

قانون امور گمرکی مجاز  51رساند ورود موقت شیرخشک )برای صادرات( مطابق ماده وزارت جهاد کشاورزی، به استحضار می
 .است

طور موقت  تواند بهقانون امور گمرکی، ورود موقت برای پردازش، یک رویه گمرکی است که براساس آن کاال می 51مطابق ماده 
  .به قلمرو گمرکی وارد شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود

شودست که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف میها( اها )کاتالیستکنندهاین رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع .  
ها و ابزارآالت مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیستکنندهکاالهای کمکی از قبیل روان  .  

آیند که برای آنها مجوز دست میدست آمده محصوالتی است که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کاالهایی به  محصوالت به
یه ورود موقت برای پردازش اخذ شده استاستفاده از رو . 

های تولیدی ذیربط، گمرک سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کاالیی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه
شود ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تصویب هیات وزیران تعیین می . 

پنجم دی ماه امسال به وزارت اموراقتصاد و دارایی ارسال شده استنامه وزیر جهاد کشاورزی  . 
هزارتن تولید دارند، درحالی که  90کارخانه داخلی تا  30هزار تن است. اکنون  70نیاز مصرفی سالیانه کشور به شیرخشک حدود 

هزار تن در سال است 150ظرفیت اسمی تولید این کارخانه ها نزدیک  .  
امسال صنعت دامداری ایران با ارتباط مستقیم با کارخانه های تولیدکننده شیرخشک کشور توانست شیرخام مورد نیاز از ابتدای تیرماه 

این صنعت را تامین کند که به کاهش حاشیه سود صنایع لبنی منجر شد. براساس آمار جدید معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 
کشور تولید می شودمیلیون تن شیرخام در  10سالیانه نزدیک  . 

عالی هماهنگی اقتصاد سران سه قوه و به استناد بند سه و صادرات شیرخشک بر اساس تصمیم جلسه بیست و هفتم مرداد شورای
 .چهار ابالغیه ریاست جمهوری در بیست و نهم مردادماه امسال ممنوع شد
ر صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیار شدبر این اساس درباره نرخ تعرفه و ضوابط صادرات و واردات آن به وزی . 

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شیرخشک را در گروه اولویت یک قرار داد؛ یعنی شیرخشک وارداتی با نرخ ارز دولتی 
تومان( تامین و وارد می شود 4200) . 

ل ممنوع شده استبر اساس همین رویکرد، از ابتدای شهریورماه صادرات انواع شیرخشک صنعتی و شیرخشک اطفا . 

 .به گفته فعاالن صنعت دامپروری، به دلیل تولید مازاد شیرخشک در کشور، به واردات شیرخشک با ارز رسمی نیازی نداریم
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 19/10/1397تاریخ : 

درصدی تخصیص ارز برای واردات برنج شب عید 11.۲رشد   
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با افزایش  -ایرنا -تهران
ی وجود درصدی تخصیص ارز نسبت به پارسال برای واردات برنج، در این زمینه بویژه برای تنظیم بازار شب عید نگران 11.2
 .ندارد

وضعیت ذخایر راهبردی کاالهای اساسی را مطلوب « مسعود بصیری»به گزارش چهارشنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، 
دانست و افزود: میزان کل ارز تخصیص یافته به برنج وارداتی برای رفع کسری این محصول در بازار مصرف کشور تاکنون بیش 

 .از کل پارسال است
هزار تن برنج وارد شد که در مدت مشابه پارسال حدود یک میلیون  117از ابتدای سال تا پانزدهم دی ماه یک میلیون و  به گفته وی،

هزار تن واردات داشتیم 113و  . 
به هر  1398بصیری گفت: برای تخصیص ارز دولتی به واردات برنج مورد نیاز کشور هیچ مشکلی نداریم و تا سی و یکم تیر 

زار نیاز داشته باشد می توانیم نسبت به تخصیص و واردات اقدام کنیممیزان که با . 
میلیون تن است و نیاز  2.2وی ادامه داد: براساس اطالعات اخذ شده از معاونت امور تولیدات زراعی، میزان تولید برنج کشور تا 

هزار تن برآورد  100ار تا یک میلیون و هز 800کیلوگرم برای هر نفر نزدیک به  37.7برنج وارداتی با احتساب سرانه مصرف 
 .شده که این مقدار به غیر از ذخیره راهبردی است

وی تصریح کرد: با وجود اعمال تحریم های ظالمانه، خوشبختانه با برنامه ریزی های قبلی وضعیت ذخایر راهبردی در مورد همه 
بازار به ورود دولت نیاز داشته باشد می توانیم ورود پیدا  کاالهای اساسی از جمله برنج در وضعیت بسیار خوبی است و هر زمان

 .کنیم
 

 وظایف دستگاه های مختلف در واردات برنج **
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در برنامه واردات، اولویت 

اند و سپس کاالهایی که در مسیر قرار دارند و بارنامه دارندر و مبادی کشور رسیدهتخصیص ارز با کاالهایی است که به بناد . 
گیرد اما وی ادامه داد: مسئولیت تامین با وزارت جهاد کشاورزی است و واردات برنج مورد نیاز توسط بخش خصوصی صورت می

ن و تجارت استنظارت بر توزیع در شبکه های مویرگی این محصول بر عهده وزارت صنعت، معد . 
به گفته وی، سالمت و استانداردهای برنج وارداتی از هند، پاکستان و تایلند از سوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و 

 .آموزش پزشکی تایید می شود
وارد کشور شده استهزار تن برنج  93وی ادامه داد: بر اساس اطالعات گمرک ایران، از اول آذر تا دهم دی ماه امسال بیش از  . 

 
 دلیل تغییر زمان ممنوعیت واردات برنج امسال **

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی زمان ممنوعیت واردات برنج را 
خود را وارد کنند اعالم کرد و گفت: بازرگانان باید قبل از این تاریخ برنج 1398سی و یکم مرداد سال  . 

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی هر سال از سی و یکم مرداد تا پایان آبان ماه برای حمایت از تولیدکنندگان در زمان برداشت، 
شودکند و این زمانبندی بر اساس شرایط کشور گاهی جابجا میواردات برنج را ممنوع می . 

ضرورت تامین کافی برنج، رفع نگرانی ها و جلوگیری از افزایش قیمت برای مصرف بصیری افزود: با توجه به شرایط تحریم، 
 .کننده، امسال ممنوعیت واردات برنج از سی و یکم شهریور تا اوایل آذر اعمال شد

بازار  به گزارش ایرنا، شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان شرکت تامین کننده کاالهای اساسی و راهبردی کشور، وظیفه تنظیم
 .داخلی برنج را برعهده دارد

هزار تن برنج خارجی وارد کشور شد که عمده این واردات از هند بود 200بیش از یک میلیون و  1396طبق آمارها در سال  . 
میلیون تن آن از محل تولیدات داخلی تامین می شود 2.2همچنین مصرف سالیانه برنج کشور حدود سه میلیون تن است که  . 

وزارت جهاد کشاورزی برای واردات برنج، حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی و سیاست 

اسب استفراهم سازی شرایط عرضه برنج با قیمت من .  
 لینک خبر 
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 صادرات و و اردات 
ایرنا  – 20/10/1397تاریخ :   

 صادرات گوجه فرنگی استان بوشهر آغاز شد
نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی گفت: با گشایش دروازه مرزی، صادرات گوجه  -ایرنا  -بوشهر 

 .فرنگی خارج فصل استان بوشهر از امروز پنجشنبه )بیستم دی( آغاز شد

برای صادرات محصول گوجه  97دروازه مرزی از بیستم دی تا پایان بهمن  سکینه الماسی در گفت و گو با ایرنا افزود:

  .فرنگی باز است
درصد گوجه فرنگی تولیدی  15وی بیان کرد: بر اساس نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک، صادرات 

  .کشاورزان استان بوشهر در این بازه زمانی مجاز است
جه به تولید مازاد بر نیاز داخلی گوجه فرنگی به ویژه در استان های جنوبی کشور و الماسی گفت: به همین منظور و با تو

بهمن بالمانع است 30دی تا  20کاهش تقاضای داخلی، صادرات این محصول از تاریخ  .  
هزار تن محصول گوجه فرنگی خارج از فصل )زمستانی( تولید می کند 600استان بوشهر ساالنه  .  

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
خبرنگاران جوان  – 15/10/1397تاریخ :   

  های وارداتی صحت دارد؟قاچاق گوشت
های اخیر افزایش فزاینده قیمت آن، کاهش خرید رود که در ماهجمله اقالم اساسی در سبد غذایی ایرانیان به شمار میگوشت قرمز، از 

  .و تقاضای مشهود این محصول را در پی داشته است
صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، با توجه به توصیه بسیاری از پزشکان به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

مصرف محدود و کنترل شده گوشت قرمز، بنابراین همچنان این محصول خاص غذایی از محبوبیت بسیار باالیی برخوردار است و 
یکی از اقالم اساسی در سبد غذایی و دایره ارزاق جامعه ایرانی یاد نمود توان از آن به عنواناساسا می . 

های ایرانی از گوشت قرمز شکل گرفته و به واسطه غنی بودن آن از پروتئین )با وجود پایه و عنصر تکمیلی بسیاری از غذا
ستعوارضی که پزشکان برای آن متصورند(، از دیرباز از تقاضای باالیی برخورار بوده ا . 

نگریم و سیر افزایش نرخ آن در هر کیلو در طول سالیان اخیر ویژه گوشت گوسفندی میدر این میان، وقتی بر نرخ گوشت قرمز و به
دهیم بیش از پیش به سیر صعودی افزایش قیمت این محصول پی خواهیم بردرا مورد ارزیابی قرار می . 

هزار تومان در هر کیلو  ۴6دهد، نرخ گوشت گوسفندی در آذرماه سال گذشته، ها نشان میهای موجود در رسانهآنچنان که گزارش
هزار تومان پرداخت نمود 70باید حداقل بود در صورتی که در حال حاضر برای خرید هر کیلو گوشت گوسفندی می . 

هزار تومانی آن را بیش  3یا حتی  2، 1های توزیع کننده گوشت )قصابی ها( به دالیل گوناگون با اختالف قیمت البته برخی از واحد
کننداز نرخ اشاره شده عرضه می . 

29، حدود 1392این در شرایطی است که نرخ گوشت گوسفندی در هر کیلو، در سال  هزار تومان بود و رفته رفته هر آنچه  30تا  
 .گذشت بر قیمت و ارزش ریالی این محصول افزوده شد

ل و دالیل موثر در رشد فزایندة نرخ گوشت گوسفندی مورد بررسی قرار گیردشود، عوامدر ذیل این گزارش تالش می . 
دهد، قاچاق دام زنده از نمونه عوامل تاثیرگذار آنچنان که اظهار نظر برخی از فعاالن این حوزه و مسئوالن اتحادیه مربوطه نشان می

روددر تند شدن شیب صعودی قیمت این محصول به شمار می . 
ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی از قاچاق دام زنده و واردات گوشت با ارز دولتی در کشور  چندی پیش، علی

 .خبر داد
های قاچاقچی است را وی در این خصوص بیان کرد: برای مقابله با قاچاق کاال باید قیمت اقالمی که مورد نظر و هدف افراد و گروه

های همسایه متناسب نمود و البته نسبت به افزایش درآمد مردم اقدامات مقتضی در دستور کار قرار ربا نرخ جاری و ساری در کشو
 .گیرد

به زعم این نماینده مجلس شورای اسالمی، سرکوب قیمت ها، رویه و رویکرد درستی نخواهد بود )زیرا با چنین اقدامی، انگیزه 
عف خواهد شدقاچاقچیان برای سودجویی هر چه بیشتر تقویت و مضا ) 

های همجوار چندی پیش، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز در ارتباط با تفاوت قیمت میان نرخ دام زنده در ایران با برخی کشور
توان به روشنی به دالیل و عوامل تاثیرگذار در افزایش همچون عراق، توضحیاتی را ارائه کرد که با تاملی براین اظهارات می

زنده پی برد ضریب قاچاق دام . 
هزار تومانی قیمت دام زنده در ایران و در مقایسه با کشور  10حدود سه ماه پیش، وی در گفت و گویی با رسانه ها، از مابه التفاوت 

 .عراق خبر داد و گفت:قیمت این محصول در کشور عراق بیشتر از ایران است
های جنوبی و غربی ادیویی تصریح کرد: عمده قاچاق دام از مرزای رعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در برنامه

های جغرافیایی ایران، اعمال کنترل در خطوط مرزی را سخت و دشوار نموده استپذیرد و متاسفانه گستردگی مرزکشور انجام می . 
افزوده شده و در حال حاضر  ها اظهار کرد:با افزایش نرخ دالر، بر ضریب قاچاق دام نیزوگویی دیگر با رسانهوی در گفت

ورزند هایی همچون کویت، عراق، قطر، عمان و امارات، بازار هدف افرادی است که به قاچاق دام زنده از کشور مبادرت میکشور
شودپذیرد به مراتب سود باالتری نصیب قاچاقچیان دام میها همچون کویت که مبادالت با دینار انجام میو در برخی کشور . 

کند نیز رو به فزونی های دامی که خوراک دام را تامین میاتحادیه گوشت گوسفندی معتقد است با افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده رئیس
رفته و همین موضوع نیز در باال رفتن قیمت دام زنده تاثیرگذار است به صورتی که در حال حاضر دام زنده در بسیاری از استان 

شدهزار تومان اعمال می 25گردد )نرخی که تا چندی پیش در هر کیلو حداکثر محاسبه میهزار تومان  30ها، کیلویی  ) 
های وارداتی از استرالیا و آسیای میانه نیز معطوف بر گوید: دلیل عدم ایجاد توازن در بازار عرضه و تقاضا با وجود گوشتوی می

رسد ها میهای وارداتی به دست رستوران دارو متاسفانه عمده گوشت شودشود که در نظام توزیع، تعادل خوبی لحاظ نمیاین امر می
رسدرسد )یا کم میها نمیو به دست مصرف کنندگان واقعی و خانوار ) 
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نالندها از کسادی و کاهش شدید مشتری میهای وارداتی صحت دارد؟ / قصابیقاچاق گوشت  
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران وگو با خبرنگار ستان تهران در گفتاحمد قمصری، یکی از توزیع کنندگان خرد گوشت در غرب ا

های گذشته اظهار کرد: ما به عنوان قصاب، سود عرف و معمول را در ها و ماه، با اشاره به افزایش نرخ گوشت در طی هفتهجوان
کنیم عرضه کنیم و اساسا چنین انتظاری نه تر از آنچه خریداری مینتظار داشت قیمت گوشت را پایینکنیم و نباید اهر کیلو لحاظ می

منطقی است و نه شدنی و باید میان فعالیت در بازار با مراکز خیریه تفاوت قائل بود، زیرا کاسب در صدد کسب سود خویش است و 
باید این سود اخالقی، قانونی و مشروع باشدالبته می . 

وی افزود: افزایش قیمت گوشت، کسب و کار ما و بسیاری از همکاران بنده را دچار اختالل کرده و مراجعه مشتری برای خرید 
 .گوشت با کاهش محسوسی همراه شده است

نام این قصاب فعال در غرب استان تهران در ادامه گفت: در برخی از مناطق فقیر نشین این خطه )که بنا بر مالحظاتی از قید 
کنند کنیم( برخی از مردم به جای گوشت چرخ کرده به خرید سنگدان چرخ کرده مرغ، اقدام میشهرهاو محالت مطروحه اجتناب می

های روزمره زندگی نیست، به ناچار یابد و سرپرست خانوار قادر به تامین هزینهو طبیعتا در شرایطی که قدرت خرید کاهش می
ایگزین گوشت نمایدمجبور است چنین اقالمی را ج . 

قمصری با اشاره به کاهش قابل توجه عرضه گوشت به عنوان یکی از دالیل گرانی و افزایش قیمت آن، بیان کرد:بعضا در بازار این 
تومانی را به خارج از کشور قاچاق  200هزار و  ۴های وارداتی و خریداری شده با ارز شود که برخی گوشتموضوع شایع می

های وارداتی نیز کفاف نیاز بازار را ندهدیابند و همین امر باعث شده گوشتاین اقدام به سود قابل توجهی دست می کنند و بامی . 
 .البته موضوع مذکور، از سوی حمید ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دامی رد شد

 37های وارداتی با نرخ در هر کیلو ظهار کرد:گوشتها، ضمن تایید موضوع قاچاق دام زنده از کشور اوگو با رسانهوی در گفت
شود و امکان قاچاق آن وجود ندارد، زیرا خریدار آن مشخص است و در میادین عرضه و همچنین هزار تومان عرضه می

گیردای نیز عرضه گوشت وارداتی با ارائه کارت ملی انجام میهای زنجیرهفروشگاه . 
های می کشور دالیل و عوامل موثر دیگری را در کاهش میزان گوشت در بازار و اقدام دستگاهمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دا

کندمربوطه برای واردات گوشت با هدف تامین نیاز بازار مطرح می . 
یرد به تبع پذهای اردیبهشت و خرداد انجام میها عمدتا در ماهگوید: با توجه به اینکه زایمان دامورناصری در تشریح این موضوع می

شود و ازدیگر سو بسیاری از اعیاد در نیمه دوم سال قرار دارد و همین موضوعات در نیمه دوم سال از ضریب تکثر گوشت کم می
شود تا عرضه و تقاضا با نوساناتی مواجه شودمزید بر علت می . 

