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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
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 قلیم و منابع طبیعیا
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها

 خبرگزاری فارس  – 19/11/1397تاریخ : 

بهمن  22اضافه شدن یک فروشگاه اینترنتی به توزیع کنندگان گوشت تنظیم بازار/آغاز توزیع از   
و هر بسته شامل  شودبهمن آغاز می 22سهمیه گوشت از شرکت پشتیبانی امور دام دریافت کردیم و توزیع گوشت تنظیم بازاری از 

هزار تومان عرضه خواهد شد 160تا  130گوشت و مرغ منجمد است که به قیمت  .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی چند ماه گذشته توزیع گوشت تنظیم بازاری بامشکالتی مواجه بوده و نه تنها 

ی که برای گرفتن یکی دو کیلو گوشت ایجاد شد موجب نارضایتی های طوالنقیمت گوشت را در بازار تنظیم نکرد بلکه به دلیل صف
 .بین مردم شد

برای توزیع گوشت قرمز تنظیم   سامانه اینترنتی 3  روز گذشته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران اعالم کرد، از
از تقاضای خود در سامانه اینترنتی،  گیریم تا مردم دیگر در صف گوشت نایستند و با این روش مردم پسبازاری کمک می

شودشود. به گفته این مقام مسئول ثبت نام در سامانه با کدملی و کدپستی هر فرد انجام میدرب منزل آنها تحویل داده می  گوشت . 
امانه اینترنتی را معرفی کرد و گفت: همکاری با این س« به روز رسان»روز گذشته مدیرعامل استان تهران سامانه توزیع اینترنتی 

سامانه دیگر هم طی روزهای دیگر اعالم کند 2و قرار شد   برای توزیع گوشت تنظیم بازاری آغاز شده . 
امروز مدیر سامانه اینترنتی یخچال در تماس با خبرگزاری فارس اعالم کرد که این سامانه اینترنتی هم ثبت نام خودرا آغاز کرده 

بهمن ماه بین مردم توزیع شود 22ی به صورت اینترنتی از است و قرار است گوشت تنظیم بازار . 
محمد تهرانی گفت: برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، و همچنین به مناسبت 

شودبهمن آغاز می 22پیروزی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی توزیع گوشت از  . 
هزار تومان  160تا  130قطعه گوشت مرغ است که در حدود قیمت  3قطعه گوشت منجمد و  2بسته توزیع وی گفت: هر 

شد  خواهد . 
هزار تومان است و این قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار  29سامانه اینترنتی یخچال قیمت هر کیلو گوشت منجمد برزیلی  به گفته مدیر

 .است
هزار  3ز شرکت پشتیبانی امور دام دریافت کرده و قرار است تنها این سامانه روزانه به وی گفت: این سامانه سهمیه گوشت را ا

 .متقاضی گوشت تنظیم بازاری توزیع کند.ثبت نام در این سامانه آغاز شده است

 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 16/11/1397تاریخ : 

برابری قیمت طالی سرخ در بازار/خرید توافقی زعفران متوقف شد 2افزایش   
برابر رشد  2ثیر شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر بازار، میری گفت: امسال قیمت زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل تحت تا

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

در بازار به ثبات رسیده است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  قیمت زعفران ، با بیان اینکهخبرنگاران جوان
هزار تومان است ۵00میلیون و  11هزار و حداکثر  ۵00میلیون و  6 . 

اقتصادی حاکم بر جامعه و کاهش قدرت خرید خانوار،  خبر داد و گفت: با توجه به شرایط بازار زعفران وی از رکود حاکم بر
کنند، درحالیکه تقاضای چندانی برای خرید در بازار وجود ندارد چرا که مصرف کنندگان به زعفران به عنوان کاالی لوکس نگاه می

رودزعفران یک داروی گیاهی به شمار می . 
جام است، بیان کرد: هم اکنون آمار جدید صادرات اعالم نشده و آخرین میری با اشاره به اینکه صادرات طبق روال عادی در حال ان

تر آمار جدید را اعالم کندرود گمرک هر چه سریعآمار مربوط به آبان ماه است که انتظار می . 
شودهای هدف صادر میدرصد طالی سرخ به بازار ۸0کنترل قاچاق زعفران در بازار/ :بیشتر بخوانید  

نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و افزود: قیمت  برابری قیمت زعفران 2افزایش  ملی زعفران ازنایب رئیس شورای 
 .طالی سرخ تحت تاثیر مسائل اقتصادی و تورم همانند دیگر اقالم با نوساناتی در بازار روبرو شده است

ون روستایی متوقف شده است، بیان کرد: هم اکنون سازمان از سوی سازمان مرکزی تعا خرید توافقی زعفران وی با اشاره به اینکه
کندهای فعلی زعفران در بازار منطقی است و به همین خاطر در بازار ورود نمیکند که قیمتمرکزی تعاون روستایی فکر می . 

های بسته بندی با دمیری قیمت زعفران را تابع عرضه و تقاضا در بازار دانست و گفت: در شرایط کنونی صادرکنندگان و واح
کنندهای بازار اقدام به خریداری محصول مینرخ . 

را اهرم مناسبی برای جلوگیری از کاهش قیمت محصول برشمرد و  خرید توافقی زعفران نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان
ستایی است، اقدام به خرید محصول کنند؛ آگاه تر از آنچه که مد نظر سازمان تعاون روهای پایینافزود: اگر خریداران زعفران با نرخ

به منظور جلوگیری از زیان کشاورزان وارد عمل خواهد شد سازمان تعاون روستایی باشند که . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 21/11/1397تاریخ :   

شودهزار تومان در بورس کاال عرضه می ۱۱های هدف/هر کیلو قارچ با نرخ تن قارچ به بازار ۳۰صادرات روزانه   
تن قارچ به کشورهای همسایه صادر می شود 30تن قارچ به صورت هفتگی به روسیه و روزانه  12افشار گفت:هم اکنون  . 

وگو با خبرنگارافشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت محمد حسن گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

هار کرد: با توجه به رونق صادرات، هر کیلو قارچ با نرخ اظ ، درباره آخرین تحوالتبازار قارچاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان در بورس کاال عرضه می شود در حالیکه با احتساب ریسک تولید و سود تولیدکننده، متوسط قیمت هر کیلو  11تا  10

هزار تومان باشد 12قارچ باید  . 
درصد قارچ  70د و افزود: با توجه به آنکه یک واحد تولیدی تومان اعالم کر 900هزار و  ۸وی قیمت تمام شده هر کیلو قارچ را 

هزار  12درصد درجه سه تولید می کند، از این رو متوسط قیمت فروش هر کیلو قارچ باید  10درصد درجه دو و  20درجه یک، 
 .تومان باشد

توان صادرات خوبی در زمینه قارچ به روسیه داشت به طوریکه با افشار ادامه داد: با توجه به مشکالت روسیه با اتحادیه اروپا، می
هزارتن قارچ به این بازار صادر کردیم ۴۸درصد نیاز بازار روسیه، ساالنه رقمی معادل   10تأمین  . 

تومان 500هزار و  9کاهش یافت/ قیمت هر کیلو قارچ درجه یک درصد  20راندمان تولید قارچ  :بیشتر بخوانید  
تن قارچ به صورت  12وی با اشاره به اینکه صادرات قارچ به طور مقطعی با روسیه در حال انجام است، بیان کرد: هم اکنون 

به کشورهای همسایه صادر می شود قارچ تن 30هفتگی به روسیه و روزانه  . 
دالر اعالم کرد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز و  2.۵لو قارچ در بازارهای جهانی را این مقام مسئول نرخ هرکی

هزار دالر برای صادرکنندگان درآمد ارزی در بر داشته  200میلیون و  7جهانی، صادرات قارچ از ابتدای مهرماه تاکنون هایقیمت
 .است

بوط به بازگشت پول این امکان وجود دارد که میزانصادرات روزانه افشار ادامه داد: با رفع مشکالت حمل و نقل و مشکالت مر
تن افزایش دهیم 60به کشورهای همسایه و روسیه را به  قارچ . 

تن رسیده است، بیان کرد: با توجه به  ۵00رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به اینکه تولید روزانه قارچ به 
صندوق خرید تضمینی، تولیدکنندگان نگرانی و دغدغه خاطری بابت مازاد قارچ تولیدی و کاهش قیمت رونق صادرات و راه اندازی 

 .در بازار ندارند
درصد قارچ تولیدی به عراق صادر می شود، بیان کرد: با گرمای هوا و کاهش مصرف قارچ در عراق،  60وی با اشاره به اینکه 

ند که این امر بر بازار داخل اثر گذار استمیزان صادرات به این کشور به شدت افت می ک . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 21/11/1397تاریخ :   

هزار تومان رسید ۱۵قیمت مرغ به   
هزار و  13هزار تومان و مرغ آماده به طبخ 11تا  ۵00هزار و  10لو مرغ زنده درب مرغداری حجت، گفت: امروز نرخ هر کی

هزار تومان است 1۵تا  900 . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

نسبت به ایام قبل از تعطیالت در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر   تومانی نرخ مرغ ۵00، از افزایش باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 1۵تا  900ر و هزا 13مرغ آماده به طبخ   هزار تومان و11 تا ۵00هزار و  10کیلو مرغ زنده درب مرغداری  . 

ها به مناطق شمالی، زمینه جابه جایی مرغ به سمت تهران کاهش یافته است وی افزود: با توجه به تعطیالت چند روزه و افزایش سفر
با نوساناتی در بازار روبرو شود قیمت مرغ که همین امر موجب شده تا . 

روز آینده پس از  1۵تا  10رسد، بیان کرد: اکثر تولیدکنندگان از ند به اوج خود میحجت با اشاره به اینکه عرضه مرغ از اوایل اسف
ها از مشکالت رسیدن مرغ تولیدی به وزن مناسب اقدام به عرضه در بازار خواهند کرد. اما در شرایط فعلی تاخیر در عرضه نهاده

روز قبل نهاده مورد نیازشان را از پشتیبانی امور دام  20رود چرا که مرغدارانی که از پیش روی تولیدکنندگان به شمار می
 .خریداری کردند، هنوز به دستشان نرسیده است

ای ندارند جز اینکه نهاده این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به تاخیر در عرضه نهاده از سوی پشتیبانی امور دام، مرغداران چاره
د که این امر در قیمت تمام شده تولید و به تبع نرخ مرغ در بازار تاثیرگذار استمورد نیازشان را از بازار آزاد خریداری کنن . 

توان انتظار داشت که قیمت مرغ در بازار به ها در بازار مدیریت نشود، نمیو نهاده قیمت جوجه یکروزه به گفته وی، تا زمانیکه
 .تعادل برسد

تا  ۴و هر قطعه جوجه یکروزه را  900هزار و  3، کنجاله سویا 700ر و حجت نرخ کنونی هر کیلو ذرت در بازار آزاد را یک هزا
 1۵های دامی باید انتظار داشت که قیمت هر کیلو مرغ با نرخ تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به قیمت فعلی نهاده ۵00هزار و  ۴

خواهند شد هزار تومان به باال در بازار عرضه شود و در غیر این صورت تولیدکنندگان متضرر . 
درصدی قیمت مرغ دولتی با نرخ آزاد/ امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب برای مرغداران وجود ندارد ۴0اختالف  :بیشتر بخوانید  

های تولید، تولیدکنندگان برای طی کردن این پروسه عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه
های تولید در بازار عرضه کنندای ندارند جز اینکه مرغ تولیدی شان رامطابق هزینهنقدینگی دارند که به همین خاطر چارهنیاز به  . 

از سوی مسئوالن ذی ربط رها شود؛ بنابراین نباید انتظار  های دامیقیمت نهاده این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: اگر مدیریت

های فعلی در بازار عرضه شودتر از قیمتهای مصوب و به عبارتی پاییننرخداشت که قیمت مرغ با  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 16/11/1397تاریخ :   

تومان ۵۰۰هزار و  ۱۴ثبات نرخ مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ   
 ۵00هزار و  1۴و مرغ آماده به طبخ  ۵00هزار و  10یک مقام مسئول، گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .تومان است
زیصنعت، تجارت و کشاور وگو با خبرنگارعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت گروه اقتصادی  

، از ثبات نرخ مرغ طی چند روز اخیر در بازار خبر داد و گفت: امروزنرخ هر کیلو مرغ زنده درب باشگاه خبرنگاران جوان
10 مرغداری تومان متغیر است 00۵هزار و  1۴تا  ۵00هزار و  13ها از هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  . 

های در بازار افزود: از روز گذشته پشتیبانی امور دام، قیمت هر کیلو نهاده های دامینهاده وی با انتقاد از افزایش مجدد نرخ مصوب
تومان افزایش داد که این امر بر افزایش قیمت تمام شده تاثیر بسزایی دارد 1۵0دامی را  . 

