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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب
 خبرنگاران جوان  – 13/11/1397تاریخ :
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  پایداری آب و کاهش ریسک سیل از مهم ترین مزایای اجرای فعالیت آبخیزداری
داری در مدیریت ریسک سیل، حفظ آب، پایداری آب در چرخه طبیعت تاثیر حسین پور گفت: اجرای فعالیت آبخیزداری و آبخوان 

  .بسزایی دارد
ابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر سیالب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفت و گو با 

سال از سابقه فعالیت  ۶۰، با اشاره به اینکه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

سال از سابقه فعالیت آبخیزداری و آبخوان داری در  ۶۰گذرد اظهار کرد: علی رغم گذشت آبخیزداری و آبخوان داری در کشور می
درخشش و شکوفایی این حوزه مربوط به سه دهه اخیر استکشور، اما عمده  . 

ای صرفا به منظور حفظ وی افزود: در گذشته فعالیت آبخیزداری و آبخوان داری به شکل محدود و در سطح کشور به صورت نقطه
و آبخوان داری از  های آبخیزداریشد که هم اکنون به سبب شرایط اقلیمی، اجرای فعالیتخاک و کنترل رسوب در کشور کار می

 .ناحیه مسئوالن تراز اول به ویژه مردم مورد توجه قرار گرفته است
های آبخیزداری و آبخوان داری طی سه دهه اخیر در کشور خبر داد و گفت: در گذشته مباحث مربوط حسین پور از گسترش فعالیت

های آبخیز مشرف به های شهری، حوزهروستایی، آبخیزهای ها تحت عنوان آبخیزها و روستاهای آبخیز مشرف به شهربه حوزه
های آبخیز باالدست و قنوات بود و به مرور توانست اثر بخشی خود های بحرانی و ممنوعه، حوزههای کشور، مشرف به دشتدشت

دیریت ریسک های کنونی از بحث صرف خاک، کنترل رسوب و مهار فرسایش به مباحث مرا نشان دهد به طوریکه دامنه فعالیت
های طبیعی در سطح کشور گسترش پیدا کرده سیل، پیشگیری از خسارت سیل، حفظ آب و پایداری آب در چرخه طبیعت و اکوسیستم

 .است
میلیون متر مکعب سیالب را کنترل کرد 9۰۰فعالیت آبخیزداری،  :بیشتر بخوانید  

ه آبخیز و آبخوان داری و اثر و نمود آن در مناطق روستایی و مرزی این مقام مسئول با اشاره به اینکه فعالیت سه دهه اخیر در حوز
ها تولید کشاورزی در اقلیم خشک و نیمه خشک مورد توجه قرار گرفته قابل قیاس با گذشته نیست، اظهار کرد: با اجرای این فعالیت

 .که این امر در پایداری جمعیت و فعالیت در مناطق روستایی تاثیر گذار بوده است
کرد در حالیکه هم اکنون ی ادامه داد: در گذشته واحدی کوچک در وزارت جهاد کشاورزی وقت با بحث خاک در کشور فعالیت میو

ها و مراتع به صورت دو دفتر تخصصی و جداگانه یکی موضوع آب ساختار تشکیالتی آبخیزداری و آبخوان داری در سازمان جنگل
کندو دیگری خاک را دنبال می . 

های آبخیز با رویکرد هماهنگی عناصر زیستی در دنیا مورد توجه قرار پور با اشاره به اینکه امروزه مدیریت جامع حوزهحسین 
های وسیع و طبیعی کشور، آبخیزداری با دیدگاه حفظ آب و آبخوان داری با این درحالی است که در پهنه :گرفته است، بیان کرد

ها در نقاط مختلف های سطحی ناشی از بارندگی به تامین آب و توسعه فعالیتان و روان آبرویکرد سنتی که با جمع آوری آب بار
 .کشور از دیرباز به صورت سنتی و با دانش بومی مورد توجه قرار گرفته است

مدیریت  ها در پایان تصریح کرد: هم اکنون رویکرد یونسکو مرکز بین المللیمدیرکل دفتر سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل
های آسیایی و های آبخیز و تنوع زیستی به ایران که دارای تجارب بین المللی است، مجوز داده تا بتواند برای کشورجامع حوزه

آفریقایی این تجارب را بین المللی کند. هم اکنون مرکزیت این موضوع در ایران است تا با رویکرد پارچه نگر و سیستم محور، منابع 

های آبخیز تحت مدیریت منسجم قرار دهدقالب یک واحد سرزمینی به نام حوزهزیستی را در  . 

  لینک خبر

 

 

 

 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان  – 1۰/11/1397تاریخ : 

۹۸درصدی بودجه بخش کشاورزی در سال  ۳۰زایش بودجه بخش کشاورزی انقباضی است/ضرورت اف  
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یک مقام مسئول گفت: افزایش قیمت نهاده های تولید و کاهش قدرت خرید کشاورزان بیانگر بودجه انقباضی بخش کشاورزی در سال 
 .آینده است

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار

در نظر گرفته است،  بخش کشاورزی ، با انتقاد از این موضوع که دولت بودجه کمی را برایاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ورزی و افزایش قیمت نهاده های تولید، با کاهش قدرت خرید کشاورزان مواجه هستیم که این اظهار کرد: با توجه به تورم بخش کشا

 .امر بیانگر بودجه انقباضی بخش کشاورزی در مقابل تورم باالی تولید است
 3۰حداقل درصدی بودجه بخش کشاورزی در سال آینده خبر داد و گفت: با توجه به تورم و افزایش هزینه های تولید،  ۸وی از رشد 

افزوده می شد تا می توانست این بخش را به یک نقطه مطلوبی برساند. به عنوان مثال علی  بخش کشاورزی درصد باید به بودجه
درصدی هزینه های تولید، بودجه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی افزایش نیافته است تا در صورت بروز حادثه  ۵۰رغم افزایش 

بیشتری را به بهره بردار پرداخت کند بتواند از نظر ریالی غرامت . 
پاپی زاده با اشاره به اینکه بودجه انقباضی بخش کشاورزی اثر سوء بر تولید و بازار خواهد گذاشت، بیان کرد: کاهش بودجه بخش 

یر سوال رفتن کشاورزی می تواند منجر به گران شدن تولید، عدم توجیه پذیری تولید برخی کاالها، وابستگی به خارج از کشور، ز
 .خودکفایی در تولید برخی محصوالت و در نهایت ضرر مضاعف و خروج ارز از کشور بینجامد

 خبری از آزاد سازی قیمت آرد و نان در بودجه سال آینده نیست/بخش کشاورزی اولویت آخر دولت است :بیشتر بخوانید
و مواد غذایی از کشور خارج می  واردات محصوالت کشاورزی برایاین مقام مسئول با اشاره به اینکه ساالنه رقم قابل توجهی ارز 

میلیارد  1۴شود، اظهار کرد: تا پایان سال پیش بینی می شود میزان واردات انواع کاالها، محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به 
ه خواهد شد که این امر تهدید جدی دالر برسد و در صورت بی توجهی به تولید و خروج بهره برداران از بخش به رقم واردات افزود

 .برای امنیت غذایی کشور به شمار می رود
تومانی خرید تضمینی گندمجوابگوی هزینه  1۶۰۰نرخ مصوب  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه

ا تامین کند، اما کمیسیون کشاورزی به تومانی گندم بنابر قانون ر 1۶۰۰تولیدکنندگان نیست، گفت: اگرچه دولت موظف است قیمت 
تومان افزایش دهد و  1۸۰۰تا  17۰۰دنبال این موضوع است تا نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده را حداقل به رقمی معادل 

ایش در غیر این صورت شاهد خروج کشاورزان از بخش تولید گندم، افز  بودجه آن را از محل صرفه جویی های دولت تامین کند
 .واردات و خرید گندم خارجی با نرخی دو برابر گندم داخلی خواهیم بود

در بودجه سال آینده محقق نخواهد شد، تصریح کرد: تجربه سال های اخیر نشان داده است  یارانه نان وی در پایان با اشاره به اینکه
ه عبارت دیگر یارانه نان در بودجه سال آینده محقق که هر موضوعی که به منبع درآمد یارانه وصل باشد، آسیب جدی می بیند و ب

 .نخواهد شد چرا که دولت در ابتدا موظف است یارانه ماهانه مردم را پرداخت کند
  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 اقتصاد محصوالت
 فودپرس – 13/11/1397تاریخ : 

 ذخیره سازی میوه، پرتقال را گران کرد/افزایش قیمت خیار و سبزی
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ذخیره سازی  رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از افزایش قیمت پرتقال و خیار در بازار میوه خبر داد و گفت: <کشاورزی

افزایش قیمت پرتقال استمیوه برای شب عید دلیل  . 
 

و گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم پرتقال   اسدهللا کارگر از افزایش قیمت پرتقال شمال و خیار در بازار نسبت به هفته گذشته خبر داد
هزارتومان است ٤هزارتومان و قیمت نوع ممتاز آن کیلویی  3تا  ٢شمال در میدان مرکزی میوه و تره بار بین  . 

 
تومان نوسان قیمت داشته است، افزود: معموال هر سال با آغاز  1٥۰۰تا  1۰۰۰یان اینکه این میوه نسبت به هفته گذشته حدود وی با ب

های قیمتی در بازار هستیم چون باغداران می بینند که تقاضا زیاد شده به همین ذخیره سازی میوه شب عید شاهد ایجاد چنین تکانه
ال می برنددلیل قیمت ها را مقداری با . 

 
وی با بیان اینکه بازار میوه در شرایط خوبی به سر می برد، قیمت هرکیلوگرم پرتقال جنوب را نیز تقریبا بدون تغییر نسبت به هفته 

هزارتومان اعالم کرد 9هزارتومان و نوع ممتاز آن را  7تا  ٥قبل بین  . 
 

تومانی هرکیلوگرم خیار نیز افزود:در فصول سرد معموال  1٢۰۰ا ت 1۰۰۰رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به افزایش قیمت 
  .عرضه خیار کم و تامین نیاز بازار، وابسته به محصوالت گلخانه ای است

 
تومان اعالم کرد و ادامه داد:  ٥۰۰۰تومان و نرخ نوع ممتاز آن را  3٥۰۰تا  ٢٥۰۰  کارگر قیمت هرکیلوگرم خیار رسمی را بین

٢٥۰۰یار گلخانه نیز بین قیمت هرکیلوگرم خ تومان است ٥۰۰۰تومان و نرخ نوع ممتاز آن  ۰۰۰٤تا   . 
 

هزار تومان و نوع ممتاز  1۰تا  9  وی با بیان اینکه قیمت موز طی هفته های اخیر از ثبات برخوردار بوده نرخ این میوه را کیلویی
انند کلم و چغندر با افزایش قیمت مواجه بوده ایم چراکه در هزارتومان اعالم کرد و افزود: در بحث سبزی و صیفی جات م 11آن را 

فصول سرد تولید این محصوالت وابسته به یک منطقه می شود و در صورتی که در آن منطقه مشکلی برای تولید ایجاد شود بر 
گذاردشرایط بازار تاثیر می . 

 
از استان اهواز، سبزی ریحان از اصفهان و تربچه از شمال کارگر ادامه داد: بعنوان مثال هم اکنون بیشتر سبزی خورشتی بازار 

 .کشور تامین می شود؛ بنابراین اگر تولید هرکدام از این محصوالت در این مناطق دچار مشکل شود بر قیمت موثر است
 

مت سبزی جور تومان اعالم کرد و گفت: قی ٤٥۰۰و نوع ممتاز آن را  3٥۰۰تا  3۰۰۰وی قیمت هرکیلوگرم سبزی خوردن را بین 
3٥۰۰و نوع ممتاز آن  ٢٥۰۰تا  ٢۰۰۰بین  تومان و نیز  ٦۰۰۰تومان و نوع ممتاز آن  ٥۰۰۰تا  ٤۰۰۰تومان و چغندر بورش بین  

تومان است ٤۰۰۰تومان و نوع ممتاز آن  3۰۰۰تا  ٢٥۰۰چغندر رسمی  . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس  – 9/11/1397تاریخ : 

تر از بازار درصد کم ۳۰برابری سیب در انبارها برای عید/ قیمت  ۳سازی ذخیره  
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د در برابر سال گذشته سیب و بیش از سال گذشته پرتقال برای عی 3رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: امسال بیش از 
ایمانبارها ذخیره کرده .  

به گزارش خبرگزاری فارس، ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران امروز در جمع خبرنگاران گفت: امسال بیش از 
ایمسه برابر سال گذشته سیب درختی و بیش از سال گدشته پرتقال برای شب عید در انبارها ذخیره کرده . 

ریزی کرده ایم که مردم حداقل در این دو محصول اذیت شود و طوری برنامهاسفند آغاز می ٢۵ب عید از وی گفت: توزیع میوه ش
درصد کمتر از میانگین قیمت بازار خواهد بود 3۰قیمت   نشوند و . 

ند تمام رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تاکید کرد که مردم به هیچ عنوان نگران تامین و قیمت میوه شب عید نباش
ها به نحو احسن انجام شده استریزیبرنامه . 

* هزار هکتار از محصوالت جنوب استان تهران با آب نامتعارف 3٢آبیاری   
های جنوب استان تهران با آب نامتعارف آبیاری هزار هکتار از زمین 3٢رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران،  به گفته

های دامی استانند گندم وجو و علوفهشود که بیشتر محصوالت غبات ممی . 
شناسندشود که مردم آن را به آب آلوده میهای جنوب استان تهران با آب فاضالب انجام میآبیاری زمین . 

هزار هکتار از این  17توانم بگویم که آبیاری با آبهای نامتعارف، حتی در مورد گندم و جو هم بی خطر است. وی گفت: من نمی
هزار هکتار در ورامین و مقدار جزئی در قرچک است 1۵شود، در شهر ری ا آبهای نامتعارف آبیاری میاراضی که ب . 

های کشاورزی با آبهای آلوده، وزارت نیرو، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، برای جلوگیری از آبیاری زمین به گفته
کنندعمل نمیبهداشت، و سازمان محیط زیست به وظایف قانونی خودشان  . 

ای را رها نکند، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست هم باید اجازه وی گفت: وزارت نیرو باید طبق قانون هیچ آب تصفیه نشده
 .ندهند هیچگونه آبیاری با آبهای نامتعارف و آلوده صورت گیرد

وگیری از کشت محصوالت نامتعارف و توزیع آن در قانون مجازات اسالمی وزارت بهداشت را برای جل ٦۸۸به گفته ذوالفقاری ماده 
 .بازار مکلف کرده است

شود را در این منطقه حذف ذوالفقاری با بیان اینکه کشت سبزی و صیفی و برنج را که از طریق آبهای آلوده بیشتر موجب بیماری می
شودام میکردیم، گفت: اکنون در این منطقه غالت از قبیل گندم و جو و نیز زراعت چوب انج . 

* وسازهای غیرقانونی و تخریب منابع طبیعی بزرگترین معضل در استان تهرانساخت  
وسازهای غیرقانونی و تخریب منابع طبیعی بزرگترین معضل در ساخت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه

قانونی را تخریب کردیممورد بنای غیر 17٦۰استان تهران است، گفت: تنها از ابتدای امسال  . 
و سازها و تخریب منابع طبیعی بازدارنده نیست، گفت: به خاطر ضعف قانون ما وی با بیان اینکه قوانین ما برای مقابله با این ساخت

توانیم با آنها مقابله کنیمسازند و نمیکنیم آنها دوباره میهر چه بناها را تخریب می . 
و سازهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی گفتق به ساختذوالفقاری درباره دالیل اشتیا نخست اینکه مردم از آپارتمان نیشینی به  :

ها هستند، دوم اینکه تغییر کاربری برای آنها سود سرشاری دارد مثال اگر یک هکتار اند و دنبال آرامش در ویالها و باغستوه آمده
رسداگر یک دیوار دور آن بکشد تا یک میلیارد دالر به فروش میمیلیون تومان قیمت داشته باشد  1٥۰زمین کشاورزی  . 

وسازهای غیرقانونی گفت کشاورزی ما باید آنقدر سودآورد باشد که مردم به دنبال تغییر وی در ادامه برای جلوگیری از این ساخت
 .کاربری نباشند

درصد به  ٤۰درصد و در ترکیه  ٦۰دهند مثال در سوئیس ذوالفقاری ادامه داد: در کشورهای پیشرفته به بخش کشاورزی یارانه می
شودکشاورزی یارانه داده می . 

و در قالب پروژه   های تولید این استان تعطیل هستنددرصد فعالیت ۸رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همچنین گفت: حدود 
درصدی را بسیار آمار مناسبی خواند ۸عطیلی ها را فعال کنیم وی تکنیم که این پروژهاقتصاد مقاومتی تالش می . 

درصد رشد داشته است به طوری که  ٤۰۰تاکنون  ٥7ذوالفقاری در ادامه گفت: تولید محصوالت کشاورزی استان تهران از سال 
میلیون تن رسیده است ٥.7میلیون تنی محصوالت کشاورزی این استان به  1.٤تولید  . 

هزار هکتار است، گفت: استان تهران نسبت به استانهای دیگر تولید  1۸7شاورزی این استان های کوی با بیان اینکه کل زمین
 .بیشتری دارد که به دلیل استفاده از تکنولوژی و اطالعات علمی در این زمینه است

ن تهران رکورد دارد ای اعالم کرد و گفت: استارئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برنامه اصلی این سازمان را کشت گلخانه
هکتار آن در استان  3٥۰۰های کشور هزار هکتار گلخانه 12این گونه کشت است و در نظر دارد آن را افزایش دهد به گفته وی از 

 .تهران است
برابر بیشتر است 1۰برابر مصرف آب کمتری نسبت به فضای باز دارد و عملکرد آن نیز  1۰حدود  کشت گلخانه . 
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هزار  ٦۰تاکید کرد برای افزایش راندومان آب، آبیاری نوین را در این استان با سرعت ادامه میدهیم که تاکنون  وی در عین حال
هزار هکتار زمین کشاورزی این استان به این سامانه مجهز شده است 1۸7هکتار از  . 

* کندوزارت نیرو به قانون عمل نمی  
ها به این سامانه تجهیز نشده گفت: مشکل پروانه اره که چرا بقیه زمینرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این ب

کنند اما وزارت نیرو برای آنها پروانه صادر  اند استفاده میبرداری آب دارند و به رغم اینکه آنها سالها است از چاهی که کندهبهره
کندنمی . 

کندود اما وزارت نیرو به این قانون عمل نمیوی گفت: مجلس تصویب کرده که چاههای بالتکلیف وضعیتش مشخص ش . 
توانند به مجهز سازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تاکید کرد در صورتی که مدارک کشاورزان کامل باشد می

پرداخت خواهد شد میلیون تومان بالعوض به آنها 13تا  1۰های نوین آبیاری اقدام کنند که به ازای هر هکتار هایشان به سامانهزمین . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد محصوالت 
 ایرنا  – 1۰/11/1397تاریخ : 

درصد افزایش یافت ۳۳د محصوالت پروتئینی هزینه تولی  
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مرکز آمار اعالم کرد: نرخ تورم تولید مرغداری ها و گاوداری های صنعتی پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه  -ایرنا -تهران
و  7۰.٢۸پارسال به ترتیب  سبت به پاییز سال ن 1397درصد رشد کرد؛ بنابراین تورم تولید آنها در چهار فصل منتهی به پاییز  63.1

درصد بوده است 33گذشته  . 
 ٤7۰.٥٤های صنعتی پاییز امسال به عدد  به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز آمار، تورم تولیدکننده محصوالت مرغداری

ورم درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته )ت 7۰.٢۸درصد نسبت به فصل گذشته )تورم فصلی( افزایش و  3٢.71درصد رسید که 
  .نقطه به نقطه( افزایش داشته است

درصدی نرخ تورم  3٢.71درصد رشد ، افزایش  1۸.٢٤و  39.٥٦همچنین تورم تولیدکننده گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با 
 7۰.٢۸درصد افزایش، موجب افزایش  3٦.31و  9۰.٤٢نسبت به فصل تابستان را رقم زده اند. گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با 

  .درصدی تورم نسبت به فصل مشابه سال قبل شده اند
 

 گیالن بیشترین نرخ تورم مرغداری های کشور را دارد **
نشان می دهد که تمام استان ها نسبت به  1397های صنعتی کشور در پاییز بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری
میزان افزایش به ترتیب مربوط به استان های گیالن و چهار محال و بختیاری  فصل تابستان با افزایش روبه رو بوده است و بیشترین

درصد است 99.٦٦و  11٦،3٢با  .  
درصد  272.25همچنین تمام استان های کشور نسبت به فصل مشابه سال گذشته افزایش داشته اند، به طوری که استان گیالن با 

به سال قبل تجربه کرده استافزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشا . 
درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال  39.٥٦واحد رسیده که نسبت به فصل تابستان  ٥٢٥،7۸نرخ تورم مرغ در پاییز به 

درصد افزایش یافته است 9۰.٤٢گذشته  .  
رصد نسبت به فصل قبل د 1٢3و  1٦.٥9،  31.9٦همه اقالم این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب 

 .افزایش داشته اند
درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد  ٢٤٦.۰٥و  ٥3.9٤، 79.٤9همچنین پولت و مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب 

  .کرده است
ابه سال درصد افزایش و نسبت به فصل مش 1۸.٢٤واحد رسیده که نسبت به فصل قبل  3٥٦،٥7پاییز امسال نرخ تورم تخم مرغ به 

درصد افزایش یافته است 3٦.31قبل  .  
درصد نسبت به فصل قبل افزایش نشان می دهد.  9.3۰و  ٢9.٢۸در این گروه تخم مرغ نطفه دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب 

درصد افزایش داشته است 3۰.٤۸، ٤٢.99همچنین اقالم مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب  .  
 

درصد رشد داشت  ٦3نرخ تورم گاوداری ها  پاییز امسال **  
شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری ٤۰٦،٥7به عدد  1397های صنعتی کشور در پاییز  درصد نسبت به  ٢٢.۰۸رسید که  

درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته )تورم نقطه به نقطه(، افزایش داشته است٦3.1۰فصل قبل )تورم فصلی( و  . 
زمانی شاخص تمامی اقالم با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص  در این دوره « درصد بیشترین  31.1۸، با «گاو تلیسه 

  .افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است
است. درصد تغییر شاخص در چهار « گاو تلیسه»درصد، مربوط به قلم ۸۸.٢۰بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با 

درصد )تورم ساالنه( است33.۸۰، 139٦نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز  1397صل منتهی به پاییز ف .  
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 

 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگارا ن جوان  – 1۴/11/1397تاریخ : 

  شودجزئیات تنظیم بازار شکر، برنج و روغن شب عید/ تکنولوژی نان ایران به دنیا صادر می
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داریمسیف گفت: با توجه به ذخیره سازی مناسب مشکلی در توزیع برنج، شکر و روغن بازار شب عید ن .  
صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  ، یزدان سیف مدیرعامل بازرگانی دولتی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

فجر برگزار شد، درباره آخرین میزان ذخیره سازی و توزیع اقالم اساسی تنظیم در نشست خبری که صبح امروز به مناسبت دهه 
بازار شب عید اظهار کرد: براساس آمار بانک مرکزی، ظرف دو تا سه هفته اخیر قیمت برنج خارجی در بازار کاهش یافته است و 

 .هیچ مشکلی در توزیع برنج نداریم
 

شود، افزود: در ایام پایانی سال در ای توزیع میهای زنجیرههزار تن برنج در فروشگاه ۰1وی با اشاره به اینکه از مهرماه ماهانه 
هزار تن افزایش دهیم ٢۰که این میزان را به  های مصرفها و شبکه تعاونینظر داریم از طریق فروشگاه . 

 
و گریدتومان  9۰۰هزار و  ۵تا  7۰۰هزار و  ۵را  A سیف نرخ مصوب هر کیلو برنج خارجی گرید  B  تومان  ۶۰۰هزار و  ۴را

 .اعالم کرد
 

ماهه امسال میزان  1۰معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در حوزه روغن به لحاظ تولید مشکلی نداریم، بیان کرد: در 
1۵درصد و عرضه  17تولید روغن نباتی  در نظر داریم درصد رشد داشته است و همواره طی توافق با انجمن صنفی روغن نباتی  

ها قرار دهیمهزار تن روغن خام را در اختیار کارخانه ٢۵تا  ٢۰که ماهانه  . 
 

هزار تن شکر از مهرماه گفت 1۰سیف با اشاره به توزیع ماهانه  های خوزستان عرضه محصول به بازار را تهدید کرده بارندگی :

ها بهره برد هم با برداشت محصول ای باشد تا هم بتوان از بارندگیهای آتی شرایط بارندگی به گونهرود در روزاست که انتظار می
 .اقدام به عرضه در بازار کرد

 
هزار تن شکر انباری هیچ مشکلی  ۵۰۰تا  ۴۰۰هزار تن شکر چغندری و  3۰۰هزار تن شکر نیشکری،  ۶۵۰به گفته وی، با توزیع 
 .در تأمین وجود ندارد

 
ها نگرانی از موجودی شکر نداریم، بیان کرد: قیمت شکر با نرخ مصوب تنظیم بازار در فروشگاهاین مقام مسئول با اشاره به اینکه 

شود و همواره نگران ارزان شدن شکر هستیمهای مصرف عرضه میو تعاونی . 
 

: در حوزه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع برنج، شکر و روغن وجود ندارد، اظهار کرد
هزار تن برنج برای مصارف تنظیم بازار از طریق  ٢۰برنج تا پایان ماه مبارک رمضان برنامه مدون توزیع ماهانه حداقل 

شود. البته بعد از ایام ماه مبارک رمضان توزیع ادامه خواهد داشتهای مصرف توزیع میای و تعاونیهای زنجیرهفروشگاه . 
 

درصد مردم در  ۶۰ها بعد از انقالب خبر داد و گفت: اگرچه قبل از انقالب از کاهش جمعیت روستا سیف در بخش دیگر سخنان خود
هزار تن پنیر برای این  ۵۶، ۵۶درصد رسیده و این درحالی است که در سال  3۰ها ساکن بودند، اما اکنون این میزان به روستا

بنی هستیمکردیم، اما هم اکنون صادرکننده محصوالت لجمعیت وارد می . 
 

میلیون تن گندم تولید داشتیم که  13ها بیش از رغم تمام فراز و فرودمعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ظرف سه سال اخیر علی
های قبل از انقالب رشد چشمگیری داشته استنسبت به سال . 

 
های آرد سنگی داشتیم، اظهار کرد: هم اکنون انهمدیرعامل سازمان بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه در گذشته در کشور کارخ

های تکنولوژی روز دنیا در کشور ما وجود داردمجهزترین کارخانه . 
 

زنیم به طوریکه تکنولوژی به گفته وی، امروز در حوزه صنعت نان اعم از صنایع ماشین سازی و تولید نان حرف اول را در دنیا می
کنیمنان را به دنیا صادر می . 

های معتبر با اشاره به اینکه قبل از انقالب و اوایل جنگ صنعت ماکارونی شرایط مساعدی نداشت، گفت: هم اکنون یکی از برندوی 
 .در اروپا ماکارونی جمهوری اسالمی ایران است، که این امر نشان از وضع مساعد کشور در صنعت ماکارونی است
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های کشور قابلیت اکنون سیلوهای کشور بود، بیان کرد: همظرفیت سیلوسازی گندم تن 77۰تنها  ۵7سیف با اشاره به اینکه در سال 
میلیون تن ظرفیت سیلوی استاندارد کوتاه  ۴میلیون تن ظرفیت سیلوی استاندارد بلندمدت و  17نگهداری غالت را دارند به طوری که 

 .مدت در کشور داریم
ونیم میلیون تن ذرت وارداتی و  7میلیون تن کنجاله سویا اعم از داخلی و وارداتی  3تا  ٢به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی ساالنه 

شودهای کشور ذخیره میگندم تولید داخل در سیلو . 
شد، های روستایی صرف مصرف خوراکی میدرصد درآمد خانوار ۵3، ۵7مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، اظهار کرد: در سال 

درصد کاهش یافته است 37ها به ز این روند در روستااین در حالی است که امرو . 
وی با انتقاد از این مسئله که برخی افراد اطالعاتی نادرست در خصوص حوزه تولید در اختیار دارند، افزود: اگرچه این افراد 

برداری از منافع را باید رهکنند، اما کشاورزی را نباید قطع کنیم، بلکه بهموضوع خاک و آب را تهدید جدی در کشاورزی مطرح می
جویی در تن در هکتار رسید که این امر بیانگر صرفه ۴7تا  ۴۶تن به  ٢۴وری در چغندر از گونه که بهرهافزایش دهیم همان

 .مصرف آب و خاک و سایر عوامل تولید است
مروز نیشکر تنها به عنوان تولید شکر در های مهمی دست یافتیم، بیان کرد: اسیف با اشاره به اینکه در حوزه نیشکر به دستاورد

گیرد، بلکه نیشکر تولیدی مواد اولیه کارخانجاتکشور مورد استفاده قرار نمی  MDF خمیر مایع صنعتی و علوفه مورد نیاز کشور ،

کند در حالی که در گذشته وارد کنندهرا تأمین می  MDFخمیر مایع صنعتی بودیم ،. 
های قبل از انقالب خبر دادمحصوالت باغی و زراعی نسبت به سال وی از دستاوردی مهم در تولید . 

کنید، های آلوده را تأیید میمعاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تولید گندم در جنوب شرق تهران با آب
خوری والت سبزی، صیفی و محصوالت تازهافزود: تولید گندم در تهران بسیار کم است و در جنوب شرق تهران بیشتر کشت محص

شود که به این ترتیب نگرانی در این حیث وجود نداردانجام می . 
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در پایان تصریح کرد: امسال در مناطقی همچون زنجان که معدن در آن منطقه وجود داشت، 

گونه فلزات سنگین اعم از روی و مس ها هیچم که خوشبختانه این گندمهای خریداری شده را از لحاظ فلزات سنگین تست کردیگندم

خوری داشته باشدگردد و همانند میوه نیست که مصرف تازهنداشتند، ضمن آنکه آرد محصولی است که دوباره به چرخه تولید بازمی . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس  – 3/11/1397تاریخ : 

تنظیم بازار میوه شب عید/مردم نگران نباشند  برنامه۳  
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های تنظیم بازار شب عید گفت: ذخیره سازی کافی، عرضه مستقیم و استفاده از مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با بیان برنامه
های امسال است و مردم هیچگونه نگرانی از تامین و قیمت نداشته باشندلکترونیکی از برنامهسامانه ا .  

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین شیرزاد مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در محل این سازمان با اعالم 
سیب درختی برای مصرف شب عید از کشاورزان داخلی خریداری  هزار تن 3۰های تنظیم میوه شب عید به خبرنگاران گفت: برنامه

های کشور ارسال شده استو به تمام استان . 
هزار تن آن از باغ های شمال تحت عنوان  3۰هزار تن سیب هم قرار است تامین و تدارک دیده شود که  ۴۰به گفته وی، همچنین 

ز جنوب کشور تحت عنوان والنسیا خریداری و ذخیره سازی شودهزار تن هم ا 1۰خریداری و انبار شده و «تامسون شمال» . 
هزارتن ذخیره سازی ملی و احتیاطی برای  ۶مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در کنار این ذخیره سازی 

بیشتر ذخیره سازی شودهزار تن سیب هم برای احتیاط  1۰مردم کالنشهرها و شهرهای کم برخوردار انجام شده است. قرار است  . 
گیرد، گفت:توزیع میوه از حدود به قیمت مناسبتری در اختیار مردم قرار می  وی با بیان اینکه امسال میوه فراوان وبه حد کافی بوده و

اسفند و با قیمت ابالغی ستاد تنظیم بازار عرضه خواهد شد ٢۰ . 
تری به دست ه مستقیم میوه را در کشور خواهد داشت تا با قیمت مناسببه گفته شیرزاد، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عرض

 .مصرف کننده برسد
های عرضه مستقیم میوه خبر داد و گفت: با این روش داللی و دخالت برخی در باال مدیرعامل سازمان تعاون روستایی از برنامه

 .بردن قیمت میوه به حداقل خواهد رسید
اندازی شده و تمام مراحل میوه از زمان تولید تا رسیدن به دست ترونیکی عرضه و فروش میوه هم راهوی همچنین گفت: سامانه الک

شد تقریبا مصرف کننده و همچنین بازار فروش رصد خواهد شد و با این روش مشکالتی که در سالهای گذشته زمان عید ایجاد می
تری به دست مردم برسدمناسبحذف خواهد شد و همه اینها باعث می شود که میوه با قیمت  .   

تن زعفران در بورس عرضه کرد ۶۶وی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی امسال با هدف تغییر بازار سنتی زعفران  . 
استان کشور خریداری  ۴هزارتن سیب زمینی هم از  ٢۶میلیون تن گندم و  3.3هزارتن خرما و خرید تضمینی  ۴به گفته وی، خرید 

 .شده است
دیر عامل سازمان تعاون روستایی خاطرنشان کرد: در راستای مداخله در تنظیم بازار شیر خام و شیر خشک هم این محصوالت در م

هایی که ضرورت داشت، وارد شدزمان . 
هزار تن محصول هم برای تنظیم بازار محصوالت زراعی و باغی به کشورهای آسیای میانه عراق  13به گفته وی، همچنین 

هزارتن دانه روغنی هم خریداری کرد ٢۴۰ستان پاکستان ارمنستان و کردستان عراق صادر شد، این سازمان افغان . 
به گفته وی، سازمان مرکزی تعاون روستایی اولین شرکت تجاری به نام سرگانیک ایران را به ثبت رسانده تا بذور و محصوالت 

 .ارگانیک و گواهی شده را تولید و از آنها حمایت کند
* ها/مسئوالن ورود کنندفروشیبار تا خردهتفاوت زیاد قیمت میوه از میدان تره  

فروشی میوه در بازار گفت: در حالیکه فروشی و عمدههای خود با انتقاد از فاصله عمیق قیمت خردهوی در بخش دیگری از صحبت
شود چطور است که این محصول به یک ری میتومان در مناطق شمالی کشور در حال حاضر خریدا ٢۸۰۰پرتقال حداکثر حدود 

کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی باید یابد که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفها قیمت باالیی میباره در برخی فروشگاه
 .برخوردهای الزم را داشته باشند

* شوندهای اعتباری حوزه سازمان تعاون روستایی ساماندهی میتعاونی  
های اعتباری مرتبط با سازمان توسعه روستایی گفت:برخی های خود با اشاره به ساماندهی تعاونیاد در بخش دیگری از صحبتشیرز

کردند و با آن آوری میگذاران جامعه کشاورزی را جمعهای سپردههای غیرمجازی داشتند به طوریکه پولها فعالیتاز این تعاونی
آوری کردند و مصارف نامشروعی از آنها داشتند و حتی صاحبان برخی از این موسسات نیز با جمعمیبازی و بورس اقدام به سفته

شدندباره ناپدید میهای مردم به یکپول . 
دادند و در واقع های مختلف فریب میگذاران را به بهانهدادند سپردهباالیی که می وی افزود: این موسسات مالی با توجه به نرخ بهره

کردندابع مالی را از بخش کشاورزی خارج میمن . 
کردند که با های کشاورزی فعالیت میمالی در بخش تعاونی -واحد اعتباری  1۰٥۰مدیر عامل سازمان تعاون روستایی تصریح کرد: 

گذاران در بخش شدند اما بعدها مشکالتی را برای سپردهتوجه به اینکه پوسته تعاونی داشتند از پرداخت مالیات نیز معاف می
های مالی ساماندهی شدند به های ذیربط این موسسات و تعاونیماه گذشته با همکاری دستگاه 9کردند که در کشاورزی ایجاد می

واحد فعال باقی مانده است که آنها نیز تحت نظارت هستند و عمدتا به  3٤۰درصد از تعداد آنها کاسته شد و اکنون تنها  ٤9طوریکه 
پردازندالحسنه در مناطق روستایی میای قرضهفعالیت . 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      7139همن اهم اخبار کشاورزی هفته دوم ب 

 

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

درصد مالباختگان موسسه مالی مهر ماندگار با همکاری بانک کشاورزی و بانک مرکزی مطالبات آنها  9٥وی یادآور شد که 
در حال تعیین های زیادی را برای بخش ایجاد کرده بود، مالباختگان آنها پرداخت شد. همچنین شرکت تعاونی مهر ایالم نیز که چالش

گری غیرمجاز پولی و مالی به حساب تکلیف هستند تا به بانک عاملی معرفی شوند. هرگونه فعالیت مالی و پولی این واحدها واسطه
دانیم که الحسنه را غیرمجاز میتابیم و هرگونه فعالیت دیگری غیر از خدمات قرضآید که ما آن را در عرصه روستایی بر نمیمی

شود باید متوقف . 
شیرزاد در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مسئوالن سابق سازمان تعاون روستایی در دولت گذشته در راس یکی از این موسسات 

اند ضمن تکذیب این موضوع گفتبوده ترین فرد در این ارتباط هستم و بنده به عنوان مدیر عامل سازمان توسعه روستایی مطلع :

اندام از مسئوالن یا مدیران سابق سازمان تعاونی روستایی در دولت گذشته نقشی در این موسسات نداشتهکدکنم که هیچاعالم می . 
های های روستایی کشور سراغ فعالیتبازار واحدهای تعاونیوی افزود: فضای اقتصادی کشور در گذشته به شکلی بود تا در آن آشفته

نند. واحد ولیعصر رباط کریم نیز یکی دیگر از واحدهای در حال بررسی است تا بتوانیم اینچنینی بروند که بعدها مشکالتی را ایجاد ک
واحدی که در وضعیت بحرانی قرار داشتند را حل و فصل کنیم 3این  . 

 شیرزاد همچنین در خصوص صندوق تعاون روستایی ایرانیان گفت: اشتباه مدیریتی داشتند و آن این بود که بخشی از منابع مالی خود
گذاری کردند و آنها نیز مانند مردم عادی فریب خوردندرا در کاسپین و فرشتگان سرمایه . 

 ورود سازمان تعاون روستایی برای تنظیم قیمت شیر پایان سال*
 افتد،های لبنی که هرساله اتفاق میهایش گفت: با توجه به کاهش خرید کارخانهمدیرعامل تعاون روستایی در بخش دیگری از صحبت

شودسازمان تعاون روستایی وارد خرید شیرخام خواهد شد و هم اکنون برنامه خرید در اصفهان اجرا می . 
 سازمان تعاون روستایی قابل واگذاری نیست*

در لیست سازمان خصوصی  ۸9-۸۸معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه متأسفانه نام سازمان مرکزی تعاون روستایی از سال 
واگذاری قرار گرفته است، گفت: ما با این مسئله مخالف هستیم به این دلیل که سازمان متولی وظایف حاکمیتی استسازی برای  . 

وظیفه حاکمیتی دارد که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست،  ۴وی با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی حداقل 
ضی، نظام بهره برداری و همچنین وظایف تنظیم بازاری از جمله وظایفی خاطرنشان کرد: قانون نظام صنفی یکپارچه سازی ارا

 ..هستند که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند
وی تصریح کرد: تقاضای ما از سازمان خصوصی سازی این است که تعاون روستایی را از فهرست خود خارج کند و در خود بدنه 

ان تعاون روستایی قابل واگذاری نیستاند که سازمدولت هم به این ن تیجه رسیده . 
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به اینکه معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری نیز به این نتیجه رسیده این 

خارج شود واگذاری قابل انجام نیست، اظهار داشت: براساس وعده هایی که داده شده امیدواریم نام سازمان زودتر از این فهرست . 
درصد وظایف سازمان تعاون روستایی قابل واگذاری به  ۸۰وی ادامه داد: تقریبا تمام طرفین این مذاکرات به این نتیجه رسیده اند که 

 .بخش خصوصی نیست
ن معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در حال حاضر شبکه ما شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را خریداری کرده و ای

 اقدام در مراحل پایانی خود قرار دارد، افزود: چنین شبکه بزرگی باید دارای سازمانی باشد که در کار آن نظارت کند
  لینک خبر
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ب به زمین های کشاورزی گنبدکاووس خسارت زدسیال  
ساعت  ٢٤در بخش مرکزی گنبدکاووس گفت: بارش های « باغلی مرامه»رییس مرکز جهاد کشاورزی دهستان  -ایرنا  -گنبدکاووس 

 .گذشته در منطقه سبب جاری شدن سیالب و خسارت به بخشی از زمین های کشاورزی این دهستان شد

نبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سیالب از مناطق باالدست دهستان باغلی مرامه و از ناصر بارانی روز چهارش

 .حوزه شهرستان های آزادشهر و رامیان جاری شده است
وی اضافه کرد: سیالب به بخشی از زمین های کشاورزی روستاهای هیوه چی باال، مهدی آباد، قوچ مراد، سپاهی دادگر، 

وارد شده و در حال حرکت به سمت دیگر روستاهای واقع در مسیر جاده موسوم به خط نو شهرستان شهرک شهید بهشتی 

 .گنبدکاووس است
بارانی بیان کرد: با حضور به موقع دهیاران و گسیل خودروهای امدادی دهیاری ها و برخی دستگاه های اجرایی و هدایت 

 .سیالب، از وارد شدن آن به داخل روستاها جلوگیری شد
وی ادامه داد: با این حال سیالب به بخشی از معابر دو روستای سپاهی دادگر و هیوه چی باال وارد شده اما خسارت 

 .چندانی نداشته است
رییس مرکز جهادکشاورزی دهستان باغلی مرامه گنبدکاووس همچنین گفت: با اینکه بارش باران قطع شده و تا حدودی از 

یروهای امدادی و دهیاران همچنان در منطقه حضور دارندمیزان سیالب کاسته شده اما ن . 
 .بارانی افزود: پس از فروکش کردن سیالب، کار برآورد خسارت آن توسط کارشناسان انجام می شود

ساعت گذشته شرق گلستان همچنین سبب پرآبی و طغیان برخی رودخانه های فصلی از  ٢٤به گزارش ایرنا، بارش های 

چای و اوغان در حوزه گنبدکاووس شده استجمله قره سو، چهل  . 
 .طغیان رودخانه اوغان در حوالی روستای بایلر بخش مرکزی گنبدکاووس سبب بسته شدن راه گنبد به کالله شده است

هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد 1٦٥هزار نفر جمعیت در شرق استان گلستان،  3٥۰شهرستان گنبدکاووس با  . 
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 اقدامات سازمان جنگل ها برای حفظ جنگل های هیرکانی ادامه دارد
شور گفت: اقدام های مقابله ای مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ک -ایرنا  -تهران 

ادامه دارد« شب پره»شمشادزارها و « بالیت»این سازمان، برای حفظ جنگل های هیرکانی از دو آفت  . 
با اشاره به اینکه جنگل های هیرکانی یکی از قدیمی ترین « بهمن افراسیابی»به گزارش چهارشنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، 

میلیون هکتار از آستارا در دورترین نقطه استان گیالن  ٢ی ایران است، افزود: این جنگل ها مساحتی حدود و ارزشمندترین جنگل ها
 .تا گلیداغی در استان گلستان را در بر گرفته است

ت، هزار هکتار آن را درختان شمشاد به خود اختصاص داده اس ٤٢وی با بیان اینکه در میان گونه های متنوع این رویشگاه جنگلی 
اظهار داشت : متاسفانه از هفت سال قبل یک نوع بیماری به نام بالیت شمشادزارهای شمال کشور را آلوده و خسارات جبران 

به طور مجدد یک نوع آفت بنام شب پره شمشاد این گونه را مورد هجوم قرار داد 9٥ناپذیری را به این گونه وارد کرد و از سال  . 
نخستین بار در این رویشگاه و کشور مشاهده شد، هرچند که در آسیای میانه و اروپا خسارت بسیار  وی اضافه کرد: این آفت برای

 .زیادی را به شمشادزارهای آن کشورها وارد آورده بود
 پره ازها، مراتع و آبخیزداری کشور برای مقابله با آفت شبسازمان جنگل :مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی اظهار داشت

پاشی بیولوژیک هزینه کرده استتاکنون حدود سی میلیارد لایر در قالب اقدامات مکانیکی، مدیریتی و محلول 95سال  . 
 ٢ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای هر وی با اشاره به حمله و هجوم این آفت و بیماری به درختان شمشاد گفت: سازمان جنگل

تاکنون حدود سی میلیارد لایر در قالب اقدامات  9٥پره از سال رده و برای مقابله با آفت شبآفت دستورالعمل کنترلی تهیه و اجرا ک
العبور بودن بسیاری از مناطق و در دسترس نبودن پاشی بیولوژیک هزینه کرده است، اما به دلیل صعبمکانیکی، مدیریتی و محلول

شمشاد و سرایت سریع آن در سایر مناطق تحت کنترل، باعث شده پره هایی نظیر چندنسلی بودن آفت شببرای مبارزه و ویژگی
 .علیرغم اقدامات کنترلی متاسفانه بخش وسیعی از شمشادها در اثر بیماری بالیت و شب پره خسارت جدی ببینند

شمشاد است، افزود:  های سالم گونههای هیرکانی، حفظ پایههای اصلی این سازمان در جنگلافراسیابی با بیان این که یکی از دغدغه
شدت تحت حفاظت قرار گرفته استهای سالم شمشاد است بهمناطقی که هنوز آلوده نشده و دارای گونه . 

اند همچنان تحت اقدامات کنترلی قرار می گیرند و شده و درختان ظاهری مرده دارند، اما هنوز زنده وی ادامه داد: مناطقی که آلوده
تهیه و اعتبار مورد نیاز را تامین و آمادگی  9۸ت شب پره برنامه اجرایی را با هماهنگی استانها برای سال سازمان برای مبارزه با آف

 .الزم را به محض فعالیت اولین سن الروی برای یک اقدام سریع کنترلی در دستور کار دارد
است که به طور طبیعی در شرق آسیا  Cydalima perspectalis به گزارش ایرنا، آفت شب پره شمشاد گونه ای پروانه با نام علمی

( ٢۰1٦) 139٥در آلمان و سپس در چند کشور اروپایی طغیان کرد و از خردادماه سال  13۸٥زندگی می کند و نخستین بار در سال 
ه استدر بخشی از اراضی جلگه ای و جنگلی گیالن و مازندران دیده شد که تاکنون خسارت زیادی به درختان شمشاد وارد کرد . 

هکتار از اراضی جنگلی این شهرستان را  1٥۰هزار هکتار است که در این میان بیش از  3٢طبق آمارها مناطق جنگلی آستارا 
 .درختان شمشاد تشکیل می دهند

هکتار از اراضی جلگه ای و جنگلی شمشاد به دلیل شیوع آفت برگ خوار  ٥۰۰همچنین طبق آمارهای پارسال بیش از سه هزار و 
شب پره( به طور کامل خشک شده و این آفت توانسته حدود هشت هزار هکتار از اراضی جلگه ای و جنگلی شمشاد را تحت تاثیر )

 قرار دهد
. 
 لینک خبر 
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درصد افزایش داد ۳۰رسایش بادی را تغییر اقلیم ایران، ف  
درصدی فرسایش بادی ناشی از تغییر  3۰مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از افزایش  -ایرنا -تهران

شور وارد اقلیم، کاهش بارندگی ها و خشکیدگی تاالب ها خبر داد و گفت: این مساله مهم خسارت های زیست محیطی و اقتصادی به ک
 .می کند

« امروز )جمعه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« فرهاد سرداری میلیون هکتار از  ٢1بر اساس آمارهای پیشین  :

عرصه های کل کشور تحت فرسایش بادی قرار داشت که هفت میلیون هکتار آن از کانون های بحران فرسایش بادی به شمار می 
طح این اراضی اضافه شده استرفت اما اکنون به س . 

 .وی ادامه داد: مطالعات فرسایش بادی هر پنج سال تکرار می شود که اطالعات از پارسال در حال به روز رسانی است
پدیده فرسایش بادی و آبی است که وضعیت فرسایش آبی از سوی مسئوالن دفتر  ٢به گفته وی، عرصه های کشور دستخوش 

ی قرار داردآبخیزداری در دست بررس . 
وی عوامل طبیعی و انسانی را در پدیده افزایش بیابان موثر دانست و گفت: عوامل طبیعی شامل تغییر آب و هوا، بارندگی، دوره های 

ژئومورفولوژی( ، کیفیت منابع آب و خاک، پوشش گیاهی، فرسایش، کشاورزی، معیارهای اقتصادی، )خشکسالی، زمین شناسی 

توسعه شهری می شود که دارای شاخص های متفاوتی استاجتماعی، فناوری و  . 
به گفته وی، در بحث منابع آب، میزان شوری و سختی و افت آبهای زیرزمینی موثر است. در بحث پوشش گیاهی بهره برداری بیش 

فرسایش در بیابانی شدن از اندازه از منابع و ضعف پوشش گیاهی بر افزایش بیابان اثر دارد. در بحث خاک نیز میزان سختی خاک و 
 .مناطق مدنظر قرار دارد

 
 طرح های در حال اجرا برای کاهش بیابانزایی **

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درباره پروژه های مطالعاتی، اجرایی و مدیریتی برای مقابله با 
ناسایی مناطق و مساحت بیابانی شدن، میزان فرسایش بادی، کانون های افزایش بیابان توضیح داد: در این طرح ها عالوه بر ش

 .بحران، کنترل چرای دام در مناطق بیابانی، مدیریت جنگل های بیابانی و مدیریت پارک های کویری و بیابانی مورد توجه قرار دارد
ی، بوته کاری، بذرکاری، بذرپاشی، طرح وی گفت: سازمان جنگل ها یکسری طرح های احیای بیولوژیک شامل پروژه های نهالکار

 .های تثبیت و شیمیایی شامل مالچ پاشی، ساخت بادشکن های غیرزنده، ایجاد تله و موانع و خندق های رسوب گیر دارد
به گفته وی، این سازمان طرح های مدیریت روان آب ها در مناطق بیابانی شامل ساخت هاللی آبگیر، گوراب، پخش سیالب، ایجاد 

د، بندسار و هوتک، ساخت پیتینگ و فارو )ایجاد چاله ها و خطوط شیار برای حفظ آب بارانبن  .را در دست اجرا دارد (
وی اضافه کرد: طرح های مدیریت احیای بیولوژیک مناطق مرطوب حاشیه سواحل و دریا مانند دریاچه ارومیه در حال اجراست که 

هالوفیت مقاوم به شوری بهره گرفته ایمبرای جلوگیری از فرسایش بادی از گونه های  . 
سرداری به طرح موفق ترسیب کربن که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان برترین پروژه در منطقه شناخته شده است، اشاره کرد 

از مشارکت آنان  و گفت: در کنار پروژه های بین المللی، طرح ارتقای دانش فنی و مهارتی بهره برداران در مناطق بیابانی و استفاده
 .را در حال اجرا داریم

به گزارش ایرنا، فرسایش بادی یا بادروبی نوعی فرسایش طبیعی است که فرایند روبیدن موادی چون شن و خاک از سطح زمین به 
ها ایجاد می کندها و کوهها، صخرهوسیله باد است و تغییر بلندمدت و قابل توجهی بر سنگ . 

ی اقتصاد، کشاورزی و منابع طبیعی یک کشور محسوب می شودفرسایش بادی معضلی برا . 
 1٤درصد مساحت ایران است که بیش از  ۸٢میلیون هکتار معادل بیش از  13٤بر اساس آمارها، مساحت کل منابع طبیعی کشور 

طرح حفاظت مشارکتی در  میلیون هکتار را مراتع تشکیل می دهد که ۸٤میلیون هکتار را بیابان و  3٢میلیون هکتار آن را جنگل، 

اجرایی شد 139۴-139۶دوره سه ساله  . 

 لینک خبر 
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خبرنگاران جوان  – ۸/11/1397تاریخ :   

  ها اجتناب کنندکشاورزان هشدارها را جدی بگیرند/ عشایر از ترددهای بی مورد در حاشیه رودخانه
جدی  یک مقام مسئول گفت: با توجه به ورود سامانه بارشی از مرزهای غربی کشور به کشاورزان توصیه می شود که هشدارها را

  .بگیرند
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار مسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

شی از مرزهای غربی به کشور خبر داد و گفت: با ورود سامانه بارشی در نواحی غرب، ، از ورود سامانه بارخبرنگاران جوان
 .دامنه های البرز و زاگرس شاهد بارش برف و باران خواهیم بود

کنم که نسبت به پاکسازی راه ها، باغات و مزارع وی در توصیه ای به کشاورزان افزود: به کشاورزان غرب و زاگرس توصیه می
کنندخود اقدام  . 

حقیقت ادامه داد: با توجه به استمرار بارش باران به عشایر توصیه می شود که تا پایان هفته از ترددهای بی مورد در حاشیه رودخانه 
 .ها، کوه ها و ارتفاعات جدا خودداری کنند

در جبران خشکسالی ها ندارد دامداران از چرای دام به حاشیه رودخانه ها اجتناب کنند/بارش های اخیر تاثیری :بیشتر بخوانید  
مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی درباره اینکه بعد از عبور سامانه بارشی احتمال کاهش دما در نواحی مرتفع دور از انتظار 

ک نیست، بیان کرد: با توجه به کاهش دمای صبح گاهی به گلخانه داران توصیه می شود که عالوه بر تامین سوخت مورد نیاز، کشی
 .شبانه را در واحدهای خود برقرار کنند

به گفته وی، زنبوردارانی که در جنوب و جنوب غرب کشور مستقر هستند، از کندوهای خود مراقبت کنند چرا که این بارش ها می 
 .تواند منجر به آب گرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل ها شود

بارش های مناسب باران و بهره مندی از این آب به کشاورزان توصیه می حقیقت در توصیه دیگر به کشاورزان گفت: با توجه به 
 .شود که نسبت به ترمیم جوی در مزارع و باغات خود اقدام کنند

این مقام مسئول با اشاره به اینکه همچنان به طبیعت بدهکار هستیم، بیان کرد: اگرچه بارش های مناسب در سال زراعی جدید می 
الی سال گذشته را التیام بخشد، اما نمی توان انتظار داشت که کل خشکسالی یازده سال اخیر جبران شودتواند درصدی از خشکس . 

با یک سال بارندگی مناسب تنها بخشی از مشکالت کمبود منابع آبی   مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در پایان تصریح کرد:
تمرار بارش های مناسب در سال های پیش رو می توان به رفع خشکسالی های در بخش کشاورزی مرتفع خواهد شد، در حالیکه با اس

 .اخیر امید داشت

 لینک خبر 
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خبرگزاری فارس  – 1۴/11/1397تاریخ :   

شنبه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از سهاستان/ ۲۴بندان در یخ  
ها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای شود که موجب افزایش غلظت آالیندهشنبه در اغلب مناطق کشور جو، پایدار میاز روز سه

جمعیت خواهد شدصنعتی و پر .  
های پیشیابی هواشناسی، سامانه بارشی فعال در ها و نقشهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس تحلیل آخرین داده

های واقع در شمال غرب، کشور امروز در اغلب مناطق غیر از جنوب غرب فعال است و در مناطق سردسیر و مرتفع استان
ها در نوار غربی کشور کاسته شمال شرق بارش به صورت برف است و به تدریج در بعدازظهر از شدت بارشهای البرز و دامنه
شودمی . 

های هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب فارس و جنوب سیستان و بلوچستان آبگرفتگی معابر، باال آمدن با توجه به شدت بارش در استان
محتمل است شدنها و احتمال سیالبی ها و مسیلسطح رودخانه . 

های البرز و شمال شرق کشور موجب های شمالی زاگرس، دامنههای واقع در دامنهامروز همچنین بارش برف و باران در استان
گرفتگی در مناطق کوهستانی کاهش خواهد شود، دید افقی نیز با توجه به بارش برف و مهای میلغزندگی و اختالل در تردد جاده

 .یافت
شود و به تدریج این سامانه از بینی میپیش به فعالیت سامانه بارشی مذکور به شکل برف و باران در شمال شرق کشورشنروز سه

شودکشور خارج می . 
ها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی شود که موجب افزایش غلظت آالیندهشنبه در اغلب مناطق کشور جو پایدار میاز روز سه

دو پرجمعیت خواهد ش . 
امروز و فردا بروز گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در سیستان و بلوچستان، شرق کرمان و برخی مناطق خراسان جنوبی دور از 

 .انتظار نیست
شودبینی میپیش های البرز شرقی و شمال شرق کشور کوالکهمچنین امروز و فردا به سبب وزش باد و بارش برف در دامنه . 

شنبه خلیج فارس مواج استو از بعدازظهر امروز تا ظهر سهامروز و فردا دریای خزر  . 
یابددرجه کاهش می 1۰تا  ۶های واقع در سواحل خزر و فردا در شمال شرق کشور دمای هوا بین امروز در استان .  

کمینه دما فردا در شنبه آسمان تهران صاف است؛ بیشینه و شود و روز سهبینی میپیش آسمان تهران فردا کمی ابری گاهی وزش باد
و صفر درجه خواهد بود 1۰تهران  . 

درجه زیر صفر  1۰ترین مرکز استان و همدان و شهرکرد با دمای درجه باالی صفر گرم ٢۴فردا بندرعباس با بیشینه دمای 
 .سردترین مرکز استان خواهد بود

استان دمای هوا صفر و زیر صفر درجه خواهد بود ٢۴فردا در  . 
گی کل کشور از ابتدای سال زراعی )یکمیانگین بارند متر ثبت شد، میزان بارش میلی11۵.٢ماه سال جاری دی ٢9تا  (97 مهرماه 

درصد بیشتر از سال گذشته است ٢٢۴.7متر بود، بنابراین بارش سال جاری میلی 3۵.۵در سال گذشته در این بازه زمانی  . 
درصد بیشتر از سال  ٢3.۴متر بوده است که بارش سال جاری میلی 93.۴ر میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکو

 .بلندمدت است
 ٢79.۴بیشترین میزان بارش در هفته هفدهم سال زراعی متعلق به منطقه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری به میزان 

متر بوده استمیلی . 
تریندر همین مدت میانگین گرم و سردترین منطقه  سلسیوس درجه ٢7.۶ستان و بلوچستان به میزان در استان سی راسک منطقه 

 .زرینه در استان کردستان به میزان منفی 9 درجه سلسیوس بوده است

 لینک خبر 
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ابع طبیعی اقلیم و من  

خبرنگاران جوان – 13/11/139تاریخ :   

  ورزی استکشاورزان هشدارها را جدی بگیرند/بارش های اخیر التیام بخش بهره برداران بخش کشا
حقیقت گفت: با توجه به ورود سامانه بارشی از نوار غربی کشور و اُفت دما به کشاورزان توصیه می شود که هشدارها را جدی 

  .بگیرند
تجارت و کشاورزیصنعت،مسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، از ورود سامانه بارشی از مرزهای غربی کشور خبر داد و گفت: امروز با ورود سامانه بارشی از نوار باشگاه خبرنگاران جوان
 .غربی کشور پیش بینی می شود که فردا بارش به تهران برسد

ه به اینکه اُفت دما در مناطق جنوب شرق و شمال کشور در راه است، افزود: با توجه به کاهش دما در این نواحی به وی با اشار
کشاورزان استان البرز به ویژه گلخانه داران توصیه می شود که به سبب کاهش دمای صبحگاهی سوخت مورد نیاز گلخانه های خود 

 .را تامین کنند
ه به بارش باران و اُفت دما در مناطق جنوب شرق و شمال کشور به دامداران توصیه می شود که کشیک حقیقت ادامه داد: با توج

 .شبانه را در واحدهای دامداری خود برقرار کنند تا آسیبی به بره های تازه متولد شده وارد نشود
ها و ارتفاعاترفتن به حاشیه رودخانهگلخانه داران سوخت مورد نیاز را تامین کنند/اجتناب دامداران از  :بیشتر بخوانید  

به گفته این مقام مسئول، با توجه به احتمال بارش باران به عشایر توصیه می شود که از رفتن به ارتفاعات و حاشیه رودخانه ها 
 .اجتناب کنند

که نسبت به پاکسازی وی در توصیه ای دیگر به کشاورزان گفت: به کشاورزان نواحی شمالی و جنوب شرق کشور توصیه می شود 
 .راه ها، باغات و مزارع خود اقدام کنند

حقیقت ادامه داد: با توجه به بارش های مناسب باران و بهره مندی از این آب به کشاورزان توصیه می شود که نسبت به ترمیم جوی 
 .در مزارع و باغات خود اقدام کنند

بدهکار هستیم، بیان کرد: اگرچه بارش های مناسب در سال زراعی جدید می این مقام مسئول با اشاره به اینکه همچنان به طبیعت 
 .تواند درصدی از خشکسالی سال گذشته را التیام بخشد، اما نمی توان انتظار داشت که کل خشکسالی یازده سال اخیر جبران شود

لوژیکی که در کاهش آب های زیر زمینی از لحاظ خشکسالی هیدرو  مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در پایان تصریح کرد:
تاثیر گذار است، از این رو نمی توان انتظار داشت که بارش های مناسب در یک سال زراعی بتواند کمبود این منابع آبی را جبران 

می شودکند. اما از لحاظ کشاورزی به دلیل بارش های مناسب و کشت و کار های فصلی درصدی از مشکالت بهره برداران مرتفع  . 

  لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – ۸/11/1397تاریخ :   

 سه شرط سازمان جنگل ها برای موافقت با اکتشافات معدنی
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، نوع ماده معدنی، وضعیت طبیعی و  -ایرنا -تهران

انجام فعالیت های معدنی را سه شرط این سازمان برای موافقت با انجام پوشش گیاهی منطقه و همچنین رها نکردن عرصه پس از 
 .فعالیت های معدنی در عرصه های طبیعی برشمرد

روز دوشنبه در دومین همایش بین المللی اکتشافات مواد معدنی در محل هتل « مسعود منصور»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
شودامکان انجام فعالیت های معدنی وجود دارد و منابع طبیعی بهتر حفظ میالمپیک تهران افزود: در فضای تعامل   

 .وی ادامه داد: نوع ماده معدنی در موافقت یا مخالفت این سازمان با انجام فعالیت های معدنی مهم و تعیین کننده است
عالیت های معدنی نیز بسیار مهم است منصور تاکید کرد: وضعیت طبیعی و پوشش گیاهی منطقه و رها نکردن عرصه پس از انجام ف

 .و اگر این سه نکته رعایت شود، هیچ مانعی برای انجام فعالیت های معدنی وجود ندارد
 یمعاون سازمان جنگل ها با تاکید بر اینکه باید دیدگاهها را تغییر دهیم تا به توسعه پایدار دست یابیم، گفت: منابع طبیعی، موانع طبیع

، هم محیط ایست نخواهد بودنیست و محیط زیست . 
باید در نظر داشته باشیم که نه گفتن صرف و موافقت با انجام فعالیت ها بدون در نظر گرفتن سایر زمینه ها و »به گفته منصور، 

 «.شرایط ما را به سر منزل مقصود نمی رساند
ه انجام رسیده، اما موانع فکری همچنان وجود وی گفت: در سال های گذشته برای رفع ناهماهنگی های موجود اقدام های زیادی ب

 .دارد
بدون تمرکز بر موضوع اکتشاف نمی  :معاون سازمان جنگل ها در عین حال آمایش را حلقه مفقوده توسعه کشور برشمرد و گفت

قرار گرفته  توان به توسعه معدنی دست یافت و امروز با همین رویکرد عرصه های معدنی زیادی در کشور تحت احیا و بازسازی
 .است

 
صدم درصدی صنعت مس در تولید ناخالص داخلی  ٥٤سهم  **  

میلیون تن ذخیره رتبه هشتم مس  ٢٢در این همایش مدیر برنامه ریزی و نظارت شرکت ملی مس ایران نیز اظهار داشت: ایران با 
درصدی ذخیره جهانی را در اختیار دارد 31جهان و سهم  . 