کشور ها در کاهش تعدد و تکثر دام زنده درنقش خشکسالی و مهاجرت روستانشینان به شهر  
ها در استقالل غذایی کشور به عنوان یکی از ضروریات توسعه اقتصادی در هر بیش از این به کرات بر نقش قابل توجه روستا

ای تاکید شده و گزارشات متعدد و مفصلی نیز در این خصوص تنظیم و منعکس شده استجامعه . 
شده، جمعیتی که روزگاری تامین کننده اصلی محصوالت زراعی، باغی ها و سالیان اخیر از جمعیت روستا نشین کشورکاسته در دهه

ها عزیمت نموده اندها را ترک و به سمت شهرو دامی این مرز و بوم بود، در سالیان اخیر روستا . 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران وگو با خبرنگار صیف اله ذالی، یکی از فعاالن حوزة عرضه دام زنده در استان البرز، در گفت

هایی ها در دامداری و دامپروری اظهار کرد:در حال حاضر بخش قابل توجهی از افراد و گروه، با اشاره به نقش برجسته روستاجوان
هایی که در این مشاغل، مشغول ری از آنها مهاجرت کرده اند و بسیاتر در عرصه چرای دام مشغول به فعالیت بودند به شهرکه پیش

های دیگر متمایل شده اندبه فعالیت بودند نیز به فعالیت در حوزه . 
ها در اقصی نقاط کشور از معضالتی است که در ها در دشتها و گرداندن و هدایت داموی افزود: کمبود جدی چوپان برای چرای دام
ها محلی هایی که پوشش گیاهی آنز دیگر سو خشکسالی و کاهش پهنه مناطق و حوزهوضعیت فعلی بازار گوشت بی تاثیر نیست و ا

رفت نیز مزید بر علت شده تا در حال حاضر از تعداد دام )در مجموع کل کشور( کاسته ها به شمار میمناسب برای تامین تغذیه دام
لی که در کشور شاهد هستیم به روشنی نشان دهنده و شود که البته بنده آمار دقیقی در این خصوص ندارم، اما وضعیت روشن فع

اثبات کننده این ادعا است که شرایط و بستر توسعه و افزایش دام و دامپروری، به نسبت گذشته با تغییراتی جدی همراه شده تا جایی 
ها در مذکور به واسطه گردش گله کنند و به مانند گذشته، امرامروز بسیاری از دامداران تغذیه مورد نیاز دام خود را خریداری می

پذیرد، زیرا شرایط طبیعی کشور کشش تحقق چنین امری را نداردها انجام نمیچراگاه . 
درصد از  70از دیگر سو افزایش قابل توجه جمعیت و عدم اتخاذ تدابیر مقتضی برای حفظ جمعیت روستایی، )جمعیتی که زمانی 

گرفت( مزید بر علت شده تا با پدیده کمبود دام در کشور مواجه شویم تا ستاها، شکل میشاکله آن به واسطه سکونت و حضور در رو
هایی همچون استرالیا مبادرت ورزیده شودها و کشورجایی که برای تامین گوشت مورد نیاز کشور، به واردات از آنسوی مرز . 
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ای اقتصادی، دامداری و حتی زیست محیطی کشور، شرایط هرود با برنامه ریزی اصولی و مدون در حوزهبه هر ترتیب امید آن می
صورت با استمرار روند موجود هزینه به مراتب سنگین تری در بخش مطلوب تری در تامین گوشت قرمز ایجاد شود، در غیر این

تر شدن شرایط با وضعیت فعلی، امری دور از انتظار نخواهد بوداشاره شده تحمیل خواهد شد و بغرنج . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
ایرنا  – 16/10/1397تاریخ :   

 

مانع صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه سه  
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران،  -ایرنا -تهران « و « پایدار نبودن صادرات»، «عوارض سنگین

به روسیه ذکر کرد را سه مانع عمده صادرات محصوالت کشاورزی« خرده مالکی» . 

« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود« غالمعلی فارغی از آنجا که ما عضو مجمع اقتصادی  :

 .اوراسیا نیستیم، کاالهای ما در روسیه از نظر قیمتی قابل رقابت با کاالهای مشابه سایر کشورهای عضو اوراسیا نیست
گانی ایران اظهار داشت: مانع دیگری که پیش روی صادرات محصوالت کشاورزی ما به عضو هیات نمایندگان اتاق بازر

روسیه قرار دارد، این است که صادرکنندگان ایرانی به دلیل ابالغ روزانه بخشنامه ها، نمی تواند تعهد بدهد که صادرات 

 .پایداری به روسیه خواهد داشت
ی دیگر به تعهد بلندمدِت تامین کننده نیاز دارد؛ مشتری خارجی اگر تصور وی اضافه کرد: بازار روسیه مانند همه بازارها

کند که فروشنده ایرانی نمی تواند کاالی مورد نیاز او را به صورت پایدار تامین کند، ترجیح می دهد کاالی مورد نیاز خود 

 .را از فروشنده ای دیگر خریداری کند
محصوالت کشاورزی به روسیه ذکر کرد و افزود: ما بزرگ مالکی را را چالش دیگر صادرات « خرده مالکی»فارغی، 

 .به رسمیت نشناخته ایم؛ تولیدکنندگان و هلدینگ های بزرگی نداریم که در هر شرایطی بتوانند بازار را تامین کنند
ر شرایط وی گفت: بزرگ مالک ها در شرایط دشوار زیان می دهند اما بقای خود را حفظ می کنند و با کسب سود د

مناسب، دوران ضرر و زیان را جبران می کنند؛ اما خرده مالک ها و کسانی که در فعالیت های مقیاس کوچک کار می 

 .کنند، با هر تنشی ممکن است از بین بروند
تا  150رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ارزش صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه را ساالنه حدود 

لوین دالر ذکر کرد و گفت: روسیه بازار بسیار مناسبی برای کاالهای ایرانی است و در صورت رفع چالش های می 200

میلیارد دالر به این کشور صادرات داشت 20تا  10پیش روی مبادالت تجاری، می توان ساالنه  . 
یلیون دالر بود که از این رقم م 950( 1396به گزارش ایرنا، ارزش مبادالت تجاری ایران و روسیه در سال گذشته )

میلیون دالر نیز سهم صادرات روسیه به ایران است 640میلیون دالر شامل صادرات ایران به روسیه و  310 . 
حجم مبادالت تجاری دو کشور در سال جاری رو به گسترش گذاشت؛ در حدی که ارزش تجارت دو کشور در هشت ماه 

میلیون دالر رسید 26فت و به یک میلیارد و نخست امسال از کل سال گذشته پیشی گر البته این افزایش صادرات به نفع  .

 .صادرات کشور روسیه و واردات ایران از این کشور اتفاق افتاد
میلیون دالر کاال از این کشور  852میلیون دالر کاال به روسیه صادر و در مقابل،  174در هشت ماهه امسال، ایران 

 وارد کرد

 .لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 16/10/1397تاریخ : 

ماه وارد کشور شد ۹میلیون تن ذرت دامی در مدت ۶  
ارزش افزون بر هزار تن ذرت دامی به  341میلیون و  6ماهه امسال بیش از  9براساس آمارهای گمرک ایران در  -ایرنا -تهران 

درصد و از حیث ارزشی  25.5میلیون دالر وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ وزنی  476یک میلیارد و 
درصد افزایش یافته است 30.3 . 

میلیون دالر وارد  062میلیارد و  32هزار تن کاال به ارزش  871میلیون و  23به گزاش روز یکشنبه ایرنا، تا پایان آذرماه امسال 
درصد و از نظر ارزشی  13.2کشور شده، واردات در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی  درصد کاهش  15.9

  .یافت
قلم کاالی عمده وارداتی و صادراتی را منتشر می  15گمرک جمهوری اسالمی ایران در پایان هر ماه جداولی از ترانزیت خارجی و 

بررسی آنها نشان می دهد ذرت دامی، قطعات منفصله خودرو، برنج، تلفن همراه، موز، برنج سفید، گوشت، مکمل های  کند که
ماهه امسال بودند 9قلم کاالی عمده وارداتی در  15دارویی و روغن و داروهای آفتابگردان در شمار  . 

 
میلیون دالر قطعه منفصله 489واردات یک میلیارد و  **  

ردیف جداگانه رتبه های دوم و سیزدهم ، کاالهای وارداتی را  2ول آمارها بیانگر این است که قطعات منفصله خودرو در بررسی جدا
در مدت مورد بررسی به خود اختصاص داده اند، این در حالی است که در هشت ماه گذشته واردات قطعات منفصله سه ردیف از 

ص داده بودردیف کاالهای وارداتی را به خود اختصا 15 .  
 185دالر قطعات منفصله خودرو سواری به میزان  462هزار و  627میلیون و  489ماهه امسال یک میلیارد و  9بنابراین در 

تن وارد کشور شده است 897هزار و  .  
حیث وزنی ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از  9مقایسه جداول آماری گمرک نشان می دهد که واردات قطعات منفصله 

درصد کاهش یافته است 23.7درصد و از نظر ارزشی  16.5 .  
 

 واردات یک میلیون تن برنج  **
کیلوگرم برنج وارد کشور شده که این میزان واردات از بعد وزنی  174هزار و  44برپایه آمار گمرک تا پایان آذرماه یک میلیون و 

این مدت را به خود اختصاص داددرصد سهم واردات در  3.1درصد و از نظر ارزشی  4.3 .  
درصد و از بعد  6.1ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی  9بررسی آماری نشان می دهد واردات برنج در 

درصد کاهش یافته است 1.9ارزشی  .  
ر داخل کشت شده و میلیون تن آن د 2تا  1.1میلیون تن برنج در کشور مصرف می شود که  3.2سالیانه حدود  میلیون  1.5تا  1.2

  .تن از کشورهای هند، پاکستان، تایلند و اروگوئه وارد کشور می شود
برداشت برنج از تیرماه امسال در کشتزارهای کشور آغاز شده و واردات این محصول تا پایان شهریورماه ممنوع و یازدهم آذرماه 

شدسامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش برنج باز  .  
 

درصدی واردات لوبیای سویا  13افزایش  **  
میلیون و  2ماهه امسال،  9ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی بر اساس تازه تن لوبیای سویا به ارزش  929هزار و  24

دالر وارد کشور شده است 181هزار و  593میلیون و  943 .  
شودصد از ارزش کل واردات کشور در این مدت را شامل میدر 2.8درصد از حجم و  8.4واردات این محصول، حدود  . 

 22.6درصد به لحاظ وزنی و  13.5براساس این گزارش، میزان واردات لوبیای سویا امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

  .درصد به لحاظ ارزش افزایش داشته است
 

میلیون دالری موبایل وارداتی به کشور  295سهم  **  
کددار کردن گوشی های تلفن همراه )رجیستری( از اواخر مهرماه پارسال برای ساماندهی ورود گوشی ها به کشور و  برپایه طرح

  .مبارزه با قاچاق آن شاهد افزایش واردات رسمی آن به کشور بودیم
دالر ارز برای  75 هزار و 932میلیون و  295ماهه امسال نشان می دهد  9بررسی جداول آماری واردات گوشی تلفن همراه در 

  .واردات آن از کشور خارج شده است
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درصد افزایش و از نظر وزنی  4.6میزان واردات گوشی تلفن همراه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی 
درصد کاهش یافته است 3.7 .  

اردواردات گوشی تلفن همراه در دوره زمانی یادشده رتبه دوازدهم واردات را د .  
 

درصدی واردات موز از نظر وزنی  41کاهش  **  
موز از جمله میوه های است که با نرخ ارز آزاد وارد کشور می شود؛ اما در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال، موز با نرخ ارز 

نکرد دولتی وارد کشور شد و پس از آن از فهرست کاالی ضروری حذف و دیگر ارز یارانه ای به آن تخصیص پیدا . 
 429هزار و  208میلیون و  275تن موز به ارزش  915هزار و  315ماهه امسال واردات موز کاهش یافت و در این مدت  9طی 

  .دالر وارد کشور شد
درصد کاهش یافت 33.5و  41.2موزهای وارداتی ازنظر وزنی و ارزشی در مدت این گزارش به ترتیب  .  

 
هزار تن گوشت  84واردات  **  

قلم کاالی عمده وارداتی کشور قرار دارد 15از جمله کاالهای اساسی است که براساس آمار ارائه شده از گمرک در فهرست  گوشت .  
هزار  235میلیون و  355تن گوشت به ارزش  899هزار و  84ماهه امسال  9بررسی جداول آماری گمرک نشان می دهد که در 

درصد کاهش یافته است 2.3درصد افزایش و ارزشی  0.55دالر وارد کشور شده که از نظر وزنی  .  
 

هزار تن مکمل دارویی  2واردات بیش از  **  
قلم کاالی وارداتی قرار گرفت 15بررسی جداول گمرک نشان می دهد که در فصل پاییز واردات مکمل های دارویی در شمار  .  

ذشته از لحاظ وزنی کاهش ماه سال گ 9واردات مکمل های دارویی در این دوره در مقایسه با  درصدی و از نظر ارزشی  0.7

درصدی داشته است 9.7افزایش  .  
دالر وارد  241هزار و  284میلیون و  309تن مکمل دارویی به ارزش  759هزار و  2از ابتدای سال تا پایان آذرماه در مجموع 

 کشور شده است
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
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 عسل
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 علوفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم 
 ایرنا  – 16/10/1397تاریخ : 

چابهار حمل شدهزار تنی گندم ازبندرامام به ۲۰نخستین محموله  
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اهمیت  -ایرنا -تهران « کاالهای اساسی از طریق دریا، گفت: نخستین « کابوتاژ

هزار تنی گندم از بندر امام خمینی )ره( به بندر چابهار با کشتی حمل شد 20محموله  . 
ن بنادر و دریانوردی، به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی سازما « افزود: با توجه به کاهش هزینه های « محمد راستاد

 .حمل ونقل، کابوتاژ کاالهای اساسی از طریق دریا، منافع زیادی برای کشور دارد
 های مرزی است و کاالیی که از لحاظعبارت از حمل کاال از یک نقطه به نقطه دیگر از راه دریا یا رودخانه «کابوتاژ دریایی»

نزدیکی راه یا رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر کشور با عبور از خاک کشور حمل شود مشمول مقررات کابوتاژ 
شود؛ در این موارد، هرگاه کاالی کابوتاژی با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع تشریفات کاالی کابوتاژی خواهد می

 .بود
های حمل و نقل، کاهش مصرف سوخت، حفظ مسایل زیست محیطی، کاهش رسازی، کاهش قابل توجه هزینهمعاون وزیر راه و شه

ای و استفاده بیشتر از ظرفیت بنادر از جمله مزایای این روش استترافیک جاده . 
کشتی حمل شد و انتظار هزار تنی گندم از بندر امام خمینی )ره( به بندر چابهار با  20راستاد افزود: برای نخستین بار محموله 

هزار تن بین بنادر شمالی به این روش حمل شود 200رود ساالنه یک میلیون تن کاالی اساسی بین بنادر جنوبی و می . 
 لینک خبر 
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 19/10/1397تاریخ : 

درصدی عرضه گندم در بورس  18شود/ رشد قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی می  
 96سازمان برنامه و بودجه گزارش داد وزارت جهاد کشاورزی برنامه جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را در سال 

  .برای محصوالت جو و ذرت انجام داد و بار مالی زیادی را از دوش دولت برداشت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برای 

ریزی جهت جایگزینی تدریجی سیاست قیمت کاهش التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی نوشته است این وزارتخانه برنامه
استان به صورت پایلوت اجرا  4)جو و ذرت دامی( تنها در  95ت پیشرو در سال تضمینی به جای خرید تضمینی و انتخاب محصوال

  .شد
به صورت کشوری به طوری که حجم معامالت جو در بازار بورس تحت  96این وزارتخانه پیگیری و اجرای این سیاست در سال 

نسبت به سال  96درصد در سال  114سیاست قیمت تضمینی بیش از  است که طبعاً بار مالی دولت را به صورت افزایش یافته  95

  .قابل توجهی کاهش داده است. این تغییرات به صورت تقریباً مشابه در مورد ذرت دامی نیز اتفاق افتاده است
در گزارش سازمان بودجه آمده است که وزارت جهاد کشاورزی ورود معامالت گندم به صورت محدود در بازار بورس کاالهای 

انجام داد که در نتیجه این اقدامات در جهت توسعه استفاده از ظرفیت بازار بورس کاالی ایران برای مشارکت  96ل ایران در سا
درصدی  18رشد  95نسبت به سال  96بخش خصوصی و با هدف حمایت از کاالی ایرانی محصوالت مختلف در بازار بورس سال 

دهدرا نشان می . 
ها را انجام داده است. همچنین یر موجودی را به صورت مداوم و اقدام الزم برای رفع کسریهمچنین وزارت جهاد رصد و پایش ذخا

ای با قیمت های زنجیرههای واردکننده گوشت گوسفندی هماهنگی و توزیع کاالهای حساس در فروشگاهنظارت بر توزیع شرکت
  .مصوب ستاد تنظیم بازار را عملی کرده است

محصول  به منظور تسریع در پرداخت بهای خرید صد هزار تن شکر از کارخانجات چغندرقندریزی وزارت جهاد برنامه
خریداری شده از کشاورزان تا پایان سال  چغندرقند   .را انجام داده است 96

سازی، حفظ و نگهداری کاالهای اساسی در گزارش سازمان برنامه و بودجه اشاره شده است که ذخیره (  برنج، روغن خام و شکر

بوده است 96خام( در انبارهای تحت پوشش سراسر کشور از جمله اقدامات وزارت جهاد در سال  . 
برنامه ششم توسعه وزارت جهاد مکلف شده بود به منظور کاهش التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی و کاهش  32در ماده 

ولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد نوسان غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی د
های های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصوالت راهبردی، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکتاستفاده در سیاست

فصلی و دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد بر اساس برآوردهای ماهانه، 
ساالنه، عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصوالت نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و 

بر روی هر یک از  84/09/01ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  24ابزارهای مالی موضوع بند 
مقررات بازار سرمایه اقدام کند های مشمول این بند در چارچوبدارایی . 