های دامی، همواره این نگرانی وجود دارد که بخش خصوصی به تبع پشتیبانی یش نرخ مصوب نهادهحجت ادامه داد: با توجه به افزا
 .امور دام اقدام به افزایش قیمت کند

درصدی قیمت مرغ دولتی با نرخ آزاد/ امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب برای مرغداران وجود ندارد ۴0اختالف  :بیشتر بخوانید  
تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی  300هزار و  2و کنجاله سویا  200ر کیلو ذرت را یک هزار و این مقام مسئول نرخ قبلی ه

تومان رسیده  ۴۵0هزار و  2و کنجاله سویا  3۵0درصدی به یک هزار و  13تا  12است که از روز گذشته قیمت ذرت با افزایش 
 .است

 900هزار و  3تا  200هزار و  3و کنجاله سویا را  700تا یک هزار و  ۵00وی نرخ هر کیلو ذرت در بازار آزاد را یک هزار و 
 .تومان اعالم کرد

در بازار خبر داد و گفت: افزایش قیمت و توزیع  نرخ جوجه یکروزه عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی از کمبود و گرانی
های نهایی بازار تاثیر بسزایی خواهد داشت د و در نهایت قیمتهای دامی در قیمت تمام شده تولیقطره چکانی جوجه یکروزه و نهاده

رود جلوی این امر را بگیرند تا مرغداران با چالش روبرو نشوند چرا که در شرایطی که مرغداران که از مسئوالن دولتی انتظار می
های دامی و بب کمبود نقدینگی، کمبود نهادههای تولیدی خود باشند، اما برخی مرغداران به سباید به دنبال افزایش جوجه ریزی واحد

ها قادر به جوجه ریزی نیستند که بی شک تولید با چالش جدی روبرو خواهد شدای قیمتنوسان لحظه . 
هزار تومان  1۵تا  1۴ها را و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵00هزار و  10تا  10وی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

 .اعالم کرد
در شب  قیمت مرغ شود کهدهد، بنابراین پیش بینی میهای خود را افزایش میحجت در پایان تصریح کرد: زمانیکه دولت قیمت نهاده

ای جز احتساب قیمت تمام شده بر نرخ فروش ندارندعید با نوساناتی روبرو شود چرا که مرغداران چاره . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 15/11/1397تاریخ :   

سال گذشته/ بزرگترین صادر کننده کود ازته هستیم ۳ای در های یارانهثبات قیمت کود  
های یارانه ای در جهت حمایت از کشاورزان یک لایر هم افزایش نیافته استرسولی گفت: امسال سومین سال است که قیمت کود . 

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  عامل شرکت خدمات ، حمید رسولی مدیرگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد، با اشاره 
های کشاورزی رخ داده است، اظهار کرد: امسال با افزایش قابل توجه تامین و تدارک نهاده به اینکه امسال اتفاقات مثبتی در حوزه

به طور چشمگیری افزایش یافته است های کشاورزیکود های کشاورزی به ویژهبارندگی، مصرف نهاده . 
حث تحریم و گران شدن مواد اولیه های کشاورزی گفت: بهای پیش روی حوزه تامین و تدارک نهادهها و تنشوی با اشاره به چالش

ها با مشکالتی بخشی از تولیدات داخل را تحت تاثیر خود قرار داده است. در مهرماه همزمان با کشت پاییزه در فرآیند توزیع نهاده
هم  روز عرضه کود اوره را متوقف کردند اما خوشبختانه ۴0های پتروشیمی به مدت روبرو شدیم. ضمن آنکه در تیرماه شرکت

 .اکنون این مراحل را پشت سر گذاشته و در وضعیت مطلوبی قرار داریم
درصد در  ۸۴میلیون تن معادل  2.1های کشاورزی بیش از میلیون تنی کود 2.۵این مقام مسئول ادامه داد: از برنامه تامین و تدارک 

ماهه امسال تامین و تدارک شده است 10 . 
های تامین شده از منابع داخلی هستند، درصد کود ۸0جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه  عامل شرکت خدمات حمایتی وزارتمدیر

های ازوته در دنیا هستیمهای ازوته صددرصد تولید داخل هستند. عالوه بر تامین نیاز داخل بزرگترین صادر کننده کودافزود: کود . 
به منظور حمایت از  ایهای یارانهقیمت کود مسال سومین سالی است کهای خبر داد و گفت: اهای یارانهوی از عدم افزایش قیمت کود

برداران بخش حتی یک لایر افزایش نیافته استکشاورزان و بهره . 
 90درصد برنامه در ده ماهه امسال تامین و تدارک شده است، بیان کرد: این میزان نسبت به دهه  ۸۴وی با اشاره به اینکه بیش از 

توجهی است.پیش بینی می شود تا پایان سال کل برنامه را محقق خواهیم کرد بیانگر رشد قابل . 
کنیم، افزود: مصرف کود در کشور ما کمتر از نصف متوسط های کشاورزی استقبال میرسولی با بیان اینکه از افزایش مصرف کود

ای را تجربه کرده استد کم سابقههای توسعه یافته است، امسال افزایش مصرف کود رشجهانی و یک سوم میانگین کشور . 
ماهه  10های ازوته، فسفاته و پتاسه در مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی ادامه داد: بنابر آمار و ارقام موجود، میانگین مصرف کود

درصد رشد یافته است 2۸، 90درصد و دهه  23هایی که رخ داده، نسبت به سال قبل امسال به یمن بارندگی . 
کیلوگرم اعالم کرد و گفت: این درحالی است که متوسط مصرف  60صرف کود در ایران در هر هکتار را کمتر از وی متوسط م

دهد کیلوگرم است و این امر نشان می 200کیلوگرم و در کانادا بیش از  1۸0های توسعه یافته مثل چین و آمریکا بیش از کود کشور
انی داریمهای مصرف جهفاصله قابل توجهی با استاندارد . 

درصد فسفاته، حدود  70رسولی با اشاره به اینکه از حیث تنوع مصرف کود به وضعیت مساعدی دست یافته ایم، افزود: امسال حدود 
درصد ازته مصرف شده است و باید تنوع بیشتری در سبد مصرفی بهره برداران ایجاد شود 10درصد پتاسه و حدود  20 . 

ها خبر داد و گفت: هم اکنون علی رغم تمامی های کشاورزی در انبارهزارتن کود 22۵راتژیک بیش از این مقام مسئول از ذخیره است
درصد برنامه تامین و تدارک از  100های ناشی از تحریم شرایط مساعدی در این زمینه داریم، چرا که ها و چالشمحدودیت

اشته ایمهای بین المللی صورت گرفته و تاخیری در این زمینه ندبازار . 
هزارتن  ۴0وی ادامه داد: هم اکنون دو محموله کود از اروپا و آسیای جنوب شرقی در حال ورود به کشور است که هر کشتی حدود 

شودبوده و پتاسه از مقصد بالروس و فسفاته از مقصد چین وارد می . 
بوده است، اظهار کرد: سال گذشته تا پایان سال یک  سال اخیر بی سابقه 12رسولی با بیان اینکه تحویل کود اوره به کشاورزان در 

گذشته   هزارتن 230هزارتن کود اوره از شرکت پتروشیمی تحویل گرفتیم که امروز این رقم از مرز یک میلیون و  21۴میلیون و 
توجهی وارد سال آینده شویم  هزارتن کود اوره را برنامه ریزی کرده ایم تا با ذخیره قابل 600است و برای دو ماه پایانی امسال حمل 

 .و کشت بهاره را آغاز کنیم
میلیون تن از این میزان را در داخل مصرف کنیم،  2میلیون تن اعالم کرد و افزود: اگر  6این مقام مسئول، تولید کود اوره کشور را 

توانیم دو سوم این میزان را صادر کنیممی . 
شود که های کشاورزی بیان کرد: اگرچه برخی اوقات مطرح میوضع بازارکودمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی درباره آخرین 

های طوالنی برای خواهد تا دوبرابر گران شود، از این رو این مسئله موجب شده است تا صفیابد و حتی میقیمت کود افزایش می
افزایشی نداشته است و برای سال آینده در همان ای خرید کود از سوی کشاورزان ایجاد شود، اما طی سه سال اخیر قیمت کود یارانه

شودزمان تصمیم گیری می . 
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پرونده  26های شرکت خدمات حمایتی تولید و عرضه می شود که های تقلبی در کیسهوی در ادامه افزود: امسال شاهد بودیم که کود
حکومتی داشتیم، در نقاط مختلف با موارد تقلب  های خوبی که با سازمان تعزیراتدر این زمینه تشکیل شد، ضمن آنکه با هماهنگی

های مناسبی صورت گرفته استبرخورد . 
های رسولی با اشاره به اینکه چین بزرگترین تولیدکننده کود در جهان است، اظهار کرد: چین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کود

رو بازرگانان باید توجه کنند که از منابع معتبر این اقالم را  کشاورزی و صادرکننده به اروپای غربی، آمریکا و کاناداست، از این
های دقیق و کند و وقتی با مشخصههای مختلف تولید میخریداری کنند چرا که چین کشوری است که محصوالت خود را در گرید

تاندارد جهانی برای کشاورزان تامین کنیمهای با کیفیت و در سطح استوانیم کودهای جهانی آن را مطالبه کنیم، میمطابق با استاندارد . 
به گفته این مقام مسئول، هم اکنون بازرسان بین المللی شرکت خدمات حمایتی از مرحله تولید تا بارگیری در گمرک، ورود به کشتی 

ت محصول اجازه های متعدد و اطمینان از کیفیکنند و پس از بازرسیمرحله نمونه برداری و آزمایش می ۴و تخلیه در بنادر، 
دهندترخیص می . 

مطرح نشده است  وی افزود: در ارتباط با کود موضوع قابل توجهی . 
سال گذشته تا کنون محقق نشده است 11واگذاری شرکت خدمات حمایتی از    

 ، شرکت خدمات۸۵مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی در خصوص واگذاری شرکت خدمات حمایتی بیان کرد: براساس قانون سال 
 .حمایتی باید خصوصی سازی شود و در این زمینه نگرانی وجود ندارد، اما باید به اهلش واگذار شود و الزامات آن دیده شود

ای نیست که دولت بخواهد نسبت به آن بی تفاوت باشد چرا که تامین های کشاورزی وظیفهبه گفته وی، وظیفه تامین و تدارک کود
یی کشور را در بر داردهای کشاورزی، امنیت غذانهاده . 

سال است که واگذاری شرکت خدمات حمایتی به دالیل مختلفی محقق نشده است، اظهار کرد: هر  11رسولی با اشاره به اینکه حدود 
کنیم تا این اتفاق به بهترین نحو بیفتدزمان که خصوصی سازی انجام شود، آمادگی کامل وجود دارد و ما هم کمک می . 

های ای راجع به تامین و تدارک کود نداریم، بیان کرد: با توجه به آنکه طبق برنامه ریزیل با اشاره به اینکه دغدغهاین مقام مسئو
ها به موقع وارد شده اند از این رو جای هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود نداردصورت گرفته، تمام کشتی . 

هزارتن است، افزود: با توجه به آنکه تا کشت بهاره زمان زیادی  200باالی وی با اشاره به اینکه خطر قرمز ما برای ذخایر کود 
ها داشته باشیمهزارتن افزایش خواهیم داد تا بتوانیم مصرف مناسبی از کود در استان 300باقی نمانده است، میزان ذخایر خود را تا  . 

تن کود در بنادر است که بخشی از آن مصرف شده و هزار 130مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی در پایان تصریح کرد: هم اکنون 

رودها میبخشی برای ذخیره به انبار . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 17/11/1397تاریخ :   

 آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ در تعطیالت پیش رو افزایش نخواهد داشت
هزار و  1۴ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 700هزار و  9غداری یوسفی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مر

تومان است ۵00 . 
صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

هزار و  9در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغ ، ازباشگاه خبرنگاران جوان
تومان متغیر است ۵00هزار و  1۴تا  1۴ها از هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 10تا  700 . 