« مهوری اسالمی ایران در کمربند جهانی مس قرار گرفته که از شمال غرب ایران آغاز و تا جنوب شرق یادآور شد: ج« سعد عبدی

 .کشور ادامه دارد و بر این اساس باید در امر اکتشاف و توسعه این صنعت بیشتر کار شود
میلیون تن و در سونگون  ٢3۰در مس میدوک  میلیون تن ۸۰7وی خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین ارزیابی ها در مس سرچشمه 

میلیون تن ذخیره قابل برداشت معدنی وجود دارد ٥٢٢ . 
درصد تولید جهان است،  1.٥هزار تن مس محتوای معدن دارنده رتبه چهاردهم جهان و و  317عبدی ادامه داد: ایران با تولید 

هزار تن  1٥3و در مصرف مس پاالیش شده با هزار تن، یک درصد از سهم جهان  ٢٤۰همچنین در تولید مس پاالیش شده با تولید 
 .کمتر از یک درصد سهم جهان را داراست

صدم درصد است و در این زمینه باید تالش کنیم تا به سمت معادن  ٥٤وی بیان داشت: سهم صنعت مس در تولید ناخالص داخلی 
 .عمیق برویم

و نمایشگاه جنبی آن با مشارکت دهها شرکت داخلی و خارجی و به گزارش ایرنا، دومین همایش بین المللی اکتشافات مواد معدنی 

  .سخنرانان و نمایندگانی از کشورهای استرالیا، آلمان، چین، کانادا و آمریکا برگزار می شود که تا دهم بهمن ماه ادامه دارد

 لینک خبر 
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  اقلیم و منابع طبیعی
ایرنا  – 9/11/1397تاریخ :   

 حیات و سرزندگی به اصفهان بازگشت
امروز اصفهان شاداب است و سرزنده و مردمان دیار نصف جهان به شکرانه جریان یافتن آب در زاینده رود،  -ایرنا  -اصفهان 

 .بسیار خوشحال و شکرگزارند
ا، خنده و شادی مهمان چهره های مهربان ساکنان دیار فرهنگ و به گزارش ایرنا، با سرگرفتن زمزمه های زیبای آب از دوردست ه

 .هنر شده است
آنانی که روزگاران پیش همیشه زاینده رود را زنده دیده و بر صفحات آبی آن چشم دوخته و خاطرات بسیاری را با آن در اذهان خود 

 .جای داده اند
شهر اصفهان با در دست داشتن دوربین و گوشی های تلفن همراه در  بسیاری از شهروندان اصفهان از هم اکنون در محدوده پل های

 .انتظار ثبت تصاویر زیبا از قدم های روان زاینده رود هستند تا خوشحالی خود را تقدیمش کنند
تا جریان از شبانه روز گذشته تا امروز سه شنبه نیز آسمان با بارش های مداوم و پی در پی خود رود زنده اصفهان را همراهی کرد 

 .آب هرچه سریعتر در رودخانه جاری شود
آری زاینده رود جاری شد تا مرهمی بر غصه های کشاورزان استان اصفهان باشند آنانی که نان خود را از سفره زاینده رود برداشت 

 .می کردند و در نبود آن سختی های بسیاری بر آنها گذشته است
مین را برای استقبال از رحمت الهی بازگشوده اند تا جریان آب برکت را برای آنها به آنان امروز خوشحال هستند و بستر خاکی ز

 .ارمغان آورد
دریچه های سد زاینده رود از ساعت یک بامداد روز دوشنبه به منظور استفاده کشاورزان بازگشایی و آب در بستر این رودخانه 

 .جاری شد
خبرنگار ایرنا درباره احساس خود از جاری شدن آب زاینده رود بگوید بر زمین  یکی از کشاورزان شرق اصفهان قبل از اینکه به

بوسه زد و شکر خدا را به جا آورد و گفت: ما نان خود را همیشه از رحمت و نعمت خدا می گیریم و با همت خود بر سفره خانواده 
 .عطا می کنیم

زاینده رود جاری نبود بسیار سختی ها و مشکالت عدیده ای بر ما حسین شرفی افزود: هرچند که در زمان های بسیاری که آبی در 
 .گذشت ولی باز هم چشم امید خود را از لطف بی انتهای خداوند دور نکردیم

وی با اشاره به اینکه کشاورزان شرق بی صبرانه در انتظار استقبال از مایه حیات در زاینده رود هستند گفت: تا ساعتی دیگر آب به 
خواهد رسید و تا این لحظه آب در فالورجان رسیده است این منطقه . 

 70به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان میزان حجم خروجی آب از دریچه های سد زاینده رود به 
 .متر مکعب بر ثانیه افزایش یافته است

روز اعالم کرد و گفت ٢۰زاینده رود را  حسن ساسانی در گفت و گو با ایرنا، مدت زمان رهاسازی آب از سد میزان آب رها شده  :

  .از این سد در طی مدت یاد شده تابع شرایط آب و هوایی است و ثابت نخواهد بود
میلیون متر مکعب است 191وی یادآور شد: اکنون میزان آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود حدود  . 

طقه ای اصفهان افزود: برای جلوگیری از هدر رفت آب و تسریع حرکت این مایع حیاتی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب من
در بستر زاینده رود و کاهش زمان رسیدن آب به کشاورزان شرق اصفهان، ساماندهی زاینده رود طی سال های اخیر انجام شده است 

 .و این اقدامات ادامه دارد
ای اصفهان از کشاورزان این استان خواست در زمین ها و کانال های درجه یک، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه 

 .دو و سه همچنین جوی های سنتی خود نظارت داشته باشند تا از هدر رفت آب در آنها جلوگیری شود
اشاره کرد و وی به اقدام های نظارتی آب منطقه ای اصفهان برای جلوگیری از برداشت های غیرقانونی در بستر زاینده رود 

گفت:گروه های کنترل به منظور جلوگیری از برداشت های غیر مجاز توسط این شرکت تشکیل شده است و بصورت شبانه روزی بر 
  .برداشت های آب در بستر زاینده رود نظارت دارند

شت های غیر مجاز با وی بیان کرد: همچنین نصب کنتورهای حجمی هوشمند برای سنجش میزان برداشت ها و جلوگیری از بردا
 .جدیت در شرکت آب منطقه ای اصفهان در حال پیگیری است

هم پیوسته منابع دی امسال در هجدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت به  29خاطرنشان می شود ' رضا اردکانیان ' وزیر نیرو 

سازی آب از سد زاینده رود را به کمیته استانی رود در سالن جلسات این وزارتخانه تصمیم گیری برای رهاآب حوضه آبریز زاینده 
  .کارگروه سازگاری با کم آبی در اصفهان تفویض کرد
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درصد از جمعیت زیر  9۸درصد از مساحت و  93حوضه زاینده رود از دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکیل شده که 
جمعیت زیر پوشش آن در استان چهار محال و بختیاری قرار  درصد از ٢پوشش 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  ٢۸۰کیلومتر که  3۸۰زاینده رود به طول بیش از 

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

ریزدرود و به تاالب گاوخونی در شرق اصفهان می  کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می .  

 لینک خبر
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا  – 1۰/11/1397تاریخ : 

هزار تومان کاهش یافت ۵ها قیمت گوشت در قصابی  
ام ها خبر داد و گفت: با واردات دهزار تومانی قیمت گوشت گرم گوسفندی در قصابی ۵از کاهش رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 

یابدهزار تومان دیگر قیمت گوشت گرم کاهش می 1۰های آینده و تزریق آن به بازار قطعاً تا زنده در روز .  
۸۰علی اصغر ملکی با اعالم اینکه قیمت گوشت قرمز در بازار   هزارتومان است گفت: با جلوگیری از قاچاق دام و تزریق  ۸٥تا  

امور دام شاهد کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته بودیمگوشت وارداتی گرم از جانب شرکت پشتیبانی  . 
نسبت به قیمت الشهملکی افزود: قیمت گوشت پاک کرده  هزار تومان نیست 1۰۰گرانتر است، در هیچ جایی از تهران قیمت الشه   . 

نخواهیم بود و گوشت  های طوالنی برای خرید گوشتها قرار گیرد دیگر شاهد افزایش صفوی گفت: اگر گوشت در اختیار قصابی
رسدراحتر به دست مصرف کننده می . 

های ها از بازار گوشت، بازار رو به ثبات است، افزود: با واردات دام زنده در روزبا شناسایی دالالن و خروج آنملکی با بیان اینکه 
دیابهزار تومان دیگر قیمت گوشت گرم کاهش می 1۰آینده و تزریق آن به بازار قطعاً تا   

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 1۰/11/1397تاریخ : 

تومان ۵۰۰هزار و  ۱۴نرخ مرغ ثابت ماند/ قیمت هر کیلو مرغ   
 ۵۰۰هزار و  1۴و مرغ گرم  ۵۰۰هزار و  9غ گوشتی، گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده رئیس انجمن پرورش دهندگان مر

 .تومان است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

، از ثبات نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب باشگاه خبرنگاران جوان
تومان متغیر است ۵۰۰هزار و  1۴تا  ۵۰۰هزار و  13ها از و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۰۰هزار و  9مرغداری  . 

های سطح شهر مورد تأیید انجمن هزار تومان در خرده فروشی 1٢تا  ۵۰۰هزار و  11های باالتر از ی افزود: فروش مرغ با نرخو
 .نیست

هزار تومان  1٢ها را و مرغ گرم در خرده فروشی ۵۰۰هزار و  9تا  9یوسفی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 
هزار  1۰تا  ۵۰۰هزار و  9است که ستاد تنظیم بازار نرخ واقعی هر کیلو مرغ آماده به طبخ را  اعالم کرد و گفت: این درحالی

های دامی و جوجه یکروزه، مرغداران این قیمت را قبول ندارندکند که به سبب نوسان نرخ نهادهها اعالم میتومان در خرده فروشی . 
تومان مورد تأیید انجمن نیستهزار  1٢فروش مرغ با نرخ باالتر از  :بیشتر بخوانید  

در بازار بیان کرد: هم اکنون بخشی از نهاده  های دامینهاده رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با انتقاد از دو نرخی بودن
های زینهگیرد که این امر در افزایش همورد نیاز دامداران با نرخ مصوب و بخشی با نرخ بازار آزاد در اختیار مرغداران قرار می

 .تولید تأثیر بسزایی دارد
تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که  7۰۰هزار و  ٢و کنجاله سویا  ۵۵۰وی نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و 

تیب شود که به ترتومان در بازار آزاد توزیع می 7۰۰تا یک هزار و  ۶۰۰و ذرت یک هزار و  ۵۰۰هزار و  3کنجاله سویا با نرخ 
درصدی ذرت نسبت به نرخ مصوب است ٢۰درصدی کنجاله سویا و  7۰تا  ۶۰بیانگر افزایش  . 

شود که به گفته یوسفی، با توجه به افزایش چشمگیر قیمت سایر محصوالت پروتئینی و هجوم تقاضا برای خرید مرغ پیش بینی می
های آتی نوسان چندانی در بازار نداشته باشدنرخ مرغ در روز . 

ها و جوجه یکروزه در بازار صورت س انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: تا زمانیکه مدیریتی در توزیع نهادهرئی
توان به کاهش قیمت مرغ و رسیدن به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار امید داشتنگیرد، نمی . 

های پایانی سال نیست، اظهار کرد: با توجه به وزدر ر کمبود عرضه مرغ وی با اشاره به اینکه جای هیچگونه نگرانی مبنی بر
ای در قیمت مرغ در ایام پایانی سال اتفاق نیفتدشود که نوسان غیر منتظرههای تولیدی پیش بینی میجوجه ریزی مناسب واحد . 

ایش چشمگیر قیمت یوسفی در پایان درباره تاثیر عرضه مرغ گرم و منجمد با نرخ مصوب در بازار تصریح کرد: با توجه به افز
عرضه مرغ  توان انتظار داشت کهسایر محصوالت پروتئینی همچون گوشت قرمز در بازار و ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ نمی

ای و میادین میوه و تره بار بتواند اثر کاهشی بر قیمت مرغ در بازار داشته های زنجیرهو گرم با نرخ مصوب در فروشگاه منجمد

 .باشد
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – ۸/11/1397تاریخ : 

  هزار تومان رسید ۵۰۰میلیون و  ۱۱هشدار نسبت به قاچاق زعفران/قیمت زعفران به 
  .میری گفت: با توجه به شرایط سخت گیرانه صادرات، صادرکنندگان راهی جز قاچاق یا استفاده از کارت های یکبار مصرف ندارند

ت و کشاورزیصنعت،تجار غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه قیمت زعفران در بازار به ثبات رسیده است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی خبرنگاران جوان
۶سرخ  تهزار تومان اس ۵۰۰میلیون و  11و حداکثر  ۵۰۰میلیون و   . 

روز اخیر بازار زعفران کمترین نوسان را در بازار داشته است، افزود: تعادل میان عرضه و تقاضا  ٢۵وی با اشاره به اینکه طی 
روددلیل اصلی ثبات قیمت در بازار زعفران به شمار می . 

رد: با توجه به شرایط و قوانین سخت میری با اشاره به اینکه امکان پیش بینی صادرات زعفران در ماه های آتی وجود ندارد، بیان ک
 .گیرانه صادرات مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، نمی توان چشم انداز روشنی به صادرات داشت

نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: با وجود تالش صادرکنندگان مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه 
ن این امکان وجود نداردنیما،همچنا این در حالی است که مسئوالن دولتی به صادرکنندگان هشدار داده اند که اگر ارز حاصل از  .

 .صادرات خود را به سامانه نیما بازنگردانند، با آنها برخورد جدی خواهد داشت
 ثبات قیمت طالی سرخ در بازار/ مصرف زعفران داخلی کاهش یافت :بیشتر بخوانید

گفت: با توجه به شرایط سخت گیرانه صادرات، صادرکنندگان راهی جز قاچاق یا استفاده   بت به قاچاق زعفران هشدار داد ووی نس
از کارت های یکبار مصرف ندارند چرا که صادرکننده، واردکننده نیست و تخصص الزم در این زمینه را ندارد و نمی تواند به امر 

صادرات را به سامانه نیما بازگرداندواردات بپردازد یا ارز حاصل از  . 
نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان با اشاره به اینکه قیمت زعفران تابع عرضه و تقاضاست، تصریح کرد: البته با افزایش 

  .صادرات، احتمال رشد قیمت طالی سرخ دور از انتظار نیست
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 1٢/11/1397تاریخ : 

  خ طالی سرخ در ایام پایانی سالمیلیون تومان رسید/ ثبات نر ۱۱قیمت زعفران به 
میلیون تومان است 11میلیون و حداکثر  ۶حسینی گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  .  

صنعت، تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، با اشاره به اینکه قیمت زعفران در بازار به ثبات نسبی رسیده است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ جوان
میلیون تومان است 11میلیون و حداکثر  ۶ . 

اعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که روند وی روال کنونی خرید و فروش را عادی 
 .عادی در بازار ادامه یابد

حسینی نوسان کنونی قیمت زعفران را جزئی اعالم کرد و گفت: اگر دخالت های بی موردی از ناحیه دالالن و شبه دالالن در بازار 
ان چندانی نخواهد داشتو عرضه محصول اتفاق نیفتد، بازار نوس . 

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: با توجه به آنکه میزان عرضه نسبت به تقاضا در ایام پایانی سال از سوی کشاورزان افزایش 
 .می یابد، از این رو نوسان چندانی در بازار شب عید متصور نمی شویم

می کند، بیان کرد: با توجه به مشکالت بازگشت ارز به سامانه نیما  وی با اشاره به اینکه صادرات زعفران روند عادی خود را طی
 .وموضوع پیمان سپاری ارزی صادرات زعفران شتاب چندانی ندارد چرا که صادرکنندگان با مشکالت تامین نقدینگی روبرو هستند

به کندی صورت می گیرد، از این رو حسینی در ادامه افزود: با توجه به آنکه مشکالت مبنی بر بازگشت پول برای صادرکنندگان 
 .کاهش نقدینگی ناشی از روند کند دریافت پول موجب شده تا صادرات شتاب الزم را نداشته باشد

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما مشکالت متعددی برای صادرکنندگان در برداشته 
ساس صادرکنندگان با احتیاط بیشتری به امر صادرات می پردازند تا سرمایه شان در معرض خطر قرار است، بیان کرد: براین ا

 .نگیرد که به همین خاطر از دولت انتظار می رود تسهیالتی قائل شود تا تجار بتوانند به فعالیت اقتصادی ادامه دهند
یست، افزود: آخرین آمار صادرات زعفران مربوط به آبان ماه وی با اشاره به اینکه آمار جدیدی از صادرات زعفران در دسترس ن

 .است که انتظار می رود گمرک آمار جدید را طی روزهای آتی اعالم کند
حسینی در پایان تصریح کرد: با توجه به مشکالت مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و پیمان سپاری ارزی، 

وسط کارت های یکبار مصرف و قاچاق انجام می شود که آماری از میزان آن در دسترس نیستبخشی از صادرات زعفران ت . 
 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 1۰/11/1397تاریخ : 

درصد افزایش یافت  ۶۳.۱۰هزینه تولید محصوالت گاوداری   
شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداري درصد نسبت به  ٢٢.۰۸رسید که  ٤۰٦،٥7به عدد  1397هاي صنعتي کشور در پاییز 

مشابه سال قبل افزایش داشته است درصد نسبت به فصل ٦3.1۰فصل قبل و  .  
شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، های صنعتی کشور در پاییز 

درصد نسبت به فصل قبل  ٢٢.۰۸رسید که  ٤۰٦،٥7به عدد  1397 ( درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل  ٦3.1۰تورم فصلی( و 

نقطه به نقطه)تورم   .، افزایش داشته است(
1397در پاییز « گاو شیری»شاخص  درصد و نسبت به فصل مشابه  ٢٦.7۰واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  19٢،٦1به  

درصد افزایش داشته است 39.1٤سال قبل  . 
درصد  31،1۸، با «گاو تلیسه»در فصل مورد بررسی شاخص تمامی اقالم با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص 

 .بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است
است. درصد تغییر شاخص در « گاو تلیسه»درصد، مربوط به قلم  ۸۸.٢۰بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با 

د )تورم ساالنه( استدرص 33.۸۰، 139٦نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز  1397چهار فصل منتهی به پاییز  . 
 شاخص اقالم اصلی

"شاخص  31.1۸واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  ٢٦1،٦9به  1397گاو تلیسه" در پاییز  درصد و نسبت به فصل مشابه سال  

درصد افزایش نشان می ۸۸.٢۰قبل   .دهد
"شاخص  ٢٦.7۰ل واحد رسیده که در مقایسه با فصل قب 19٢،٦1به  1397گاو شیری" در پاییز  درصد و نسبت به فصل مشابه  

درصد افزایش داشته است 39.1٤سال قبل  . 
"شاخص  درصد و نسبت به فصل مشابه  ٢.1٥واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  ٢٢٦،۰3به  1397گاو نر داشتی" در پاییز 

درصد افزایش نشان می ٢٥.1٥سال قبل   .دهد
"شاخص  درصد و نسبت به فصل  ٢۰.9۰واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  ٥11،۰3به  1397گوساله پرواری" در پاییز 

درصد افزایش داشته است 77.۰3مشابه سال قبل  . 
"شاخص  درصد و نسبت به فصل  ٢۸.7۸واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  ٦٥٥،۰٦به  1397گاو حذفی شیری" در پاییز 

درصد افزایش نشان می ۸٢.۰7مشابه سال قبل  هدد . 
درصد و نسبت  ٢9.٤7واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل  3٤٤،۸٢به  1397شاخص "گوساله نر زیر چهار ماه" در پاییز 

درصد افزایش نشان می 7٥.3۸به فصل مشابه سال قبل   .دهد
"شاخص  ه فصل مشابه سال قبل درصد و نسبت ب 19.٥۸واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  3۸٤،۰1به  1397شیر" در پاییز 

درصد افزایش نشان می ٥7.11  .دهد
"شاخص  درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  7.۸٢واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  3٥۸،1٤به  1397کود" در پاییز 

دهددرصد افزایش نشان می 39.٢٦  
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 1۰/11/1397تاریخ :   

گیرند هایی که از آب کره میچرا بازار گوشت تنظیم نشد؟/فروشگاه  
تکیه بر واردات به جای افزایش توان داخل، ارز چند نرخی که عامل قاچاق و فساد شد، عدم مدیریت در توزیع گوشت تنظیم بازاری 

تنها قیمت گوشت در بازار پایین نیاید بلکه روز به روز هم باالتر برودلی است که باعث شد نهاز عوام .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،چند ماهی است، علیرغم اینکه مسئوالن تنظیم بازار گوشت قرمز و مرغ در وزارت 

شودها و البته حجم واردات افزوده میود اما روز به روز به قیمتشها بهتر میگویند که قیمتجهاد کشاورزی مرتب به مردم می . 
هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته است، و امروز قیمت  ٢۰قیمت گوشت قرمز در بازار تنها طی یکی دو ماه گذشته بیش از 

هزار تومان در هر کیلو است ۸٥»گوشت گوسفند به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی  ». 
تهران و در فروشگاهی که به منصف بودن  19رش میدانی خبرنگار فارس حاکی است که قیمت گوشت گوساله خالص در منطقه گزا

هزار تومان بیشتر شده است ٦شود که طی یک هفته گذشته هزار تومان عرضه می 7٦مشهور است کیلویی  . 
رسد و اثری هم از گوشت گوسفندی به دلیل قیمت باالی میهزار تومان به فروش  7٤در این فروشگاه قیمت گوشت گوساله مخلوط 

هایی را ندارندآن نیست که مردم این منطقه توان خرید با چنین قیمت . 
 ماجرای تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی*

تنظیم شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار قیمت گوشت و مرغ است،سیاست این شرکت برای 
قیمت، واردات گوشت منجمد و گرم و دام زنده از کشورهای مختلف بوده که تاکنون نه تنها تاثیری در قیمت گوشت و مرغ در بازار 

ها افزایش هم یافته استنداشته بلکه قیمت . 
نی امور دام اعالم کردروزانه حد و اندازه گوشت قرمز در بازار مدیرعامل شرکت پشتیباهای بیدر ابتدای تنظیم بازار پس از افزایش

تن گوشت تازه گوسفندی در تهران در حال عرضه است اما سیستم های نظارتی باید با گران فروشان گوشت برخورد کنند 1۰۰ . 
ورناصری حتی گفت میزان واردات گوشت به کشور کاهش نیافته و واردات گوشت گوسفندی مانند گذشته در حال انجام است و  

تن گوشت گرم گوسفندی در تهران در غرفه های سازمان میادین، فروشگاه های زنجیره ای، صنف قصابی و  1۰۰ روزانه حدود
رسدهزار تومان دست مردم می 33انجمن بسته بندی گوشت در حال عرضه است و به قیمت کیلویی  . 

دارد از جمله غرفه های سازمان میادین، وی حتی این را هم گفت که شهروندان می توانند به شبکه توزیع گسترده ای که وجود 
فروشگاه های زنجیره ای، فروشگاه های تحت پوشش انجمن بسته بندی گوشت و غیره مراجعه و محصول مورد نیاز خود را تامین 

 .کنند
ا که این مسئول های ارزانی رتوانند این گوشتپس از آن بود که بسیاری از مردم طی تماس با خبرگزاری فارس اعالم کردند که نمی

های محدود است و هر زمان مراجعه کردند های بسیار محدود و در زمانها در مکاناعالم کرده را خریداری کنند،عرضه این گوشت
 .گوشت نبوده است

* های توزیع گوشت تنظیم بازاری چه خبر است؟در مکان  
با حضور معاونین دادستان تهران، نماینده وزارت صمت، در منطقه منیریه و  1٥:3۰خبرنگار فارس در یک روز توزیع در ساعت 

هایکلیدواژهنماینده تعزیرات حکومتی، نماینده وزارت بهداشت و نماینده وزارت جهاد کشاورزی، گزارشی آماده کرد که  آن چنین  
 .است

بعضی مراکز بیشتر و بعضی کمتر گوشت دریافت می کنند! بارگیری دیر دلیل کمبود  -پنهان کردن گوشت جهت مصرف شخصی!
جهاد -درصد تخصیص میدهند  ٢٥درصد درخواست گوشت فقط  1۰۰از -دلیل واردات دام گران فروشی،احتکار و قاچاق  -گوشت 

به  1٢۰۰کاهش مراکز توزیع گوشت از -میزان پخش گوشت را به ما بدهد کشاورزی باید آمار  افراد واسطه و فرصت  -مرکز 250

نمی توانیم  مشکالت ارزی، بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است کاهش واردات دلیل کاهش عرضه-طلب خیلی زیاد است
یتوان گفت وجود نداردگوشت تنظیم بازار تقریبا م زمان و مکان مشخص برای عرضه اعالم کنیم . 

ای که در بازدیدهای امروز به آن رسیدیم بحث نظام توزیع است که مشکل دارد و فروشگاه اعالم کرد نکته  در پایان نماینده دادستان
وجود شود گفت هایی که با حجم بسیار مشتری مواجه هستند با کمبود گوشت دست و پنجه نرم می کنند، گوشت تنظیم بازار تقریباً می

 .ندارد اما مشکل مردم باید در اسرع وقت حل شود
گیرند/استفاده از گوشت تنظیم بازاری برای جذب مشتریها از آب کره میفروشگاه *  

ها را به عهده دارند تنها از این میان برای خودشان بازارگرمی کرده و مشتری جذب ای که توزیع این گوشتهای زنجیرهفروشگاه
کنندمی  
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وگو با خبرنگار فارس گفت: شب از فروشگاه تماس گرفتند و گفتند برای مشتریان خاص ها در گفتیکی از این فروشگاهمشتری 
دهیم و از من خواستند که اول صبح مراجعه کنمخودمان گوشت تنظیم بازار می . 

لو گوشت به قیمت تنظیم بازاری دادکی ٢کیلوگرم خواهد داد و تنها  1۰این شهروند تهرانی گفت: من رفتم و فکر کردم حداقل  . 
 داللی در بازار گوشت*

های توزیع هم وجود داردجای دیگر در این مکاناز سوی دیگر داللی هم مثل همه . 
گذارند و در پایان دالل اصلی گوشت را از نفر میاورند و تو صف می 1۰یک نفر از خریداران گوشت تنظیم بازاری گفت: با وانت 

دهدو پول ناچیزی به خاطر صف ایستادن به آنها می گیردآنها می . 
 واردات همچنان ادامه دارد*

حمید ورناصری در جدیدترین اظهار گفته است: برای تامین نیاز بازار گوشت اقدامات زیادی انجام شده از جمله واردات گوشت 
شود و همچنین عرضه ها عرضه مید و در فروشگاهگیرگوسفندی تازه که به صورت روزانه از استرالیا و آسیای میانه انجام می

گیردگوشت گوساله منجمد هم در برخی صنوف منتخب و سازمان میادین انجام می .  
وی افزود: برای تکمیل این فرآیند اقدام دیگری نیز انجام شده که انعقاد قرارداد برای واردات دام زنده است و ظرف روزهای آتی با 

ها مختلف کشتار های تهران و استانهای وارد شده در کشتارگاهر راس دام این موضوع محقق می شود. دامهزا ۵۰واردات هفتگی 
شوندها عرضه میهای توزیع منتخب تهران و شهرستانشوند و به صورت الشه تازه در تمامی شبکهمی . 

 آیا واردات دوای درد قیمت بازار گوشت است؟*
سال   امسال نسبت به سال گذشته دو برابر ثبت سفارش و واردات انجام شده است،» ی کشور گفت:رئیس سازمان دامپزشک آنطور که

هزار تن رسیده است ٢٦۰هزار تن بود که امسال این رقم به  1٤۰گذشته میزان ثبت سفارش گوشت  ». 
ها کاهش نیافته استبینیم حتی با واردات دو برابر نیاز کشور هم قیمتبنابراین می . 

* لیم آب زسر چشمه بگیر که چو پر شد نتوان بستن جویای س  
های ارزی و ارز دالیل زیادی برای باال رفتن قیمت گوشت در کشور وجود دارد از جمله قاچاق است که خود این معلول نابسامانی

 چندنرخی در کشور است که قاچاق را برای قاچاقچیان بسیار جذاب کرده است،
رئیس  شود، که داد مسئوالن میلیون راس دام زنده به کشورها عربی قاچاق می 1ایران اعالم کرد: ساالنه بیش از اتحادیه دامداران 

 .ارشد کشوری را هم درآورده است
دهیم اما کنیم و دام پرورش میتومان خوراک دام وارد کشور می 1٢۰۰رئیس جمهور اخیرا اعالم کرد که این چه کاری است با ارز 

شویم اینبار خوددام را وارد کشور کنیمشود و دوباره مجبور میگر قاچاق میبه کشورهای دی ! 
در سطح گسترده در کشور صحه گذاشت  وگو با فارس به قاچاق داممرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد هم در گفت . 

 فساد در شبکه گوشت*
هایی که از سوی مراجع ذیربط تحت عنوان تنظیم بازار ه گوشتاز سویی برخی معتقدند فساد در شبکه گوشت وجود دارد یعنی اینک

آوردها درمیهای قانونی و رسمی نیست و سر از رستورانشود در کانالانجام می . 
رود در مسیر واردات صرف شود تا سبب شود تا آنطور که انتظار میهای فاقد هویت داده میهمچنین تخصیص ارز نیز به شرکت

 .نشود
گری هم در افزایش قیمت گوشت دخیل بوده از جمله اینکه جمعیت دام عشایری و روستایی با توجه به کاهش علوفه و مراتع عوامل دی

 .کشور و همچنین افزایش قیمت وارداتی آن کمتر شده است
اما   رد کشور شدههزار تن گوشت قرمز وا ۸۰میلیون دالر به وزن  ٤۰۰ماهه اول امسال بیش از  ٦دهد در برخی آمارها نشان می

 .در متوازن کردن قیمت بازار تاثیری نداشته است
نیازی توان با تولید علوفه در داخل و بیحال باید از مسئوالن پرسید آیا تنها راهکار کنترل قیمت گوشت واقعا واردات است؟ آیا نمی

وری و حمایت از آیا اصالح ژنتیک افزایش بهره درصدی به خارج و حمایت از تولید کنندگان قیمت را پایین آورد. 7۰از واردات 
کنیم به تواند منجر به افزایش تولید و کاهش قیمت شود؟ آیا به همان اندازه که ما جیب صادرکنندگان خارجی را پر میدامداران نمی

یمت باال را به محصول داخلی همان اندازه تولید داخل انجام دهیم تولید ما را افزایش نخواهد داد؟ شاید خیلی از مردم حاضرند ق
 .بپردازند اما این پول را به محصوالت خارجی هدر ندهند

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 رنگاران جوان باشگاه خب – 1۴/11/1397تاریخ ک 

  درصدی قیمت مرغ دولتی با نرخ آزاد/ امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب برای مرغداران وجود ندارد ۴۰اختالف 
درصدی قیمت مرغ دولتی با آزاد زمینه را برای سودجویی بسیاری از دالالن و عوامل واسطه در بازار  ۴۰حجت گفت: اختالف 

  .فراهم کرده است
رت و کشاورزیصنعت،تجاعظیم حجت عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

،باشگاه خبرنگاران جوان مرغداران زمانی  :با اشاره به اینکه مرغداران نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار را قبول ندارند، اظهار کرد 

ولید همخوانی داشته باشد، اما هم اکنون قیمت مصوب دولت با کنند که با قیمت تمام شده تنرخ مصوب ستاد تنظیم بازار را قبول می
 .تمام شده تولید فاصله معناداری دارد

تومان اعالم کرده است، افزود: این درحالی  ۵۰۰هزار و  1۰وی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار نرخ واقعی هر کیلو مرغ را 
شود، از این رو برای هر فردی صرفه اقتصادی دارد که در بازار عرضه میهزار تومان  1۵تا  1۴های است که هم اکنون با نرخ

ها عرضه کنددرصدی قیمت نرخ مرغ دولتی با آزاد آن را خریداری و در خرده فروشی ۴۰به سبب اختالف  . 
به حداقل ممکن برسد؛ حجت ادامه داد: با توجه به آنکه این امکان وجود ندارد که برای هر فروشگاهی یک ناظر گذاشت تا سودجویی 

های وجود های دولتی باید با رنگ مشخص عرضه شود تا امکان توزیع توسط مرغ دولتی با نرخ آزاد در فروشگاهبنابراین برند مرغ
 .نداشته باشد

تومان معقول نیست 7۰۰هزار و  3درصدی قیمت جوجه یکروزه در بازار/فروش جوجه با نرخ  ٢۰رشد  :بیشتر بخوانید  
ام مسئول آرامش بازار مرغ را در گرو اعالم نرخ منطقی مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار اعالم کرد و گفت: اگر مسئوالن این مق

دولتی در نظر دارند که بازار به آرامش برسد، از این رو ستاد تنظیم بازار باید مطابق با قیمت تمام شده تولید نرخ واقعی مرغ را 
های تولید را از بازار آزاد خریداری کرده است، برایش صرفه اقتصادی ندارد که بخواهد مرغ ه نهادهاعالم کند، چرا که مرغداری ک

3۰تا  ٢۵تومان به معنای  ۵۰۰هزار و  1۰آماده به طبخ را   .درصد زیان در بازار عرضه کند 
کردند، بیان کرد: اگر دولت به دنبال وی با اشاره به اینکه بسیاری از مرغداران به سبب کمبود نقدینگی مرغ خود را پیش فروش 

خرید مرغ با نرخ مد نظر از مرغداران است، در ابتدا باید نهاده را در اختیار تولیدکننده قرار دهد چرا که هم اکنون بسیاری از 
به بخش ها و کمبود نقدینگی مرغ تولیدی خود را در قبال دریافت جوجه یکروزه و دان مرغداران به سبب نوسان نرخ نهاده

 .خصوصی که عمدتا دالل و واسطه است، پیش فروش کردند
های گذشته نشان داده که تحویل کاال با نرخ دولتی قابل عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: تجربه سال

ها با توزیع در میان مرغداران ر گیرد تا آنها قراهای دامی باید با نرخ مصوب در اختیار تشکلنظارت نیست که به همین خاطر نهاده

 .بتوانند آرامش را به بازار بازگردانند
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 1۴/11/1397تاریخ : 

  رسدهزار تومان می ۲۶قیمت دام زنده گوسفندی به 
هزار تومان  ٢۶شود که قیمت دام زنده داخلی به نرخ فزایش واردات گوشت قرمز پیش بینی میپوریان گفت: با ورود دام زنده و ا

  .برسد
صنعت،تجارت و کشاورزیمنصور پوریان رئیس تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

تا  ۶۰، درباره آخرین تحوالت بازار گوشت قرمز اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ خبرنگاران جوان
شودها توزیع میهزار تومان در خرده فروشی 9۰تا  ۸۰ها و نرخ هزار در عمده فروشی ۶۵ . 

وامل واسطه را دلیل اصلی اختالف چشمگیر قیمت از عمده فروشی تا خرده فروشی مطرح کرد و افزود: با وی سودجویی دالالن و ع
های آتی شاهد کاهش قیمت و ثبات در بازار باشیمرود که در روزورود دام زنده و افزایش واردات گوشت قرمز انتظار می . 

شود، بیان کرد: پشتیبانی امور دام و می  اسیا و آسیای میانه وارد کشورتن گوشت گرم از اور 1۵۰پوریان با اشاره به اینکه روزانه 
بخش خصوصی به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز در نظر دارد که میزان واردات را در ایام پایانی سال افزایش دهد تا از تنش 

 .قیمت در بازار داخل کاسته شود
های دامی تا حدی مرتفع شدعجیل نکنند/ مشکل ترخیص نهادهمردم در خرید محصوالت پروتئینی ت :بیشتر بخوانید  

 ۴۰هزار، گوشت گرم گوساله را  ٢9رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور نرخ مصوب هر کیلو گوشت گوساله منجمد برزیلی را 
هزار تومان اعالم کرد 3۸تا  3۶هزار و گوشت منجمد گوسفندی را  . 

شتیبانی امور دام و بخش خصوصی برای واردات دام زنده و گوشت قرمز بعید است که نوسان های پبه گفته وی، با توجه برنامه
 .خاصی در بازار در ایام پایانی سال اتفاق بیفتد

هزار تومان اعالم کرد و افزود: با واردات دام زنده و افزایش  3۵تا  3۰پوریان نرخ کنونی هر کیلو دام زنده درب دامداری را 
هزار تومان است، برسد ٢۶رود که نرخ دام زنده به قیمت مدنظر وزیر جهاد کشاورزی که همان مز انتظار میواردات گوشت قر . 

های فعلی را ندارند، بیان کرد: در شرایط کنونی عموم مردم وی با اشاره به اینکه اکثر آحاد جامعه قدرت خرید گوشت داخلی با نرخ
های وارداتی سوق یافته اندا وارداتی به سمت و سوی گوشتبه سبب اختالف چشمگیر قیمت گوشت داخلی ب . 

ها بیش از حد نرمال است، تصریح کرد: رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور با انتقاد از این مسئله که خرید گوشت از سوی خانوار
ره کذب در فضای مجازی مبنی بر با توجه به آنکه کمبودی در توزیع گوشت قرمز در بازار وجود ندارد، اما برخی اخبار منتش

های طوالنی بایستندها در صفها برای خرید گوشت وارداتی با نرخ مصوب ساعتقحطی گوشت قرمز موجب شده است تا خانوار . 
  لینک خبر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6819528/قیمت-دام-زنده-گوسفندی-به-۲۶-هزار-تومان-میرسد
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6819528/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      7139همن اهم اخبار کشاورزی هفته دوم ب 

 

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

 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 1۴/11/1397تاریخ : 

  درصد افزایش یافت ۱۵آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ قیمت خیار و سبزی 
1۵ته کارگر گفت: هم اکنون قیمت پرتقال، خیار، سبزی و چغندرقند نسبت به هفته گذش   .درصد در بازار افزایش داشته است 

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 پرتقال، خیار، سبزی و چغندرقند نسبت به وانخبرنگاران ج
درصد در بازار افزایش داشته است 1۵  هفته گذشته . 

 ٢ای یار بوتهوی سردی هوا را دلیل اصلی کاهش تولید و افزایش قیمت خیار در بازار دانست و افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو خ
تومان است ۵۰۰هزار و  ۵تا  3و خیار گلخانه  ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  . 

شود، بیان کرد: با توجه به پایان فصل برداشت سبزی کارگر با اشاره به اینکه عمده سبزی تهران از مناطق جنوبی کشور تامین می
درصدی نسبت به هفته اخیر در بازار روبروست 1۵ا افزایش های باالی حمل و نقل باطراف شهر، قیمت سبزی به سبب هزینه . 

 ۵تا  3و سبزی خوردن را  ۵۰۰هزار و  3تا  ٢رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران نرخ هر کیلو سبزی جور را )پلو، آش، قورمه( 
 .هزار تومان اعالم کرد

هایی در قیمت خیره سازی میوه شب عید شاهد ایجاد تکانهوی از افزایش قیمت پرتقال در بازار خبر داد و گفت: همه ساله با آغاز ذ
برندها را باال میبازار هستیم چرا که باغداران به سبب ازدیاد تقاضا، قیمت . 

برابری سیب نسبت به سال گذشته 3اسفند/ ذخیره سازی  ٢۵آغاز توزیع میوه شب عید از  :بیشتر بخوانید  
هزار، پرتقال جنوب  7تا  ۵۰۰هزار و  3تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو انگور  هزار 9تا  ۴کارگر نرخ هر کیلو انار را 

هزار،  9تا  ۴هزار، سیب لبنانی زرد  11تا  7هزار، خرمالو کن  ۵تا  3هزار، خرمالو شمال  ۴تا  ٢هزار، پرتقال شمال  9تا  ۵
 ۵۰۰هزار و  3تا  ۵۰۰هزار و  ٢هزار و گریپ فروت تو سرخ  9تا  ۴هزار، کیوی  ۶تا  ٢هزار، خربزه  9تا  3سیب لبنانی قرمز 

 .تومان است
 3تا  ۵۰۰هزار و  ٢ها در بازار بیان کرد: هر کیلو لیموشیرین با نرخ رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به نرخ سایر میوه

7هزار، نارنگی بندری  7تا  3، نارنگی انشو ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ٢هزار، نارنگی یافا  11تا  9، موز ۵۰۰هزار و  تا  
تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه  ۵۰۰هزار و  ٢هزار و هندوانه یک هزار تا  ۸تا  ۴هزار، نارنگی تخم پاکستانی  13
شودمی . 

۴ای بادمجان گلخانه هزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین قیمت هر کیلو ۴تا  ٢وی نرخ هر کیلو بادمجان قلمی را  هزار،  ۶تا  
، ترب ۵۰۰هزار و  ٢تا  ۵۰۰، ترب سفید یک هزار و ۵۰۰هزار و  3تا  ٢۰۰هزار و  ٢، پیاز قرمز 3۰۰هزار و  3تا  ٢پیاز زرد 

۵۰۰سیاه یک هزار و  ۸۰۰هزار، سیب زمینی یک هزار و  ۴تا  ۵۰۰هزار و  ٢هزار، چغندر رسمی  3تا   هزار، شلغم یک  3تا  
هزار تومان است 1۰تا  7هزار و فلفل دلمه سبز  ۶تا  3هزار، فلفل تند ریز  11تا  ۴، سیر خشک ۵۰۰هزار و  ٢تا  ۵۰۰و  هزار . 

هزار،  ۵تا  3، کاهو رسمی ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  3کارگر ادامه داد: هم اکنون قیمت هر کیلو کاهو پیچ ساالدی 
3هزار، کلم بروکلی  3تا  ۵۰۰هزار، کرفس یک هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  3یی ، کدو مسما۵۰۰هزار و  3تا  ٢کدوحلوایی   7تا  

۵۰۰هزار و  3، کلم قرمز ۵۰۰هزار و  3تا  ۵۰۰هزار و  ٢هزار، کلم سفید  3ای ، گوجه فرنگی بوته۵۰۰هزار و  ۵تا    ۵تا  
تومان است ٢۰۰هزار و  3تا  ٢هزار و هویج  ۵تا  3هزار، لوبیا سبز  9تا  ۴هزار، گوجه فرنگی گلخانه  . 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پایان تصریح کرد: با توجه به فراوانی مرکبات و عرضه به بازار نوسان خاصی تا ایام پایانی 

 .سال در بازار نخواهیم داشت
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 1٢/11/1397تاریخ :   

  تومان ۵۰۰هزار و  ۱۲در بازار شب عید نیست/ نرخ هر کیلو برنج طارم  جای نگرانی مبنی بر نوسان قیمت برنج
  .اکبریان گفت: با توجه به فراوانی بار در کارخانه ها، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر نوسان قیمت برنج در بازار شب عید نیست

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی علی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفت و گو با خبرنگار

، از ثبات نرخ برنج طی سه ماه اخیر در استان های شمالی خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ارقام پرمحصول در استان جوان
تومان است ۵۰۰هزار و  1٢تا  1٢هزار و طارم درجه یک  11تا  1۰شمالی  های . 

 .وی افزود: با توجه به فراوانی بار موجود در کارخانه ها، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر نوسان قیمت در بازار نیست
نظارت دستگاه های ذی ربط اعالم اکبریان اختالف چشمگیر قیمت برنج در استان های شمالی با بازار تهران را ناشی از ضعف 

 .کرد
هزار تن اعالم کرد و گفت:  3۰۰میلیون و  ٢نایب رئیس انجمن برنج مجموع تولید برنج کشور با احتساب رتون و دوباره کشت را 

37تا  3۶براساس سرانه مصرف   .کیلوگرمی برنج ، مابقی نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود 
هزارتن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود و  9۰۰تا  ۸۰۰امه داد: با احتساب تولید داخل، حداکثر این مقام مسئول اد

 .چنانچه میزان واردات بیش از نیاز داخل باشد، آسیب جدی به تولید وارد می شود
ار می رود که مدیریت دقیقی بر واردات تومانی به واردات برنج از تشکل ها و انجمن ها انتظ ۴٢۰۰به گفته وی، با اختصاص ارز 

 .صورت گیرد
هزارتن برنج وارد کشور شده است که  1۰۰اکبریان ادامه داد: براساس آمار و ارقام مطرح شده از ابتدای سال تا کنون یک میلیون و 

تومانی  ۴٢۰۰وارداتی با ارز  باید مشخص شود که آیا از این میزان واردات خروجی داشته ایم یا خیر؟ چرا که اگر قرار باشد برنج
 .به کشور وارد و مجددا از کشور خارج شود، بزرگترین خیانت است

نایب رئیس انجمن برنج در پایان با اشاره به اینکه رکود سنگینی بر بازار حاکم است، تصریح کرد: علی رغم فراوانی محصول در 

 .کارخانه های برنج خریدار چندانی وجود ندارد
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 1۴/11/1397تاریخ : 

درصدی قیمت گوشت در سال جاری/روش محاسبه نرخ تورم  ۷۰افزایش   
درصد،  ۵7.۵ های خوراکیرئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه گوشت تنها کاالی سبد خانوار نیست، گفت: تورم نقطه ای برای کاال

درصد بوده است ۸٢های بادوام درصد و برای کاال 3٢ غیر خوراکی . 
های به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست خبری امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران امروز در مورد فعالیت

ساله مرکز و گزارش فصلی اقتصاد ایران با حضور خبرنگاران برگزار شد ٤۰ .  
ین نشست امیدعلی پارسا با اشاره به اینکه قانون جدید آمار در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار به تصویب رسیده است، در ا

رود تا پس از تایید الیحه آن به دولت تقدیم شوداظهار داشت: یک و نیم سال کار پژوهش انجام شده و پیشنهادات به شورا می .  
های تولید آمار و رسمی و شبهه آفرینی و تردید آفرینی مبتنی بر بدبینی و غرض سیاسی روشوی افزود: خدشه و تضعیف آمارهای 

شودکند و اعتماد عمومی سلب میاطالعات مسائلی است که نظام آماری را تهدید می .  
رخی مقامات در اتاق جلسات ب  کنیم، اما از بدبینانه و از روی جهل نه،رحمانه استقبال میوی تاکید کرد: از نقدهای عالمانه و بی

کنند که ضرایب در نظر گرفته شده برای اقالم و کاالها همین گونه است، در حالی که هر کدام سهم دارد و نشینند و فکر میمی
شود، چگونه به دست آمده استمشخص می .  

های چهل ساله انقالب پرداخت و یادآور در ادامه پیمان سخنگوی مرکز آمار و مدیرکل روابط عمومی مرکز آمار به تشریح دستاورد
های های آماری، سرشماری و تمام شماری و آمار ثبتی است که جنبهشد: سه رویکرد فعالیتی مرکز داشته که از جمله آنها طرح

ن قانونی کند و شاید هیچ نهادی چنیهای اجتماعی و اقتصادی و تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت عمل میقانونی دارد و در زمینه
  .ندارد

* با آمارهای قبل از انقالب 9۶مقایسه وضعیت اقتصادی کشور در سال   
ماری میزان اصلی تولید محصوالت باغی قبل از انقالب های آوی افزود: طبق طرح  3.۸به  9٦هزار تن بوده که در سال  830

هزار تن به  ٢٤7گوشت قرمز از رسیده است، 9٦ میلیون راس در سال ٥٥.7میلیون راس به  ٤٢میلیون تن رسیده، دام سبک از 
رسید 9٦هزار تن در سال  ٤٢9 . 

درصد  ٥٦، 9٦کردند که در سال درصد از اتومبیل شخصی استفاده می 1٦.9در حوزه شهری  ٥۸همچنین خانوارهای ما سال 
ر شده استبراب ٢1درصد رسیده که  ٢9.٦به  9٦درصد در سال  1.٤رسیده است و در حوزه روستایی از  .  

درصد استفاده شده است، در خانوار  9۸در خانوار شهری  9٦صفر بوده که سال  ٥۸وی افزود: استفاده تلویزیون رنگی د ر سال 
درصد افزایش یافت 9٦به  96روستایی نیز صفر بوده که در سال  .  

به  9٦که سال درصد بوده  7.3استفاده جاروبرقی در خانوار شهری قبل از انقالب  :پیمان افزود درصد رسیده و در روستایی  91

درصد  ۸9.٤درصد خانوارها و در روستاها  9٥.٦درصد رسید. در حوزه تلفن همراه در شهرها  ٦٤.٦نیز صفر بوده که به 
مند شدندخانوارها بهره .  

درصد رسید. برای  1٢.٦وستاها درصد در خانوار شهری و ر 37.۸به  9٦در استفاده از یارانه کامپیوتر در حد صفر بوده که سال 
رسیده و برای روستاها نیز از صفر درصد سال  9٦درصد در سال  ۸۸.3به  ٥۸درصد سال  1٦.7استفاده از ماشین لباسشویی از 

رسیده است 9٦درصد در سال  ٥3.9به  ٥۸ .  
به  9٦درصد در خانوارهای شهری بود که در سال  1٦.7،  ٥۸استفاده از ماشین لباسشویی در سال  درصد و در مناطق  86.3

،  9٦درصد رسیده است همچنین در سال  ٥9روستایی به  درصد خانوارهای روستایی از  1٢.٦درصد خانوارهای شهری و  37.8

 ۸٤درصد و در میان خانوارهای روستایی  9٦کردند. بهرمندی از تلفن همراه نیز در میان خانوارهای شهری رایانه استفاده می
 .درصد است

درصد سال  99.7درصد قبل از انقالب به  79.٥وی ادامه داد: استفاده از آب لوله کشی از  در مناطق شهری رسیده است که این  96

کشی در میان درصد بوده است. همچنین کاربرد گاز لوله 9٤.٦درصد به  11.7آمار در مناطق روستایی شاهد افزایش از 

درصد رسیده است ٦٤.٤طق روستایی به درصد و در منا 9٤.7خانوارهای شهری به  درصد خانوارهای  ٥3.7در حال حاضر  .

درصد  ٤3.٥، ٥۸کنند. استفاده از شبکه عمومی فاضالب در سال درصد خانوارهای روستایی از اینترنت استفاده می ٢3.3شهری و 
درصد برای خانوارهای روستایی بوده است 1.13برای خانوارهای شهری و  . 

نوع بوده است در حال  ٥یا  ٤های آماری قبل از انقالب های آماری قبل از انقالب گفت: تعداد طرحاره به نوع طرحپیمان با اش
نوع رسیده است ٥۰حاضر این تعداد به  . 
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ای صورت بگیرد برای نمونه تولید محصوالت اصلی مانند گندم و جو قبل از وی خاطرنشان کرد: در مورد سرشماری هم باید مقایسه
درصد  ٥٢تقریبا  13٥٥سوادی در سال میلیون تن رسیده است. بی 1٦.1به  ۸٢میلیون تن بود که این میزان در سال  ٦.٦انقالب 

سوادی درصد کاهش یافته است که میزان بی 1٢.٤به  9٥شد این آمار در سال درصد زنان می ٦٤درصد مردان و  ٤1بود که شامل 
درصد است 1٦زنان درصد و در میان  9در میان مردان  . 

سرشماری است که شامل  ٢۰وی ادامه داد: قبل از انقالب هفت سرشماری صورت گرفته بود که پس از انقالب این میزان 
های نفوس و مسکن، عشایر کوچندهسرشماری مبنایی بوده است. همچنین پس  -شود که یک سرشماری آن بر اساس نظام ثبتی می ... 

شد که نشان دهنده قدرت بسیج کنندگی این سازمان است و ما همواره به نوع فعالیت استفاده می 7۰۰ها از از انقالب در سرشماری
های جدید هستیمسازی در استفاده از فناوریدنبال نوین . 

 نرخ تورم چگونه محاسبه می شود؟*
دقت داشت که در برخی موارد اشتباهاتی صورت  در ادامه این نشست خبری، پارسا با تاکید بر اینکه در استفاده از آمار تورم باید

79گیرد، گفت: با مراجعه به می هزار قیمت در کل  ۴٢۰قلم کاال که حدود  ۴7۵هزار خانوار و دریافت قیمت از حدود  ۶مغازه و  
در آمار تورم شود. البته سبد شهرنشینان با روستانشینان متفاوت است که خود موجب اختالف کشور است، نرخ تورم محاسبه می

 .شهری و روستایی خواهد شد
شود، اما اثر غیر وی همچنین در مورد اثرگذاری نرخ ارز در تورم گفت: نرخ ارز مستقیم در سبد مصرفی خانوار محاسبه نمی

 .مستقیم دارد
 

ل نفت، معدن، رئیس مرکز آمار ایران همچنین در مورد تغییرات رشد اقتصادی گفت: این شاخص عمدتاً به گروه صنعت شام
شود. همچنین در بخش صنعت رشد اقتصادی گردد که باز هم بخش عمده به گروه نفت مربوط میساختمان و آب و برق و گاز بر می

گرددهای کوچک و متوسط بر میهای بزرگ و اشتغال در کارگاهبه کارگاه . 
* درصدی رب گوجه فرنگی ٢۰۰درصدی قیمت گوشت تا تورم  7۰از تورم   

 
هزار تومان متفاوت بوده است  ۸۰هزار تا  ۴9سا با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز بیان کرد: قیمت گوشت از ابتدای سال از پار

دست آوردن میزان درصدی آن دارد، اما گوشت تنها کاالی سبد خانوار نیست و برای به 7۰های کنونی حکایت از افزایش که قیمت
قلم کاال هستیم ۴7۵یری از ای نیاز به معدل گتورم نقطه . 

 
ایمای در دی ماه رسیدهدرصدی نقطه 39.۶قلم کاال به تورم  ۴7۵وی افزود: با بررسی و میانگین گیری از  . 

 
 ۵7.۵های خوراکی های خوراکی بیشتر بوده است، ادامه داد: تورم نقطه ای برای کاالرئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه تورم کاال

درصد بوده است ۸٢های بادوام درصد و برای کاال 3٢یر خوراکیدرصد، غ . 
 

درصد افرایش داشته است 1۴درصد و آب، برق و انرژی  ٢۰۰به گفته پارسا، رب گوجه فرنگی بیش از  . 
ینی و دهم درصد است، توضیح داد: بدب 3دهم درصد و بدون نفت  ۴ماه اول امسال با نفت  ۶وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در 

تواند اعتماد عمومی را خدشه دار کندهای تولید آمار در کشور میایجاد شبه در روش . 
  

۸۸.3رئیس مرکز آمار در مورد آخرین نرخ اشتغال در کشور تصریح کرد: نرخ اشتغال در فصل پاییز به  درصد و افراد شاغل به  
نفر، افراد  1۸٢هزار و  11درصد یعنی  ۴۶.7ساعت در هفته  ۴۴نفر رسیده که سهم افراد دارای اشتغال بیش از  9٢٢هزار  ٢3

نفر است 9۸۶درصد یعنی  ۴.1نفر و غایب موقت  7۵۴هزار و  11درصد یعنی  ۴9.٢ساعت در هفته  ۴۴کمتر از  . 
 

 ٢یعنی  درصد ٢٢.۸درصد است که از این تعداد  ۴۶.7ساعت در هفته  ۴۴وی در این باره گفت: سهم افراد دارای اشتغال بیش از 
شودنفر را شامل می 9۵7هزار و  ۸درصد یعنی  7۶.٢نفر اشتغال ناقص و سایر  79۶هزار و  . 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 1۴/11/1397تاریخ : 

  مرغداران در آستانه ورشکستگی/زیان هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ
هش قیمت تخم مرغ، ورشکستگی در انتظار بسیاری از مرغداران استنبی پور گفت: با توجه به نوسان نرخ نهاده های دامی و کا .  

صنعت،تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

، از کاهش قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است 3۰۰هزار و  1٢ای معادل شانه 3۰۰هزار و  ۶مرغداری  . 

خواب زده اند و هیچ کاری برای بهبود روند فعلی وی افزود: با وجود شرایط نامساعد مرغداران، مسئوالن دولتی خود را به 
دهندتولیدکنندگان انجام نمی . 

افزاید، ها مینبی پور ادامه داد: در شرایطی که مرغداران با مازاد تولید در داخل روبرو هستند و ممنوعیت صادرات بر زیان آن
بایجان کرده استپشتیبانی امور دام اقدام به واردات مقادیری تخم مرغ از ترکیه و آذر . 

 1۴تا  13ها حاکی از آن است که این مقام مسئول با اشاره به اینکه میزان دقیق واردات تخم مرغ مشخص نیست، بیان کرد: شنیده
 .تریلی تخم مرغ در راه ایران است

اران دامن زدتومانی نرخ تخم مرغ در بازار/ممنوعیت صادرات بر مشکالت مرغد ۵۰۰کاهش یک هزار و  :بیشتر بخوانید  
به گفته وی، با وجود آنکه اتحادیه به پشتیبانی امور دام اعالم آمادگی کرده است که بخشی از مازاد مرغداران بزرگ را طی توافق 

ها قرار دهد، اما مسئوالن پشتیبانی تاکنون هیچ جوابی نداده اندای در اختیار آننامه . 
های دامی تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با شاره به اینکه بازار نهادهرئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با ا

 3تا  ۵۰۰هزار و  3شود، ضمن آنکه کنجاله سویا با نرخ تومان در بنادر عرضه می ۵۸۰تا یک هزار و  ۵7۰نرخ یک هزار و 
تومان در بازار نیست ۶۰۰هزار و  . 

روز  ٢۰های دامی با نرخ مصوب از سوی پشتیبانی امور دام گفت: با وجود آنکه اتحادیه طی هوی با انتقاد از تاخیر عرضه نهاد
ها به دست ما نرسیده و هم اکنون پشتیبانی امور دام تنها اخیر نهاده از پشتیبانی امور دام خریداری کرده است، اما تاکنون این نهاده

 .مقداری نهاده به مرغداران گوشتی توزیع کرده است
فاجعه آمیز اعالم کرد و افزود: با توجه به افزایش سرسام آور قیمت   نبی پور استمرار روند فعلی را برای صنعت مرغداری

های دامی و استمرار کاهش قیمت تخم مرغ در بازار، ورشکستگی در انتظار بسیاری از مرغداران استنهاده . 
تن تخم  7۰۰هزار و  ٢تا  ۶۰۰هزار و  ٢ات تخم مرغ بیان کرد: روزانه این مقام مسئول با اشاره به ضرورت رفع ممنوعیت صادر

تن از این میزان مازاد بر نیاز کشور است که به همین خاطر مسئوالن دولتی هر چه  1۰۰شود که حداقل مرغ در کشور تولید می
تر باید با رفع ممنوعیت صادرات موافقت کنندسریع . 

٢۰۰هزار و  7لو تخم مرغ را وی در پایان قیمت تمام شده هر کی تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که مرغداران در  

کنندشرایط فعلی حداقل با زیان یک هزار تومانی تخم مرغ را در بازار عرضه می . 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 1۰/11/1397تاریخ : 

 افزایش قیمت جوجه یک روزه تاثیری در بازار شب عید ندارد
تومان  ٤۸۰۰رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران از افزایش قیمت جوجه یک روزه به قیمت های  -ایرنا -تهران

د حجم باالی جوجه ریزی در دوره های پایانی سال، گوشت مرغ مورد نیاز شب عید تامین است و کمبودی خبر داد و گفت: با وجو
 .در این زمینه نخواهیم داشت

میلیون تن آن در مبادالت  1۰میلیون تن گوشت مرغ در سطح جهان تولید می شود که نزدیک به  1۰۰براساس آمارها، سالیانه 
قم حدود سه میلیون تن آن به مصرف همسایگان ایران می رسد؛ عراق هر سال بیش از تجاری قرار می گیرد؛ از این ر هزار  640

هزار تن مرغ وارد می کنند، در حالی که ایران ظرفیت تولید نزدیک سه میلیون تن گوشت مرغ را دارد ۸۰۰تن و عربستان  . 
د و عرضه می شود که تامین کننده نیاز داخلی است؛ در هزار تن گوشت مرغ در ایران تولی 3۰۰میلیون و  ٢طبق آمارها سالیانه 
هزار تن مرغ مازاد بر نیاز داخلی آن به کشورهای هدف صادر می شد 1۰۰سالهای اخیر سالی  . 

روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با گرانی قیمت گوشت قرمز تقاضا « محمد یوسفی»در این پیوند 
گوشت مرغ افزایش یافته که همین امر در قیمت این محصوالت تاثیرگذار استبرای مصرف  . 

وی افزود: ممنوعیت مجدد صادرات گوشت مرغ در اسفند و فروردین ماه جاری به دلیل پایین بودن حجم صادرات این محصول نمی 
ات در نهایت چهار هزار تن صادر شده استتواند تاثیر چندانی روی نرخ مرغ مصرفی داشته باشد، زیرا در زمان آزاد بودن صادر . 

تن گوشت مرغ به بازار داخلی عرضه می شود بنابراین رقم صادرات  ۸۰۰به گفته وی، این درحالیست که ماهانه یک هزار و 
 .چندان نیست که بخواهد در عرضه بازار داخلی تاثیرگذار باشد

 
 قیمت گوشت مرغ کاهش چندانی نخواهد داشت **

ی کرد: با توجه به افزایش هزینه های تولید همچون قیمت نهاده های طیور و جوجه یک روزه در بازار آزاد، به نظر می وی پیش بین
 .رسد که قیمت گوشت مرغ برای مصرف کنندگان کاهش چندانی پیدا نکند بنابراین قیمت ها ثابت خواهد ماند

گوشت مرغ در روزهای پایانی سال دارند وی افزود: بنابراین برخی بی جهت نگرانی برای افزایش قیمت . 
تومان،  ٤۸۰۰تا  ٤7۰۰رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران گفت: اکنون قیمت هر قطعه جوجه یک روزه بین 

تومان، کنجاله سویا در بنادر  17۰۰تومان و ذرت در بازار آزاد  13٥۰هرکیلوگرم ذرت شرکت پشتیبانی امور دام در بنادر  2350 
تومان است که در قیمت نهایی محصول تاثیرگذارند 3۸۰۰تا  3٥۰۰تومان در بازار آزاد  . 