 لینک خبر 
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 16/10/1397تاریخ : 

  هزار تنی گندم از بندر امام)ره( به بندر چابهار با کشتی ۲۰حمل اولین محموله 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه کابوتاژ کاالهای اساسی از طریق دریا، منافع فراوانی برای کشور به همراه 

نی)ره( به بندر چابهار با کشتی حمل شدهزار تنی گندم از بندر امام خمی 20خواهد داشت، گفت: اولین محموله  .  
کابوتاژ کاالهای  :اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد اظهار داشت پایگاه به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از

های کلی حمل و نقل، مصرف اساسی از طریق دریا، منافع فراوانی برای کشور به همراه خواهد داشت، کاهش قابل توجه در هزینه
ر، از جمله مزایای این روش استای و استفاده بیشتر از ظرفیت بنادسوخت، تاثیرات منفی زیست محیطی، ترافیک جاده . 

های نفتی داشتیمهای بازرگانی دولتی، کشتیرانی و پخش فرآوردهوی ادامه داد: در این زمینه هماهنگی بسیار خوبی با شرکت . 
نه یک رود ساالهزار تنی گندم از بندر امام خمینی به بندر چابهار با کشتی حمل شد، انتظار می 20راستاد افزود: اولین محموله 

هزار تن بین بنادر شمالی به این روش حمل شود 200میلیون تن بین بنادر جنوبی و  . 
» بنابراین گزارش های مرزی است و عبارت از حمل کاال از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه« کابوتاژ دریایی

قطه به نقطه دیگر کشور با عبور از خاک کشور خارج حمل شود و کاالیی که از لحاظ نزدیکی راه یا رعایت صرفه تجاری از یک ن
شود و در این موارد هرگاه کاالی کابوتاژی با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع نیز مشمول مقررات کابوتاژ می

 .تشریفات کاالی کابوتاژی خواهد بود
 
 لینک خبر 
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 17/10/1397تاریخ : 

رود ها دالری که با از دست دادن خودکفایی گندم به فنا میمیلیارد  
هزار میلیارد تومان هزینه  21میلیون تن گندم با ارز دولتی، باید حدود  10در صورت وابستگی کشور به واردات گندم ، برای خرید 

  .کرد
میلیون تن گندم به کشور وارد شده است.  3ه حدود طور میانگین ساالنبه 1395تا  1380های به گزارش خبرگزاری فارس، در سال

هزار تن بوده  105و به میزان   84میلیون تن و کمترین میزان واردات در سال  7.2با  93بیشترین میزان واردات مربوط به سال 
 .است

ده است. با توجه به خودکفایی میلیارد دالر ارز برای واردات گندم صرف ش 13حدود  95تا  80ها، بین بازه زمانی سال طبق بررسی
، از خروج این میزان ارز از کشور جلوگیری شده که این موضوع نشانگر اهمیت 97تا  95های کشور در تولید گندم طی سال

ها استخودکفایی گندم در کمک به دولت . 
* های اخیرنوسان ضریب خودکفایی گندم در دهه  

افزایش یافت. این در حالی است که در  86درصد تا سال  104به  80در سال درصد  58.5ضریب خودکفایی گندم در کشور از 
درصد  93تا  57نیز این رقم بین  94تا  88های درصد تنزل یافت. در سال 52ضریب خودکفایی کشور در تأمین گندم به  87سال 

نیز کشور در تولید گندم به خودکفایی رسیده است 97تا  95در نوسان بود. طی سالهای  . 
* بدیل خودکفایی گندم در جلوگیری از خروج ارز از کشورنقش بی  

خوبی به توجه نرخ دالر طی چند ماه اخیر و اعمال دوباره تحریم علیه ایران، حساسیت و لزوم خودکفایی گندم را بهافزایش قابل
احتمالی غذایی ایمن کرده است هایخوبی کشور را در برابر تحریمگذارد. خودکفایی گندم در سه سال اخیر بهنمایش می .   

ها و تهدیدات برخی مقامات آمریکایی مبنی بر تحریم غذایی ایران، چند سؤال از برخی مسئوالن مخالف با توجه به بازگشت تحریم
د، به خودکفایی محصوالت کشاورزی قابل طرح خواهد بود. نخست اینکه در صورت تحریم غذا، اگر کشور در تولید گندم خودکفا نبو

کردیم؟ اگر را وارد می -کننده نیمی از کالری و پروتئین مردم استکه تأمین-ای گندم مورد نیاز کشور چه صورت و با چه هزینه
 کشور مجبور به واردات گندم بود، آیا امکان تأمین بودجه مربوطه با رقم کالن مورد نظر وجود داشت یا خیر؟

کردند؟ آیا بودجه دولت فقط در حمایت از ه طریقی بودجه الزم برای واردات گندم را فراهم میمسئوالن سازمان برنامه و بودجه از چ
کار داخلی با کاستی مواجه است؟تولید گندم  

رسد که مسئوالن سازمان برنامه و بودجه باید در برخی رویکردهایشان تجدید نظر کنند. دولت، واردات و صادرات گندم به نظر می
عنوان خریدار انحصاری گندم، هر قیمتی را که مسئوالن سازمان برنامه و بودجه صالح بدانند، و از طرفی نیز به را ممنوع کرده

کند؛ آیا با این اوصاف باید از کشاورز انتظار همراهی با دولت را داشت؟ چرا باوجودی که کشور در تولید گندم خودکفا شده تعیین می
های مختلف در حمایت از کشاورز داخلی، قانون خرید رود، دولتکشور به جیب کشورهای دیگر نمیتبع آن میلیاردها دالر ارز و به

اند؟تضمینی را تمام و کمال اجرا نکرده  
* میلیارد دالر ارز از کشور در صورت واردات گندم 5خروج   
–رار باشد کل نیاز کشور به گندمدالر است. در صورتی که ق 500در حال حاضر، قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی حدود 

وارد شود، باید در شرایط کنونی حدود پنج میلیارد دالر برای خرید گندم یک سال کشور هزینه شود؛ به  -میلیون تن 10معادل 
میلیارد هزار  45هزار میلیارد تومان و با دالر سامانه نیما باید رقمی حدود  21تومانی، حدود  4200عبارتی دیگر، با احتساب دالر 

میلیون تنی گندم پرداخت شود 10تومان برای خرید  . 
هزار میلیارد تومان  18شود که خرید گندم داخلی با رقمی حدود مجدداً این سؤال از مسئوالن سازمان برنامه و بودجه مطرح می

غیر تحریم است؛ در صورت اعمال صرفه است یا واردات آن؟ البته این میزان هزینه برای واردات در شرایط برای کشور و دولت به
ها را نیز به این ارقام اضافه کردهای اضافی دور زدن تحریمهای غذایی، باید هزینهتحریم . 

تومان خریداری شد. به عبارت دیگر با هزینه  1300قرار کیلویی سال گذشته کشور در تولید گندم خودکفا شد و گندم کشاورزان به
جویی در هزینه کرد برای ، امنیت غذایی کشور تأمین شد و این موضوع هم برای دولت )از منظر صرفههزار میلیارد تومان 13کرد 

 .تأمین گندم( و هم برای مردم مطلوبیت باالیی داشت
کننده نان را از جیب کشاورزان برداشته استلکن در این بین، دولت یارانه مصرف این در حالی است که کشاورزان عالوه بر  .

به دولت پرداخت  هزار میلیارد تومان مالیات پنهان 3، بیش از 97و  96امنیت غذایی، بابت عدم افزایش قیمت گندم در سال تأمین 
اندکرده . 
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مند شده است. این در حالی هاست که از مزایای اقتصادی و اجتماعی خودکفایی در تولید گندم بهرهدر نهایت باید گفت: دولت سال
جز ایجاد نارضایتی برای کشاورزان، های زمانی مختلف نقض شده است. تخلفی که بهتضمینی در برههاست که قانون خرید 

 .میلیاردها دالر ارز کشور را روانه سایر کشورها کرده است
 لینک خبر 
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 گوجه فرنگی
 ایران اکونا  – 22/10/1397تاریخ : 

 صادرات محصوالت گوجه فرنگی آزاد شد
ای به رئیس کل گمرک اعالم کرد، صادرات محصوالت گوجه فرنگی وزیر صنعت بنا به درخواست وزیر جهاد کشاورزی، طی نامه

بهمن بالمانع است 30دی ماه تا  20از  .  
ای به رئیس کل گمرک اعالم کرد، صادرات محصوالت گوجه فرنگی وزیر صنعت بنا به درخواست وزیر جهاد کشاورزی در نامه

بهمن بالمانع است 30دی ماه تا  20از  . 
وزیر محترم جهاد کشاورزی، بدین وسیله اعالم  1397/10/1مورخ 020/ 19173با عنایت به نامه شماره  در این نامه آمده است:

دارد، صادرات آخال حبوبات تا اطالع ثانوی بالمانع استمی . 
های جنوبی کشور و کاهش تقاضای داخلی، صادرات محصوالت ژه در استانبا توجه به تولید مازاد بر نیاز داخلی گوجه فرنگی به وی

بالمانع است 1397/11/30لغایت   1397/10/20 گوجه فرنگی از تاریخ  . 
بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تامین نیاز داخلی، صادرات اقالم ذیل از نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته

تا اطالع ثانوی ممنوع است 1397/10/15تاریخ  : 
بندیکاغذ و کارتن بسته  

39202020تحت ردیف تعرفه  BOPP فیلم  
39206990فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه   

 تخم مرغ خوراکی و غیرخوراکی
 جوجه یک روزه

 پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم
ه شدهپشم خام و نخ و الیاف پشمی تابید  

 
  لینک خبر 
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 گوجه فرنگی 
ایرنا  – 20/10/1397تاریخ :   

 صادرات گوجه فرنگی استان بوشهر آغاز شد
نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی گفت: با گشایش دروازه مرزی، صادرات گوجه  -ایرنا  -بوشهر 

 .فرنگی خارج فصل استان بوشهر از امروز پنجشنبه )بیستم دی( آغاز شد

برای صادرات محصول گوجه  97سکینه الماسی در گفت و گو با ایرنا افزود: دروازه مرزی از بیستم دی تا پایان بهمن 

  .فرنگی باز است
درصد گوجه فرنگی تولیدی  15وی بیان کرد: بر اساس نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک، صادرات 

است کشاورزان استان بوشهر در این بازه زمانی مجاز .  
الماسی گفت: به همین منظور و با توجه به تولید مازاد بر نیاز داخلی گوجه فرنگی به ویژه در استان های جنوبی کشور و 

بهمن بالمانع است 30دی تا  20کاهش تقاضای داخلی، صادرات این محصول از تاریخ  .  
ستانی( تولید می کندهزار تن محصول گوجه فرنگی خارج از فصل )زم 600استان بوشهر ساالنه  .  

 لینک خبر 
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 گوشت قرمز
ایرنا  – 19/10/1397تاریخ :   

 حجتی: واردات گوشت قرمز دو برابر سال گذشته افزایش یافت
منتهی به ابان ( برای تثبیت قیمت ها واردات گوشت قرمز نسبت وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال در هشت ماهه )  -ایرنا  -تهران 

 .به سال گذشته دو برابر افزایش یافته و این روند تا پایان سال تداوم خواهد داشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 'محمود حجتی' روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت، در جمع خبرنگاران درباره 
شت قرمز افزود: واردات گوشت گرم افزایش داشته، اما مشکل افزایش قیمت گوشت قرمز وجود دارد که در وضعیت بازار گو

 .جلسات مختلف این مساله مورد بحث و بررسی است
علت اصلی افزایش قیمت گوشت  :وی با بیان این که افزایش روند قاچاق دام بر قیمت گوشت قرمز سایه افکنده است اظهارداشت

ازار به دلیل نوسان نرخ ارز و تشدید قاچاق دام زنده استقرمز در ب . 
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: افزایش واردات گوشت قرمز در دستور کار است تا بخشی از مشکل بازار حل شود و انتظار می 

 .رود با توجه به محموله هایی که در راه است، بتوان عرضه بیشتری در شب عیدداشته باشیم
داد: اکنون گوشت منجمد از برزیل و گوشت گرم گوسفندی از استرالیا، کشورهای آسیای میانه و قفقاز وارد کشور می شود  وی ادامه

و نیز مقرر شد مسئولین دست اندرکار همچون وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیروی انتظامی با تشدید 
وگیری کنندبرخوردها، از قاچاق دام سبک در مرزها جل . 

وی کیفیت گوشت های وارداتی را مطلوب دانست و افزود: برای واردات انواع گوشت های منجمد و گرم مالحظات و ضوابط 
  .بهداشتی و گواهی های استاندارد رعایت می شود

ست و گفت: امیدواریم با وزیر جهاد کشاورزی قاچاق بی رویه دام زنده، افزایش تقاضا و کاهش عرضه را علت بی ثباتی قیمت ها دان
 .افزایش حجم واردات و جلوگیری از قاچاق دام زنده بتوانیم مشکل راحل کنیم

تومانی وارد  4200نهاده های مورد نیاز تولید از جمله جو، ذرت و کنجاله سویا با وجود نوسان نرخ ارز به قیمت  :وی تصریح کرد

ران قرار می گیردکشور می شود و با کنترل و نظارت در اختیار دامدا . 
حجتی علل افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار را نوسان نرخ ارز ، افزایش قیمت های جهانی نهاده ها، رشد هزینه های تمام شده 

تومان تعیین شده  9800تولید دانست و افزود: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان 
 .است

بیان این که بررسی های روزانه حاکی است که قیمت گوشت مرغ این هفته نسبت به هفته گذشته کاهش داشته، گفت: قیمت وی با 
تومان بود که البته این نرخ عمده  200هزارو  10تن گوشت مرغ عرضه می کند،  800تا  600امروز میدان بهمن که روزانه بین 

داردفروشی هاست و در سطح بازار اندکی افزایش  .  
 80تا  70به گزارش ایرنا، مشاهدات میدانی نشان می دهد که در سطح بازار قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندی و گوساله بین 

هزارتومان رسیده است 14هزارتومان و هرکیلوگرم گوشت مرغ نیز به بیش از  . 
صرفی گوشت قرمز کشور نزدیک به یک میلیون هزارتن گوشت مرغ درکشور تولید و نیاز م 200طبق آمارها ساالنه یک میلیون و 

هزار تن آن از محل واردات گوشت گرم گوسفندی، گوشت  100هزار تن آن از محل تولیدات داخلی و بیش از  840تن است که 
 .منجمد گوساله و دام زنده تامین می شود

ندی برای تنظیم بازار این محصول توسط شرکت هفته های گذشته واردات انواع گوشت قرمز گرم و منجمد و همچنین دام زنده گوسف
پشتیبانی امور دام کشور افزایش یافته تا مردم بتوانند محصوالت پروتئینی مورد نیاز خود را با قیمت های مناسب تری خریداری 

 .کنند
م به بازار عرضه تن گوشت گوسفندی گر 150به گفته حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور روزانه نزدیک 

 500هزار و  37می شود که قیمت هر کیلوگرم الشه گوشت گوسفندی گرم )تازه( در میادین میوه و تره بار و تعاونی های مصرف 
هزار تومان است 29هزار تومان و گوشت گوساله منجمد  49تا  48تومان، گوشت تفکیکی بین  . 

تومان و گوشت مرغ گرم با قیمت  8900مرغ منجمد به نرخ اکنون برای تنظیم بازار گوشت مرغ نیز هرکیلوگرم  تومان در  9800

 .میادین اصلی و سازمان میادین توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور عرضه می شود
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 
ایرنا  – 15/10/1397تاریخ :   

های وارداتی افزایش می یابدحجم عرضه گوشت   
رئیس شورای تامین دام کشور اعالم کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای تنظیم بازار گوشت قرمز اقدام به  -ایرنا -تهران

افزایش حجم واردات گوشت گرم گوسفندی، گوشت یخ زده گوساله، دام زنده وارداتی گوسفندی رومانیایی و گوشت گرم گوساله کرده 
 .است

« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره کاهش عرضه گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه های « منصور پوریان

واردات مسیر عادی خود را طی می کند و هیچ کمبودی در تامین و عرضه گوشت وارداتی  :زنجیره ای طی روزهای اخیر گفت

 .نداریم
های وارداتی در سطح فروشگاه های زنجیره ای را شرایط نامساعد آب و هوایی دانست و اظهار  وی علت تاخیر در توزیع گوشت

داشت: در روزهای اخیر به دلیل بارش های برف و باران در محورهای مواصالتی کشور، حمل و نقل محصول با اندکی مشکل 
والت در سطح فروشگاه های زنجیره ای موثر باشدمواجه شده است که همین امر می تواند در به تعویق افتادن عرضه این محص . 