شود که اگر محدودیت ترافیکی خاصی پیش نیاید که بر اثر آن ایام پایانی هفته، پیش بینی می وی افزود: با توجه به تعطیالت
نوسان چندانی نخواهد داشت قیمت مرغ ها را به تهران برسانند، از این روها نتوانند مازاد بر نیاز استانکامیون . 
تومان اعالم  ۵00هزار و  12ها را طبخ در خرده فروشی و مرغ آماده به ۵00هزار و  9را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده یوسفی

 .کرد
درصدی قیمت مرغ دولتی با نرخ آزاد/ امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب برای مرغداران وجود ندارد ۴0اختالف  :بیشتر بخوانید  

ر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و بیان کرد: هم اکنون ه های دامیبازار نهاده رئیس پرورش دهندگان مرغ گوشتی با انتقاد از آشفته
شود که این امر بر افزایش قیمت تمام شده تولید تاثیر هزار تومان در بازار آزاد عرضه می ۴تا  700هزار و  3و کنجاله سویا  600

 .بسزایی دارد
کند، اظهار کرد: براین اساس را تامین می مرغداران درصد نهاده مورد نیاز 60تا  ۵0وی با بیان اینکه پشتیبانی امور دام تنها 

های باالتری خریداری کنندمرغداران مجبورند که مابقی نیاز خود را با نرخ . 
پایانی های دامی و سایر عوامل تولید، مرغداران برای ایام افزایش قیمت جوجه یکروزه، نهاده این مقام مسئول ادامه داد: علی رغم

های خود کرده اندسال اقدام به جوجه ریزی واحد . 
شود که از های دامی کند، از این رو پیش بینی میبه گفته یوسفی، اگر شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به ثبت سفارش و واردات نهاده

های دامی تا حدی کاسته شودتالطم بازار نهاده . 
بازار مرغ شب عیدنخواهیم داشت، تصریح  ر پایان با اشاره به اینکه نوسان خاصی دررئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی د

برای بازار شب عید  قیمت مرغ شود کهکرد: با توجه به روند مناسب جوجه ریزی و افزایش عرضه از ابتدای اسفند پیش بینی می

 .افزایش چندانی نخواهد داشت

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 خبرگزاری فارس  – 17/11/1397تاریخ : 

 تالش برخی نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی 
های رئیس جمهور در مجلس، تعدادی از نمایندگان اقدام به جمع آوری اشاره به اینکه بعد از صحبتعضو هیئت رئیسه مجلس با 

اند، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی کلید حل مشکالت اقتصادی نیست و با آن مخالف امضاء برای تشکیل وزارت بازرگانی کرده
  .هستم

در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس  محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
های اخیر رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی مبنی بر ضرورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و با اشاره به صحبت

دگان اقدام به جمع آوری های رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی، تعدادی از نماینبعد از صحبت :احیای وزارت بازرگانی گفت

اندامضاء برای تشکیل وزارت بازرگانی کرده . 
ام و درحال این عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به صالح کشور نیست، ادامه داد: بنده قبالً گفته

گویم که با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستمحاضر هم می . 
شرایط فعلی نیازی نیست وزارت بازرگانی تشکیل شود و تشکیل این وزارتخانه کلید حل مشکالت اقتصادی  فرهنگی اضافه کرد: در

 .کشور نیست
بهمن ماه با اشاره به ارائه الیحه دوفوریتی  1۵به گزارش فارس، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس در تاریخ 

فت: کشور باید وزیر بازرگانی مستقل داشته باشد. امیدوارم مجلس بخش صنعت و ها در ابتدای دولت دوازدهم گتفکیک وزارتخانه
شود و من از شما نمایندگان معدن را از بازرگانی جدا کند و این اصرار من است. مشکل تنظیم بازار بدون وزارت بازرگانی حل نمی

خواهید مردم برای خرید اجناس کمتر معطل بشوند؛ یای درخواست کردم بازرگانی را از صنعت و معدن جدا کنید. اگر مطی الیحه
شود جز اینکه وزارت بازرگانی مجزا شودگویم این انجام نمیعنوان مسئول دولت میمن به . 

گفتنی است بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستند و نمایندگان مجلس هم از تیرماه امسال 
ار با درخواست دولت درباره تشکیل این وزارتخانه که به اشکال مختلف در صحن علنی قوه مقننه مطرح گردید، تاکنون، سه ب

 .مخالفت کرده اند
 لینک خبر
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 برنامه وسیاست ها 
 خبرنگاران جوان  – 17/11/1397تاریخ :

های افتتاحی دهه فجرحوزه صنایع کشاورزی و تبدیلی در صدر طرح  
تبارات درصد بیشترین حجم اع 27های زیربنایی و آب و خاک با درصد و طرح 30های حوزه صنایع کشاورزی و تبدیلی با طرح

 .مالی را دارا هستند
 93برای  بخش کشاورزی های، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، با افتتاح طرحگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

خانوار از مزایای این طرح ها بهره  73۵هزار و  1۵9نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می شود و  36۴هزار و 
 .مند خواهند شد

و باغبانی  شیالت های آب و خاک، دام، زراعت،های افتتاحی به ترتیب مربوط به زیربخشبر اساس این گزارش، بیشترین طرح
درصد بیشترین  27خاک با های زیربنایی و آب و درصد و همچنین طرح 30های حوزه صنایع کشاورزی و تبدیلی با بوده، طرح

اندگذاری را به خود اختصاص دادهحجم اعتبارات مالی و سرمایه . 
های دامی وجود نداردکند/ انحصاری در واردات نهادهدرصد دنیا مرغ تولید می 1.۸ایران  :بیشتر بخوانید  

میلیارد تومان به بهره برداری  ۴3۴3دل طرح کشاورزی با اعتباری معا ۴306در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  همچنین

 .می رسد
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست ها 
 خبرگزاری فارس  – 17/11/1397تاریخ : 

کنند؟ کشورها در شرایط تحریم برای بخش کشاورزی چه می   
های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی جای تسهیل واردات، با انواع سیاستها بهیافته در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمکشورهای توسعه

دامی، به جای تولیدکنندگان داخلی از های ای برای واردات گوشت و نهادهکنند اما امسال دولت با تخصیص ارز یارانهحمایت می
  .کشاورزان خارجی حمایت کرد

هایی از زمان به دالیل مختلف سیاسی، اقتصادی روی به گزارش خبرگزاری فارس، تقابل و رویارویی تجاری بین کشورها در برهه
ها و حصوالت و یا وضع تعرفهداده است و کشورهای جهان با وارد شدن به جنگ تجاری، از ابزارهایی چون تحریم واردات م

کنند. در این شرایط تولیدکنندگان کشورهای هدِف جنگ تجاری، به دلیل های سنگین بر محصوالت تولیدی یکدیگر استفاده میمالیات
ها آمده حکومتشوند. بنابراین با توجه به شرایط پیشکاهش صادرات و افت قیمت محصوالت خود دچار ضرر و زیان زیادی می

کنند تا عالوه بر حفظ توان تولید و رقابت در ها میهای مالی دولتی به تولیدکنندگان برای جبران ضرر و زیان آندام به کمکاق
 .بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و حفظ اشتغال در کشور خود را تضمین کنند

* به روسیه  درصدی صادرات محصوالت کشاورزی اتحادیه اروپا نتیجه ممنوعیت واردات 50کاهش   
که روسیه واردات محصوالت کشاورزی را از اتحادیه اروپا ممنوع کرد، کمیسیون اروپا اقدامات متعددی را برای  201۴از سال 

های وارداتی را در حوزه محصوالت کشاورزی اتحادیه محدودیت 201۴اوت  7روسیه در  .حمایت از کشاورزان ترتیب داده است

ها در اکتبر ها و سبزیجات بود و دامنه این محدودیتویژه شامل گوشت، محصوالت لبنی، میوهها بهاروپا تعریف کرد. این محدودیت
ه دهدادام 2019دوباره افزایش یافت. روسیه قصد دارد ممنوعیت وارداتی را تا پایان سال  2017 . 

درصدی صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی  ۵0تحریم واردات مواد غذایی اتحادیه اروپا توسط روسیه با کاهش 
که ارزش صادراتی طوریوضوح بر تراز تجاری این اتحادیه با روسیه تأثیر گذاشته است؛ بهکشورهای اروپایی به روسیه به

11.۸د محصوالت کشاورزی اروپا به روسیه از حدو کاهش  2017میلیارد یورو در سال  6به حدود  2013میلیارد یورو در سال  
صادرات مواد غذایی اتحادیه اروپا به روسیه نسبت به  2017ها هرساله ادامه داشت تا آنکه برای اولین بار در سال یافت. این کاهش

ترین مقصد صادرات عنوان بزرگ، چین و سوئیس بهمتحدهدرصدی را نشان داد تا روسیه پس از ایاالت 20سال قبل افزایشی 
 .محصوالت کشاورزی و غذای اتحادیه اروپا قرار گیرد

های حمایتی کشاورزی اتحادیه اروپا، صادرات محصوالت کشاورزی در های روسیه، اعمال سیاسترغم تحریماز سوی دیگر، علی
ثبت کرده که این رقم  2017میلیارد دالری را در سال  13۸رات رقم صورت مداوم افزایش داده است. این صاداین اتحادیه را به

است 2013باالتر از سال  ٪1۵و  2016باالتر از سال  ۵.2٪ . 
* میلیون یورویی اتحادیه اروپا به کشاورزان 500کمک   

اند را بررسی کرده و طیف هکمیسیون اروپا با کمک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بازارهای مختلفی که تحت تأثیر تحریم قرار گرفت
ای از اقدامات اضطراری را برای بخش لبنیات، میوه و سبزیجات طراحی کرده است. این اقدامات برای کمک به تولیدکنندگان گسترده

ی اروپا اند. از زمان تحریم مواد غذایشدههای فروش جایگزین طراحی ها و پیدا کردن فرصتمنظور کنترل فشار بازار، ثبات قیمتبه
۵00، اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان میوه و سبزیجات (201۴در روسیه )یعنی از سال  هزینه مربوط به خروج میلیون یورو کمک 

اتحادیه اروپا توانست برخی از این اقدامات ضروری را در  201۸ژوئن  30میلیون تن محصوالت کشاورزی را داده است. در  1.7
لغو کند های میوه و سبزیجاتبخش . 

میلیون یورو برای کمک به کشاورزانی که  ۵00به ارزش « بسته حمایتی»، کمیسیون اروپا 201۵مشابه بخش لبنیات، در اکتبر سال 
صورت مستقیم در اختیار اعضا قرار میلیون دالر آن به ۴20اند را تصویب کرد که بیشتر تحت تأثیر مشکالت بازار قرار گرفته

های لبنیات و دامداری مصرف کنند. عالوه بر این، در ی تخصیص، برای حمایت از بخشپذیری در نحوها انعطافگیرد تا همراه بمی
میلیون یورو  3۵0میلیون یورو شامل کمک به ارزش  ۵00به ارزش « بسته مشترک»، اتحادیه اروپا بر سر یک 2016ماه ژوئیه 

های افزایش صادرات کشاورزی به بازارهای خارجی، کمیسیون اروپا کمک منظور کمک بهدر بخش لبنیات، توافق کرد. همچنین به
افزایش  2020میلیون یورو در سال  200و  201۸میلیون یورو در سال  1۸۸.۵به  2017میلیون یورو در سال  1۴2.۵مالی را از 
 .داده است

* های غرب را به فرصت تبدیل کردروسیه با حمایت از بخش کشاورزی تحریم  
های روسی تحمیل شده بود، برخی از مقامات به شرکت 201۴های غرب به سرکردگی آمریکا که در سال همچنین پس از تحریم 

 .محلی روسیه از این فرصت برای توسعه تولید داخلی محصوالت کشاورزی استفاده کردند
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شده و صادرات محصوالت کشاورزی را جایگزینی محصوالتی وارداتی  های روسی موفق بهبه همین دلیل بسیاری از شرکت
بینی برای تحقق شد، خوشها بیان میرغم تردیدهایی که توسط بازرگانان و اقتصاددانان پیرامون تبعات تحریمعلی اند.تر کردهرقابتی

های مربوطه به تحقق پیوستکشاورزی و بخش –این امر حداقل در بخش اقتصادی  . 
119ون تن از میلی 3۴پس از صادرات  2016سال  عنوان قطب صادرکننده میلیون تن گندم تولیدی روسیه، این کشور توانست به 

غیراز گندم، کشاورزان روسیه با خودکفایی در تولید مرغ و گوشت خوک، واردات این محصوالت را گندم در جهان معرفی شود. به
ها نسبت به سال درصدی تولید سبزیجات در گلخانه 30زایش متوقف و تولید داخلی را جایگزین واردات کردند. از سوی دیگر با اف

ترین تولیدکنندگان چغندرقند جهان تبدیل شود. محصوالت کشاورزی پس از نفت و گاز گذشته، این کشور توانست به یکی از بزرگ
انددوم صادرات این کشور را به خود اختصاص داده بیشترین حجم صادرات روسیه را دارند و رتبه  . 