هزار تومان است که در  1٢.٥تا  11.٥هزار تومان و خرده فروشی بین  9وی ادامه داد: امروز قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده حدود 
هزارتومان نیز عرضه می شود 1٤برخی خرده فروشی ها با نرخ  . 

و مرغ گرم با نرخ  ۸9۰۰صریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام برای تعادل بازار روزانه حجم قابل توجهی مرغ منجمد با نرخ وی ت
تومان عرضه می کند 9۸۰۰ .  

یوسفی با تاکید بر این که کمبودی در تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم در شب عید نداریم، افزود: با وجود تقاضای باال برای جوجه 
 .ریزی، مردم نگرانی برای کمبود این محصول در روزهای پایانی سال و ایام نوروز نداشته باشند

 
 نگرانی مرغداران از تامین دان  **

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران با بیان اینکه مرغداران نگران تامین دان مورد نیاز تولید هستند، افزود: 
ی در عرضه سهمیه دان به واحدهای مرغداری کشور دارد و به تازگی حمل بار نهاده های طیور از بنادر شرکت پشتیانی نقش مهم

 .به استان ها روان شده است
وی از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا با تسهیل و روان سازی دان به استان ها، نگرانی مرغداران را برای سهمیه دان در جوجه 

کاهش دهندریزی دوره های پایانی سال  . 
میلیون قطعه جوجه ریزی انجام  1٢۰تا  11۰یوسفی اظهار داشت: با وجود افزایش قیمت جوجه یک روزه به نظر می رسد هر ماه 

  .شود
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 1۴/11/1397تاریخ : 

  تومان ۵۰۰هزار و  ۱۴قیمت مرغ به ثبات رسید/نرخ هر کیلو مرغ 
یابدشود که قیمت مرغ در بازار کاهش بینی میرئیس اتحادیه پرنده و ماهی، گفت: با توجه به افزایش تولید پیش .  

صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف گروه اقتصادی باشگاه  

ذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ، از ثبات نرخ مرغ نسبت به روز گخبرنگاران جوان
و خرده فروشی  ۴۰۰هزار و  13های صنفی ، توزیع درب واحد٢۰۰هزار و  13، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 1۵۰هزار و  1۰
تومان است ۵۰۰هزار و  1۴ . 

تومان  ۵۰۰هزار و  1۴و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ۵۰۰هزار و  13به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 
 .است

هزار و  ٢۵هزار، سینه بدون کتف  ٢۴خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف یوسف
٢7فیله مرغ   .هزار تومان است 

های دامی تا حدی مرتفع شدنکنند/ مشکل ترخیص نهادهمردم در خرید محصوالت پروتئینی تعجیل  :بیشتر بخوانید  
شود که از اواخر ماه با های مرغداری پیش بینی میرئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: با توجه به افزایش جوجه ریزی در واحد

 .گسترش توزیع، قیمت مرغ با روند نزولی در بازار شود
های ا پایان فصل سرما روبه اتمام است، بیان کرد: با توجه به کاهش بیماری در واحدوی با اشاره به اینکه بیماری نیوکاسل ب

ای را در بازار نخواهیم داشتمرغداری و افزایش تولید نوسان غیر منتظره . 
خانی درباره تاثیر عرضه مرغ منجمد و گرم دولتی در بازار اظهار کردیوسف در  توزیع مناسب مرغ گرم و منجمد با نرخ مصوب :

ای بر کنترل بازار مرغ اثر گذار بوده است چرا که در غیر این صورت های زنجیرههای میادین میوه و تره بار و فروشگاهغرفه
هزار تومان در بازار رسیده بود ٢۰قیمت مرغ به باالی  . 

م اکنون عمده نهاده دامی مرغداران با های دامی تصریح کرد: هرئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان درباره آخرین وضع بازار نهاده
شود و اگر تاخیری در عرضه نهاده دامی با نرخ دولتی در بازار ایجاد شود، مرغداران برای نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار توزیع می

دهای باال ندارنای جز تامین از بازار آزاد با نرخها چارهجلوگیری از گرسنگی مرغ . 
  

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 13/11/1397تاریخ :   

 رقم جدید جو مقاوم به سرما در استان مرکزی تولید شد
عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان  -ایرنا  -اراک 

اوم به سرما برای کشت در مناطق سردسیر کشور در این استان تولید و معرفی شدمرکزی گفت: رقم جدید محصول جو آبی مق . 
« روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این رقم با نام تجاری مهتاب« تقی بابایی ( ERBYT.C-84-10 )  با مشارکت ستاد مرکزی

تمرکز تحقیقات علوم زراعی و باغی کشور و این استان معرفی و تولید شده اس .  
هزار هکتار از زمین های جو آبی استان مرکزی در مناطق سردسیر در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد 3۰وی ادامه داد:  .  

رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: سرمای شدید 
تنش های خشکی و گرمای پایان فصل از جمله عوامل اصلی محدود کننده تولید در این مناطق  زمستان، تغییرات آب و هوایی بهاره،

  .است که شناسایی ارقام با عملکرد باال، پایدار و دارای سازگاری با اقلیم سرد و خشک برای این خطه اهمیت ویژه دارد
المللیبا منشاء خارجی از مرکز بین  «CB-84-10 » بابایی گفت: محصول جو رقم  «ICARDA»  وارد کشور شده و پس از گزینش

سال در ستاد بخش غالت، چهار سال در آزمایش های یکنواخت مقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته و طرح سازگاری  ٢اولیه به مدت 
ساله مورد بررسی قرار گرفت ٢و پایداری به مدت  .  

 97ترویجی برتری خود را حفظ کرد و در سال  -تطبیقی و تحقیقی -یوی ادامه داد: رقم محصول جوی انتخابی در طرح های تحقیق
معرفی شد« مهتاب»به نام جو رقم  .  

متری بوته و سانتی ۸۸عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مرکزی افزود: تیپ رشد بینابین، ارتفاع 
 17۰محور سنبله، پایداری عمومی تولید دانه و میانگین عملکرد هفت هزار ردیفه سنبله، مقاوم به سرما و ریزش، عدم شکنندگی  ٦

  .کیلوگرم در هکتار از جمله مزایای بارز رقم جدید محصول جو آبی مهتاب است
گرم و رنگ دانه روشن، نیمه مقاوم تا نیمه حساس به بیماری زنگ زرد، سفیدک سطحی،  ٤٤بابایی گفت: میانگین وزن هزار دانه 

مقاوم به لکه قهوه ای نواری و لکه توری جو از دیگر مزایا و صفات بارز زراعی این محصول استنیمه  .  
کیلوگرم در هکتار در شرایط آزمایشی و  ٦۰۰وی ادامه داد: افزایش عملکرد جو رقم مهتاب نسبت به شاهد بهمن به طور متوسط 

کیلوگرم در شرایط مزرعه است ۸۰۰ .  
یقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مرکزی گفت: جایگزینی رقم جدید جوی آبی مهتاب با ارقام عضو هیات علمی مرکز تحق

میلیارد لایر افزایش  ٦۰هزار تن افزایش تولید و  ٦هزار هکتار از اراضی زیر کشت این محصول در استان،  1۰موجود در سطح 
  .ارزش ناخالص را به همراه دارد

 1۸هزار هکتار در منطقه سرد کشور افزایش تولید  3۰جایگزینی این رقم با ارقام موجود در سطح  بابایی خاطرنشان کرد: همچنین
میلیارد لایر افزایش ارزش ناخالص را به همراه دارد 1۸۰هزار تنی محصول و  .  

نوع استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه ت
  .تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است

 ٢۰هزار بهره بردار شامل  9۰استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که  1۰این استان با وجود صنعتی بودن در زمره 
  .درصد شاغالن استان در این حوزه فعال هستند

دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز  ٢کزی وجود دارد که یک و هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مر 670

  .استان به سایر مناطق ارسال می شود
استقرار ایستگاه انار ساوه، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محالت، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین، وجود شعبه ششم تحقیقات 

یان زینتی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیز از ظرفیت های علمی و واکسن و سرم سازی رازی، ایستگاه تحقیقات ماه

  .تحقیقاتی استان مرکزی است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 13/11/1397تاریخ : 

  درصدی قیمت برنج خارجی در بازار/ نوسان خاصی در بازار اقالم اساسی نخواهیم داشت ۱۵کاهش 
های اخیر در بازار خبر داددرصدی قیمت برنج پاکستانی و هندی نسبت به ماه 1۵آقاطاهر از کاهش  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران م گروه اقتصادی باشگاه  

های آنکه امسال نسبت به سال درصدی قیمت برنج خارجی در بازار خبر داد و گفت: با توجه به 1۵، از کاهش خبرنگاران جوان
های گمرک به روی واردات این محصول باز شد، بنابراین قیمت برنج گذشته یک ماه زودتر از موعد، ثبت سفارش برنج آغاز و در

درصد در بازار کاهش یافته است 1۵هندی و پاکستانی  . 
درصدی برنج ایرانی در بازار موجب  ۶تا  ۵زود: افزایش وی با اشاره به اینکه رکود سنگینی بر بازار برنج ایرانی حاکم است، اف

 .شده است تا تقاضای چندانی در بازار وجود نداشته باشد
شود که مشکل خاصی در بحث تومانی به واردات برنج همچنان ادامه یابد، پیش بینی می ۴٢۰۰به گفته آقاطاهر، اگر اختصاص ارز 

ق نیفتدقیمت برنج خارجی در ایام پایانی سال اتفا . 
درصدی قیمت برخی اقالم حبوبات در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت  ۶تا  ۵رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش 

 .برخی اقالم همچون لوبیا چیتی و لوبیا قرمز در بازار بانوساناتی در بازار روبرو شده است
درصدی نرخ برنج خارجی در بازار ٢۰ود ندارد/ کاهش کمبودی در توزیع اقالم اساسی وج :بیشتر بخوانید  

درصدی در بازار روبرو  ۵وی با اشاره به دیگر تحوالت بازار مواد غذایی بیان کرد: قیمت قند و شکر به دالیل نامعلوم با افزایش 
 .شده است

این درحالی است که قیمت رب گوجه ها خبر داد و گفت: درصدی قیمت رب گوجه فرنگی در عمده فروشی ۵تا  ۴آقاطاهر از کاهش 
ها هیچ تفاوتی نسبت به قبل نداشته استدر خرده فروشی . 

این مقام مسئول درباره آخرین تحوالت بازار روغن اظهار کرد: بعد از کمبودی که در یک ماه و نیم گذشته در حوزه روغن داشتیم، 
شده است و تنها فعاالن به سبب اختالف ناچیز قیمت کارخانه تا  هم اکنون این مشکل در بازار عمده فروشی و خرده فروشی مرتفع

هایی دارندمصرف کننده گالیه . 
شود که نوسان خاصی در بازار روغن های روغنی و روغن خام کمبودی نداشته باشیم، پیش بینی میبه گفته وی، اگر در واردات دانه

افتددر ایام پایانی سال اتفاق نمی . 
شود که تنش داران مواد غذایی در پایان تصریح کرد: با استمرار روند کنونی در بازار مواد غذایی پیش بینی میرئیس اتحادیه بنک

 .خاصی در بازار مواد غذایی در ایام پایانی سال اتفاق نخواهد افتاد
 

  لینک خبر
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 9/11/1397تاریخ : 

پروژه تعاون روستایی در دهه فجر به بهره برداری می رسد۹۸  
 ٤٢پروژه تعاون روستایی به ارزش نزدیک به  ۸9مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: امسال  -ایرنا -تهران

کشور به بهره برداری می رسد استان 19میلیارد تومان در  . 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حسین شیرزاد روز سه شنبه در نشست خبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 

نفر اشتغال ایجاد می شود 37٥اسالمی در محل این سازمان، افزود: با اجرای این پروژه ها برای یک هزار و  .  
 

د رصد می شود بازار میوه شب عی **  
ها اجازه نخواهیم داد ایم و همچنین با توجه به الکترونیکی شدن فعالیتوی اظهار داشت: برای ایام عید با تمهیدات در نظر گرفته

 .شرایط بازار متالطم شود
فروشی زیاد و خرده فروشیشیرزار با بیان اینکه امسال شرایط خاصی داریم، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم تفاوت قیمت بین عمده

 .شود؛ البته دستگاه های مسئول باید به آن رسیدگی کنند
 تامین کننده نهاده های دام و طیور برای نخستین بار  **

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای نخستین بار در دوران تحریم ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی با همکاری شرکت 
از نهاده های دام و طیور مورد نیاز کشور را وارد کند بازرگانی دولتی توانست بخشی . 

هزار تن شیرخام تنظیم بازاری ٤٤خریداری  **  
هزار تن شیر خام از دامداران، به تنظیم  ٤٤وی اضافه کرد: این سازمان توانست با مدیریت کمتر از سه درصد بازار و خرید حدود 

  .بازار این کاال کمک کند
هزار تن خامه توسط سازمان مرکزی تعاون  ٤تن شیرخشک در بورس کاال و  ٦۰۰ه داد: امسال سه هزار و این مقام مسئول ادام

  .روستایی برای عرضه مناسب و متعادل شدن قیمت ها به بازار عرضه شد
منطقه جنوب  هزار تن سیب زمینی توسط این سازمان از سه استان خوزستان، اصفهان، گلستان و همچنین ٢٦شیرزاد افزود: امسال 

 .کرمان )جیرفت و کهنوج( برای تنظیم بازار این محصول از کشاورزان خریداری شده است
تن زعفران را در بورس کاال عرضه کرد؛ این اقدام گام بزرگب در برندسازی و نوسازی  ٦7وی یادآور شد: این سازمان سال گذشته 

 .بازار زعفران محسوب می شود
هزار تن خرما در استان خوزستان و بیش از سه میلیون و  ٤۰اون روستایی؛ خرید تضمینی بیش از مدیرعامل سازمان مرکزی تع

 ٢٤۰هزار تن گندم از کشاورزان را از موفقیت های این سازمان برشمرد و گفت: امسال با مشارکت شرکت بازرگانی دولتی  3۰۰
 .هزار تن دانه روغنی نیز خریداری شده است

هزار تن آرد روستایی را در دورافتاده ترین نقاط روستایی  ٥٤٥هزار تن مواد سوختی گازوئیل و  ٢۸ن حدود وی افزود: این سازما
 .کشور توزیع کرده است

دفتر فروشگاه های عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی را در مناطق روستایی بهسازی و تجهیز  1۰۰شیرزاد ادامه داد: بیش از 
 .کردیم

زنجیره ای و نیز مشارکت با این فروشگاه ها بزرگ را از دیگر اقدامات سازمان مرکزی تعاون روستایی وی، ایجاد فروشگاه های 
 .برشمرد

 هزار تن محصوالت کشاورزی صادر شد  13 **
هزار تن محصوالت کشاورزی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی به  13این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: نزدیک به 

انه، عراق، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و اقلیم کردستان عراق صادر شده استکشورهای آسیای می .  
هزار تن انواع کود اوره و سه هزار تن انواع آفتکش در بین بهره  ٦۰۰هزار تن بذرهای اصالح شده و  ٢۰۰وی، تامین و توزیع 

 .برداران را از دیگر اقدامات این سازمان اعالم کرد
هزار تن به ظرفیت این بخش اضافه شد 1۸انبار جدید با ظرفیت  1٦امسال شیرزاد اظهارداشت:  .  

 

 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
ایرنا  – 1۰/11/1397تاریخ :   

 مبارزه با قاچاق دام زنده در استان های مرزی تشدید شود
 9های متولی در ، معدن و تجارت خواستار تشدید نظارت و کنترل بر قاچاق دام زنده توسط دستگاهوزارت صنعت -ایرنا -تهران
مرزی کشور شد استان . 

ای به به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت صنعت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه
غربی، کردستان، کرمانشاه، ایالم، خوزستان، بوشهر،  های صنعت، معدن و تجارت استان های آذربایجانسازمان

هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی اعالم کرد: به دلیل شرایط خاص کنونی، همچنین شرایط اقلیمی و 
های نظارتی و متولی با حساسیت بیشتری تحت کنترل و نظارت قرار جغرافیایی آن استان قاچاق دام زنده توسط دستگاه

ردگی . 
در بخشی از این نامه درباره ضرورت تشدید نظارت بر قاچاق دام زنده آمده است: با توجه به گزارش های متعدد دریافتی 
درباره افزایش مستمر قیمت گوشت قرمز متاثر از تداوم قاچاق دام زنده، بویژه دام سبک به خارج از کشور توسط برخی 

ی مرزی، خروجی و محورهای مواصالتی با حساسیت بیشتری توسط افراد سودجو و فرصت طلب، ضروری است مباد
های نظارتی و متولی تحت کنترل و نظارت قرار گیرددستگاه . 

های متعدد مبنی در ادامه این نامه تاکید شده است: برپایه تاکیدات انجام شده و سیاست های تبیین شده ابالغی در بخشنامه
های مرزی باید ضمن های صنعت، معدن و تجارت استانبویژه اقالم اساسی، سازمانبر جلوگیری از افزایش قیمت کاالها 

هماهنگی با استانداری، تعزیرات حکومتی و فرماندهی نیروی انتظامی، تدابیر الزم را به منظور تشدید کنترل مبادی 

 .خروجی برای جلوگیری از قاچاق دام زنده معمول و مورد اجرا قرار دهند
نا، پنجشنبه هفته گذشته )چهارم بهمن( معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به توجه دولت برای تامین به گزارش ایر

های های اساسی مورد نیاز مردم در شب عید از جمله تامین گوشت بر جلوگیری از قاچاق دام و هماهنگی دستگاهکاال

 .دولتی برای تامین این کاال تاکید کرد
ق دام و خروج آن از کشور باید به طور جدی در برنامه های وزارت کشور، نیروی انتظامی وی ادامه داد: موضوع قاچا

 .و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار بگیرد و اقدامات جدی در این باره انجام شود
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
ایرنا  – 11/11/1397خ : تاری  

طرح کشاورزی در قزوین آغازشد ۱۳۰بهره برداری از   
طرح تولیدی و کشاورزی به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی روز  13۰بهره برداری از  -ایرنا  -قزوین 

 .پنجشنبه با حضورمحمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در استان قزوین آغاز شد

میلیون لایر مورد بهره برداری قرار گرفت ٦1٢میلیارد و  ٦٥٤گزارش ایرنا، این تعداد طرح با  به . 
طرح جنگل، مرتع و آبخیزداری،  ٦طرح دام و طیور، هفت طرح آبزی پروری و شیالت،  1۸طرح آب و خاک،  90

کمیلی کشاورزی بخشی از این طرح طرح صنایع تبدیلی و ت ٢چهار طرح توسعه باغ در اراضی شیبدار و تولیدات باغی، 
 ها بودند 

چند طرح نیز در بخش ذخیره سازی غالت، گلخانه و امور ترویجی با حضور حجتی به بهره برداری رسید که با بهره 

نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شد ٥٥٤های یاد شده برای برداری از طرح .  
هزار بهره بردار است ۸۰بخش کشاورزی در استان قزوین دارای  .  

  .استان قزوین با کمتر از یک درصد مساحت کشور نزدیک به چهار درصد محصوالت کشاورزی ایران را تولید می کند
 

 لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 

ایرنا  – 1۰/11/1397تاریخ :   

هزار طرح تحقیقاتی کشاورزی در کشور در حال اجرا است پنج   
معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: هم اکنون پنچ هزار طرح تحقیقات  -ایرنا  -اهواز 

 .کاربردی کشاورزی توسط این سازمان با هدف افزایش تولیدات زراعی و باغی کشور در حال اجرا است
ازی روز چهارشنبه در حاشیه همایش نخستین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران در دانشگاه رامین کاظم خاو

خوزستان در شهرستان باوی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: با اجرا و به ثمر رسیدن هر طرح تحقیقاتی کشاورزی در 
میلیون لایر عاید کشاورزان و بهره برداران این 3۰۰، ساالنه سه میلیارد و ایران و بکارگیری آن در بخش های زراعی و باغی 

 .بخش می شود
وی افزود:دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی نیز طرح های تحقیقی زیادی در بخش کشاورزی انجام می دهند که بسیاری از این 

ا افزایش دهندتحقیقات به بهره برداران کشاورزی کمک می کند تا دانش و مهارت خود ر . 
ساله ، با انجام طرح های تحقیقاتی تنها بر روی ارقام کشت جدید کشاورزی ٢۰معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: در یک دوره 

هزار میلیارد لایر عاید اقتصاد کشور و بخش کشاورزی شده است1٢۰ . 
م جدید به کشاورزان کشور معرفی می کند افزود: رق٢۰خاوازی با بیان اینکه سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ساالنه 

 .بکارگیری ارقام جدید به ویژه در بخش گندم آبی ، امنیت غذایی کشور و خودکفایی در تولید گندم افزایش داده است
 

است ٢٦نسبت سود به هزینه در اجرای هر تحقیق کشاورزی یک به  **  
اشاره به اهمیت بخش تحقیقات در توسعه بخش کشاورزی گفت: بر اساس  رییس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی با

است به  ٢٦بررسی علمی که توسط دانشگاه تهران انجام داده نسبت سود به هزینه در اجرای هر تحقیق کشاورزی در ایران یک به 
می شود لایر به اقتصاد کشور تزریق٢٦این معنی به ازای هر لایر هزینه در تحقیقات بخش کشاورزی  . 

وی با اشاره به اهمیت بخش تحقیقات در ارتقای بخش کشاورزی ایران افزود: به بخش تحقیقات کشاورزی متناسب با سایر بخش های 
 .کشور بها داده می شود و دولت با همه توان به ارتقای ضریب امنیت غذایی کمک می کند

 
 هزار مروج در خدمت بخش کشاورزی ایران 10 **

هزار مروج کشاورزی به چهار میلیون بهره بردار بخش کشاورزی 1۰تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی گفت:  رییس سازمان
 .کشور خدمات ترویجی و آموزشی کشور ارایه می کنند

نفری از مروجان بخش  3۰۰خاوازی با اشاره به تنیدگی آموزش و ترویج در بخش کشاورزی افزود: با فعال شدن یک شبکه هزار و 
وستایی ، مجموعه ای از دانش فنی و مهارتی به کشاورزان روستایی منتقل می شودر . 

 
 تسهیالت ارزان قیمت به شرکت های مشاوره ای کشاورزی **

معاون وزیر جهادکشاورزی از پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به شرکت های مشاوره ای بخش کشاورزی متشکل از دانش آموختگان 
ورزی خبر دادجوان و جویای کار کشا . 

درصد به متقاضیانی که بتوانند به ارتقای مهارتی کشاورزان کمک کنند پرداخت خواهد شد1٢وی گفت: این تسهیالت با سود  . 
به گزارش ایرنا در همایش ملی یک روزه علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران که با حضور دانش پژوهان دانشگاهی و شماری 

ر شهید مفتح دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین درشهرستان باوی برگزار شد موضوع از مسئوالن استانی در تاال
کشاورزی پایدار و مهارت محور با تکیه بر حفظ محیط زیست و جلوگیری از اتالف منابع آب و خاک در قالب سخنرانی و ارایه 

 .مقاالت مورد بحث قرار گرفت
مقاله به صورت پوستری ٢٦1مقاله برای سخنرانی و ٦1این همایش ارسال شد که از میان آنان  مقاله به دبیرخانه٤٥۰در این همایش 

 .پذیرفته شد

با مصوبه دولت به شهرستان تبدیل شد 9۰باوی پیش از این از توابع اهواز بود که سال  .  
 لینک خبر 
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  برنامه و سیاستها

ایرنا  – 13/11/1397تاریخ :   

 آبخیزداری بهترین اقدام برای جلوگیری از سیالب است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت -ایرنا  -بیرجند  خشکسالی چندین ساله سبب شده اکنون خشکسالی و سیالب  :

ان آب اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری استرا با هم داشته باشیم و بهترین اقدام برای جلوگیری از سیالب و رو . 

به گزارش ایرنا علیرضا نصرآبادی روز شنبه در نشست خبری در محل نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی 
میلیون متر مکعب روان آب در استان هدر می رود که برای جلوگیری از جاری شدن  7۰۰در بیرجند افزود: ساالنه 

نخستین سازه آبخیزداری کشور با استفاده از الستیک و ضایعات آن در خراسان جنوبی اجرا شد ۸9آب ها سال  روان .  
سازه از این طریق در استان احداث شده است گفت: این طرح ابتدا از خراسان جنوبی آغاز  1۰وی با بیان اینکه تاکنون 

ل توسعه استشد و اکنون در برخی استان ها از جمله هرمزگان در حا .  
میلیون هکتار اعالم کرد و  7.٥های آبخیزداری استان را مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی عرصه 

شده ها احداث هزار هکتار از این عرصه  3۰۰سازه متفاوت آبخیزداری در یک میلیون و  ٥۰۰هزار و  ٢گفت: تاکنون 

  .است
سازه خاکریزی در  ٥٤۸سازه پخش سیالب و  ٦3( تاکنون عملیات خاکی ۸3ستان )سال وی بیان کرد: از ابتدای تاسیس ا

  .استان انجام شده است
هکتار تراس بندی و بانکت بندی در حوزه عملیات  ٤٥۰هکتار کپه کاری و  ٢۰٤نصرآبادی افزود: همچنین سه هزار و 

سازه خشکه چینی از جمله عملیات  1٦٥تی و سازه سنگ و مال ٦٥٢سازه گابیون بندی،  31بیولوژیکی و یکهزار و 

  .سنگی انجام شده در حوزه آبخیزداری است
 ٢۰۰وی اظهار داشت: نخستین بار طرح آبخیزداری و آبخوان داری از خراسان جنوبی کلید خورد که در این زمینه مبلغ 

  .میلیون دالر از محل منابع صندوق توسعه ملی به کشور اختصاص یافت
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت 1٦سهیمه خراسان جنوبی از اعتبارات صندوق توسعه ملی را نصرآبادی  در این زمینه  :

پایان رسیده است سازه به ۸۸نقطه استان در حال اجرا بوده که تاکنون احداث  97های آبخیزداری در  سازه .  
های  میلیون تومان در عرصه ۸٤۰میلیارد و  1٥ر پروژه با اعتبا ٥٦وی اضافه کرد: همزمان با دهه فجر امسال نیز 

رسدبرداری می منابع طبیعی خراسان جنوبی به بهره  .  
 1٥مبلغ  9٦-97ها از اعتبارات گذاری ملی این طرح مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: سرمایه 

ومان استمیلیون ت ٤٤۰میلیون تومان و اعتبار استانی  ٤۰۰میلیارد و  .  
 ٤٥۰درصد از مساحت استان را اراضی بیابانی تشکیل می دهد گفت: در حال حاضر پنج میلیون و  ۸٦وی با بیان اینکه 

هزار هکتار مساحت مراتع کم تراکم بیابانی استان است ٥39هزار هکتار مساحت اراضی بیابانی و هفت میلیون و  .  
 

ران خراسان جنوبی دومین استان بیابانی ای **  
نصرآبادی اظهار داشت: سال های اخیر به لحاظ شرایط جغرافیایی در وضعیت بسیار خاصی قرار داریم و خراسان 

  .جنوبی از نظر وسعت رخساره های مناطق بیابانی دومین استان بیابانی کشور است
ود که برای مقابله با این وی گفت: خشکسالی های چندین ساله سبب شده خسارات زیادی به منابع طبیعی استان وارد ش

هزار و پنج هکتار از عرصه های بیابانی استان انجام شده است ٢٢مشکل اقداماتی از جمله نهالکاری در سطح  .  
هکتار، مدییت روان آب های سطحی  9٦هزار و  1٥٤مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی حفاظت و قرق 

هزار اصله، تولید نهال ریشه های به میزان پنج میلیون و  7٤1هال گلدانی به میزان هکتار، تولید ن 7۸۸هزار و  1٦در 

هکتار بذرکاری را از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرد ۸٦٢هزار اصله و سه هزار و  ٢93 .  
بیابانی مدیریت شده است هکتار از اراضی 9٢٥هزار و  1٤وی یادآور شد: از زمان تاسیس استان تاکنون نیز روان آب  .  
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هکتار عنوان کرد و افزود: تجهیز، نگهداری  7٢٢هزار و  ٦٢7های استان خراسان جنوبی را نصرآبادی مساحت جنگل 

های جنگلی در مساحتی با پنج هزار و  و مراقبت از پارک هکتار و  7٢۸هکتار و تولید نهال جنگلی در سه هزار و  100

هکتار از اقدامات چندسال گذشته است ٥٥٦ه فضای سبز در مساحتی با سه هزار و کاری، احیا و توسعجنگل .  
هزار رشته قنات در استان وجود دارد که با توجه به  ٦دشت بحرانی در استان خبر داد و گفت: اکنون بیش از  ٢۸وی از 

ه های اجرایی داریممحدودیت های اعتباری برای احیا و مرمت قنوات نیاز به مشارکت مردم و سایر دستگا .  
در  ٢۰17المللی خراسان جنوبی بیان کرد: پروژه ترسیب کربن سربیشه سال های بینوی با اشاره به اجرای پروژه 

المللی شناخته شده استپروژه برتر بین  1۰ها جزو ارزیابی .  
المللی هستند افزود: رای پروژه بین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه هشت استان کشور دا

در حال حاضر چهار پروژه بین المللی در استان در حال اجراست و اجرای چهار طرح دیگر در مرحله انعقاد تفاهم نامه 

  .قرار دارد
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
خبرگزاری فارس  – ۸/11/1397یخ : تار  

گذاران ها به سرمایهبرابری واگذاری شهرک ۷کشاورزی/ رشد  هزار هکتار اراضی برای شهرک ۲۷۳استعدادیابی   
های هزار هکتار اراضی کشاورزی برای ایجاد شهرک ٢73های کشاورزی گفت: مطالعه و استعدادیابی مدیرعامل شرکت شهرک

برابری دارد 7گذاران رشد ها به سرمایهواگذاری این زمین کشاورزی انجام شد و .  
های کشاورزی امروز در نشست اشرف منصوری مدیرعامل شرکت شهرکبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی

ابع آب و خاک، ایجاد وری از منگذاری، بهرههای کشاورزی انتقال فناوری، جذب سرمایهخبری با اعالم این خبر گفت: اهداف شهرک
  .اشتغال و درنهایت تأمین امنیت غذایی در کشور است

های کشاورزی تغییر نام یافت و با تصویب مجلس از شرکت مادرتخصصی به شرکت شهرک 139٢های کشاورزی در سال شهرک
پروری و توسعه دام و طیور بزیها و آهای جدیدی را با محوریت ارتقای بخش کشاورزی و بیشتر با هدف توسعه گلخانهمأموریت
دهدانجام می . 

های عظیم حوزه های کشاورزی با اشاره به اهداف و وظایف این شرکت گفت: با به کارگیری ظرفیتمدیرعامل شرکت شهرک
گیریمکشاورزی، نهایت تالش خود را برای تأمین امنیت غذایی و رفع وابستگی به کار می .  

پروری و دام و طیور، جذب ها و گیاهان دارویی، توسعه آبزیکشاورزی با هدف توسعه گلخانههای وی توسعه زیرساخت شهرک
گذاری و کارآفرینی را از وظایف اصلی این شرکت برشمردسرمایه .  

ها و لخانهآبی و بیکاری را توسعه گهای اخیر و کاهش منابع آبی، تنها راه مؤثر برای مقابله با کممنصوری با اشاره به خشکسالی سال
های کشاورزی، کوتاه کردن بروکراسی برای حضور فعال پروری دانست و اعالم کرد: تالش ما در شرکت شهرکآبزی

شودگذاران است و در صورتی که مدارک آنها آماده باشد، در یک روز مجوز به نام آنها صادر میسرمایه .  
های اقتصاد مقاومتی بوده و در توسعه آنها این شرکت در حوزه طرح هایهای کشاورزی، فعالیتبه گفته مدیرعامل شرکت شهرک

های برنامه ششم توسعه استدر راستای سیاست .  
ها به لحاظ زودرسی، امکان تولید خارج از فصل، بازارپسندی و کیفیت باالی محصول به دلیل کاهش وی توسعه روزافزون گلخانه

های اصلی این شرکت اعالم کردمهجویی در آب را از برنامصرف سموم و صرفه .  
برابر نسبت به کشت فضای آزاد است،  1۰ای یک دهم کشت فضای باز و عملکرد آن وی ادامه داد: مصرف آب در کشت گلخانه

توان حتی به روش هیدروپونیک نیز کشت انجام داد، همچنین تنظیم برنامه امکان تولید بیش از یک محصول در سال وجود دارد و می
التحصیالن دانشگاهی از های شغلی مناسب و پایدار برای متقاضیان جویای کار به ویژه فارغکشت با شرایط بازار و ایجاد فرصت

ای استهای گلخانهمزایای کشت .  
هزار هکتار  1۵ها در کشور در دولت یازدهم و افزایش سطح زیرکشت به درصدی توسعه گلخانه 73منصوری با اشاره به رشد 

ای و متراکم های گلخانههای فضای باز را به سمت کشتای ذکر کرد و گفت: باید کشتهای گلخانهاز اقدامات در زمینه کشت را
  .هدایت کنیم

میلیون گل و  ۶۰۰میلیون تن سبزی و صیفی و حدود یک میلیارد و  ٢.۶حدود  9۶ای را در سال منصوری، تولید محصوالت گلخانه
میلیون  3۰۰ای به ارزش هزار تن انواع محصوالت گلخانه ۸٢۰بیش از  9۶بریده اعالم کرد و گفت: در سال گیاه زینتی و شاخه 

ای به کشورهای مختلف صادر شده استدالر از محصوالت گلخانه .  
به سایر  ای کشورمیلیون دالر از محصوالت گلخانه 3۵۰هزار تن به ارزش  9۵۰وی ادامه داد: در نه ماهه امسال نیز بیش از 

میلیون دالر برسد ۵۰۰شود تا آخر امسال ارزش صادرات این محصول به بینی میکشورها صادر شده و پیش .  
تواند امنیت شود که میبرداری از طرح انجام میمنصوری همچنین گفت: انتقال قطعی اسناد مالکیت به نام متقاضی پس از بهره

ین کندهای کشاورزی تضمگذار را در شهرکسرمایه .  
هزار هکتار دراختیار بوده که آماده  1۵شهرک کشاورزی با بیش از  131اکنون تعداد های کشاورزی، همبه گفته مدیرعامل شهرک

گذاران در قالب فراخوان و مقررات شرکت استواگذاری به سرمایه .  
گذاران واگذار شده که نسبت به سه سرمایه های کشاورزی بههای شهرکهزار هکتار از عرصه ۴وی همچنین گفت: در سال گذشته 

برابر داشته است 7سال قبل رشد  .  
های هزار هکتار از اراضی برای ایجاد شهرک ٢73های کشاورزی با اشاره به مطالعه و استعدادیابی مدیرعامل شرکت شهرک

ای انجام خواهد شدهای آب منطقهشناسایی، گفت: تخصیص آب از طریق شرکت .  
رسدبرداری میها افتتاح و به بهرهواحد تولیدی مستقر در شهرک ٢1ین اعالم کرد: در دهه فجر امسال وی همچن .  
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هزار میلیارد  17گذاران را ضروری دانست و اعالم کرد: در یک سال گذشته بیش از منصوری، تأمین تسهیالت بانکی برای سرمایه
های گلخانه، شیالت، دام و طیور در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته در حوزهلایر پرونده تسهیالت برای اجرای واحدهای تولیدی 

میلیارد لایر نیز منجر به قرارداد شده است ۶۵۰هزار و میلیارد لایر آن مصوب و بیش از یک ۵۵۰هزار و  ۸که تاکنون حدود  .  
قفس در دریای خزر و خلیج فارس و همچنین  پروری به ویژه تولید ماهی درهای کشاورزی توسعه آبزیمدیرعامل شرکت شهرک

 3۰اکنون حدود های کشاورزی عنوان کرد و گفت: همهای دیگر شهرکپرورش میگو در سواحل آبهای شمالی و جنوبی را از فعالیت
وان جذب های ساحلی برای پرورش میگو در حال تکمیل مطالعات و فرایند مستندسازی بوده و به زودی فراخهزار هکتار از عرصه

ها انجام خواهد شدگذار از طریق رسانهسرمایه .  
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
ایرنا – ۸/11/1397تاریخ :   

 اصالح الگوی کشت نسخه نجات آب و کشاورزی
سمنان نخستین استانی است که با تدوین سند الگوی کشت، کاهش مصرف آب و سطح زیر کشت، در افزایش بهره  -ایرنا -شاهرود

 .وری بیشتر بخش کشاورزی را در برنامه دارد که تحقق آن نیازمند آموزش صحیح به کشاورزان است
هزار هکتار زمین  ٢۰۰زارش ایرنا، کشاورزی یکی از پایه های اصلی اقتصاد استان سمنان به شمار می رود، این استان حدود به گ

هزار خانواده بهره بردار به این امر وابسته است ٤٥زیر کشت محصوالت زراعی و باغی دارد و اقتصاد  .  
ی است که در طول دهه گذشته به میزان زیادی بر اقتصاد کشاورزی استان عامل ٢با این حال، تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی 

  .تاثیر گذاشته و این تاثیر روز به روز در حال افزایش است
به عقیده کارشناسان، استفاده از سامانه های نوین آبیاری و تغییر نوع کشت از جمله راهکارهای کنارآمدن با این شرایط است تا بتوان 

زان استفاده از آب و کاشت گیاهانی متناسب با اقلیم مورد نظر، بیشترین بهره وری را به دست آوردبا کمترین می .  
در این راستا در چند سال گذشته، برنامه های گوناگونی به مرحله اجرا درآمده که از جمله آن ها می توان به توسعه سامانه های 

ای کشاورزی به باغ، کشت گیاهان دارویی و محصوالت کم آب بر اشاره کردآبیاری نوین، توسعه کشت گلخانه ای، تبدیل زمین ه .  
هزار هکتار از مزرعه های استان سمنان به باغ تبدیل می شود، همچنین بر اساس برنامه ششم توسعه  ٢به این ترتیب ساالنه حدود 

ن، آمارها بیانگر افزایش کشت محصوالتی چون ساالنه هفت هکتار بر میزان کشت گلخانه ای استان افزوده می شود، عالوه بر ای
  .زعفران، گل محمدی، گیاهان دارویی و توسعه باغ هایی چون پسته است

با این حال، تدوین سند الگوی کشت سمنان به دست پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی این استان، کاری است که به تمام این 
ئی تر جهت می دهد؛ این سند به گونه ای تنظیم شده که در جای جای این استان و در برنامه ریزی ها با دقت بیشتر و به صورت جز

دشت های گوناگون، به طور مشخص می توان دریافت کاشت چه محصولی با بستر خاک، منابع آبی و دیگر شرایط محیطی متناسب 
  .است

 
 محدودیت منابع آب یکی از دالیل تدوین الگوی کشت  **

ات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به آغاز تدوین سند الگوی رئیس مرکز تحقیق
، ابراز داشت: این سند سال گذشته با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، مراکز تحقیقاتی و شرکت آب منطقه ای 9٥کشت از سال 

ری تصویب شد و مبنای کار سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفتاستاندا 11استان سمنان تدوین و در کمیسیون ماده  .  
احمد دزیانیان اضافه کرد: با توجه به وضعیت منابع آب باید به دنبال تغییر الگوی کشت بوده و گیاهان کم آب بری را جایگزین کنیم 

  .که هم مزیت اقتصادی بیشتر و هم عملکرد بیشتری در واحد سطح داشته باشند
ید بر اینکه میزان برداشت از سفره های زیرزمینی بیش از میزان ذخیره آب استان است، تصریح کرد: استان سمنان عالوه وی با تاک

دشت استان سطح آب ساالنه از  9بر کاهش نزوالت آسمانی با کاهش ذخیره آب های زیرزمینی نیز روبرو است به گونه ای که در 
سانتیمتر افت می کند 1٦۰تا  ٤۰ .  

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه بیشترین افت آب های زیرزمینی مربوط به شهر  رئیس
ِایواَنکِی است، یادآور شد: در دشت های بسطام و میامی نیز که از مراکز مهم کشاورزی استان به شمار می روند، سطح آب به 

هش می یابدسانتیمتر در سال کا ٦۰و  9٦ترتیب  .  
 

 فقدان مدیریت مصرف آب در شهر و روستا  **
فرماندار شاهرود نیز در گفت و گو با ایرنا، بر ضرورت اجرای طرح الگوی کشت تاکید کرد و افزود: نبود مدیریت صحیح در 

شهرها یکی از تبعات آن  استفاده از منابع آبی در چند سال گذشته کشاورزی را با محدودیت مواجه کرده و مهاجرت روستاییان به
  .است

جامعه شهری و  ٢محمد کرم محمدی با بیان اینکه این نوع از مهاجرت مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلفی را برای هر 
 روستایی به ارمغان می آورد، یادآور شد: اگر الگوی کشت با آموزش به کشاورزان و بهره برداران انجام شده و مورد توجه قرار

  .گیرد می توان از بسیاری از این مسائل جلوگیری کرد
وی به کمبود منابع آب در شهرستان شاهرود هم اشاره ای داشت و گفت: این شهرستان به هیچ منبع آب جاری متصل نیست و باید در 

ز روش هایی همچون تولید ابتدا تأمین آب آشامیدنی مردم و سپس کشاورزی مورد توجه قرار گیرد، بنابراین باید به استفاده ا
  .محصوالت گلخانه ای و یا کم آب بر روی آورد
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 ارتباط مستقیم الگوی کشت با معیشت روستاییان  **

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان با تاکید بر لزوم پایش ساالنه طرح الگوی کشت، تصریح 
به شرایط اقلیمی و آب و هوایی، وضعیت کشت و نیاز کشور و نیز برنامه های کالن کشوری،  کرد: این سند باید هر سال با توجه

  .بازنگری و به روز شود
دزیانیان، مسائل اقتصادی و اجتماعی طرح الگوی کشت را بسیار مهم دانست و یادآور شد: بر اساس این الگو در برخی از دشت 

ر کند و اگر هم زمان محصول جایگزین کشت نشود ممکن است معیشت مردم را به های استان سمنان باید محصوالت زراعی تغیی
  .خطر بیندازد

دزیانیان، برخی اقدامات دولت مانند توسعه گردشگری در روستاها را در کنار رعایت الگوی کشت برای اقتصاد اهالی آن مناطق 
مواجه هستند می توان گردشگری را به جای کشاورزی وارد مفید برشمرد و اظهار داشت: در مناطقی که با محدودیت منابع آبی 

  .اقتصاد خانوار کرد و از سوی دیگر فرآوری محصوالت نیز می تواند بسیار پرسود باشد
 

 آموزش، نخستین اصل در اجرای طرح الگوی کشت  **
به بهره برداران استبه گفته دبیر اجرایی خانه کشاورز استان سمنان مهمترین اصل در سند الگوی کشت، آموزش  .  

محمد حسین خنکال با بیان اینکه در اجرای این طرح کشاورز باید از میزان آب در دسترس و نیز میزان استفاده آب محصول مورد 
اجرای آن باید با طرح نصب کنتورهای هوشمند همخوانی داشته باشد چرا که یکی از مشکالت  :نظر اطالع داشته باشد، افزود

ه ویژه در شرق استان سمنان خاموش کردن کنتورها و یا کم کردن میزان حجم آب در دسترس کشاورز از سوی متولی کشاورزان ب
  .امور آب منطقه است

 
 گونه های جایگزین به کشاورزان معرفی می شود  **

وص رعایت الگوی کشت رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان گفت: آموزش به روستاییان در خص
  .و نیز دیگر مشاغل روستایی از طریق این مرکز انجام می شود

دزیانیان گفت: برای نمونه اگر در جایی اعالم می کنیم که نباید گندم کاشته شود، به جای آن به کشاورزان گیاهان دارویی را معرفی 
  .می کنیم که کم آب بر بوده و مزیت اقتصادی زیادی دارند

افه کرد: سمنان نخستین استان کشور بود که الگوی کشت را تدوین و ارائه کرد و به همین دلیل از سوی وزارت جهاد وی اض
  .کشاورزی مورد تشویق قرار گرفت

دزیانیان بر ضرورت آموزش به کشاورزان و بهره برداران و اطالع رسانی درخصوص رعایت طرح الگوی کشت تأکید کرد و 
اجرای این طرح، اعطای تسهیالت به کشاورزانی که الگوی داده شده را رعایت کنند تعلق می گیردگفت: در گام نخست  .  

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان ادامه داد: در گام بعدی قرار است با کمک استانداری و 
اجرایی این برنامه مورد بررسی قرار گیرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، راه حل ها و ضمانت های .  

 
 کاهش سطح زیر کشت، نتیجه اجرای الگوی کشت  **

 1۰رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه با رعایت الگوی کشت در یک بازه زمانی 
ود: این در حالی است که سطح زیر کشت نیز با کاهش رو به درصد از مصرف آب در بخش کشاورزی کاسته می شود، افز 3۰ساله 

  .رو می شود اما از سوی دیگرعملکرد افزایش می یابد
درصدی  1٢هکتار است یعنی کاهش  1٢9هکتار و میزان پیشنهادی ما  1٤٦دزیانیان ادامه داد: سطح زیر کشت کنونی استان سمنان 

  .در برنامه پیش بینی شده است
هزار تن محصول تولید می کند، اضافه کرد: با رعایت الگوی کشت این میزان  1۸٤ینکه این استان ساالنه یک میلیون و وی با بیان ا

هزار تن می رسد ٥٢۰درصدی به یک میلیون و  ٢7با رشد  .  
درصد کاهش به  31میلیون متر مکعب در سال با  931دزیانیان یادآور شد: درنهایت مصرف آب در بخش کشاوری استان سمنان از 

میلیون متر مکعب می رسد ٦٥٤ .  
به گزارش ایرنا، با گذشت یک سال از ارائه الگوی کشت دشت های استان سمنان و از آن جایی که در گام نخست این طرح از هیچ 

ا هنوز با معیارهای گونه ضمانت اجرایی برخوردار نیست باید منتظر ماند و دید آیا در کوتاه مدت توانسته به موفقیت دست یابد و ی
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  .پیش بینی شده فاصله دارد

  .در این میان مهمترین موضوع آموزش، اطالع رسانی و فرهنگ سازی در بین کشاورزان است
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
اری فارس خبرگز – 13/11/1397تاریخ :   

ای به کشور رخداد تراریخته ۲۲کنیم که کاله سرمان نرود/ جلوگیری از ورود روی تراریخته کار می  
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: تحقیقات و افزایش دانش ما در زمینه تراریخته برای این است که از 

ایم از ای در کشور وجود ندارد و توانستهگرنه اجازه تولید هیچ محصول تراریختها کشورهای دیگر عقب نمانیم و کاله سرمان نرود،
ای به کشور جلوگیری کنیمرخداد تراریخته ٢٢ورود  .  

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاظم خاوازی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در 
رود میلیارد نفر فراتر می 9جمعیت جهان از  ٢۰۴۰رنگار فارس که فائو اعالم کرده است تا سال نشست خبری در پاسخ به سؤال خب

درصد امنیت غذایی جهان وابسته به تحقیقات خواهد بود، آیا اقدامات تحقیقی شما در این کافی است؟ و راهکار شما برای دو  9۰و 
شود تا به الت تراریخته چیست، گفت: در همه کشورها تالش میتهدید جدی امنیت غذایی یعنی تغییرات آب و هوایی و محصو

های تراریخته هم یکی از آنها است صورت پنهان یا آشکار از همه کارهای تحقیقی باخبر بوده و به آن مسلط شوند و تسلط به تکنیکی
  .که باید در این مسیر هوشیار باشیم و از آن عقب نمانیم

و ترویج کشاورزی اعالم کرد: ما افرادی را داریم که در بخش تحقیقات کامال مسلط به مسائل رئیس سازمان تحقیقات، آموزش 
گیرندتراریخته هستند و اگر قرار است واردات محصوالت تراریخته انجام شود که به ضرر جامعه باشد، جلوی آن را می . 

د داشته باشیم و آنقدر در این زمینه دانش داشته باشیم که افتاد، ورورویکرد ما این است در جایی که واردات اتفاق می» وی گفت:
  «.کاله سرمان نرود

با کمک متخصصان و کارشناسان، توانستیم  رخداد در حوزه محصوالت تراریخته وجود دارد، ادامه داد: ٢۰۰خاوازی با بیان اینکه 
ای به کشور ممانعت کنیمرخداد تراریخته ٢٢از ورود  .  

ساز باشد یا نه، گفت: در حال حاضر مواردی غیر از تراریخته هم وجود تواند مشکلآیا محصوالت تراریخته می وی درباره اینکه
تواند مثال اگر کود و سموم شیمیایی به موقع استفاده نشود، میساز باشد،تواند برای مای مشکلشود و میدارد که در کشور استفاده می

کارشناسان و متخصصان ما کامال شرایط را زیر نظر دارند اما در عین حال ضرر داشته باشد، .  
شود، گفتای در داخل کشور کشت نمیوی با بیان اینکه هیچ محصول تراریخته تنها پنبه تراریخته را اخیراً سازمان محیط زیست و  :

یا نبودن روغن حاصل از پنبه را هم تأیید  ایم و قرار است آنها ضررده بودنوزارت بهداشت تأیید کرده و ما هنوز آن را تأیید نکرده
  .کنند و پس از آن تازه باید این محصول در کمیته رقم تأیید شود

شود، گفتخاوازی در پاسخ به اینکه پس چرا این همه محصوالت تراریخته وارد کشور می توانستیم محصوالت اگر ما می :

لید کنیم و یا از جای دیگری وارد کنیم، قطعا این محصوالت تراریخته را وارد کنیم خودمان در داخل توای را که وارد میتراریخته
شود مجبور به واردات تراریخته هستیمکردیم، اما در حال حاضر چون این محصوالت در داخل تولید نمینمی .  

برید کارمند ما است و حتی میرئیس تات در پاسخ به اینکه چرا برخی به دنبال محصول تراریخته هستند، گفت: کسی که اسمش را 
 .ایشان و نه هر کس دیگری از ما مجوز کشت تراریخته نگرفته است

گفت  رئیس سازمان تات در پاسخ به سوال فارس درباره اینکه آیا شتاب علمی و تحقیقی کشور برای تامین امنیت غذایی کافی است، : 
کارهای تحقیقی  که این است ما مشکل ما ایناورزان کشور داریم ای کشاسال خوراک علمی و تحقیقی بر 1۰اندازه  حال حاضر به در

۵۰ سوادی و سن باالتر ازسوادی، بیدالیل کم د و متأسفانه آنها بهکار گرفته شو مزارع توسط کشاورزان به و علمی باید در سال  
کنندپذیرش کارهای تحقیقی مقاومت می داشتن در . 

ه دزعفران رعایت کر پاشی درا دو مولفه وزن بذر و دو بار محلولخاوازی با بیان تاثیر کارهای تحقیقی تصریح کرد: افرادی که تنه
کیلوگرم در 3۵هکتار  کیلوگرم در ۶جای  دند، بهبو  .هکتار زعفران خشک تولید کردند 

ادامه داد وی و توسعه  ه استدایم. مثال کشت چغندر پاییزه توسعه پیدا کردهاب و هوایی هم اقدامات خوبی انجام دبرابر تغییرات آ در :

یک سوم تا یک ششم برساند به رف بذر را . 
زمین  در طوری که ابتدا ریشه لخت آن کنیم بهدستاورد جدیدی درباره چغندر قند استفاده می از :رئیس سازمان تات همچنین ادامه داد

هستیم آالت یا واردات آنمنتظر ساخت ماشین اجرای آن د و درشوزمین اصلی منتقل می یک مرحله رشد به د و پس ازشوکشت می . 
هایی را در دست اجرا داریم که با برد و ما هم پروژهآب و هوایی کشور ما را به سمت گرم شدن و شرایط سخت پیش می تغییرات

این شرایط سخت مقابله کنیم، از جمله اینکه طرحی را به مجلس پیشنهاد دادیم که اگر با آن موافقت شود، طی پنج سال مشکل علوفه 
نداشته باشیم کشور برطرف شود و نیاز به واردات . 
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ای پس از برداشت برنج به عنوان کشت دوم خواهد بود و این خاوازی ادامه داد: اقدامات ما درباره تأمین علوفه، کشت چغندر علوفه
1۰۰پروژه را آزمایشی اجرا کردیم و حداقل  دهد. اقدام بعدی، تولید علوفه از جلبک و تولید علوفه از هزار تن در هکتار علوفه می 

های نیشکر در استان خوزستان و نیز کشت خارشتر استشاخهسر .  
به گزارش فارس، در تأثیر تغییرات اقلیم و آب و هوایی در کشور ما دو نظر وجود دارد، برخی معتقدند این تغییرات آب و هوایی که 

ند که تغییرات آب و هوایی ایران برد و برخی دیگر بر این باورهای سخت میدر پیش است کشور را در خشکسالی بیشتر و بحران
تر خواهد کرد و کشور وارد ترسالی خواهد شدرا پرباران .  

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
خبرگزاری فارس  – 1٤/11/1397تاریخ :   

شوند های بانک کشاورزی واگذار میزایی روستایی/ شرکتهزار شغل با تسهیالت اشتغال ۶۸ایجاد   
ورزی در اختیار از محل تسهیالت طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری که بانک کشا :مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

اشتغال جدید ایجاد شده است 3۰۸هزار و  ۶۸متقاضیان قرار دارد  .  
هللا خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی امروز در نشست خبری اعالم کرد: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روح

هزار و  ۶۸در اختیار متقاضیان قرار دارد  از محل تسهیالت طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری که بانک کشاورزی
اشتغال جدید ایجاد شده است 3۰۸ . 

میلیارد لایر تسهیالت داده شده است. طرح توسعه  ۵97هزار و  3۸طرح به مبلغ  7۵۵هزار و  ٢۶خدارحمی گفت: تاکنون به 
شود که بانک کشاورزی ملی اجرایی می اشتغال پایدار روستایی و عشایری با اختصاص یک و نیم میلیارد دالر از صندوق توسعه

 .یکی از عامالن اجرایی است
هزار میلیارد تومان در اختیار بانک  3و نیم میلیارد دالر اختصاص یافته پس از تبدیل به لایر طی دو قسط به مبلغ  3وی افزود: 

 .کشاورزی قرار گرفت
جمهور ها اعتراض دارند و آقای روحانی رئیسدن شعبات بانکمدیرعامل بانک کشاورزی همچنین در ادامه گفت: برخی به زیاد بو

هم اخیرا انتقاد کرده بود و حرف ایشان هم به جا است.واقعیت این است که زمانی نیاز بود تا شعبات بانک مرکزی اضافه شود، اما 
های الکترونیکی نقل و انتقال پول باید این شعبات حذف شوداندازی سیستماکنون با راه . 

شعبه بانک کشاورزی ادغام یا  7۰ها در دستور کار بانک کشاورزی است و تاکنون برنامه کاهش شعبات بانکگفت:  دارحمیخ
 .تعطیل شده است

ها فراگیر و جهانی است، گفت: بانک کشاورزی هم از اول نیمه امسال حتی پرداخت تسهیالت را وی با بیان اینکه کاهش شعب بانک
ردالکترونیکی خواهد ک . 

و از نظر دارایی  1۶شرکت برتر در جایگاه  ۵۰۰مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در حال حاضر جایگاه بانک کشاورزی بین 
قرار گرفته است ۴جایگاه  . 

 تمرکز پرداخت تسهیالت بر پرورش میگو، خاویار، مکانیزاسیون کشاورزی و برداشت مکانیزه برنج *
های بسیار خوبی سازی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: حمایتکشاورزی درباره ظرفیتدر ادامه به اقدامات بانک  خدارحمی

 .از تولید میگو انجام شده که این بخش را بسیار تقویت کرده و تولید میگو در کشور بسیار افزایش یافته است
های انجام گذاریرو به انقراض بود با سرمایههای خاویاری انجام شده و این نوع ماهی که های بسیار خوبی از ماهیوی گفت: حمایت

  .شده تولید بسیار مناسبی انجام شده و امیدواریم در حد انبوه صادر کنیم
مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین توسعه گلخانه و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و برداشت مکانیزه برنج را از اقدامات دیگر 

خش مطرح کردسازی برای ببانک کشاورزی در ظرفیت . 
هزار میلیارد لایر  19٥هزار میلیارد لایر رسیده و  ٢۰ها بسیار مطلوب است و طی سال جاری به خدارحمی، وضعیت سپرده به گفته

  .منابع جدید تجهیز شده است
لایر افزایش  میلیارد ٢۸۰هزار و  333درصد افزایش نسبت به سال گذشته به  17.3به گفته وی، تسهیالت پرداختی هم امسال با 

  .یافته است
های زیاد در اصول مطالبات با مشکالت جدی مواجه است اگر رغم تالشمدیرعامل بانک کشاورزی همچنین گفت که این بانک علی

درصد رشد یافته اما همچنان معوقات این بانک زیاد است 1۰.٥درصد وصول مطالبات  چه .  
ای نکردوی به رقم معوقات اشاره . 

دیدههای کشاورزان خسارتهزار میلیارد تومان برای امهال وام ٢تخصیص  *  
اشاره کرد و گفت« دیدهبدهی کشاورزان خسارت امهال»همچنین به اجرای مصوبه اخیر  خدارحمی هزار فقره وام کوچک تا  530 :

مانیمها هم منتظر اعتبار میشود و برای بقیه وامبدهی انجام می امهال آخر امسال عملیات .  
بدهی کشاورزان خسارت دیده اختصاص داده است و  امهال هزار میلیارد تومان دولت برای ٢مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: 

مانیمها منتظر اعتبار میبقیه وام امهال برای . 
امهال بدهی  ای آماده کردیم و برایهمچنین تصریح کرد: برای سایر کشاورزانی که مشمول این مصوبه نیستند نیز بسته خدارحمی

ایم که در صورت موافقت اجرایی خواهد شدآنها ارسال کرده . 
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میلیارد  37٢9درصد رشد داشته و به ارزش  ۸1ها وی از واگذاری امالک مازاد بانک خبر داد و گفت: تا پایان آذر ماه این واگذاری
 .لایر امالک مازاد بانک را واگذار کردیم

شوندمیهای بانک کشاورزی واگذار شرکت *  
اند، کنند و از بانکداری خارج شدهداری میها خودشان بنگاهشود بانکها که گفته میدر ادامه با اشاره به برخی صحبت خدارحمی

ها را خریداری کنندها مجبور هستند برای تسویه مطالبات خود شرکتگفت: در برخی مواقع بانک . 
ایم. کشت و صنعت نیشکر های تحت اختیار خود را به فروش گذاشتهضر ما شرکتمدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد: در حال حا

میلیارد تومان قیمت خورده است ٢٤3ها است که آب، ماهی کارون و شهداب از جمله این شرکتمیان . 
، با واگذاری وی ادامه داد: کشت و صنعت کارون را هم برای فروش در دستور کار داریم و قرار است از طریق بورس بفروشیم

داری بدهدتواند به بانک کشاورزی انتساب بنگاهاینها دیگر کسی نمی . 
 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971114000334/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      7139همن اهم اخبار کشاورزی هفته دوم ب 

 

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

سیاستها  برنامه و  
ایرنا  – 9/11/1397تاریخ:  

میلیون هکتار اجرا شده است ۱۱پروژه های آبخیزداری در   
میلیون هکتار  ٢7معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به انجام مطالعه در حدود  -ایرنا  -انزلی 

میلیون هکتار باقی مانده است 1٥ن هکتار اجرا شده و بیش از میلیو 11حوزه آبخیز کشور گفت: پروژه های آبخیزداری در  . 

به گزارش ایرنا خلیل آقایی روز سه شنبه پس از کارگاه ملی آموزش نقش مشارکت مردمی در اجرای پروژه های منابع 
ون میلی ٢۰۰طبیعی و آبخیزداری در انزلی در جمع خبرنگاران بیان داشت: مهمترین موضوع در سال جاری تخصیص 

میلیارد تومان 7۰۰دالر اعتبار برای پروژه های آبخیزداری بود که با توجه دولت و مساعدت مجلس شورای اسالمی، 

 .اعتبار جذب شد
میلیون هکتار آبخیزداری باید انجام شود یعنی هر 1۰وی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس تا پایان برنامه ششم توسعه، 

این کار، ساالنه دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز استسال دو میلیون هکتار که برای  . 
حوزه آبخیز ،  ٦٥۰شهرستان و  3٥۰از ابتدای امسال تاکنون در  :رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود

صد درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده و در صورت جذب مابقی اعتبار تا پایان امسال،  ۸٥پروژه های آبخیزداری با 

 .درصد پروژه ها انجام می شود
میلیارد تومان اعتبار از محل ردیف های عمومی توسط دولت در قالب الیحه ای به ٥۰۰به گفته آقایی، برای سال آینده 

 .مجلس شورای اسالمی درخواست شده که امیدواریم تخصیص یابد تا بتوانیم فعالیت گسترده ای داشته باشیم
داری را عالوه بر جلوگیری از بروز سیل در زمان بارندگی، زمینه ساز هدایت و استفاده وی اجرای پروژه های آبخیز

بهینه از آب دانست و افزود: در انجام وظایف خود نیاز به مشارکت ، همراهی و همکاری مردم به عنوان صاحبان اصلی 

 .عرصه های طبیعی داریم
ئمی در راستای استفاده از تشکل ها و جوامع محلی، کمیسیون قانون احکام دا ٢9آقایی اضافه کرد: طبق بند ب ماده 

 .زیربنایی دولت آیین نامه اجرایی آن را تصویب کرده که در روزهای آینده در دستور کار قرار می گیرد
وی یکی از وظایف سازمان جنگل ها را عالوه بر حفظ و صیانت، غنی سازی و توسعه جنگل های نابود شده ذکر و 

هزار هکتار کاشت جنگل انجام شد که در صورت تخصیص اعتبار برای سال آینده نیز  ٢٥کرد: طی امسال، خاطرنشان 

 .همین مقدار کاشت جنگل در دستور کار است
 لینک خبر
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 برنج
 خبرنگاران جوان  – 13/11/1397تاریخ : 

  درصدی قیمت برنج خارجی در بازار/ نوسان خاصی در بازار اقالم اساسی نخواهیم داشت ۱۵کاهش 
های اخیر در بازار خبر دادندی نسبت به ماهدرصدی قیمت برنج پاکستانی و ه 1۵آقاطاهر از کاهش  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

های درصدی قیمت برنج خارجی در بازار خبر داد و گفت: با توجه به آنکه امسال نسبت به سال 1۵، از کاهش گاران جوانخبرن
های گمرک به روی واردات این محصول باز شد، بنابراین قیمت برنج گذشته یک ماه زودتر از موعد، ثبت سفارش برنج آغاز و در

هش یافته استدرصد در بازار کا 1۵هندی و پاکستانی  . 
درصدی برنج ایرانی در بازار موجب  ۶تا  ۵وی با اشاره به اینکه رکود سنگینی بر بازار برنج ایرانی حاکم است، افزود: افزایش 

 .شده است تا تقاضای چندانی در بازار وجود نداشته باشد
شود که مشکل خاصی در بحث ابد، پیش بینی میتومانی به واردات برنج همچنان ادامه ی ۴٢۰۰به گفته آقاطاهر، اگر اختصاص ارز 

 .قیمت برنج خارجی در ایام پایانی سال اتفاق نیفتد
درصدی قیمت برخی اقالم حبوبات در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت  ۶تا  ۵رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش 

بانوساناتی در بازار روبرو شده استبرخی اقالم همچون لوبیا چیتی و لوبیا قرمز در بازار  . 
درصدی نرخ برنج خارجی در بازار ٢۰کمبودی در توزیع اقالم اساسی وجود ندارد/ کاهش  :بیشتر بخوانید  

درصدی در بازار روبرو  ۵وی با اشاره به دیگر تحوالت بازار مواد غذایی بیان کرد: قیمت قند و شکر به دالیل نامعلوم با افزایش 
 .شده است

ها خبر داد و گفت: این درحالی است که قیمت رب گوجه درصدی قیمت رب گوجه فرنگی در عمده فروشی ۵تا  ۴آقاطاهر از کاهش 
ها هیچ تفاوتی نسبت به قبل نداشته استدر خرده فروشی . 