رئیس تامین شورای دام کشور تصریح کرد: اکنون عالوه بر عرضه نامحدود روزانه گوشت گوساله یخ زده و گوشت گرم گوسفندی 
زنده گوسفندی تن الشه از محل واردات دام  120تا  100تن، از این هفته تا هفته آینده روزانه  150تا  100به میزان روزانه 

 .رومانیایی و گوشت گرم گوساله با قیمت های تنظیم بازاری عرضه می شود
وی عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام کشور را در عرضه گوشت وارداتی موفق عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد این افزایش 

کاهش نرخ آالیش از جمله دست دل و جگر و کله و حجم واردات می تواند در تنظیم بازار گوشت قرمز در بازار مصرف و همچنین 
 .پاچه تاثیر بسزایی داشته باشد

تومان  800هزار و  34پوریان تصریح کرد: براساس آمارها قرار است هر کیلوگرم الشه دام زنده وارداتی از رومانی با قیمت های 
 .عرضه شود

ند توزیع گوشت تنظیم بازاری اعم از یخ زده گوساله و نیز گوشت گزارش های رسیده به ایرنا نشان می دهد در روزهای اخیر فرآی
گرم گوسفندی وارداتی که در دو نوبت صبح و بعدازظهر عرضه می شد، به طور منظم انجام نمی شود و برخی روزها گوشت گرم 

 .گوسفندی در سبد توزیع فروشگاه ها قرار ندارد
بسته  300رنگار ایرنا گفت: در هفته های گذشته سهمیه این فروشگاه روزانه مسئول یکی از این فروشگاه های زنجیره ای به خب

 .گوشت در روز بود که اکنون این تعداد به حدود یک چهارم کاهش یافته است و این میزان پاسخگوی نیاز شهروندان نیست
عالم شده بود که عرضه گوشت تنظیم پیگیری های خبرنگار ایرنا نیز نشان می دهد با وجود اینکه پیش از این توسط مسئوالن ا

بازاری برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده دالالن با ارایه کارت ملی امکان پذیر است، اما در حال حاضر اغلب فروشگاه های 
ل می زنجیره ای برای فروش گوشت از مشتری کارت ملی دریافت نمی کنند اما محدودیت هایی را از لحاظ حجم و تعداد خرید اعما

 .کنند
 .به گفته برخی از شهروندان اغلب مراجعه کنندگان برای دریافت گوشت های تنظیم بازاری رستورانداران و دالالن هستند

هزار تومان  80مشاهدات میدانی نشان می دهد که در سطح بازار قیمت هر کیلوگرم شقه ران گوسفندی به قیمت هایی بیش از 
هزار تومان است 69له نیز عرضه می شود و قیمت گوشت گوسا . 

هزار تن آن از محل تولیدات داخلی و بیش از  840طبق آمارها نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور نزدیک یک میلیون تن است که 
هزار تن آن از محل واردات گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد گوساله و حتی دام زنده تامین می شود 100 . 

بازار این محصول توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزایش یافته تا مردم بتوانند محصوالت واردات گوشت قرمز برای تنظیم 
پروتئینی مورد نیاز خود را با قیمت های مناسب تری خریداری کنند اما قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله در بازار 

هزار تومان رسیده است 80تا  70مصرف به  . 
تن گوشت گوسفندی گرم به بازار عرضه  150ی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور روزانه نزدیک به گفته حمید ورناصر

هزار و  37می شود که قیمت هر کیلوگرم الشه گوشت گوسفندی گرم )تازه( در میادین میوه و تره بار و تعاونی های مصرف  500 
هزار تومان است 29له منجمد هزار تومان و گوشت گوسا 49تا  48تومان، گوشت تفکیکی بین  . 
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 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت

 ایرنا  – 21/10/1397تاریخ : 

میلیارد تومانی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی 1۲۰۰سرمایه گذاری ساالنه   
 1200رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون ساالنه یک هزار تا  -ایرنا -تهران

 .میلیارد تومان در حوزه ماشین های کشاورزی سرمایه گذاری و تسهیالت پرداخت شده است
»به گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،  در حاشیه سومین نمایشگاه بین المللی « یز عباسیکامب

هزار دستگاه  220هزار تراکتور و  92ماشین های کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری افزود: در پنج سال اخیر حدود 
 .ادوات کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار داده شده است

دستگاه کمباین برداشت غالت وارد  500هزار دستگاه تراکتور و حدود  14به وی ادامه داد: امسال در شرایط سخت تحریم نزدیک 
 .مزارع شده است

درصد نیازهای ماشین آالت کشاورزی کشور توسط صنعتگران داخلی  95رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با بیان این که 
از طریق واردات تامین می شود درصد نیازهای ماشین های کشاورزی 10تا  5تولید می شود، گفت: تنها  . 

عباسی خاطرنشان کرد: ایران در حوزه ماشین های کشاورزی صادرکننده به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان و همچنین به 
 .حوزه آفریقا و آمریکای جنوبی است

درصد  60تا  40است و از نظر قیمت وی همچنین گفت: ماشین های کشاورزی تولید ایران به لحاظ کیفیت دارای مزیت صادراتی 
 .ارازنتر از برندهای مطرح دنیا می باشد

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درباره نرخ تسهیالت بانکی برای تولید ماشین های کشاورزی اظهار داشت: تسهیالت 
خط اعتباری مکانیزاسیون تامین شده که نرخ  درصد ارایه می شود ضمن آن بسته اشتغال نیز در کنار 15بانکی در این حوزه با نرخ 

درصد است 6سود آن برای مناطق مرزی چهار درصد و برای مناطق غیر مرزی با نرخ سود  . 
 .عباسی افزود: توسعه مکانیزاسیون منجر به افزایش خود اتکایی و کیفیت محصوالت استراتژیک مانند گندم و چغندرقند شده است

کم خاک »نقش مکانیزاسیون در توسعه کشاورزی حفاظتی، گفت: مهم ترین رکن کشاورزی حفاظتی،  وی در پاسخ پرسشی درباره
است و تجهیزاتی که این کار را می کنند خاک ورزی های حفاظتی و بذرکارهای کشت مستقیم هستند « بی خاک ورزی»و « ورزی

زه کافی وجود داردو در این زمینه در کشور ما تولید کننده بذر کار کشت مستقیم به اندا . 
درصد آنها بذر کارهای کشت  50هزار دستگاه بذر کار تولید می شود که  500عباسی افزود: ساالنه در کشور حداقل چهار هزار و 

 .مستقیم است و می توانند در بقایای گیاهی، محصوالت واکشت کنند
میلیون هکتار از اراضی کشور زیر پوشش روش  2.5تا  2رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: در چند سال اخیر 

 .های کم خاک ورزی و بی خاک ورزی قرار گرفته است
 .وی تصریح کرد: در هر هکتار از این اراضی به طور میانگین سه هزار تا چهار هزار متر مکعب آب صرفه جویی می شود

در مواردی یک پنجم تا یک ششم قیمت بذرکارهای خارجی هستند و عباسی اظهار داشت: قیمت بذرکارهای کشت مستقیم تولید ایران 
 .کیفیت آنها بسیار نزدیک به نشان های وارداتی است

هزار  2گفت: ما حدود  98وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اعتبار پیشنهادی بخش مکانیزاسیون کشاورزی در الیحه بودجه 
 4درصد آن تسهیالت با کارمزد  40تا  30مکانیزاسیون کشاورزی داده ایم که حدود میلیارد تومان پیشنهاد تسهیالت را در حوزه 

درصد است؛ این اعتبارات از محل خط اعتباری مکانیزاسیون 15درصد تسهیالت با کارمزد  70تا  60درصد و حدود  6درصد و 
ایش طول دوره پرداخت تسهیالت بر مشکالت کشاورزی است و پیش بینی می کنیم با سیاست های ریالی مانند کاهش نرخ سود و افز

 .ارزی فائق آییم
عباسی در عین حال نقل و انتقال پول را از مشکالت حوزه مکانیزاسیون در شرایط تحریم عنوان کرد و اظهار داشت: همه کشورهای 

با ایران مراوده دارند و فعالند اما صاحب صنایع کشاورزی مانند آلمان، ایتالیا، فرانسه، کره و ژاپن در زمینه ماشین های کشاورزی 
 .نقل و انتقال پول برای ما مشکل ایجاد کرده است

 
** میلیون دالر به سامانه های نوین آبیاری  300پیشنهاد تخصیص   

میلیون دالر اعتبار از  300، 98معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز اعالم کرد این وزارتخانه پیشنهاد کرد که در سال 
  .محل صندوق توسعه ملی به طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری اختصاص یابد

در حاشیه سومین نمایشگاه بین المللی « علیمراد اکبری»به گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، 
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میلیون دالر اعتبار از محل  500اخیر یک میلیارد و ماشین های کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری افزود: در سه سال 
  .صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی پرداخت شده است

برای اجرای طرح  98وی ادامه داد: عالوه بر تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی، یک هزار میلیارد تومان نیز در الیحه بودجه 
ای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی پیشنهاد شده استسامانه ه .  

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تولید لوازم و تجهیزات آبیاری های نوین در کشور، این توان وجود دارد که ساالنه 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی را به سامانه های نوین آبیاری مجهز کنیم 400بیش از  .  

اسخ به پرسشی درباره نقش تحقیقات در ارتقای کیفی لوازم و تجهیزات آبیاری گفت: نام این لوازم و تجهیزات از دو مسیر اکبری در پ
  .مرکز آزمون مکانیزاسیون کشاورزی و مرکز تحقیقات مهندسی و فنی می گذرد و گواهینامه دریافت می کنند

« ت کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری، صنایع، فناوری ها و خدمات وابستهبه گزارش ایرنا، سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آال
شرکت کننده داخلی و یک شرکت کننده خارجی از کشور اسپانیا در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی  150امروز با حضور 

 .تهران آغاز بکار کرد
حضور داشتندشرکت خارجی در این نمایشگاه  50این در حالی است که پارسال  . 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران )بزرگراه  18تا  10این نمایشگاه به مدت چهار روز ادامه دارند و در ساعت های 
 چمران( پذیرای عالقه مندان است

 .لینک خبر 
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 مکانیزاسیون / ماشین آالت 
ایرنا – 17/10/1397تاریخ :   

 خداحافظی تیلر با شالیزارهای مازندران
شخم و شیار و آب تخت کردن زمین های شالیزاری مازندران با استفاده از انواع تیلر در حالی به خط پایان رسیده است  -ایرنا -ساری

را چون بختکی سهمگین بر سینه خاک این اراضی نشانده استکه کمبود جایگزین مناسب، تراکتورهای سنگین وزن  . 

به گزارش خبرنگار ایرنا، تیلر، نخستین ماشین کشاورزی برای اراضی شالیزاری در مازندران بود. این ماشین کوچک و 
ده گاو و با سالم و صلوات پا به شالیزارهای استان گذاشت و در کمتر از یک دهه برای همیشه پرون 50سبک اوایل دهه 

 .گاوآهن را بست تا تصویر گاوهای بسته به خیش و مردان همراه به نوستالوژی چندین نسل تبدیل شود
این روزها کمتر کشاورزی در مازندران یافت می شود که زمین شالیزاری خود را با تیلر شخم و شیار کند و در عوض 

هایشان با تراکتورهایی هستند که به گفته کارشناسان همه جا افرادی دیده می شوند که در حال آماده سازی زمین 

 .کشاورزی ساختمان خاک را بشدت از بین می برند
تا زمانی که تیلر بود، شخم و شیار ،آب تخت کردن و خزانه گیری اراضی شالیزاری مازندران از اواخر فروردین ماه 

سید. از حدود یک دهه پیش با تغییرات اقلیمی، آغاز می شد و به طور معمول در اواخر خرداد به مرحله نشاء می ر
گسترش کشت دوباره، خزانه گیری با پوشش پالستیک و دسترسی آسانتر به تراکتور، شخم و شیارها به روزهای سرد و 

 .یخبندان زمستان رسید تا بهانه کافی برای حذف تیلر فراهم شود
فت تکنولوژی و ورود ماشین های جدیدتر امری اجتناب اگر چه کارشناسان کشاورزی حذف تیلر را با توجه به پیشر

ناپذیر می دانند، ولی معتقدند که این کار در شمال کشور زودهنگام و در نبود جایگزین مناسب انجام گرفته است و به 
رب همین دلیل تراکتورهای سنگین وزنی جایگزین شدند که بیشترین آسیب را به خاک این اراضی وارد کرده و تبعات مخ

 .درازمدت به همراه آوردند
مشاهدات خبرنگار ایرنا نشان می دهد که بیشتر تراکتورهایی که در حال شخم و شیار در زمین های شالیزاری دیده می 

قوه اسب هستند و تناسبی با نوع خاک و نیاز شخم و شیار این اراضی ندارند 75شوند از نوع سنگین وزن با  . 
زاری مازندران به کار گرفته می شد، نه تنها بین چهار و نیم تا هفت و نیم قوه اسب قدرت و تیلرهایی که در اراضی شالی

سنگینی داشتند، بلکه برای شخم و شیار از چرخ های مخصوصی زمین های باتالقی استفاده می شد که بسیار سبک وزن 

 .بود
 نوستالژی تیلر  **

وارد  1352ایرنا گفت که اولین تیلر چهار و نیم اسب کوبوتا سال  یکی از شالیکاران بخش الله آباد بابل به خبرنگار
روستای ایمن آباد این بخش شد و وقتی عملیات شخم و شیار را در زمین باتالقی انجام می داد، همه مبهوت سرعت 

 .پیشرفت کرد و راحتی آن بودیم و آن روز را جشن گرفتیم
توجه به میزان درآمد کشاورزان خیلی زیاد بود و عالوه بر این به کار مسیح هاشمی افزود: در آن زمان قیمت تیلر با 

گرفتنش نیاز به مهارت داشت که بیشتر کشاورزان بی بهره بودند در نتیجه تا سال ها بعد کشاورزان منطقه برای شخم و 

 .شیار شالیزاری با تیلر در نوبت قرار می گرفتند
المی و تحوالت اقتصادی، دیگر قیمت تیلر از حالت کاالی لوکس خارج شد و این کشاورز گفت: پس از پیروزی انقالب اس

 .کشاورزان یکی پس از دیگری به خرید این وسیله با ارزش برای رونق و سادگی کار کشاورزی اقدام کردند
، چرا درصد شالیکاران مازندران مالک یک دستگاه تیلر کشاورزی شدند 95بررسی های رسمی نشان می دهد که دستکم 

که تیلرهای کشاورزی عالوه بر شخم و شیار، نقش کاربردی مهمی در جابه جایی بار و حتی خانواده ها در زمان غیر 
کشاورزی داشت و به عنوان وسیله نقلیه برای جا به جایی اعضای خانواده های در رفتن به مهمانی به روستاهای اطراف 

 .نیز استفاده می کردند
با باال رفتن سن نسل کشاورزان شالیکار که کار کردن با تیلر را برایشان غیرممکن کرد، نقطه  08به نظر می رسد دهه 

آغازی برای خداحافظی این وسیله کشاورزی از زمین های شالیزاری بود و از آن زمان به مرور تراکتورهای غالت کار، 

 .وارد این اراضی شدند
ورود تراکتورهای مخصوصی این اراضی هم همچنان ادامه دارد، اگر حضور تراکتورهای سنگین وزن در شالیزارها با 
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چه جهاد کشاورزی مازندران از پارسال ورود هر گونه تراکتورهای سنگین وزن غالت را برای شخم و شیار زمین های 

 .شالیزاری ممنوع اعالم کرد
نا گفت: در بخش شخم و شیار در زمین مدیر هماهنگی و ترویج جهاد کشاورزی مازندران در این باره به خبرنگار ایر

قوه اسب مورد تاکید است 35های شالیزاری استفاده از تراکتور های  . 
مجید بهادری با اشاره به اینکه امروز شالیکاران به اهمیت شخم و شیار زمستانه با هدف استفاده از آب سطحی و مهم تر 

اند، افزود: انتظار داریم کشاورزان برای این منظور از تراکتور از آن مبارزه مکانیکی با آفت کرم ساقه خوار پی برده 

 .هایی که در دوره های آموزشی و ترویجی کارشناسان معرفی می کنند برای شخم و شیار زمستانه استفاده کنند
لبته با درصد کشاورزان مازندرانی دارای حداقل یک دستگاه تیلر هستند، گفت: ا 95وی با اعالم این که در حال حاضر 

توجه به این که کشت برنج در استان زمستانی شده است، کار کردن با تیلر در زمین های شالیزاری سخت و طاقت 

 .فرساست و به همین دلیل هم کشاورزان به تراکتور روی آورده اند
** 

گفت : برنج گیاهی با یک کارشناس ارشد خاک و آبیاری تحقیقات کشاورزی مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
ریشه سطحی است و نیاز به شخم عمیق ندارد به همین دلیل با ورود تراکتورهای سنگین وزن شخم و شیار زمین های 

 .شالیزاری به صورت عمیق صورت می گیرد
ان ، دکتر علی اسدی توضیح داد: در یک دهه اخیر با گسترش و ترویج دانش کشاورزی و به کارگیری آن در بین کشاورز
وضعیت حاصلخیزی خاک مازندران مطلوب تر شده است و در حال حاضر نقشه حفاظت از حاصلخیزی خاک استان 

وجود دارد، ولی از آن بهره گرفته نمی شود و یکی از کارهایی که به این نقشه آسیب می زند، شخم و شیار با 

 .تراکتورهای معمولی زمین های شالیزاری است
د این سال ها مصرف سموم و کودهای کشاورزی کاهش و استفاده از آبیاری قطره ای گسترش یافته او بیان داشت: هر چن