ها علیه این کشور و وضعیت ضعیف روابط شرق و غرب، در بازار دهد که باوجود تحریمونق کشاورزی روسیه نشان میر
جمهور روسیه با تمرکز بر روی توسعه شود. رئیسگذاری یافت میهای پنهان زیادی جهت سرمایهکشاورزی روسیه ارزش و فرصت

های آمریکا استفاده کرد. پوتین اعالم کرده گیر بزرگ در مقابل تحریمعنوان ضربهتولید محصوالت کشاورزی در این کشور از آن به
ی حضور تولیدات کشاورزی است برترین صادرکننده محصوالت غذایی سالم در جهان باشد. وی گفت الزم ااست روسیه باید بزرگ

یدی کشف گرددو بازارهای جد دنجام شواقدامات بیشتری ا ر بازارهای جهانیروسیه د . 
* های دولتی روسیه سپر کشاورزان در شرایط تحریمیارانه  

های دولتی و سپری که تولیدکنندگان داخلی غالت روسیه در برابر کاهش ارزش روبل در مقابل دالر به دست گرفتند، یارانه
ونقل را داشته و دلیل پایین تولید و حملهای کشاورزی بود. روسیه همیشه توانایی حفظ قیمت های کالن در زیرساخت گذاریسرمایه

آن توانایی تولید گندم و صادرات آن در بخش جنوبی روسیه و در نزدیکی بنادر دریای سیاه بوده است. این موضوع به کشاورزان 
کیه عرضه خصوص مصر و ترروسی امکان داده که با قیمت رقابتی محصوالت خود را به بازارهای آمریکای شمالی و خاورمیانه به

 .کنند
ر ویژه ددرات غذایی بهه و صادیت کری جهانی تقوزارهار باا دد رر موقعیت خوین کشوبر اساس آمارهای مرکز صادرات روسیه ا

19هی رکورد ت و ماحوزه غال ز نیمی ا زه تا بیش ادین کشور مدیریت کرست. ااشته ای گذر سال گذشته بر جاا در رمیلیارد دال 
در جهان محسوب شوت دکننده غالدرترین صاعنوان بزرگهای گذشته به دست بگیرد و بهر سالا دارهای گندم جهان رباز . 

* میلیارد دالری به کشاورزان آمریکایی در جنگ تجاری 12کمک   
وق تعاونی کاالمیلیارد دالر یارانه از محل صند 12مبلغ  201۸دولت ترامپ نیز از اوایل سپتامبر   (CCC)  به کشاورزان اختصاص

داده است. این کمک مالی برای حمایت از کشاورزان آمریکایی در برابر اختالفات تجاری احتمالی بین چین و اتحادیه اروپا در نظر 
 .گرفته شده است

تصادی، با چنین حجمی در تاریخ آمریکا اقتصاددان دانشگاه ایلینویز آمریکا، کمک مالی دولت به بخشی اق اسکات ایروین،  به گفته
مدت بزرگ در طول منظور جلوگیری از اختالالت تجارت کشاورزی آمریکاست. برنامه کمک کوتاهسابقه است. این کمک مالی بهبی

نا به شاخص آن در دوره رکود و دوران کاهش قیمت محصوالت کشاورزی است. ب تاریخ آمریکا چندین بار اتفاق افتاده که نمونه
صورت ای بهمالحظهدولت ترامپ کمک مالی قابل»اظهار چاد هارت، استاد اقتصاد و متخصص بازاریابی در دانشگاه آیوا: 

گردد که در این دوران قیمت برمی 199۸هایی به سال متحده پیشنهاد داده است. شروع چنین کمکاورژانسی به کشاورزان ایاالت
شدت کاهش پیدا کرده بودیا بهمحصوالتی همچون خوک، ذرت و سو ». 

استفاده خواهد کرد تا همچون رکود  (CCC) سانی پردو، وزیر کشاورزی آمریکا، اعالم کرد که دولت امریکا از تعاونی اعتباری کاال

میلیارد دالر به کشاورزان از شکست ایالت متحده در جنگ تجاری حاضر  11ی گذشته با اختصاص یارانه حدود بزرگ سده
وگیری کندجل . 

ها برنامهاین کمک مالی عالوه بر ده ای، وام، حفاظت از بالیای ها شامل یارانه بیمهحمایتی آمریکا از کشاورزان است. این حمایت 
وبودجه آمریکاهای اداره برنامههای تجاری است. دادههای آموزشی و مشوق، کالس (Disaster Relief) طبیعی  (Office of 

Management and Budget) های میلیارد دالر برای برنامه 19، دولت فدرال آمریکا حدود 2017دهند که در سال نشان می

میلیارد دالر افزایش یافته است 27اکنون به حمایتی کشاورزی اختصاص داده است که هم . 
جای توصیه گزینه واردات از سایر کشورها به ها و جنگ تجاری،یافته در شرایط بحرانی تحریمطورکلی تمامی کشورهای توسعهبه 

اند های مستقیم و غیرمستقیم حمایتی، از تولید داخلی خود و کشاورزان در برابر تهدیدهای خارجی حمایت کردههمواره با انواع روش
های مالی دولتی مکاند. کهای بخش کشاورزی از اختالفات تجاری بودههای کالن در پی کاهش ضرر و زیانو با اختصاص بودجه

های تجاری متحمل اند که این کشورها همواره موقعیت خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند و کمترین آسیب را در تنشباعث شده
برای واردات اقالم اساسی در کشور که مشابه  4200هایی نظیر تخصیص ارز شوند. اما برخالف رویکرد اکثر کشورها سیاست
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اصالح این رویکرد شود موجب متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شده است و در صورت عدمداخل کشور تولید میها در تمامی آن
 .دولت ممکن است باعث از بین رفتن تولید در کشور و وابستگی همیشگی به کشورهای خارجی در این اقالم اساسی شود

 
  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها

 خبرگزاری فارس  – 16/11/1397تاریخ : 

دستاورد جدید کشاورزی رونمایی شد 2  
دستاورد جدید در بخش کشاورزی رونمایی شد 2به مناسبت دهه فجر، در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از  .  

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جشن بزرگداشت چهلمین سال انقالب شکوهمند اسالمی ایران با 
نده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس ستاد زیست فناوری حضور نمای

ها و مراکز تحقیقاتی در سالن فجر ستاد سازمان برگزار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، معاونان سازمان، رئیسان موسسه
 .شد

ای( رونمایی )با بهره گیری از فناوری های صلح آمیز هسته« تابان»و « پرتو»های ت با نامدر این مراسم از دو رقم جدید پنبه موتان
دانش فنی موسسه های تحقیقاتی سازمان طی امضای قراردادهای انتقال فناوری به بخش خصوصی واگذار شد ۸و  . 

این مراسم طی سخنانی با توصیف فجر انقالب حجت االسالم سید رضا تقوی دامغانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در 
ای که اسالمی، آن را پایان سیاهی، آغاز روز و روشنایی و نوید دهنده تالش و جنبشی دوباره نام برد و بیان داشت: اگر در جامعه

م آن را فجر توانیظلمت حکمفرما است، فردی با اعتراض خود موجی از آزادی برانگیزد که سنگینی ستم را در هم شکند، می
اجتماعی بنامیم، انقالب اسالمی ما به رهبری امام خمینی)ره( چنین رویدادی را بر علیه نظام طاغوتی رقم زد. مبارزات امام 

به پیروزی رسید و آن همه مبارزات و تالشها با حضور  13۵7بهمن سال  12خمینی)ره( از فیضیه شروع و با ورود ایشان در 
ثمر نشست، ایشان یکی از شخصیت های بی بدیل زمان ما است که با هنرمندی، انسجام و وحدت را بوجود مردم قهرمان ایران به 

 .آورد، تا همگان حول یک محور گرد آمده و حرکت انقالب اسالمی را به وجود آورند
و ترویجی سازمان  موسسه تحقیقاتی، آموزشی 20های علمی معاون وزیر و رئیس سازمان در سخنان خود به تشریح توانمندی

 .پرداخت و توفیقات محققان سازمان در قیاس با قبل از پیروزی انقالب اسالمی را، دارای رشدی چشمگیر توصیف کرد
کاظم خاوازی تصویب سه قانون بخش کشاورزی شامل قانون ثبت و گواهی بذر، قانون حفاظت خاک و قانون حفاظت و بهره برداری 

دستاوردهای بخش کشاورزی مربوط به دوران بعد از انقالب برشمرداز منابع ژنتیکی را از  . 
میلیون تن بوده، افزایش آن را برای سال  26کل تولیدات کشاورزی حدود  13۵7رئیس سازمان با اشاره به این موضوع که در سال 

میلیون تن اعالم نمود که از رشد بسیار باالیی برخوردار بوده است 122به میزان  97میلیون تن و برای سال  97به میزان  1392 . 
13۵۸وی افزود: سازمان تحقیقات از سال  رقم و بذر جدید به بخش کشاورزی معرفی کرده است که این امر،  220تاکنون تعداد  

تا  1392وزه آموزش و ترویج از سال ها و مراکز تحقیقاتی سازمان از بخش تولید بوده است، همچنین در ححاصل پشتیبانی موسسه
دقیقه افزایش یافته است؛ رویدادهای پربرکتی نیز در جذب و ساماندهی  110دقیقه به  21سرانه آموزش بهره برداران از  1397

 هزار نفر از آنان در مراکز خدمات دهستان مستقر و برای هریک از آنان پهنه بندی 10مروجان کشاورزی حاصل شده و بیش از 
 .انجام شده است

خاوازی جمع آوری اطالعات روستائیان و کشاورزان را یکی دیگر از دستاوردهای سازمان نام برد که تدوین آن برای بخش 
 .کشاورزی حائز اهمیت است

270وی انتقال  که  دانش فنی به بخش خصوصی را از اقدام های مهم سازمان در راستای برون سپاری وظائف غیر حاکمیتی نام برد 
درصد آن مربوط به پنج سال گذشته بوده است 6۸ . 

وطنان برای رئیس ستاد زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در سخنانی با یادآوری فداکاریها و زحمات ارزنده هم
به پا داشتند، قدردانی نماییم، استقرار نظام اسالمی، بیان داشت: امروز انتظار می رود همه ما از فجرآفرینانی که انقالب اسالمی را 

 .کسانی که با هدایت امام خمینی )ره( جان بر کف نهاده و هستی خود را نثار کردند
امروز شاهد رونمایی از دو رقم جدید زراعی بودیم که دانشمندان این سازمان سال های متمادی از عمر خود را برای دستیابی به این 

دسترنج تحقیق خود را برای معیشت بهتر مردم به بخش خصوصی واگذار می نمایند تا مانع  رقم جدید زراعی، سپری کرده اند و
خروج ارز از کشور شوند، آنان می کوشند بر پایه دانش، ایران هرچه بهتر اداره شود و یا اینکه سرمایه اقتصادی فراهم شود تا قشر 

 .کشاورز از آن بهره ببرند
وزه زیست فناوری بیان داشت:ما در مرکز رویان با بهره گیری از ظرفیت های طبیعت و الهام از قانعی در ارتباط با دستاوردهای ح

دست یافتیم« رویانا»الگوی خلقت، با به در خدمت گرفتن تکنولوژی های روز ، به دستاوردهایی نظیر  . 
وظائفی را در طبیعت ایفاء می نمایند این  وی افزود: در طبیعت چیزی به نام انگل و یا آفت وجود ندارد بلکه هرکدام از موجودات

 .دانشمندان هستند که باید با استفاده از مهارت و دانش خود به سمتی روند که بیشترین بهره وری را در کشاورزی به ارمغان آورند
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حمل به شوری و سپس در این مراسم برای اولین بار در کشور از دو محصول پنبه موتانت "پرتو" و "تابان" دارای خصوصیات مت
ساله، با تالش محققان موسسه تحقیقات پنبه  1۴بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی رونمایی شد که ارقام مذکور طی یک برنامه تحقیقاتی 

 .کشور با همکاری پژوهشکده کشاورزی هسته ای به ثمر نشسته است
ت به میانگین راندمان کشور، متحمل به بیماری کیلوگرم نسب 970ویژگی های شاخص رقم پنبه "پرتو" شامل: افزایش عملکرد 

دسی زیمنس برمتر، کیفیت الیاف  12تا  ۸پژمردگی و ورتیسیلیومی )قابل کشت در خاکهای آلوده(، متحمل به شوری خاک )شوری 
 .استاندارد با کیل مطلوب و مناسب برای مناطق معتدل تا گرم و خشک می باشد

کیلوگرم نسبت به میانگین راندمان کشور، زودرس یا میانگین طول  1170افزایش عملکرد ویژگی های شاخص رقم پنبه "تابان" 
دسی زیمنس برمتر 12تا  ۸روز، متحمل به شوری خاک) شوری  13۵دوره رسیدگی  ، کیفیت الیاف استاندارد با کیل مطلوب و  (

 .مناسب برای مناطق گرم و خشک کشور می باشد
قرارداد  ۸تقال فناوری به بخش خصوصی، دکتر ولدان مدیرکل دفتر امور فناوری درخصوص تعداد در مراسم امضای قراردادهای ان

انتقال فناوری واحدهای تابعه سازمان بیان داشت: امروز با امضای این قراردادها تعداد واگذاری دستاوردهای سازمان به بخش 
رسدقرارداد می 27۸خصوصی به عدد  . 