ته در حوزه روغن داشتیم، این مقام مسئول درباره آخرین تحوالت بازار روغن اظهار کرد: بعد از کمبودی که در یک ماه و نیم گذش
هم اکنون این مشکل در بازار عمده فروشی و خرده فروشی مرتفع شده است و تنها فعاالن به سبب اختالف ناچیز قیمت کارخانه تا 

هایی دارندمصرف کننده گالیه . 
که نوسان خاصی در بازار روغن  شودهای روغنی و روغن خام کمبودی نداشته باشیم، پیش بینی میبه گفته وی، اگر در واردات دانه

افتددر ایام پایانی سال اتفاق نمی . 
شود که تنش رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان تصریح کرد: با استمرار روند کنونی در بازار مواد غذایی پیش بینی می

 .خاصی در بازار مواد غذایی در ایام پایانی سال اتفاق نخواهد افتاد
 

  لینک خبر
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 تخم مرغ

ایرنا  – 11/11/1397تاریخ :  

یران آغاز شدمیلیون عدد تخم مرغ از جمهوری آذربایجان به ا ۵۰صادرات   
میلیون عدد تخم  ٥۰نعمت باباشف رییس واحد مرغداری ' حاجی قابول ' جمهوری آذربایجان گفت: این واحد تولیدی  –ایرنا  –باکو 

 . مرغ به جمهوری اسالمی ایران صادر خواهد کرد
ه ایران امضا شده و در چارچوب به گزارش روز جمعه خبرگزاری رسمی ' آذرتاج ' ، باباشف افزود: قرارداد صادرات تخم مرغ ب

میلیون تخم مرغ صادر شد 1.۸این قرارداد هفته گذشته  .  
میلیون عدد مرغ برای فروش تولید  3۰۰تن گوشت مرغ و  ٢۰۰هزار و  2به گفته وی ، در سال گذشته میالدی در این واحد تولیدی 

میلیون آن به خارج از کشور صادر شده است 1٥شده است که   .  
هزار مرغ مادر به گرجستان صادر شد، افزود 1٥اشاره به اینکه در سال گذشته همچنین  وی با این واحد مرغداری مجهز با  :

  . تجهیزات مدرن است و به یک مجموعه تولیدی بزرگ در منطقه تبدیل شده است
ر هستند و این واحد تولیدی متشکل نفر مشغول به کا ٦۰۰این فعال اقتصادی اظهار داشت : در حال حاضر در این واحد مرغداری 

میلیون عدد تخم مرغ ، انبار غله با ظرفیت  1از بخش انکوباتور با ظرفیت   ٤٥هزار تن ، واحد های فرعی تولید خوراک دام  100

  . تن در یک ساعت می باشد
م را برای تولید محصول با کیفیت و باباشف افزود: به کار گیری فن آوری های روز و اتوماتیک شدن کامل فرایند تولید شرایط الز

  . قابل رقابت را فراهم کرده است

 . وی افزود: برنامه ریزی کردیم در سال جاری نیز قراردادهای جدید فروش و صادرات محصوالت به خارج از کشور را منعقد کنیم

 لینک خبر
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 تولیدات باغی
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 ولیدات زراعی ت

 ایرنا  – 9/11/1397تاریخ : 

هکتار از اراضی تهران با آب های نامتعارف کشت می شود هزار ۳۲  
ارد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه استفاده از آب های نامتعارف در اراضی این استان وجود د -ایرنا-تهران

هزار هکتار از اراضی کشاورزی با این نوع آب و برای محصوالت غالت و علوفه دامی کشت می شود 3٢گفت:  . 

به گزارش خبرنگار ایرنا، کریم ذوالفقاری روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه متولی 
رنج، سبزی و صیفی در جنوب تهران با آب های آلوده هدایت آب های نامتعارف وزارت نیرو است افزود: در گذشته ب

 .کشت می شد که در زمان حاضر هیچ اراضی محصول خوراکی در استان تهران با آب های نامتعارف کشت نمی شود
وی تصریح کرد: بدلیل کمبود آب، کشت برنج در استان تهران انجام نمی شود و تمامی اراضی سبزی و صیفی با آب های 

می شودسالم کشت  . 
 17هزار هکتار در شهرستان ری، و حدود  1٥رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: در زمان حاضر 

هزار هکتار در اراضی شهرستان های پاکدشت و قرچک محصوالت غالت و علوفه دامی که برای مردم خطرساز نیست 

 .با آب های نامتعارف کشت می شود
یل کمبود آب، کشت برنج را در اراضی جنوبی تهران متوقف کردیم؛ خاطرنشان کرد: زراعت چوب وی با بیان اینکه بدل

هکتار از اراضی کشاورزی جنوب تهران به  ٤۰را جایگزین کشت برنج کردیم که با همکاری کشاورزان در زمان کنونی 

 .زراعت چوب اختصاص یافته است
 

شدساخت و ساز غیرمجاز تخریب  7٦۰یک هزار و  **  
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه خط قرمز این سازمان حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از 

مورد که اقدام به تغییر کاربری، ساخت و ساز غیرمجازدر اراضی  7٦۰تغییر کاربری است، گفت: امسال یک هزار و 

 .کشاورزی کرده بودند را تخریب کردیم
این اراضی ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دماوند بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با به گفته وی عمده 

 .هرگونه دست درازی به اراضی کشاورزی و توقف تولید محصوالت کشاورزی برخورد قاطع می کند
 

 درصد واحدهای تولیدی و خدماتی تعطیل است 8 **
هزار واحد خدماتی و تولیدی بخش کشاورزی در این  1٥اشاره به اینکه  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با
درصد با کمتر از یک هزار واحد تولیدی و خدماتی از جمله مرغداری و  ۸استان فعال است گفت: در زمان حاضر حدود 

 .سردخانه ها تعطیل است
 

 درصد محصوالت مصرفی در داخل تولید می شود 90 **
یت غذایی مهمترین هدف وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران وی با بیان اینکه امن

درصد محصوالتی که مصرفی می کنیم در داخل کشور تولید می شود 9۰است خاطرنشان کرد:  . 
ک درصد گوشت مصرفی را از طریق واردات جبران می کنیم و همچنین مقداری روغن و ی ٢۰ذوالفقاری یادآور شد: 

 .سری میوه های گرمسیری که به میوه های الکچری معروف است از طریق واردات تامین می کنیم
 

 طرح کشاورزی در استان تهران افتتاح می شود 108 **
 1۰۸رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه به طرح های قابل افتتاح در دهه فجر اشاره کرد و افزود: 

میلیارد تومان در  ٢13بر  طرح با اعتباری بالغ  .شهرستان استان تهران مورد بهره برداری قرار می گیرد 16
نفر شغل ایجاد می شود ۸٤٢هزار و  ۸وی تاکید کرد: با افتتاح این پروژه ها برای  . 
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ش آب و طرح به بخ ٥٢میلیارد لایر سرمایه گذاری شده و همچنین  1۰طرح قابل افتتاح بیش از  9ذوالفقاری ادامه داد: 
 ٢٤طرح به بخش تولیدات دامی و همچنین  ٤طرح به بخش صنایع تبدیلی،  ٦طرح به بخش تولیدات گیاهی،  ٢٢خاک، 

 .طرح به بخش شیالت، عشایری و منابع طبیعی اختصاص دارد
ردوی مهمترین طرح های قابل افتتاح را به احداث گلخانه و کانال و همچنین احداث مجتمع های دامداری اشاره ک . 

 
درصد رشد داشت ٤۰۰میزان تولیدات بخش کشاورزی استان تهران  **  

 ٥7ساله این سازمان پرداخت و گفت: در سال  ٤۰رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه به فعالیت های 
میلیون تن  ٥.7 سال به ٤۰تن بود که این میزان پس از  ٤۰۰میزان تولیدات بخش کشاورزی استان تهران یک میلیون و 

 .رسیده و همچنین از نظر کیفیت محصوالتی که اکنون تولید می شود قابل مقایسه با سال های اول انقالب نیست
درصد رشد داشته است ٤۰۰سال از انقالب اسالمی  ٤۰به گفته وی، میزان تولیدات بخش کشاورزی استان تهران در این  . 

بخش کشاورزی،  3هزار هکتار است که به  3٦۰ان تهران یک میلیون و ذوالفقاری تصریح کرد: وسعت سرزمینی است

 .هزار هکتار به اراضی کشاورزی اختصاص دارد 187منابع طبیعی و اراضی مسکونی اختصاص دارد که از این میزان 
ن تهران استا :وی تولیدات محصوالت کشاورزی در استان تهران با توجه به میزان اراضی یک رکورد اعالم کرد و گفت

برابر استان کردستان و همچنین یک میلیون تن بیشتر  ٢بیشتر از استان آذربایجان غربی محصول تولید می کند و همچنین 

 .از استان اردبیل محصول تولید می کنیم
میلیون تن محصوالت کشاورزی  ٥.7به گفته ذوالفقاری، از کل  هزار تن به محصوالت زراعی  1۰۰میلیون و  3

تن است اما در استان تهران به  7.٤ارد و این نشان می دهد که میانگین عملکرد به ازای هر هکتار در کشور اختصاص د

تن در هر هکتار است ٢1لحاظ استفاده از تکنولوژی و تجهیزات مدرن کشاورزی  . 
یدی کشور درصد کل تخم مرغ های تول 1۸درصد سبزی و صیفی، و همچنین  3۰درصد قارچ،  ٢٥وی خاطرنشان کرد: 

 .در استان تهران تولید می شود
درصد ماهیان زینتی،  13درصد کل گل های شاخه بریده،  ٥3رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران یادآور شد: 

درصد ذرت علوفه ای کل کشور در استان تهران تولید می شود 1٥درصد شیر، و همچنین 17 . 
 

زی به سیستم نوین آبیاری مجهز شدهزار هکتار از اراضی کشاور ٦۰بیش از  **  
میلی متر است  ٢٢۰ذوالفقاری با بیان اینکه استان تهران در منطقه نیمه خشک تا خشک است و میانگین بارش بارندگی 

گفت: برای مقابله با کم آبی طرح توسعه سیستم های نوین آبیاری را در اراضی کشاورزی توسعه دادیم و در زمان حاضر 

ر هکتار به این سیستم مجهز شده و مقام اول کشوری را در تجهیز سیستم نوین آبیاری داریمهزا ٦۰بیش از  . 
 

 درصد آب استان تهران به بخش کشاورزی اختصاص دارد 43 **
درصد آب موجود به بخش  9۰تا  7۰به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، در تمامی استان های کشور 

درصد است که این میزان کمترین عدد در کل استان های  ٤3د که این میزان در استان تهران کشاورزی اختصاص دار

 .کشور محسوب می شود
هزار هکتار گلخانه احداث شده که از این  12وی همچنین در بخش احداث گلخانه در استان تهران نیز گفت: در کل کشور 

هکتار معادل  ٥۰۰هزار و  3میزان  های کشور در استان تهران احداث شده است که این می تواند درصد کل گلخانه  30

 .یک رکورد باشد
برابر فضای باز است و همچنین در هر هکتار  1۰ذوالفقاری یادآور شد: میزان تولید محصوالت کشاورزی در گلخانه ها 

نفر مشغول کار می شوند ٦تا  ٥از فضای گلخانه ای  . 
هکتار از اراضی  ٢۸دارویی در اراضی کشاورزی استان تهران نیز گفت: امسال وی همچنین درباره توسعه کشت گیاهان 

هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران به کشت  1٢7به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته و همچنین در مجموع 

 .گیاهان دارویی اختصاص دارد
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 میزان دام های تولیدی عشایر کاهش نیافته است **
د کشاورزی استان تهران همچنین تولیدات جامعه عشایری را برای استان تهران مهم و ضروری اعالم رئیس سازمان جها

کرد و گفت: طبق آمار میزان دام تولید شده عشایر در استان کاهش نیافته و طبق این آمار می توان نتیجه گرفت که جامعه 

دعشایری در بخش تولیدات دامی و سایر محصوالت فعال و پویا هستن . 
  لینک خبر
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 تولیدات زراعی 
 خبرنگاران جوان  – 11/11/1397تاریخ : 

های بعد از برابری سیب زمینی در سال ۷میلیون تن انواع محصوالت سبزی و صیفی در کشور/ تولید  ۲۵تولید ساالنه 

 انقالب
میلیون تن انواع محصوالت سبزی و صیفی همچون کلم، کاهو، سبزیجات، هویج، سیب زمینی و  ٢۵یک مقام مسئول گفت: ساالنه 

شودگوجه فرنگی در کشور تولید می . 
ین اصغری مدیرکل دفتر محصوالت علوفه و جالیزی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با حس

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار در کشور را  سطح زیرکشت کنونی سبزی و صیفی ،نگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا 

میلیون تن انواع محصوالت سبزی و صیفی همچون کلم، کاهو، سبزیجات، هویج،  ٢۵هزار هکتار اعالم کرد و افزود: ساالنه  ۸۰۰
خانوار استشود که این امر نشان دهنده تنوع غذایی باالی این بخش برای سیب زمینی، گوجه فرنگی و... در کشور تولید می . 
های هدف صادر شد، میلیون دالر به بازار 991با ارزش بالغ بر  سبزی و صیفی وی افزود: سال گذشته، سه میلیون تن کاال در حوزه

 .در حالیکه قبل از انقالب صادراتی در این بخش نداشتیم و تنها میزان تولید در حد مصرف داخل بود
 ۵7هزار هکتار اعالم کرد و گفت: در سال  ۵۸حدود  ۵7را در سال  و پیاز دو محصول سیب زمینی اصغری سطح زیر کشت

تن در هکتار بود در حالیکه سال گذشته سطح زیر کشت سیب  1٢.۸هزارتن و متوسط عملکرد  73۵مجموع تولید این دو محصول 
هزار هکتار رسید 1۴1زمینی به  . 

در کشور تولید شد، بیان کرد: تولید چشمگیر سیب زمینی در  سیب زمینی تن میلیون ۵این مقام مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته 
برابر رشد داشته است 7تا  ۶برابر و تولید بیش از  3های بعد از انقالب بیانگر آن است که عملکرد در هکتار سال . 

هزار  ٢7ار، سطح زیر کشت پیاز از وی با اشاره به اینکه محصول پیاز در سبد خانوار نقش اساسی دارد، اظهار کرد: براساس آم
هکتار در سال گذشته رسید ۵۰۰هزار و  ۵3به  ۵7هکتار سال  . 

تن اعالم کرد و افزود: این در حالی است که  1۴.1هزار تن و متوسط عملکرد در هکتار را  39٢را  ۵7اصغری تولید پیاز در سال 
تن در هکتار رسید ۴۵.3عملکرد به هزارتن و متوسط  ۴٢۰میلیون و  ٢سال گذشته تولید پیاز به  . 

های در سال محصوالت سبزی و صیفی مدیر کل دفتر محصوالت علوفه و جالیزی معاونت امور زراعت با اشاره به دالیل افزایش
یاری های با کیفیت، توسعه آبهای نوین آبیاری، تامین نهادههای کشت، توسعه روشبعد از انقالب بیان کرد: عواملی همچون تکنیک

سال اخیر در این بخش  ۴۰ترین دلیل افزایش تولید طی مهم  میکرو، استفاده از بذور هیبرید و دسترسی کشاورزان به اطالعات فنی
رودبه شمار می . 

های پیش روی معاونت برای افزایش تولید و عملکرد در واحد سطح گفت: اگرچه معاونت امور زراعت برنامه وی با اشاره به برنامه
تلفی برای افزایش تولید محصول در بخش سبزی و صیفی دارد، اما افزایش بهره وری آب، انتقال محصوالتی همچون سبزی و مخ

فضای  ها را در دستور کار خود قرار داده است چرا که محصوالت تولیدی درصیفی از فضای باز به گلخانه و توسعه گلخانه
ی باز برخوردار استاز بازار پسندی بیشتری نسبت به فضا گلخانه . 

به عنوان سیاست اصلی برای دستیابی به بهره وری آب در دستور کار قرار گرفته است،  هاتوسعه گلخانه اصغری با اشاره به اینکه
های سرمایی و گرمایی، معاونت امور زراعت برای رسیدن به اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی، مشکالت اقلیمی و تنش

های سنتی به نوین و مباحث های آبیاری از روشوری آب، توسعه سطح نشایی در محصوالت سبزی و صیفی، تغییر سیستمبهره 
های اصلی خود قرار داده استتغذیه گیاهان را جز اولویت . 

ا، کشت کند این مقام مسئول ادامه داد: معاونت در نظر دارد به جز محصوالت سبزی و صیفی، تمامی محصوالت را از طریق نش
درصد صرفه جویی در مصرف آب را به همراه دارد ٢۵تا  ٢۰چرا که کشت نشایی  . 

ترین پروژه بهره وری آب و به منظور دستیابی به پتانسیل تولید در حال پیگیری به گفته وی، مباحث تغذیه گیاهان به عنوان مهم
 .است

گفت: با  97صادرات سبزی و صیفیدر سال  درباره آخرین وضعیتمدیرکل دفتر محصوالت علوفه و جالیزی معاونت امور زراعت 
توجه به اتفاقاتی که در حوزه تغییر قیمت ارز افتاده است، در بسیاری از موارد صادرات محصوالت سبزی و صیفی ارزش بیشتری 

 .پیدا کرده است
به عنوان متولی تولید، نسبت به  ت جهاد کشاورزیوزار :وی با اشاره به اینکه هدف اصلی تولید، تامین بازار داخل است، بیان کرد

های هدف کندتامین غذای مردم متعهد است و پس از تامین نیاز کشور باید اقدام به صادرات مازاد نیاز داخل به بازار . 
ست که به سبب با مدت مشابه سال قبل تفاوتی نخواهد داشت، افزود: این در حالی ا 97اصغری با اشاره اینکه میزان صادرات سال 

های صادراتی بیشتر از سال گذشته خواهد بودنوسان نرخ ارز، میزان درآمد . 
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این مقام مسئول با اشاره به اینکه برای افزایش حجم صادرات تاکیدی به صادرکنندگان نداریم، اظهار کرد: البته به صادرکنندگان 
رزش افزوده باال و فرآوری شده را صادر کنند که ارزآوری کنیم که به جای صادرات محصوالت خام، محصوالت با اتوصیه می

 .بیشتری برای کشور در بر دارد
های بیشتر تازه خوری هستند از این رو به سبب کاهش ضایعات، به کشور محصوالت سبزی و صیفی به گفته وی، با توجه به آنکه

شود. هر چند که از دیرباز تاکنون، اروپا بازار هدف ر میحاشیه خلیج فارس از جمله عراق و روسیه که مسیر کوتاهی دارند، صاد
 .محصوالت سبزی و صیفی ایران بوده است

 صادرات هندوانه به معنای آب مجازی نیست/ کشت نشایی هندوانه یک راه برای صرفه جویی مصرف آب 
کرد: واقعیت امر آن است که هندوانه به معنای صادرات آب مجازی است، بیان  صادرات هندوانه اصغری با تکذیب این موضوع که

 .مظلوم واقع شده است چرا که تکنیک کشت عامل اصلی افزایش مصرف آب است نه خود گیاه
:مدیرکل دفتر محصوالت علوفه و جالیزی با اشاره به اینکه هندوانه همانند دیگر محصوالت نیاز آبی دارد، افزود در کشور  هندوانه

درصدی آب مصرفی است، ضمن آنکه کشت هندوانه با مالچ و پوشاندن  ٢۰ه این امر بیانگر کاهش شود کبه صورت نشایی کشت می
رودبه شمار می  های کاهش مصرف آبای میکرو یکی دیگر از روشسطح خاک با پالستیک و سیستم آبیاری قطره . 

ن اساس با کشت نشایی، مالچ و سیستم آبیاری میکرو در سبد غذایی خانوار نقش اساسی دارد، گفت: برای هندوانه وی با اشاره به اینکه
های هدف صادر کرد، این در حالی است که صادرات این توان بخشی از هندوانه تولیدی را به بازارعالوه بر تامین نیاز داخل می

کندای به منابع آبی کشور وارد نمیمحصول با این روش هیچ ضربه . 
سیب زمینی، گوجه فرنگی، کاهو، کلم و پیاز را  عت، دیگر محصوالت سبزی و صیفی همچوناصغری ادامه داد: معاونت امور زرا

بردکند چرا که این تکنیک ما را به سمت و سوی کاهش مصرف آب می های نشایی و آبیاری طیف کشت میبه روش . 
وجه فرنگی همانند برنج و نیشکر آب بر این مقام مسئول با اشاره به اینکه ذات محصوالتی نظیر هندوانه، پیاز، سیب زمینی و گ

 .نیست، بیان کرد: براین اساس تغییر روش کشت و آبیاری در این محصوالت نقش بسزایی در کاهش مصرف آب دارد
های جنوبی کشور در حال انجام است، افزود: در شرایط کنونی، وی با اشاره به اینکه توسعه کشت نشایی و آبیاری طیف در استان

امور زراعت به سبب افزایش بهره وری مصرف آب در صدد توسعه کشت نشایی محصول استمعاونت  . 
گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و ... در یک مقطع از سال گفت: علی رغم آنکه  اصغری درباره علل گرانی محصوالتی همچون

های ار وجود ندارد. به عنوان مثال در ماهای از سال امکان کشت و عرضه محصوالت به بازفصل داریم، اما در برهه ۴کشوری 
 .آبان و آذر که امکان عرضه گوجه فرنگی به بازار وجود ندارد، شاهد نوسان قیمت این محصول در بازار بودیم

مدیر کل دفتر محصوالت علوفه و جالیزی ادامه داد: با توجه به آنکه سطح زیر کشت در فضای باز در فصول سرد سال دچار تنش 
شود، ضمن آنکه در یک سال زراعی سطح ای و انباری تامین میشود، از این رو نیاز بازار از طریق محصوالت گلخانهمیسرما 

یابد که تمامی این عوامل در قیمت زیر کشت محصول به سبب رغبت کشاورزان به کشت محصولی افزایش و در سال بعد کاهش می
 .محصوالت کشاورزی موثر است

ب زمینی کاهش یافت/ ضرورت کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی از مزرعه تا سفرهسطح زیر کشت سی  
خبر داد و گفت: علی رغم کاهش سطح زیر کشت سیب زمینی، تولید افزایش پیدا کرده  سطح زیر کشت سیب زمینی کاهش وی از

دهد، از این رو مازاد محصول باید روانه است به طوریکه در برخی مواقع مازاد تولید بازار را دستخوش تغییر و تحوالتی قرار می
های صادراتی شودصنایع تبدیلی و بازار . 

هزار هکتار در سال گذشته تقلیل یافت 1۴1به  93هزار هکتار سال  1۵9به گفته اصغری، سطح زیر کشت سیب زمینی از  . 
بستگی به خارج نداریم، بیان کرد: با توجه به این مقام مسئول با اشاره به اینکه در تامین محصوالت سبزی و صیفی مورد نیاز وا

اهمیت محصوالت سبزی و صیفی برای تامین نیاز کشور نه تنها هیچ وابستگی به خارج نداریم، بلکه پتانسیل خوبی برای صادرات 
های دیگر وجود داردکاال به کشور . 

ی رغم تمامی مشکالت و نامالیمات طبیعی از افزود: عل کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی وی در پایان با اشاره به ضرورت
کنیم که خیلی قابل قبول نیست چرا که بخش اعظم تولید در هنگام برداشت، توزیع و مصرف جمله کمبود منابع آبی، کاالیی تولید می
حداقل برسد چرا  باید کاری کنیم که میزان ضایعات در بخش سبزی و صیفی به  شود.بنابرایناز مزرعه تا سفره دچار ضایعات می

کندکه این امر ضربه مهلکی به منابع پایه آب و خاک وارد می . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 خبرگزاری فارس – 1۴/11/1397تاریخ : 

های خارجی برای پرورش االغ در پاکستان میلیارد دالری شرکت ۳گذاری سرمایه  
میلیارد دالری در این  3گذاری گذاری در پرورش االغ است و چندین شرکت خارجی برای سرمایهپاکستان به دنبال جذب سرمایه

ینه اعالم آمادگی کرده اندزم . 
گذاری خارجی، از ، پاکستان قصد دارد با جذب سرمایهراشاتودیبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از 

دالر درآمد کسب کندها محل پرورش االغ ساالنه میلیون . 
ه پاکستان این هفته گفته است که با همکاری چینی ها مزارع پرورش االغ راه اندازی خواهد سازمان امور دام ایالت خیبر پختونخوا

 .کرد و این مزارع در نوع خود مشابهی در داخل پاکستان ندارند
های ثبت شده امضا خواهد شدرع با دولت چین و شرکتاند که به زودی قرارداد ایجاد این مزامقامات این سازمان گفته . 

سازمان امور دام ایالت خیبر پختونخواه پاکستان می گویند، کشورهای خارجی نظیر چین از تمایل خود برای سرمایه گذاری چند صد 
 .میلیون دالری برای پرورش االغ در پاکستان خبر داده اند

های خارجی نیز به گذاری کنند و دیگر شرکتخواهند در پرورش االغ در پاکستان سرمایهبه گفته این سازمان، شرکت های چینی می 
میلیارد دالری در این زمینه هستند 3گذاری دنبال سرمایه . 

هزار رأس االغ صادر کند ۸۰انتظار می رود در سه سال آینده ایالت مذکور  . 
شوداز محل پرورش االغ تأمین می  ه پاکستانهزار خانوار در ایالت خیبر پختونخوا 7۰درآمد  . 

شود و استفاده از االغ میلیون رأس االغ، سومین کشور جهان با بیشترین جمعیت این حیوان محسوب می ٥پاکستان با داشتن بیش از 
جانی کرده استهای مبه قدری در این کشور متداول است که دولت پاکستان برای درمان این حیوانات اقدام به راه اندازی بیمارستان . 

ها از چرم این حیوان در این کشور استفاده می شودها به شدت با کمبود االغ مواجهند چرا که برای درمان برخی بیماریچینی . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان – 1۰/11/1397تاریخ : 

درصد افزایش یافت ۶۳.۱۰هزینه تولید محصوالت گاوداری   
شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است 1397ز هاي صنعتی کشور در پایی . 

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش گاوداری شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت به نقل از مرکز آمار ایران،  های 

درصد نسبت به  ٦3.1۰درصد نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( و  ٢٢.۰۸که رسید  ٤۰٦،٥7به عدد  1397در پاییز  صنعتی کشور
 .فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، افزایش داشته است

درصد و نسبت به فصل مشابه سال  ٢٦.7۰واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  19٢،٦1به  1397در پاییز  شاخص گاو شیری
استدرصد افزایش داشته  39.1٤قبل  . 

درصد بیشترین  31،1۸گاو تلیسه، با  در فصل مورد بررسی شاخص تمامی اقالم با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص
 .افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است

ص در چهار درصد، مربوط به قلم گاو تلیسه است. درصد تغییر شاخ ۸۸.٢۰بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با 
درصد )تورم ساالنه( است 33.۸۰، 139٦نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز  1397فصل منتهی به پاییز  . 

درصد و نسبت به فصل مشابه سال  31.1۸واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  ٢٦1،٦9به  1397شاخص گاو تلیسه در پاییز 
درصد افزایش نشان می ۸۸.٢۰قبل   .دهد

درصد و نسبت به فصل مشابه سال  ٢٦.7۰واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  19٢،٦1به  1397یری در پاییز شاخص گاو ش
درصد افزایش داشته است 39.1٤قبل  . 

درصد و نسبت به فصل مشابه سال  ٢.1٥واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  ٢٢٦،۰3به  1397شاخص گاو نر داشتی در پاییز 
افزایش نشان می درصد ٢٥.1٥قبل   .دهد

درصد و نسبت به فصل مشابه  ٢۰.9۰واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  ٥11،۰3به  1397شاخص گوساله پرواری در پاییز 
درصد افزایش داشته است 77.۰3سال قبل  . 

و نسبت به فصل مشابه درصد  ٢۸.7۸واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  ٦٥٥،۰٦به  1397شاخص گاو حذفی شیری در پاییز 
درصد افزایش نشان می ۸٢.۰7سال قبل   .دهد

درصد و نسبت به  ٢9.٤7واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل  3٤٤،۸٢به  1397در پاییز  گوساله نر زیر چهار ماه شاخص
درصد افزایش نشان می 7٥.3۸فصل مشابه سال قبل   .دهد

درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  19.٥۸د رسیده که در مقایسه با فصل قبل واح 3۸٤،۰1به  1397شاخص شیر در پاییز 
درصد افزایش نشان می ٥7.11  .دهد
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  7.۸٢واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  3٥۸،1٤به  1397در پاییز  شاخص کود

دهددرصد افزایش نشان می 39.٢٦  
 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 1۰/11/1397تاریخ : 

درصد گران شد ۷۰.۲۸هزینه تولید مرغ   
درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافته است 3٢.71های صنعتی در پاییز امسال شاخص کل قیمت تولیدكننده محصوالت مرغداری . 

،تصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اق به گزارش  39،٥٦به ترتیب با افزایش  مرغ و تخم مرغ به نقل از مرکز آمار ایران، گروه 

درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده اند 3٢.71درصدی، افزایش  1۸.٢٤و  . 
رصدی شاخص نسبت به د 7۰.٢۸درصد افزایش، موجب افزایش  3٦.31و  9۰.٤٢همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با 

اندفصل مشابه سال قبل شده . 
درصد  3٢.71رسید که  ٤7۰،٥٤به عدد  1397در پاییز سال  های صنعتی کشورمرغداری شاخص کل قیمت تولیدکننده محصوالت

ته استدرصد نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، افزایش داش 7۰.٢۸نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( افزایش و  . 
درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم   3٢.71درصدی، افزایش  1۸.٢٤و  39.٥٦گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با افزایش 

ه اندزد . 
درصدی شاخص نسبت به  7۰.٢۸درصد افزایش، موجب افزایش  3٦.31و  9۰.٤٢به ترتیب با  همچنین گروه مرغ و تخم مرغ

، 139٦نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز  1397رصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به پاییز اند. دفصل مشابه سال قبل شده
درصد )تورم ساالنه( بوده است 33.19معادل  . 

نشان می 1397کشور در پاییز  های صنعتیمرغداری بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت دهد که تمام استان های کشور  
قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط به استان های گیالن و چهار محال استان های نسبت به فصل 

اند، به درصد است. همچنین تمام استان های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته 99.٦٦و  11٦،3٢و بختیاری با 
رین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده استدرصد افزایش، بیشت ٢7٢.٢٥طوری که استان گیالن با  . 

درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه  39.٥٦واحد رسیده که نسبت به فصل قبل  ٥٢٥،7۸شاخص گروه مرغ به  1397در پاییز 
، 31.9٦ه به ترتیب درصد افزایش یافته است. همه اقالم این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروز 9۰.٤٢سال قبل 
 79.٤9و جوجه یکروزه به ترتیب  اند. همچنین پولت ومرغ گوشتیدرصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته  1٢3.۰۰و  1٦.٥9

درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته اند ٢٤٦.۰٥و  ٥3.9٤، . 
درصد افزایش و نسبت به فصل  1۸.٢٤ل قبل واحد رسیده که نسبت به فص 3٥٦،٥7شاخص گروه تخم مرغ به  1397در پاییز 

درصد افزایش یافته است 3٦.31مشابه سال قبل   9.3۰و  ٢9.٢۸و تخم مرغ خوراکی به ترتیب  دارتخم مرغ نطفه در این گروه .

 3۰.٤۸، ٤٢.99درصد نسبت به فصل قبل افزایش نشان می دهد. همچنین اقالم مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 
  .درصد افزایش داشته است

درصد افزایش و  1٤.19واحد رسیده که نسبت به فصل قبل  9٥9،97شاخص کود به  1397این گروه شامل کود بوده، در پاییز 

درصد افزایش یافته است ۸.37نسبت به فصل مشابه سال قبل  . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 11/11/1397تاریخ : 

ها بر افت قیمت شیرخام تاثیر کشتی در مبادی ورودی منتظر نقل و انتقال ارز هستند/دپو شیر خشک در کارخانه 

 گذاشت
انتقال ارز روبرو هستندهای دامی در مبادی ورودی همچنان با مشکل نقل و کشتی حامل نهاده ۴۰عزیز اللهی گفت: هم اکنون  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

های های دامی تعریفی ندارد اظهار کرد: مشکالت نقل و انتقال ارز ناشی از تحریمبه اینکه بازار نهاده ، با اشارهخبرنگاران جوان
های مانده روی آب ترخیص نشوداخیر موجب شده تا بخشی از محموله کشتی . 

های های شرکتاز کشتی تعدادی انتقال ارز روز گذشته حاصل شد، 1۰وی افزود: با توجه به گشایشی که در زمینه انتقال ارز در 
ها از بنادر ترخیص شدواردکننده صورت گرفت و بار آن . 

ها مرتفع نشده است، بیان کرد: با توجه به کشتی در مبادی ورودی مشکل نقل و انتقال ارز آن ۴۰عزیزاللهی با اشاره به اینکه 
ی متعددی در حال گذراندن تولید هستند و حال باید منتظر هاهای دامی در بازار، تولیدکنندگان با دشواریهای فعلی نهادهمحدودیت

پذیرد یا خیر؟های تولید صورت میماند و دید که آیا مشکل نقل و انتقال ارز و در نهایت دسترسی بهتر دامداران به نهاده  
تومان اعالم کرد  ۴۵۰و  هزار ٢و کنجاله سویا  3۵۰مدیر عامل اتحادیه دامداران نرخ مصوب هر کیلو جو و ذرت را یک هزار و 

در بازار کنند، اما در این میان  های دامیهای کنونی اقدام به عرضهنهادههای واردکننده مکلفند با نرخو گفت: اگرچه تمامی شرکت
کنندقید نمی کنند و مبلغ اضافه را در فاکتورهای باالتر به تولیدکنندگان میهای دامی با نرخافرادی هستند که اقدام به عرضه نهاده . 

های اقتصادی کشور از جمله صنعت دام و طیور با مشکالتی روبروست، بیان کرد: در شرایط وی با اشاره به اینکه تمامی بخش
 .کنونی تمامی اقتصاد کشور در گرو بحران تحریم است که در این میان صنعت دام و طیور مستنثی از این شرایط نیست

ه ذخایر پشتیبانی امور دام جوابگوی کل نیاز مرغداران نیست، اظهار کرد: پشتیبانی امور دام از ابتدا این مقام مسئول درباره اینک
قرار نبوده که کل نیاز مرغداران و دامداران را تامین کند، بلکه مکلف بوده ذخایری داشته باشد تا در مواقع بغرنج با عرضه به بازار 

 .از تنش قیمت جلوگیری کند
های اخیر مشکالتی های دامی وارد میدان شده، اما تحریمامه داد: اگرچه بخش خصوصی همانند گذشته برای تامین نهادهعزیزاللهی اد

 .در این زمینه ایجاد کرده است
 کاهش قیمت خامه و شیر خشک بر نرخ شیرخام در بازار اثر گذاشت 

و گفت: با وجود آنکه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت وی در بخش دیگر سخنان خود از کاهش نرخ شیرخام در بازار خبر داد 
تومان جایزه اعالم شد، اما هم اکنون قیمت هر کیلو شیرخام به سبب  ٢۰هزار تومان و به ازای هر درصد چربی  ٢هر کیلو شیرخام 

تومان تعدیل شده است ۸۰۰کاهش نرخ شیرخشک و خامه به یک هزار و  . 
در پایان درباره دیگر دالیل کاهش قیمت شیر خام در بازار گفت: کاهش مصرف محصوالت لبنی و دپو مدیر عامل اتحادیه دامداران 

ها بر افت قیمت شیرخام در بازار تاثیر گذار بوده استبیش از حد شیر خشک در کارخانه . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 13/11/1397تاریخ : 

دامی در حال انقراض کشور ثبت و هویت گذاری می شوند گونه  ۴۴  
گونه دامی در حال انقراض کشور آغاز  ٤٤رئیس موسسه تحقیقاتی علوم دامی کشور گفت که کار ثبت و هویت گذاری  -ایرنا  -کرج 

 .شده است
تر سعید اسماعیل خانیان روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعدادی دک

 .تکالیف قانونی تعریف شده که یکی از آنها هویت گذاری و ثبت دام های کشور می باشد
گونه در حال انقراض  ٤٤، اظهار داشت: کار ثبت این وی با بیان اینکه این وظیفه قانونی به حفظ ذخایر ژنتیکی کشور کمک می کند

 .تا پایان سال آینده بایستی انجام شود و سپس این طرح برای سایر دام ها اجرا خواهد شد
 .اسماعیل خانیان گفت: منابع اعتباری اجرای این طرح به میزان هفت میلیارد لایر تامین شده است

ر معرض انقراض، ثبت و پایش جمعیت دام های گوسفند بومی کشور، بز بومی، گاو وی افزود: در اجرای طرح ثبت گونه های د
 .بومی، اسب بومی، شتر دوکوهانه، مرغ بومی و مرغ اصالح شده انجام می شود

وب »وی اضافه کرد: همچنین پیاده سازی سامانه مدیریت اطالعات جمعیت این دام ها بر فناوری سیستم اطالعات مکانی تحت 
ی شوداجرا م« . 

رئیس موسسه تحقیقاتی علوم دامی کشور بیان داشت: از جمله نژادهای در حال انقراض کشور گوسفندهای نژاد شال، افشاری، 
سنجابی، قره گل، کلکوهی، سنگسری، لری، کبوده شیراز، گاوهای نژاد نجدی، سرابی، سیستانی و گلپایگانی، اسب های نژاد ترکمن، 

ی نژاد دوکوهانه اردبیل، قم و قزوین و مرغ های نژاد مرندی، گردن لخت و خزک می باشدکاسپین و دره شوری، شترها . 
 

 بیش از یک هزار راس اسب هویت گذاری شده است***
اسماعیل خانیان یکی از مهم ترین اقدامات در طرح هویت گذاری را برای نژادهای اسب برشمرد و گفت: ثبت و هویت گذاری 

قتصادی برای کشور بسیار مهم و به صرفه استنژادهای اسب از لحاظ ا . 
 . وی افزود: پیش از این هویت گذاری اسب ها توسط فدراسیون سوارکاری آن هم در خارج از کشور انجام می شد

وی اظهار داشت: هویت گذاری اسب ها از سال گذشته به موسسه تحقیقاتی علوم دامی واگذار شد هرچند که فدراسیون سوارکاری 
انجام آن توسط وزارت جهاد کشاورزی است مخالف . 

رئیس موسسه تحقیقاتی علوم دامی کشور بیان داشت: این موسسه فقط در موارد محدودی نمونه های ژنتیکی را آن هم به صورت کد 
 .و نه به صورت خام به خارج از کشور می فرستد

کمن هویت گذاری شده اندراس اسب عرب و حدود یک هزار راس اسب تر 1٥وی گفت: تا کنون حدود  . 
به منظور اصالح نژاد دام کشور در محله حیدرآباد شهر کرج راه اندازی شد 1313موسسه تحقیقاتی علوم دامی کشور از سال  . 

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 رنگاران جوان خب – 13/11/1397تاریخ : 

  روز آینده/ محدودیتی در توزیع مرغ وجود ندارد ۱۰هزار راس دام ظرف  ۵۰ورود 
نده به کشور خبر داد و افزودروز آی 1۰هزار راس دام زنده در  ۵۰سالمی از ورود  هزار راس دام  ۴۰۰برای تنظیم بازار حداقل  :

  .زنده باید وارد شود
صنعت،تجارت و کشاورزیرضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

روز آینده به کشور خبر داد و گفت: اگرچه قرار بود تا اواخر هفته گذشته  1۰، از ورود اولین پارت دام زنده طی خبرنگاران جوان
ای این امر صورت نگرفته استاولین پارت دام زنده وارد کشور شود، اما به سبب سائل قرنطینه . 

تا  3۰۰روز آینده به کشور خبر داد و افزود: تا پایان سال برای تنظیم بازار حداقل  1۰هزار راس دام زنده ظرف  ۵۰رود وی از و
هزار راس دام زنده وارد کشور خواهد شد ۴۰۰ . 

واردات گوشت  شود، بیان کرد: با واردات دام زنده و افزایشتن گوشت گرم وارد می 1٢۰تا  1۰۰سالمی با اشاره به اینکه روزانه 
شود که بازار به آرامش برسدگرم و منجمد پیش بینی می . 

هزار، گوساله گرم وارداتی  ٢9مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران ادامه داد: هم اکنون هر کیلو گوساله منجمد وارداتی با نرخ 
هزار تومان به  3۸تا  3۶منجمد گوسفندی هزار و گوشت  ۴3تا  ۴۰، گوشت گرم گوسفندی ۵۰۰هزار و  3۸تا  ۵۰۰هزار و  3۶

شودمصرف کننده عرضه می . 
شودرأس دام زنده وارد کشور می 1۸۰۰قیمت واقعی گوشت چقدر است؟/ به زودی  :بیشتر بخوانید  

هزار و  ٢ های دامی نداریم، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ مصوبوی با اشاره به اینکه مشکلی در توزیع نهاده
گیردتومان در اختیار تولیدکنندگان قرار می ٢۰۰و ذرت یک هزار و  ٢۵۰، جو یک هزار و 3۰۰ . 

های دامی در اختیار تولیدکنندگان هزارتن نهاده ۴۰۰های صورت گرفته تا پایان سال به گفته این مقام مسئول، براساس برنامه ریزی
 .استان قرار خواهد گرفت

 9تن مرغ گرم با نرخ مصوب  1۴۰تا  1٢۰اینکه محدودیتی در عرضه مرغ وجود ندارد، بیان کرد: روزانه سالمی با اشاره به 
٢۵۰و  ۸۰۰هزار و  های میادین میوه و تره بار و صنوف منتخب تومان در غرفه 9۰۰هزار و  ۸تن مرغ منجمد با نرخ  3۰۰تا  

شودتوزیع می . 
اشاره به اینکه جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر نوسان قیمت محصوالت پروتئینی نیست، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با 

های دامی، محدودیتی در توزیع وجود نداردتصریح کرد: با توجه به ذخایر کافی نهاده . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 11/11/1397تاریخ: 

در قزوین افتتاح شد« مورسیا»دومین مرکز پرورش بز نژاد   
بزرگترین و دومین مرکز پرورش بز نژاد مورسیای اسپانیا در مراسمی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در  -ایرنا  -قزوین 

به بهره برداری رسیدشهرستان آبیک قزوین  . 
 ٢به گزارش ایرنا، این واحد که دومین مرکز پرورش بز نژاد مورسیا پس از یک واحد دامداری در کرمان به شمار می رود، دارای 

  .هزار راس دام مولد )بز مورسیا( است
تن گوشت است 1٦تن شیر و  ٥۰۰و هزار  ٢میلیارد لایر اعتبار راه اندازی شده و ساالنه قادر به تولید  ٢٥۰این دامداری با  .  

  .میلیارد لایر از اعتبارات راه اندازی این واحد دامی از محل تسهیالت اشتغالزایی روستایی تامین شده است 95
نفر اشتغالزایی شد 3٢با افتتاح این واحد برای  .  

سبک این نوع دام ها موجب شده تا  درصد نوبت اول زایمان، پروتئین باالی سه درصد و شیر 9۰قلوزایی در  ٢عالوه بر 

  .محصوالت لبنی آنها برای مصرف افرادی که دارای مشکالت و بیماری های گوارشی هستند، قابل استفاده باشد
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 11/11/1397تاریخ : 

سراوان ارایه می شود تسهیالت گمرکی برای واردات دام از مرز  
رئیس کل گمرک ایران در جریان بازدید از مرز کوهک سراوان گفت: تسهیالت گمرکی برای واردات دام زنده از  -ایرنا  -زاهدان 

 .مرز کوهک سراوان برای واردکنندگان در نظر گرفته شده است

ه وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان به گزارش ایرنا از روابط عمومی گمرک ایران؛ مهدی میراشرفی که به همرا

 .سیستان و بلوچستان سفر کرده است روز پنجشنبه از مرز کوهک سراوان دیدن کرد
در این بازدید که مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور و رضا راستی ناظر گمرکات استان 

ان در نشست با فعاالن اقتصادی بازارچه مرزی کوهک سراوان سیستان و بلوچستان حضور داشتند، رئیس کل گمرک ایر

 .و مسئوالن منطقه به بررسی مسایل و مشکالت موجود و ارایه راهکارهای الزم پرداخت
میر اشرفی در جریان این بازدید بر معیشت مرزنشینان تاکید و رونق کسب و کار و تجارت در منطقه را عامل مهمی 

توصیف کرد و از افزایش فعالیت های گمرکی در این نقطه صفر مرزی خبر داد برای افزایش امنیت منطقه .  
وی واردات دام زنده از طریق مرز سراوان را فرصتی بسیار ارزشمند برای فعالیت های تجاری و ایجاد اشتغال دانست و 

ته می شودتسهیالت گمرکی برای وارد کنندگان دام زنده از طریق مرزکوهک سراوان در نظر گرف :گفت . 
ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان و مدیر کل گمرک زاهدان به خبرنگار ایرنا گفت: عمده فعالیت های تجاری بازارچه 

مرزی کوهک سراوان در زمینه صادرات است و بازرگانان و تجار این نقطه صفر مرزی عمدتا اقالم تولیدی داخل کشور 

ز طریق این بازارچه مرزی به پاکستان صادر می کننداز جمله کاشی، سیمان، قیر و میلگرد را ا . 
راستی افزود: به تازگی واردات دام زنده از طریق گمرک بازارچه مرزی کوهک شروع شده و قرار است واردات دام 
ام زنده از این بازارچه با هدف سیاست های تنظیم بازار افزایش یابد و تسهیالت گمرکی بیشتری در اختیار واردکنندگان د

 .زنده از طریق این بازارچه قرار گیرد
کیلومتری  11۰کیلومتری جنوب شرق زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و  ٤3۰بازارچه کوهک سراوان در 

نام دارد« پنج گور»سراوان و در همسایگی کشور پاکستان رار دارد و نزدیکترین شهر مرزی پاکستان به این بازارچه،  . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 ایرنا  – ۸/11/1397تاریخ : 

برابر شد ۱۰تولیدات دامی   
برابر رشد  1۰رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در چهار دهه گذشته تولیدات دام، طیور و آبزیان کشور بیش از  -ایرنا -تهران

 .یافته است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علیرضا رفیعی پور روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی ایران که در محل این سازمان برگزار شد، افزود: اکنون ارزش تولیدات دامی کشور پس از چهار 

سابقه بوده استمیلیارد دالر رسیده که بی  1٥دهه به بیش از  . 
درصدی در تولید محصوالت دام، طیور و آبزیان  9۰وی یکی از دستاوردهای انقالب را دستیابی به خودکفایی بیش از 

دانست و اظهارداشت: پیش از پیروزی انقالب اسالمی، ایران در حوزه امنیت غذایی یک واردکننده صرف بود که اکنون 

تر بخش ها به یک صادرکننده موفق نیز تبدیل شده استعالوه بر خودکفایی در تولید در بیش . 
وی تصریح کرد: در این مدت تولیدات بخش دام، طیور و آبزیان ما از سنتی تبدیل به صنعتی شده اند و عالوه بر حوزه 

 .های پرورشی در بخش خوراک دام نیز صنعتی شده ایم
میلیون قطعه جوجه گوشتی تولید گوشت  ٢۰۰ی یک میلیارد و رفیعی پور ادامه داد: اکنون پس از چهار دهه با جوجه ریز

میلیون تن جوجه یک روزه تخمگذار میزان تولید تخم مرغ به  ۸7میلیون تن و با جوجه ریزی  ٢مرغ کشور به بیش از 
ا کشور دنیا رتبه نخست تولید تخم مرغ و آبزیان ر 1۰هزار تن در سال رسیده است به طوری که ایران در بین  9۰۰

 .دارد
هزارتن رسیده است ٤۰۰هزار تن و تولید ماهی به  ٢۰۰به گفته وی، در همین مدت تولید عسل کشور به  . 

کشتارگاه  7۰کشتارگاه صنعتی مرغ،  ٢9۰واحد تولید صنعتی خوراک دام، طیور و آبزیان،  ٥7۰وی اظهارداشت: اکنون 
ید تمامی این کشتارگاه های سنتی موجود نیز به صنعتی تبدیل کشتارگاه سنتی دام در کشور داریم که با ٢7۰صنعتی دام و 

 .شوند
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 1٢/11/1397تاریخ : 

  تومان ۱۹۲۰واقعی خرید تضمینی هر کیلو گندم  ضرورت پرداخت حق قانونی کشاورزان/ نرخ
  .اسدی گفت: بر اساس قانون خرید تضمینی، پرداخت یک لایر کمتر از حقوق کشاورزان غیرقابل قبول است

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

تومان اظهار کرد: بنده به نمایندگی از جامعه  17۰۰، با انتقاد از افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به باشگاه خبرنگاران جوان
داخت یک لایر کمتر از حق قانونی کشاورزان غیرقابل قبول ها اعالم کرده ام که بر اساس قانون خرید تضمینی، پرکشاورزان بار

 .است
وی افزود: با توجه به تورم افسار گسیخته، اعالم نرخ غیر منطقی خرید تضمینی منجر به کاهش و رشد توسعه در بخش کشاورزی 

 .خواهد شد
رزان را ندارد، تولیدکنندگان حاضرند برای حفظ اسدی ادامه داد: اگر دولت به سبب کمبود منابع مالی امکان پرداخت حق قانونی کشاو

های آتی نظام و کشور با دولت همکاری کنند به طوریکه پس از مشخص شدن حق قانونی کشاورز آن را به صورت قرض در سال
 .پرداخت کند

ست، بیان کرد: با توجه تومان ا 19٢۰عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه نرخ واقعی هر کیلو خرید تضمینی گندم 
تومان  19٢۰های مجلس شورای اسالمی و کمیته اقتصاد مقاومتی نرخ واقعی خرید تضمینی هر کیلو گندم را به آنکه مرکز پژوهش

تر از این عدد اعالم کنیماعالم کرده است، بنابراین زیبنده نیست که حق قانونی کشاورزان را رقمی پایین . 
تومان واقعی نیست، اظهار کرد: در شرایط کنونی تحریم و  17۰۰ه اینکه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به وی در ادامه با اشاره ب

ها را به طور کامل پرداخت کند، اما جامعه کشاورزی انتظار های غیر معقول کشاورزان انتظار ندارند که دولت حق قانونی آنفشار
های آتی پرداخت کندض در سالها را به صورت قردارد که دولت حق قانونی آن . 

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: اگر دولت حق قانونی کشاورزان را پرداخت نکند، بی شک این امر تولید 
ه دهد. از این رو اعالم نرخ کمتر از حق قانونی کشاورزان تبعات منفی به همراهای آتی را تحت تاثیر خود قرار میگندم در سال

 .دارد
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6818442/ضرورت-پرداخت-حق-قانونی-کشاورزان-نرخ-واقعی-خرید-تضمینی-هر-کیلو-گندم-۱۹۲۰-تومان
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6818442/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      7139همن اهم اخبار کشاورزی هفته دوم ب 

 

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

 
 خرید تضمینی / خدمات 

خبرنگاران جوان  – ۸/11/1397یخ : تار  

  تومان افزایش یافت ۱۷۰۰نرخ خرید تضمینی گندم به 
تومان افزایش یافت 17۰۰راعی آینده به پاپی زاده گفت: امروز در کمیسیون تلفیق نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال ز .  

صنعت،تجارت و رنگار خب عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو

، از افزایش نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: اگرچه شورای اقتصاد در اران جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگ کشاورزی

تومان اعالم کرد، اما مجدد با اعتراض کشاورزان و  1۴7۰، 97-9۸ابتدا نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را برای سال زراعی 

تومان اصالح شد 1۶۰۰کمیسیون کشاورزی نرخ به  . 
تومانی  1۶۰۰های تولید و ثبات نرخ گندم در دو سال گذشته، نمایندگان مجلس به نرخ افزایش هزینه وی افزود: با توجه به

هایی داشتند و همواره پیگیر بودند تا این نرخ را افزایش دهنددر راستای حمایت از حقوق کشاورزان گالیه . 
 17۰۰به  97-9۸  و گندم برای سال زراعیپاپی زاده ادامه داد: امروز در کمیسیون تلفیق نرخ خرید تضمینی هر کیل

های هزینه کشاورزان را تامین کندتواند حداقلتومان افزایش یافت که این افزایش می . 
عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد: کمیسیون تلفیق منابع، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را در الیحه 

رود با این افزایش نرخ درصحن علنی موافقت شودد میبودجه سال آینده در نظر گرفته است و امی . 
 
  لینک خبر
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 خشکسالی
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 روغن
 خبرنگاران جوان  – 13/11/1397تاریخ : 

هزار  ۱۰۰ها برای بازگرداندن روغن زیتون به گروه یک واردات بی نتیجه ماند/قیمت هر شیشه روغن زیتون پیگیری

  تومان
اللت گفت: با وجود پیگیری های متعدد، اما تاکنون وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برای بازگرداندن روغن زیتون به ج

  .گروه یک هیچ موافقتی نداشتند
ت و کشاورزیصنعت،تجار نادر جاللت عضو سابق شورای ملی زیتون در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، با اشاره به اینکه پیگیری ها برای بازگرداندنجوان روغن زیتون به گروه یک کاال نتیجه ای در بر نداشته است اظهار کرد: با  

ورزی و وزارت صمت برای بازگرداندن روغن زیتون به گروه یک هیچ وجود پیگیری های متعدد، اما تاکنون وزارت جهاد کشا
 .موافقتی نداشتند که از این رو چاره ای جز واردات با ارز نیمایی وجود ندارد

  
وی افزود: با توجه به آنکه واردات روغن زیتون با ارز نیمایی در افزایش قیمت و کاهش سرانه مصرف تاثیر بسزایی دارد، 

مسئوالن دولتی تمهیداتی در این زمینه بیندیشند امیدواریم که . 
  

جاللت با اشاره به آثار سوء خروج روغن زیتون از گروه یک کاالیی گفت: تاکنون هیچ یک از واردکنندگان به سبب نوسان نرخ ارز 
ن زیتون کامال مشهود استنتوانستند اقدام به واردات کنند که انتظار می رود در روزهای واردات صورت گیرد چرا که کمبود روغ . 

  
هزارتن زیتون در سال جاری ۸۰زنگ خطر کاهش مصرف روغن زیتون به صدا درآمد/پیش بینی تولید  :بیشتر بخوانید  

این فعال اقتصادی نوسان نرخ ارز و کمبود عرضه را دلیل اصلی نوسان قیمت روغن زیتون در بازار اعالم کرد و افزود: هم اکنون 
هزار تومان در مغازه ها به فروش می رسد که این امر بر کاهش قدرت خرید خانوار و  1۰۰تا  9۰زیتون با نرخ هر شیشه روغن 

 .سرانه مصرف دامن زده است
  

گرم اعالم کرد و گفت: اگر واردات روغن زیتون به گروه یک کاال  ٢۵۰تا  ٢۰۰وی سرانه مصرف روغن زیتون در ایران را 
ین روند در کاهش سرانه مصرف اثر گذار خواهد بود، اما از االن نمی توان میزان کاهش سرانه مصرف بازنگردد، بی شک ادامه ا

 .را تخمین زد
  

عضو سابق شورای ملی زیتون با اشاره به اینکه سرانه مصرف روغن زیتون با متوسط جهانی و بسیاری از کشورها قابل قیاس 
کاالی سالمت محور به شمار می رود، از این رو انتظار می رود که مسئوالن  نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه روغن زیتون

وزارت جهاد کشاورزی تمهیداتی بیندیشند تا ضمن حمایت از تولید داخل، این محصول با ارزش از سفره غذایی خانوار حذف نشود 
داروهای قلبی و عروقی وارد کرد چرا که به هر میزانی که روغن زیتون از سبد خانوار حذف شود باید به همان میزان . 

  
گفت: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی  9۶_97جاللت درباره آخرین وضعیت تولید روغن زیتون در سال زراعی 

هزار تن روغن زیتون در کشور تولید شده است ۴تولید باید میزان دقیق تولید را اعالم کند، اما برآورد می شود که امسال  . 
  
هزار تن روغن زیتون در کشور مصرف می شود، تصریح کرد: در سال های  1۸ین مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه ساالنه ا

میزان از طریق واردات رسمی و مابقی قاچاق وارد کشور می شودهزار تن از این ۶تا  ۵اخیر با احتساب تولید داخل،  . 
  لینک خبر
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 عفرانز
 خبرنگاران جوان  – 1٢/11/1397تاریخ : 

  میلیون تومان رسید/ ثبات نرخ طالی سرخ در ایام پایانی سال ۱۱قیمت زعفران به 
میلیون تومان است 11میلیون و حداکثر  ۶حسینی گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  .  

رت و کشاورزیصنعت، تجا علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، با اشاره به اینکه قیمت زعفران در بازار به ثبات نسبی رسیده است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ جوان
میلیون تومان است 11میلیون و حداکثر  ۶ . 

کنونی خرید و فروش را عادی اعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که روند وی روال 
 .عادی در بازار ادامه یابد

حسینی نوسان کنونی قیمت زعفران را جزئی اعالم کرد و گفت: اگر دخالت های بی موردی از ناحیه دالالن و شبه دالالن در بازار 
صول اتفاق نیفتد، بازار نوسان چندانی نخواهد داشتو عرضه مح . 

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: با توجه به آنکه میزان عرضه نسبت به تقاضا در ایام پایانی سال از سوی کشاورزان افزایش 
 .می یابد، از این رو نوسان چندانی در بازار شب عید متصور نمی شویم

زعفران روند عادی خود را طی می کند، بیان کرد: با توجه به مشکالت بازگشت ارز به سامانه نیما وی با اشاره به اینکه صادرات 
 .وموضوع پیمان سپاری ارزی صادرات زعفران شتاب چندانی ندارد چرا که صادرکنندگان با مشکالت تامین نقدینگی روبرو هستند

زگشت پول برای صادرکنندگان به کندی صورت می گیرد، از این رو حسینی در ادامه افزود: با توجه به آنکه مشکالت مبنی بر با
 .کاهش نقدینگی ناشی از روند کند دریافت پول موجب شده تا صادرات شتاب الزم را نداشته باشد

شته این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما مشکالت متعددی برای صادرکنندگان در بردا
است، بیان کرد: براین اساس صادرکنندگان با احتیاط بیشتری به امر صادرات می پردازند تا سرمایه شان در معرض خطر قرار 

 .نگیرد که به همین خاطر از دولت انتظار می رود تسهیالتی قائل شود تا تجار بتوانند به فعالیت اقتصادی ادامه دهند
ز صادرات زعفران در دسترس نیست، افزود: آخرین آمار صادرات زعفران مربوط به آبان ماه وی با اشاره به اینکه آمار جدیدی ا

 .است که انتظار می رود گمرک آمار جدید را طی روزهای آتی اعالم کند
ی، حسینی در پایان تصریح کرد: با توجه به مشکالت مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و پیمان سپاری ارز

 .بخشی از صادرات زعفران توسط کارت های یکبار مصرف و قاچاق انجام می شود که آماری از میزان آن در دسترس نیست
 
 لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان – ۸/11/1397تاریخ : 

  یدهزار تومان رس ۵۰۰میلیون و  ۱۱هشدار نسبت به قاچاق زعفران/قیمت زعفران به 
  .میری گفت: با توجه به شرایط سخت گیرانه صادرات، صادرکنندگان راهی جز قاچاق یا استفاده از کارت های یکبار مصرف ندارند

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه قیمت زعفران در بازار به ثبات رسیده است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی خبرنگاران جوان
۶سرخ  هزار تومان است ۵۰۰میلیون و  11و حداکثر  ۵۰۰میلیون و   . 

روز اخیر بازار زعفران کمترین نوسان را در بازار داشته است، افزود: تعادل میان عرضه و تقاضا  ٢۵به اینکه طی  وی با اشاره
روددلیل اصلی ثبات قیمت در بازار زعفران به شمار می . 

شرایط و قوانین سخت  میری با اشاره به اینکه امکان پیش بینی صادرات زعفران در ماه های آتی وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به
 .گیرانه صادرات مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، نمی توان چشم انداز روشنی به صادرات داشت

نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: با وجود تالش صادرکنندگان مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه 
ود نداردنیما،همچنان این امکان وج این در حالی است که مسئوالن دولتی به صادرکنندگان هشدار داده اند که اگر ارز حاصل از  .