است ، اما برای حفاظت از خاک باید به تمام موارد از جمله ورود ماشین آالت کشاورزی بر اساس درصد رطوبت خاک 

  .توجه کرد
و امکان اجرای عملیات آبخیزداری را فراهم می  اسدی با توضیح این نکته که خاک خوب آب را در خود نگه می دارد

 .کند، گفت: شالیکاران به منظور حفظ خاک و بهره وری از آب از به کار گیری تراکتورهای سنگین وزن خودداری کند
رئیس اداره فناوری های مکانیزه جهاد کشاورزی مازندران هم با تایید کاهش محسوس استفاده از تیلر برای شخم و شیار 

هزار دستگاه تراکتور در استان جود دارد که چهار هزار دستگاه آن  20ین های شالیزاری، گفت: در حال حاضر زم

 .مخصوص شالیزاری است
قوه اسب برای شخم  50قوه تا کمتر از  25پرویز موسی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تراکتورهای با قدرت 

ای استان مناسب هستند و هر ساله هم بر تعداد این تراکتورها در استان افزوده می و شیار و آب تخت کردن شالیزاره

 .شود
درصد قیمت آن تسهیالت پرداخت می کند، گفت که به همین خاطر  80وی با اعالم این که دولت برای خرید تراکتور تا 

 .هر سال بر تعداد تراکتورهای مخصوص شالیزاری در استان اضافه می شود
داره فناوری های مکانیزه جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر این که شالیکاری در مازندران زنجیره ای شده رئیس ا

برای نشاء مکانیزه،  :است و به کارگیری تراکتورهای مخصوص شالیزاری برای کشاورزان یک الزام است، توضیح داد

مین دلیل شالیکاران خود به خود به سمت استفاده از زمین های شالیزاری باید از حالت باتالقی خارج شوند و به ه

 .تراکتورهای سبک وزن می روند
درصد نشا کاری در مازندران مکانیزه و با دستگاه انجام می شود که نشان دهنده  30وی ادامه داد: درحال حاضر حدود 

ین نیز با کمباین مخصوص شالیزاری این است که عالوه بر اینکه بوته آن از بانک نشاء تامین می شود، این سطح از زم

 .شخم و شیار و آب تخت می شود
میلیون تومان بسته به قدرت و برند این وسیله کشاورزی  100تا  40وی قیمت هر دستگاه تراکتور مخصوص شالیزار را 

 .اعالم کرد و اظهار داشت: هم اکنون در داخل کشور نیز تراکتور های مخصوص شالیزاری تولید می شود
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هزار هکتار از زمین های مازندران زیر کشت برنج رفته بود که  213ر پایه آمار جهاد کشاورزی مازندران امسال ب

 . حدود یک میلیون تن برنج سفید تولید شد
 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 

 خبرگزاری فارس – 17/10/1397تاریخ : 

 پیشنهاد وزیر برای اختصاص یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به آبیاری نوین 
جمهور از وزارت جهاد کشاورزی وزیر جهاد پیشنهاد کرد یک میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی به امروز در بازدید رئیس

های نوین آبیاری اختصاص یابدهسامان .  
جمهور از وزارت جهاد کشاورزی بازدید کرد و از نزدیک با مسئوالن به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز رئیس

دار بخش کشاورزی جویا شدهای تحت اجرا و اولویتوگو کرده و از برنامهاین بخش گفت . 
جمهور از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا ی در جمع خبرنگاران گفت: امروز رئیسعباس زارع مشاور وزیر جهاد کشاورز

دار بخش کشاورزی را توضیح دهدهای اولویتها و طرحبرنامه . 
جمهور گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه با توجه به اهمیت برنامه آب برای کشور و نظام رئیسوی همچنین گفت:

نوین را درخواست کرد و گزارش جامعی در این زمینه ارائه شد هایتوسعه آبیاری . 
 2اندازی جمهور ارائه شد از راههای نوین آبیاری در کشاورزی اعالم کرد: در گزارشی که امروز به رئیسمجری طرح سامانه

 230یان شد که در سال جاری هزار هکتار سیستم آبیاری نوین در اراضی زراعی کشور را اعالم کردیم و همچنین ب 80میلیون و 
هزار  130هزار هکتار آن به طور کامل اجرا شده و  100هزار هکتار اراضی کشاورزی به سامانه آبیاری نوین تجهیز شده که 

درصد پیشرفت داشته است 50هکتار در دست اجرا است که در این بخش  . 
های میانگین اجرای سامانه 92تا  71مده است که از ابتدای سال جمهور ارائه شد آزارع همچنین گفت: در این گزارشی که به رئیس

هزار هکتار در سال و  280به میزان  96هشتاد هزار در سال در سال  95تا  92هزار هکتار در سال از 59نوین آبیاری در کشور 
هزار هکتار در سال بوده است 230میزان  97در سال  . 

های آبیاری جمهور پیشنهاد داد که برای توسعه بهتر سامانهزیر جهاد کشاورزی به رئیسمشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز و
ها اختصاص یابددر کشور یک میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی به اجرای این سامانه . 

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون / ماشین آالت 
ایرنا  – 17/10/1397تاریخ :   

هکتار از اراضی کشور به سیستم های نوین آبیاری مجهز شددو میلیون   
مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -تهران میلیون هکتار اراضی آبی در کشور وجود  8.7 :

 .هکتار به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده است 80دارد که از این میزان، دو میلیون و 
روز دوشنبه در نشست خبری با تشریح وضعیت آبیاری بخش کشاورزی، « عباس زارع»خبرنگار اقتصادی ایرنا، به گزارش 

هزار هکتار اجرا شد که بخشی از آنها همچنان در حال اجراست 302پروژه در سطح  215هزار و  18افزود: سال گذشته  .  
میلیارد تومان برای اجرای این طرح ها  500داشت: هم اکنون  مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی اظهار

  .به کشاورزان و پیمانکاران بدهی داریم
هزار  142میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این مبلغ برای  500وی بودجه امسال در بخش سامانه های نوین آبیاری را یک هزار و 

هزار هکتار مجهز  100زار هکتار را در دستور کار قرار دهیم که از این میزان ه 230ایم تجهیز کند؛ ما توانستههکتار کفایت می
هزار هکتار نیز در دست اجرا داریم 130برداری است و شده و در حال بهره .  

 30مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی منجر به افزایش حداقل 
انددرصد افزایش تولید نیز داشته 300جویی در آب شده است، اضافه کرد: کشاورزان پیشرو ما ی تولید و صرفهدرصد .  

درصد کاهش پیدا کرده که  50آب ها حدود وی ادامه داد: در هشت سال گذشته با خشکسالی مواجه بوده ایم به طوری که حجم روان
های زیرزمینی نیز بوده استاین کاهش در آب .  

 
شود درصد محصوالت کشاورزی از طریق دیم تولید می 10 **  

های کلی کشور و وزارت جهاد کشاورزی را تامین امنیت غذایی برای جمعیت مجری طرح سامانه های نوین آبیاری یکی از سیاست
، این سیاست دنبال می شود که رو به رشد کشور برشمرد و گفت: با وجود تبخیر آب سه برابری و بارندگی یک برابری نسبت به دنیا

  .تامین امنیت غذایی وظیفه جهاد کشاورزی است
شود، افزوددرصد محصوالت کشاورزی دنیا از طریق دیم تولید می 60زارع با بیان اینکه  درصد محصوالت  10در ایران  :

بسیار زیاد است کشاورزی از طریق کشت دیم تولید می شود به همین دلیل، اهمیت آب و آبیاری در کشور ما .  
ها و تقسیم بندی های آب در کشور ما سابقه طوالنی دارد که نشان دهنده شرایط اقلیمی خشک و بندانبه گفته وی، اهمیت قنات ها، آب

  .کم آب است
 

 درصد اراضی کشاورزی خرد و پراکنده اند  52 **
درصد اراضی کشور خرد و پراکنده  52: در حال حاضر مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت

  .هستند که در بحث آب پیشنهاد داده شده این گروه از کشاورزان از منابع مشترک آبی استفاده کنند تا از منابع آبی به خوبی بهره ببریم
قرار گرفته است به  توجه ویژه زارع تصریح کرد: موضوع آبیاری و استفاده بهینه از آب و خاک در نظام جمهوری اسالمی مورد

ها، تغییر فصل کشت از تابستان و بهار به پاییز و های مختلفی از جمله نشا کاری به جای کاشت بذر، توسعه گلخانهنحوی که پروژه
ورزی را در این زمینه اجرا کرده ایمعملیات خاک .  

های نوین آبیاری د: موثرترین پروژه ما طرح توسعه سامانهمجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی اضافه کر
درصدی تولید محصول شده است 30در کشور به شمار می رود که باعث افزایش حداقل  .  

محیطی، کاهش مصرف سم و کود شیمیایی را به دنبال دارد و در بخش منابع آب زیرزمینی به گفته وی، این اقدامات از نظر زیست
جویی خواهد داشترفهدرصد ص 25نیز  .  

 
میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای توسعه آبیاری نوین  250برداشت  **  

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تسهیالتی را برای توسعه آبیاری اختصاص داده است، 
رداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کردند که باعث شد تا بتوانیم در افزود: رهبر معظم انقالب برای اجرای این طرح، مجوز ب

  .شرایط خشکسالی راهکار مناسبی را برای استفاده بهینه از منابع آبی اجرا کنیم
میلیون دالر برای این بخش اختصاص یافت، گفت: امسال برای اجرای طرح سامانه  300حدود  96وی با اشاره به اینکه در سال 

میلیارد دالر در نظر گرفته شده است 250ین آبیاری های نو .  
های نوین آبیاری از مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: با توجه به این که طرح توسعه سامانه
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د به سامانه های نوین تجهیز هزار هکتار از اراضی آبی بای 250رود، ساالنه دار اقتصاد مقاومتی به شمار میهای اولویتپروژه
  .شود

 80درصد پیشرفت ریالی و  ۴6میلیارد تومان به این طرح اختصاص یافته که تاکنون  1500به گفته وی، براساس بودجه امسال 
  .درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

 
درصدی بهره وری در آب با اجرای سیستم آبیاری هوشمند  35افزایش  **  

درصدی در این  35تا  30ای نوین آبیاری با بیان اینکه اجرای سیستم آبیاری هوشمند، باعث صرفه جویی مجری طرح سامانه ه
بخش می شود، گفت: سیاست جدید ما توسعه آبیاری هوشمند است که با توجه به ظرفیت منابع آبی، این سیستم می تواند برداشت آب 

  .را کاهش دهد
آمادگی دارد در بخش تجهیز و فنی مهندسی از ظرفیت شرکت های داخلی استفاده کند زارع اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی .  

سال گذشته است که نیازمند مرمت و بازسازی است که در بخش مشاور،  20تا  15وی افزود: بخشی از طرح های آبیاری مربوط به 
 .پیمانکار و تولیدکننده، ظرفیت هایی را ایجاد کرده ایم

ه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی خطاب به فارغ التحصیالن بخش کشاورزی گفت: فارغ التحصالن می مجری طرح سامان
  .توانند با ثبت نام در این سامانه از کمک و حمایت ما بهره مند شوند

در تفاهمنامه ای که  هزار هکتار ظرفیت کار فنی و مهندسی وجود دارد، اضافه کرد: 400وی با بیان اینکه در کشور ساالنه برای 
های الزم برای هوشمندسازی کشاورزی بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و ارتباطات به امضا رسیده، قرار شده است زیرساخت

  .انجام شود تا کشاورزان بتوانند به روش مدرن و قابل رقابت فعالیت کنند
میلیون تومان کمک  10شاره کرد و گفت: سال گذشته مشاور وزیر جهاد کشاورزی به کمک بالعوض دولت به کشاورزان ا

میلیون تومان رسیده است 13درصدی به  30بالعوض در هر هکتار برای بخش آبیاری بوده که امسال با رشد  . 
 

 تولید برنج با محدودیت مصرف آب پیشنهاد شد  **
یت کشت برنج در استان های کشور به جز مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی درباره سیاست ممنوع

گیالن و مازندران گفت: برای صرفه جویی در مصرف آب بخش کشاورزی، سیاست ما ممنوعیت کشت برنج در استان های به غیر 
 .از گیالن و مازندران است

نوین آبیاری بارانی توانستند به رقم وی ادامه داد: البته به طور اتفاقی در استان گلستان با روش خشکه کاری و استفاده از روش های 
  .قابل توجهی از تولید برنج با کمترین مصرف آب دست پیدا کنند

مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: بر اساس این تجربه، در کمیته تخصصی سازگاری با کم 
ف آب پیشنهاد شده استآبی، کشت برنج در برخی استان ها با شرط محدودیت در مصر .  

روز پیش مصوبه این طرح تنظیم و ارایه شده که اکنون در کمیته مذکور به تصویب رسیده است 15به گفته وی،  .  
 

 برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری  **
ی اظهارداشت: دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، نهاده ها و سیستم مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورز

دی ماه جاری به مدت چهار روز در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود که از اهداف این  24تا  21های نوین آبیاری از 
استهای بخش کشاورزی و توانمندسازی تولید کنندگان گذاریبررسی سرمایه نمایشگاه .  

شرکت از کشورهای ترکیه، چین،  50کنند، ادامه داد: شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه شرکت می 220وی با بیان اینکه
های نوین آبیاری شرکت در زمینه سامانه 120ایتالیا، سوئیس، فرانسه، هند، انگلستان، نروژ و هلند در این نمایشگاه حضور دارند که 

  .فعالیت می کنند
تواند برای صادرات لوازم و تجهیزات مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه این نمایشگاه می

  .کشاورزی مفید واقع شود، اضافه کرد: در حاشیه این نمایشگاه، کارگاه های آموزشی در بخش های مختلف برپا خواهد شد
اری صحیح از سیستم های نوین آبیاری، فیلتراسیون و کنترل کیفیت و استانداردسازی از وی افزود: آبیاری هوشمند، بهره برد

  .محورهای برگزاری این نمایشگاه است
 لینک خبر 
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 متفرقه
 ایرنا – 20/10/1397تاریخ :

شد اخاللگر کشاورزی به قوه قضاییه ارسال 43پرونده   
مشاور وزیر و مدیر نظارت بر توزیع نهاده ها و کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در چهار ماهه گذشته  -ایرنا  -قزوین 

پرونده  43پرونده مربوط به اخالل و تخلف های ارزی در حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت که از میان آنها تاکنون  171
یه ارسال شده استبرای رسیدگی به قوه قضای . 

به گزارش ایرنا، علی قدیری ابیانه روز پنجشنبه در نشست هماهنگی و نظارت بر قیمت محصوالت کشاورزی استان 

  .قزوین افزود: متخلفان اقتصادی در حوزه کشاورزی، اهداف دشمن را پیاده می کنند
م قحطی در کشور القا کند، بیان کرد: یکی از وی با بیان اینکه دشمن می کوشد تا خروج دام و محصوالت غذایی و توه

اهداف دشمن در جنگ اقتصادی اخالل در حوزه تامین نهاده ها و خوراک دام است تا از این مسیر گوشت در کشور 

  .کمیاب شود
های دامی کشور به دنبال ایجاد بحران های اقتصادی و دشمن با اثرگذاری در تامین نهاده :این مسئول اظهار داشت

  .اجتماعی در میهن اسالمی است بنابراین باید در خصوص این توطئه و خنثی سازی آن بسیار هوشمندانه عمل کنیم
های دامی در شبکه مویرگی کشور به قدری اهمیت دارد که اگر شوک گرسنگی به قدیری ابیانه گفت: توزیع نهاده

گوشت مرغ و تخم مرغ را تحت شعاع خود قرار دهددرصد تامین  95ها وارد شود می تواند ها و دامداریمرغداری .  
 18میلیون تن نهاده های دامی در کشور تولید می شود اما مصرف واحدهای دامی داخل  10وی با بیان اینکه ساالنه 

هزار تن است، اظهار داشت: سایر نیازهای ما در این حوزه از محل واردات تامین می شود 500میلیون  .  
میلیارد  10ور شد: میزان اعتباری که برای تامین نهاده ها و خوراک دام در کشور صرف می شود ساالنه این مسئول یادآ

هزار میلیارد تومان است 42دالر معادل  .  
درصد کنجاله سویا در کشور وارداتی است که در همین  90درصد جو و بیش از  50درصد ذرت،  95وی افزود: اکنون 

امیون برای جابه جایی نهاده های مورد نیاز واحدهای دامی کشور اختصاص داده شده استزمینه روزانه چهار هزار ک .  
قدیری ابیانه با اشاره به تمهیدهای دولت برای تامین نهاده ها و خوراک دام، ادامه داد: دولت برای واردات کاال و تامین 

ل اهمیت باال در فهرست نخست قرار دارد که با ارز های دامی به دلیارز سه گروه بندی اساسی انجام داده است که نهاده

تومان تامین می شوند 200چهار هزار و  .  
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس – 16/10/1397تاریخ : 

خانوار  3۰روایت یک زن کارآفرین نمونه روستایی از شروع صفرتا نان رساندن به   
کنند، معتقد استنفر با او کار می 30روایت کارآفرین نمونه زن روستایی که کارش را از صفر شروع کرد و اکنون  فرهنگ کار  :

  .آفرینی اگر در جامعه جاری شود، در اقتصاد و اشتغال مشکل نخواهیم داشت
 

از منطقه هچیرود چالوس است که  کارآفرین نمونه زن روستایی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیده زینب سیدین
 .هفته پیش در همایش تقدیر از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور توسط وزیر جهاد کشاورزی تقدیر شد

دهد که دار انجام میو وسایل مورد نیاز آشپزخانه را به همراه گروهی از زنان خانهبندی انواع سبزیجات این کارآفرین نمونه کار بسته
نفر هم به صورت مستقیم و  30زند. عالوه بر آن عالوه بر تسهیل کار خانوارهای این منطقه، درآمد خوبی را هم به جیب می

شوندمند میغیرمستقیم از کار وی بهره .  
تن انواع محصوالت غذایی و سبزیجات مورد نیاز در  8با خبرنگار فارس، گفت: هر هفته حدود وگو زینب سیدین در گفت سیده

کندهای فروش عرضه میبندی کرده و به مکانآشپزخانه را بسته نفر به صورت غیرمستقیم  10نفر به صورت مستقیم و  20حدود  .