تحقیقات و انتقال موسسات تحقیقاتی که زحمات اصلی تنظیم قراردادها به عهده آنان بوده است قدردانی وی از مسئوالن تجاری سازی 
باشدنمود. وی عناوین قراردادها را شامل موارد زیر می : 

تعاونی  دانش فنی تولید و تکثیر بذر جو رقم گوهران که مالک دارایی آن موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر بوده به شرکت
 .تولید کنندگان بذر استان تهران واگذار شد

دانش فنی تولید و تکثیر بذر لوبیا چیتی رقم غفار که مالک دارایی آن موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر بوده به شرکت دانش 
 .بنیان نگین بذر پارس واگذار شد

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم بوده به شرکت ساکار بذر نقده واگذار شددانش فنی تولید و تکثیر نخود رقم آرتا که مالک دارایی آن  . 
 .دانش فنی تولید و تکثیر نخود رقم نصرت که مالک دارایی آن موسسه تحقیقات کشاورزی دیم بوده به آقای محمودپور واگذار شد

ح و تهیه نهال وبذر بوده به شرکت ایده سازان دانش فنی تولید و تکثیر بذر کلزا رقم دلگان که مالک دارایی آن موسسه تحقیقات اصال
 .سبز گلستان واگذار شد

دانش فنی تولید و تکثیر بذر لوبیا قرمز رقم یاقوت که مالک دارایی آن موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال وبذر بوده به شرکت 
 .خدماتی توسعه کشاورزی زنجان کشت خیرآباد واگذار شد

آنزیم مناسب کاربرد در شوینده ها، صنایع غذایی و خوراک دام که مالک دارایی آن پژوهشگاه  7ولید تکمیل و توسعه دانش فنی ت
 .بیوتکنولوژی کشاورزی بوده به شرکت بین المللی محصوالت پارس واگذار شد

موسسه تحقیقات گیاه قرارداد مشارکت در دستیابی به دانش فنی ساخت ترکیب گیاهی آفت کش و دورکننده حشرات که مالک دارایی 
 .پزشکی بوده با شرکت بین المللی صنایع شیمیایی پرشیانشل منعقد شد

پایان بخش مراسم بزرگداشت جشن پیروزی چهلمین سال انقالب اسالمی ایران قدردانی از خانواده های معظم شهدای سازمان 
س سازمان از فرزندان و خانواده ایشان تقدیر به عمل تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بود که با اعطای لوح تقدیر از سوی رئی

آمد. معرفی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی فدکیه، برنامه قرعه کشی و اعطای کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و اجرای برنامه های 
جوایزی اعطا شدطنز از دیگربخش های این جشن دهه فجر سازمان بود که از سوی شورای فرهنگی سازمان به برگزیدگان  . 

  خبرلینک 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان – 17/11/1397تاریخ : 

قیمت شد های وارداتی موجب کاهش مرغمرغ/ تخمدرصدی تقاضا برای خرید تخم ۴۰افت   
ها کاهش یافته استدرصدی تقاضا از سوی صنایع غذایی و قنادی ۴0تا  30طالکش گفت: هم اکنون مصرف تخم مرغ به سبب افت  . 

و کشاورزی صنعت، تجارت وگو با خبرنگارگذار در گفتفرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گروه اقتصادی  

در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  قیمت تخم مرغ ، از افتباشگاه خبرنگاران جوان
ده استتومان زیر قیمت تمام ش 700تومان بوده که این رقم یک هزار و  200هزار و  6 . 

های جوان به تولید وی با بیان اینکه شرایط تولید تخم مرغ بسیار مطلوب است، افزود: تولید تخم مرغ هر روز به سبب آنکه مرغ
رسند، مرتب در حال افزایش است که درنهایت به سبب نبود تعادل میان عرضه و تقاضا باکاهش چشمگیر قیمت روبرو هستیممی . 

درصدی تقاضا  ۴0تا  30که بازار مصرف تخم مرغ تعریفی ندارد، بیان کرد: مصرف تخم مرغ به سبب افت طالکش با اشاره به این
ها ناشی از مشکالتی که در تهیه مواد اولیه دارند، کاهش یافته است که این امر در کنار کاهش تقاضا از سوی صنایع غذایی و قنادی

قیمت دامن زده استاز سوی مصرف کنندگان برای خرید تخم مرغ بر افت  . 
 مرغداران در آستانه ورشکستگی/زیان هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ :بیشتر بخوانید

درصدی قیمت تمام شده تولید تخم مرغ به سبب  30دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: علی رغم افزایش 
تومانی در فروش هر کیلو تخم مرغ در بازار روبرو هستند 700با زیان حداقل یک هزار و نوسان نرخ نهاده ها، اما مرغداران  . 

همچنان در بازار است، بنابراین این موضوع جو  تخم مرغ وارداتی وی از توقف واردات تخم مرغ خبر داد و گفت: با وجود آنکه
ل حل شود چرا که مسئوالن قول دادند که واردات متوقف شده رود ظرف ده روز آینده مشکروانی بازار را بر هم زده که انتظار می

 .است
رود که قیمت تخم مرغ مجددا با انتظار می های دامینرخ نهاده طالکش ادامه داد: با توجه به روند کنونی عرضه و تقاضا و نوسان

 .روند کاهشی در بازار روبرو نشود
داریم، افزود: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی با صادرات  صادرات تخم مرغ ر براین مقام مسئول با بیان اینکه در شرایط فعلی اصرا

جوجه یکروزه تخم گذار و تخم مرغ تا حد معینی موافق است، اما ظاهرا مقامات باالی ممکلت این امر را قبول ندارند. هر چند که 
وده استهای بنده بخبر موثقی در این خصوص نداریم و این اظهارات تنها در حد شنیده . 

های دامی تا های دامی خبر داد و گفت: با وجود آنکه در نقل و انتقال ارز نهادهوی از مرتفع شدن بخشی از مشکالت ترخیص نهاده
 .حدی گشایش حاصل شده، اما همچنان مرغداران با مشکل مواجه هستند

شرکت پشتیبانی امور دام از ذخایر و توانایی کافی برای دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: با توجه به آنکه 
کنند که این امر به ناچار بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد خریداری می مرغداران تامین نیاز مرغداران برخوردار نیست، بنابراین

 .بر هزینه تمام شده تولید مرغداران تاثیر بسزایی دارد
در بازار آزاد به شدت باالست، تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله  های دامیقیمت نهاده مسئله کهوی در پایان با انتقاد از این 

شودتومان به مرغدار در بازار آزاد عرضه می 700هزار و ذرت یک هزار و  ۴تا  ۸00هزار و  3سویا با نرخ  . 
 
 
 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 خبرگزاری فارس  – 21/11/1397تاریخ : 

 سیب و پرتقال با کیفیت برای عید آماده است 
های سراسر کشور خبر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از تدارک مناسب و باکیفیت میوه شب عید مورد نیاز استان

  .داد
استان فارس به منظور  رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسین شیرزاد در سفر بهبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع

سازی و سورتینگ میوه شب عید این استان، اعالم کرد: تاکنون کار حمل تمامی سیب مورد نیاز های محل ذخیرهبازدید از سردخانه
هزار تن ذخیره احتیاطی سیب درختی نیز توسط اتحادیه  6تن پایان یافته و حدود  760هزار و  23های سراسر کشور به میزان استان

کزی تعاون روستایی ایران تأمین شده استمر . 
۵۵0هزار و  2۸وی افزود: از مجموع  1۴های راهبردی استانی تاکنون مقدار تن پرتقال تامسون مورد درخواست کمیته  هزار و  

انجام استها حمل و الباقی طبق برنامه تنظیمی هم اکنون در شرف سازی استانتن از مبدأ استان مازندران به مراکز ذخیره 300 . 
های هزار تن پرتقال والنسیای جنوب در استان 6مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از خریداری و تحت کلید بودن مقدار 

تن 1200هزار تن(، کرمان ) 3فارس ) ) تن( و دیگر مناطق  1۵0تن(، خراسان رضوی ) 2۵0تن(، جیرفت ) ۵00، هرمزگان )

های مختلف کشور های تعاون روستایی خبر داد که در حال حاضر کار حمل آنها به استانو مدیریتتأمین پرتقال جنوب، توسط شبکه 
 .آغاز شده است

هزار تن پرتقال جنوب برای ارسال به مناطق  10وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبات کمیته راهبردی کشوری مقرر است مقدار 
ر دست اقدام استمختلف خریداری گردد که تأمین مابقی آن هم اینک د . 

های تأمین شده و روند عملیات صورت گرفته، هدف مجموعه در این سفر، شیرزاد ضمن ابراز رضایت از کیفیت میوه
اندرکاران و بویژه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را اجرای صحیح ابالغیه ریاست جمهوری، مقام عالی وزارت، کسب دست

باکیفیت میوه شب عید هموطنان شریف عنوان کردرضایت مردم و تدارک مناسب و  . 
بنابه این گزارش، شیرزاد در جریان این سفر، روند تحویل و بارگیری پرتقال والنسیای جنوب از استان معین فارس را مورد بررسی 

 .میدانی قرار داد
های مختلف هزار تن پرتقال جنوب به استان 10های تنظیمی کمیته کشوری، از هفته جاری کار تحویل و حمل مقدار براساس برنامه

شنبه طبق برنامه، حمل پرتقال به استان ایالم و دیگر مناطق آغاز شده و تاکنون حمل سهمیه استان قزوین اتمام یافته و از روز سه
 .کشور انجام خواهد شد

سازی پرتقال والنسیای جنوب و ل ذخیرهمح« ارجمندی آریاسام»همچنین مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، از سردخانه 
های انجام شده و در تنی سیب فارس و ذخایر سیب پادنا دیدن کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف تالش 1000همچنین ذخیره ملی 

 .دست اقدام پیرامون تحقق مصوبات کمیته راهبردی کشوری تنظیم بازار میوه قرار گرفت
جت حقیقی مدیر تعاون روستایی استان فارس، گزارش کاملی از چگونگی تأمین، ذخیره و مراحل حمل در این بازدید توسط مهندس به

های مقصد، ارائه شدمیوه در چارچوب طرح تنظیم بازار میوه روزهای پایانی سال به استان . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
خبرنگاران جوان  – 21/11/1397تاریخ :   

شودهزار تومان در بورس کاال عرضه می ۱۱های هدف/هر کیلو قارچ با نرخ تن قارچ به بازار ۳۰صادرات روزانه   
تن قارچ به کشورهای همسایه صادر می شود 30تن قارچ به صورت هفتگی به روسیه و روزانه  12افشار گفت:هم اکنون  . 

وگو با خبرنگارافشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت محمد حسن گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

اظهار کرد: با توجه به رونق صادرات، هر کیلو قارچ با نرخ  ، درباره آخرین تحوالتبازار قارچاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان در بورس کاال عرضه می شود در حالیکه با احتساب ریسک تولید و سود تولیدکننده، متوسط قیمت هر کیلو  11تا  10

هزار تومان باشد 12قارچ باید  . 
درصد قارچ  70تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه یک واحد تولیدی  900هزار و  ۸ارچ را وی قیمت تمام شده هر کیلو ق

هزار  12درصد درجه سه تولید می کند، از این رو متوسط قیمت فروش هر کیلو قارچ باید  10درصد درجه دو و  20درجه یک، 
 .تومان باشد

توان صادرات خوبی در زمینه قارچ به روسیه داشت به طوریکه با حادیه اروپا، میافشار ادامه داد: با توجه به مشکالت روسیه با ات
هزارتن قارچ به این بازار صادر کردیم ۴۸درصد نیاز بازار روسیه، ساالنه رقمی معادل   10تأمین  . 

تومان 500هزار و  9درصد کاهش یافت/ قیمت هر کیلو قارچ درجه یک  20راندمان تولید قارچ  :بیشتر بخوانید  
تن قارچ به صورت  12وی با اشاره به اینکه صادرات قارچ به طور مقطعی با روسیه در حال انجام است، بیان کرد: هم اکنون 

به کشورهای همسایه صادر می شود قارچ تن 30هفتگی به روسیه و روزانه  . 
گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز و  دالر اعالم کرد و 2.۵این مقام مسئول نرخ هرکیلو قارچ در بازارهای جهانی را 

هزار دالر برای صادرکنندگان درآمد ارزی در بر داشته  200میلیون و  7جهانی، صادرات قارچ از ابتدای مهرماه تاکنون هایقیمت
 .است

رات روزانه افشار ادامه داد: با رفع مشکالت حمل و نقل و مشکالت مربوط به بازگشت پول این امکان وجود دارد که میزانصاد
تن افزایش دهیم 60به کشورهای همسایه و روسیه را به  قارچ . 