 .صادرات خود را به سامانه نیما بازنگردانند، با آنها برخورد جدی خواهد داشت
 ثبات قیمت طالی سرخ در بازار/ مصرف زعفران داخلی کاهش یافت :بیشتر بخوانید

گفت: با توجه به شرایط سخت گیرانه صادرات، صادرکنندگان راهی جز قاچاق یا استفاده   فران هشدار داد ووی نسبت به قاچاق زع
از کارت های یکبار مصرف ندارند چرا که صادرکننده، واردکننده نیست و تخصص الزم در این زمینه را ندارد و نمی تواند به امر 

امانه نیما بازگرداندواردات بپردازد یا ارز حاصل از صادرات را به س . 
نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان با اشاره به اینکه قیمت زعفران تابع عرضه و تقاضاست، تصریح کرد: البته با افزایش 

  .صادرات، احتمال رشد قیمت طالی سرخ دور از انتظار نیست
  لینک خبر
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 زیتون
 برنامه و سیاستها 

ایرنا  – 1٤/11/1397تاریخ :   

 جوان سازی باغ های زیتون در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است
مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت: جوان سازی باغ های زیتون به منظور ارتقای بهره وری و  -ایرنا  -قزوین 

کردن تولید این محصول، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد اقتصادی . 
 

به گزارش ایرنا، سید رحمت هللا پریچهر روز یکشنبه در کارگاه آموزشی مدیریت باغ های زیتون که با حضور کارشناسان زیتون 
رگزار شد، افزود: باید با بهره گیری از سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و مدرسان دفتر بین المللی زیتون از کشور اسپانیا ب

  .فناوری های نوین و جوان سازی باغ ها تولید زیتون اقتصادی کرد
این مسئول اظهار داشت: مهم ترین هدف دفتر زیتون وزارت جهاد کشاورزی، اقتصادی کردن تولید این محصول با کیفی کردن باغ 

  .هاست
ای تولید محصوالت باغی دارد بنابراین باید دوره های آموزشی برای بهره برداران و وی اظهار داشت : آموزش نقش مهمی در ارتق

 .باغداران زیتون را گسترش دهیم
پریچهر همچنین گفت: در مدیریت باغ های زیتون مبارزه با آفات و بیماری، هرس به موقع، کاشت گونه های جدید و کیفیت تولید 

  .محصول را نیز مورد توجه قرار داد
ر ادامه این سمینار و کارگاه آموزشی چهار روزه، مدرسان دفتر بین المللی زیتون از اسپانیا در خصوص مدل های جدید کشت د

محصول ، نیاز های آب و خاک زیتون، نحوه تولید روغن زیتون با کیفیت، بیولوژی زیتون و اصول کشاورزی هرس زیتون، هرس 
ت زیتون، تغذیه و کود دهی و کشت مخلوط و ارگانیک زیتون سخنرانی کردندباغ فوق متراکم زیتون، واریته های درخ .  

هزار هکتار باغ زیتون است ۸٥ایران دارای  .  
 لینک خبر
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 سالمت

 ایرنا  – ۸/11/1397تاریخ : 

نیستبیماری های دامی، عامل گرانی گوشت قرمز   
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: علت گرانی گوشت قرمز ارتباطی با عوامل خسارت زای  -ایرنا -تهران

 .ناشی از بروز و شیوع بیماری های دامی ندارد
قالب اسالمی که روز دوشنبه در نشست خبری چهلمین سالگرد پیروزی ان« صفر ماکنعلیعلی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

در محل این سازمان برگزار شد، افزود: پدیده قیمت تمام شده گوشت قرمز تحت تاثیر عوامل مدیریت بهداشت، تغذیه و تولید مثل 
 .قرار دارد

وی بیماری تب برفکی و تب نشخوارکنندگان کوچک را از عوامل خسارت زا در صنعت دام برشمرد و افزود: با اقدام های صورت 
از سوی سازمان دامپزشکی کشور در سالهای اخیر شیوع این بیماری ها کاش قابل توجهی داشته است گرفته . 

سازمان ملل متحد را  ٢۰3۰وی اظهار داشت: در بحث کنترل بیماری تب نشخوار کنندگان کوچک، سازمان دامپزشکی برنامه 
 .عملیاتی کرده است

ران، واردات گوشت قرمز از برزیل و اتحادیه اروپا را با تغییر وسایل حمل و نقل در ماکنعلی تصریح کرد: با وجود تحریم ها علیه ای
 .دستور کار داریم و مشکلی در این خصوص نیست

 
 دستورالعمل ثبت و تولید واکسن و دارو در حال تدوین است **

« درصد واکسن های  9٥ت: اکنون معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور نیز در این نشست گف« قاسم رضائیان زاده

درصد داروهای دام، طیور و آبزیان از طریق تولید داخلی تامین می شود 9٥درصد واکسن طیور و  3٥دامی،  . 
با این وجود کماکان مواد اولیه برخی واکسن و داروهای دامی از خارج کشور تامین می شود که سازمان  :وی اظهار داشت

واد را برای سال جاری تامین کنددامپزشکی کشور توانست این م . 
وی با بیان اینکه حافظ تولید داخل و کارخانجات ملی تولید واکسن و دارو هستیم، گفت: دستورالعمل ثبت و تولید همزمان و قراردادی 

 .و تحت لیسانس در دست تدوین است
دی توسط بخش خصوصی در سراسر کشور درص 1۰۰رضائیان زاده ادامه داد: فعالیت های درمان و خدمات دامپزشکی به طور 

 .حتی دورترین نقاط مرزی کشور در حال اجرا بوده و موفقیت های زیادی بدست آمده است
 .وی اظهارداشت: برای دسترسی تولیدکنندگان محصوالت دام و طیور و آبزیان شیوه نامه جدیدی تا یک ماه آینده ابالغ می شود

 1٢۰آزمایشگاه مجهز، هشت آزمایشگاه ملی و منطقه ای،  3۰کی کشور راه اندازی معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزش
آزمایشگاه دولتی و خصوصی وابسته به دانشگاه ها برای تشخیص و درمان بیماری ها، کنترل و کیفی داروها و مواد بیولوژیک و 

شمردباقیمانده داروها و سموم را از دستاوردهای این سازمان در چهار دهه اخیر بر . 
 لینک خبر 
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 سالمت 
 

ایرنا  – 11/11/1397یخ : تار  

 حجتی: بیماری دامی خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی است
د می کند، خط قرمز این وزیر جهاد کشاورزی گفت: بیماری های دامی از آنجا که امنیت غذایی کشور را تهدی -ایرنا  -قزوین 

 .وزارتخانه به شمار می رود
به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز پنجشنبه در آیین افتتاح یک واحد مرغداری تخم گذار در تاکستان از توابع استان قزوین که به 

ی از بیماری های دامی و مناسبت گرامیداشت چهلمین سالروز انقالب اسالمی برگزار شد، افزود: همه تمهیدات الزم برای پیشگیر
شیوع آنها در وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده و طرح های خوبی در این خصوص در واحدهای دامی صنعتی و سنتی در حال 

  .اجرا است
وی اظهار داشت: در سال جاری بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به خوبی کنترل شد و گزارش خاصی از بروز خسارت به 

ا نداشتیممرغداری ه .  
  :وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه اکنون مشکل خاصی در تولید تخم مرغ و مرغ در کشور وجود ندارد، اظهار داشت

هدف این وزارتخانه تولید این محصوالت متناسب با نیاز بازار و با عرضه با کیفیت آن با قیمت مناسب است به گونه ای که مشکلی 
ننده ایجاد نشودبرای تولیدکننده و مصرف ک .  

هزار قطعه به بهره برداری رسید 1٢۰در این مراسم، یک واحد طیور تخم گذار با ظرفیت  .  
نفر به طور مستقیم اشتغالزایی شد 1٢با افتتاح این طرح برای  .  

ی کنندهزار تن تخم مرغ تولید م ٦۰واحد مرغداری تخم گذار است که ساالنه بیش از  7۰استان قزوین دارای بیش از  .  
 لینک خبر 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 ایرنا  – ۸/11/1397تاریخ : 

برابری تولیدات آبزیان مازندران در چهل سالگی انقالب ۴۰رشد   
ید و پرورش مازندران در سال تولید انواع آبزیان در حوزه ص -ایرنا  -ساری تن بود اما این رقم ٥۰۰هزار و ٢فقط حدود  1357

برابر رشد به ٤۰امسال با   .هزار تن رسیده است95
به گزارش خبرنگار ایرنا، آمارها در حوزه پرورش و صادرات انواع آبزیان در مازندران نشان می دهد که زیرساخت هابی که پس 

هزار نفر  1٢امرو به  13٥7هزار نفر در سال  ٢سبب شده تا آمار شاغالن مستقیم در این بخش از  از پیروزی انقالب فراهم آمده
 .برسد

واحد پرورش آبزیان ، قطب آبزی پروری کشور محسوب می  33۰بر پایه آمار رسمی هم اکنون مازندران با داشتن سه هزار و 
 .شود

واحد هم ماهیان  1٤واحد مربوط به پرورش ماهیان سردآبی و  ٢7٦ هم اکنون از مجموع واحدهای پرورش آبزیان مازندران ،
 . خاویاری است و بیش از سه هزار واحد دیگر در زمینه تولید ماهیان گرم آبی فعالیت دارند

 .سفید، کپور، آزاد ) فیتیباک ( انواع قزل آال از گونه های ماهیان گرم آبی و سرد آبی استان مازندران است
ماهیگیر از آب های  ٢۰۰متوسط هفت هزار تن انواع ماهی استخوانی ) کفال، سفید و کپور ( توسط چهار هزار و  ساالنه به طور

 .دریای خزر در استان مازندران صید می شود
میلیون متر مکعب آب در استان مازندران وجود دارد که  3٥۰هزار هکتار و ظرفیت حدود  17قطعه آببندان با مساحت  ۸۰۰حدود 
له عالوه بر تامین آب کشاورزی ، انواع ماهی کپور ، آزاد ، سفید و فیتوفاک در آنها تولید و به بازار داخلی و خارجی عرضه هرسا

 . می شود
مدیر کل شیالت مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، مقدار تولید آبزیان پرورشی در نخستین سال پیروزی انقالب اسالمی را 

برابر شده و به حدود  ۸۰کرد و گفت اکنون این عدد  یکهزار تن اعالم  .هزار تن رسیده است 80
مرکز باز سازی ذخایر آبزیان در ساری و کالردشت پس از پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و  ٢ولی هللا محمد زاده به ایجاد 

های استان رها سازی می شود میلیون قطعه بچه ماهی در این مراکز باز سازی و در رودخانه ۸۰افزود: ساالنه  . 
وی با اشاره به اینکه قبل از انقالب دانش فنی در مورد پرورش ماهیان خاویاری در آب های شیرین و سواحل دریای خزر وجود 

تن گوشت ماهیان  ۸۰۰هزار کیلو گرم خاویار و یک هزار و  ٢نداشت و خاویار فقط از طریق دریا صید می شد، گفت: سال گذشته 
اری پرورشی در استان تولید و به بازار داخلی و خارجی عرضه شده استخاوی . 

محمدزاده با اعالم این که عمده صادرات شیالتی مازندران قبل از انقالب فقط خاویار استحصالی از دریای خزر بود، افزود: با توجه 
نقالب اسالمی توانست با پرورش ماهیان به کاهش چشم گیر صید ماهیان خاویاری از خزر ، مازندران در سال های پس از ا

 .خاویاری حضور خود را در بازار بین المللی این ماده پروتئینی پر طرفدار حفظ کند
خاویار، به تخم ماهیان خاویاری می گویند که از گران ترین غذاهای جهان محسوب می شود و به آن مروارید سیاه هم گفته می شود 

کنددرصد خاویار جهان را تامین می 9۰رین منبع ماهیان خاویاری در جهان بیش از تو دریای خزر به عنوان بزرگ .  
بر اساس گزارش های رسمی ، ذخایر ماهیان خاویاری که یک ذخیره مشترک بین پنج کشور حاشیه دریای خزر است، از سه هزار 

میالدی بر  ٢۰1۰ماهیان خاویاری در خزر از سال تن رسیده که پایین ترین حد آن است و به همین دلیل صید  ٥۰۰تن به کمتر از 
ممنوع شد تا ذخایر این  ٢۰٢۰اساس توافقی که پنج کشور حاشیه این دریا در کمیسیون منابع زنده دریای خزر به آن دست یافتند ، تا 

  .گونه ماهیان بازسازی شود
میلیون دالر به کشورهای مختلف دنیا صادر ٢٦به ارزش هزار تن انواع آبزیان پرورشی  ٦مدیر کل شیالت مازندران گفت که امسال 

 .شده است
میلیارد لایر نیز ٤٢۰پروژه شیالتی افتتاح و پنج طرح نیز کلنگ زنی می شود، گفت:  1۰محمد زاده با بیان اینکه در دهه فجر امسال 

 .بریا این طرح ها توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است
 لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 1٤/11/1397تاریخ : 

 تخلف در صید گونه های نایاب دریای عمان به دادگاه اعالم شد 8
به دادگاه معرفی شده است، گفت:  97مورد تخلف صید گونه های نایاب در سال  ۸وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه  -ایرنا -تهران
ز اعزام گروه بازرسی به منطقه صید در دریای عمان مشخص شد که بخشی از بهره برداران صید، چارچوب ها و مقررات را پس ا

 .رعایت نکرده اند
نماینده دیگر در مورد علت ایجاد اختالل  39به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمود حجتی برای پاسخ به سوال فاطمه ذوالقدر و 

دگی صیادان ایرانی در آب های دریای عمان به واسطه قرارداد رسمی بلند مدت سازمان شیالت با کشتی های چینی در فعالیت و زن
متری دریای عمان در جلسه علنی امروز )یکشنبه( مجلس شورای اسالمی حضور یافت ٢۰۰برای صید در عمق  .  

یای عمان به وفور وجود دارند، این ماهی ها برای تولید وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال گفت: فانوس ماهی ها در در
متری زیر سطح آب زندگی می کند ٤۰۰تا  ٢۰۰پودر ماهی صید می شوند، این ماهی نورگریز است که در عمق  .  

حداقل حجتی با بیان اینکه ذخایر این ماهی در دریای عمان چند میلیون تن است که در طول سال تخم ریزی می کند، ادامه داد: 
هزار تن در سال است 3۰۰ظرفیت برداشت این نوع ماهی که به ذخایر آسیبب نزند، حدود  . 

هزار تن  7۰۰وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان صیدی که ما امروز در آب های ساحلی تحت عنوان صید سنتی داریم حدود 
هزار تن بود 17حدود است، افزود: میزان برداشت فانوس ماهی در سال گذشته، ناچیز و  . 

برابر سویا پروتئین دارد، اضافه کرد: به دلیل اینکه صید  ٢درصد است که  73حجتی با یادآوری اینکه میزان پروتئین این ماهی 
به کمترین میزان رسید 13۸7فانوس ماهی تکنیک خاصی می خواهد صید این نوع ماهی در سال  . 

صید این ماهی افزایش یافته است، ادامه داد: باید روشی را اعمال کنیم که صید این گونه ماهی آرام آرام  ۸7وی با بیان اینکه از سال 
 که فوق العاده اهمیت دارد در تعارض با منافع صیادان بومی و محلی نباشد

هیچ تعارضی  وزیر جهاد کشاورزی با خاطر نشان کردن اینکه اگر دستورالعمل ها و نظارت ها به خوبی رعایت و کنترل شود قطعا
نباید رخ دهد، گفت: گروه بازرسی به منطقه صید اعزام کردیم که پس از بررسی اعالم کردند متاسفانه بخشی از بهره برداران صید، 

  .چارچوب ها و مقررات را رعایت نکرده اند
ا را اصالح و اقداماتی را انجام وی اظهار داشت: به دلیل مشکالت، یک تعلیق دو ماهه ای را در آن منطقه داشتیم، دستورالعمل ه

  .دادیم
، هشت مورد تخلف به دادگاه 97حجتی با بیان اینکه اگر گونه نایاب را صید کرده باشند تخلف است، افزود: حداقل در طول سال 

  .معرفی شده، تمهیداتی نیز برای برخورد با این موضوع در نظر گرفته شده است
هرمزگان هماهنگی هایی انجام شده تا واحد ویژه ای برای برخورد با تخلفات احتمالی در صید وی اضافه کرد: با دادستان استان 

  .ماهی در آن بخش ایجاد شود
وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر صیادان محلی عالقمند به صید فانوس ماهی باشند مشکلی وجود ندارد و برای آن ها مجوز صادر 

  .می شود
وی تصریح کرد: مشکالتی درباره محدودیت ناظران شیالت وجود داشت که با بازنگری در دستورالعمل ها از بین رفت تا اشراف 

  .اطالعاتی بیشتر شود
رویه شناورهای چینی از ذخایر دریای جنوب کشور مطرح شده است که به گزارش ایرنا، در ماه های گذشته، موضوع برداشت بی

ازمان شیالت تکذیب شدتوسط مسووالن س . 
معاون سازمان شیالت ایران در این باره گفته بود: هیچ شناور خارجی حق ورود به آب های ایران را « شاپور کاکولکی»به گفته 

 .ندارد و این موضوع تخلف محسوب می شود و تمام مراحل ثبت شناور و تغییر پرچم بر عهده سازمان بنادر کشور است
شود، مانند هواپیما که ممکن است خلبان آن ری خدمه خارجی موضوع دیگری است که در سایر موارد نیز دیده میبه گفته وی بکارگی

 .خارجی باشد و حتی مواردی داریم که شناورهای ایرانی ناخدای خارجی دارند
های جنوب ی صیادی وارد آبفروند شناور چینی را برا ۸۰وی افزوده بود: یک فرد چینی در ایران شرکتی ثبت کرده و قرار است 

 .کشور کند
های ایران کرده که این شناورها به ای و با شریک ایرانی وارد آبفروند شناور را به شکل اجاره 1٦تبعه چینی یاد شده تاکنون 

 .فعالیت مشغولند و گاهی برخی شناورهای خارجی توسط ایرانی ها به شرط تملیک اجاره می شود
فروند  ۸٥نفر از خدمه شناورهای ایرانی در آبهای ساحلی خارجی حضور دارند و در مجموع حدود  3۰۰ طبق آمارها، نزدیک به

 .شناور در حوزه صید فانوس ماهیان دریای جنوب فعالیت دارند
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 کشاورزی زنجیره ای و قراردادی در دستور کار است  **

به سوال اسدهللا عباسی نماینده املش در مورد اینکه چرا وزیر جهاد کشاورزی همچنین در جلسه علنی امروز مجلس برای پاسخ 
محصوالت کشاورزی ساماندهی نمی شود و نقش وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش در شرکت های اقماری چیست؟ در مجلس 

  .حضور یافت
شاورزی یا باید قراردادی باشد حجتی در پاسخ به این سوال گفت: زمانی که کشاورزی از تولید معیشتی به تولید انبوه می رسد نوع ک

  .و یا به صورت زنجیره ای انجام شود
وی با بیان اینکه کشاورزی زنجیره ای و قراردادی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، اظهار داشت: امروز هر دو 

اد شودنوع کشاورزی محور کار وزارت کشاورزی است، اما سال ها طول می کشد تا این ساختار ایج . 
حجتی اضافه کرد: امروز در بسیاری از بخش ها، کشاورزی قراردادی در حال شکل گرفتن است به عنوان مثال در زمینه چغندر 

قند، کشاورز با یک کارخانه قرارداد می بندد و کارخانه متعهد می شود که محصول آن را بخرد یا در محصولی نظیر زعفران، 
ی بندد و کارخانه، محصول را تحت ضوابطی دریافت و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کندکشاورز با کارخانه قرارداد م .  

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی زنجیره ای به ویژه شکل تعاونی بهترین شیوه کشاورزی است، افزود: کشورهای 
ی و در چارچوب تعاونی است یعنی کشاورز، دولت و تولید توسعه یافته در بخش کشاورزی تولید محصوالتشان به صورت زنجیره ا

 .کننده، خودشان هسته های اقتصادی و مدیریتی را ایجاد می کنند
حجتی ادامه داد: بدین شکل، کشاورز متناسب با بازار و شرایط زمانی و مکانی محصول را تولید می کند و خریدار نیز نهاده ها را 

محصوالت آن را منصفانه خریداری و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کند، این کاری است  در اختیار کشاورز قرار داده و
 .که باید در کشور ما نیز انجام شود

مرغ درصد تولید تخم 35وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه این نوع کشاورزی در دستور کار وزارتخانه است، گفت: امروز 

ها و ها از میان رفته و مرغدارها از لحاظ دریافت نهادهشود؛ مزیت این نوع کشاورزی این است که واسطهمینیز به این شیوه انجام 
 .نیز از لحاظ خرید محصولشان ایمنی خواهند داشت

ها هسازی، تأمین منابع اقتصادی و توانمند کردن بنیادهای اقتصادی این زنجیروی اظهار داشت: این نوع کشاورزی نیاز به فرهنگ
  .دارد

وزیر جهاد کشاورزی درباره پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه ناظران بخش چای در پنج ماه گذشته نیز افزود: این ناظران در زمان 
عرضه برگ سبز چای وظیفه نظارت بر کیفیت درجه برگ چای را دارند تا اجحافی در حق کشاورزان نشود؛ در اصل یک برون 

رزی انجام شده و آنها با وزارتخانه قراردادی ندارندسپاری در وزارت جهاد کشاو . 
وی اظهار داشت: طرف قرارداد آنها یک شرکت است و تنها در دوره خاصی موظف هستند که نقش نظارتی داشته باشند؛ اگر نیاز 

گرددبه استخدام آنها باشد، این اختیار نیز به مجلس شورای اسالمی باز می . 
ایم و در اصل این ناظران کرد: ما به دنبال راهکاری برای بیمه آنها هستیم، اما تاکنون موفق نشده وزیر جهاد کشاورزی تصریح

  .طرف قراردادشان دولت نیست
 ٤٤های اقماری گفت: در طول این دوره حجتی در پاسخ به سوالی دیگری درباره نقش وزیر، معاونان و مدیران ستادی در شرکت

آن دولتی بوده واگذار شده استشرکت که سهام کلی یا جزئی  . 
ها هزار ایثارگر دفاع مقدس ها نیز در چارچوب مقررات در یک سبد همگون به دهای از شرکتوی اضافه کرد: سهام بخش عمده

 .واگذار شده است
دیگر زیر  های زیر مجموعه زیادی بودند،های نظیر آن که دارای شرکتوی تصریح کرد: اکنون، موسسه جهاد توسعه یا شرکت

های زیر مجموعه آنها واگذار شده استای ندارند و همه شرکتمجموعه .  
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان  – 1۴/11/1397تاریخ : 

  ها/ قیمت خامه در بازار کاهش یافتهزار تنی شیرخشک در کارخانه ۱۰دپوی 
ک را صادر ها از مسئوالن تقاضا داریم مجوز صادرات شیرخشهزار تن شیرخشک در کارخانه 1۰مقدسی گفت: با توجه به دپوی 

  .کنند
وگو با خبرنگارناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی 

تومانی به واردات کره، از خرید  ۴٢۰۰های لبنی با در اختیار داشتن ارز خبر داد و گفت: کارخانه، از کاهش قیمت تولید خامه جوان
کنند که این امر بر کاهش قیمت تولید داخل اثر گذار بوده استخامه تولید داخل امتناع می . 

تومان به  ٢7۵هر یک درصد چربی از درصد چربی دارد، افزود: طی دو هفته اخیر قیمت  ۴۰وی با اشاره به اینکه یک کیلو خامه 
تومان کاهش یافته است که همچنان این روند ادامه دارد ٢٢۰ . 

به گفته مقدسی، با توجه به اختصاص ارز دولتی به واردات کره و افزایش واردات صنایع لبنی تمایل به خرید خامه داخل و تبدیل آن 
 .به کره ندارند

ها دپو شده است، بیان کردهزارتن شیرخشک در کارخانه 1۰به اینکه رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره  قیمت شیرخشک از  :

زندهزار تومان رسیده است که ادامه این روند ضربه مهلکی به تولید شیرخام داخل می 1۶به  9۰۰هزار و  1۸کیلویی  . 
 حجتی در نامه ای به دژپسند: واردات موقت شیرخشک مجاز است :بیشتر بخوانید

های لبنی اعالم کرد و افزود: اگرچه برای گرفتن مجوز ممنوعیت صادرات را عامل اصلی دپو شدن شیرخشک در کارخانه وی
ای نگرفتیمصادرات شیرخشک اقدام کردیم، اما هنوز نتیجه . 

اظهار کرد: از مسئوالن ها به کمتر از نرخ مصوب خود رسیده است، این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت شیرخام در برخی استان
دولتی انتظار داریم که واردات کره را ممنوع کنند یا اجازه صادرات شیرخشک و کره فله تولید داخل را بدهند تا بازار به تعادل 

 .برسد
: از مسئوالن های تنظیم بازار اعالم کرد و گفتای واردات کره به ارز نیمایی را یکی دیگر از راهکاروی در پایان تبدیل ارز مبادله
تر صادرات شیرخشک را آزاد کند چرا که در صورت ادامه این روند وزارت جهاد کشاورزی برای تقاضا داریم که هر چه سریع

ای جز خرید توافقی نداردجلوگیری از زیان دامداران چاره . 
 لینک خبر
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 شیالت 
ایرنا  – 1٤/11/1397تاریخ :   

 محیط زیست در باره صید منسوخ دنیا به شیالت تذکر داد
کف در دریا که در تمام دنیا منسوخ معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از صید ترال  -ایرنا -بندرعباس

 .شده است، به سازمان شیالت ایران تذکر داد
ایم که به گزارش ایرنا، پروین فرشچی عصر یکشنبه در نشستی خبری در بندرعباس تاکید کرد :به شیالت این موضوع را تذکر داده

 .صید ترال کف در دنیا منسوخ شده است
هایی متصل و معموالً به دنبال شناور در ی بزرگی به شکل قیف است که از دو طرف به تختهیا گوفه تور ماهیگیر (Trawl) ترال

شودبستر دریا کشیده می . 
کند، متر زندگی می ٢۰۰ای که در اعماق بیشتر از توان فانوس ماهیان که جزء ماهیان میان زی هستند و میگو شیشهبا صید ترال می

 .را صید کرد
ه به چگونگی قرارگیری تور ترال در آب به ترال کف و میانی تقسیم کرد. از ترال میانی برای صید ماهیانی توان بستترال را می

شود، در حالی که با ترال کف، ماهیان کف زی و نزدیک کف مانند روغن ماهی، مانند آنچوی، ماهی تن و ماهی ماکرل، استفاده می
شودای صید میماهی مرکب، کفشک ماهیان وماهی صخره . 

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به برنامه ریزی های انجام شده در جهت ایجاد گارد ساحلی در 
کشور پرداخت و گفت: قرار است با همکاری سازمان محیط زیست، بنادر و دریانوردی، شیالت، نیروی دریایی ارتش و سپاه و 

 .مرزبانی ، گارد ساحلی ایجاد شود
وی ابراز داشت: بعد از ایجاد گارد، محیط بانان استان های ساحلی که دوره های آموزش مسایل دریایی را گذرانده اند، جزو گارد 

 .ساحلی خواهند شد
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور خاطرنشان کرد: استان هرمزگان، استان پایلوت برای ایجاد گارد 

 .ساحلی است
رشچی با اشاره به اجرای طرح نصب پرچم های آبی و زرد در سواحل ، گفت: پرچم های آبی نماد عاری بودن از آلودگی و پرچم ف

 .های زرد حاکی از آلوده بودن سواحل است
وی در خصوص اجرای این طرح ملی و نصب این پرچم ها تفاهم نامه ای میان وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و 

ت بهداشت منعقد شده استوزار . 
فرشچی با تاکید بر تالش هر چه بیشتر در اجرای این طرح مهم، افزود: همه ما باید به منظور ایجاد فضای امن برای جذب سرمایه 

 .گذاران و سالم سازی سواحل در راستای تضمین سالمت عموم مردم ، مسافران و گردشگران اهتمام ویژه داشته باشیم
توانیم پرچم آبی را که نماد وضعیت سالمت سواحل در بندرعباس، گفت: در برخی نقاط ساحلی بندرعباس نمی فرشچی در خصوص

 .عاری از آلودگی است، نصب کنیم
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به دالیل شکوفایی جلبکی در برخی مناطق ساحلی ، بیان داشت: پساب فاضالب، آب 

ع از جمله عوامل و دالیل آلودگی دریا و بروز این پدیده جلبکی هستندشیرین کن ها و صنای . 
فرشچی با تاکید بر رعایت استانداردهای زیست محیطی در اجرای سایت های پرورش میگو، گفت: این سایت ها در صورت رعایت 

 .نکردن استانداردها باید پلمپ شوند
 لینک خبر 
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 شیالت 
ایرنا  – 1٤/11/1397اریخ : ت  

ها برای وزیر جهاد کشاورزیمصیبت صیادی چینی  
سرانجام حضور کشتی های صیادی چینی در دریای عمان، صدای نمایندگان مجلس را بلند کرد و پای وزیر جهاد  -ایرنا-تهران

به صحن علنی کشاند؛ اما توضیحات حجتی نتوانست نمایندگان را قانع کندکشاورزی را برای پاسخ به سوال بهارستان نشینان  . 
ها در دریای عمان پهن است و گرچه در ابتدا حضور آنها تکذیب به گزارش خبرنگار ایرنا، چند ماهی است که تور ماهیگیری چینی

د اما سرانجام اعالم شد که این کشتی ها می شد و برخی از مسئوالن حضور کشتی های صیادی چینی را به طور کامل رد می کردن
 .در اجاره ایرانی هاست

انتقادها فقط محدود ایران نماند و تا شرق آسیا رفت. وزارت امور خارجه چین با انتشار بیانیه ای نسبت به فعالیت صیادان و کشتی 
ور شیالت است و هرگز اقدامات چین کشوری مسئول در ام»های چینی در آب های ایران اظهار بی اطالعی و تاکید کرد، 

  «.غیرقانونی در این زمینه را برنمی تابد
زیست لب به سخن گشود های دریایی سازمان حفاظت محیطبومپیگیری های رسانه ای سرانجام به آنجا رسید که مدیرکل دفتر زیست

رها اعالم کرده که ذخایر دریایی فانوس سازمان شیالت با»و در مورد علت حضور شناورهای چینی صیادی در جنوب ایران گفت، 
آیند و در داخل کشور ما مصرف غذایی ندارند( ظرفیت برداشت دارندحساب میگوشتان بهماهیان )که جزو حرام با توجه به اینکه  .

کاری ما انجام اند و این کار را با همها آمدهها، ابزار و تجهیزات برای صید فانوس ماهیان در کشور وجود نداریم، چینیروش
دهندمی .» 

رئیس سازمان شیالت ایران پنجم شهریورماه امسال در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: شناورهای « حسن صالحی»در همین رابطه 
متری، با پرچم ایران در خلیج فارس حضور دارند و هیچ شناور خارجی برای بهره برداری  ٢۰۰مخصوص برای صیادی در عمق 

احلی کشورمان نیستدر آبهای فراس .  
شناور در آب های فراساحلی  9۰شناور موافقت اصولی برای صید داده است اما فقط  261به گفته وی، سازمان شیالت ایران به 

متری فعالیت دارند ٢۰۰برای برداشت فانوس ماهیان در عمق  . 
 

 واکنش نمایندگان مجلس **
ر کشتی های چینی در دریای عمان، صدای ماهیگیران مردم منطقه بویژه در چابهار با این حال ماجرا به اینجا ختم نشد و ادامه حضو

را بلند کرد. ماهیگیران هر روز از خالی شدن بیشتر تور و کوچک شدن سفره گالیه کردند زیرا معتقد بودند کشتی های چینی دریا را 
  .پاکسازی می کنند

ی چینی در فصل تخم ریزی ماهی ها نیز متوف نمی شود و این می تواند آینده حتی ماهیگیران بومی اعالم کردند، فعالیت کشتی ها
  .دریا و معیشت آنها را به خطر بیاندازد

تن از آنها  ٤۰انتقاد و اعتراض های مردم منطقه همچنان ادامه دار شد و به جایی رسید که صدای نمایندگان مجلس را درآورده و 
ر مجلس شدند تا به چرایی مشکالت ایجاد شده و پاکسازی دریای عمان از گونه های مختلف خواستار حضور وزیر جهاد کشاورزی د

 .گیاهان و آبزیان، پاسخ دهد
 

های ملی در قالب صیادیغارت سرمایه **  
نماینده دیگر در مجلس حاضر شد 39محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز)یکشنبه( برای پاسخ به پرسش فاطمه ذوالقدر و  .  

سوال ذوالقدر در مورد ایجاد اختالل در فعالیت و زندگی صیادان ایرانی در آب های دریای عمان به دلیل قرارداد رسمی بلندمدت 
متری دریای عمان بود که با پخش فیلمی از صید غیرقانونی در دریای  ٢۰۰سازمان شیالت با کشتی های چینی برای صید در عمق 

  .عمان همراه شد
ر نماینده تهران در طرح پرسش خود گفت: صید بی رویه انواع گونه های ماهی توسط صیادان صنعتی با شناورهای فاطمه ذوالقد

 .ترال، آسیب های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی بسیاری را برای سرمایه ملی کشور و معیشت صیادان سنتی ایجاد کرده است
بین آنچه هدف تعریف شده و آنچه که در عمل شاهد آن هستیم فاصله ای بسیار  وی مطالبه امروز را مطالبه ای ملی دانست و گفت:

وجود دارد؛ فاصله ای که در آن مشکالت معیشت و امرار معاش صیادان سنتی و بیکاری آنها و غارت سرمایه های ملی کشور و 
 .عدم تولید و خودکفایی را می بینیم

ضر و آینده کشور است و آنها خواستارند مشکل ایجاد شده در نتیجه صدور وی اظهار داشت: مطالبه امروز، مطالبه نسل حا
 .مجوزهای بی رویه در صیادی ترال که سرمایه کشور و زیست بوم دریایی را مورد هجوم قرار داده است، رفع شود
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 سهم صید فانوس ماهیان ناچیز است **

ی ها در دریای عمان به وفور وجود دارند؛ این ماهی ها برای محمود حجتی در پاسخ به پرسش مطرح شده گفت: گفت: فانوس ماه
متری زیرسطح آب زندگی می کند ٤۰۰تا  ٢۰۰تولید پودر ماهی صید می شوند؛ این ماهی نورگریز است که در عمق  .  

امه داد: حداقل حجتی با بیان اینکه ذخایر این ماهی در دریای عمان چند میلیون تن است که در طول سال تخم ریزی می کند، اد
هزار تن در سال است 3۰۰ظرفیت برداشت این نوع ماهی که به ذخایر آسیبب نزند، حدود  . 

هزار تن  7۰۰وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان صیدی که ما امروز در آب های ساحلی با عنوان صید سنتی داریم حدود 
هزار تن بود 17ناچیز و حدود است، افزود: میزان برداشت فانوس ماهی در سال گذشته،  . 

برابر سویا پروتئین دارد، اضافه کرد: به دلیل اینکه صید  ٢درصد است که  73حجتی با یادآوری اینکه میزان پروتئین این ماهی 
به کمترین میزان رسید 13۸7فانوس ماهی تکنیک خاصی می خواهد، صید این نوع ماهی در سال  . 

 
کردندصیادان مقررات را رعایت ن **  

به تدریج صید این ماهی افزایش یافته است، ادامه داد 13۸7وی با بیان اینکه از سال  باید روشی را اعمال کنیم که صید این گونه  :

 .ماهی که فوق العاده اهمیت دارد در تعارض با منافع صیادان بومی و محلی نباشد
نظارت ها به خوبی رعایت و کنترل شود به طور قطع هیچ تعارضی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه اگر دستورالعمل ها و 

نباید رخ دهد، گفت: گروه بازرسی به منطقه صید اعزام کردیم که پس از بررسی گفتند، متاسفانه بخشی از بهره برداران، چارچوب 
  .ها و مقررات را رعایت نکرده اند

را در آن منطقه داشتیم؛ دستورالعمل ها را اصالح و اقداماتی را انجام ماهه ای  ٢وی اظهار داشت: به دلیل مشکالت، یک تعلیق 
  .دادیم

حجتی با بیان اینکه اگر گونه نایاب را صید کرده باشند تخلف است، افزود: حداقل در طول امسال، هشت مورد تخلف به دادگاه 
  .معرفی و تمهیداتی برای برخورد با این موضوع در نظر گرفته شده است

 
 ایجاد واحد ویژه برای تخلفات احتمالی **

وی اضافه کرد: با دادستان استان هرمزگان هماهنگی هایی انجام شده تا در آن بخش واحد ویژه ای برای برخورد با تخلفات احتمالی 
  .در صید ماهی ایجاد شود

جود ندارد و برای آنها نیز مجوز صادر وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر صیادان محلی عالقمند به صید فانوس ماهی باشند مشکلی و
  .می شود

وی تصریح کرد: مشکالتی درباره محدودیت ناظران شیالت وجود داشت که با بازنگری در دستورالعمل ها از بین رفت تا اشراف 
  .اطالعاتی بیشتر شود

کشاورزی قانع نشده و آن را به رای مجلس با وجود توضیحات حجتی، ذوالقدر نماینده تهران اعالم کرد که از پاسخ های وزیر جهاد 
نماینده حاضر، از پاسخ های حجتی قانع نشدند ٢1٦رای ممتنع از  ٥رای مخالف و  1٤9رای موافق،  ٤٢گذاشت؛ نمایندگان نیز با  . 

ریایی می زند در به گزارش ایرنا، صید ترال در حالی ادامه دارد که این روش به دلیل آسیب های جبران ناپذیری که به اکوسیستم د

  .نقاطی از جهان ممنوع شده است؛ ضمن آنکه برای جبران خسارت ماهیگیران بومی در آن مناطق، خسارت پرداخت می شود
 لینک خبر 
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 شیالت 
ایرنا  – 1٤/11/1397تاریخ :   

ادی در دریای عمان قانع نشدمجلس از پاسخ حجتی درمورد صی   
وزیر جهادکشاورزی امروز نتوانست مجلس را درمورد ایجاد اختالل در صیادی در آب های دریای عمان قانع کند اما  -ایرنا-تهران

 .درپاسخ به سوال نماینده رودسر درخصوص ساماندهی محصوالت کشاورزی این نماینده را قانع کرد
نماینده  39رنا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز برای پاسخ به سوال فاطمه ذوالقدر و به گزارش خبرنگار پارلمانی ای

مجلس حضور یافت -یکشنبه  -دیگر و همچنین سوال اسدهللا عباسی نماینده املش و رودسر در جلسه علنی امروز  . 
های دریای عمان به واسطه قرارداد رسمی بلند مدت  سوال ذوالقدر در مورد ایجاد اختالل در فعالیت و زندگی صیادان ایرانی در آب

متری دریای عمان بود ٢۰۰سازمان شیالت با کشتی های چینی برای صید در عمق  . 
 .ذوالقدر در هنگام سخنرانی خود فیلمی از صید غیر قانونی در دریای عمان در مجلس پخش کرد

رای موافق،  ٤٢انع نشده و آن را به رای مجلس گذاشت، نمایندگان با وی نهایتا اعالم کرد که از پاسخ های وزیر جهاد کشاورزی ق
نماینده حاضر از پاسخ های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند ٢1٦رای ممتنع از  ٥رای مخالف و  1٤9 . 

ناورهای فاطمه ذوالقدر نماینده تهران در طرح سوال خود گفت: صید بی رویه انواع گونه های ماهی توسط صیادان صنعتی با ش
  .ترال، آسیب های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی بسیاری را برای سرمایه ملی کشور و معیشت صیادان سنتی ایجاد کرده است

وی تصریح کرد: مطالبه ای که امروز داریم مطالبه ای ملی است، چرا که بین آنچه که هدف تعریف شده و آنچه که در عمل شاهد آن 
ر وجود دارد فاصله ای که در آن مشکالت معیشت و امرار معاش صیادان سنتی و بیکاری آنها و غارت سرمایه هستیم فاصله ای بسیا

  .های ملی کشور و عدم تولید و خودکفایی را می بینیم
وی اظهار داشت: مطالبه امروز مطالبه نسل حاضر و نسل آینده این کشور است که این مشکل با صدور مجوزهای بی رویه در 

ادی ترال سرمایه کشور و زیست بوم دریایی را مورد هجوم قرار داده است، رفع شودصی .  
 

 نماینده رودسر از پاسخ های حجتی درباره ساماندهی محصوالت کشاورزی قانع شد  **
نع شداسدهللا عباسی نماینده رودسر از پاسخ های محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره ساماندهی محصوالت کشاورزی قا .  

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حجتی برای پاسخ به سه سوال نماینده رودسر در مورد علت عدم ساماندهی محصوالت 
کشاورزی، نقش وزیر و معاونانش در شرکت های اقماری و علت بدون حقوق و بیمه بودن ناظرین کشاورزی در جلسه علنی امروز 

فتیکشنبه مجلس شورای اسالمی حضور یا .  
وزیر جهاد کشاورزی هیچ برنامه ای برای ساماندهی محصوالت کشاورزی به غیر از گندم  :عباسی نماینده رودسر اظهارداشت

  .ندارد، این در حالی است که ما شاهدیم در سال هایی که افزایش تولید داریم با فاسد شدن محصوالت کشاورزی رو به رو بوده ایم
شاورزی نظارتی بر شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی وزیر جهاد ک :وی تصریح کرد

  .ندارد و این مشکالت زیادی را ایجاد کرده است
وی ادامه داد: به علت فقدان آمادگی الزم در سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه در مقابله با حوادث و بیماری های دامی مثل 

میلیون قطعه مرغ معدم شده اند لذا این وضعیت بسیار نگران کننده است 1٤تا  13اری آنفوالنزا تاکنون عدم مهار بیم .  

  .پس از اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، عباسی اعالم کرد: از پاسخ های وزیر قانع نشده است اما پاسخ را به رأی نمی گذارد
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات

 ایران اکونا  – 1۰/11/1397تاریخ : 

 صادرات مرغ برای دو ماه آینده ممنوع شد
  .در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت صادرات مرغ برای دوماه آینده تصویب شد

ی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، وضعیت بازار در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست رضا رحمان 

ممنوع  9۸مرغ و گوشت مورد بررسی قرار گرفت و اعضا مصوب کردند صادرات مرغ برای اسفندماه امسال و فروردین سال 
 .شود

ور شودهمچنین اعضای ستاد تنظیم بازار تصویب کردند که برای تأمین مرغ مورد نیاز بازار، جوجه یک روزه وارد کش . 
های مختلف و بخش خصوصی حضور داشتند، وضعیت بازار مرغ و گوشت بررسی و راهکارهای در این جلسه که نمایندگان دستگاه

 .تأمین مرغ مورد نیاز بازار و کاهش قیمت این محصول بررسی شد
های نظارتی را احساس کنندمردم باید عملکرد دستگاه  

نعت، معدن و تجارت با تاکید به لزوم نظارت بیشتر بر نحوه توزیع کاال، افزود: باید نظارت همچنین در این جلسه، رحمانی وزیر ص
ای باشد که مردم حس کنند بازار در کنترل های مربوطه به گونهکنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاهسازمان حمایت مصرف
 .نهادهای نظارتی است

یرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان داشته است، عدد کمی نیست، اما هایی که تعزاو ادامه داد: تعداد بازرسی
ها را احساس کنندمردم باید این سطح از نظارت در کنترل قیمت . 

ها اللبیشترین سود نه برای دامداران و کشاورزان که برای د :رحمانی با بیان اینکه قیمت کاالها باید از مبدا اولیه کنترل شود، افزود

 .است و در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید کنترل الزم را انجام دهند
ها باید همراهی الزم را برای او ادامه داد: تأمین کاال و فراوانی آن اولویت اول وزارت صنعت، معدن و تجارت است و همه بخش

 .تأمین مایحتاج مردم داشته باشند
  لینک خبر
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 ت و  واردات صادرا
 خبرنگاران جوان – 11/11/1397تاریخ : 

میگو در بازار/ نوسان خاصی در بازار ماهی شب عید نخواهیم داشت درصدی صادرات ۳۹رشد   
درصد رشد  39های هدف صادر شد که از نظر وزنی تن میگو به بازار ٢٢7هزار و  ٢1ماهه گمرک،  9گلشاهی گفت: بنابر آمار 

 .داشته است
صنعت، تجارت و کشاورزی خبرنگار عیسی گلشاهی مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و آبزیان سازمان شیالت در گفت و گو با گروه  

نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و گفت:  محصوالت آبزی ، از رشد صادراتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های هدف صادر شده استمیلیون دالر به بازار 3۰۰هزار تن انواع آبزیان به ارزش بالغ بر  9۵ماهه امسال  9ک در بنابرآمار گمر . 

 ٢1ماهه امسال را میگو به خود اختصاص داده است، بیان کرد: طی این مدت  9وی با اشاره به اینکه رکورد صادرات آبزیان در 
درصد  ۴٢درصد و ارزشی  39های هدف صادر شد که از نظر وزنی دالر به بازارمیلیون  1۰1تن میگو به ارزش  ٢٢7هزار و 

 .نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است
درصد از نظر وزنی  1۵های هدف صادر شد که تن انواع ماهی به بازار ۸33هزار و  ۵9ماهه امسال  9گلشاهی ادامه داد: در 

ته استنسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داش . 
میلیون  ۵۶۰تا  ۵۵۰تا پایان سال به  صادرات آبزیان شود که میزانبه گفته این مقام مسئول، علی رغم شرایط تحریم پیش بینی می

 .دالر برسد
یجاد های صادرات تاثیر گذار بوده است، بیان کرد: با توجه به اهای جدید ظالمانه در افزایش هزینهوی با اشاره به اینکه اعمال تحریم

های جدید در کاهش میزان صادرات تاثیری نخواهد داشتهای قبل، اعمال تحریمهای جدید صادراتی و انعقاد قرارداد از سالبازار . 
سال اخیر مقدار جزئی صادرات به آمریکا داشتیم، گفت: هم اکنون عمده  1۰مدیر کل دفتر بهبود کیفیت آبزیان با اشاره به اینکه طی 

های آسیای جنوب شرقی، چین، ویتنام، تایلند، مالزی، تایوان، افغانستان، امارات، عراق، روسیه، اتحادیه به کشور صادرات آبزیان
شوداروپا و لبنان انجام می . 

به لحاظ ظاهری نسبت به مدت مشابه سال قبل در  قیمت ماهی گلشاهی نرخ کنونی ماهی در بازار را منطقی دانست و گفت: اگرچه
یش یافته است، اما بر اساس تورم و نرخ پایین ماهی در سال گذشته، قیمت فعلی انواع ماهی در بازار واقعی استبازار افزا . 

ای در سایر محصوالت پروتئینی در بازار اتفاق نیفتد این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: اگر کمبود و افزایش غیر قابل مالحظه

د، نوسان خاصی برای بازار ماهی شب عید متصور نخواهیم بودکه مردم به سمت خرید ماهی هجوم آورن . 
  لینک خبر
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 صادرات و اردات 
 خبرنگاران جوان  – 1۰/11/1397تاریخ : 

هزار تن رسید ۸۰مرغ به مرغ/ تولید ماهانه تخممنوعیت صادرات تخمضرورت رفع م  
مرغ یک ضرورت به شمار یک مقام مسئول، گفت: در شرایطی که تولید مازاد بر نیاز داخل است، رفع ممنوعیت صادرات تخم

رودمی . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

۶ قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ، درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنونخبرنگاران جوان هزار و  
تومان است ۸۰۰هزار و  7تومان بوده، در حالیکه قیمت تمام شده هر کیلو محصول برای مرغدار  ۸۰۰و هزار  ۶تا  ۵۰۰ . 

هزارتن معادل رقم  ۸۰وی شرایط مساعد تولید را دلیل اصلی افت قیمت و زیان مرغداران در بازار اعالم کرد و افزود: ماهانه 
شود که این میزان به سبب مازاد بر نیاز داخل موجب شده کشور تولید میتن تخم مرغ در  7۰۰هزار و  ٢تا  ۶۰۰هزار و  ٢روزانه 

 .تا قیمت تخم مرغ به رقمی کمتر از قیمت تمام شده درب مرغداری برسد
بیان کرد: در شرایطی که تولید مازاد بر نیاز داخل است، اتخاذ تصمیم ممنوعیت  ممنوعیت صادرات تخم مرغ ترکاشوند با انتقاد از

کند به طوریکه مرغداران به سبب ترس از آینده تولید اقدام به حذف ز سوی وزارت صمت آسیب جدی به صنعت وارد میصادرات ا
های خود از چرخه تولید خواهند کردمرغ . 

تومانی نرخ تخم مرغ در بازار/ممنوعیت صادرات بر مشکالت مرغداران دامن زد ۵۰۰کاهش یک هزار و  :بیشتر بخوانید  
حادیه مرغداران میهن صادرات تخم مرغ را ابزار مدیریت بازار داخل برشمرد و گفت: با توجه به کاهش مصرف تخم مدیرعامل ات

تر بردارند تا با صادرات تخم مرغرا هر چه سریع رود که ممنوعیتمرغ در فصل بهار از مسئوالن وزارت صمت انتظار می
لوگیری کنیمصادرات محصول بتوانیم از افت قیمت در بازار داخل ج . 

ایم که برای ذخیره سازی تخم مرغ با مرغداران بزرگ وی ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد تولید به پشتیبانی امور دام اعالم کرده
 .انعقاد قرارداد کنند که تاکنون به سبب کاهش قیمت محصول در بازار، استقبالی صورت نگرفته است

مورد نیاز مرغداران مرتفع شده است، بیان کرد: با توجه به  های دامینهاده از مشکالت تأمین ترکاشوند با اشاره به اینکه بخشی
ها و بنادر های دامی در بازار با کمک پشتیبانی امور دام درصدد تأمین بخشی از نیاز مرغداران از ذخیره استاننوسان اخیر نهاده

 .هستیم
ها درصدد ها اعالم کرد و گفت: با پیگیری اتحادیهارز را مشکل اصلی تأمین نهادهاین مقام مسئول مسئله تخصیص و نقل و انتقال 

 .رفع این مشکالت هستیم
تومانی قیمت مصوب دارد، اما در شرایط فعلی مرغداران بخشی  ۴٢۰۰های دامی به سبب اختصاص ارز به گفته وی، اگرچه نهاده

درصد باالتر از قیمت  ۸۰تا  7۰های موجود در بازار برخی موارد قیمت نهادهکند که در از نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می
 .مصوب است

تر نسبت به رفع ممنوعیت رود که هرچه سریعترکاشوند در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی بازار از مسئوالن انتظار می

برسددر بازار داخل به تعادل  قیمت تخم مرغ صادرات اقدام کنند تا . 
  لینک خبر
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 صادرات و  واردات
 خبرگزاری فارس  – 1۴/11/1397تاریخ : 

درصدی واردات گوشت سبک/ماهانه یک میلیارد دالر واردات کاالهای اساسی داریم  ۱۸۸افزایش   
رئیس کل گمرک ضمن تکذیب قاچاق دو میلیون راس دام، درباره میزان واردات گوشت گرم گفت: گوشت سبک گرم طبق آمارها 

ش دارددرصد بیشتر از پارسال وارد شده و سرانه گوشت قرمز در کشور افزای 1۸۸ .  
های پر فراز و به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، مهدی میراشرفی صبح امروز در نشست خبری در محل گمرک با اشاره به دوره

 .نشیب انقالب گفت: با همراهی مردم همه پیچ و خم ها طی شد، ولی هیچ گاه شرایط کشور مانند امروز حساس نبوده است
در مباحث تحریم این بار آمریکا بدون همراهی دنیا یکسری تحریم های یکجانبه را در دست  رییس کل گمرک ایران اظهار داشت:

 .اجرا دارد و ما هم متناسب با این شرایط باید رفتار کنیم
دلی میراشرفی ادامه داد: ما به دنبال این نیستیم که با آمار اشتباه به جامعه امید پمپاژ کنیم. چیزی که امروز نیاز جامعه است، هم

 .خواهد بود و در این بخش تجارت خارجی نقش باالیی در ایجاد دولت رفاه دارد
* ماه امسال 1۰تراز تجاری مثبت یک میلیارد دالری در   

وی تاکید کرد: تامین بسیاری از نیازها به واردات و صادرات مرتبط است و ایجاد تسهیالت می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد و 
میلیارد دالر واردات داشتیم و در این بخش تراز تجاری یک میلیارد دالر  3۵.۶میلیارد دالر صادرات و  3۶.3نخست ماه  1۰در 

 .مثبت است
قلم اصلی وارداتی با سال  ٢۵ماهه نخست سال کاالهای اساسی وارد شده به کشور مانند سال قبل است و  1۰وی خاطرنشان کرد: در 

ما حدودا در ماه یک میلیارد دالر واردات کاالی اساسی داریمقبل تفاوت معناداری ندارد و  . 
رئیس کل گمرک ایران گفت: اهمیت این موضوع در عدم کمبود برای تامین کاالهای اساسی است و کمبود در برخی بخش ها شاید 

 .ایجاد به دلیل ایجاد شایعات باشد
میلیارد دالر کاالی اساسی  1۰ر صادرات و واردات بیش از میلیارد دال 3۶رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: آمار بیش از 

قلم کاالی لوکس ممنوع  1339امیدوارکننده است. در صادرات نسبت به سال گذشته دو درصد رشد داشتیم و در بخش واردات نیز 
 .شد

سازمان  ٢۰های همجوار با  کنوانسیون بین المللی داریم و در تنوع سازمان 1۵قانون و  ۴۵در تعدد قوانین   میراشرفی گفت:
نوع عوارض داریم 33همکاری داریم و در تعدد عوارض دریافتی  . 

وی با اشاره به حذف کاغذ از رویه های گمرکی، تصریح کرد: گمرک ایران در بخش تقویت مسیر سبز گمرکی اقدامات مثبتی انجام 
ن های نظارتی ایجاد کنیم و در مباحث الکترونیکی کردن داده است. در مباحث پولشویی موفق شدیم یک لینک بین گمرک و سازما

سامانه های اظهارنانه های گمرکی و عبور از بازبینی های سنتی اقدامات خوبی صورت گرفته است. از مجموع تولیدناخالص 
وجه است و نقش گیرد و این موضوع برای کشورهای در مسیر ترانزیت بسیار قابل تدرصد در فرایند تجارت قرار می ٢۰کشورها 

 .حمل و نقل دریایب در این بخش قابل توجه است
سازمان مرتبط با گمرک نیز پیگیری می شود و ما در بحث مدیریت  ٢۰معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: موضوع تعامل با 

این بخش گمرک با بانک  هماهنگ مرزی برنامه ریزی داریم ولی در بحث تعدد قوانین ایستایی در ترخیص کاال ایجاد می شود. در
مرکزی و وزارت صمت تعامل باالیی دارد و از این طریق رسوب کاال در گمرکات کاهش یافت و با افزایش مدت زمان ثبت سفارش 

 .و تفویض آن به استان ها تسهیالتی دز این راستا به عمل آمده است
رتقای شفافیت و سالمت اداری و کاهش اصطالک بین میراشرفی حذف کاغذ از سیستم اداری، اجرای طرح کارشناسی مجازی، ا

های گمرک ایران در ارزیابی سازمان جهانی گمرک دانست و اظهارداشت: در بحث کارکنان گمرک و مراجعان را از موفقیت
 .شده است FIU پولشویی گمرک ایران موفق به انجام اقدامات مؤثر براساس ارزیابی

هزار میلیارد دالر آن به بخش تجارت اختصاص  ٢۰هزارمیلیارد دالر تولید ناخالص در جهان  7۰وی همچنین با تأکید بر اینکه از 
های افزاید، گفت: یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت تجاری استفاده از فرصتدارد که این موضوع بر اهمیت نقش و جایگاه گمرک می

توانیم با کاهش موانع موجود و انجام یت بسیار مناسبی است و ما میترانزیتی است که خوشبختانه کشور ما از این لحاظ دارای موقع
ای به کشورهای همسایه خود ارائه کنیمهای غیرمزاحم و ارتقای مسیرهای ترانزیتی در این بخش خدمات ویژهکنترل . 

 دستگاه ایکس ری فعال در گمرکات داریم 1۴*
رغم دستگاه آن فعال است، اظهارداشت: علی 1٤ری در گمرکات که یکسدستگاه ا 1٦معاون وزیر اقتصاد با اشاره به استقرار 

های ری ما درصددیم تا با حمایت دولت و مجلس از این تجهیزات بیشتر استفاده کنیم و همچنین فناوریهای ایکسافزایش قیمت دستگاه
سازی کنیمب خروج پیادهخصوص درو تراشه اطالعاتی این فناوری را در گمرکات به GPS و RFID دیگر ازجمله . 
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های گذشته ما در مورد الکترونیکی کردن میراشرفی در ادامه به موضوع هوشمندسازی گمرک نیز اشاره کرد و گفت: طی سال
ایم، اما در بحث هوشمندسازی کار زیادی صورت نگرفته که در این زمینه های خوبی کسب کردههای گمرکی موفقیترویه

نفعان گمرک به وجود آوریمها تسهیالت بیشتری را برای ذیاجرا داریم تا با استفاده از اطالعات سامانه هایی در دستبرنامه . 
تر از تولید و تر و ملموسهای عملیرئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: کشور ما در حال حاضر نیازمند آن است که به سمت حمایت

آالت خطوط تولید فراهم نماییمبرای واردات مواد اولیه قطعات و ماشینتری را تولیدکنندگان حرکت کنیم و شرایط سهل . 
شرکت تولیدی در قالب فعاالن معتبر اقتصادی 117در این ارتباط بیش از   AEO اند که از این تعداد شناسایی و تعیین شده شرکت  10

بنیان هستند و قرار است تسهیالت بهتری به آنان اعطا شودآن دانش . 
گیرد و طی مدت کوتاهی از شرکت در مسیر سبز قرار می 117درصد کاالهای این  9۰گمرک تصریح کرد: بیش از رئیس کل 

های بانکی برای فعاالن معتبر اقتصادی به یک سال و برای سایر شود. وی افزایش مهلت اعتبار ضمانتگمرک ترخیص می
حمایت از تولید دانست و درخصوص تفویض اختیار از گمرک  ماه را از دیگر تسهیالت گمرک در بحث ٦های تولیدی به شرکت

ایران به گمرکات اجرایی به منظور کاهش مراجعه صاحبان واحدهای تولیدی به مرکز و نظیر این اقدام در وزارت صنعت، معدن و 
 .تجارت مطالبی بیان کرد

های امروز جامعه یکپارچه مرزی را از اولویت های مستقر در مرزها و مدیریترئیس کل گمرک حرکت به سمت تعامل با سازمان
ها در این بحث تأکید کردتجاری خواند و بر لزوم افزایش همکاری و هماهنگی . 

ها گفتمعاون وزیر اقتصادی با تشریح دالیل وارد کردن اتهام به گمرک از سوی برخی از افراد و گروه این موضوع عمدتاً از  :

رو است که عملکرد خواهند اقدامات درخصوص شفافیت و مبارزه با تخلف به نتیجه نرسدو از اینشود که میسوی کسانی مطرح می
برندمثبت و خدمات یک سازمان مهم حاکمیتی را زیر سئوال می . 

گفت: به شود به تفاوت بین تخلف و قاچاق اشاره کرد و میراشرفی با تأکید بر اینکه در گمرک حتماً با فساد و تخلف برخورد قاطع می
شود و طور مثال اگر کاالیی در قلمرو گمرکی به علت عدم رعایت قوانین و مقررات گمرکی کشف شود این امر تخلف محسوب می

ها باید به این نکته خصوص رسانهآید. بنابراین همه افراد بهاگر همین کاال در خارج از قلمرو گمرکی کشف شود قاچاق به حساب می
اعتمادی و ناامیدی در جامعه دامن نزنندبه بی توجه داشته باشند و . 

* ماه امسال 1۰درصدی گوشت سبک گرم در  1۸۸افزایش   
درصد  1۸۸میراشرفی در مورد موضوع واردات گوشت گرم و موضوع قاچاق دام اظهار داشت: گوشت سبک گرم طبق آمارها 

شود دو میلیون رأس دام د. این آمار غلطی است که گفته میبیشتر از پارسال وارد شده و سرانه گوشت قرمز در کشور افزایش دار
مانند که گفتند قاچاق شدقاچاق شده است. مثل چند هزار کانتینری می .  

گفت:  معاون وزیر اقتصاد درمورد اینکه چرا در خروج گمرک مشکل دارد و ابزار کنترلی برای مبارزه با قاچاق و تخلفات چیست،
میلیارد دالر واردات  3٥خواهد شود. از درب خروج مینترلی ما بوده و چشم مدیران گمرک محسوب میدرب خروج گمرک ابزار ک

کنیم و ها در مسیر سبز، زرد و قرمز شرایط را تسهیل میشود و قبول داریم که مشکالت زیادی داریم برای تولیدیاز آن خارج می
وارد  و ارزش کنند و به موضوع تعرفهل مقداری و نوع کاال را بررسی میاجازه نخواهیم داد وارد ماهیت کاال شوند و فقط کنتر

  .نخواهند شد
* است خودتحریمی های متعدد مثلبخشنامه  

است و ما درگیر این موضوع هستیم باید به سمت اتوماسیون و سیستمی شدن  خودتحریمی های متعدد مثلوی ادامه داد: بخشنامه
کند در همین باره یک دستگاه دو بخشنامه متناقض گذاری نمیهای سازمان مجری است و سیاستمهبرویم. گمرک برای اجرای بخشنا

را طی چند روز برای صادرات صادر کرد که از وزیر مربوطه پرسیدیم چون بخشنامه عطف به ما سبق داشت گفتند تا آمدیم امضا 
تر های خارجی گزندهها از تحریمنده بودند قطعا تعدد بخشنامهکنیم تاریخش گذشت. فردا یا آن روز چندین کامیون جلوی گمرک ما

  .است
* پرونده گمرکی دو شرکت بزرگ لوازم خانگی به وزارت صمت منتقل شد رسیدگی به  

های جی و سامسونگ اعالم کرد: طبق کنوانسیونال رئیس کل گمرک درمورد پرونده گمرکی دو شرکت بزرگ لوازم خانگی
هزار میلیارد تومان رسیدیم و آن را به مراجع اعالم کردیم گفتند در صالحیت  3الف به تخلف بزرگی نزدیک به  ٢المللی قاعده بین

احاله شد مجددا اعتراض کردیم و ابرام شد که پرونده به  صمت گمرک نیست. طبق نظر حقوقی پرونده به وزارت
منتقل و رسیدگی شود صمت وزارت .  