خانوار از آن ارتزاق کنند 30شده که  شوند، در حقیقت این کار باعثمند میاز این اشتغالزایی وی بهره .  
التحصیل صنایع غذایی است، نیز در این شغل مشغول است و عالوه بر اینکه بدون نیاز به کار گوید، پسرم که فارغخانم سیدین می

کند، این کار هم با تحصیالتش مرتبط است و احساس رضایت دارددولتی در این شغل کار می .  
که این 1380در پاسخ به اینکه آیا موانعی سر راه کار شما وجود نداشت؟ گفت: موانع که زیاد بوده، اما از سال  این کارآفرین نمونه

از پیش پا برداشتیم و امروز به جایگاهی رسیدیم که در حوزه  با همکاری خانواده کار را شروع کردم، موانع را یکی یکی و
  .کارآفرینی حرفی برای گفتن داریم

های ها انتقاد کرد و گفت: هیچ حمایت مالی نشدیم، فقط تنها کمکی که دیدیم توصیهواده پنج نفره دارد، از عدم حمایتوی که خان
  .کارشناسان ترویج بوده، همه چیز را از صفر شروع کردیم و در یک فرایند طوالنی توانستیم موفق بشویم

کنم که نیاز به حمایت در هر کاری نیاز به حمایت است، گفت: انکار نمی گویند برای موفقیتخانم سیدین در پاسخ به آنهایی که می
تواند بر موانع و نیست، اما بیشتر از اینها همت و تالش افراد است و هر چقدر تالش و انگیزه فرد برای پیشرفت بیشتر باشد، می

  .مشکالت غلبه کند
بندی همه محصوالت مورد نیاز در آشپزخانه را از صفر ار داشت: بستهاین کارآفرین نمونه از هچیرود چالوس استان مازندران اظه

دهیمکنندگان قرار میدهیم و به صورت آماده در اختیار مصرفتا صد انجام می . 
مند کنم، بنابراین خیلی خانوار را از آن بهره 30وی گفت: اگر من به عنوان یک زن توانستم این اشتغال را از صفر شروع کرده و 

کنم که هیچ وقت ناامید نشوندتوانند کارهای بسیار مهمتر از این را انجام دهند و توصیه میافراد دیگر می از گویند جوانانی که می .

توانند با عزم و اراده آهنین به مشکالت ای هم نباشد، میکار نیست، بدانند که همت و تالش از همه چیز مهمتر است، حتی اگر سرمایه
توانیم دست خیلی از افراد دیگر را بگیریم. اگر این احساس در کل جامعه به مسیر خود را پیدا کنیم که در این مسیر میغلبه کرده و 

توانیم صادرکننده در اکثر محصوالت باشیم و رفاه کامل را به وجود بیاید، نه تنها مشکل اقتصادی و اشتغال نخواهیم داشت، بلکه می
 .جامعه به ارمغان بیاوریم

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 16/10/1397تاریخ : 

 مجتمع صنعتی گوشت اردبیل و مسائل حاشیه ای آن
افتتاح شد  60مجتمع صنایع گوشت اردبیل بعنوان یکی از مهم ترین کارخانه های استان در اواخر دهه زمانی که  -ایرنا  -اردبیل 

همگان تصور می کردند که این واحد بزرگ عالوه بر اشتغال زایی سهم مهمی در رونق اقتصاد خواهد داشت، تصوری که اکنون نه 
ئل روز تبدیل شده استتنها به حقیقت نپیوسته بلکه به یکی از پرحاشیه ترین مسا . 

مجتمع صنعتی گوشت اردبیل از مجهزترین مجموعه های فرآوری صنعتی گوشت بهداشتی در کشور با ظرفیت کشتار روزانه چهار 
 14هزار متر مربع در  45هکتار و با زیربنایی در حدود  50راس دام سنگین در زمینی به مساحت  250هزار راس دام و 

شده استکیلومتری اردبیل واقع  .  
بر اردبیل، دارای این کشتارگاه بزرگ به گفته دادستان اردبیل ، امروز ارزشی قریب به هزار میلیارد لایر دارد، ضمن اینکه عالوه 

  .امالکی در تهران نیز می باشد
'شرکت ملی کشت و  گذاری بانک ملی ایران' و درصد از کل سهام این مجتمع در زمان تاسیس متعلق به 'شرکت سرمایه 91.4

قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور، این  44صنعت و دامپروری پارس' بود اما با شروع بحث عملیاتی شدن اجرای اصل 
میلیارد لایر به شرکت خصوصی 'فراوران دشت سبز سبالن' واگذار شد 40با قیمتی معادل  84مجتمع نیز در سال  .  

 
ت اردبیل چه بود؟ حاشیه های مربوط به مجتمع گوش ***  

نخستین مسائل حاشیه ای مربوط به مجتمع گوشت اردبیل زمانی جرقه زد که برخی مطالب و ادعاها درباره واگذاری غیر قانونی این 
حسینی رییس سازمان پوری  اشرف عبدهللاشرکت مطرح شد، علیرضا بیگی یکی از نمایندگان تبریز در این زمینه مدعی شد که علی 

وصی سازی در آن زمان خود همزمان عرضه کننده و خریدار مجتمع گوشت اردبیل بوده استخص .  
همزمان با این موضوع مسائل دیگری نیز از سوی دادستان انقالب و عمومی مرکز استان اردبیل و نیز پوری حسینی رییس سازمان 

افزود خصوصی سازی مطرح شد که بر ابهام مسائل مربوط به مجتمع گوشت اردبیل .  
ناصر عتباتی ، دادستان عمومی و انقالب اردبیل گفت که مجتمع صنعتی گوشت اردبیل مدت ها پس از واگذاری تاکنون بدهی خود را 

  .به بانک ملی بعنوان مالک این مجتمع پرداخت نکرده است
که باید تعیین تکلیف شده و تمامی بدهی  میلیارد لایر بدهی به بانک ملی دارد 200وی افزود: مجتمع صنعتی گوشت اردبیل بیش از 

  .ها تسویه شود
عتباتی اضافه کرد: با وجود گذشت مدت زمان طوالنی، خریداران این مجتمع از زمان واگذاری تاکنون بدهی خود را به بانک ملی 

  .پرداخت نکرده اند
ا در حال حاضر ارزشی بیش از هزار میلیارد لایر داردمیلیارد لایر واگذار شده بود ام 40او اضافه کرد: این مجتمع به قیمت حدود  .  

های فوق العاده این  دادستان مرکز استان اردبیل بیان کرد: مجتمع صنعتی گوشت اردبیل یکی از کشتارگاه های مدرن و از ظرفیت
به بخش خصوصی واگذار  58استان در زمینه کشتار صنعتی دام و تهیه مواد پروتئینی همچون سوسیس و کالباس بود که در سال 

  .شده است
 رصد فضای رسانه ای کشور درباره این مجتمع حکایت از این دارد که پس از ریاست کوتاه پوری حسینی بر سازمان خصوصی

سازی، مجتمع گوشت اردبیل که بانک ملی سهامدار بزرگ آن بود، به بخش خصوصی و به شرکتی که رییس سابق سازمان 
بر پرداخت کل قیمت این مجتمع، معوقات و  شود عالوه سهامدار آن است، واگذار شده و این شرکت موظف میسازی خصوصی 

های این مجموعه را نیز تسویه کند اما به گفته منابع قضایی و برخی نمایندگان مجلس این اتفاق هنوز عملی نشده و صاحب این  بدهی
ستمجتمع هنوز بدهکار بانک ملی ایران ا .  

اما در پاسخ به مطالب و ادعاهای مطرح شده درباره این مجتمع ، پوری حسینی که این روزها ایام پرحاشیه و پرتنشی را طی می کند 
در یک برنامه تلویزیونی با پذیرش خرید مجتمع صنعتی گوشت اردییل از سوی یکی از شرکت هایی که وی نیز سهامدار آن است، 

سازی هم عرضه نشده استدولتی نبوده و توسط سازمان خصوصی  گفت: مجتمع گوشت اردبیل .  
از سازمان خصوصی سازی کنار رفته و مشغول فعالیت در بخش خصوصی شده است و در سال  84او افزود که در زمستان سال 

ده استگذاری بانک ملی ایران خریداری کر نیز شرکت او مجتمع گوشت اردبیل را در مزایده از شرکت سرمایه 85 .  
  .به گفته پوری حسینی ، واگذاری مجتمع و خرید آن در فرایند قانونی بوده و مبلغ خرید نیز پرداخت شده است

دادستان انقالب و عمومی مرکز استان اردبیل اما در پاسخ پوری حسینی گفته است که وی به عنوان یکی از خریداران و سهامداران 
میلیارد لایر از بدهی  200ها را پرداخت کرده و حدود یق شده است، خریداران بخشی از بدهی عمده این شرکت احضار و از او تحق
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  .باقی مانده است
 

 وضعیت مجتمع گوشت اردبیل  **
در گیر ودار درگیری های حاشیه ای مربوط به مجتمع گوشت اردبیل، این واحد مهم تولیدی که قرار بود موجب ایجاد زمینه های 

برای استان شده و به توسعه آن کمک کند گویی وضعیت چندان مناسبی ندارد اشتغال مطلوب .  
یعقوب عزیززاده ، مدیر مجتمع صنعتی گوشت اردبیل که در عین حال عضو شورای شهر اردبیل نیز است، گفت: این مجتمع به 

  .فعالیت خود ادامه می دهد ولی با مشکالت نقدینگی مواجه است
نفر به صورت مستقیم و هزار نفر به صورت غیر مستقیم در این مجتمع مشغول بکار می باشند 300 به گفته وی، هم اکنون .  

میلیارد لایر نقدینگی به این مجتمع پرداخت شود که بعد از ارزیابی از پرداخت آن منصرف شد،  100او افزود: قرار بود سال گذشته 
گوشت اردبیل بدتر خواهد شداگر نقدینگی به این مجتمع تزریق نشود وضعیت مجتمع  .  

مدیر مجتمع صنعتی گوشت اردبیل ادامه داد: نقدینگی این مجتمع را می تواند سر پا نگهدارد چرا که خروج دام زنده و قاچاق دام 
  .بازار را مختل کرده است

ل از آمادگی الزم و کافی برخوردار سازی گوشت مورد نیاز مردم مجتمع صنعتی اردبیعزیز زاده بیان کرد: در زمینه انبار و ذخیره 
  .است تا با هماهنگی های انجام شده نسبت به نگهداری گوشت در نظر گرفته شده برای توزیع در بین مردم اقدام کند

هزار تن گوشت را در فضایی مناسب و  2سازی مدیر مجتمع صنعتی گوشت اردبیل افزود: این مجتمع ظرفیت انبار و ذخیره
شته و در این حوزه هیچگونه دغدغه و نگرانی وجود ندارداستاندارد دا .  

به هر حال مسائل حاشیه ای پیرامون مجتمع گوشت صنعتی اردبیل همچنان ادامه دارد و این در حالی است که برخی مسائل دیگر از 
ط سازمان خصوصی سازی جمله واگذاری کشت و صنعت مغان در استان اردبیل و دیگر واحدهای تولیدی در دیگر استان ها توس

 همچنان ابعاد موضوع را پیچیده تر می کند
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 18/10/1397تاریخ : 

 آموزش های حوزه کشاورزی باید تغییر کند
تحقیقات و فناوری گفت : با وضعیت بحران آب در کشور تغییراتی باید در حوزه آموزش های  قائم مقام وزیر علوم، -ایرنا  -کرمان 

 .کشاورزی ایجاد شود زیرا نمی توانیم با روش های مرسوم به فعالیت ها در این حوزه ادامه دهیم

نشگاه شهید باهنر در گفت عبدالرضا باقری روز سه شنبه در حاشیه بازدید از پژوهشکده فناوری تولیدات پیشرفته گیاهی دا

  .باید به دنبال روش های نوین کشاورزی و تکنولوژی های جدید در این عرصه باشیم : و گو با خبرنگار ایرنا افزود
وی تصریح کرد: روش های آموزش فعلی در حوزه کشاورزی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و نسخه های آماده 

د بلکه راه حل های جدید باید از دل محققان و تجربه های جهانی بیرون بیایدای برای پیاده سازی وجود ندار .  
پیشنهاد می شود در حوزه فعالیت های  : باقری با بیان اینکه باید به سمت برنامه های مدون و دقیق پیش برویم گفت

  .تحقیقاتی تقسیم کار انجام شود
 رویکردهای بازنگری در رشته های کشاورزی  **

به همت همه دانشکده های کشاورزی،  94تا  92مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه طی سال های قائم 
مشارکت انجمن های علمی و مراکز تحقیقاتی رشته های کشاورزی بازنگری شد افزود : تنها گروهی که در وزارت علوم 

طبیعی استرشته های آن بازنگری شده اند؛ گروه کشاورزی و منابع  .  
پیش رفتن به سمت نیازهای ملی، به روز کردن برنامه ها، افزایش برنامه عملی و مهارتی دانشجویان و  : وی ادامه داد

  .کاهش حجم دوره ها نسبت به گذشته از جمله رویکردهای بازنگری رشته های گروه کشاورزی است
برنامه در گروه 121نشگاه ها باید کاهش پیدا کنند گفت: باقری با اشاره به اینکه برنامه ها در گروه کشاورزی دا

برنامه کاهش یافته است و این روند ادامه دارد 70کشاورزی به  .  
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه در طول دوره های گذشته در بسیاری از رشته ها از جمله 

درصد  30بوده ایم که این امر نیاز امروز جامعه نیست تصریح کرد: حداقل  کشاورزی توسعه و گرایش رشته ها را شاهد

  .برنامه ها ادغام و یا حذف شده و دوره های جدیدی از جمله تولیدات گلخانه ایجاد شده است
** هزار تومان بودجه برای کارورزی هر دانشجو  270تخصیص   

ی انجام شد بیان داشت: براساس قانون دانشجویان کشاورزی باید وی با بیان اینکه در حوزه آموزش کشاورزی نیز اقدامات
ماه دوره کارورزی داشته باشند که به دالیل مختلفی از جمله نداشتن منابع از سوی دانشگاه و عدم همکاری جهاد 6

  .کشاورزی محقق نمی شد
هزارتومان  270رزی و منابع طبیعی به ازای هر دانشجوی رشته کشاو 97باقری افزود: با تالش های انجام شده در سال 

  .بودجه در ردیف منابع مالی عملیات کاروزی دانشگاه ها قرار گرفت و دانشگاه ها باید همت کنند تا این مهم محقق شود
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از راه اندازی سامانه ای برای کاروزی و کارآموزی دانشجویان رشته های 

دو هفته آینده خبرداد و گفت: طی توافق بین وزیر علوم و کشاورزی این مهم عملیاتی می شودکشاورزی در  .  
 آیین نامه دانشکده کشاورزی باید خاص خودش تنظیم شود **

وی با اشاره به اینکه آیین نامه ارتقا و ترفیع دو ابزار برای هدایت فعالیت های اعضای هیات علمی دانشگاه ها است 

آیین نامه می توان مسیرها را در دانشگاه تغییر داد و جهت دهی ها را تنظیم کرد 2با این  تصریح کرد: .  
هر برنامه که دانشکده کشاورزی صالح بداند در هیات امنا مبنای ارزشیابی ما اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی 

  .نمی شود
هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و هر برنامه ای که رویکرد  باقری ادامه داد: آیین نامه ترفیع به دست دانشگاه ها است و

مناسبی دارد را می توانند اعالم تا در نشست هیات امنا مطرح و تصویت شود و بعد به عنوان منبای عملیاتی ارزشیابی 

  .ساالنه قرار می گیرد
گروه کشاورزی باید با سایر گروه های فرق قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه ارزشیابی ساالنه 

  .داشته باشد گفت: آیین نامه دانشکده کشاورزی باید خاص خودش تنظیم شود و آمادگی همکاری در این زمینه را داریم
 ایجاد تغییرات جدی در آیین نامه ارتقا  **
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د کرد: در این آیین نامه به حوزه های کاربردی وی با اشاره به اینکه تغییرات جدی در آیین نامه ارتقا رقم خورده است تاکی

  .و تبدیل حوزه دانش به فناوری توجه ویژه شده است
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه آیین نامه ارتقایی دانشگاه ها باید متناسب با ماموریت های آن ها 

اه متناسب با هر دانشگاهی تدوین شود بنابراین با یک شاخص نمی توانیم باشد بیان داشت: در تالشیم؛ آیین نامه های دانشگ
  .همه را ارزیابی کنیم

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ما نمی توانیم نسخه واحدی برای همه دانشگاه ها ارائه دهیم بیان 
اعتباری وجود دارد اما تحوالت از دل سختی های رشد  داشت: هیچ موانعی برای تحقق این برنامه نیست؛ محدودیت های

  .می کنند
باقری گفت: یکی از ماموریت های دانشگاه خلق دانش در سطح بین المللی است و توسعه مرزهای دانش و درکنار آن 

  .پاسخگویی به نیازهای جامعه است
سیاری در حوزه های برنامه ریزی، سیاست ها و قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان داشت: راه های نرفته ب

  .اصالح رویه های غلط وجود دارد که با مشارکت دانشگاه ها شاهد اصالح این مسیرها خواهیم بود
و اَبر  (HPC) امروز )سه شنبه( با حضور قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مراکز پردازش سریع آزمایشگاه

در دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح و راه اندازی شد و همچین از پژوهشکده فناوری تولیدات وایرلس)اینترنت بی سیم( 

  .پیشرفته گیاهی این دانشگاه بازدید کرد
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

ایرنا  – 18/10/1397تاریخ :   

اجتماعی روستایی می تواند به مهاجرت روستائیان پایان بخشدبیمه   
مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان تهران گفت: بیمه اجتماعی دلیل محکمی برای  -ایرنا-تهران

 .برآورده کردن خواسته های مورد نیاز روستائیان برای جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها است
ه گزارش ایرنا ، مهدی ابارشی روز سه شنبه در جلسه هماهنگی بیمه روستایی و عشایری ورامین که در محل فرمانداری این ب

هزار نفر در سطح استان  24شهرستان برگزار شد اظهار داشت: بر اساس برنامه زمان بندی شده ، قرار است که که تا پایان امسال 

نفر در شهرستان ورامین به صورت  329هزار و  2رار گیرند که از این میزان سهم ، تاکنون تحت پوشش بیمه اجتماعی روستایی ق
 .اصلی بیمه شده اند

هزار نفر اعالم کرد 8وی تعداد بیمه شدگان روستایی و عشایر مستقیم و غیر مستقیم را در شهرستان ورامین بیش از  . 
شایر استان تهران افزود: دولت تدبیر و امید با توجه ویژه به مناطق مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و ع

روستایی و تأمین زیرساخت های الزم ، زمینه رشد و توسعه مناطق روستایی را فراهم کرده است و در کنار آن ، بیمه های اجتماعی 
یان بخشیده و موجب رونق روستاها شودمی تواند با برآورده کردن خواسته های مورد نیاز روستانشینان ، به مهاجرت ها پا . 