تن رسیده است، بیان کرد: با توجه به  ۵00رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی با اشاره به اینکه تولید روزانه قارچ به 
طری بابت مازاد قارچ تولیدی و کاهش قیمت رونق صادرات و راه اندازی صندوق خرید تضمینی، تولیدکنندگان نگرانی و دغدغه خا

 .در بازار ندارند
درصد قارچ تولیدی به عراق صادر می شود، بیان کرد: با گرمای هوا و کاهش مصرف قارچ در عراق،  60وی با اشاره به اینکه 

 .میزان صادرات به این کشور به شدت افت می کند که این امر بر بازار داخل اثر گذار است
 لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت
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 تولیدات دام و طیور
 خبرگزاری فارس  – 1۸/11/1397تاریخ : 

واحدی پرورش دام سبک و سنگین در سیستان و بلوچستان توسط سپاه افتتاح شد  2۱۰۰طرح   
واحد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که  100کشوری  -واحد پرورش دام سبک و سنگین 100هزار و  2از مجموع 

میلیون تومان به بهره برداری رسید 200میلیارد و  ۴واحد آن با اعتبار  30امروز  .  
افتتاح طرح مردمی  در حاشیه فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان خبرگزاری فارس، سردار امان هللا گشتاسبی، به گزارش

کشوری اظهار داشت —واحدی پرورش دام سبک و سنگین 2100 محرومیت زدایی در کنار امنیت کشور یکی از افتخارات سپاه  :

رودپاسداران به شمار می .  
سراسر  وی گفت: امروز با افتتاح این واحدهای پرورش دام در سیستان و بلوچستان شاهد یکی از دهها اقدامات خوب در استان و

 .کشور از سوی سپاه پاسداران خواهیم بود
حیدرزاده، رئیس مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی هدف از طرح پرواربندی دام  همچنین خضرهللا

می، فعال سازی سنگین را الگوسازی و تکثیر مدیریت بهینه زنجیره تولید تا مصرف، تقویت حضور مردم در تولید محصوالت دا
های بالاستفاده، کمک به امنیت غذایی با تولید بیش از منابع و ظرفیت هزار تن گوشت، کمک به ایجاد اشتغال مولد برای  15000

خانواده روستایی و کاهش آسیب های اجتماعی عنوان کرد 2100 . 
ک میلیون و تا ی ۸00حیدرزاده بیان کرد: در قالب این طرح برای هر خانواده روستایی بین  شود هزار تومان در آمد ایجاد می 100

اجرا شود  استان کشور 15همچنین مقرر شده این طرح در  . 
شود که بسیج سازندگی با شناسایی ها، بسیج سازندگی و اقشار بسیج و مردم اجرا میوی خاطرنشان کرد: این طرح با مشارکت بانک
کنندرت و تعامل با ادارات استانی در این طرح همکاری میافراد واجد شرایط و معرفی آنها به بانک، نظا . 

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 1۸/11/1397تاریخ : 

تولید مرغ در دنیا را داراست ۸های مرغداری/ ایران رتبه تکذیب استفاده از نان خشک در واحد  
های مرغداری مطرح می حجت گفت: اگرچه برخی سودجویان اظهاراتی مبنی بر استفاده از نان خشک و سیب زمینی پخته در واحد

 .کنند، اما امکان اجرای چنین کاری وجود ندارد
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتعظیم  گروه اقتصادی  

های مرغداری اظهار کرد: اگرچه برخی زمینی پخته در واحد، با تکذیب استفاده از نان خشک و سیب باشگاه خبرنگاران جوان
های مرغداری به های دامی، اظهاراتی مبنی بر استفاده از نان خشک و سیب زمینی پخته در واحدسودجویان در پی نوسان نرخ نهاده

الی صنعتی استکنند، اما امکان اجرای چنین کاری وجود ندارد چرا که مرغ کاجای ذرت و کنجاله سویا مطرح می . 
ها موجب شده تا مرغ رشد های ضعیف در واحددانند مصرف نهادهوی افزود: سطح آگاهی علمی مرغداران به حدی باالست که می

ها دچار بیماری شوندچندانی نداشته باشد و حتی در برخی موارد ممکن است با استفاده از نان خشک و سیب زمینی پخته مرغ . 
ها به دنبال این موضوع هستند تا کنند چرا که آنتحت نظر دامپزشک فارم خود بهترین کاال را تهیه می مرغداران :حجت ادامه داد

در بازه زمانی کوتاه مدت، مرغ تولیدی خود را وارد بازار کنند که به همین خاطر امکان استفاده از نان خشک در صنعت بزرگ 
شودان نرخ ارز به سبب منحرف کردن اذعان عمومی در جامعه مطرح میمرغداری وجود ندارد که متاسفانه در پی نوس . 

های دامی وجود نداردکند/ انحصاری در واردات نهادهدرصد دنیا مرغ تولید می 1.۸ایران  :بیشتر بخوانید  
ن و دالالن با آگاهی از این دهد که واسطه گراهای باال در بازار نشان میبا نرخ عرضه کنجاله سویا و ذرت به گفته این مقام مسئول،

کنندموضوع که مرغداران مجبور به خرید نهاده با هر قیمتی در بازار هستند، از شرایط فعلی بیشترین سو استفاده را می . 
 با هر قیمتی در بازار هستند، بیان کرد: مرغ موجود زنده است که های دامینهاده وی با اشاره به اینکه مرغداران مجبور به خرید
ها مجبوراند با هر قیمتی اقدام به خرید نهاده از بازار کنند و درغیر این صورت کل مرغداران به سبب جلوگیری از گرسنگی مرغ

افتدسرمایه شان به خطر می . 
مرغ در  تولید ۸رود، افزود: با توجه به آنکه ایران رتبه یک صنعت بالنده در سطح دنیا به شمار می صنعت طیور حجت با بیان اینکه

 .دنیا را داراست، از این رو مرغداران اقدام به استفاده بهترین نهاده در بازار خواهند کرد
و کنجاله  700تا یک هزار و  ۵00عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و 

شود، تصریح کرد: همچنین قیمت مصوب ذرت با افزایش ر آزاد عرضه میتومان در بازا 900هزار و  3تا  300هزار و  3سویا 
تومان افزایش یافته است ۴۵0هزار و  2و کنجاله سویا  3۵0درصدی به یک هزار و  12 . 

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  – 16/11/1397تاریخ : 

گویند/ از واردات تا جایگاه نخست منطقه در تولید محصوالت دامی آمارها سخن می  
و سال جاری اشاره کرد و گفت: ایران علیرغم اینکه در بسیاری  ۵7معاون وزیر جهاد کشاورزی به آمار محصوالت دامی در سال 

  .محصوالت واردکننده عمده بوده، اکنون جایگاه نخست تولید مرغ در منطقه و دهم جهان را دارد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با استناد به 

هزار  ۸59برابر افزایش به  2.2هزار تن بود که با  397به میزان  1357مارهای فائو اعالم کرد: تولید گوشت قرمز ایران در سال آ
 .تن رسیده است

هزار تن  733میلیون و  10برابر به رقم  4.1هزار تن بود که با رشد  620دو میلیون  57تولید شیر خام در سال  وی همچنین گفت:
افته استافزایش ی . 

هزار تن بود که با رشد  160به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی تولید گوشت طیور هم در اوایل انقالب 
 5.6هزار تن یعنی رشد  ۸۸۸هزار تن به  160مرغ از هزار تن افزایش یافته است. تولید تخم 333میلیون و  2برابر به رقم  14.6

 .برابری رسیده است
هزار تن خبر داد ۸۸هزار تن به  6.6همچنین از افزایش تولید عسل از   رضایی . 

مرغ و رتبه دهم تولید مرغ را در جهان داردبه گفته وی در حال حاضر ایران رتبه نهم تولید را در تولید تخم . 
97و  57مقایسه آمار تولیدات دامی در سال   

 ارقام: هزار تن
97و  57محصوالت دامی کشور در سال مقایسه آمار مصرف سرانه  *  

کیلوگرم رسیده است.  12.4کیلوگرم بود که اکنون به  13.2به میزان  57رضایی گفت: تولید سرانه مصرف گوشت قرمز در سال 
کیلوگرم افزایش یافته است 27.۸کیلوگرم به  4.4کیلوگرم و گوشت طیور از  120به  ۸2سرانه مصرف شیر خام از  . 

کیلوگرم رسیده است.  11.1کیلوگرم بود که با افازیش قابل توجه به  4.9به میزان  57مرغ در سال ه مصرف تخمسرانوی گفت:
کیلوگرم افزایش یافته است 1.06گرم به  211همچنین مصرف سرانه عسل از  . 

97و  57مقایسه آمار مصرف سرانه محصوالت دامی در کشور درسالهای   
 کیلوگرم در سال
میلیون نفر برسد ۸2شود در پایان امسال جمعیت کشور به بینی میمیلیون نفر بوده و پیش 36تعداد  1357در سال جمعیت انسانی  . 

  
97و  57مقایسه آمار واردات محصوالت دامی در سال  *  

شت قرمز در اعالم کرد: میزان واردات گو (معاون وزیر جهاد کشاورزی با استناد به آمارهای سازمان خواربار کشاورزی )فائو

کیلوگرم افزایش یافته است. به هر حال بدیهی است که با افزایش  160کیلوگرم بود که این رقم امسال به  75.6به میزان  57سال 
 337به میزان  57و نیم برابری جمعیت در کشور تقاضا برای این محصول بیشتر شده است. واردات شیر خام در سال  2حدود 

هزار تن برای مصارف صنعتی وارد شده است. البته در صنعت شیر تولید کافی است و صادرات  40حدود  هزار تن بوده که امسال
 .هم داریم

هزار تن رسیده است 7هزار تن بود که در سال جاری  1۸به میزان  57به گفته رضایی واردات تخم مرغ در سال  . 
:وی گفت اما در سال گذشته تولید شیوع آنفلوآنزا تولید کشور را کاهش دادمرغ در جهان را دارد ایران جایگاه نهم تولید تخم . 

97و  57مقایسه آمار واردات محصوالت دامی در سال   
 ارقام هزار تن

تن ثبت  475در آمارهای فائو صادرات شیرخام کشور  1357به گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در سال 
اصال نبوده و این رقم امسال به  57هزار تن رسیده است و صادرات گوشت طیور در سال  900به  79شده اما این رقم در سال  46 

تن رسیده که البته در سال  700تن بوده و این رقم امسال به  23به میزان  57مرغ در سال هزار تن ثبت شده است. صادرات تخم
 1600ایران  97حدود یک تن بوده که در سال  1357ان در سال تن ثبت شده است. صادرات عسل ایر 300هزار و  ۸گذشته رقم 

 .تن عسل به کشورهای دیگر صادر کرده است
مرغ رتبه نهم در جهان و در تولید مرغ رتبه دهم در جهان را دارد. ایران معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد ایران در تولید تخم

مرغ در کشور ما پس از ترکیه در جایگاه دوم قرار داردانه مصرف تخمبزرگترین تولید کننده مرغ در منطقه است و سر . 
  لینک خبر
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 عفرانز

 خبرنگاران جوان  – 21/11/1397تاریخ : 

 ورود خریداران خارجی زعفران در بورس کاالی ایران
های بورس کاال را باستانی گفت: با نگاه ملی به عرضه زعفران در بورس کاال، توانستیم در مدت زمان کوتاه آثار استفاده از ظرفیت

ود خریداران خارجی زعفران به بورس کاالی ایران استدر بازار داخلی و حتی جهانی مشاهده کنیم که گام بعدی، ور . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارسعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اسالمی در گفت دی گروه اقتصا 

،باشگاه خبرنگاران جوان مرجع قیمت زعفران برای کشاورزان شده است، گفت: در گذشته برای عرضه  بورس کاال با بیان اینکه  

زعفران در بورس کاالی ایران، تعیین یک محدوده کیفیتی به منظور عرضه به مانعی تبدیل شده بود که با برطرف شدن این 
شود که شفافیت آماری بورس باعث شده تا کشاورزان گرید زعفران در بورس کاال عرضه و معامله می ۴موضوع، در حال حاضر 

های زعفران مطلع شوندنیز بتوانند از قیمت . 
  شکوفایی صنعت شیشه پس از پیروزی انقالب اسالمی :بیشتر بخوانید

به بورس اتفاق مثبتی برای بخش  زعفران بیان اینکه ورود نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس شورای اسالمی با
زند، از این رو باید نسبت به رود، گفت: در مسیر بورس، شفافیت قیمت و کشف قیمت حرف اول را میکشاورزی کشور به شمار می

اط موثر تولیدکننده و مصرف ها و ارتبعرضه سایر محصوالت کشاورزی نیز در بورس کاال اقدام کنیم تا عالوه بر واقعی شدن قیمت
ها کمرنگ شودکننده، نقش دالالن نیز از بازار . 

هایی است که در سطح منطقه و جهان از نظر کیفیت و این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: زعفران جزو کاال
تا با صادراتی هدفمند و بسته بندی در سطح  شود؛ بنابراین زمان آن فرارسیدههای منحصر به فرد ایران محسوب میکمیت جزو کاال

بین المللی، حرف اول را در بازار ارزشمند زعفران جهان بزنیم که در این راستا نیاز به بازاری شفاف برای اطالع آسان خریداران 
استداخلی و خارجی از کیفیت و قیمت زعفران ایران وجود دارد که بورس کاال بهترین بستر برای تحقق این امر  . 