انده در گمرک نیز تصریح کرد: گمرکات معموال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر هستند و تا وی در مورد خودروهای معطل م
هزار خودرو وجود دارد که بخشی از آنها مربوط به تخلف ثبت  13نشود آماری نداریم نزدیک به   زمانی که کاال به گمرک اظهار

 ٢٥۰۰هایی که زیر سواری 97دی ماه  9ه دولت داشت که تا شود و مابقی مصوبهزار دستگاه می ٢سفارش است که کمتر از 
توانند ترخیص شوندسی هستند اگر قبض انبار داشته و به گمرک اظهار شدند میسی .  
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ها وجود دارد و برآورد های مختلف و نمایندگیهزار شاکی خودرو پیش خریده کرده از شرکت 1۰وی تاکید کرد: در حال حاضر 
آن پرداخت شود. بخشی از مشکالت مربوط به  التفاوتمابه ن دالر ارز مربوط به این خودروها بانکی باشد که بایدمیلیو 1۰۰شود می

  .عدم تسویه ارز در بانک است
میلیارد تومان از درآمد گمرک که ناشی از واردات خودرو بود فعال محقق نشده است قرار شد  3100 :میراشرفی افزود

صوبه را تهیه و ابالغ کندضوابط این م صمت وزارت شود. خواهند تاریخ به عقب بازگردد که خودروهای کمتری مشمول میمی .

حتی برخی خودروها استاندارد ترخیص را هم ندارند. بیشترین تعداد خودروها در استان هرمزگان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و 
  .تهران وجود دارد

قلم کاال از اول  1339به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت:  ٤و ترانزیت گروه کاالیی معاون وزیر اقتصاد درمورد ماجرای لغ
قانون مقررات صادرات و  11شود یا نه؟ بعد از آن در راستای اجرای ماده ممنوع شده بود و شبهه مطرح شد که آیا شامل مناطق می

و بانک مرکزی تشکیک کرد که این کاالهای ممنوعه شامل واردات تشکیک شد که بخشی از این کاالها نباید وارد مناطق شوند 
شوند شود و فعال ورود آنها به مناطق آزاد ممنوع است. اعتقاد بر این است که کاالهایی که به منطقه وارد میمناطق آزاد هم می

دهدکنند و تقاضا را باال ببرند که شوک به بازار می ایجاد توانند در بازار ارز تالطممی .  
و ویژه رفته است تصریح کرد: در دی ماه برای ورود  آزاد هزار کانتینر واحدهای تولیدی به مناطق ٤یراشرفی با بیان اینکه م

کاالهای تولیدی و لوکس و مصرفی تفاوت قائل شدند و اکنون بدون انتقال ارز به مناطق آزاد مشکلی ندارد و کاالهای تولیدی 
توانند وارد شوندمی .  

اشاره کرد و گفت: دولت سال  آزاد های ورود کاال به مناطقگمرک به ابعاد دیگر بخشنامهرئیس کل  مصوب کرد که گمرک در  94

هایی ایجاد شد آن زمان بحث ورود و خروج کاال غیر از مناطق هم وجود داشت؛ مبادی ورودی مناطق آزاد مستقر شود مقاومت
دولت خالف قانون است و  9٤ر با وجود ممنوعیت این جذابیت ایجاد شده مصوبه سال بنابراین خیلی جذابیتی نداشت اما در حال حاض

کنیمتا االن دفتر تلفیق مقررات به آن اشکال نگرفته و ما نیز براساس آن عمل می .  
ورود منطقه آزاد در حال استقرار است حتی اگر مقاومت بانک مرکزی برای  7های گمرک در وی افزود: در حال حاضر سامانه

به این مناطق کم شود به دلیل آنکه در مبادی ورودی حضور نداریم امکان ورود آنها وجود نخواهد داشت ٤کاالهای گروه  .  
ها کشف های گذشته مطرح بود پرداخت و گفت: این کانتینرها را خود ما با سامانهکانتینر قاچاق که طی سال11٢۸وی به موضوع 

شودبه سیستم ثبتتارش متصل میسامانه  لینک کردیم و اتفاقا خورد درمورد ثبت سفارش خودروها در سامانه ما اتفاقات تیک می .

دهند بنابر همین موضوع متوجه شدیم که ثبت سفارش ها مشکل داردها کار را درست انجام میسامانه .  
ها انجام شود تصریح کرد: در این ی کار سامانهمعاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تعصبی نداریم که وقتی تحت یک عنوان فرامرز

است صمت گیرد و زیر نظر وزارتزمینه حساسیت نداریم و سیستم تحت یک اسم به صورت شکلی تحت یک عنوان قرار می .  
داریم  کنیم به دلیل آنکه سه نوع ارزهای اخیر گفت: اصال آمارسازی نمیآمارهای مربوط به صادرات در ماه اختالف درمورد وی

تومانی باشد به همین دلیل به این  ٤٢۰۰آمارها متفاوت است مشکلی وجود داشت که صادرکنندگان معتقد بودند نباید بر مبنای ارز 
تومان به نیمایی تبدیل شد. منطقی نیست که با سه  ٤٢۰۰نتیجه رسیدند که تعهد ارزی با رقم نیمایی باشد و مبنای ارز صادراتی از 

صادرات بدهیم و به همین دلیل تصمیم بر این شد که مبنای صادرات ارز نیمایی باشدنوع ارز آمار  .  
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – 9/11/1397تاریخ : 

 صادرات مرغ ممنوع شد 
  .در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت صادرات مرغ برای دو ماه آینده تصویب شد

زار که به ریاست رضا رحمانی، وزیر به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم با
صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، وضعیت بازار مرغ و گوشت مورد بررسی قرار گرفت و اعضا مصوب کردند، صادرات مرغ 

ممنوع شود 9۸برای اسفندماه امسال و فروردین سال  . 
ازار، جوجه یکروزه وارد کشور شودهمچنین اعضای ستاد تنظیم بازار تصویب کردند که برای تامین مرغ مورد نیاز ب . 

های مختلف و بخش خصوصی حضور داشتند، وضعیت بازار مرغ و گوشت بررسی و راهکارهای در این جلسه که نمایندگان دستگاه
 .تامین مرغ مورد نیاز بازار و کاهش قیمت این محصول بررسی شد

لزوم نظارت بیشتر بر نحوه توزیع کاال، افزود: باید نظارت سازمان وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید به   همچنین در این جلسه،

ای باشد که مردم حس کنند بازار در کنترل نهادهای های مربوطه به گونهکنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاهحمایت مصرف
 .نظارتی است

و تولید کنندگان داشته است، عدد کمی نیست، اما هایی که تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان تعداد بازرسی  وی افزود:
ها را احساس کنندمردم باید این سطح از نظارت در کنترل قیمت . 

بیشترین سود نه برای دامداران و کشاورزان که برای  :رحمانی با بیان اینکه قیمت کاالها باید از مبدا اولیه کنترل شود، بیان داشت

ت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید کنترل الزم را انجام دهنددالل ها است و در این خصوص وزار . 
تامین کاال و فراوانی آن اولویت اول وزارت صنعت، معدن و تجارت است و همه بخش ها باید همراهی الزم را برای   رحمانی گفت:

 .تامین مایحتاج مردم داشته باشند
 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971109001097/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      7139همن اهم اخبار کشاورزی هفته دوم ب 

 

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

 صادرات و  واردات 
ایرنا  – ۸/11/1397تاریخ :   

هزار تن گوشت قرمز وارداتی ثبت سفارش شد۲۶۰  
ییس سازمان دامپزشکی کشور مشکل کمبود و گرانی قیمت گوشت را ناشی از اختالف قیمت ارز در داخل و ر -ایرنا -تهران

هزار تن  ٢٦۰هزار تن بود که امسال این رقم به  1٤۰کشورهای همسایه دانست و گفت: سال گذشته میزان ثبت سفارش گوشت 
 .رسیده است

روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب « ورعلیرضا رفیعی پ»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
اسالمی وضعیت فعلی بازار گوشت قرمز را ناشی از تاثیر عوامل روانی دانست و افزود: نیاز کشور به واردات گوشت قرمز از 

جمد گوسفندی و گوساله کاهش نیافته بلکه هزار تن بود اما امسال نه تنها واردات گوشت قرمز گرم و من 1٤۰برزیل هر ساله نزدیک 
برابر افزایش داشته است ٢نسبت به سال گذشته حدود  . 

وی اظهار داشت: اکنون برای رفع کمبودها واردات دام زنده از اتحادیه اروپا و برزیل در حال انجام است و در قراردادی با ترکیه 
  .واردات دام زنده عملیاتی خواهد شد

عی داریم با واردات دام زنده از برزیل و اتحادیه اروپا مشکل کمبود و قیمت گوشت قرمز را حل کنیموی تصریح کرد: س .  
« هزارتن بود در  1۰۰هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید شد و نیاز به واردات این محصول حدود  9۰۰طبق آمارها سال گذشته 

 «.حالی که اکنون میزان واردات بیش از نیاز داخلی آن است
 

 تکذیب عرضه گوشت سگ در مشهد **
میلیون بازدید صورت گرفته از نمونه های گوشت عرضه شده در شهر مشهد،  3رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به 

هیچگونه دام غیر مجاز عرضه نشده و آنچه که در شبکه های مجازی مبنی بر عرضه گوشت سگ در مشهد منتشر شده است، رد 
 .می شود

رفیعی پور اظهار داشت: به طور حتم باید با کسانی که چنین اخبار کذبی را برای تشویش اذهان عمومی منتشر می کنند، برخورد 
 .قانونی شود

 
درصد کاهش یافت 97.٥تلفات ناشی از بیماری آنفلوانزای مرغی  **  

ق حاد پرندگان گفت: امسال با کنترل بیماری رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره وضعیت تخم مرغ و بیماری آنفلوانزای فو
درصد کاهش یافت که بخشی از این تلفات به سال گذشته برمی گردد 97.٥آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، تلفات ناشی از این بیماری  .  

 ٤۰دوم شد که با کاهش میلیون مرغ تخم گذار مع ٢٥وی اضافه کرد: سال گذشته به دلیل شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
هزارتن تخم مرغ شدیم 1٤درصدی تولید، ناچار به واردات  . 

 
 سازمان تعزیرات ناظر عرضه گوشت وارداتی در فروشگاه های زنجیره ای است **

رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره نظارت بر توزیع گوشت های وارداتی گفت: سازمان دامپزشکی کشور برای نظارت بهداشتی 
ر محصوالت خام دامی در فروشگاه های زنجیره ای را برعهده دارند اما بحث نظارت بر توزیع و عرضه این محصوالت در این ب

 .فروشگاه ها بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور است
های خام دامی گفت: طبق دستورالعمل های  رفیعی پور درباره دستورالعمل های حمل و نقل دام، طیور و آبزیان و همچنین فراورده

موجود مبنی بر نقل و انتقال هر گونه دام و فراورده خام دامی با هر تناژ و هر وسیله نقلیه بدون مجوز سازمان دامپزشکی کشور 
 .ممنوع است که این دستورالعمل مربوط به گذشته بوده و همچنان اجرا می شود

هزار راس دام اعالم کرد و گفت: با هدف  1۸۰د مبارزه با قاچاق کاال و ارز را بیش از وی مجموع قاچاق ضبط شده توسط ستا
مقابله با قاچاق دام و با استفاده از سامانه های سازمان راهداری، ستاد قاچاق کاال و ارز و نیروی انتظامی، رصد برخط حمل و نقل 

 .آن پیگیری می شود
این سازمان در مقابل قاچاق دام هیچ مسئولیتی ندارد زیرا اجازه توقیف کامیون های  رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت:

 .حمل دام و فراورده های خام دامی را ندارد
افراد سودجو برای قاچاق، دام را خریداری، دپو و با کامیون های مخصوص از مسیرهای خاص تردد می کنند که از نظر دستگاه »

دهای نظارتی نیز دور می مان .» 
رفیعی پور اظهار داشت: در بحث مبارزه با قاچاق دام، در کنار وزارت جهادکشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، دستگاه های 
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مختلفی از جمله سازمان راهداری، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیروی انتظامی هم نقش دارند و باید گفت وزارت 
با قاچاق کاال و ارز بهترین عملکرد را داشته استجهادکشاورزی در کنار ستاد مبارزه  . 

 
 طرح دامپزشکی در دهه فجر افتتاح می شود  29 **

میلیارد لایر در حوزه های تولید، عرضه و  9٢٢طرح با اعتبار  ٢9رفیعی پور گفت: در دهه فجر چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 

 .بسته بندی در هفت استان کشور افتتاح می شود
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
خبرنگاران جوان  – 1٤/11/1397تاریخ :   

  کشور اول دنیا از نظر تکنولوژی آرد است ۱۰هزار تن آرد به عراق/ ایران جزو  ۵۰۰صادرات 
رودکشور برتر در دنیا به شمار می 1۰یک مقام مسئول گفت: هم اکنون ایران از نظر تکنولوژی آرد جزو  .  

صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  های صنفی ، یزدجردی رئیس کانون انجمنگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ظهار کردصنایع آرد ایران در نشست خبری که امروز در شرکت بازرگانی دولتی ایران به مناسبت دهه فجر برگزار شد، ا ظرفیت  :

میلیون  ٢۵  میلیون تن بود و این در حالی است که اکنون ظرفیت آرد در کشور ۴.۵های قبل از انقالب تنها آرد کشور در سال
است  تن . 

شد که به دلیل غیربهداشتی بودن برخی های قبل از انقالب بخش اعظم آرد کشور در آسیاب سنگی تولید میوی افزود: در سال
های آرد غلتکی تبدیل شدندا به کمک وزارت بهداشت آنها جمع شدند و به کارخانههآسیاب . 

توان این شود که میهای صادراتی صادر میمیلیون آرد در کشور مصرف شده و مابقی به بازار 11به گفته یزدجردی، هم اکنون 
های مهم در این حوزه بعد از انقالب مطرح کردامر را از جمله دستاورد . 

های آرد غلتکی نداشتیم، تصریح کرد: اگر چه در ابتدا ین مقام مسئول با بیان اینکه در ابتدا تکنولوژی و ماشین آالت مناسب کارخانها
کشور اول دنیا هستیم  1۰جزو   های آرد را وارد کردیم، اما اکنون در شرایط مساعدی قرار داریم وآالت کارخانهتکنولوژی و ماشین

های ترکمنستان، آذربایجان و ها به کشورآالت آرد مورد نیاز در داخل، صادرکننده این ماشینوه بر تأمین ماشینبه طوری که عال
 .روسیه هستیم

عزم ملی ایجاد شد که  ۶۸ها فاقد آزمایشگاه بودند، اظهار کرد: در سال های قبل از انقالب کارخانهوی با اشاره به اینکه در سال
ها را به ایجاد آزمایشگاه ترغیب کردند و بعد از مدتی این موضوع اجباری رت صنایع و کشاورزی، کارخانهوزارت بهداشت و وزا

رودشد چرا که در کیفیت امری مهم به شمار می . 
در  های قبل از انقالبهای آرد، بیان کرد: با وجود آنکه در سالیزدجردی با اشاره به اجباری شدن استقرار مسئول فنی در کارخانه

زنجیره گندم، آرد و نان استانداردسازی وجود نداشت، اما هم اکنون زنجیره از استاندارد ملی برخوردار است به طوری که تمامی 
ها هستند و در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شدها موظف به رعایت این استانداردکارخانه . 

های اخیر به دنبال تالطمات ارزی به کشور عراق صادر شد، اظهار کرد: در ماههزار تن آرد  ۵۰۰وی با اشاره به اینکه سال گذشته 
دست آوریم چرا که رود با تسهیل مشکالت گمرکی دوباره بتوانیم این بازار را بهروند صادرات متوقف شد که از مسئوالن انتظار می

های صادراتی کار آسانی نیستایجاد بازار . 
هزار تن  ۵۰۰شود، گفت: سال گذشته توانستیم میلیون تن آرد به کشور عراق وارد می 1.7اینکه ساالنه  این مقام مسئول با اشاره به

های اخیر به دلیل مشکالت گمرکی سهم ما از این بازار بسیار محدود شده است و دست آوریم که متأسفانه در ماهاز این بازار را به
اندن سهم بازار ایران را گرفتهمتأسفانه رقبا همچون ترکیه، روسیه و ازبکستا . 

های هدف استایران صادرکننده تکنولوژی نان به بازار  
های های چشمگیر در حوزه کارخانهخان محمدی دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی ایران با اشاره به پیشرفت

آالت نداشتیم، اما امروز اکثر ماشین آالت مورد نیاز از ز انقالب ماشینهای قبل اهای بعد از انقالب، اظهار کرد: در سالآرد در سال
شودصفر تا صد در داخل تولید می . 

شد، افزود: در خصوص تولید خمیرمایه های آرد در داخل تولید میدرصد خمیر مایه کارخانه ٢۰وی با اشاره به اینکه در گذشته تنها 
شتیم به طوری که هم اکنون چند کارخانه مجهز در داخل در زمینه خمیرمایه صادرات های چشمگیری داو تکنولوژی نان پیشرفت

 .خوبی دارند
شود که رقم آن چندان چشمگیر نیست، اما صنعت های هدف صادر میهای خشک مثل جو به بازاربه گفته خان محمدی، برخی نان

کند های هدف صادر میآالت و پرسنل آموزش دیده خود را به بازارنان کشور به جایی رسیده که تکنولوژی اعم از مواد اولیه ماشین 
شودکه این افتخاری برای کشور محسوب می . 

این مقام مسئول ادامه داد: پیشرفت در این صنعت بدان معنا نیست که دولت تسهیالت و حمایت بیشتری از این بخش داشته است، بلکه 
ها دست یابیم که متأسفانه بسیاری از صنایع همچون نساجی به سبب نبود اهالی دلسوز یشرفتایم به این پبا تالش اهالی صنعت توانسته

 .از بین رفتند و کار به جایی رسیده است که هم اکنون وارد کننده چادر نماز در کشور هستیم
تالیا جلوتر استهای ماکارانی در کشور ما از ایهای کارخانههزار تن ماکارانی در کشور/ خط 1۸۰تولید ماهانه    

دو کارخانه ماکارانی به صورت  7۴های ماکارانی با اشاره به اینکه در سال آثاریان رئیس هیئت مدیره و انجمن صنفی کارخانه
های ماکارانی در کشور را داریم به اتوماتیک کار خود را در کشور آغاز کردند، اظهار کرد: هم اکنون باالترین و بهترین کارخانه

های ماکارانی در کشور ما از ایتالیا جلوتر استخط طوری که . 
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وی با اشاره به اینکه کیفیت گندم دروم ایران در دنیا قابل قبول است، افزود: با توجه به آنکه نرخ این گندم در دنیا نسبت به گندم 
مولی و دروم در کشور باید بیشتر شود تا تر است از این رو تولیدکنندگان اعتراضاتی دارند، چرا که تفاوت نرخ گندم معمعمولی گران

 .زارعان به تولید این گندم تشویق شوند
 1۸۰تا  13۰های قبل از انقالب را صد تن اعالم کرد و گفت: اکنون تولید ماهانه ماکارانی به آثاریان تولید ماهانه ماکارانی در سال

 .هزار تن رسیده است
ند مدت گندم در کشور داریممیلیون تن سیلو استاندارد نگهداری بل 17   

شد، اظهار کرد: در های قبل از انقالب عمده گندم مصرفی از خارج وارد میفتحعلیان دبیر انجمن سیلوداران با اشاره به اینکه در سال
له کشور هم های نگهداری گندم بسیار محدود بود به طوری که تنها جوابگوی نگهداری گندم یکساهای قبل از انقالب تعداد سیلوسال

نبود، اما بعد از انقالب که درگیر جنگ تحمیلی شدیم مسئوالن تصمیم گرفتند که به سمت خودکفایی تولید گندم بروند در حالی که 
های مورد نیاز برای این امر مهیا نبودزیرساخت . 

ی قابلیت نگهداری این میزان تولید را های نگهدارهای جنگ تحمیلی افزایش یافت، اما سیلووی افزود: اگر چه تولید گندم در سال
ها بودندها دو تا سه روز در صف تخلیه گندم در سیلونداشت به طوری که کامیون . 

دولت تصمیم گرفت که  ۸۴نهضت سیلوسازی در کشور آغاز شد، بیان کرد: از سال  ۸۴این مقام مسئول با اشاره به اینکه از سال 
د و به همین دلیل بخش خصوصی را مورد حمایت قرار داد که خوشبختانه هم اکنون تعداد نهضت سیلوسازی را در کشور آغاز کن

 .زیادی سیلو در کشور موجود است
برداری شدند، گفت: با وجود خودکفایی گندم در سه سال اخیر و تولید قابل ها وارد بهرهبه بعد سیلو ۸۶وی با اشاره به اینکه از سال 

کامال جوابگوی میزان تولید گندم کشور استهای کشور قبول گندم سیلو . 
توان گندم میلیون تن سیلوی استاندارد نگهداری بلند مدت گندم در کشور وجود دارد به طوری که می 17فتحعلیان ادامه داد: هم اکنون 

 .تولیدی کشور را بیش از یک تا دو سال نگهداری کرد
های نگهداری گندم از نظر کیفیت و بهداشتی بسیار قابل قبول هستند، تصریح کرد: هم دبیر انجمن سیلو داران با اشاره به اینکه سیلو

های های مهم در سالتوان این امر را به یکی از دستاوردشود که میها بدون دخالت دست انجام میاکنون ورود و خروج گندم به سیلو

 .بعد از انقالب در این حوزه برشمرد
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
  خبرگزاری فارس – 11/11/1397تاریخ : 

تنی گوشت به کشور در بامداد امروز  ۴۰ورود محموله   
مدیرکل تامین دام و فراوری محصوالت دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بامداد امروز یک محموله گوشت از طریق هوایی وارد 

  .کشور شد
زن این محموله که شامل گوشت به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،محمد جعفری اظهار داشت: و

تن می رسد و واردات آن از کشور قزاقستان صورت گرفته است ٤۰گوسفندی گرم است به بیش از  . 
  

 .وی افزود: این واردات تا زمان متعادل شدن بازار ادامه دارد و قرار است بصورت متناوب و با حجم بیشتر صورت پذیرد
  

دامی ادامه داد: بصورت روزانه این واردات از طریق زمینی و دریایی نیز صورت می  مدیرکل تامین دام و فراوری محصوالت
 .پذیرد تا نیاز بازار رفع شود ، اما این یکی از پر حجم ترین محموله هایی است که بصورت یکجا با این وزن وارد کشور شده است

  
های مختلف ارسال می یاز بازار این محموله ها به استانجعفری در خصوص توزیع این محموله اعالم داشت: با توجه به اعالم ن

 .شود
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
ایرنا  – 11/11/1397تاریخ :  

میلیون عدد تخم مرغ از جمهوری آذربایجان به ایران آغاز شد ۵۰صادرات   
میلیون عدد تخم  ٥۰نعمت باباشف رییس واحد مرغداری ' حاجی قابول ' جمهوری آذربایجان گفت: این واحد تولیدی  –ایرنا  –باکو 

 . مرغ به جمهوری اسالمی ایران صادر خواهد کرد
ر چارچوب به گزارش روز جمعه خبرگزاری رسمی ' آذرتاج ' ، باباشف افزود: قرارداد صادرات تخم مرغ به ایران امضا شده و د

میلیون تخم مرغ صادر شد 1.۸این قرارداد هفته گذشته  .  
میلیون عدد مرغ برای فروش تولید  3۰۰تن گوشت مرغ و  ٢۰۰هزار و  2به گفته وی ، در سال گذشته میالدی در این واحد تولیدی 

میلیون آن به خارج از کشور صادر شده است 1٥شده است که   .  
هزار مرغ مادر به گرجستان صادر شد، افزود 1٥ال گذشته همچنین وی با اشاره به اینکه در س این واحد مرغداری مجهز با  :

  . تجهیزات مدرن است و به یک مجموعه تولیدی بزرگ در منطقه تبدیل شده است
ولیدی متشکل نفر مشغول به کار هستند و این واحد ت ٦۰۰این فعال اقتصادی اظهار داشت : در حال حاضر در این واحد مرغداری 

میلیون عدد تخم مرغ ، انبار غله با ظرفیت  1از بخش انکوباتور با ظرفیت   ٤٥هزار تن ، واحد های فرعی تولید خوراک دام  100

  . تن در یک ساعت می باشد
ل با کیفیت و باباشف افزود: به کار گیری فن آوری های روز و اتوماتیک شدن کامل فرایند تولید شرایط الزم را برای تولید محصو

  . قابل رقابت را فراهم کرده است

 . وی افزود: برنامه ریزی کردیم در سال جاری نیز قراردادهای جدید فروش و صادرات محصوالت به خارج از کشور را منعقد کنیم
 لینک خبر 
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اردات  صادرات و  
ایرنا  – 9/11/1397تاریخ :  

 واردات تخمه آفتابگردان با ارز ثانویه مجاز شد
 .گمرک ابالغ کرد که ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی با ارز ثانویه برطرف شده است

، با توجه به اعالم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر نیاز کارخانجات فرآوری به ی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصاد  به گزارش

دانه آفتابگردان آجیلی، واردات این محصول از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز اعالم 
 .و از گمرکات درخواست شد

شودسامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان به زودی عملیاتی می :بیشتر بخوانید  
با ارز ثانویه برطرف شده است ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی بر این اساس گمرک ابالغ کرده که . 

تابگردان روغنی همچنان ممنوع استگفتنی است؛ واردات دانه آف . 
 لینک خبر 
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 صادرات و  واردات 
ایرنا  – 11/11/1397تاریخ :   

 پایانه های صادراتی کشاورزی گسترش می یابند
راتی گفت: محصوالت و فرآورده های کشاورزی از وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گسترش پایانه های صاد -ایرنا  -قزوین 

 .ظرفیت باالیی برای حوزه صادرات برخوردار هستند و باید از این پتانسیل برای ارزآوری به میهن اسالمی استفاده کرد
تان به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز پنجشنبه در آئین افتتاح طرح ذخیره سازی گندم شرکت شمس آذر در شهرستان آبیک اس

های صادراتی یکی از نیازهای قزوین با اشاره به لزوم تقویت حوزه بازاریابی و صادرات محصوالت کشاورزی، افزود: پایانه
  .اساسی در حوزه کشاورزی است

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی مناسب برای بازاریابی محصوالت و فراورده های کشاورزی، افزود: محصوالت کشاورزی پس 
تولید نیاز به بازاریابی دارند و باید برای فروش آن تمهیدات الزم اعمال شوداز  .  

شرکت شمس آذر در شهرستان آبیک را با ظرفیت ذخیره سازی سه هزار  ٢وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم سیلوی گندم شماره 
نفر شده است را به بهره برداری رساند 1٦تن در سال که موجب اشتغال  .  

یان سفر یکروزه وزیر جهاد کشاورزی به قزوین، به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، بهره در جر

میلیارد لایر آغاز شد ٦٤٥طرح تولیدی و کشاورزی این استان با  13۰برداری از  .  
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – ۸/11/1397تاریخ : 

ماه امسال ۹میلیون دالر محصوالت گلخانه ای در  ۳۵۰صادرات   
هزار تن انواع  9٥۰ماهه امسال بیش از  9رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی گفت: در  -ایرنا -تهران

لیون دالر صادر شدمی 3٥۰محصوالت گلخانه ای به ارزش  . 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی اشرف منصوری عصر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی در شرکت شهرک های کشاورزی برگزار شد، اعالم کرد: با توسعه گلخانه ها و افزایش تولید تا پایان سال پیش بینی 
میلیون دالر برسد ٥۰۰درات محصوالت گلخانه ای به می شود ارزش صا .  

هزار تن سبزی و صیفی و یک  ٦۰۰میلیون و  ٢حدود  139٦اشرف منصوری گفت: میزان تولید محصوالت گلخانه ای در سال 
میلیون گل و گیاه زینتی و شاخه بریده بود ٦۰۰میلیارد و  . 

میلیون دالر به کشورهای مختلف صادر شد 3۰۰الت گلخانه ای به ارزش هزار تن انواع محصو ۸٢۰به گفته وی، پارسال بیش از  . 
 

درصدی توسعه گلخانه ها در دولت یازدهم  73رشد  **  
درصدی توسعه مساحت گلخانه ها در دولت یازدهم نسبت به تاریخ کشاورزی  73مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی از رشد 

هزار هکتار در  1٥هکتار در ابتدای دولت یازدهم به حدود  ٥۰۰ها از هشت هزار و  ایران خبر داد و اضافه کرد: سطح گلخانه
 .شرایط فعلی رسیده است تا بتوانیم بخش عمده کشت های فضای باز را به فضای گلخانه ای و کشت متراکم هدایت کنیم

کشاورزی برای تامین امنیت اشرف منصوری هدف کنونی شرکت شهرک های کشاورزی را بکارگیری ظرفیت ها و توان حوزه 
غذایی و رفع وابستگی عنوان کرد و افزود: این شرکت برنامه توسعه گلخانه ها، کشت گیاهان دارویی، آبزی پروری و دام و طیور 

  .را در حوزه تولید و بازرگانی و جذب سرمایه گذاری در دستور کار دارد
ک روزه و بدون دریافت وجه صادر می شود و در اختیار متقاضیان قرار می به گفته وی، مجوزها منوط به تهیه مدارک موردنیاز، ی

  .گیرد و همچنین با انتقال قطعی اسناد مالکیت به نام متقاضیان، امنیت سرمایه گذاران در این شهرک ها تضمین می شود
ی پروری به شرط تامین الزامات بانک وی اضافه کرد: تامین منابع تسهیالتی برای اجرای فعالیت های گلخانه ای و شهرک های آبز

  .از ناحیه متقاضی هیچگونه محدودیتی ندارد و منابع و ردیف های مختلف پیش بینی شده است
 

 آمار واگذاری ها در شهرک های کشاورزی **
شهرک کشاورزی با بیش از  131مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی گفت: در یک سال گذشته  رای هزار هکتار عرصه ب 15

  .واگذاری به سرمایه گذاران در قالب فراخوان و مقررات آماده شده است
وی به واگذاری حدود چهارهزار هکتار از عرصه های شهرک های کشاورزی به سرمایه گذاران در یک سال اخیر اشاره کرد و 

  .این میزان از واگذاری بیش از هفت برابر سه سال گذشته رشد داشته است :ادامه داد
ین مقام درباره آمایش و استعدادیابی اراضی کشور با هدف ایجاد شهرک های کشاورزی افزود: براساس مطالعات انجام شده، حدود ا

هزار هکتار در اولویت قرار دارد و در حال مطالعات تکمیلی و دریافت تخصیص آب از طریق شرکت های آب منطقه ای  ٢73
  .هستیم

« هکتار عملیات زیرساختی در  ٥٥۰هکتار طراحی تفصیلی و حدود یک هزار و  ٥۰۰زار و ه 11در یک سال گذشته بیش از 

برابر کل عملیات در سه سال گذشته است ٢شهرک ها انجام شد که این حجم فعالیت بیش از  ».  
هکتار از اراضی صادر شد ٤۰۰مجوز ساخت برای یک هزار و  3٦٢وی افزود: در یک سال گذشته  . 

 
هزار میلیارد لایر تسهیالت به بانک کشاورزی  17ه مربوط به ارسال پروند **  

اشرف منصوری گفت: برای تامین تسهیالت بانکی سرمایه گذاران با بانک کشاورزی تعامل خوبی برای کاهش فرایندها و تسهیالت 
 پرونده تسهیالت برای هزار میلیارد لایر 17در پرداخت تسهیالت صورت گرفته است، به طوری که در یک سال گذشته بیش از 

  .اجرای واحدهای تولیدی گلخانه، شیالت، دام و طیور در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت
میلیارد لایر به  ٦٥۰میلیارد لایر از این تسهیالت مصوب و بیش از یک هزار و  ٥٥۰به گفته وی، تاکنون حدود هشت هزار و 

  .قرارداد منجر شده است
روری بویژه تولید ماهی در قفس دریای خزر و خلیج فارس و پرورش میگو در سواحل آبهای شمال و جنوب وی به توسعه آبزی پ

هزار هکتار از عرصه های ساحلی برای پرورش میگو در  3۰اشاره کرد و گفت: با همکاری سازمان شیالت ایران اکنون حدود 
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ودحال تکمیل است که بزودی فراخوان سرمایه گذاری آن اعالم می ش .  
 

واحد تولیدی در شهرک های کشاورزی  ٢1افتتاح  **  
واحد  ٢1مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی تصریح کرد: در دهه فجر بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

  .تولیدی مستقر در شهرک های کشاورزی افتتاح می شود
شهر خبر داد و افزود: اکنون پایانه های صادراتی محصوالت کشاورزی در وی از راه اندازی پایانه صادراتی گل و گیاه در اسالم

  .ورامین، مازندران و فارس در حال ساخت است
به گزارش ایرنا، شرکت شهرک های کشاورزی بر پایه تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در بخش توسعه 

به تایید شورای نگهبان رسید 1391امه شرکت در اردیبهشت تشکیل شد. اساسن“ ل”بند  1٤1روستایی ماده  . 
ای، دامی یا شیالتی را های کشاورزی گلخانهها و شهرکاین شرکت وظیفه مدیریت و پشتیبانی از زنجیره تولید کشاورزی در مجتمع

دبه عهده دار .  
  لینک خبر
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 صنایع غذایی
 ایرنا  – 9/11/1397تاریخ : 

 اجرای طرح رتبه بندی برای صنایع غذایی
مدیر کل امور غذایی، بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو از تدوین دستورالعمل رتبه بندی واحدهای صنعتی غذایی  -ایرنا -تهران

ای مورد نیاز، طرح رتبه بندی صنایع غذایی از سال آینده اجرایی می شودخبر داد و گفت: بعد از آماده سازی بستره . 

عصر امروز )سه شنبه( در پنجمین جشنواره برترین های صنایع غذایی « وحید مفید»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

این بخش کمک می کند و  اجرای طرح رتبه بندی صنایع غذایی، به معرفی برترین های :در اتاق بازرگانی ایران، افزود

 .مصرف کنندگان می توانند در زمان خرید، با آگاهی از رتبه آن واحد تولیدی، نسبت به خرید کاال اقدام کند
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی صنایع غذایی برای آغاز فعالیت و دریافت پروانه های بهداشتی، یک سری ضوابط را 

می کند که بدانیم چه واحدهایی فراتر از ضوابط عمل کرده اند رعایت می کنند اما رتبه بندی، کمک . 
مدیر کل امور غذایی، بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: واحدهایی که وضعیت مطلوبی دارند و به یک 

به این ترتیب کنترل برند تبدیل شده اند، سازمان غذا و دارو می تواند بخشی از اختیارات خود را به آنها تفویض کند و 

 .های مراجع نظارتی حذف شود
مفید اضافه کرد: بعد از اجرای طرح رتبه بندی صنایع غذایی، واحدهای تولیدی می توانند با الصاق یک برچسب بر روی 

 .محصوالت خود، جایگاه خود را به مشتریان اعالم کنند

  خبر لینک
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان  – 1۰/11/1397تاریخ : 

 رکود بر بازار گل حاکم است/ نرخ مصوب انواع گل در بازار
ه گل و گیاه تهران گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید و نوسان قیمت گل، رکود سنگینی بر این بازار حاکم استرئیس اتحادی . 

وگو با خبرنگاراکبر شاهرخی رئیس اتحادیه گل و گیاه استان تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی 

در پی افزایش  نوسان قیمت گل ، از رکود حاکم بر بازار گل خبر داد و گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید وخبرنگاران جوان
های تولید، رکود سنگینی بر بازار حاکم استهزینه . 

های کنونی در بازار بودنبود، بی شک قیمت گل باالتر از نرخ حاکم بازار گل و گیاه وی افزود: اگر رکود بر . 
های هدف، شود، بیان کرد: با توجه به آنکه تجاربازارهای هدف صادر نمیای به بازارشاهرخی با اشاره به اینکه هیچ رقم گل شاخه

تند، از این رو امکان صادرات وجود سانتی متر هس 1۰۰تا  7۰سانتی متر و غنچه  7۰خواهان کیفیت گل یکنواخت با شاخه گل 
 .ندارد

رتبه فاصله وجود  1۰۰توسعه صادرات گل های زینتی، فرصتی برای ارزآوری/چرا بین تولید و صادرات گل،  :بیشتر بخوانید

 !دارد؟
روند و کامیون ت میهای شمال و محالرئیس اتحادیه گل و گیاه استان تهران ادامه داد: هم اکنون بسیاری از تجار عراقی به گلخانه

برندای و بیرونی از کشور بیرون میهای ریشهکامیون گلدان . 
های گلخانه، کاغذ، ربان، سبد و سایر ملزومات و واردات پیاز و نشا گل های تولید اعم از لولهبه گفته وی، با توجه به افزایش هزینه

ر ایام پایانی سال داشتتوان پیش بینی خاصی را راجع به بازار گل دبا ارز آزاد نمی . 
هزار، میخک  ۸تا  ۴هزار، مریم  3۵تا  3۰هزار، لیلیوم  ۵تا  3هزار، آنتوریوم  1٢تا  ۸را از  نرخ هر شاخه گل رز شاهرخی

های لوکس در مناطق باالی شهر ممکن است که با هزار تومان اعالم کرد و گفت: در گل فروشی 7تا  ۶هزار و نرگس  1٢ای دسته
باالتری به فروش رسد هاینرخ . 

رود که بازار از حالت انتظار می خرید گل این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به افزایش تقاضا در ایام پایانی سال برای

 .رکود خارج شود
 لینک خبر 
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 1۴/11/1397تاریخ : 

 یابد/ ذخیره کافی کاالهای اساسی برای شب عید درصد افزایش می ۴۰تولید گندم سال آینده 

شود های مناسب پیش بینی میمدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در نشست خبری این بانک گفت: با توجه به بارندگی
  .درصد افزایش یابد ۴۰تولید گندم سال آینده 

 
به گزارش خبرگزاری فارس، یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در نشست خبری گفت: با توجه به 

میلیون تن خرید تضمینی  11درصد افزایش یابد و حداقل  ۴۰شود تولید گندم سال زراعی جاری های مناسب، پیش بینی میبارندگی
 .لیارد تومان نقدینگی نیاز داردهزار می ٢۰گندم داشته باشیم که به 

های تنظیم بازار شب عید را اعالم کرد و گفت ذخایر کافی محصوالت اساسی را داریم و هیچ مشکلی از نظر تامین وی برنامه
 .نداریم

ه از مهر شود کهزار تن برنج ارزان توزیع می 1۰ها گفت: ماهانه مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد تنظیم قیمت
تومان اعالم  ۵9۰۰تا  ۴۶۰۰دهیم. سیف قیمت برنج تایلندی را از هزارتن افزایش می ٢۰شروع شده و در آخر سال این رقم را به 

 .کرد
 .هزارتن تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد یافت٢۰وی گفت: توزیع برنج ماهانه 

درصد رشد  17ماه گذشته  1۰تولید کشور طی  :گفت روغن بازار تنظیم هایبرنامه درباره مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران

 .درصد رشد کرده است ٢۵کرده و توزیع هم 
 .ایمهزارتن روغن قرارداد بسته ٢۵تا  ٢۰سیف اعالم کرد: با انجمن صنفی هم برای توزیع ماهانه 

هزار  ۶۵۰هزارتن شکر در انبارها وجود دارد و  ۵۰۰فت: وی در مورد شکر هم با بین اینکه هیچ مشکلی در تامین وجود ندارد، گ
 .هزارتن شکر چغندری داریم 3۰۰تن شکر نیشکری و 

 .سیف اعالم کرد: حتی با آغاز برداشت نیشکر قیمتها با کاهش مواجه خواهد شد
 9۸های خرید تضمینی سال برنامه*

های اعالم کرد: از یک ماه گذشته برنامه 9۸خرید تضمینی سال  هایمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز درباره برنامه
تر ها به موقع و آنالینخرید سال آینده آغاز شده و امسال رویکرد متفاوتی را نسبت به سال آینده خواهیم داشت، از جمله اینکه پرداخت

  .خریداران و فروشندگان مشکلی نداشته باشند خواهد شد، ضمن اینکه قرار است در مراکز خرید امکانات رفاهی هم دیده شود و تا
 است ٢گندم کشور کیفی اما درجه *

درصد پروتئین داشته  9.٥ها به لحاظ استاندارد اگر شود کیفیت مناسبی ندارند، گفت: گندمها که گفته میسیف در باره وضعیت گندم
درصد پروتئین دارند، اما  9.٥کند، بیش از خریداری میهایی که شرکت بازرگانی دولتی باشد، مصرف انسانی دارد و همه گندم

  .شوددارد که گندم کشور ما متوسط محسوب می 3و  ٢های یک، بندیهمین میزان هم درجه
سازی متناسب گندم در کل کشور اشاره کرد و گفت: کمیته کیفیت گندم های شرکت بازرگانی دولتی برای کیفیوی در ادامه به برنامه

های استان به استان ایجاد شود و گندم از استان به استان دیگر جاییشود که جابهی فصلی دارد و در آنجا تصمیم گرفته میهانشست
  .شود تا کیفیت همسان شودمنتقل می

ال شد تا رسمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مثال گفت: مثالً صد هزار تن از اردبیل و گلستان به آذربایجان شرقی ا
 .ترکیب کیفی آنها متناسب شود، اگر چه آذربایجان شرقی از نظر کمی نیاز ندارد

شود، گفت: باید سیف در پاسخ به اینکه مشکالتی در توزیع آرد کشور وجود دارد و برخی مواقع گزارش فساد در توزیع داده می
ونقل ایجاد شد، این انتقال با با توجه به مشکالت اخیری که در حملکنند، باید خودشان حمل کنند و خودشان گندم یا آرد خریداری می

  .ای داریم که انتقال گندم و آرد با کمترین اشکال انجام شودوقفه مواجه شد، اما برنامه
بیشتر  است وکنند، گفت: این از اساس اشتباه زده قاطی گندم میهای ماکارونی نان کپکشود برخی کارخانهوی درباره اینکه گفته می
 .به یک جوک شباهت دارد

 هامشکل توزیع سهیمه آرد در نانوایی*
ها با مشکالتی همراه است، گفت: هیچ مشکلی از های کارخانهمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به اینکه توزیع سهمیه

هستیم و دشمن  اقتصادی جنگ در اکنون ما بدانیم را هانعمت قدر نظر اختصاص سهمیه آرد وجود ندارد، اما ما باید در زمان وفور
  .قطعاً به فکر این است که امنیت غذایی ما را نشان بگیرد و ما باید همه اینها را تدبیر کنیم
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سیف در این باره که آیا تحریم در تأمین مواد غذایی مشکل ایجاد کرده است، گفت: تا به امروز هیچ مشکلی در این زمینه وجود 
  .رودها برای تأمین غذایی کشور به خوبی به پیش میریزیاشته است و همه برنامهند
  عرضه گندم در سامانه به جای بورس*

شود که وی در این باره که چرا عرضه گندم در بورس متوقف شد، گفت: به استناد هیأت وزیران عرصه بورس در سامانه انجام می
ها شده و ارزش افزوده را در زنجیره بیشتر کرده گی را افزایش داده و منجر به حذف واسطهها این اقدام گردش نقدینطبق بررسی

  .است
های صنعتی از طریق این ها و نانواییمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: قرار است تا اطالع ثانوی آرد خبازی

  .سامانه عرضه شود
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 1٢/11/1397تاریخ : 

  تومان ۱۹۲۰ضرورت پرداخت حق قانونی کشاورزان/ نرخ واقعی خرید تضمینی هر کیلو گندم 
ل استاسدی گفت: بر اساس قانون خرید تضمینی، پرداخت یک لایر کمتر از حقوق کشاورزان غیرقابل قبو .  

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

تومان اظهار کرد: بنده به نمایندگی از جامعه  17۰۰تضمینی گندم به  ، با انتقاد از افزایش نرخ خریدباشگاه خبرنگاران جوان
ها اعالم کرده ام که بر اساس قانون خرید تضمینی، پرداخت یک لایر کمتر از حق قانونی کشاورزان غیرقابل قبول کشاورزان بار

 .است
منجر به کاهش و رشد توسعه در بخش کشاورزی وی افزود: با توجه به تورم افسار گسیخته، اعالم نرخ غیر منطقی خرید تضمینی 

 .خواهد شد
اسدی ادامه داد: اگر دولت به سبب کمبود منابع مالی امکان پرداخت حق قانونی کشاورزان را ندارد، تولیدکنندگان حاضرند برای حفظ 

های آتی ت قرض در سالنظام و کشور با دولت همکاری کنند به طوریکه پس از مشخص شدن حق قانونی کشاورز آن را به صور
 .پرداخت کند

تومان است، بیان کرد: با توجه  19٢۰عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه نرخ واقعی هر کیلو خرید تضمینی گندم 
ومان ت 19٢۰های مجلس شورای اسالمی و کمیته اقتصاد مقاومتی نرخ واقعی خرید تضمینی هر کیلو گندم را به آنکه مرکز پژوهش

تر از این عدد اعالم کنیماعالم کرده است، بنابراین زیبنده نیست که حق قانونی کشاورزان را رقمی پایین . 
تومان واقعی نیست، اظهار کرد: در شرایط کنونی تحریم و  17۰۰وی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به 

ها را به طور کامل پرداخت کند، اما جامعه کشاورزی انتظار ندارند که دولت حق قانونی آن های غیر معقول کشاورزان انتظارفشار
های آتی پرداخت کندها را به صورت قرض در سالدارد که دولت حق قانونی آن . 

امر تولید  عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: اگر دولت حق قانونی کشاورزان را پرداخت نکند، بی شک این
دهد. از این رو اعالم نرخ کمتر از حق قانونی کشاورزان تبعات منفی به همراه های آتی را تحت تاثیر خود قرار میگندم در سال

 .دارد
 لینک خبر 
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 گندم 
خبرنگاران جوان  – ۸/11/1397تاریخ :   

  تومان افزایش یافت ۱۷۰۰گندم به نرخ خرید تضمینی 
تومان افزایش یافت 17۰۰پاپی زاده گفت: امروز در کمیسیون تلفیق نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی آینده به  .  

صنعت،تجارت و رنگار خب عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو

، از افزایش نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: اگرچه شورای اقتصاد در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

ومان اعالم کرد، اما مجدد با اعتراض کشاورزان و ت 1۴7۰، 97-9۸ابتدا نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را برای سال زراعی 

تومان اصالح شد 1۶۰۰کمیسیون کشاورزی نرخ به  . 
تومانی  1۶۰۰های تولید و ثبات نرخ گندم در دو سال گذشته، نمایندگان مجلس به نرخ وی افزود: با توجه به افزایش هزینه

واره پیگیر بودند تا این نرخ را افزایش دهندهایی داشتند و همدر راستای حمایت از حقوق کشاورزان گالیه . 
 17۰۰به  97-9۸  پاپی زاده ادامه داد: امروز در کمیسیون تلفیق نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی

های هزینه کشاورزان را تامین کندتواند حداقلتومان افزایش یافت که این افزایش می . 
تصریح کرد: کمیسیون تلفیق منابع، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را در الیحه عضو کمیسیون کشاورزی در پایان 

رود با این افزایش نرخ درصحن علنی موافقت شودبودجه سال آینده در نظر گرفته است و امید می . 
 
  لینک خبر
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 گندم 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 1۰/11/1397تاریخ : 

میلیون تن گندم در سال زراعی  ۱۳.۵بینی تولید هزار هکتار رسید/ پیش ۷۵۰میلیون و  ۵سطح زیر کشت گندم به 

 جدید
هزار هکتار  7۵۰میلیون و  ۵مختلف های دی سطح زیر کشت گندم در استان ٢۶یک مقام مسئول گفت: براساس آخرین آمار تا 

 .اعالم شد
وگو با خبرنگارپور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتاسماعیل اسفندیاری گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی 

در اکثر مناطق به پایان رسیده است، اظهار کرد: براساس آخرین  کشت گندم ، با اشاره به اینکهاه خبرنگاران جواناقتصادی باشگ
که مدت مشابه سال هزار هکتار اعالم شد در حالی 7۵۰میلیون و  ۵های مختلف دی ماه سطح زیر کشت گندم در استان ٢۶آمار تا 

کتار بودهزار ه 7۶3میلیون و  ۵قبل سطح زیر کشت  . 
از نظر وضع سبز و یکنواختی مناسب است، افزود: امسال مزارع گندم به ویژه دیم به سبب  مزارع گندم وی با اشاره به اینکه

های اخیر از شرایط مطلوبی برخوردار است که قابل قیاس با سال گذشته نیستهای مناسب در ماهبارندگی . 
میلی متر بود، در حالیکه این  11۰های کشور دی ماه مجموع بارندگی ٢۶زراعی جدید تا اسفندیاری پور ادامه داد: از ابتدای سال 

 ٢1بارندگی نسبت به سال قبل و  ٢1۴میلی متر بوده است که این امر رشد  ۸9میلی متر و بلندمدت  3۵رقم مدت مشابه سال قبل 
دهددرصدی نسبت به دوره بلندمدت را نشان می . 

هزار هکتار مزارع گندم آبی  ٢۵۰های اخیر حدود یک میلیون و های مناسب در ماهل، با توجه به بارندگیبه گفته این مقام مسئو
 .برای سبز شدن آبیاری شد

گردد/کشت فراسرزمینی گندم مد نظر ما نیستدرصد کیفیت نان تولیدی به مواد اولیه باز می 3۵ :بیشتر بخوانید  
دی ماه  ٢۶اساس آخرین آمار از اواخر شهریور تا تاریخ   را مطلوب دانست و گفت: بردر سال زراعی جدید  رشد گندم وی مراحل

درصد  1۸درصد شروع پنجه زنی،  ٢۵برگی،  ۴تا  3درصد  3۰برگی،  ٢درصد  ٢۰درصد مزارع در مرحله سبز شدن،  ۴حدود 
هزار هکتار به مرحله خوشه رفته است 7درصد ساقه دهی و  3پنجه کامل،  . 
ها مطلوب است، بیان کرد: با توجه به آنکه در گندم با اشاره به اینکه رطوبت گیاه در مناطق دیم و آبی در اکثر استانمجری طرح 

شود که با مصرف مناسب کود سانتی متر خاک از رطوبت مناسبی برخوردار است، از این رو پیش بینی می ۸۰تا  7۰مناطق دیم 
ر بارندگی در فصل بهار، تولید گندم در سال زراعی جدید قابل قبول باشدهای هرز و استمراسرک و مبارزه با علف . 

در سال زراعی جدید زود است، اظهار  تولید گندم مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه قضاوت و پیش بینی برای میزان
میلیون تن گندم در سال زراعی جدید به  13.۵ید شود که تولکرد: این درحالی است که با استمرار بارندگی در فصل بهار برآورد می

 .راحتی قابل دسترس است، اما پیش بینی دقیق را باید در اواخر اسفند و فروردین انجام داد
ترین زراعت در تامین وی در پایان با اشاره به ضرورت ردیف بودجه جداگانه برای گندم تصریح کرد: با توجه به آنکه گندم مهم

رود، از این رو امیدواریم هم اکنون که قانون بودجه در مجلس شورای اسالمی در دست بررسی شور به شمار میامنیت غذایی ک

های گندم و مباحث مربوط به مطالبات گندمکاران در نظر گرفته شوداست، ردیف بودجه جداگانه برای اجرای پروژه . 
  برلینک خ
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 گندم 
 خبرگزاری فارس  – 13/11/1397تاریخ : 

شده در سال آینده هزار تن بذر گواهی ۴۷۰میلیون تن گندم و  ۱۳.۵تولید   
 13.۵میلیون هکتار به  ۶تا  ۵.۸با سطح کشت  9۸رسد تولید گندم سال مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: به نظر می

هزار تن برسد ۴7۰شده گندم به ید بذر گواهیمیلیون تن و تول .  
ساله تولید گندم گفت: اولین محور  1۰وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد برنامه پور در گفتاسماعیل اسفندیاری

کنیم و برای ه تهیه میهزار تن بذر گواهی شد ٤7۰ریزی، سال آینده آن تهیه بذر گواهی شده و اصالح شده است که براساس برنامه
گیردکشت و کار در اختیار کشاورزان قرار می . 

میلیون  ٦تا  ٥.۸از سطح کشت  9۸رسد تولید گندم در سال به نظر می گفت: آینده بینی تولید گندم در سالپور در مورد پیشاسفندیاری
میلیون تن برسد 13.٥هکتار زمین به  .  

شودتلف و ارقام مختلف توسط بخش خصوصی تولید میوی گفت: این مقدار بذر در طبقات مخ .  
پور دومین برنامه ارتقاء مکانیزاسیون کشاورزی در کشت گندم و سومین برنامه کنترل ضایعات گندم از مزرعه تا به گفته اسفندیاری

م برداشت به حداقل کاهش پیدا شود تا ضایعات هنگاهای برداشت گندم نوسازی و تنظیم میسفره مردم است که در این راستا کمباین
  .کند

ساله برای  1۰های مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کود شیمیایی و تغذیه مناسب زمین با کود از دیگر برنامه به گفته
یک کیلو کود  میلیون تن ظرفیت تولید کود ازته در کشور داریم که استفاده از ٥.٥کشت گندم است، در این زمینه کود ازته ساالنه 

میلیون تن  ٢.٢شود. مصرف کود ازته در کشور کیلوگرم تولید محصول در هکتار می 1٥تا  1۰ازت برای هر هکتار باعث افزایش 
هزار تن کود پتاسه است ٢۸۰ هزار تن کود فسفاته، ٥3۰و کل نیاز کود کشور  .  

 غنی سازی گندم با آهن و روی *
عنصر ضروری است اما بسیار   سازی دانه گندم با عنصر روی در دستور است گفت: اینغنی برنامه پور با بیان اینکه بااسفندیاری

گرم عناصر میکرو از جمله عنصر روی  ٢٦۰شود، حدود تن گندم تولید می ٥اندک مورد نیاز است و در هر هکتار که با میانگین 
هن و روی را به دانه گندم نیاز به زمین برگردد. در این زمینه عنصر آ شود که باید به وسیله کود این عنصر مورداز زمین گرفته می

کنیماضافه می .  
سازی تومان هزینه دارد، گفت: برای کل کشور غنی 1۰۰تا  ۸۰سازی دانه گندم به عنصر روی در هر کیلو وی با بیان اینکه غنی
کنندگان یعنی که با این اقدام کوچک از مریض شدن مصرف هزار تومان در هکتار مورد نیاز است ٢۰تا  1٥گندم با عنصر روی 

شودها جلوگیری میانسان .  
درصد تولید به وسیله آفات و  3۰های گیاهی گفت: مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی درمورد کنترل آفات و بیماری

ها مبارزه ی خوزستان، ایالم، جنوب کرمان با بیماریهارود که باید با این آفات مقابله شود در استانهای گیاهی از بین میبیماری
شودهای هرز از تمام کارشناسان کشاورزی و تجربه کشاورزان پیشرو استفاده میشود و برای مقابله با علفمی .  

پور همچنین به طرح اسفندیاری PVS شاره کرد های مناسب برای کشاورزان در قالب مشارکتی ایعنی مشارکت، گزینش بذر و واریته

کارند، در استان کرمانشاه، آذربایجان و کردستان این طرح از خراسان شمالی کلزا می و گفت: کشاورزان در منطقه راز و جرگالن

ها اجرای کشاورزی وری برای کشاورزان ایجاد شود که از جمله این طرحدو سال قبل شروع شده که در مناطق دیم بیشترین بهره
کبار رفتن تراکتور در زمین همه کارهای کشت انجام شودحفاظتی است که با ی . 

همدان و  شامل قزوین زنجان، استان دیگر ٤استان آبی شامل خوزستان، فارس و گلستان و در  3استان کشور یعنی  7وی گفت: در 
شودهای مشترک اجرا میبه صورت پروژه اردبیل، گندم .  

شود وتنوع محصول شامل کشت علوفه لگوم برای تثبیت برداری برای کشاورز انجام میهبه گفته وی از بارندگی موجود بیشترین بهر
شود که هم تولید پایدار شود و هم آفات زمین کنترل شودازت هوا، کشت حبوبات، یونجه، شبدر، ماشک برای تنظیم خاک استفاده می . 

رسدمیلیون تن می 1۴.۸ساله به  1۰تولید گندم در افق  *  
شمسی که جمعیت کشور به  1٤۰٤ساله کشت گندم گفت: تا سال  1۰گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه  مجری طرح

میلیون تن خواهد رسید 1٤.۸میلیون نفر خواهد رسید تولید گندم به  ۸7حدود  .  
 افزایش هزینه کشاورز *
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قدرت مبادله کاال در خارج از کشور و داخل بخش کشاورزی  وی در مورد هزینه تمام شده گندم گفت: کشاورز انتظار زیادی ندارد،
 ٢۰٦تومان به  میلیون 13۰درصد افزایش قیمت پیدا کرده یا کمباین از  3٢باید یکی باشد. مثال تراکتور امسال نسبت به سال گذشته 

کند که شود؛ بنابراین کشاورز حساب میها برای کشاورز تحمیل میبرابر شده است و این هزینه ٢میلیون تومان افزایش یافته و حدود 
 3-٤های تولید افزایش پیدا نکرده است و ظرف های تولید کند، در حالی که قیمت گندم متناسب با نهادهچرا پول اضافه صرف هزینه

ها افزایش نیافته استسال گذشته قیمت تضمینی گندم متناسب با سایر هزینه . 
های کشاورزی، گفت: هر کشور قاعده خاصی دارد، در جنوب شرق م مالکیت و خرد بودن زمینپور در مورد اینکه نظااسفندیاری

های بزرگ در ا ختیار آسیا و ژاپن برخورداری کشاورزان از زمین در حد نیم هکتار و یک هکتار است و در برخی کشورها زمین
ن حدود کشاورزان قرار دارد. در کشور ما میانگین برخورداری کشاورزان از زمی هکتار است و باید طبق این میزان زمین  2.5

ریزی انجام شودبرنامه .  
 اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم

های ضعیف شود، مثال تورم موجود در جامعه که این تورم به آدمهای مترتب بر کشاورزی از بیرون تحمیل میوی گفت: سایر هزینه
کند، اما تورم برای افراد پولدار خیلی هم خوب است. االن گندم ایران در مقایسه با اکثر می از جمله کشاورزان فشار بیشتری وارد

کشورهای دیگر مزیت تولید دارد، اما قیمت ارز تعیین کننده است که گندم ما در گذشته با پایین بودن مصنوعی قیمت ارز بسیار گران 
دالر در  ٢۸۰دالر در هر تن در مبادالت است که با هزینه حمل آن به  ٢٤۰تا  ٢3۰شد، اما اکنون گندم در بازار جهانی بین تمام می

 1٦۰۰تومان خواهد بود، در حالی که قیمت تضمینی گندم  ٢3٥٢تومانی هم حساب کنیم کیلویی  ۸٤۰۰رسد که اگر با دالر هر تن می
  .تومان است

شود، ید کشاورزی ما در بخش خصوصی و غیردولتی انجام میدرصد تول 9۸مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
گیر دولت استگذار و خریدار یکی است و آن دولت است تصمیمگفت: اما در گندم قیمت .  

 تغییر روش کشت از بهاره به پائیزه *
خواهد، ندارد، زیرا آب فراوان می های دامی مانند ذرت که در کشت بهاره و تابستانه است در کشور ما مزیتوی با بیان اینکه نهاده

شود، میلیون تن شکر در کشور تولید می ٢.1شود، اما در گندم و جو مزیت وجود دارد. در چغندر ساالنه بنابراین عمده آن وارد می
ستان استفاده شودهای زماالن باید با یک تصمیم عاقالنه از کشت بهاره به پاییزه تغییر مسیر دهیم تا بیشترین استفاده از بارندگی .  

هزار تن سال  ٢9۰های خودکفایی تهیه بذر خوب و گواهی شده است که بذر گواهی شده از پور یکی دیگر از زمینبه گفته اسفندیاری
درصد سطح کشت گندم کم شد، اما با  1٢هزار تن رسیده است، همچنین باید ادوات و تراکتورها نو شود؛ گرچه  ٤7٦به  9٢

شد، به کشور جلوگیری شده و باید های قبل صرف واردات گندم میمیلیارد دالر که در سال ٢.٦د افزایش یافت و از وری تولیبهره
 .معادل این ارقام برای تهیه تراکتور و کمباین و ادوات کشاورزی اختصاص پیدا کند

ست که دولت باید کمک کند و بخشی از درصد ا 1٥به گفته وی، در حال حاضر نرخ سود بانکی برای تهیه کمباین برای کشاورز 
کنند، رقابت کندتر تهیه میاین سود بانکی را متقبل شود تا کشاورز ایرانی بتواند با کشاورزان خارجی که ادوات ارزان .  

ای برای وارداتکیفیت گندم بهانه *  
خواهند به این بهانه به واردات ای مید که عدهشوپور در مورد کیفیت گندم داخل گفت: مباحث کیفی گندم زمانی مطرح میاسفندیاری

گندم اقدام کنند. در حالی که کیفیت گندم ما در بازار جهانی قابل قبول و بلکه در سطح باال است. در زمانی که قیمت ارز در داخل 
قدرت رقابت از کشاورز ما داد ای برای پایین بودن دالر اختصاص میبود و در واقع دولت یارانه کشور به صورت مصنوعی پایین

کاران ما باال رفته استتر شده قدرت رقابت گندمشد، اما اکنون که نرخ دالر کمی واقعیسلب می .  
شودصدای وارد کنندگان با خودکفایی بلند می *  

شود، صدای ام میمجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی افزود: هر سال که در کشور ما تامین نیازهای داخلی از جمله گندم انج
درصد نان کشور  ٥کنند. در حالی که تنها هایی مانند کیفیت پایین گندم مطرح میآید و بهانهبرخی از واردکنندگان و دالالن درمی

ها با اختالط های گلستان و خوزستان برای تهیه نان صنعتی کافی است و گندم بقیه استانصنعتی است که برای این نان گندم استان
اسب برای تهیه نان پهن کافی استمن . 

درصد در کیفیت نهایی نان دخیل  3٥خوردند و از طرفی گندم فقط پور گفت: مگر آبا و اجداد ما همین نان و گندم را نمیاسفندیاری
است و مردم ما ، دستگاه، نانوا و کیفیت نگهداری نان در کیفیت نهایی آن موثر درصد عوامل دیگر مانند خمیر، خمیر مایه ٦٥است. 