درصد از سهمیه بیمه اجتماعی در نظر گرفته شده برای استان تهران محقق شده و تالش می شود تا با  11ابارشی گفت: تاکنون 

 .اطالع رسانی مناسب ، روستائیان را به این امر ترغیب کرد
راد تحت پوشش توسط سرپرست پرداخت می شوددرصد اف 30درصد حق بیمه توسط دولت و  70وی اظهار داشت:  . 

وی تصریح کرد: دهیاران در مسیر خدمت رسانی الزم است که به توسعه انسانی به عنوان اولویتی پس از توسعه عمرانی توجه ویژه 
 .داشته و انگیزه ورزی را به عنوان یکی از روش های توسعه انسانی در دستور کار خود قرار دهد

یمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان تهران گفت: دهیاران به عنوان نمایندگان دولت در مناطق مدیرکل صندوق ب
روستایی وظیفه دارند تا بیمه روستایی و عشایری را که از سیاست های دولت تدبیر وامید است در دستور کار قرار داده و آنان را به 

 .این امر ترغیب کنند

کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است 35ر نفر جمعیت در هزا 300ورامین با  . 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

ایرنا  – 18/10/1397تاریخ:   

خواستار توقف پروژه انتقال آب کرمان شدند« رابر»کشاورزان   
نفر از کشاورزان شهرستان رابر و شهرهای جنوب استان کرمان با حضور در استانداری کرمان،  200بیش از  -ایرنا  -کرمان 

 .خواستار توقف پروژه تونل انتقال آب از سد صفا رود به کرمان شدند
ی به گزارش ایرنا، استان پهناور کرمان مقام نخست کشور را در سطح زیر کشت گردو و جایگاه دوم را در برداشت این محصول ط

  .سال های گذشته به خود اختصاص داده است
عمده ترین برداشت و باغات گردوی استان کرمان در شهرستان های بافت و رابر قرار دارد و به لحاظ درآمدزایی از کشت های 

تانشینان، محبوب در این شهرستان ها محسوب می شود و همچنین تاکنون از راه کشاورزی و دامداری مانع کوچ عده بسیاری از روس
  .عشایر و مردم این منطقه به شهرهای بزرگتر شده است

به گفته کشاورزان معترض امسال به علت کم آبی و آفات برداشت محصول گردو در این مناطق نسبت به سال های گذشته بیش از 
درصد کاهش یافته و محصوالت نسبت به گذشته از کیفیت کمتری برخوردار هستند 50 .  

و گو با ایرنا افزودند : پروژه انتقال آب از سد صفا رود شهرستان رابر به کرمان عالوه بر خسارت به سرشاخه های  آنان در گفت
رودخانه دائمی هلیل رود، تاالب جازموریان، محیط طبیعی، جانوری و حتی انسان های تمامی شهرستان های جنوبی، استان کرمان 

  .خسارت های جبران ناپذیری وارد می کند
این کشاورزان به خشک شدن باغات و نداشتن آب آشامیدنی در برخی از روستاهای گنجان، سیه بنوئیه، اسکر، کبیر و دیگر 

  .روستاهای متاثر از این پروژه دانستند و خواستار رسیدگی مسئوالن به مشکالت آنان شدند
سال ها خسارت ناشی از پروژه های اشتباه به درختان و نمایندگان کشاورزان معترض از رسانه ها خواستند تا صدایشان در مورد 

  .مزارع این شهرستان را به گوش مسئوالن برسانند
این افراد با بیان اینکه شهرستان رابر به عنوان قطب باغات گردوی استان از امکانات کمتری نسبت به سایر استان برخوردار است 

باغداری را به عنوان تنها راه درآمدزایی از این شهرستان نگیرند زیرا این پروژه افزودند: از مسئوالن می خواهیم که کشاورزی و 
  .موجب از بین رفتن کشاورزی، بیکاری و ایجاد معضالت اجتماعی بسیاری در استان کرمان می شود

 پروژه انتقال آب، کشاورزی این منطقه را از بین می برد **
ن نیز گفت: تونل انتقال آب سد صفارود به کرمان درختان منطقه جنوب و جنوب غرب یکی از کشاورزان حاضر در استانداری کرما

  .استان کرمان را خشک و منابع آب آشامیدنی این منطقه را از بین برده است
  .موسی شمس الدینی افزود: ما به دنبال دریافت خسارت از مسئوالن نیستیم و می خواهیم تنها باغات اجدادی ما از بین نروند

وی با بیان اینکه مانع پروژه های دولتی نمی شویم اظهار داشت: این پروژه اگر به صورت روکار اجرا شود به کشاورزی منطقه 
  .آسیب کمتری وارد می کند اما اجرای این پروژه به صورت عمیق در زیر زمین سفره های آبی منطقه را به مخاطره می اندازد

درصد کشاورزی این شهرستان را تحت  100بیان کرد: انتقال آب رابر به مرکز استان کرمان این کشاورز روستای گنجان رابر 
هزار هکتار از مزارع و باغات رابر تاکنون به علت اجرای ناصحیح این پروژه خشک شده است 2شعاع قرار می دهد و بیش از  .  

ات ها مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی درختان پیشنهاد وی عنوان کرد: اداره کل آب منطقه ای استان کرمان برای پرداخت خسار
  .داده و تاکنون اجرایی نشده است

  .شمس الدینی ادامه داد: این پروژه هم اکنون در حال اجرا است و برخی از مسئوالن به حق مردم توجهی ندارند
 امکانات رابر پاسخگوی نیازهای مردم نیست *

ین منطقه هم گفت: هیچکس به فریاد ما نمی رسد و مسئوالن تنها شعار احقاق حق دارند زیرا غالمرضا حسینخانی دیگر کشاورز ا
  .حق مردم پایمال می شود

  .حسینخانی تاکید کرد: شهرستان رابر از بی آبی رنج می برد و احتیاج به سدی برای کشاورزی منطقه دارد
به مرکز استان کرمان انتقال می دهند و با این اقدام کشاورزی چند ده وی ادامه داد: با این وضع مسئوالن آب موجود شهرستان را 

  .ساله شهرستان رابر در حال از بین رفتن است
 

 مسئوالن به خسارات مردم رابر توجهی نمی کنند *
و دامداری  کیلومتر به کشاورزی 270همچنین جعفر شمس الدینی کشاورز رابری گفت: پروژه انتقال آب از شهرستان رابر به طول 

  .این منطقه و جنوب استان کرمان خسارت وارد می کند
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وی با بیان اینکه مسئوالن ابتدا اعالم کردند تونل انتقال آب از روی زمین منتقل می شود افزود: مسئوالن از مشکالت مردم اطالع 
  .دارند اما به آن رسیدگی نمی کنند

ژه انتقال آب از صد صفارود به کرمان را اعالم کرده اما قاضی دیگر خسارات شمس الدینی وی تصریح کرد: دادگاه ممنوعیت پرو
  .ناشی از این پروژه را نادیده می گیرد و دستور به ادامه کار می دهد

این کشاورز رابری تاکید کرد: آب منطقه و منبع درآمد شهرستان های رابر و مناطق جنوب استان کرمان در حال خشک شدن است و 
می خواهند آب مرکز استان و دیگر شهرستان ها از این مناطق تامین شود مسئوالن .  

شهرستان رابر به عنوان قطب کشاورزی و از مناطق کوهستانی و خوش آب و هوای استان کرمان محسوب می شود و محصول 
  .عمده این منطقه گردو می باشد

ی در جنوب غرب و جنوب استان کرمان دارد زیرا با این انتقال به پروژه انتقال آب از سد صفارود به کرمان افراد معارض بسیار
  .محیط زیست و مردم این مناطق خسارات بسیاری وارد می شود

کیلومتر در مرحله عملیاتی قرار گرفته و  270این پروژه از سه سال پیش با هدف آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان به طول 

تونل زده می شودکیلومتر  10هر سال بیش از   
 لینک خبر 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرگزاری فارس – 17/10/1397تاریخ : 

پذیر نیست ها/کشوری که غذایش را تامین کند، تحریمگذاری در کشاورزی راه مقابله با تحریمسرمایه  
تواند اثر کند، گفت: برای مقابله کشاورز نمونه کرمانشاهی با بیان ایکه کشوری که غذایش را خودش تامین کند، هیچ تحریمی نمی

ها دارداین بخش کمترین درگیری را با تحریم گذاری کرد وها باید روی کشاورزی سرمایهباتحریم .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عادل رضایی کشاورز نمونه کرمانشاهی هفته گذشته از دست محمود حجتی وزیر 

که میانگین تن در هکتار گندم برداشت کند، در حالی 5.8وی توانسته در مناطق دیم کرمانشاه  جهاد کشاورزی حکم تقدیر گرفت،
برابر میانگین کشوری شده است 2تن در هکتار است، تولید وی در هر هکتار بیش از  2.6کشور  . 

دهد کار کشاورزی را از ، و ادامه می«به نام خدایی که هرچه داریم از اوست»گوید: کنم، میوقتی او را برای مصاحبه دعوت می
530ام که ایی رسیدهام و اکنون به جداری شروع کردهچوپانی و گله  .هکتار زمین کشاورزی در منطقه کرمانشاه دارم 

کنند نفر در یک خانه زندگی می 10هایشان در مجموع برادر و خانواده 3  فرزند دارد و به همراه 3ساله است،  ۴9گوید: رضایی می
که همگی به کار کشاورزی مشغولند لیسانس ریاضی وجود دارد های دکترای کشاورزی و فوقکردهکه در بین آنها تحصیل . 

 .رضایی خودش تا مقطع راهنمایی تحصیل کرده، اما از همان دوران کودکی عالقه فراوانی به کشاورزی داشته است
توانید ساکن شهر باشید و کار گوید: برای موفقیت در کار کشاورزی باید عشق و عالقه داشت و در روستا زندگی کرد. نمیوی می

کشاورزی را در روستا پی بگیریدتولید و  . 
دهد و همه کشت و کارش گوید که کشاورزی را در دشت حاصلخیز سنجابی کرمانشاه انجام میرضایی از رمز و راز موفقیتش می

کندکند و از توصیه مروجان بخش کشاورزی هم کامل استفاده میمکانیزه است. آیش را هم رعایت می . 
من به لطف انقالب اسالمی به اینجا »گوید داند و میاز لطف خداوند دولت جمهوری اسالمی می هایش را پسوی تمام موفقیت

ام و با تمام اعضای هکتار زمین کشاورزی به من رسیده بود و بقیه را با جهد و تالش خریداری کرده 20ام، از پدرم تنها رسیده
بریمخانواده و برادرهایم کشاورزی را به پیش می .» 

پرسم که هکتار آن آبی است. وقتی از رضایی می ۴0هکتار دیم و تنها  ۴90هکتاری که دارد  530های وی دیم است، از زمینعمده 
گوید: کشاورزی در خون ما است، حتی برادرانم که کند که فرزندانش هم در این راه قدم بردارند و کشاورزی کنند، میآیا توصیه می

ق لیسانس ریاضی دارند، نیز در این کار مشغول به کار هستند و هیچ کاری مانند کشاورزی و تحصیالت دکترای کشاورزی و فو
کنم به کار کشاورزی بپردازند که سرمایه خوبی هم در این زمینه داریمدامداری حالل نیست و من حتماً به آنها توصیه می . 

ای ایجاد کرده است؟ گفتکار آنها شده و در مسیر موفقیتش وقفهها و فشارهای خارجی مانعی برای باره که آیا تحریمرضایی در این : 
تواند بر آن کارساز باشدکشاورزی شغلی است که هیچ تحریمی نمی های خدادادی را به طور رایگان در کشاورزی تمام موهبت .

ند نور خورشید یا آب یا خاک خداوند تواآید، کدام تحریم میکنیم و از آن محصول مورد نیاز و ضروری مردم به عمل میاستفاده می
های ما تواند در این مسیر موفقیترا از ما بگیرد؟! همه اینها را خداوند به ما داده است و تنها همت، تالش و کوشش ما است که می

 .را دوچندان کند
* کندکشد و به اقتصاد تزریق میکشاورز ارز را از دل خاک بیرون می  

کند و برای غلبه بر هر تحریمی کشور باید روی بخش کشاورزی کشد و به اقتصاد تزریق میک بیرون میکشاورز ارز را از دل خا
تواند تاثیر کشوری که غذای خود را خودش تولید کند، هیچ تحریمی نمی دارد، گذاری کند که کمترین درگیری را با تحریمسرمایه
 .بگذارد

تومان بود، در حالیکه  1300سال است نرخ خرید تضمینی گندم  3ه کرد و گفت: رضایی در ادامه از قیمت تضمینی گندم گالی
میلیون تومان شده است! بنابراین دولت باید قیمت محصوالت  1۴5میلیون خریده بودم، االن  70تراکتوری که چند سال پیش به قیمت 

ها همچنان به تولید ادامه دهیمها و گرانیاین تحریم کشاورزی به ویژه گندم را باال ببرد که ما تولیدکنندگان بتوانیم در مقابل . 
 کشاورزان همواره از تورم عقب هستند *

درصدی در مقابل باال رفتن  23تومان افزایش یافته است، اما این افزایش  300دهد که اگرچه قیمت تضمینی گندم امسال وی ادامه می
تر هستیمن همواره از تورم در جامعه عقبکند و ما تولیدکنندگاها کفایت نمیدرصدی قیمت 100 . 

کند که کشاورزان و تولیدکنندگان به هیچ عنوان دلسرد نشوند و اگر فشار و کار نمونه منطقه کرمانشاه در ادامه توصیه میاین گندم
توان ایستادگی نخواهد داشت،  تحریمی وجود دارد، فعالیتشان را چندین برابر کنند و بدانند که هیچ مشکلی در مقابل عزم و اراده آنها

توان از این شرایط پیش آمده به عنوان فرصت استفاده کرد و ها دارد و میبا تحریم ضمن اینکه بخش کشاورزی ارتباط بسیار جزئی
راه تحریم بسته خواهد شد کنیم را در داخل تولید کنند که در این صورت تا ابدهمه محصوالتی که اکنون وارد می . 

 لینک خبر 
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 نهاده
 ایرنا  – 20/10/1397تاریخ : 

 ارز مورد نیاز نهاده های دامی تامین شد
وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: به منظور رفع مشکل دامداران، ارز مورد نیاز بازرگانان برای تامین نهاده های  -ایرنا  -تهران 

 .دامی تامین شده است
به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز پنجشنبه در جریان بازدید از طرح های کشاورزی شهرستان پاکدشت در جمع خبرنگاران گفت: 

هنگی های به عمل آمده، این نهاده ها بویژه کنجاله سویا و ذرت تهیه می شود و در اختیار دامداران قرار می گیردبا هما . 
وی با اشاره به نقش توسعه کشت گلخانه ای در افزایش بهره وری تولید و کاهش مصرف آب اظهار داشت: توسعه کشت گلخانه های 

و نیز صرفه جویی در مصرف آب همواره مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی است به دلیل ایجاد ارزش افزوده، اشتغال باال . 
هکتار گلخانه در کشور پیشتاز است 400هزار و  3حجتی افزود: استان تهران با  . 