ها واقعی این بورس معطوف شده ها به قیمتبه گفته وی، در همین زمان کوتاه عرضه زعفران در بورس کاال در حوزه داخلی توجه
تر همین روند را در حوزه بین الملل هم پیاده سازی کنیمتر و برنامه ریزی دقیقکه باید با حمایت جدی . 

که معامالت زعفران در بورس کاال باید بین االمللی شود، گفت: با توجه به اینکه تجار نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر این
دانند باید وارد مرحله دیگر شویم که همانا بین زعفران در حال حاضر برای خرید این محصول، بورس کاال را مرجع قیمتی می

 .المللی کردن معامالت زعفران است
دامه داد: راه اندازی کامل بورس بین المللی زعفران یا به عبارتی ورود خریداران خارجی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ا

زعفران در بورس کاالی ایران، دو تا سه سال زمان نیاز دارد، اما باید تاکید کرد با عملیاتی شدن این اقدام تقریبا برای همیشه مشکل 
 .زعفران در کشور از همه لحاظ حل خواهد شد

دم تربت حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس گفت: با نگاه ملی به عرضه زعفران در بورس کاال، توانستیم در مدت زمان نماینده مر

 .کوتاه آثار این اقدام را در بازار داخلی و حتی جهانی مشاهده کنیم که گام بعدی ورود خریداران خارجی به بورس کاالی ایران است
  لینک خبر
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 شیالت
 خبرگزاری مهر  – 1۵/11/1397تاریخ : 

 سازمان شیالت متولی مرجع صدور مجوز پرورش ماهی در دریا شد
برداری پرورش ماهی در دریا را زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شرایط صدور مجوز پروانه بهرههیأت مقررات

 .تسهیل کرد
خبرگزاری مهر ارشبه گز در بیست و پنجمین نشست اعضای هیأت مقررات زدایی و  به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

 .تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، سازمان شیالت ایران متولی مرجع نهایی صدور مجوز پرورش ماهی در دریا تعیین شد
 

در حوزه فعالیت و اختیارات خود را به  هیات، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است ضوابط مربوط  ساس مصوبه اینبر ا
 .سازمان شیالت ایران اعالم کند و سازمان شیالت در صدور مجوز، مکلف به مراعات این ضوابط است

 
با اجرایی شدن این موضوع، متقاضیان بدون نیاز به مراجعه به سازمان بنادر و دریانوردی و تنها با مراجعه به سازمان شیالت، 

روز برای اخذ مجوز مذکور اقدام کنند 60توانند ظرف حداکثر می . 
 

فاتر بند )پ( در خصوص د»از این پس سازمان حج و زیارت، متولی صدور مجوز برای  در این نشست همچنین مصوب شد
به کشورهای عربستان سعودی، عراق و سوریه باشد «سفرهای زیارتی . 

 
، وزیر امور اقتصادی و «ها و احکام ورشکستگیتسهیل تبادل اطالعات مربوط به دادخواست »در پایان این نشست و در راستای 

های ورشکستگی از قوه قضائیه به العات دادخواستاندازی هر چه سریعتر سازوکار انتقال برخط اطدارایی بر ضرورت راه
های کشور، تأکید کردبانک . 

 
 

وکار از اعضای سه قوه و به ریاست وزیر امور اقتصادی و زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب گفتنی است، هیأت مقررات
رایی مستقر استدارایی تشکیل شده و دبیرخانه آن در محل معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دا . 

  لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 16/11/1397تاریخ : 

برابری قیمت طالی سرخ در بازار/خرید توافقی زعفران متوقف شد 2افزایش   
برابر رشد  2ثیر شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر بازار، میری گفت: امسال قیمت زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل تحت تا

 .داشته است
صنعت، تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار ادی باشگاه گروه اقتص 

در بازار به ثبات رسیده است، اظهار کرد: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  قیمت زعفران ، با بیان اینکهخبرنگاران جوان
هزار تومان است ۵00میلیون و  11هزار و حداکثر  ۵00میلیون و  6 . 

اقتصادی حاکم بر جامعه و کاهش قدرت خرید خانوار، خبر داد و گفت: با توجه به شرایط  بازار زعفران وی از رکود حاکم بر
کنند، درحالیکه تقاضای چندانی برای خرید در بازار وجود ندارد چرا که مصرف کنندگان به زعفران به عنوان کاالی لوکس نگاه می

رودزعفران یک داروی گیاهی به شمار می . 
ام است، بیان کرد: هم اکنون آمار جدید صادرات اعالم نشده و آخرین میری با اشاره به اینکه صادرات طبق روال عادی در حال انج

تر آمار جدید را اعالم کندرود گمرک هر چه سریعآمار مربوط به آبان ماه است که انتظار می . 
شودهای هدف صادر میدرصد طالی سرخ به بازار ۸0کنترل قاچاق زعفران در بازار/ :بیشتر بخوانید  

نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و افزود: قیمت  برابری قیمت زعفران 2افزایش  لی زعفران ازنایب رئیس شورای م
 .طالی سرخ تحت تاثیر مسائل اقتصادی و تورم همانند دیگر اقالم با نوساناتی در بازار روبرو شده است

ن روستایی متوقف شده است، بیان کرد: هم اکنون سازمان از سوی سازمان مرکزی تعاو خرید توافقی زعفران وی با اشاره به اینکه
کندهای فعلی زعفران در بازار منطقی است و به همین خاطر در بازار ورود نمیکند که قیمتمرکزی تعاون روستایی فکر می . 

های بسته بندی با میری قیمت زعفران را تابع عرضه و تقاضا در بازار دانست و گفت: در شرایط کنونی صادرکنندگان و واحد
کنندهای بازار اقدام به خریداری محصول مینرخ . 

را اهرم مناسبی برای جلوگیری از کاهش قیمت محصول برشمرد و  خرید توافقی زعفران نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان
تایی است، اقدام به خرید محصول کنند؛ آگاه تر از آنچه که مد نظر سازمان تعاون روسهای پایینافزود: اگر خریداران زعفران با نرخ

به منظور جلوگیری از زیان کشاورزان وارد عمل خواهد شد سازمان تعاون روستایی باشند که . 
  ینک خبرل
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 صادرات و واردات
 خبرگزاری فارس   – 17/11/1397تاریخ : 

مجوز واردات گوشت با ارز نیما و بدون سود بازرگانی صادر شد  گوشت مرغ  
تأمین نیازهای مصرف جامعه، واردات گوشت با ارز نیما و سود بازرگانی صفر تعیین شدبا تصویب هیأت وزیران و با هدف  .  

، در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوریه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 
روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزیع مناسبتر حجت االسالم حسن 

های وارداتی با ارز یارانه ای اقدام کندگوشت . 
هیأت وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسریع در 

نادر اقدام کندمراحل ترخیص گوشت از ب . 
 افزاش تخفیف عوارض گمرکی برای کاالهای مورد نیاز مرزنشینان*

هیأت وزیران با هدف کمک به ارتقای سطح معیشت و رفاه ساکنان مرزی و مساعدت به تثبیت جمعیت مرزنشینان در جوار مرزها 
۵0به منظور امنیت پایدار مرزی، با تخفیف  د غیرخوراکی و تخفیف صد درصدی برای درصدی حقوق ورودی برای واردات موا 

 .مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها موافقت کرد
های ذی ربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای برای کاالهای مزبور الزامی استرعایت استانداردها و ضوابط دستگاه . 

های االهای ممنوع ثبت سفارش برای مشموالن تسهیالت آیین نامهردیف ک 1339همچنین با تصویب دولت، تعدادی از اقالم فهرست 
تن، مستثنی شدند ۵00های غیر رسمی موقت مرزی و ملوانان و کارکنان شناورهای سنتی زیر ساماندهی مبادله کاال در بازارچه . 

* بط بهداشتیهای دامی به رعایت ضواتصویب آیین نامه مربوط به تعهد تولیدکنندگان دام زنده و فرآورده  
های اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مربوط به تعهد تولیدکنندگان و توزیع هیأت دولت در ادامه، یکی از آیین نامه

های دامی و خوراک دام به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی را به تصویب رساندکنندگان دام زنده، فرآورده . 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، به موجب آیین نامه مذکور، 

های با بندی، حمل و نقل و توزیع فرآوردهآوری، نگهداری، بستهآوری، جمععرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل
ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی اعالمی از سوی سازمان  منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، موظف به رعایت

 .دامپزشکی کشور هستند
* های کشور را تصویب کرددولت آیین نامه اجرایی قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب  

لوگیری از های کشور و نیز جهای کشور از طریق ایجاد ستاد ملی، هماهنگی و مدیریت تاالبدولت با هدف حفظ و احیای تاالب
های کشور با تأمین حقابه محیط زیستی آنها و اخذ جریمه از عوامل و نهادهای آلوده کننده، آیین نامه اجرایی قانون تخریب تاالب

های کشور را تصویب کردحفاظت، احیاء و مدیریت تاالب . 
های کشوربراساس آیین نامه فوق، مقرر شد "ستاد ملی، هماهنگی و مدیریت تاالب های اجرایی منظور ایجاد هماهنگی در دستگاهبه "

ها، تشکیل شودها و تضمین کارکرد پایدار تاالبربط و جلوگیری از خسارات ناشی از توسعه ناهماهنگ و ناپایدار بر تاالبذی . 
برای هرگونه بهره  ها توسط وزارت نیرو، ممنوعیت و اعمال جریمهوظایف ستاد، نحوه عملیاتی نمودن نیاز آبی محیط زیستی تاالب

ها و نحوه محاسبه خسارات وارده به آنها، از جمله مواد آیین نامه یاد شده برداری منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تاالب
 .است

های مقرر برای اجرای حسابداری تعهدیهای جاری و عمرانی و تمدید مهلتتصویب الیحه مربوط به تعهد و پرداخت هزینه  
های مقرر برای اجرای کامل های جاری و عمرانی و نیز تمدید مهلتزیران در ادامه، الیحه مربوط به تعهد و پرداخت هزینههیأت و

 .حسابداری تعهدی را به تصویب رساند
تاریخی منقول مجاز اصالح شد-آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی  

توجه به موقعیت فعلی و رونق اقتصادی در فروش آثار هنری تجسمی معاصر و به منظور جلوگیری از تداخل در وظایف دولت با 
مربوط به صدور مجوز حراج آثاری هنری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

تاریخی منقول مجاز را اصالح  –از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی گردشگری، آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت 
 .کرد

ها و مسابقات فرهنگی، هنری ها، جشنوارههای مربوط به برگزاری نمایشگاهها و فعالیتبه موجب این اصالحیه، صدور مجوز برنامه
سازی که از زمان تولید آنها بیش از صد سال  و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجمسه

 .نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار نفایس ملی نیست
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کمک به ایجاد شفافیت در روند رسیدگی به صدور مجوز فروش آثار هنری و ارتقای اقتصاد فرهنگ در کشور و معرفی بیشتر 
هویت ایرانی، از جمله اهداف اصالح آیین نامه یاد شده است فرهنگ و . 

* ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از دولتتعیین تکلیف مطالبات ارزی بانک  
ها و نظام مند کردن نحوه محاسبه های مالی بانکهیأت وزیران در ادامه جلسه، با هدف ایجاد شفافیت و ابهام زدایی از صورت

ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت، تصمیماتی را لت به شبکه بانکی، درخصوص مطالبات ارزی بانکهای ارزی دوبدهی
 .اتخاذ کرد

ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت که به موجب قوانین، مصوبات بر این اساس، سود و وجه التزام کلیه مطالبات ارزی بانک
سط سازمان برنامه و بودجه کشور، به سرفصل مطالبات ارزی بانک از دولت منتقل شده یا هیأت وزیران و یا تضمین نامه صادره تو

گرددشود، به شرح زیر محاسبه میمی : 
قراردادهای تسهیالتی تا سررسید مشمول محاسبه سود، به نرخ قرارداد مربوط بوده و بعد از سررسید با نرخ سود تسهیالت  -

ال طبق اعالم بانک مرکزی استمصوب شورای پول و اعتبار در هر س . 
برای سایر مطالبات ارزی که در قرارداد مربوط صرفاً وجه التزام درج شده است، سودی معادل نرخ وجه التزام مندرج در  -

شودقرارداد محاسبه می . 
 لینک خبر 
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 صادرات و وارد ات 
خبرنگاران جوان  – 17/11/1397تاریخ :   

 ممنوعیت صادرات مرغ و گوشت قرمز/ واردات ادامه دارد
ها به تعادل برسد واردات گوشت ادامه خواهد داشتصفایی گفت: صادرات گوشت قرمز همیشه ممنوع است و تا زمانی که قیمت . 