خواهند نان گرم بخورندطبق فرهنگی که دارند می .  
کش در موسیان شناسی تپه علی های باستانرسد که اخیرا در کاوشهزار سال می 7وی افزود: سابقه کشت گندم در کشور ما به 

 9۰تا  ۸٥ز و ایران است. ما در کشور هزار ساله پیدا کردند و سرزمین اصلی پیدایش گندم خاورمیانه، قفقا 7استان دهلران گندم 
های مختلف داریمنوع گندم آبی و دیم با الین .  
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شود که طی پروژه مشترک ایران با سمیت انجام شده و تحقیقات درصد به وسیله روش مکانیزه انجام می 9۸وی گفت: گندم کردستان 
شود. در کردستان دبیل، همدان اجرا میاستان فارس، خوزستان، گلستان، قزوین، زنجان، ار ٥سمیت امسال در  هزار هکتار 550

شودهزار تن گندم آبی به صورت مکانیزه کشت می 3۰هزار تن دیم و  ٥٢۰گندم که شامل  .  
درصد ۵گذاری ملی فقط سهم کشاورزی از سرمایه *  

های انجام شده در اقتصاد گذاریرمایهدرصد س ٥کمتر از  9٦تا  ٦٢پور در پایان گفت: طبق بررسی انجام شده از سال اسفندیاری
کشور به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است، در حالی که توقع از بخش کشاورزی بیش از این سهم در برخورداری از 

ها استگذاریسرمایه  
  .لینک خبر 
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 گوشت قرمز

 ایران اکونا  – 1۰/11/13397تاریخ : 

 گره کور گرانی گوشت قرمز کجاست؟
مبودی در زمینه گوشت قرمز در کشور وجود ندارد و واردات آن به در حالی که به گفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی هیچ ک

  .صورت منجمد و تازه نیز دو برابر پارسال در جریان است، قیمت گوشت قرمز همچنان رو به افزایش است
ل و شاید هم های بسیاری دارد و هر کدام از مسئوالن دلیماند که گرهافزایش قیمت گوشت قرمز در بازار به کالف سردرگرمی می 

آورند؛ اما آنچه مسلم است، اینکه به اذعان مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی کمبودی در تولید و عرضه آن وجود ای برای آن میبهانه
ندارد و امسال دو برابر سال گذشته واردات گوشت قرمز انجام شده و ثبت سفارش آن نیز همین وضعیت را دارد. با این وجود کسی 

تومانی دیده، قیمت این  ۴٢۰۰ای که دولت برای تولید و واردات گوشت قرمز آن هم با ارز را با این همه تدارک و هزینهداند چنمی
قدر افزایش یافته و بازار آن آشفته شده است؟محصول پروتئینی این  

ماهه  9خوراک دام و طیور در بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، چیزی بالغ بر دو میلیارد دالر 
میلیون دالری گوشت قرمز در همین بازه زمانی است. از سوی دیگر  ۶۰۰امسال به کشور وارد شده که این به غیر از واردات حدود 

"به گفته حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام  هزار رأس گوسفند زنده و تأمین گوشت  ۵۰ای برای واردات هفته

ریزی شده است" اما مشخص نیست چرا باید این محصول با افزایش قیمت هفتگی و بلکه هزار تومان برنامه ۴۰مز گرم به قیمت قر
 .روزانه مواجه شود

البته دالیل بسیاری برای افزایش قیمت این محصول استراتژیک پروتئینی مانند افزایش و نوسانات نرخ ارز، دست به دست شدن و 
مز و قاچاق دام زنده از سوی مسئوالن مطرح شده و این کالف سردرگم به نظر چندین گره کور پیدا کرده که باید داللی گوشت قر

تر تدبیری برای آن اندیشیده شودهرچه سریع . 
دی ماه امسال در حاشیه جلسه هیأت  19محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی هم درباره معضلی به نام گرانی گوشت در بازار، 

اینگونه به خبرنگاران توضیح داد که " برخالف اینکه گوشت گرم گوسفندی در دو ماه گذشته بیش از دوبرابر سال گذشته وارد  دولت
 ".شده است، اما به دلیل وجود قاچاق، تفاضا بیشتر شده که امیدوارم با کنترل قاچاق و افزایش واردات، مشکل را حل کنیم

که نرخ ارز کشورهای دیگر باال رفته، شدت پیدا کرده است، این موضوع باعث شده که به این وی افزود: "چون قاچاق دام با توجه
شود، با واردات سعی در حل این مسئله داریم که این کار قیمت گوشت تحت تأثیر قرار گیرد. اما از طریق آنچه که به ما مربوط می

ر تأمین کنیم. از سوی دیگر مقرر شد مسئوالن وزارت کشور، ستاد مبارزه با ایم و امیدواریم که بتوانیم بازار را بیشترا شدت بخشیده
ها شاءهللا قیمتقاچاق کاال و ارز و نیز نیروی انتظامی موضوع قاچاق دام سبک را به خصوص در مرزها با شدت دنبال کنند که ان

 " .مقداری تثبیت شود
وزیر جهاد کشاورزی نیز دست به دست شدن و داللی گوشت قرمز را پس از این اظهارات علی اکبر مهرفرد، معاون بازرگانی 

شود گفت: "یکی از دالیل گرانی گوشت قرمز این است که گوشت قرمز دست به دست می  عامل گرانی آن در بازار عنوان کرد و به
ها و داشته باشد. همین دست به دست شدنها ادامه رسد که امیدواریم نظارتتر از آن چیزی که باید به دست مردم میو با داللی گران

هایی وجود دارد که در این میان در حال سودجویی به نفع خودشان و به زیان مردم ها عامل گرانی گوشت قرمز شده و دستداللی
 " .هستند

ارد و بیشتر شده است های نظارتی متولی ادامه دها از سوی دفتر نظارت وزارت جهاد کشاورزی و دستگاهوی تاکید کرد که "نظارت
 ."که امیدواریم با همه سودجویان در این بازار برخورد کنند تا بتوانیم بازار گوشت قرمز را تنظیم کنیم

تا اینجا مشکالت مختلفی از سوی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به عنوان عوامل گرانی گوشت قرمز مطرح شد، اما علی مویدی، 
اعالم کرد که "مقصر اصلی قاچاق دام، وزارت جهاد  اال و ارز اظهارات متفاوتی را مطرح و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ک

توانست تا حد بسیاری جلوی کشاورزی است؛ چرا که این وزارتخانه بیش از دو سال در تدوین مقررات جابجایی دام در کشور که می
ر و معاونان این وزارتخانه باید پاسخگوی تاراج این کاالی اساسی قاچاق این کاالی اساسی را بگیرد، تعلل کرد؛ بنابراین شخص وزی

 " .باشند
وی افزود: "این قوانین و مقررات از دو سال گذشته قرار بود از سوی وزارت جهاد کشاورزی نوشته شود که اگر به عنوان مثال دام 

ها و ه ضوابط و قوانینی باشد اما با وجود پیگیریای بخواهد از استانی به استان دیگر منتقل و جابجا شود، باید تابع چزنده
های صادر شده، وزارت جهاد های رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دفتر ایشان و همچنین دستورالعملحساسیت

لل اختالف نظر رسد دلیل این تعکشاورزی نسبت به پیگیری این مسئله و نوشتن ضوابط و قوانین مربوطه تعلل کرد که به نظر می
 " .بین مدیران این وزارتخانه در نوشتن ضوابط مورد نظر بوده است

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      7139همن اهم اخبار کشاورزی هفته دوم ب 

 

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

شود، روز گذشته با اظهارات علی رفیعی پور، رئیس های مختلف دست به دست میاین کالف سردرگم که دائماً بین مسئوالن دستگاه
درباره علت تعلل مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی  سوالیاش کورتر شد؛ چرا که این مقام مسئول در پاسخ به سازمان دامپزشکی گره

جایی دام زنده، بدون آنکه به تعلل و صحت و سقم این ادعا بپردازد، به این نکته اشاره در زمینه نوشتن آئین نامه و دستورالعمل جابه
اچاق دام در کشور هستند، بنابراین های مرتبط با حوزه قکرد که "سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی تنها یکی از دستگاه

های گذشته در زمینه جابجایی دام آمده است که بدون مجوز نامهاین مسئله ارتباط چندانی به ما ندارد و از سوی دیگر در آئین
 " .دامپزشکی جابجایی هرگونه دام زنده و فرآورده خام دامی ممنوع است

های گذشته، سوال اینجاست که چرا استعالمی از سازمان دامپزشکی برای ملوی افزود: "با وجود صراحت قوانین و دستورالع
های دیگری در این تواند با قاچاق دام زنده برخورد کند و دستگاهجایی دام زنده گرفته نشده است؟! اساساً سازمان دامپزشکی نمیجابه

 " .زمینه متولی هستند
های متولی سوال اینجاست که در شرایطی که مختلف از سوی مسئوالن دستگاه در این آشفته بازار گرانی گوشت قرمز و ادعاهای

تومانی دولتی از جیب مردم و خزانه دولت تأمین شده است، به کشورهای  ۴٢۰۰های تولیدش با ارز ای که همه هزینهقاچاق دام زنده
مجدداً هزینه هنگفتی برای واردات دام زنده رود، چرا باید وزارت جهاد کشاورزی همسایه یکی از معضالت اصلی به شمار می

های ناظر و متولی از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گرفته تا نیروی انتظامی، مرزبانی و دیگر سبک به کشور انجام دهد؟ دستگاه
رود؟های ملی اینگونه به تاراج میهای ارزی کشور، سرمایههای متولی کجا هستند که در این محدودیتدستگاه  

  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 ایرنا  – 11/11/1397خ : تاری

تن گوشت قرمز وارداتی به بازار تزریق می شود ۱۵۰روزانه   
تن گوشت قرمز وارداتی به  1٥۰تا  1۰۰مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با تاکید براین که روزانه بین  -ایرنا -تهران

امروز یکی از محموله های وارداتی برای تنظیم بازار این تنی گوشت قرمز در بامداد  ٤۰ورود محموله  :بازار تزریق می شود،گفت

 .محصول است
« روز پنجشنبه در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود:اکنون برای تنظیم بازار گوشت قرمز « حمید ورناصری

تی هستیم تا مردم زمان کمتری را به دنبال افزایش حجم، دفعات و زمان عرضه در مراکز و فروشگاه های عرضه گوشت های واردا
 .در صف ها سپری کنند

تن گوشت  ٢۰۰تن گوشت گوسفندی و  ٢۰۰مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح کرد: کل نیاز شهر تهران روزانه 
نداریمگوساله است که از محل تولید داخل و واردات در حال تامین است و با این حجم واردات کمبودی در این زمینه  . 

وی افزایش تقاضا و صف های طوالنی برای گوشت وارداتی را اختالف قیمتی زیاد بین گوشت تولید داخل و وارداتی دانست و 
تومانی به کشور وارد می شود بنابراین فاصله قیمت گوشت وارداتی و  ٤٢۰۰اظهارداشت: گوشت وارداتی با یارانه دولتی و ارز 

ش تقاضای مردم و طوالنی شدن صف ها شده است که تالش داریم با یک برنامه ریزی منسجم این گوشت تولید داخل موجب افزای
 .مشکل را برطرف کنیم

 
 هزار راس گوسفند رومانیایی بزودی وارد کشور می شود  2 **

وسفند( رومانیایی کرده ورناصری افزود: برای تنظیم بازار این محصول و جلوگیری از افزایش قیمت ها اقدام به واردات دام زنده )گ
ایم که اکنون مراحل قرنطینه ای خود را در کشور مبدا می گذراند و بزودی در اولین محموله دو هزار راس دام سبک وارد کشور 

 .می شود که می تواند عالوه بر کاهش قیمت گوشت قرمز در آالیش نیز تاثیر بسزایی داشته باشد
هزار راس دام زنده گوسفندی از رومانی با هواپیما وارد کشور شود ٥۰ی وی اضافه کرد: همچنین قرار است هفتگ . 

به گفته وی، اکنون برای تنظیم بازار این محصول گوشت گرم گوساله نیز از کشور های مختلف تامین و روزانه روانه بازار می 
 .شود

 
 قیمت گوشت قرمز برای شب عید کاهش می یابد **

بانی امور دام پیش بینی کرد: با افزایش حجم واردات و عرضه گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد این مقام مسئول در شرکت پشتی
گوسفندی، گوشت گرم گوساله و گوشت منجمد گوساله و ورود دام زنده سبک گوسفندی برنامه متعادل سازی گوشت قرمز برای شب 

 .عید را داریم
کز و فروشگاه های توزیع گفت: بر عرضه این محصوالت توسط دستگاه وی درباره نظارت بر عرضه گوشت های وارداتی در مرا

های نظارتی کنترل داریم. ممکن است برخی سودجو گوشت دولتی را تامین و با نرخ گوشت تولید داخل در رستوران ها و غذا 
رمی گردد تا با این خوری ها عرضه کنند که این نیز به نظارت های سازمان تعزیرات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ب

 .سودجویان برخورد قانونی شود
وی درباره قیمت گذاری گوشت قرمز تولید داخل گفت: به دلیل نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه های تمام شده تولید نمی توانیم انتظار 

هزارتومان  7٥شه گوسفندی داخلی داشته باشیم که گوشت تولید داخل با قیمت وارداتی در بازار عرضه شود اما معتقدم اکنون قیمت ال
 .است و نباید بیش از این قیمت عرضه شود

هزار  11۰تا  80به گزارش ایرنا، وضعیت بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در حالی در سطح بازار بین 

 .تومان است
درصد آن  1٥درصد آن از محل تولیدات داخلی و  ۸٥طبق آمارها نیاز ساالنه کشور به گوشت قرمز نزدیک یک میلیون تن است که 

  .از محل واردات تامین می شود
برخی کارشناسان، نوسان نرخ ارز به دلیل تحریم ها را از دالیل اصلی بروز نوسان در بازار گوشت قرمز می دانند؛ به عقیده آنان 

زنده و افزایش چند برابری قاچاق دام زنده به کشورهای  کاهش عرضه دام در بازار داخلی، پدید آمدن بازار دوم خارجی برای دام
 .عربی از نتایج بروز نوسان ارزی در بازار این محصول است

تن انواع گوشت وارداتی و نیز تولید داخلی نه تنها عطش بازار  1٥۰در سایه این رخدادها، اکنون با وجود تزریق حداقل روزانه 
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یع نامناسب این محصول و اینکه نمی توانند گوشت تنظیم بازاری از فروشگاهها خریداری سیراب نمی شود بلکه مردم نیز از توز

 .کنند، گالیه مند هستند
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
ایرنا  – ۸/11/1397تاریخ :   

گوشت قرمز وارداتی ثبت سفارش شدهزار تن ۲۶۰  
رییس سازمان دامپزشکی کشور مشکل کمبود و گرانی قیمت گوشت را ناشی از اختالف قیمت ارز در داخل و  -ایرنا -تهران

هزار تن  ٢٦۰هزار تن بود که امسال این رقم به  1٤۰کشورهای همسایه دانست و گفت: سال گذشته میزان ثبت سفارش گوشت 
 .رسیده است

روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب « علیرضا رفیعی پور»ه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ب
اسالمی وضعیت فعلی بازار گوشت قرمز را ناشی از تاثیر عوامل روانی دانست و افزود: نیاز کشور به واردات گوشت قرمز از 

ود اما امسال نه تنها واردات گوشت قرمز گرم و منجمد گوسفندی و گوساله کاهش نیافته بلکه هزار تن ب 1٤۰برزیل هر ساله نزدیک 
برابر افزایش داشته است ٢نسبت به سال گذشته حدود  . 

وی اظهار داشت: اکنون برای رفع کمبودها واردات دام زنده از اتحادیه اروپا و برزیل در حال انجام است و در قراردادی با ترکیه 
ات دام زنده عملیاتی خواهد شدوارد .  

  .وی تصریح کرد: سعی داریم با واردات دام زنده از برزیل و اتحادیه اروپا مشکل کمبود و قیمت گوشت قرمز را حل کنیم
« هزارتن بود در  1۰۰هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید شد و نیاز به واردات این محصول حدود  9۰۰طبق آمارها سال گذشته 

ه اکنون میزان واردات بیش از نیاز داخلی آن استحالی ک .» 
 

 تکذیب عرضه گوشت سگ در مشهد **
میلیون بازدید صورت گرفته از نمونه های گوشت عرضه شده در شهر مشهد،  3رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به 

رضه گوشت سگ در مشهد منتشر شده است، رد هیچگونه دام غیر مجاز عرضه نشده و آنچه که در شبکه های مجازی مبنی بر ع
 .می شود

رفیعی پور اظهار داشت: به طور حتم باید با کسانی که چنین اخبار کذبی را برای تشویش اذهان عمومی منتشر می کنند، برخورد 
 .قانونی شود

 
درصد کاهش یافت 97.٥تلفات ناشی از بیماری آنفلوانزای مرغی  **  

ور درباره وضعیت تخم مرغ و بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گفت: امسال با کنترل بیماری رئیس سازمان دامپزشکی کش
درصد کاهش یافت که بخشی از این تلفات به سال گذشته برمی گردد 97.٥آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، تلفات ناشی از این بیماری  .  

 ٤۰میلیون مرغ تخم گذار معدوم شد که با کاهش  ٢٥نزای فوق حاد پرندگان وی اضافه کرد: سال گذشته به دلیل شیوع بیماری آنفلوا
هزارتن تخم مرغ شدیم 1٤درصدی تولید، ناچار به واردات  . 

 
 سازمان تعزیرات ناظر عرضه گوشت وارداتی در فروشگاه های زنجیره ای است **

گفت: سازمان دامپزشکی کشور برای نظارت بهداشتی رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره نظارت بر توزیع گوشت های وارداتی 
بر محصوالت خام دامی در فروشگاه های زنجیره ای را برعهده دارند اما بحث نظارت بر توزیع و عرضه این محصوالت در این 

 .فروشگاه ها بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور است
حمل و نقل دام، طیور و آبزیان و همچنین فراورده های خام دامی گفت: طبق دستورالعمل های  رفیعی پور درباره دستورالعمل های

موجود مبنی بر نقل و انتقال هر گونه دام و فراورده خام دامی با هر تناژ و هر وسیله نقلیه بدون مجوز سازمان دامپزشکی کشور 
ن اجرا می شودممنوع است که این دستورالعمل مربوط به گذشته بوده و همچنا . 

هزار راس دام اعالم کرد و گفت: با هدف  1۸۰وی مجموع قاچاق ضبط شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را بیش از 
مقابله با قاچاق دام و با استفاده از سامانه های سازمان راهداری، ستاد قاچاق کاال و ارز و نیروی انتظامی، رصد برخط حمل و نقل 

می شود آن پیگیری . 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: این سازمان در مقابل قاچاق دام هیچ مسئولیتی ندارد زیرا اجازه توقیف کامیون های 

 .حمل دام و فراورده های خام دامی را ندارد
« نند که از نظر دستگاه افراد سودجو برای قاچاق، دام را خریداری، دپو و با کامیون های مخصوص از مسیرهای خاص تردد می ک

 «.های نظارتی نیز دور می ماند
رفیعی پور اظهار داشت: در بحث مبارزه با قاچاق دام، در کنار وزارت جهادکشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، دستگاه های 
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اید گفت وزارت مختلفی از جمله سازمان راهداری، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیروی انتظامی هم نقش دارند و ب
 .جهادکشاورزی در کنار ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بهترین عملکرد را داشته است

 
 طرح دامپزشکی در دهه فجر افتتاح می شود  29 **

میلیارد لایر در حوزه های تولید، عرضه و  9٢٢طرح با اعتبار  ٢9رفیعی پور گفت: در دهه فجر چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 

ته بندی در هفت استان کشور افتتاح می شودبس . 
 لینک خبر 
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – 11/11/1397تاریخ : 

تنی گوشت به کشور در بامداد امروز  ۴۰ورود محموله   
فراوری محصوالت دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بامداد امروز یک محموله گوشت از طریق هوایی وارد  مدیرکل تامین دام و

  .کشور شد
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،محمد جعفری اظهار داشت: وزن این محموله که شامل گوشت 

اردات آن از کشور قزاقستان صورت گرفته استتن می رسد و و ٤۰گوسفندی گرم است به بیش از  . 
  

 .وی افزود: این واردات تا زمان متعادل شدن بازار ادامه دارد و قرار است بصورت متناوب و با حجم بیشتر صورت پذیرد
  

ورت می مدیرکل تامین دام و فراوری محصوالت دامی ادامه داد: بصورت روزانه این واردات از طریق زمینی و دریایی نیز ص
 .پذیرد تا نیاز بازار رفع شود ، اما این یکی از پر حجم ترین محموله هایی است که بصورت یکجا با این وزن وارد کشور شده است

  
های مختلف ارسال می جعفری در خصوص توزیع این محموله اعالم داشت: با توجه به اعالم نیاز بازار این محموله ها به استان

 .شود
 لینک خبر
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 گوشت مرغ
 ایران اکونا  – 1۰/11/1397تاریخ : 

 صادرات مرغ برای دو ماه آینده ممنوع شد
  .در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت صادرات مرغ برای دوماه آینده تصویب شد

ه ستاد تنظیم بازار که به ریاست رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، وضعیت بازار در بیست و دومین جلس 

ممنوع  9۸مرغ و گوشت مورد بررسی قرار گرفت و اعضا مصوب کردند صادرات مرغ برای اسفندماه امسال و فروردین سال 
 .شود

رغ مورد نیاز بازار، جوجه یک روزه وارد کشور شودهمچنین اعضای ستاد تنظیم بازار تصویب کردند که برای تأمین م . 
های مختلف و بخش خصوصی حضور داشتند، وضعیت بازار مرغ و گوشت بررسی و راهکارهای در این جلسه که نمایندگان دستگاه

 .تأمین مرغ مورد نیاز بازار و کاهش قیمت این محصول بررسی شد
س کنندهای نظارتی را احسامردم باید عملکرد دستگاه  

همچنین در این جلسه، رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید به لزوم نظارت بیشتر بر نحوه توزیع کاال، افزود: باید نظارت 
ای باشد که مردم حس کنند بازار در کنترل های مربوطه به گونهکنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاهسازمان حمایت مصرف
 .نهادهای نظارتی است

هایی که تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان داشته است، عدد کمی نیست، اما او ادامه داد: تعداد بازرسی
ها را احساس کنندمردم باید این سطح از نظارت در کنترل قیمت . 

ها ود نه برای دامداران و کشاورزان که برای داللبیشترین س :رحمانی با بیان اینکه قیمت کاالها باید از مبدا اولیه کنترل شود، افزود

 .است و در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید کنترل الزم را انجام دهند
ها باید همراهی الزم را برای او ادامه داد: تأمین کاال و فراوانی آن اولویت اول وزارت صنعت، معدن و تجارت است و همه بخش

ن مایحتاج مردم داشته باشندتأمی . 
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 ایران اکونا  – 1۴/11/1397تاریخ: 

 نجات تاالب بین المللی گاوخونی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور است
ی گاوخونی گفتند: این تاالب به دالیلی از جمله ندادن حقابه آن طی سالها شماری از کارشناسان شرکت کننده در همایش تاالب بین الملل

  .در آستانه بحران زیست محیطی است که باید برای رفع این چالش اساسی منطقه، تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد
که چند سالی است با بحران  این کارشناسان معتقدند تاالب ها اصلی ترین و مهمترین زیست بوم های محیط زیست به شمار می روند 

خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند، تامین غذا و آب، پاکسازی و تلطیف هوا، جذب آالینده ها، کنترل سیالب و خشکسالی، ذخیره 
کربن، تعدیل خرده اقلیم ها، مصارف شیالت، رونق گردشگری، حفظ فرهنگ های بومی و حفظ گونه های زیستی گیاهی و جانوری 

از کارکردهای این زیست بوم های مهم به شمار می رود گوشه ای .  
تاالب ها همچنین در ثبات سطح آب های زیرزمینی، تامین منابع آبی تاالب های پایین دست، جلوگیری از نفوذ آب های شور، کنترل 

تی تاالب ها هر یک از این بادهای سخت و نمکی و رسوب زدایی از آب ها نقش پررنگی دارند که به طور حتم اخالل در چرخه زیس
 .کارکردها را به مخاطره انداخته و محیط زیست اطراف را دچار بحران می سازد

دبیر انجمن دوستداران میراث طبیعی ورزنه بر ضرورت حفاظت همه جانبه و ارایه حقابه تاالب بین المللی گاوخونی از سوی 
 .مسووالن امر تاکید کرد

ن المللی گاوخونی )تهدیدها و امیدها( به مناسبت روز جهانی تاالب ها و بررسی بحران و ارائه رضا خلیلی در همایش تاالب بی
متر پساب در شرق تولید شود که  1.٥راهکارهای مناسب زیست محیطی در تاالر شهید فتوحی دانشگاه صنعتی افزود: قرار بود 

یده استتاکنون با بازگشایی سد زاینده رود حتی پساب هم به گاوخونی نرس . 
وی بیان کرد: بحثی که محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد فرصت اکوتوریستم و ژئوتوریسم است که این موضوع سبب ایجاد 

 .اشتغال می شود
وی با بیان اینکه آفرود سواری در کویر معضل این مناطق شد، تصریح کرد: آفرود سواری باعث از بین رفتن جانداران 

ز این رو باید مرزی برای آفرودسواری تعیین شودمیکروسکوپی شده ا .  
دبیر انجمن دوستداران میراث طبیعی ورزنه با اشاره به شوری خاک گاوخونی افزود: این شوری به سرعت به سمت اصفهان پیش 

 .می رود
 تاالب گاوخونی وضعیت نامناسبی دارد **

به وضعیت نامناسب تاالب بین المللی گاوخونی ، افزود: از آن جایی  مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره
 .که حقابه زیست محیطی این تاالب طی سالهای گذشته پرداخت نشده است، تاالب گاوخونی به وضعیت کنونی دچار شده است

رده است، گفت: اینگونه مسائل متر سطح آب های زیرزمینی افت ک ۸۰متر و نجف آباد  ٦۰بابک ابراهیمی با بیان اینکه در برخوار
سال اخیر به چالش عدم تعادل منابع، مصرف و توان  3۰پیامد بیماری بوده که حوضه آبریز زاینده رود با آن مواجه شده است و طی 

 .اکولوژیک بدل شده است
نی شد، ادامه داد: بسیاری از وی با اشاره به اینکه بسیاری از عواملی که انسان در آن دخیل بود باعث به وجود آمدن شرایط کنو

عواملی که انسان در آن دخیل بوده باعث به وجود آمدن شرایط کنونی شده است، سدی که ساخته می شود اجازه می دهیم در باالدست 
 .اراضی کشاورزی افزایش پیدا کند به همین دلیل سد از کارکرد افتاده است

ن تصریح کرد: نگاه ما نگاه بخشی و مدیریت بخشی بوده است، همچنین از لحاظ مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفها
 .جغرافیایی و بخش مدیریت فنی نگاه بخشی به مسائل داریم

درصد ظرفیت  1٥سال پیش بدترین وضعیت آبی و خشکسالی دانست و اظهارداشت: مخازن اصفهان زیر  ٥۰وی سال گذشته را در 
ان دارد و در حالی که در خوزست  .درصد مخازن به صورت کامل تکمیل شده است 80

 تاالب گاوخونی بدون سهم حقابه قادر به احیا شدن نیست **
 .مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: نامگذاری روزها تحت عنوانی نشانه اهمیت آن موضوع است

د کشاورزی و نیرو مسوولیت دارند به همین دلیل وزرات نیرو منصور شیشه فروش گفت: در زمینه خشکسالی و کم آبی وزارت جها
 .کارگروه سازگاری با کم آبی را تدوین تا این سازگاری در تمامی بخش ها نمود پیدا کند

وی ادامه داد: در هر استان با همکاری تمام بخش ها و سازمان های مردم نهاد کارگروهی تشکیل و برنامه سازگاری با کم آبی تهیه 
د که قرار است این برنامه در شرکت آب منطقه ای طی سه ماه آینده تدوین و برنامه ریزی شودشو . 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: تاالب گاوخونی احیا نمی شود مگر اینکه حق و سهم آب آن تخصیص داده 
ا کم آبی تدوین می شودشود، برای پایداری تامین آب پیشنهادهایی در کارگروه سازگاری ب . 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      7139همن اهم اخبار کشاورزی هفته دوم ب 

 

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

وی خاطرنشان کرد: شرایط خشکسالی و کم آبی و مخاطرات مستقیم و غیر مستقیم را در استان شاهد هستیم که نیازمند کمک سازمان 
 .های مردم نهاد و اهالی ورزنه و دانشجویان و استادان دانشگاه است

طقه ای اصفهان تحت کارگروه سازگاری با کم آبی ارائه دهیدشیشه فروش پیشنهاد داد: برنامه ها در اتاق فکر شرکت آب من . 
 تاالب گاوخونی ظرفیت باالیی برای تولید گردو غبار دارد **

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه وضعیت تاالب های کشور بخش عمده آن با مشکل رو به رو است و به طور 
گفت: در گذشته تاالب بین المللی گاوخونی یک پیکره مهم منحصر به فرد آبی بود ولی در زمان تقریبی مشکالت آنها شبیه هم است، 

  .حاضر به شکلی در آمده که می تواند پتانسیل باالیی برای تولید گرد و غبار باشد
و سونامی نمک احمد جاللیان ادامه داد : براساس تحقیقات انجام شده در صورت خشک شدن تاالب گاوخونی، خطر ریزگردها 

  .اراضی این منطقه را تهدید می کند
وی اظهارداشت: اگر این تاالب منشا گرد و غبار شود آنها سمی آلوده به فلزات سنگینی مثل سرب، روی و کادمیوم و سونامی کلرید 

  .و سدیم بوده و شهر اصفهان و استانهای اطراف را تهدید می کند
اطرنشان کرد: در حقیقت تاالب بین المللی گاوخونی برای استان اصفهان با اهمیت است و تمدن این استاد دانشگاه صنعتی اصفهان خ

  .ایران مرکزی را در بر دارد
تاالب ثبت شده در این  ٢۰۰هزار و  ٢در کنوانسیون رامسر ثبت شد و از بین بیش از  197٥وی ادامه داد: این پیکره آبی در سال 

را دارد ٥3کنوانسیون رتبه  .  
جاللیان افزود: گاوخونی در کنترل فرسایش بادی، جلوگیری از سیل، از نظر شرایط تنوع زیست محیطی، گردشگری اجتماعی و 

 .اقتصادی یک مجموعه منحصر به فرد بوده است
 تاکنون پنج برنامه توزیع آب ساالنه تصویب شد **

هزار مترمکعب آب وارد  ۸۰۰لی متر بارندگی کمتر از عضو نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: در زمان حال به ازای یک می
درصد افت ورودی داشتیم 3۰زاینده رود می شود که در این زمینه  . 

 9٤میلی متر بارندگی در سال  1٦3۰اسفندیار امینی با بیان اینکه باید از ظرفیت های استان در زمینه آب استفاده کنیم، افزود: 
سال گذشته داشتیم ٥۰صورت گرفته که نظیر آن را در  . 

 .به گفته وی اگر وضعیت آبی به همین صورت ادامه یابد به زودی برای آب شرب با مخاطره مواجه می شویم
عضو نظام صنفی کشاورزی اصفهان تصریح کرد: امروز همه در حال تنفس مسموم هستند باید ظرفیت های مالی و اجتماعی را به 

یار ساده استکار بگیریم حل مساله زاینده رود بس . 
وی ادامه داد: تاکنون پنج برنامه توزیع آب ساالنه تصویب شده است که در هر برنامه به لحاظ سهم محیط زیست و حق آبه 

 .کشاورزان مخالفت کردم
 .امینی آوردهای بین حوضه ای و زایش ها برای حفظ محیط زیست و پایداری رودخانه است

ب ها متفاوت استخشکی تاالب گاوخونی با دیگر تاال **  
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان با بیان اینکه بدون حساسیت نمی توان از مشکالت زیست محیطی 

 .عبور کرد، افزود: متاسفانه مشکالت را عیان نمی کنیم و با آمار وارقام همه چیز را خوب جلوه می دهیم
جاد حساسیت ملی باید مشکالت را ارائه دهیم، ادامه داد: روند طبیعی خشک شدن تاالب ها حسین اکبری با اشاره به اینکه برای ای

 .میلیون ها سال طول می کشد زیرا خود تاالب ها حاصل کارکرد میلیون ها سال است
به وجود وی تصریح کرد: بارگذاری بیش از حد، کشاورزی، صنعت و خدمات مشکالت کنونی را بر پیکره مظلوم تاالب گاوخونی 

 .آورده است
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان ادامه داد: خشکی تاالب بین المللی گاو خونی با دیگر تاالب ها متفاوت 
است، تاالب گاوخونی در پهنه بیابانی و اقلیم خشک واقع شده است که بادخیز بودن آن شرایط را صد چندان بحرانی می کرده و ریز 

ها و منابع را تحت تاثیر خود قرار می دهدگرد . 
هزار پرنده بوده است، خاطرنشان کرد:  1٥۰وی با بیان اینکه تاالب بین المللی گاوخونی در سال های نه چندان دور پذیرای حدود 

عد از شرب استمیلیون مترمعکب نیاز آبی این تاالب ب 17٦راهکار محیط زیست برای احیای تاالب تامین حق آبه است که حدود  . 
اکبری با اشاره به راهکارهای احیای تاالب گاوخونی اضافه کرد: تاسیس دبیر خانه مدیریت زیست بومی تاالب گاوخونی)براساس 

 .توسعه پایدار( و تامین نیاز آبی زاینده رود از راهکارهای احیای تاالب است
درصد از سطح کره زمین را به خود اختصاص داده اندتاالب ها یکی از مهمترین اکوسیستم های طبیعی هستند که سه   .  

های جهان خشک شدند که گاز متصاعد شده از آنها چیزی معادل  درصد از تاالب 3٥تاکنون  197۰به گفته صاحبنظران، از سال 
لیم دارنددرصد انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوخت های فسیلی است و بر این اساس تاثیر زیادی بر تغییر اق 1۰ .  
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دهم درصد مساحت آن را تاالب تشکیل می دهد، 1.۸ایران کشوری خشک و نیمه خشک است و   
تاالب ایران در وضعیت قرمز به سر می برند، تاالب های انزلی، هامون، نیریز و کمجان،  ٦در حال حاضر به گفته مسووالن، 

بته بر اساس گزارش ها تاالب انزلی در صف خروج از این فهرست می شورگل، یادگارلو و درگه سنگی جزو این تاالب ها هستند، ال
 .باشد

بنابه اظهار کارشناسان، احیای هر یک از این تاالب ها و بازگشت به شرایط یک یا دو دهه قبل آن ها نیازمند بیش از دو یا سه دهه 
 .زمان است

تاالب بتدریج تمام و یا قسمتی از مساحت خود را از دست داده  13تاالب مهم و مطالعه شده در ایران،  ۸٤بر اساس آمار موجود، از 
 .و یا به منشاء گرد و غبار تبدیل شده است

 .در پایان این همایش بیانیه تاالب بین المللی گاوخونی به مناسبت روز جهانی تاالب ها قرائت شد
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا – 11/11/1397تاریخ :   

 حجتی: سه هزار هکتار گلخانه در کشور دایر شد
دایر و ساخته شد که در نوع خود رکورد وزیر جهاد کشاورزی گفت: سه هزار هکتار گلخانه سال جاری در کشور  -ایرنا  -قزوین 

 .به حساب می آید
هکتاری بویین زهرای استان قزوین  17به گزارش ایرنا، محمود حجتی شامگاه پنجشنبه در آیین آغاز ساخت شهرک گلخانه ای 

است اجرا شده 97درصد آن سال  ٢۰هزار هکتار گلخانه در کشور وجود دارد که سه هزار هکتار معادل  1٥افزود:  .  
وی تاکید کرد: البته در حوزه ایجاد گلخانه نسبت به ظرفیت های کشور عقب هستیم و با شتاب باید شاهد توسعه فضاهای گلخانه ای 

  .باشیم
محصوالت گلخانه ای از بازار صادراتی خوبی نیز  :وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اشتغال قابل توجه بخش گلخانه، همچنین گفت

هستند و در کشورهای حاشیه خلیج فارس از مشتریان زیادی برخوردار هستندبرخوردار  .  
وی با بیان اینکه دولت از توسعه گلخانه ها به شکل ویژه حمایت می کند، اظهار داشت: تسهیالت خوب و ارزان قیمتی در این حوزه 

  .به کشاورزان در حال ارایه است
طرح  1٢۰به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بهره برداری از  در جریان سفر وزیر جهاد کشاورزی به قزوین

  .کشاورزی آغاز شد
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 9/11/1397تاریخ :   

ت سازمان خصوصی سازیپیگیری حجتی برای خروج تعاون روستایی از فهرس  
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: اکنون وزیر جهاد کشاورزی به طور جدی پیگیر خروج نام این  -ایرنا -تهران

 .سازمان از فهرست سازمان خصوصی سازی است

سالگرد پیروزی  به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حسین شیرزاد امروز)سه شنبه( در نشست خبری به مناسبت چهلمین
انقالب اسالمی در محل این سازمان در پاسخ به ایرنا افزود: قرار گرفتن سازمان مرکزی تعاون روستایی در فهرست 

رخ داده است 13۸9و  13۸۸سازمان خصوصی سازی در سال  .  
ست؛ حداقل چهار وظیفه وی با تاکید بر اینکه با این واگذاری مخالفیم تصریح کرد: این سازمان متولی وظایف حاکمیتی ا

  .سازمان قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست
این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین سازمان متولی پنج قانون عمده بخش کشاورزی شامل تعاونی کردن تولید، یکپارچه 

ی شودسازی اراضی، تشکیل شرکت های سهامی زراعی و نظام صنفی کشاورزی است که با عاملیت سازمان انجام م .  
جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد؛  وظایف تنظیم بازار که همواره زیان انباشت دارد، هیچ :شیرزاد اظهارداشت

  .معتقدیم بخش خصوصی به علت محدودیت منابع سرمایه ای نمی تواند وظایف یک سازمان دولتی را انجام دهد
ناطق کشور عهده دار شبکه مویرگی بسیار بزرگ است که بخش وی ادامه داد: در حالی این سازمان در دور افتاده ترین م

  .خصوصی نمی تواند چنین شبکه ای را مدیریت و اداره کند
مدیرعامل این سازمان براین باورست، این موضوع یک تساهل و تسامح بوده که سازمان خصوصی سازی باید سازمان 

در عرصه خدمات رسانی در حوزه مناطق روستایی و پهنه  مرکزی تعاون روستایی را به دلیل وظایف بیشمار حاکمیتی

  .های کمتر برخوردار کشور، از فهرست سازمان خصوصی سازی خارج کند
شیرزاد گفت: اکنون بیشتر افکار عمومی بخش کشاورزی و حوزه روستایی کشور و حتی معاونت توسعه روستایی رییس 

زمان به بخش خصوصی امکانپذیر نیستجمهوری نیز بر این باورند که واگذاری وظایف سا .  
وی ادامه داد: به این سازمان جفا شده است؛ ما متولی بسیاری از زیرساخت های توسعه ای در مناطق روستایی کشوریم 

ساله بوده و به ما به یادگار رسیده است؛ در نوسازی و بهسازی مسئول و متعهدیم که این امر برای  ٥۰که یک میراث 

ه فقط صرفه اقتصادی بلکه جذابیت نیز نداردبخش خصوصی ن .  
معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است: فعالیت های سازمان همسنگ و هم وزن با بخش خصوصی نیست و امیدواریم 

  .نام سازمان مرکزی تعاون روستایی بزودی از بین نام های مشمول فهرست خصوصی سازی خارج شود
ان در حال خرید سهام شرکت خدمات حمایتی است و مراحل پایانی را طی می کند؛ وی افزود: اکنون شبکه این سازم

میلیون عضو شبکه تولید کشور را  4.5بنابراین در چنین شرایطی سازمان راهبری باید حمایت و نظارت شود نه اینکه 

 .معطل کرد
در حوزه جاری و حاکمیتی قابل درصد وظایف سازمان  ۸۰اکنون همه طرف ها معتقدند که  :شیرزاد خاطرنشان ساخت

به طور قطع ایجاد یک سازمان »واگذاری به بخش خصوصی نیست؛ اگر واگذار شود، این وظایف را به کدام بخش بدهیم. 

 «.جدید با هزینه ها و نیروی انسانی باال که زمان براست و یا ایجاد یک اداره کل در یک وزارتخانه منطقی نیست
امه های این سازمان به حالت تعلیق درآمده و بسیاری از زیرساخت های سیلویی، بخش عمده ای وی پیشتر گفته بود، برن

از فروشگاه های مصرف، فروشگاه های عرضه سوخت، انبارهای ذخیره و نگهداری و ساختمان های اداری در حال 

یکهزار و  فروپاشی است و این سازمان بسیاری از نیروهای مجرب خویش را از دست داده نزدیک به نفر بدون  500

 داشتن جانشین بازنشسته شده اند
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

خبرگزاری فارس – 9/11/1397تاریخ :   

یره موسسه جهاد توسعه منصوب شدند مدیرعامل و اعضای هیات مد  
در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سید رحیم سجادی هزاوه به عنوان مدیرعامل موسسه جهاد توسعه منصوب 

  .شد
، در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

 .کشاورزی، سید رحیم سجادی هزاوه به عنوان مدیرعامل موسسه جهاد توسعه منصوب شد
موسسه جهاد  ٢٢/۰۸/1397ین حکم آمده است: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ در بخشی از ا

 .توسعه و به موجب این حکم به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل موسسه مذکور به مدت دو سال منصوب می شوید
جلسه یاد شده، مهدی اصغری را به عنوان عضو موظف و رئیس رتهمچنین، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی جداگانه به استناد صو
 .هیات مدیره موسسه جهاد توسعه به مدت دو سال منصوب کرد

بر اساس این گزارش، وزیر جهاد کشاورزی با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی موسسه جهاد توسعه در حکمی دیگر، منصور 
ت مدیره این موسسه به مدت دو سال منصوب کردهادیزاده را نیز به عنوان عضو غیرموظف هیا . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 13/11/1397تاریخ :   

 ملخ دریایی به هندیجان رسید
هاد کشاورزی هندیجان با اعالم ورود ملخ های دریایی مدیر ج –ایرنا  –اهواز  صحرایی( برای نخستین بار در خوزستان به این )

 .شهرستان، گفت: برای ردیابی عملکرد این گونه مهاجم به مزارع کشاورزی، سه گروه پایش تشکیل شده است
اطالع رسانی الزم به دهیاران و کشاورزان در  :جمشید اسالمیان روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا بیان کرد

صحرایی( به جنوب کشور انجام شده و پس از تشکیل تیم های پایش و ردیابی، نخستین نمونه از )خصوص هجوم ملخ های دریایی 

کیلومتری این شهرستان دیده شد 3۰این ملخ ها هفته گذشته در بندر سجافی واقع در  . 
لخ ها در آن ها دیده شده است با زمین های کشاورزی فاصله زیادی دارد هر چند به صورت محدود و وی افزود: بنادری که این م

 .انفرادی در نزدیکی مزارع نیز مشاهده شده اند
او با بیان اینکه نمونه های دیده شده به صورت انفرادی بوده افزود: تا کنون خسارتی از طرف این ملخ ها به مزارع کشاورزی 

رد نشده است زیرا نمونه های رویت شده به عنوان تنها بخشی از توده بزرگ این ملخ ها ممکن است در آینده به هندیجان وا
 .محصوالت کشاورزی شهرستان حمله کنند

وی گفت: ورود به فاز تهاجمی این ملخ ها ممکن است یک ماه زمان ببرد و در حال حاضر تنها عملیات رصد و پایش در دستور کار 
ریت قرار دارد و به محض اطالع از افزایش و ورود آن ها به فاز تهاجمی عملیات سمپاشی آغاز خواهد شداین مدی .  

وی تاکید کرد: نگرانی ما تنها از بابت مزارع کشاورزی نیست بلکه مراتع نیز با توجه به بارش های اخیر و سرسبزی فراوان در 
 .معرض حمله احتمالی این ملخ ها قراردارند

ت : این ملخ ها از صحرای آفریقا و عربستان بلند شده و از خلیج فارس عبور کرده اند ، مسیر حرکت آن ها مانند توده های وی گف
هوایی مشخص است ؛ استان های جنوبی مانند هرمزگان مقصد آن ها بوده ولی ظاهرا تغییر مسیر داده اند و بخشی از آن ها به 

 .منطقه ما وارد شده اند
کشاورزی هندیجان ادامه داد: سواحل دریایی مرز ، نخستین محل برای مشاهده احتمالی این ملخ هاست و دو بندر بحرکان  مدیر جهاد

  .و سجافی این شهرستان در دست پایش روزانه برای تعیین سطح تراکم این ملخ ها)تعداد در متر مربع( هستند
اجمی هستند ؛ در فاز تهاجمی شکل بدن آن ها تغییر پیدا می کند ولی تاکنون به اسالمیان گفت: این ملخ ها دارای دو فاز انفرادی و ته

 .شکل تهاجمی در این شهرستان دیده نشده اند
نیز به صورت تهاجمی  13٤٢این ملخ ها در این شهرستان مشاهده شده اند ؛ این ملخ ها در سال  137٢وی گفت: آخرین بار در سال 

هرستان حمله کردند و خسارت سنگین به بار آوردند به همین دلیل رفتار این ملخ ها در شهرستان به محصوالت کشاورزی در این ش
 .به صورت مستمر پایش می شود

 .اسالمیان در پایان از کشاورزان هندیجان خواست در این مدت همکاری الزم را با تیم های پایش این مدیریت بعمل آورند
مضرترین انواع ملخ هاست که بومی ایران نیست و در کشورهای دیگر به نام ملخ صحرایی یا  به گزارش ایرنا، ملخ دریایی یکی از

بیابانی نامیده می شود و چون معموال از روی خلیج فارس پرواز نموده و خود را به ایران می رساند به همین علت در ایران به آن 
 .ملخ دریایی می گویند

ارد و خسارت آن در حالت تهاجمی بسیار زیاد است، دسته های پیاده ملخ ها و ملخ های بالدار ملخ دریایی قدرت پرواز بسیار زیادی د
 .هرگونه سبزی را که در سر راه خود ببینند از علوفه،غالت،صیفی جات،درختان و حتی علف های هرز را از بین می برند

و بحرکان در جنوب شرقی استان خوزستان و شمال خلیج کیلومتر مرز آبی و دو بندر تجاری و صیادی سجافی  9٥بندر هندیجان با 

است فارس قرار گرفته . 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 1٤/11/1397تاریخ :   

هزارتن برنج، روغن و شکر برای تنظیم بازار عید ۴۰عرضه ماهانه   
هزارتن برنج، روغن و شکر با قیمت مصوب برای  ٤۰ل شرکت بازرگانی دولتی ایران از عرضه ماهانه مدیرعام -ایرنا -تهران

تنظیم بازار شب عید خبر داد و گفت: این روند عرضه تا ماه مبارک رمضان سال آینده ادامه دارد و مردم نگرانی برای تامین 
 .کاالهای اساسی خود نداشته باشند

روز یکشنبه در نشست خبری خود به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب « یزدان سیف»ی ایرنا، به گزارش خبرنگار اقتصاد
اسالمی که در محل این سازمان برگزار شد افزود: در حوزه کاالهای اساسی به دلیل تامین و توزیع مناسب همچون برنج، روغن و 

 .شکر مشکلی نداریم
هفته های اخیر در بازار برنج وارداتی شاهد کاهش قیمت ها هستیم و با عرضه ماهانه وی اضافه کرد: طبق آمار بانک مرکزی در 

 .کاالهای اساسی توانسته ایم قیمت ها را در بازار متعادل کنیم
هزار تن برنج به بازار عرضه شده است که این میزان برای ماه های پایانی سال به  1۰وی اظهار داشت: از مهرماه امسال ماهانه 

زارتن رسیده که به طور متناوب در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف عرضه می شوده ٢۰ . 
کیلوگرمی عرضه می شود، گفت: هر کیلوگرم برنج تایلندی  1۰این مقام مسئول با بیان اینکه برنج های تنظیم بازاری در بسته های 

تومان عرضه می شود که موجب تعادل بازار این  ٤٦۰۰و  ٥9۰۰تا  ٥7۰۰با قیمت های به ترتیب  B هومالی معطر و گرید A گرید

 .محصول شده است
هزارتنی برنج تنظیم بازاری تا پایان ماه مبارک رمضان آتی ادامه می یابد ٢۰به گفته وی، توزیع  . 

 
ماه  1۰درصدی تولید روغن طی  17افزایش  **  

ماهه  1۰ن و تولید روغن خوراکی هیچ مشکلی نداریم به طوری که در مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: در بحث تامی
درصد افزایش یافته است 1٥درصد و میزان توزیع  17امسال میزان تولید روغن نباتی کشور  . 

ر وی ادامه داد: در حوزه روغن هم با توافقی که با انجمن صنفی صنایع کارخانجات روغن نباتی انجام شده به منظور تنظیم بازا
هزارتن روغن خام در اختیارشان قرار می گیرد تا پاسخگوی نیاز بازار باشند ٢٥تا  ٢۰ماهیانه  . 

هزارتن روغن از مهرماه امسال انجام شده و در اختیار کارگروه های تنظیم بازار استانی قرار  1۰وی یادآور شد: عرضه ماهانه 
 .گرفته است

 
شکر داریم  9۸تا شهریورماه سال  **  

فزود: در بخش تولید و تامین شکر مشکلی نداریم اما آنچه بازار آتی شکر را تهدید می کند، بارندگی های مداوم در خوزستان سیف ا
 .است که در روزهای اخیر به اندازه یکسال این استان بارندگی صورت گرفته و سبب شده برداشت نیشکر به تاخیر بیفتد

هزارتن شکر انباری  ٥۰۰هزارتن شکر چغندری و  3۰۰هزارتن شکر نیشکری، نزدیک  ٦٥۰وی اظهارداشت: البته با وجود داشتن 
 تا شهریورماه سال آینده داریم 
هزارتن شکر نیز تا پایان ماه مبارک رمضان آینده ادامه خواهد داشت 1۰به گفته وی، عرضه هر ماه  . 

ضه زیاد باید شاهد سقوط قیمت شکر باشیموی تصریح کرد: در صورت افزایش برداشت نیشکر به طور حتم به دلیل عر . 
 

 آمریکا به دنبال جلوگیری از ورود کاالهای اساسی به کشور است  **
سیف درباره مشکل پهلوگیری چند کشتی حامل کاالهای اساسی گفت: آمریکا به دنبال خالی کردن بازار ایران از کاالهای اساسی 

برای واردات کاالهای اساسی است اما اکنون مشکلی برای تامین این کاالها نداریم و  هامورد نیاز مردم و به دنبال افزایش هزینه
  .تالش داریم که این اتفاق نیفتد که موجب شادی دشمنان شود

وی یادآور شد: در زمان جنگ ایران و عراق نیز شاهد اصابت جنگنده های عراقی به یک محموله کشتی گندم بودیم و شرکت غالت 
ید به انقالب اسالمی تقدیم کردشه ٢ایران  . 

 
** میلیون تن گندم پیش بینی شد  11.٥پیش بینی خرید   

میلیون تن برسد زیرا به دلیل افزایش بارندگی ها  11.٥معاون وزیر جهادکشاورزی پیش بینی کرد: خرید تضمینی گندم سال آتی به 
شته افزایش یافته استدرصد نسبت به سال گذ ٤۰تولید گندم در برخی از استان های کشور  .  
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هزار میلیارد تومان نقدینگی است که اگر قرار باشد قیمت تضمینی رعایت شود، باید  ٢۰وی گفت: این میزان حجم تولید نیازمند 
  .مسیر تامین نقدینگی آن نیز مشخص و فراهم شود

دانست و افزود 1۰٤این مقام مسئول گندم های تولیدی ایران را دارای استاندارد  درصد  9.٥گندم های دارای پروتئین باالی  :

مصرف خوراکی و انسانی دارد و آنچه که ما از کشاورزان خریداری می کنیم دارای استاندارد و کیفیت باالست که قابلیت تولید آرد 
  .استاندارد را دارد

مه حمل کاال همچون گندم کیفی را برای استان وی اضافه کرد: با توافق کمیته کیفیت بازرگانی دولتی ایران و کانون آرد و نان برنا
هزارتن گندم از اردبیل و گلستان برای آذربایجان شرقی  1۰۰هایی که دارای کیفیت پایین تری است داریم به طور مثال امسال 

اقدام ها را انجام عرضه شد در حالی که گندم این استان خود به لحاظ کمی کفاف نیازش را می دهد اما به دلیل کیفیت مجبوریم این 
  . بدهیم

 
 موضوع استفاده آب های آلوده برای تولید گندم در جنوب تهران پیگیری می شود  **

های آلوده و سیف در پاسخ به این ادعای رئیس جهادکشاورزی استان تهران مبنی بر تولید گندم و غالت در جنوب استان تهران با آب
های آلوده و فاضالب شهری را به طور ی ایران موضوع تولید گندم و دیگر غالت با آبفاضالب شهری گفت: شرکت بازرگانی دولت

  .جدی پیگیری خواهد کرد
وی اظهار داشت: البته گندم تولید شده در استان تهران در مقایسه با کل تولید کشور رقم قابل توجهی نیست و بخش عمده مشکل 

خوری استتولید سبزی، صیفی و محصوالت تازه مصرف آب های آلوده در جنوب استان تهران برای .  
وی ادامه داد: چندی پیش حتی گندمی که نزدیک یکی از معادن کشور تولید شده بود را مورد آزمایش قرار دادیم که میزان فلزات 

ی قرار داردسنگین آن بیشتر از حد مجاز نباشد، نتایج نشان داد که گندم تولید شده در این منطقه نیز در وضعیت مناسب .  
 

 قنادان آرد و روغن با قیمت تنظیم بازاری دریافت می کنند  **
های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید نان کشور اشاره کرد و گفتسیف به برنامه بحث استانداردسازی نانوایی های کشور از  :

عرضه شودهای صنعتی، نان استاندارد تولید و چند سال پیش شروع شد تا همانند نانوایی .  
وی درباره سهمیه گندم و آرد اتحادیه قنادان و کاهش تقاضا افزود: سهمیه گندم قنادان تغییر مشخصی نداشته و همچنین نرخ آرد و 

گیرد و اگر این اتحادیه قصد توجیه افزایش قیمت کاالهای خود را های تنظیم بازاری در اختیار آنها قرار میروغن نیز به قیمت
ی دیگر است که باید پیگیری شوددارد،موضوع . 

 
 گندم بوجاری می شود **

رئیس کانون انجمن صنفی سراسری صنایع آرد ایران درباره استفاده آب « حسین یزدجردی»به گزارش ایرنا، در این نشست 
های کشور بسیار فاضالب شهری در جنوب استان تهران برای تولید گندم و سایر غالت گفت: سیستم شست و شوی گندم در کارخانه

 .پیشرفته است، تا جایی که پس از پیروزی انقالب اسالمی از دستگاه های مدرن برای این کار استفاده می شود
وی اظها رداشت: البته اکنون گندم به شکل خشک شویی بوجاری می شود و تنها در مرحله آخر برای تولید آرد یک دور با آب شست 

 .و شو داده می شود
های ن این که کیفیت و سالمت آرد مورد تایید وزارت بهداشت قرار دارد افزود: فرآیند پاکسازی و پایش گندم در کارخانهوی با بیا

 .آردسازی کشور تحت نظارت وزارت بهداشت است و مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند
« رباره این ادعا که گفته می شود در کارخانجات رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی نیز د« مهدی آساریان

 .ماکارونی از نان کپک زده به همراه گندم استفاده می شود گفت: این موضوع را تکذیب کرد و آن را به یک طنز تشبیه کرد
رحال حاضر با کیفیت وی با بیان این که هرگز نمی توان در تولید ماکارونی از نان کپک زده یا گندم بی کیفیت استفاده کرد، افزود: د

  .ترین گندم دوروم به مصرف کارخانجات تولید ماکارونی می رسد
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 13/11/1397تاریخ :   

میلیون تنی تولیدات کشاورزی در چهار دهه اخیر ۹۶افزایش   
مان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: در چهار دهه پیروزی انقالب اسالمی و با استفاده از رییس ساز -ایرنا -تهران

میلیون تن افزایش یافته است 9٦دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی حجم تولیدات بخش کشاورزی  . 
ن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی روز شنبه در نشست خبری به مناسبت چهلمی« کاظم خاوازی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

میلیون  1٢٢میلیون تن بود که اکنون به  ٢٦نزدیک  13٥7ایران در محل این سازمان، افزود: حجم تولیدات بخش کشاورزی در سال 
  .تن رسیده است

اورزی ارایه و دستاورد تحقیقاتی در بخش کش 1٥۰رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کرد: ساالنه بیش از 
 .در بین کشاورزان ترویج داده شده است
های فعالیت خود توانسته در سه حوزه تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی به موفقیت های وی با اعالم اینکه این سازمان در سال

مورد است  3۰3سال  11ارزشمندی دست پیدا کند، اضافه کرد: مجموع دستاوردهای تحقیقاتی ارایه شده به بخش کشاورزی در مدت 
  .که رقم قابل توجهی به شمار می رود

وی گفت: توجه به تحقیقات و پژوهش های کشاورزی به خصوص با تاکید های رهبر معظم انقالب اسالمی در توسعه علم و فناوری 
لی ارتقا یافتتوانسته است بخش عمده بن بست های علمی را در این بخش باز کرد و رتبه ایران را در عرصه بین المل .  

تاثیر مثبت آن را می توان در  خاوازی ادامه داد: سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی با حمایت دولت بیش از پیش ارتقا یافت و
و بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی مشاهده کردرشد  . 

« خاذ سیاست های جدید می توان سیر صعودی آن را سهم تحقیقات کشاورزی در ناخالص ملی روند معتدلی را طی می کند که با ات

 «.در آینده نزدیک مشاهده کرد
 

هزار گله 3رونمایی از عرضه  **  spf  قزل االی رنگین کمان و ارقام باغی در دهه فجر 
در دهه فجر امسال معاون وزیر جهادکشاورزی با اعالم اینکه به دلیل مولید غیربهداشتی شاهد افت تولید ماهی قزل آال بودیم، افزود: 

هزار بچه ماهی در اختیار واحدهای تولیدی اولیه قرار  7۰خواهیم داشت و  (spf) سه هزار گله ماهی عاری از بیماری های خاص

  .می گیرند
 

 برنامه تامین داخلی علوفه دامی طی پنج سال  **
تامین علوفه دامی در کشور اشاره کرد و گفت:  رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به تدوین طرحی برای تولید و

در صورت موافقت مجلس شورای اسالمی با اجرای این طرح، در مدت پنج سال مشکل تامین علوفه کشور از طریق تولیدات داخلی 
 .حل خواهد شد و این سازمان گیاهان علوفه ای جدید را معرفی خواهد کرد

 1۵۰تا  1۰۰علوفه دامی از سرشاخه های نیشکر در خوزستان با حجم یک میلیون تن، خاوازی اظهار داشت: همچنین برای تامین 
  .تن علوفه از محل کشت چغندر علوفه ای کارا در مازندران و کرمان و جلبک می توانیم تولید داشته باشیم

مل کنند، مانند کشت چغندر وی در این طرح گیاهان علوفه ای که می توانند شرایط نامتعارف مانند خشکی و شوری خاک را تح
  .علوفه ای و خارشتر اشاره کرد

وی یکی از معضالت در گیالن و مازندران را کشت دوم برنج عنوان کرد و گفت: اکنون محققان این سازمان به رقمی از چغندر 
تن  1۰۰ر هر هکتار حداقل علوفه ای به نام کارا دست پیدا کرده اند که قابلیت کشت در اراضی کشت دوم مازندران را دارد و د

 .علوفه تر به دست می آید
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:در تالشیم بتوانیم این طرح را برای استان گیالن نیز عملیاتی کنیم، ضمن اینکه در استان 

  .کرمان نیاز به اعتبار داریم
اختیار متقاضیان برای کشت چغندر علوفه ای قرار دهیمخاوازی گفت: ما به اندازه هزار هکتار بذر داریم که می توانیم در  . 

وی ادامه داد: برای تولید یک میلیون تن علوفه از سرشاخه های نیشکر نیز آمادگی داریم تا با بخش خصوصی در این زمینه وارد 
 .مذاکره شویم

 
 منتظر مجوز وزارت بهداشت برای تولید پنبه تراریخته خوراکی هستیم **

های اخیر مجوز تولید پنبه تراریخته غیر خوراکی توسط وزارت بهداشت صادر شد تحقیقات کشاورزی گفت: طی سال رییس سازمان

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      7139همن اهم اخبار کشاورزی هفته دوم ب 

 

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

  .اما ما اقدام به تولید نکردیم
وی افزود: اکنون در انتظار مجوز تولید پنبه تراریخته خوراکی از وزارت بهداشت هستیم زیرا برخی محصوالت در جهان همچون 

د تراریخته دارندذرت تنها تولی .  
 رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه ایران حدود سه سال پیش توانست عضو کنوانسیون بین المللی

OECD (شود، گفت: تنها کشوری که مخالف عضویت ایران در این کنوانسیون بود آمریکا بود )ضمن اینکه این  .واحد بین المللی بذر

عضو دارد و ما با عضویت در این کنوانسیون می توانیم صادرات و واردات بذر انجام دهیم و این اتفاق خوبی برای  7۰کنوانسیون 
 .بخش کشاورزی کشور است

رقم و بذر جدید در کشور معرفی شده که در این زمینه با رشد چشمگیری مواجه بوده ایم؛  ٢٢۰، 9۶تا  ۵۸وی اضافه کرد: از سال 
۶۰ به گونه ای که  .رقم جدید در پنج سال گذشته معرفی شده است 

روز کافی بود اما در حال حاضر میزان ذخایر ما  3۰میزان ذخایر استراتژیک گندم برای  9٢خاوازی با اشاره به اینکه در سال 
لیل اقداماتی است که میلیون تن گندم خریداری کنیم به د 9.۵روز کافی است، گفت: اگر ما سال گذشته توانستیم بیش از  3۰۰برای 

 .سازمان تحقیقات در بحث بذور و اصالح گندم انجام داده است
یکی از ارقام برنجی که توسط همکاران ما  :وی به اقدامات سازمان تحقیقات در مورد محصوالتی مانند برنج، پنبه و واکسن افزود

به طور تقریبی نیاز به آبیاری ندارداست که نیاز آبی کمی دارد و در ماه آخر « برنج معطر آنا»معرفی شده  همچنین دو الین طاهر  .

 .و قدسی آب کمتری را نیاز دارند و می توانند در کشت خشکه کاری مورد استفاده قرار گیرند
محصول رقم آن در پنج سال گذشته اتفاق افتاده است و دو رقم جدید این  1۰رقم پنبه را معرفی کرده ایم که  1٢وی ادامه داد: تاکنون 

را با همکاری سازمان انرژی اتمی معرفی کرده ایم و تالش شده ارقام معرفی شده طول دوره رشد کمتری داشته باشد که یک نمونه 
روز کاهش یافته است 1٢۰روز به  1۸۰از آنها رقم ساجدی است و طول دوره رشد آن از  . 