وی بیشترین مساحت گلخانه های مستقر در استان تهران را مربوط به شهرستان های پاکدشت و پیشوا ) جنوب شرق تهران( اعالم 
دکر . 

هکتاری مجتمع شهید مطهری شامل  500وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به طرح های کشاورزی شهرستان پاکدشت گفت: مجموعه 
 .باغات زیتون، پسته و نیز کشت محصوالت زراعی گندم، ذرات و کلزا از تجهیزات نوین آبیاری برخوردار است

این مجموعه بزرگ کشاورزی در پاکدشت احداث شود هکتار گلخانه در 100حجتی تصریح کرد: قرار است بزودی  . 
وی با اشاره به تاثیر سامانه های نوین آبیاری در افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی گفت: این مزرعه با توجه به بحران آب 

 .و نوع خاک بهترین محصول زیتون و پسته را تولید می کند
افزوده تولید شترمرغ در کشور گفت: با وجود آنکه تولید شترمرغ در ایران بیش از  وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به ارزش

دهه قدمت ندارد ولی امروز ایران سومین تولید کننده برتر شترمرغ دنیاست 2 . 
 .حجتی گفت: توسعه پرورش شترمرغ با توجه به ارزش افزوده فوق العاده باالی این پرنده بویژه در بحث صادرات ضروری است

 .وی تصریح کرد: هر شترمرغ به ازای مصرف سه و نیم تا چهار کیلوگرم علوفه یک کیلو گوشت تولید می کند
به گزارش ایرنا، محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان، کریم ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، محمد قمی 

نداری پاکدشت نیز وزیر جهاد کشاورزی را همراهی و از پروژه های شاخص نماینده مردم شهرستان و هادی تمهیدی سرپرست فرما
 .بخش کشاورزی این شهرستان بازدید کردند

هکتار زمین زیرکشت گندم ، کلزا و  150هکتار باغ پسته، 150هکتار باغ زیتون،  208شرکت کشت و صنعت شهید مطهری از 
کتار گلخانه صنعتی نیز در آن آغاز می شوده 100ذرت علوفه ای برخوردار است و عملیات اجرایی  . 

نفر به صورت مستقیم وغیر مستقیم شغل ایجاد کرده  251میلیارد لایر احداث شده و برای  191این شرکت با اعتباری افزون بر 
 .است

جهاد کشاورزی در گلخانه تولید نشای مکانیزه شرکت گل و گیاه خاورمیانه واقع در شهرک گلخانه ای گلفام، دومین مقصد وزیر 
هکتار دارد 6.2شهرستان پاکدشت بود که فاز نخست این پروژه توان تولید یک میلیون عدد نشا را در سال در زمینی به مساحت  . 

 80این طرح با هدف تامین نیاز کشور به اندام های گل های زینتی، کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز احداث شده و برای 
کرده استنفر شغل ایجاد  . 

 .پروژه پرورش شترمرغ فضای باز دیگر طرح کشاورزی پاکدشت است که مورد بازدید قرار گرفت
قطعه شترمرغ در روستای چنداب پاکدشت احداث شده و فعالیت خود را  20هکتار و ظرفیت  100این طرح در زمینی به مساحت 

آغاز کرده است 96از سال  . 

کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است 20 هزار نفر جمعیت در 270پاکدشت با  . 
 لینک خبر 
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان  – 15/10/1397تاریخ : 

  های دامی تشکیل شدفروشان نهادهپرونده برای گران ۲3۰۰
شوددی میها برخورد جفقره پرونده تشکیل شده است و با آن 2300های دامی در کشور قدیری گفت: برای گرانفروشان نهاده .  

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد قدیری ابیانه مدیر  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
کشاورزی استان لرستان اظهار کرد:  نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه ستاد تنظیم بازار سازمان جهاد

شوند؛ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی های کشاورزی که با ارز دولتی وارد میطی پنج ماه اخیر، کار رصد و پایش بر توزیع نهاده
 .بوده است

ه به درستی در اختیار تولید وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی تمام تالش خود را به کار بسته تا این پایش به خوبی انجام و نهاد
 76دهند و در این رابطه تا به حال نفر از کارکنان وظیفه نظارت را انجام می 800اکنون کنندگان پروتئین قرار گیرد، افزود: هم

 .هزار پایش میدانی صورت گرفته است
اده از سامانه وارد و پایش انجام شدشد، اما در ادامه با استفقدیری ابیانه تصریح کرد: ابتدای کار، به سختی انجام می . 

ها را در حد معقول ایم قیمت نهادههای اساسی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: خوشبختانه طی این مدت توانستهمدیر نظارت بر کاال
 .و ثابت یا با رشد کم نگه داریم و بحث تولید آسیب جدی ندیده است

ن حوزه طی این مدت خبر داد و با بیان اینکه عمده تخلفات در حوزه گرانفروشی، کم پرونده تعزیراتی در ای 2300وی از تشکیل 
 .فروشی و توزیع خارج از شبکه بوده است، ادامه داد: در بخش ارزی نیز وارد شدیم و چند پرونده در این رابطه تشکیل شده است

 10.5باید از امنیت غذایی کشور دفاع کنیم، افزود: حدود قدیری ابیانه با اشاره به اینکه امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و 
کامیون به صورت روزانه انجام شده است که کار نظارت بر آن را به  ۴500میلیون تن نهاده وارد کشور شده و این مقدار واردات با 

ایمعهده گرفته . 

یا، واکسن، بذر، کود و... عنوان کردهایی که وارد کشور شده است را ذرت، جو، کنجاله سواین مسئول، عمده نهاده . 
 لینک خبر 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6786108/۲۳۰۰-پرونده-برای-گرانفروشان-نهادههای-دامی-تشکیل-شد
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6786108/%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 نهاده 
 خبرنگاران جوان  – 17/10/1397تاریخ : 

  نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور به میزان کافی تامین شده است
ام شده نیز در حال حمل به بنادر استهای انجحجتی گفت:در حال حاضر نهاده های دامی به میزان کافی در کشور موجود و خرید .  

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اظهار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  

های مورد نیاز اقدام کرده اند و در حال واردات نهادههای مباشر دولتی در خصوص کرد: خوشبختانه بخش خصوصی و شرکت
های انجام شده نیز در حال حمل به بنادر استحاضر به میزان کافی کاال در کشور موجود و خرید . 

ها مشکلی نداشته اند که مشکل تامین های خصوصی که مشکل تامین منابع داشته بقیه شرکتوی افزود: به جز یک مورد از شرکت
این شرکت نیز در حال رفع شدن است منابع . 

هزار تن نهاده مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور تامین و توزیع شده که این  ۴00حجتی خاطرنشان کرد: در هفته گذشته حدود 
ها به میزان کافی در بنادر کشور موجود استمیزان یک و نیم برابر هفته قبل از آن بوده و در حال حاضر این نهاده . 

های دام و طیور از محل ذخایر خود اقدام کنند و های مباشر ابالغ شده که نسبت به توزیع نهادهیادآوری کرد: همچنین به شرکتوی 

ها اطمینان خاطر داشته باشندتولیدکنندگان از نظر تامین این نهاده . 
 لینک خبر 
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 نهاده 
 ایرنا  – 16/10/1397تاریخ : 

ماه وارد کشور شد ۹میلیون تن ذرت دامی در مدت ۶  
ارزش افزون بر هزار تن ذرت دامی به  341میلیون و  6ماهه امسال بیش از  9براساس آمارهای گمرک ایران در  -ایرنا -تهران 

درصد و از حیث ارزشی  25.5میلیون دالر وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ وزنی  476یک میلیارد و 
درصد افزایش یافته است 30.3 . 

میلیون دالر وارد  062میلیارد و  32هزار تن کاال به ارزش  871میلیون و  23به گزاش روز یکشنبه ایرنا، تا پایان آذرماه امسال 
درصد و از نظر ارزشی  13.2کشور شده، واردات در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی  درصد کاهش  15.9

  .یافت
قلم کاالی عمده وارداتی و صادراتی را منتشر می  15گمرک جمهوری اسالمی ایران در پایان هر ماه جداولی از ترانزیت خارجی و 

بررسی آنها نشان می دهد ذرت دامی، قطعات منفصله خودرو، برنج، تلفن همراه، موز، برنج سفید، گوشت، مکمل های  کند که
ماهه امسال بودند 9قلم کاالی عمده وارداتی در  15دارویی و روغن و داروهای آفتابگردان در شمار  . 

 
میلیون دالر قطعه منفصله 489واردات یک میلیارد و  **  

ردیف جداگانه رتبه های دوم و سیزدهم ، کاالهای وارداتی را  2ول آمارها بیانگر این است که قطعات منفصله خودرو در بررسی جدا
در مدت مورد بررسی به خود اختصاص داده اند، این در حالی است که در هشت ماه گذشته واردات قطعات منفصله سه ردیف از 

ص داده بودردیف کاالهای وارداتی را به خود اختصا 15 .  
 185دالر قطعات منفصله خودرو سواری به میزان  462هزار و  627میلیون و  489ماهه امسال یک میلیارد و  9بنابراین در 

تن وارد کشور شده است 897هزار و  .  
حیث وزنی ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از  9مقایسه جداول آماری گمرک نشان می دهد که واردات قطعات منفصله 

درصد کاهش یافته است 23.7درصد و از نظر ارزشی  16.5 .  
 

 واردات یک میلیون تن برنج  **
کیلوگرم برنج وارد کشور شده که این میزان واردات از بعد وزنی  174هزار و  44برپایه آمار گمرک تا پایان آذرماه یک میلیون و 

این مدت را به خود اختصاص داددرصد سهم واردات در  3.1درصد و از نظر ارزشی  4.3 .  
درصد و از بعد  6.1ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی  9بررسی آماری نشان می دهد واردات برنج در 

درصد کاهش یافته است 1.9ارزشی  .  
ر داخل کشت شده و میلیون تن آن د 2تا  1.1میلیون تن برنج در کشور مصرف می شود که  3.2سالیانه حدود  میلیون  1.5تا  1.2

  .تن از کشورهای هند، پاکستان، تایلند و اروگوئه وارد کشور می شود
برداشت برنج از تیرماه امسال در کشتزارهای کشور آغاز شده و واردات این محصول تا پایان شهریورماه ممنوع و یازدهم آذرماه 

شدسامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش برنج باز  .  
 

درصدی واردات لوبیای سویا  13افزایش  **  
میلیون و  2ماهه امسال،  9ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی بر اساس تازه تن لوبیای سویا به ارزش  929هزار و  24

دالر وارد کشور شده است 181هزار و  593میلیون و  943 .  
شودصد از ارزش کل واردات کشور در این مدت را شامل میدر 2.8درصد از حجم و  8.4واردات این محصول، حدود  . 

 22.6درصد به لحاظ وزنی و  13.5براساس این گزارش، میزان واردات لوبیای سویا امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

  .درصد به لحاظ ارزش افزایش داشته است
 

میلیون دالری موبایل وارداتی به کشور  295سهم  **  
کددار کردن گوشی های تلفن همراه )رجیستری( از اواخر مهرماه پارسال برای ساماندهی ورود گوشی ها به کشور و  برپایه طرح

  .مبارزه با قاچاق آن شاهد افزایش واردات رسمی آن به کشور بودیم
دالر ارز برای  75 هزار و 932میلیون و  295ماهه امسال نشان می دهد  9بررسی جداول آماری واردات گوشی تلفن همراه در 

  .واردات آن از کشور خارج شده است
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درصد افزایش و از نظر وزنی  4.6میزان واردات گوشی تلفن همراه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی 
درصد کاهش یافته است 3.7 .  

اردواردات گوشی تلفن همراه در دوره زمانی یادشده رتبه دوازدهم واردات را د .  
 

درصدی واردات موز از نظر وزنی  41کاهش  **  
موز از جمله میوه های است که با نرخ ارز آزاد وارد کشور می شود؛ اما در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال، موز با نرخ ارز 

نکرد دولتی وارد کشور شد و پس از آن از فهرست کاالی ضروری حذف و دیگر ارز یارانه ای به آن تخصیص پیدا . 
 429هزار و  208میلیون و  275تن موز به ارزش  915هزار و  315ماهه امسال واردات موز کاهش یافت و در این مدت  9طی 

  .دالر وارد کشور شد
درصد کاهش یافت 33.5و  41.2موزهای وارداتی ازنظر وزنی و ارزشی در مدت این گزارش به ترتیب  .  

 
هزار تن گوشت  84واردات  **  

قلم کاالی عمده وارداتی کشور قرار دارد 15از جمله کاالهای اساسی است که براساس آمار ارائه شده از گمرک در فهرست  گوشت .  
هزار  235میلیون و  355تن گوشت به ارزش  899هزار و  84ماهه امسال  9بررسی جداول آماری گمرک نشان می دهد که در 

درصد کاهش یافته است 2.3درصد افزایش و ارزشی  0.55دالر وارد کشور شده که از نظر وزنی  .  
 

هزار تن مکمل دارویی  2واردات بیش از  **  
قلم کاالی وارداتی قرار گرفت 15بررسی جداول گمرک نشان می دهد که در فصل پاییز واردات مکمل های دارویی در شمار  .  

ذشته از لحاظ وزنی کاهش ماه سال گ 9واردات مکمل های دارویی در این دوره در مقایسه با  درصدی و از نظر ارزشی  0.7

درصدی داشته است 9.7افزایش  .  
دالر وارد  241هزار و  284میلیون و  309تن مکمل دارویی به ارزش  759هزار و  2از ابتدای سال تا پایان آذرماه در مجموع 

 کشور شده است
 ینک خبر ل
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 نهاده 
 ایرنا  – 17/10/1397تاریخ : 

 حجتی: توزیع نهاده های دامی بین تولیدکنندگان افزایش یافت
وزیر جهادکشاورزی با اعالم اینکه کاالهای اساسی مورد نیاز کشور تامین است، گفت: حجم توزیع نهاده های صنعت  -ایرنا -تهران

تولیدکنندگان افزایش یافتدام و طیور بین  . 

در جلسه رئیس جمهوری با معاونان و مدیران ارشد « محمود حجتی»به گزارش دوشنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، 
۴00این وزارتخانه افزود: در هفته گذشته حدود  هزار تن نهاده مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور تامین و توزیع شده  

برابر هفته قبل از آن بوده است که این میزان یک و نیم . 
های مباشر ابالغ وی ادامه داد: اکنون نهاده های صنعت دام و طیور به میزان کافی در بنادر کشور وجود دارد و به شرکت

های دام و طیور از محل ذخایر خود اقدام کنندشده که نسبت به توزیع نهاده . 
ها اطمینان خاطر داشته باشندن نهادهوزیر جهادکشاورزی گفت: تولیدکنندگان نظر تامی . 

اند به های مورد نیاز اقدام کردههای مباشر دولتی در خصوص واردات نهادهوی اظهار داشت: بخش خصوصی و شرکت

ها نیز مشکلی ندارندخصوصی که مشکل تامین منابع داشته، اکنون در حال رفع است و بقیه شرکت جز یک شرکت . 
ای در حوزه آب، خاک و آبخیزداری سابقهگذاری بیت: در دوره دولت یازدهم و دوازدهم سرمایهوزیر جهادکشاورزی گف

تردید آثار و ثمرات بلندمدتی برای کشور داردسابقه بوده است که بیصورت گرفته که در طول تاریخ بی . 
هزار  10یارد تومان به بیش از میل 1700سرمایه بانک کشاورزی در دولت های یازدهم و دوازدهم از  :وی اظهار داشت

 .میلیارد تومان افزایش یافته است
میلیارد  8.1براساس این گزارش، در این جلسه کاهش پنج میلیارد دالری کسری تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی 

به بیش از  92 هزار تن در سال 400میلیون و  17میلیارد دالر، افزایش تولیدات باغی از  2.8به منفی  92دالر در سال 
هزار گلخانه، تشکیل صندوق توسعه محصوالت کشاورزی، رونق ارتباط بخش  15میلیون تن در سالجاری و ایجاد 22

بنیان را از دستاوردهای شاخص این بخش عنوان شدهای دانشکشاورزی با صنعت و شرکت . 
جهادکشاورزی حضور یافت و در جلسه به گزارش ایرنا، امروز حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهوری در وزارت 

مردم نباید نگران افزایش قیمت لبنیات و گوشت شوند؛ در »ای با وزیر، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه تاکید کرد: 

های زیادی صورت گرفته استاین زمینه در دولت با حضور وزیران کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت بحث .» 
اندرکاران فکر کنند که باید چه کار کنیم که مردم به وفور مواد مدیران جهاد کشاورزی و دست روحانی با بیان اینکه

غذایی الزم را در اختیار داشته باشند، گفت: در داخل کشور باید امنیت الزم برای تولید محصوالت کشاورزی را فراهم 

 .کنیم
خواری، سوء استفاده و خیانت به شود را رانتین میتومانی تأم 4200رئیس جمهور قاچاق کاالهای اساسی که با ارز 

کنند که باید با کشور دانست و گفت: متأسفانه دالالن با سوء استفاده از شرایط، این کاالها را به آن سوی مرزها قاچاق می

 .آن مقابله شود و نهادهای مسئول، با دقت موضوع را پیگیری کنند
ریزی تولید محصوالت را موضوعی بسیار مهم توصیف کرد و گفت: باید با برنامه روحانی متعادل کردن بازار و تنظیم و

بیمه، کشاورزی و تولید محصوالت غذایی مورد نیاز خود را تضمین کنیم و کشاورز باید احساس کند، بیمه امنیت او را 

کندحفظ می . 
 لینک خبر 
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