محصوالت مختلف مورد ارزیابی قرار دادیم و برای آنها گواهی هزار تن بذر  ۶۵۰معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: سال گذشته 
هزار تن گندم گواهی صادر شد ۴9٢صادر کردیم، در همین راستا برای  . 

برند فرمول کودی را مورد ارزیابی  ۵۴۸هزار  9وی با اشاره به راه اندازی ثبت و کنترل کیفیت مواد کودی گفت: بر این اساس 
برند سم و آفت کش را  317برند فرمول کودی را رد و از چرخه تولید خارج کردیم، همچنین  ۵7۴قرار دادیم و یک هزار و 

برند رد شد 1۵بررسی کردیم که  . 
هزار نفر در کشور مورد مار و عقرب گزیدگی قرار می گیرند که به سرم های درمانی نیاز دارند و  3۰۰خاوازی ادامه داد: ساالنه 

رمانی ضدعقرب و مارگزیدگی توسط موسسه واکسن و سرم سازی رازی برای نقاط مختلف کشور درصد سرم های د 1۰۰اکنون 
 .تامین می شود

میلیون دالر برای  ۵۰۰وی افزود: اگر قرار بود ارقامی که توسط این سازمان معرفی شده است از طریق واردات تامین شود، حدود 

 .کشور هزینه در پی داشت
 لینک خبر 
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 متفرقه 
خبرگزاری فارس  – 13/11/1397تاریخ :   

تومانی به واردات کاالهای اساسی  ۴۲۰۰نابودی بخش کشاورزی با تداوم تخصیص ارز   
ید در بخش کشاورزی منطقی های تولتومانی برای واردات نهاده ۴٢۰۰یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اختصاص ارز 

کننده ها به سبب ایجاد رانت و فساد منحرف شده و تأثیری هم بر قیمت مصرفنیست، گفت: ارز ارزان تخصیص یافته به این نهاده
  .ندارد

ه تولید عباس هادوی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه هزین
ها افزایش پیدا کرده است، گفت: در این شرایط، تخصیص ارز ها ازجمله صنعت کشاورزی به دلیل تورم قیمت نهادهدر تمام بخش

کند زیرا ارز ارزان تخصیص یافته در بخش بازرگانی ارزان به واردات محصوالت کشاورزی، صنعت کشاورزی کشور را نابود می
کننده ندارد. به عبارت ید به سبب ایجاد رانت و فساد اقتصادی منحرف شده و تأثیری هم بر قیمت مصرفهای تولبرای واردات نهاده

 .دیگر، دولت هم پیاز را خورده و هم چوب را
جای تخصیص ارز ارزان به شد و بهنرخی میتومان )قیمت نیمایی( تک ۸۰۰۰هادوی اضافه کرد: حال اگر ارز بر روی قیمت 

گرفت، کرد؛ هم تولیدات کشاورزی رونق میهزار تومان افزایش پیدا می 1۰۰کشاورزی، یارانه نقدی هر نفر به  واردات محصوالت
کردحال انگیزة قاچاق هم کاهش پیدا میشد و درعینهم قدرت خرید مردم تقویت می . 

ی اساسی گفت: این چه منطقی است که تومانی به واردات کاالها ۴٢۰۰این کارشناسی اقتصادی با انتقاد از سیاست اختصاص ارز  

با ارز ارزان غذایی که مشابه داخلی دارد، وارد کشور شود، تولید محصوالت کشاورز ایرانی سرکوب شود، غذای کشور مجدداً 
 .قاچاق شود و همچنان بازار محصوالت کشاورزی نابسامان باشد

و انداختن مسئولیت خود به دوش مجلس شورای اسالمی و مطرح  هادوی در پایان پیشنهاد داد: دولت به جای فرار از پاسخگویی
کردن پیشنهادات پر هزینه از جمله تشکیل وزارت بازرگانی، موضوع تغییر یارانه ارزی به یارانه ریالِی نقدی را در اسرع وقت در 

 .دستور کار قرار دهد

 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 11/11/1397تاریخ :   

 مقابله با هجوم ملخ های صحرایی در استان فارس
ه مشاهده دسته های ملخ صحرایی )دریایی( در شهرستان ُمهر در رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره ب -ایرنا -شیراز

 .جنوب استان و برخی مناطق ساحلی خلیج فارس گفت: اقدام الزم برای مقابله با این آفت محصوالت کشاورزی صورت گرفته است
ا در سودان و عربستان کانون اصلی این ملخ ه :به گزارش ایرنا، محمد مهدی قاسمی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود

 .گزارش شده است و احتمال می دهیم در کانون اصلی این آفت، اقدامات پیشگیرانه صورت نگرفته باشد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: در برخی استان های جنوبی کشور این آفت دیده شده اما در استان فارس تاکنون در 

الزم برای مقابله با آن در قالب سم پاشی و ... صورت گرفته استشهرستان ُمهر مشاهده شده و اقدام های  .  
 ضرورت هوشیاری کشاورزان  **

در همین حال، یک کارشناس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ُمهر با اشاره به مشاهده نوعی ملخ صحرایی در مناطق جنوب کشور 
ی و نیازمند تدبیراندیشی مسئوالن و هوشیاری کشاورزان استگفت: مقابله با هجوم این آفت به مزارع جنوب استان فارس ضرور .  

کند ضروری است همه حسن مرادی پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به خسارت سنگینی که این آفت وارد می
  .کشاورزان در جنوب استان فارس، وضعیت مزارع را تحت نظر داشته باشند

در صورت مشاهده هرگونه ملخ صحرایی، کشاورزان بالفاصله به نزدیکترین مرکز خدمات وی ادامه داد: الزم است که 
 .جهادکشاورزی مراجعه و با کمک کارشناسان مربوطه نسبت به مبارزه با این آفت اقدام کنند

ن، این کارشناس جهاد کشاورزی گفت: در این خصوص بسیج همه امکانات دولتی و خصوصی نظیر شرکت های مکانیزاسیو
های توربینی و سایر سم پاش ها برای سم پاشی به موقع ضروری استداران حرفه ای، سمپاشتراکتور .  

به گفته وی، چندی است نوعی ملخ صحرایی )دریایی( در برخی مناطق جنوبی کشور و از جمله شهرستان مهر مشاهده شده است که 
ان های جنوبی مانند الرستان، المرد، خنج، گراش، کازرون، زرین دشت و ها به مزارع استان فارس به ویژه شهرستاحتمال هجوم آن

  .داراب وجود دارد
همچنین اداره جهاد کشاورزی شهرستان ُمهر با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل 

کشورهای عربستان، عمان و امارات و ورود دستجات این آفت از متحد )فائو( مبنی بر شروع عملیات مبارزه علیه ملخ صحرایی در 
های همجوار مرزهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان از کشاورزان، دامداران و عموم مردم استان های فارس وهرمزگان و استان

  .تقاضا داریم که در صورت مشاهده این ملخ، مراتب را سریع به جهاد کشاورزی گزارش دهند
ن اطالعیه از این ملخ به عنوان مهمترین آفت همه محصوالت کشاورزی یاد شده و آمده است: با توجه به آلودگی بندر نخیلو از در ای

توابع بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان به این آفت و مشاهده آن به صورت پراکنده و دسته ای در سطح شهر بستک، 
رزان در این زمینه ضروری استهوشیاری همه شهروندان و کشاو .  

کیلومتری جنوب شرقی شیراز است 3٢۰شهرستان ُمهر در  . 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 9/11/1397تاریخ :   

اسفندماه عرضه می شود ۲۰میوه شب عید از   
ان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم کرد که عرضه میوه شب عید شامل سیب درختی و پرتقال با مدیرعامل سازم -ایرنا -تهران

اسفندماه امسال در سراسر کشور انجام می شود ٢۰قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار از  . 
ود: با مباشرت سازمان به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حسین شیرزاد روز سه شنبه در نشست خبری در محل این سازمان افز

هزارتن پرتقال و سیب درختی از شمال و جنوب کشور خریداری شده  7۰تعاون روستایی و اتحادیه باغداران تاکنون در مجموع 
  .است

هزار تن سیب درختی تامین و به استان ها ارسال شده است 3۰وی اظهارداشت: از این میزان،  .  
هزار تن والنسیای جنوب کشور  1۰هزار تن آن تامسون شمال و  3۰ن پرتقال خریداری شده که هزار ت ٤۰شیرزاد ادامه داد: تاکنون 

  .است
استان کشور حمل شده است 1۰هزارتن پرتقال به  1٢وی اضافه کرد: برای شب عید تا به امروز  . 

هزار  ٦ید، هشت هزار تن پرتقال و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: برای تامین به هنگام و قیمت میوه شب ع
  .تن سیب درختی ذخایر احتیاطی در نظر می گیریم تا در صورت لزوم به بازار عرضه شود

  .وی افزود: برای رضایتمندی مردم در شب عید، عرضه مستقیم سیب درختی و پرتقال در دستور کار داریم
تومان  31۰۰تا  ٢۸۰۰اکنون قیمت هر کیلوگرم پرتقال در شمال کشور بین شیرزاد درباره باال بودن قیمت میوه در بازار نیز گفت: 

  .است که با نرخ مناسب در میادین میوه و تره بار عرضه می شود
 وی علت گرانی میوه در سطح خرده فروشی ها را خالءهای قانونی و نظارتی بیان کرد

 .لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 1٤/11/1397تاریخ :   

 هزار شغل جدید با طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی ایجاد شد
مدیرعامل بانک کشاورزی، آرمان انقالب اسالمی را محرومیت زدایی بیان کرد و گفت: در طرح توسعه اشتغال پایدار  -ایرنا -تهران

اشتغال جدید در این مناطق ایجاد کرده است 3۰۸هزار و  ٦۸ری، دولت تاکنون روستایی و عشای . 

روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت چهلمین سالگرد « روح هللا خدارحمی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
 3۸ح به مبلغ طر 7٥٥هزار و  ٢٦پیروزی انقالب اسالمی در محل این بانک، افزود: بانک کشاورزی تاکنون برای 

میلیارد لایر تسهیالت در اختیار متقاضیان قرارداده است ٥97هزار و  .  
میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به این طرح و تبدیل آن به لایر و تخصیص سه  1.٥با اختصاص  :وی اظهارداشت

مرحله این اعتبارات در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت ٢هزار میلیارد تومان، در  .  
  .به گفته خدارحمی، بانک کشاورزی یکی از بانک های ارایه دهنده تسهیالت به این بخش است

 
هزار به بانک کشاورزی ٢٦تعیین تکلیف بدهی  **  

هزار و  ٢بهمن امسال، بدهی  1٢برنامه ششم توسعه، تا پایان  33مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه افزود: طبق ماده 

نفر از تسهیالت گیرندگان این بانک تعیین تکلیف شد 13٦هزار و  ٢٦زدیک به میلیارد ریالی ن ٢٥۸ .  
هزار میلیارد لایر  1۸میلیارد لایر اعالم کرد و گفت: از  ٥39وی، میزان بخشودگی سود مطالبات را یک هزار و 

شد هزار نفر از مطالبات کشاورزان خسارت دیده تعیین تکلیف خواهد ٥3۰تخصیص داده شده، حداقل  .  
)بخشودگی سود  9٦قانون بودجه سال  1٦و تبصره  139٥قانون سال  35وی ادامه داد: پارسال در اجرای تبصره 

میلیارد لایر از مطالبات بانک به بخش وصول  ٢۰۰هزار و  17دیماه امسال مبلغ  3۰تسهیالت زیر یک میلیارد لایر( تا 

  .رسیده است
 لینک خبر 
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 رکباتم
 ایرنا – 9/11/1397تاریخ : 

تن پرتقال شب عید از مازندران به استان ها ۷۰۰ارسال روزانه   
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که توزیع پرتقال تولیدی این استان برای مصرف شب عید به استان های  -ایرنا-ساری

شروع شدکشور  . 
عزیزهللا شهیدی فر عصر روز سه شنبه در نشست هماهنگی خرید و ذخیره سازی مرکبات شب عید کشور در ساری افزود: روزانه 

تن پرتقال شب عیدی برای مصرف به استان های هدف ارسال تا ذخیره سازی شود 7۰۰ . 
استان کشور حمل و  ٢1یدی خریداری از مازندران به هزار تن پرتقال شب ع 3۰هزار تن از  7وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 

 .ذخیره سازی شده است
هزار تن از استان مازندران تامین شده  3۰هزار تن است که حدود  ٤۰به گفته وی نیاز مصرف شب عیدی پرتقال درکشورحدود 

 .است
ن های کشور اختصاص داده شدوی اضافه کرد: حدود یک درصد از پرتقال تولیدی این استان برای مصرف شب عید استا . 

وی هیچ اشاره ای به قیمت خرید و فروش پرتقال شب عیدی نداشت ولی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی نرخ فروش پرتقال را 
هزار لایر در هر کیلوگرم اعالم کرد 31برای شب عید  . 

هزار تن به خارج از کشور  37که در سال جاری  میلیون تن است ٢.٥براساس آمار تولید مرکبات در استان مازندران افزون بر 
 .صادر شده است

 
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
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 نهاده
 خبرگزاری فارس  – 13/11/1397تاریخ : 

ها یلیون دالر ارز را گرفتیم/ امکان تجارت بذر با جهان به رغم تحریمم ۵۰۰با تحقیقات جلوی خروج   
های آمریکا واردات صادرات وانتقال بذر را انجام دهیم، ایم که حتی به رغم تحریمشده OECD رییس سازمان تات با بیان اینکه عضو

میلیون دالر ارز از کشور شده است ۰۵۰دستاورد تحقیقاتی توسط سازمان معرفی شده که مانع خروج  1۵۰گفت: ساالنه  .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاظم خاوازی رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در یک نشست 

های آمریکا واردات، صادرات وانتقال بذر را انجام دهیمشده ایم که حتی به رغم تحریم OECD خبری اظهار داشت: عضو . 
کشور عضو این کنوانسیون هستند و برای عضویت ما همه کشورها به غیر از آمریکا موافق بودند 7۰د: وی افزو . 

میلیون دالر ارز از کشور شده است،  ۵۰۰دستاورد تحقیقاتی توسط سازمان معرفی شده که مانع خروج  1۵۰وی با بیان اینکه ساالنه 
تن در  1۰۰ار کردیم که به عنوان کشت دوم پس از برنج کشت شود که حداقل ک« کارا»ای بنام ادامه داد: روی رقم چغندر علوفه

 .هکتار تولید دارد
خاوازی اظهار داشت: تات برنامه تامین علوفه کشور را به مجلس داده تا از محل واردات محصوالت تراریخته تامین اعتبار کند؛ این 

های نیشکر در م پس از برنج و تامین یک میلیون تن علوفه از سرشاخهبرنامه ها از قبیل کشت چغندر علوفه ای به عنوان کشت دو
 .خوزستان و کشت خارشتر در مراتع و تامین علوفه از جلبک است

صورت  مجلس پیشنهاد دادیم که در رئیس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی گفت: طرح خودکفایی در تولید علوفه را به
ای برای ای کند، جزئیات این طرح کشت چغندقند علوفهواردات محصوالت علوفه نیاز ازبی سال ۵طی  تواند کشور ما راتأیید می

های نیشکر، کشت خارشتر و تولید علوفه از جلبک استتولید علوفه از سرشاخه کشت دوم برنج، . 
رقم بذر  ٢٢۰، 139۶تا  13۵۸، گفت: طی معرفی ارقام داشته است در های زیادی راکه سازمان تات پیشرفتخاوازی با بیان این

سال گذشته اتفاق افتاد در رقم آن ۶۰که  کشور معرفی شده است جدید به . 
ارقام  حوزه گندم، جو، تریتیکاله، کنجد، سویا، گلرنگ، سورگوم، ارزن و لوبیا از مه داد: حدود صد درصد بذور درادا وی

درصد ارقام کلزا نیز کامال داخلی و بومی است ۵۰درصد ارقام ذرت و  7۵آید و حدود عمل می شده داخلی بهمعرفی . 
٢.7ت: تنها ارقام سیروان و پیشگام گندم ساالنه د و گفکشاورزی کشور اشاره کر تأثیرات شگرف ارقام معرفی شده در ی بهو  

ارد و ضریب کند. همچنین رقم مهرگان گندم کیفیت بسیار زیادی دجویی ایجاد میب کشور صرفهمصرف آ میلیارد مترمکعب در
ده استابسیار افزایش د کیفیت گندم کشور را ب و آ ای ازطیف گسترده خشکی و در رقم رخشان نیز بسیار پرمحصول، متحمل به .

1٢ کند که کشاورزان پیشرو کمتر ازرشد می هوا شت نکردندداتن بر  . 
ه و دمیلیون تنی گندم جلوگیری کر ٢.۵کاهش  و از بیماری زنگ است ارقام پارسی و سیون کامال مقاوم به ادامه داد: وی

ه استدکشور ایجاد کر هزار تن مصرف سم در 3۰۰تا  ٢۰۰جویی صرفه . 
ی کشت حبوبات باز کندامیلیون هکتار زمین کشاورزی بر ٢.7باره حبوبات معرفی شده توانسته  گفته خاوازی رقمی که در به . 

سخنان خود گفت بخشی از وزیر جهاد کشاورزی درمعاون   3۰ی اتعداد تنها بر به 9٢سال  حالی که ذخیره استراتژیک گندم در در :

3۰۰ به ایم ذخیره استراتژیک رابا معرفی ارقام جدید و کارهای تحقیقاتی توانسته دروز بو  .روز برسانیم 
کشور گفت های گذشته درسال تولید محصوالت کشاورزی در خاوازی همچنین به  ٢۶تولید محصوالت کشاورزی  13۵7سال  در :

1٢٢ رقم اکنون به که این دمیلیون تن بو  .میلیون تن رسیده است 
دالیل اصلی افزایش تولید بوده است ی انجام کارهای تحقیقاتی و اصالح نژاد و معرفی ارقام جدید ازگفته و به . 
کشاورزان معرفی شده  رقم چغندر قند به 3۰انقالب  چند محصول پرداخت و گفت: پس از وردهای تحقیقاتی دردستا ادامه به ی درو

٢۵ از و توانسته میانگین تولید را ۵۰ هکتار به تن در  هکتار یعنی دو برابر برساند تن در  . 
سال گذشته  ۵ی که طکردیم، ضمن اینمیلیون دالر باید صرف واردات بذر می ۵تا  ۴شد، باید ارقام معرفی نمی گر اینی گفت: او

3.۴ تولید چغندر قند کشور از ۸.1 میلیون تن به  1.1٢ میلیون تن افزایش یافته و تولید شکر نیز از  ٢.3۰ میلیون تن به  میلیون تن  
 .یعنی آستانه خودکفایی رسیده است

٢۰۰ ه و ازدبرابر رشد کر 3سال گذشته حدود  ۵ب نیز طی وری آخاوازی گفت: بهره ۶۰۰ هر مترمکعب به گرم ماده خشک در   
ب رسیده استهر مترمکعب مصرف آ ماده خشک درگرم  . 

درصد کشت برنج توسط ارقام پرمحصول انجام  ٢۶رقم جدید برنج معرفی شده و  ۵٢اتفاقات حوزه برنج پرداخت و گفت:  ی بهو
دشومی . 

طر استمعرفی شده که بسیار مع« آنام»نام  نیز کار شده و برنجی به ها سازگار استی گفت: روی رقم هاشمی که با ذائقه ایرانیو  
ب نیاز نداردآ خر بهه آو یک ما . 
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۵ در رقم آن 1۰رقم معرفی کردیم که  1٢مورد پنبه گفت:  خاوازی در ارد و سال گذشته بوده، رقم ساجدی طول دوره رشد کوتاه د 
1۸۰ از زمان رشد آن 1٢۰ روز به  دشوشت میداجای سه چین یک چین بر روز کاهش یافته و تقریبا به  . 

هایی مانند بذر، کود و سموم د و گفت: نظارت بر نهادهسازمان عنوان کر ظایف دیگر اینو زا اها ررئیس سازمان تات نظاره بر نهاده
تولید داشته است کشاورزی تأثیر بسیار زیادی در . 

* درصد واکسن دامی در کشور 9٥تولید   
درصد واکسن انسانی خوداتکا  ۸۵درصد واکسن طیور و  ٢۵درصد واکسن دامی،  9۵تولید  حال حاضر کشور در ی درگفته و به

 .است
های درمانی ارد، همچنین گفت: صد درصد سرمسال وجود د گزیدگی درهزار فقره مارگزیدگی و عقرب 3۰۰که با بیان این خاوازی

دشوداخل تولید می گزیدگی درمار و عقرب . 
 ایران دارنده بزرگترین ذخایر ژنتیکی جهان اسالم*

، جاری است آن سلسله حیات در ۵ارد و د جهان اسالم را ترین کلکسیون ذخایر ژنتیککه ایران بزرگرئیس سازمان تات با بیان این
آن استفاده کنند توانند آیندگان ازبانک ژن وجود دارد که می این هزار نمونه زنده در 13۰میلیون نمونه غیرزنده و  ۴.3گفت:  . 

بانک ژن برخوردار خواهیم  تمام حقوق و مزایای معنوی این صورت از این پروتکل ناگایا بپیوندیم که در ادامه داد: قرار است وی
 .شد

* هاامکان تجارت بذر با جهان به رغم تحریم  
 حتی در ایم که امکان تجارت بذر با دنیا، واردات، صادرات و انتقال بذر راشده OECD خاوازی همچنین گفت: عضو کنوانسیون

دهدایران می شرایط تحریم به . 
* اندازی برای پیوستن به کنوانسیون پوپف)حمایت از ارقام گیاهی جدیدسنگ ) 

ندادند کار را این مالحظاتی اجازه کنوانسیون یوپف بپیوندیم که بنا به خواستیم بهرئیس سازمان تات اظهار داشت: اخیراً می . 
 سال آینده این ۵و طی  میلیارد دالر است ۵۰جهان  لی بذر درکه میزان گردش ماهای خود با بیان اینصحبت بخش دیگری از ی درو

1۰۰ رقم به درصد توفیقات بخش کشاورزی مرهون تحقیقات است 3۰رسد گفت: میلیارد دالر می  . 
 گردد و طی تحقیقی مشخص شده استمعه برمیجا لایر به ٢۵بخش تحقیقات  گذاری درازای هر لایر سرمایه به :خاوازی ادامه داد

کشور داشته است لایر آورده به ٢۶بخش تحقیقات گندم  گذاری درسال گذشته هر یک لایر سرمایه ٢۰که طی  . 
میلیارد تومان کشور نفع برده است ۶۰۰حوزه گندم ساالنه  رئیس سازمان تات گفت: با انجام کارهای تحقیقاتی در . 

ب و خاک فرمول گفت: موسسه تحقیقات آ ش سالمت و کیفیت هم وارد شده استبخ که تحقیقات کشاورزی بهی همچنین با بیان اینو
همان سطح فرمول برسد به دهد که باید با تغذیه مناسب، ارزش غذایی آنی محصوالت کشاورزی ارائه میابر . 

شیمتری داشته بای سالمت جامعه تولیدات مغذیاد تولید کافی نیست، باید برگزارشی اعالم کر به گزارش فارس، فائو هم اخیرا در . 
* شودبرنامه سالمت و کیفیت محصوالت غذایی سال آینده اجرا می  

ی همچنین گفتو محصوالت میوه، مرغ، شیر  ی سالمت و کیفیت اجرا خواهد شد و غربالگری سنگین ازاای برنامهسال آینده بر در :

دآنها مشخص شو سموم و مواد سنگین موجود دردهیم تا ارزش غذایی آنها و احتماال باقیمانده و دیگر محصوالت انجام می . 
  لینک خبر
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 نهاده 

 جوان  خبرنگاران  13/11/1397تاریخ : 

  میلیون دالر ارز از محل تولید بذر در داخل ۵۰۰شود/صرفه جویی ای نزدیک حل میمشکل علوفه دامی در آینده
ساله مشکل علوفه دامی در کشور برطرف خواهد شد ۵خابازی گفت: در صورت موافقت مجلس شورای اسالمی، طی یک برنامه  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   ،باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصادی  کاظم خاوازی معاون وزیر جهاد  

کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست خبری با اصحاب رسانه که بمناسبت دهه فجر برگزار 
با این طرح موافقت به مجلس علوفه دامی جدیدی را در کشور معرفی خواهیم کرد، اگر   شد، اظهار کرد: بر اساس طرح ارائه شده

ساله مشکل علوفه دامی کشور مرتفع خواهد شد ۵ شود طی یک برنامه . 
تواند شرایط نامتعارفی مانند خشکی و شوری آب را تحمل کند ای از جمله خارشتر که میوی افزود: در این طرح کشت گیاهان علوفه

 .در دستور کار قرار گرفته است
رود ه به اینکه کشت دوم برنج یکی از معضالت فعلی در استان گیالن و مازندران به شمار میمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشار

ای به نام کارا دست پیدا کرده اند که کشت این نوع علوفه بعد علوفه  بیان کرد: هم اکنون محققان سازمان تحقیقات به یک نوع چغندر
تولید کندتواند حداقل صد تن علوفه تر در هر هکتار از برنج می . 

علوفه کارا انجام شده است که برای اجرای این پروژه نیاز به   خاوازی ادامه داد: هم اکنون در صد هکتار از استان کرمان کشت
رود که بودجه این طرح را از محل محصوالت تراریخته به سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش اعتبار داریم. از مسئوالن انتظار می

ص دهندکشاورزی اختصا . 
های نیشکر در خوزستان وجود دارد، افزود: با بخش وی با اشاره به اینکه امکان تولید یک میلیون تن علوفه دامی از سرشاخه

 .خصوصی در این زمینه وارد مذاکره شده ایم که سرمایه گذاری الزم را انجام دهد
ی مازندران کشت شده است، بیان کرد: کشاورزان مازندرانی پیش خاوازی با اشاره به اینکه چغندر علوفه کارا در ده هکتار از اراض

موسسه تحقیقات خاک و آب در نظر دارد که این میزان را به   تن علوفه تولید کنند در حالیکه 1۵۰بینی کرده اند که در هر هکتار 
تن در هکتار برساند 3۰۰ . 

دستاورد تحقیقاتی به بهره  1۵۰نان خود از ارائه ساالنه رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در بخش دیگر سخ
های بین المللی را ارتقا داده است که به این ترتیب بسیاری های ایران در عرصهبرداران خبر داد و گفت: ارائه دستاورد تحقیقاتی رتبه

کنیماز مشکالت را حل می . 
کشاورزی خبر داد تا کنون در بخش ۸۶دستاورد جدید از سال  3۰3وی از معرفی  . 

به  9٢میلیون تن اعالم کرد و افزود: این میزان در سال  ٢۶را  ۵7معاون وزیر جهاد کشاورزی تولید محصوالت کشاورزی در سال 
1٢٢به  97میلیون تن و در سال  97 میلیون تن رسیده است که بخش قابل توجهی از این موفقیت ها را مرهون دستاورد تحقیقات در  

زی هستیمبخش کشاور . 
های بخش تحقیقات برشمرد و گفت: با معرفی و تهیه و تولید بذر و توزیع در ترین دستاوردوی معرفی ارقام جدید بذر را یکی از مهم

میلیون دالر ارز برای تامین این بخش از بذر مورد نیاز جلوگیری کنیم ۵۰۰میان بهره برداران توانسته ایم ساالنه از خروج  . 
نوع از این ارقام در پنج سال اخیر  ۶۰در کشور خبر داد و افزود:  9۶تا  ۵۸رقم بذر جدید از سال  ٢٢۰ئول از معرفی این مقام مس

 .معرفی و در اختیار بهره برداران قرار گرفته است
ختیار بهره هزار اصله نهال شناسنامه دار در ا ٢۵هزارتن بذر گواهی شده درجه یک و  ۶خاوازی ادامه داد: همه ساله بیش از 

گیردبرداران قرار می . 
هزار نمونه  ۴۰۰میلیون و  ۴های سازمان تحقیقات برشمرد و گفت: وی شناسایی حفظ ذخایر ژنتیک را یکی دیگر از برنامه

ود شها نگه داری میهزار نمونه زنده در باغات و کلکسیون 13۰ها و بیش از حشرات، بندپایان و باقی موجودات غیر زنده در بانک
تواند از آن استفاده کندکه نسل آینده می . 

هزار نمونه به ذخایر ژنتیکی کشور اضافه شده است، بیان کرد: در شناسایی حفظ  ٢۶۰تاکنون  9٢خاوازی با اشاره به اینکه از سال 
د پیله با استفاده از الین الین برتر در زمینه کرم ابریشم داریم که در خاورمیانه منحصر به فرد است و عملکر 1۰۸ذخایر ژنتیکی، 

کیلوگرم افزایش یافته است 33به  ٢۵های در اختیار از  . 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تغییرات آب و هوایی مد نظر سازمان تحقیقات است، افزود: با توجه به تغییرات آب و هوایی، کشت 

برابری بهره وری آب و کاهش یک سوم تا  3که این امر افزایش چغندر پاییزه و کشت نشایی در دستور کار قرار گرفته است چرا 
 .یک ششم مصرف بذر را به همراه دارد
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وی کشت چغندر قند پاییزه تکلیف ریشه لخت را اتفاق میمون در کشت چغندر پاییزه دانست و گفت: هم اکنون منتظر ساخت و 
توان در بسیاری از مناطق که امکان کشت توسعه چغندر پاییزه واردات این ماشین آالت در داخل هستیم چرا که در این صورت می

 .وجود نداشت، اقدام به کشت کرد
های دنیا به صورت معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضع کشت محصوالت تراریخته در کشور بیان کرد: تمام کشور

امی دانش و تکنولوژی روز دنیا بصورت آشکار و پنهان استفاده از تم  کنند تا از چیزی غافل نشوند به همین خاطرحاکمیتی تالش می
 .می کنند، از این رو نسبت به تمامی منابع تراریخته هوشیار هستیم و مراقبیم که عقب نمانیم

 ٢۰رخداد تراریخته، از صدور مجوز واردات تنها برای  ٢۰۰رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به وجود 
بسیار سخت گیر هستیم تا سالمت کشور به خطر نیفتد  رخداد خبر داد و گفت: در این زمینه . 

 مجوز کشت پنبه تراریخته برای مصرف انسانی صادر نشده است
وی با اشاره به اینکه تاکنون مجوز کشت پنبه تراریخته برای مصرف انسانی صادر نشده است، اظهار کرد: اگرچه وزارت بهداشت 

شت پنبه تراریخته را داده است، اما همچنان منتظر مجوز برای روغن خوراکی پنبه از وزارت بهداشت هستیممجوز ک . 
ای جز تامین ذرت ای در دنیا تراریخته هستند، بیان کرد: براین اساس چارهدرصد ذرت دانه 9۰خاوازی با اشاره به اینکه بیش از 

ردهای تراریخته برای نیاز کشور وجود ندادانه . 
٢٢رخداد تراریخته که در کشور وجود دارد،  ٢۰۰به گفته این مقام مسئول، از  رخداد را قبول داریم و یکی از شرط هایمان این  

های اروپایی و آمریکایی خود مصرف کننده محصوالت تراریخته باشنداست که کشور . 
ها که سازمان ک باال رد شده است، اظهار کرد: برخی رخدادبعلت عارضه ریس  های تراریختهوی با اشاره به اینکه برخی از رخداد

های رد آن را رد کرده مربوط به محصوالتی بوده که واردکننده بدون نظر و تحقیق ما قصد واردات آن را داشته است. عمده رخداد
 .شده بیشتر در مرحله ثبت سفارش بوده است

 هیچ نگرانی در خصوص تامین سم و کود کشور نداریم
لایر عایدات دارد و در  ٢۵شود، عاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: هر یک ریالی که در بخش تحقیقات هزینه میم

لایر عاید کشور می شود ٢۶خصوص گندم به ازای هر یک لایر هزینه شده،  . 
ل ارائه گندم آبی بوده استهزار میلیارد تومان عایدات بخش کشاورزی از مح 1٢سال اخیر در مجموع  ٢۰به گفته وی، طی  . 

میلیارد تومان  33۰ها حدود خاوازی ادامه داد: براساس آخرین مطالعات صورت گرفته به ازای هر پروژه تحقیقاتی ضمن کسر هزینه
شودعایدی به بخش کشاورزی اضافه می . 

ص تامین سم و کود نداریم، بیان کرد: رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی با اشاره به اینکه هیچ نگرانی در خصو
 .موسسه گیاه پزشکی تمام تالشش بر آن بوده که تعدادی از سموم خطرناک را شناسایی و سموم بی خطر را جایگزین کند

به گفته وی، برای سال آینده سازمان تحقیقات در نظر دارد که غربالگری سنگینی برای محصوالت تازه خوری، میوه و مرغ انجام 
د که بدین منظور گزارشی کامل از سالمت محصوالت ارائه خواهد دادده . 

شود، تصریح کرد: با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از اُفت تولید هایی که در دهه فجر افتتاح میخاوازی در پایان درباره پروژه
قزل آالی رنگین کمان را آغاز کرده است، در  SPF ماهیان قزل آال مربوط به مسائل بهداشتی است، از این رو موسسه تحقیقات طرح

دهیم که پس از تکثیر در اختیار بهره برداران قرار خواهد گرفت. های تولید قرار میهزار بچه ماهی را در اختیار واحد 7۰ابتدا 

شودهمچنین ارقام زیادی در خصوص باغبانی داریم که در دهه فجر رونمایی می . 
  لینک خبر
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 نهاده 
 ایرنا  – 1۴/11/1397تاریخ : 

 آفت ملخ صحرایی هنوز در مرحله انفرادی است
رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: آفت ملخ صحرایی در برخی استان ها مانند خوزستان، بوشهر و  -ایرنا  -اهواز 

غافل باشیم غیان نرسیده و هنوز در مرحله انفرادی است با این حال نباید در استان از آنهرمزگان دیده شده که البته به مرحله ط . 
شامگاه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران خوزستان با موضوع پیش آگاهی در خصوص « کیخسرو چنگلوایی»به گزارش ایرنا، 

تجهیزات، سموم و باندهای فرودگاه داشته باشیم آفت ملخ صحرایی اظهار داشت: در این شرایط باید آمادگی کاملی از نظر . 
وی ادامه داد: هنوز از نظر حمله جمعی ملخ صحرایی، اتفاق خاصی در استان نیفتاده و این نشست نیز به منظور پیشگیری و پیش 

  .آگاهی است
ربوطه تشکیل شده اند و رییس چنگلوایی ادامه داد: گروه های کنترل و همچنین ستاد پیش آگاهی از دیروز در شهرستان های م
 .سازمان برنامه و بودجه استان برای تامین اعتبار مقابله با این نوع آفت، قول مساعد داده است

کنیم اگر در محدوده مرزها این نوع آفت دیده شد فوری موارد را گزارش کنندوی بیان کرد: از نیروهای مرزبانی درخواست می .  
خوزستان گفت: ملخ صحرایی در همه مراحل رشد یک گیاه تاثیرگذار است، ساالنه چهار تا پنج نسل رییس سازمان جهاد کشاورزی 

تواند موجودیت کشاورزی یک کشور را به تواند تولید شود که این روند رشد، در کنار همه چیزخوار بودن این آفت، میاز آن می
 .خطر اندازد

تواند خسارت شدیدی به می ای محصول کشاورزی و باغی است که هجوم آنهترین آفتوی اظهار داشت: این آفت یکی مخرب
 .محصوالت کشاورزی وارد کند به طوری که در برخی کشورها موجب بروز قحطی شده است

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به این که این نوع ملخ از محصوالت زراعی، باغی، نیشکر، گیاهان و تنه درختان 
کیلومتر می رسد و در هر دسته میلیاردها  ٢۰۰کند، افزود: گستره و محدوده برخی دسته های این ملخ ها به یک هزار و ذیه میتغ

 .ملخ وجود دارد
برابر وزن خود غذا بخورد که همین موضوع عمق فاجعه را نشان می دهد، لذا یک  ٢تواند روزی وی گفت: یک ملخ صحرایی می

هزار تن محصول کشاورزی را نابود کند 1٥۰تواند روزانه میانگین کیلومتری می٢۰۰دسته یک هزار و  . 
چنگلوایی بیان کرد: خاستگاه این آفت بیشتر عربستان و همچنین مراکش و کشورهای آفریقایی است، با توجه به مرز مشترک کشور 

ملخ صحرایی قرار گیرد ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس، استان ما نیز می تواند در معرض خطر هجوم . 
 

 فروش ملخ صحرایی در عربستان ***
رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: در عربستان این نوع ملخ با توجه به خاصیت آن به فروش می رسد و بسیار 

  .خوشمزه است
آن از صفر تا صد برعهده دولت است وی در خصوص مقابله با این نوع آفت گفت: ملخ صحرایی جزو آفت هایی است که مبارزه با 

 .و مثل آفات دیگر نیست که کشاورزان خودشان اقدام به سمپاشی کنند
چنگلوایی گفت: بنا بر اولویت ها در حال حاضر، دستگاه های سم پاش در شهرستان هایی مثل هندیجان، ماهشهر، زیدون بهبهان، 

 .آبادان و خرمشهر متمرکز شده اند
 

*** جوم ملخ صحرایی به ایرانبار ه ٢سابقه   
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان نیز در این نشست گفت: این آفت بومی ایران نیست و از کشورهایی مثل عربستان، 

هزار کیلومتر قدرت پراکندگی و پرواز دارد ٢شود که تا مراکش، هندوستان و پاکستان وارد کشور می . 
برد که با از بین بردن مراتع می تواند موجب کاهش ها و مراتع هجوم مین آفت به کشاورزی، جنگلعلیرضا جمشیدیان بیان کرد: ای

  .تولید شیر و گوشت شود
خسارات بسیاری  ٤۰وارد ایران شده است که در دهه  7۰وی توضیح داد: این نوع ملخ یک بار در دهه چهل و یک بار نیز در دهه 

 .بر جای گذاشت
شود و در کنار ساحل نیز ی و آبخیزداری استان گفت: ملخ صحرایی بیشتر در مناطق مرطوب و ساحلی ظاهر میمدیرکل منابع طبیع
 .تخم ریزی می کند

به گزارش ایرنا، ملخ صحرایی یکی از مضرترین گونه ملخ است که بومی ایران نیست و در کشورهای دیگر به نام ملخ صحرایی یا 
موال از روی خلیج فارس پرواز می کند و خود را به ایران می رساند به همین علت در ایران به آن بیابانی نامیده می شود و چون مع
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« نیز می گویند« ملخ دریایی . 
ملخ دریایی قدرت پرواز بسیار زیادی دارد و خسارت آن در حالت تهاجمی بسیار زیاد است، دسته های پیاده ملخ ها و ملخ های بالدار 

سر راه خود ببینند از علوفه، غالت، صیفی، درختان و حتی علف های هرز را از بین می برند هرگونه سبزی را که در . 
  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان  – 1۰/11/1397تاریخ : 

 تولید بذور اصالح و گواهی شده اولویت نخست شبکه بزرگ تعاونی های روستایی ایران
میلیون هکتار از مرغوب ترین اراضی بهترین بستر برای  3تولید روستایی ایران با دارا بودن بیش از  هایشیرزاد گفت: تعاونی

شود تولید انواع بذور محسوب می . 
یران، حسین شیرزاد مدیرعامل ، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی اگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: صنعت بذر در جهان صنعتی از مرحله تولید انبوه گذر کرده و به مرحله پسا 
تولید بذر، صنعتی با ریسک باال، روبه رشد، با گردش  صنعتی چند ملیتی قدم نهاده است. تکنولوژی -های مالی فوردیسم هولدینگ

الی عظیم، قدرت جذب سرمایه مطلوب، نرخ بازده باال و حاشیه سود بسیار باال استم . 
میلیارد دالر  7۵حدود  ٢۰1۸ها در سال ارزش بازار رسمی کشور (ISF) وی افزود: بر اساس تخمین فدراسیون بین المللی بذر

میلیارد دالر  ۵۶ن و آلمان با دارا بودن ارزش بیش از برآورد گردید که هشت کشور آمریکا، چین، فرانسه، برزیل، کانادا، هند، ژاپ
های اول تا هشتم دنیا قرار گرفتند. بر طبق آماربذر، به ترتیب در رتبه  (ISF) میلیون دالر( در  3۵۰های رسمی ایران )ارزش بذر

درصد از بذر مصرفی کشور ٢۵دهد که در رتبه چهل و سوم جهانی قرار گرفت. که از این رو برآورد تقریبی نشان می ٢۰17سال 
میلیون  3های تولید روستایی ایران با دارا بودن بیش از درصد به صورت خود مصرفی است. تعاونی 7۵های رسمی و از بازار

گردندهکتار از مرغوب ترین اراضی زراعی کشور بهترین بستر برای تولید انواع بذور محسوب می . 
باید معطوف تولید بذر شود و با توجه به  های تولید روستایی کشورتعاونی هایتجربی و ظرفیتبه گفته شیرزاد، همه دانش انباشته 

ها های روستایی در اکثر استانسال پیش، شبکه تعاونی 1۰های انباری مناسب، خوشبختانه از حدود توانمندی شبکه و داشتن ظرفیت
بذر گندم، جو و پنبه( شده اند و افزایش سهمیه و همپنین ارتقاء  وارد عرصه تولید و فرآوری بذور گیاهی اصالح شده )مخصوصاً 

است سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران کیفی بذور تولیدی یکی از اهداف اصلی . 
های گسترده موجود با رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به چهار فصل بودن، وجود بانک ژن، زیر ساخت

تواند در ها و حضور نیروی انسانی متخصص و ماهرمیو تجربه طوالنی شبکه در زمینه تدارک و توزیع نهادهپراکنش مناسب 
های درصد زمین ٢9های کشاورزی قرارگیرد، اظهار کرد: بیش از های دولتی در تدارک و توزیع نهادهخدمت کاهش تصدی

رسد، کشت این بذور درصد می 9۶های پیشرفته این میزان تا شورهای هیبریدی قرار دارد که در ککشاورزی ایران زیر کشت بذر
های دولتی در این زمینه باعث شکوفایی و ایفای نقش مؤثر شبکه تواند ضمن حاشیه سود و ارزش افزوده باال، و کاهش هزینهمی

ها گرددتعاون روستایی در سطح روستا . 
سایت فرآوری 3سایت فرآوری و بوجاری بذر گندم و جو،  79تحت پوشش با  معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هم اکنون شبکه

سایت تولید شلتوک در 1سایت تولید بذر سیب زمینی،  ٢سایت تولید بذر پنبه،  ٢سایت تولید بذر ذرت،  1های روغنی، تولید بذر دانه
تن  3۰۰۰تن کلزا،  1۰۰۰هزار تن بذر جو،  11هزار تن بذر گندم و  1۴۰کشور فعالیت داشته و برای سال زراعی جاری تولید 

تن پنبه را در برنامه دارد. در صورت بستر سازی و حمایت همه جانبه در  ۵۰۰تن شلتوک و  ۴۵۰تن سیب زمینی،  ٢۵۰۰سویا، 
تن بذر  1٢۰۰هزار تن بذر جو،  ۴۵هزار تن بذر گندم و  ٢۰۰، این سطح تولید می تواند به (1۴۰۰یک برنامه میان مدت )تا افق 

تن بذر یونجه ارتقاء یابد 3۰۰تن بذر ذرت،  ۴۰۰۰تن بذر سیب زمینی،  ۵۰۰۰تن بذر برنج،  1۰۰۰  تن بذرسویا، ۴۵۰۰کلزا،  . 
 ۴9۶۵۵۵تن بوده که از این مقدار  ۵7٢31۶آبی و دیم کشوری( به میزان ) 97شیرزاد افزود: برنامه تولید بذر گندم کشوری سال  

درصد سهمیه تخصیصی بذر گندم شبکه محقق شده که از میانگین کشوری  9۶شده است. در حالی که درصد محقق  ۸۸تن معادل 
خریداری معادل  3۶۰۰۰تن بوده که از این مقدار حدود  ۵9۰۰۰کشور به میزان  97باالتر است. همچنین برنامه تولید بذر جو سال 

بذرجو شبکه محقق شده که از میانگین کشوری باالتر است  درصد سهمیه تخصیصی ۶۶درصد تولید محقق شده است در حالکیه  ۶1
درصد بذر کلزای کشور در شرکت کشت و صنعت شهید رجایی انجام  9٢و باعث افتخار شبکه تعاون روستایی کشور است که تولید 

پذیردمی . 
زستان، فارس، گلستان و همچنین کشت و بذور کشاورزی از جمله استان های، اردبیل، خو های تولید کنندهوی ادامه داد: عمده استان

بذر اردبیل با سه هزار هکتار که در مراحل اولیه تأسیس  صنعت جیرفت و کشت و صنعت شهید رجایی )دزفول( و مرکز پژوهشکده
 .است

انی شبکه به های روستایی، کشاورزی و تولید را جایگزینی نگرش و دیدگاه خدمات رسشیرزاد مزایای تولید بذر توسط شبکه تعاونی
ها به عنوان تولیدکننده اعضاء )کشاورزان( به جای درآمدزایی در تولید بذر )دیدگاه بخش خصوصی( دانست و افزود: انتخاب تعاونی

های مهمی، چون سرکشی و بازدید از مزارع، حمل بذر از مزرعه تا سایت بوجاری و ... را به دنبال بذر، کاهش چشمگیر هزینه
تولید و توزیع بذر توسط شبکه، فرآیند جایگزینی بذور خود مصرف کشاورزان با بذور اصالح شده امکان پذیر شده  خواهد داشت. در

 .که این مهم باعث افزایش کیفی و کمی تولید محصوالت و بهره وری باال و نیل به خودکفایی را به ارمغان خواهد آورد
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پیشرفته( در کشاورزی دنیا  -ذور هیبرید به عنوان یک فناوری )راهبردیمدیرعامل تعاون روستایی کشور گفت: فناوری تولید ب
 ۴٢های باغی شناخته شده است و میانگین نرخ بازده اقتصادی از نگاه سرمایه گذار در تولید بذر هیبرید در دنیا نسبت به دیگر نهاده

 .درصد است
هایی روستایی در تولید و فرآوری بذور را در سهولت در ترویج و نیهای شبکه تعاوها و توانمندیبه گفته این مقام مسئول، پتانسیل

انتقال تکنولوژی جدید )درون شبکه ای(، وجود امکانات اداری مناسب جهت بکارگیری و استقرار کارشناسان، اعمال مدیریت صحیح 
ربه وکارشناس کشاورزی درسطح های تعاونی تولید، برخورداری از مدیران عامل با تجهای حوزه عمل شرکتمزرعه در عرصه

های تعاون روستایی، توانایی تأمین ابزار تولید و خدمات مورد نیاز بهره برداران عضو، توانائی ایجاد تحول و ها و اتحادیهشرکت
ا های دولت در امور کشاورزی به همراه توانائی هماهنگی و ارتباط بتوسعه در حوزه عمل و توانایی پذیرش وظایف تصدی گری

های الزم برای فعالیت کارشناسان کشاورزی در مراکز تصمیم گیری و نظارتی و در نهایت وجود زمینه اشتغال و توان ایجاد انگیزه
ایستگاه بوجاری بذر دارای جواز جهت تولید بذور گواهی شده گندم و جو عنوان کرد ۸1های تولید با دارا بودن تعاونی . 

را حول محور ارتقای کیفی  1۴۰۰ران، برنامه میان مدت راهبردی تهیه و تدارک انواع بذور تا افق رئیس سازمان تعاون روستایی ای
های روغنی با مشارکت های روز دنیا، واردات تکنولوژی تولید بذر دانههای فرآوری و بوجاری بذر، برابر آخرین متدسایت

های معتبر خارجی، تولید بذر هیبرید صیفی و سبزی با شرکت های معتبر خارجی، واردات تکنولوژی بذر پنبه با مشارکتشرکت
های های بذری و بذر گواهی شده، تولید بذر علوفه اعم از هستههای معتبر خارجی، تولید بذر حبوبات اعم از هستهمشارکت شرکت

سیب زمینی در کلیه طبقات بذری،  بذری و بذر گواهی شده، تولید بذر برنج اعم از ارقام محلی و پر پتانسیل، افزایش تولید بذر
هزار تن(، و آموزش مدیران و کارشناسان تولید بذر سازمان و شبکه تحت پوشش با  ٢۰۰۰۰افزایش بذر گواهی شده )تا سطح 

 .استفاده از اساتید داخلی و خارجی معرفی کرد
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نهاده 
ایرنا  – 1۰/11/1397تاریخ :   
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ها برای مقابله با آفت شب پرهمیلیارد ریالی سازمان جنگل ۳۰هزینه   
تاکنون حدود سی میلیارد لایر هزینه  9۵پره از سال ها، مراتع و آبخیزداری برای مقابله با آفت شبافراسیابی گفت: سازمان جنگل

 .کرده است
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، بهمن افراسیابی مدیرکل دفتر حفاظت و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه جنگل های هیرکانی یکی از قدیمی ترین و 
رین جنگل های ایران است، اظهار کرد: این جنگل ها مساحتی حدود دو میلیون هکتار از آستارا در دورترین نقطه استان ارزشمندت

 .گیالن تا گلیداغی در استان گلستان را در بر گرفته است
اص داده است، افزود: هزار هکتار گونه های متنوع درختان شمشاد را به خود اختص ۴٢این رویشگاه جنگلی   وی با اشاره به اینکه

سال قبل یک نوع بیماری بنام بالیت شمشادزارها را آلوده کرد و خسارات جبران ناپذیری را به این گونه وارد آورد و  7متاسفانه از 
و این گونه را مورد هجوم قرار داد. این آفت برای اولین بار در این رویشگاه  شب پره شمشاد مجددا یک نوع آفت بنام 9۵از سال 

 .کشور مشاهده شد، هرچند که در آسیای میانه و اروپا خسارت بسیار زیادی را به شمشادزارهای آن کشور ها وارد آورده بود
ها، مراتع و آبخیزداری سازمان جنگل :افراسیابی با اشاره به حمله و هجوم این آفت و بیماری به درختان شمشاد ادامه داد

تاکنون حدود سی  9۵پره از سال رالعمل کنترلی تهیه و اجرا کرده و برای مقابله با آفت شببرای هر دو بالی طبیعی دستو کشور
العبور بودن بسیاری از پاشی بیولوژیک هزینه کرده است، اما به دلیل صعبمیلیارد لایر در قالب اقدامات مکانیکی، مدیریتی و محلول

پره شمشاد و سرایت سریع آن در سایر مناطق یر چندنسلی بودن آفت شبهایی نظمناطق و در دسترس نبودن برای مبارزه و ویژگی
خسارت جدی  شب پره تحت کنترل، باعث شده علیرغم اقدامات کنترلی متاسفانه بخش وسیعی از شمشادها در اثر بیماری بالیت و

 .ببینند
های هیرکانی، حفظ زداری کشور در جنگلهای اصلی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیاین مقام مسئول در پایان یکی از دغدغه

شدت تحت حفاظت های سالم شمشاد است بههای سالم گونه شمشاد است، تصریح کرد: مناطقی که هنوز آلوده نشده و دارای گونهپایه
ی قرار می گیرند و اند همچنان تحت اقدامات کنترلشده و درختان ظاهری مرده دارند و اما هنوز زنده قرار گرفته و مناطقی که آلوده

تهیه و اعتبار مورد نیاز را تامین و  9۸برنامه اجرایی را با هماهنگی استان ها برای سال  آفت شب پره سازمان برای مبارزه با

 .آمادگی الزم را به محض فعالیت اولین سن الروی برای یک اقدام سریع کنترلی در دستور کار دارد
 لینک خبر 
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  درصد سموم وارداتی کم خطر است ۸درصد سموم مورد نیاز از طریق واردات/ ۲۲تامین 
درصد سموم وارداتی مربوط به سموم کم خطر و  ۸الی  7درصد سموم مورد نیاز وارداتی است، گفت: ٢٢حسینی با اشاره به اینکه 
  .نسل جدید اروپایی است

ی یزدی رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم در گفت و گو با خبرنگارمهدی حسین گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی 

از کیفیت و کارایی الزم برخوردار نیست، اظهار کرد: با  ، با تکذیب این موضوع که سموم چینی و هندیباشگاه خبرنگاران جوان
توجه به آنکه سموم وارداتی در بدو ورود به کشور توسط مسئوالن سازمان حفظ نباتات رصد و پایش شده است، از این رو تعمیم 

 .دادن این مسئله که سموم چینی و هندی کارایی الزم را ندارد، درست نیست
درصد سموم مورد نیاز وارداتی است، افزود ٢٢وی با اشاره به اینکه  درصد سموم که مواد اولیه آن از چین و هند  7۸همچنین  :

شودتامین شده، در داخل کشور فرموله می . 
 برند سموم کشاورزی به ثبت رسید 1٢۰۰ :بیشتر بخوانید

پایی استدرصد سموم وارداتی مربوط به سموم کم خطر و نسل جدید ارو ۸الی  7به گفته یزدی،  . 
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود با اشاره به اینکه در ارتباط با سموم وارداتی مشکلی وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به 

تومانی به واردات سم، واردکنندگان مشکلی ندارند و تنها در شرایط فعلی تحریم امکان نقل و انتقال ارز در  ۴٢۰۰اختصاص ارز 
های اروپایی وجود ندارد که با تدابیر اندیشیده شده توسط صراف این امر انجام خواهد شدپانیبرخی مواقع به کم . 

 وزارت جهاد کشاورزی رقیب اصلی بخش خصوصی در واردات کود است
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی رقیب اصلی بخش خصوصی در واردات کود است، افزود: 

شود و تنها واردات با ارز نیمایی را به بخش خصوصی تومانی توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می ۴٢۰۰دات کود با ارز وار
 .واگذار کرده اند

ها باید امورات را به بخش ها و وزارتخانههای دولتی، سازمانقانون اساسی، شرکت ۴۴حسینی در پایان تصریح کرد: براساس اصل 

دهندها این کار را انجام نمیدر حالیکه آن خصوصی محول کنند . 
  لینک خبر
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هزار تن نهاده دامی با نرخ مصوب در استان تهران/ مرغداران و دامداران در انتظار حمایت بانک مرکزی ۸۰توزیع   
ی اخیر به سبب کمبود در بازار دستخوش نهاده های دامی یکی از اقالم اصلی خوراک دام و طیور به شمار می رود که طی هفته ها

 .تحوالتی قرار گرفته است
قالم اصلی یکی از ا نهاده های دامی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .خوراک دام و طیور به شمار می رود که طی هفته های اخیر به سبب کمبود در بازار دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفته است
روی آب مانده است، این امر در  بخش عمده کشتی های حامل نهاده های دامی به سبب عدم اختصاص ارز به موقع به واردات 

تاثیر گذاشته است گوشت قرمز و تخم مرغ ذرت و کنجاله سویا و محصوالت پروتئینی نظیر مرغ،کمبود دان و افزایش قیمت  . 
واردات نهاده های دامی، ترس از جوجه ریزی به خاطر گرسنگی مرغ ها انتظار  با وجود نگرانی تجار از عدم تامین ارز به موقع به

پایانی سال قیمت محصوالت پروتئینی به  تخصیص دهد تا در ایام می رود. بانک مرکزی باید هر چه سریع تر ارز مورد نیاز را
 .سبب کمبود با نوساناتی در بازار روبرو نشود

٢ کنجاله سویا ،3۵۰اگرچه مسئوالن پشتیبانی امور دام از توزیع ذرت با نرخ مصوب یک هزار و  و جو یک هزار و  ۴۵۰هزار و  
اران میزان توزیع نهاده دامی با نرخ مصوب از سوی دولت را کافی نمی دانندتومان خبر می دهند، اما مرغداران و دامد 3۵۰ . 

با نرخ مصوب تنها بخشی از نیاز تولیدکنندگان را پوشش می دهد و بخش اعظم نهاده از بازار آزاد  توزیع نهاده دامی با توجه به آنکه
ه واردات یک ضرورت به شمار می رود تا با ترخیص بار با نرخ های باالتر خریداری می شود، بنابراین اختصاص ارز به موقع ب

 .کشتی های مانده روی آب و توزیع در بازار تا حدی از تنش قیمت کاسته شود
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضع توزیع و قیمت نهاده های دامی و تاثیر آن بر بازار محصوالت پروتئینی 

 :با خبر شویم
عضو اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگارعظیم حجت  بازار نهاده  با اشاره به اینکه صنعت،تجارت و کشاورزی،  

هزار و  3تا  ۵۰۰هزار و  3و کنجاله سویا  7۰۰تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و  های دامی
تومان بسته به شرکت های وارد کننده در بازار آزاد به مرغداران عرضه می شود که این امر هزینه تولید را به شدت باال برده  ۸۰۰
 .است

توسط شرکت پشتیبانی امور دام به استان ها  ذرت و کنجاله سویا روز گذشته، حواله تامین نهاده های دامی نظیر 1۰ وی افزود: طی
الغ شده استاب . 

تومان  ۵۰۰هزار و  1۰هر کیلو مرغ آنها را با  مرغداران به گفته حجت، پشتیبانی امور دام استان ها در قبال توزیع نهاده ها به
تومان دست مرغدار را می گیرد ۸۰۰هزار و  9خریداری می کند که با کسر هزینه حمل و نقل و کشتارگاه کیلویی  . 

رغداران گوشتی ادامه داد: اگرعضو هیات مدیره اتحادیه م براساس سیاست ابالغ شده به مرغداران عرضه شود تا  نهاده های دامی  

در  ثبات قیمت مرغ جوجه هایی که در سالن هستند با کمبود دان روبرو نشود و در مقابل مرغ را از مرغداران تحویل بگیرند، شاهد
به موقع نهاده ها و پشتیبانی امور دام از توزیع مرغ با نرخ مناسب به مردم  بازار خواهیم بود. با این وجود مرغداران از تحویل

 .اطمینان خاطر خواهند داشت
نیست، بیان کرد: براین اساس همزمان با توزیع پشتیبانی  مرغداران جوابگوی کل نیاز  وی با اشاره به اینکه توزیع نهاده های کنونی

ریق تشکل ها به توزیع نهاده ها بپردازند تا بازار به ثبات دائمی برسد چرا که در صورت امور دام باید شرکت های واردکننده از ط
 .عرضه در بازار آزاد کنترل و نظارت با چالش هایی روبرو می شود

نی امور در بازار روبرو هستند، تصریح کرد: اگر شرکت پشتیبا کمبود نهاده های دامی این مقام مسئول با اشاره به اینکه مرغداران با
 .دام به پشتیبانی استان ها اعالم کند که بخشی از نهاده ها از طریق انبارهای استانی صورت گیرد، بازار زودتر به ثبات می رسد

کنددرصد نیاز مرغداران را تامین می ٢۰پشتیبانی امور دام    
نوسان  ، با انتقاد ازصنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار

و ذرت را به قیمت  3۰۰هزار و  3را با نرخ  کنجاله سویا در بازار اظهار کرد: هم اکنون مرغداران هر کیلو نرخ نهاده های دامی
و ذرت را  3۰۰هزار و  ٢ر حالیکه پشتیبانی امور دام سویا را با نرخ تومان در بازار آزاد خریداری می کنند د 7۰۰یک هزار و 
تومان در قبال تهاتر مرغ تحویل می دهد ۴۰۰یک هزار و  . 

 ۸۰را تامین می کند، افزود: این در حالی است که مرغداران  مرغداران درصد نیاز ٢۰وی با اشاره به اینکه پشتیبانی امور دام 
از بازار خریداری می کند و این امر بر قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد درصد نیاز واحدهای خود را . 

در بازار روبرو هستند، بیان کرد: براین اساس مرغداران زودتر از  کمبود نهاده های دامی یوسفی با اشاره به اینکه مرغداران با
کشتارگاه ها ندارند زمان مقرر و قبل از رسیدن جوجه به وزن مطلوب چاره ای جز عرضه به . 
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رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پایان تصریح کرد: اگر مشکل کمبود نهاده های دامی در بازار مرتفع نشود، مرغداران 
سالن های خود روبرو می شوند جوجه ریزی با چالش های جدی در . 

 هشدار نسبت به آینده تولید شیر و گوشت در کشور 
نجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگارناصر مقدسی رئیس ا ، با اشاره به اینکه کمبود نهاده صنعت،تجارت و کشاورزی 

را با مشکالت متعددی روبرو کرده است، اظهار کرد: با توجه به مشکالت اخیر در زمینه واردات  صنعت دام و طیور های دامی
 .نهاده های دامی، مرغداران و دامداران با کمبود و نوسان قیمت در بازار روبرو هستند

1۰۰ قیمت هر کیلو جو وی افزود: در پی مشکالت اخیر نقل و انتقال نهاده های دامی،  ۴۰۰تومان و کنجاله سویا  1۰۰تومان، ذرت  
 .تومان افزایش یافته است

امی در بازار بیان کرد: هم اکنون توزیع کنندگان، نهاده های دامی را با قیمت هایی باالتر از مقدسی با انتقاد از کمبود نهاده های د
و مستنداتی به تولیدکنندگان ارائه   نرخ مصوب در بازار آزاد توزیع می کنند و در قبال مازاد بر مبلغ فروش خود، هیچ گونه فاکتور

های نظارتی قرار نگیرد دستگاه  نمی دهند تا این اسناد و مدارک در اختیار . 
رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان با اشاره به اینکه پشتیبانی امور دام به صورت قطره چکانی اقدام به توزیع نهاده های دامی به 

ت تولیدکنندگان می کند، تصریح کرد: اگر مسئوالن برای رفع مشکالت نهاده های دامی اقدامی نکنند، بی شک تولید شیر و گوش
 .کشور با چالش هایی روبرو خواهد شد

هزارتن نهاده دامی با نرخ مصوب در استان تهران ۸۰توزیع    
، با اشاره به اینکه صنعت،تجارت و کشاورزی  رضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

هزارتن نهاده دامی نظیر ذرت، کنجاله سویا و جو با  ۸۰ودی در توزیع نهاده های دامی وجود ندارد، اظهار کرد: در مرحله اول کمب
شودنرخ مصوب بین اتحادیه دامداران، مرغداران گوشتی و مرغداران تخم گذار توزیع می . 

تومان اعالم کرد و  ٢۰۰و جو را یک هزار و  3۰۰ار و هز ٢، کنجاله سویا را ٢۰۰وی نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و 
گفت: مرغداران و دامداران در قبال دریافت نهاده از پشتیبانی امور دام باید متعهد شوند که محصوالت خود را با نرخ مصوب در 

کنندبازار عرضه می . 
های ندارد، تصریح کرد: با توجه به ذخایر مناسب نهادههای دامی وجود سالمی در پایان با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع نهاده

های دامی در بازار وجود ندارددامی در بنادر شمال و جنوب، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود توزیع نهاده . 
  لینک خبر
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