سخنگوی اتاق اصناف گفت: برای ایجاد سهولت در توزیع  ، مجتبی صفاییگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
ممنوع شده و اقدامات خوبی برای تخصیص ارز دولتی به  های خانوارها،صادرات مرغهای اساسی و همچنین برای تامین نیازکاال

 .واردات گوشت انجام شده است
و در  ستاد تنظیم بازار کشور کنیم در پایان امسال بازار آرامی خواهیم داشت و با تدابیری که از ناحیهپیش بینی میوی ادامه داد: 

نخواهیم داشت  ای صورت گرفته است مشکلی در باب توزیعهای زنجیرهبحث توزیع در فروشگاه . 
درصدی صادرات به عراق نسبت به سال گذشته ۵0افزایش  :بیشتر بخوانید   

ها به روند متعادل برگردد واردات گوشت همیشه ممنوع است گفت: تا زمانی که قیمت صادرات گوشت قرمز صفایی با بیان اینکه
های ذیربط ادامه خواهد داشتازجانب دستگاه . 

ان حمایت و های مختلفی متشکل از سازمان تعزیرات، سازمها گفت: کارگروهسخنگوی اتاق اصناف درباره نظارت بر توزیع کاال
ها برسد با واحد صنفی متخلف بازرسی و نظارت اتاق اصناف شکل گرفته است که اگر گزارشی در خصوص تخلفات بدست آن

شودبرخورد می . 
گیرد ادامه خواهد داشت و تشدید نیز خواهد ها قرار میهای اساسی که در ایام عید در اختیار خانواروی افزود: روند نظارت بر کاال

ها دچار مشکل نشوندتالش حوزه صنفی کشور این است که مردم در تامین و توزیع کاال شد و . 
های رسیدگی به شکایات مردم هم فعال است و اگر مردم احساس کنند در خارج از چارچوب قانونی اقدام صفایی گفت: سامانه

های نظارتی را در جریان بگذارندتوانند واحدشود، میمی . 
های بهاره در سراسر کشور به های بهاره نیز گفت: با تاکید ستاد تنظیم بازار برگزاری نمایشگاهبرگزاری نمایشگاهصفایی درباره 

های صنفی با ها گذاشته شده تا در صورت لزوم این نمایشگاه را برگزار کنند و اگر الزم نباشد واحدعهده ستاد تنظیم بازار استان

ر اختیار مردم قرار دهندفروش فوق العاده اجناس خود را د . 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان – 17/11/1397تاریخ : 

قیمت شد های وارداتی موجب کاهش مرغمرغ/ تخمدرصدی تقاضا برای خرید تخم ۴۰افت   
ها کاهش یافته استدرصدی تقاضا از سوی صنایع غذایی و قنادی ۴0تا  30طالکش گفت: هم اکنون مصرف تخم مرغ به سبب افت  . 

و کشاورزی صنعت، تجارت وگو با خبرنگارگذار در گفتفرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گروه اقتصادی  

در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  قیمت تخم مرغ ، از افتباشگاه خبرنگاران جوان
ده استتومان زیر قیمت تمام ش 700تومان بوده که این رقم یک هزار و  200هزار و  6 . 

های جوان به تولید وی با بیان اینکه شرایط تولید تخم مرغ بسیار مطلوب است، افزود: تولید تخم مرغ هر روز به سبب آنکه مرغ
رسند، مرتب در حال افزایش است که درنهایت به سبب نبود تعادل میان عرضه و تقاضا باکاهش چشمگیر قیمت روبرو هستیممی . 

درصدی تقاضا  ۴0تا  30که بازار مصرف تخم مرغ تعریفی ندارد، بیان کرد: مصرف تخم مرغ به سبب افت طالکش با اشاره به این
ها ناشی از مشکالتی که در تهیه مواد اولیه دارند، کاهش یافته است که این امر در کنار کاهش تقاضا از سوی صنایع غذایی و قنادی

قیمت دامن زده استاز سوی مصرف کنندگان برای خرید تخم مرغ بر افت  . 
 مرغداران در آستانه ورشکستگی/زیان هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ :بیشتر بخوانید

درصدی قیمت تمام شده تولید تخم مرغ به سبب  30دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: علی رغم افزایش 
تومانی در فروش هر کیلو تخم مرغ در بازار روبرو هستند 700با زیان حداقل یک هزار و نوسان نرخ نهاده ها، اما مرغداران  . 

همچنان در بازار است، بنابراین این موضوع جو  تخم مرغ وارداتی وی از توقف واردات تخم مرغ خبر داد و گفت: با وجود آنکه
ل حل شود چرا که مسئوالن قول دادند که واردات متوقف شده رود ظرف ده روز آینده مشکروانی بازار را بر هم زده که انتظار می

 .است
رود که قیمت تخم مرغ مجددا با انتظار می های دامینرخ نهاده طالکش ادامه داد: با توجه به روند کنونی عرضه و تقاضا و نوسان

 .روند کاهشی در بازار روبرو نشود
داریم، افزود: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی با صادرات  صادرات تخم مرغ ر براین مقام مسئول با بیان اینکه در شرایط فعلی اصرا

جوجه یکروزه تخم گذار و تخم مرغ تا حد معینی موافق است، اما ظاهرا مقامات باالی ممکلت این امر را قبول ندارند. هر چند که 
وده استهای بنده بخبر موثقی در این خصوص نداریم و این اظهارات تنها در حد شنیده . 

های دامی تا های دامی خبر داد و گفت: با وجود آنکه در نقل و انتقال ارز نهادهوی از مرتفع شدن بخشی از مشکالت ترخیص نهاده
 .حدی گشایش حاصل شده، اما همچنان مرغداران با مشکل مواجه هستند

شرکت پشتیبانی امور دام از ذخایر و توانایی کافی برای دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: با توجه به آنکه 
کنند که این امر به ناچار بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد خریداری می مرغداران تامین نیاز مرغداران برخوردار نیست، بنابراین

 .بر هزینه تمام شده تولید مرغداران تاثیر بسزایی دارد
در بازار آزاد به شدت باالست، تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله  های دامیقیمت نهاده مسئله کهوی در پایان با انتقاد از این 

شودتومان به مرغدار در بازار آزاد عرضه می 700هزار و ذرت یک هزار و  ۴تا  ۸00هزار و  3سویا با نرخ  . 
  لینک خبر
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 صادرات واردات 
 خبرنگاران جوان  – 1۵/11/1397تاریخ : 

غ گرم با نرخ مصوب همچنان ادامه داردهزار رأس دام زنده به کشور/ توزیع مر ۵۰ورود هفتگی   
تومان  9۸00ورناصری گفت: پشتیبانی امور دام تا زمانی که بازار مرغ به تعادل برسد، اقدام به توزیع مرغ گرم با نرخ مصوب 

کندمی . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

های میادین میوه و تره بار وجود ندارد، اظهار کرد: به غرفه عرضه گوشت و مرغ ، با اشاره به اینکه محدودیتی درخبرنگاران جوان
های میادین میوه و و گوساله تازه و منجمد وارداتی و مرغ گرم و منجمد با نرخ مصوب در غرفههم اکنون عرضه گوشت گوسفندی 

 .تره بار ادامه دارد
های میادین میوه و تره بار خبر داد و گفت: تومان در غرفه ۸00هزار و  9تن مرغ گرم با نرخ مصوب  170وی از توزیع روزانه 

تعددی از جمله واردات گوشت گوسفندی تازه به صورت روزانه از استرالیا و آسیای میانه برای تامین نیاز بازار گوشت اقدامات م
گیردانجام می . 

 .به گفته این مقام مسئول، توزیع مرغ گرم با نرخ مصوب در غرفه های میادین تا زمانی که بازار به تعادل برسد، ادامه دارد
ها و سازمان میادین عرضه با نرخ مصوب در فروشگاه مز وارداتیگوشت قر تن 1۵0تا  100ورناصری تصریح کرد: روزانه 

شود و این روند تا زمانی که بازار به تعادل برسد، ادامه داردمی . 
 محدودیتی در توزیع گوشت و مرغ وجود ندارد/ واردات تخم مرغ متوقف شد :بیشتر بخوانید

ومان اعالم کرد و افزود: قیمت سایر اقالم براساس قطعات هزار ت ۴0این مقان مسئول نرخ مصوب هر کیلو گوشت مخلوط را 
 .مختلف متفاوت است

مدیرعامل پشتیبانی امور دام درباره آخرین شرایط ورود دام زنده به کشور بیان کرد: پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار 
شودهزار راس دام وارد کشور می ۵0ن اساس هر هفته کرده است که بر ای واردات دام زنده گوشت اقدام به انعقاد قرارداد برای . 

وی در ادامه افزود: واردات هفتگی دام زنده به سبب افزایش عرضه دسترسی آسان مردم به گوشت قرمز و کاهش قیمت را به دنبال 
 .خواهد داشت

پایانی سال دارد که میزان عرضه در ایامو مرغ در نظر  تنظیم بازار گوشت قرمز به گفته ورناصری، پشتیبانی امور دام به منظور
 .را افزایش دهد

های نظارتی، نظارت خود را بر عرضه مدیرعامل پشتیبانی امور دام در پایان تصریح کرد: وزارت صمت، تعزیرات و سایر سازمان

های مصوب تشدید خواهند کرد تا از هر گونه تخلف جلوگیری شودبا قیمت . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
خبرنگاران جوان  – 15/11/1397تاریخ :   

سال گذشته/ بزرگترین صادر کننده کود ازته هستیم ۳ای در رانههای یاثبات قیمت کود  
های یارانه ای در جهت حمایت از کشاورزان یک لایر هم افزایش نیافته استرسولی گفت: امسال سومین سال است که قیمت کود . 

ورزیصنعت،تجارت و کشا به گزارش خبرنگار  عامل شرکت خدمات ، حمید رسولی مدیرگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد، با اشاره 
های کشاورزی رخ داده است، اظهار کرد: امسال با افزایش قابل توجه ثبتی در حوزه تامین و تدارک نهادهبه اینکه امسال اتفاقات م
به طور چشمگیری افزایش یافته است های کشاورزیکود های کشاورزی به ویژهبارندگی، مصرف نهاده . 

اورزی گفت: بحث تحریم و گران شدن مواد اولیه های کشهای پیش روی حوزه تامین و تدارک نهادهها و تنشوی با اشاره به چالش
ها با مشکالتی بخشی از تولیدات داخل را تحت تاثیر خود قرار داده است. در مهرماه همزمان با کشت پاییزه در فرآیند توزیع نهاده

ما خوشبختانه هم روز عرضه کود اوره را متوقف کردند ا ۴0های پتروشیمی به مدت روبرو شدیم. ضمن آنکه در تیرماه شرکت
 .اکنون این مراحل را پشت سر گذاشته و در وضعیت مطلوبی قرار داریم

درصد در  ۸۴میلیون تن معادل  2.1های کشاورزی بیش از میلیون تنی کود 2.۵این مقام مسئول ادامه داد: از برنامه تامین و تدارک 
ماهه امسال تامین و تدارک شده است 10 . 
های تامین شده از منابع داخلی هستند، درصد کود ۸0حمایتی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه عامل شرکت خدمات مدیر

های ازوته در دنیا هستیمهای ازوته صددرصد تولید داخل هستند. عالوه بر تامین نیاز داخل بزرگترین صادر کننده کودافزود: کود . 
به منظور حمایت از  ایهای یارانهقیمت کود داد و گفت: امسال سومین سالی است کهای خبر های یارانهوی از عدم افزایش قیمت کود

برداران بخش حتی یک لایر افزایش نیافته استکشاورزان و بهره . 
 90درصد برنامه در ده ماهه امسال تامین و تدارک شده است، بیان کرد: این میزان نسبت به دهه  ۸۴وی با اشاره به اینکه بیش از 

نگر رشد قابل توجهی است.پیش بینی می شود تا پایان سال کل برنامه را محقق خواهیم کردبیا . 
کنیم، افزود: مصرف کود در کشور ما کمتر از نصف متوسط های کشاورزی استقبال میرسولی با بیان اینکه از افزایش مصرف کود

ای را تجربه کرده استمصرف کود رشد کم سابقه های توسعه یافته است، امسال افزایشجهانی و یک سوم میانگین کشور . 
ماهه  10های ازوته، فسفاته و پتاسه در مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی ادامه داد: بنابر آمار و ارقام موجود، میانگین مصرف کود

درصد رشد یافته است 2۸، 90درصد و دهه  23هایی که رخ داده، نسبت به سال قبل امسال به یمن بارندگی . 
کیلوگرم اعالم کرد و گفت: این درحالی است که متوسط مصرف  60وی متوسط مصرف کود در ایران در هر هکتار را کمتر از 

دهد کیلوگرم است و این امر نشان می 200کیلوگرم و در کانادا بیش از  1۸0های توسعه یافته مثل چین و آمریکا بیش از کود کشور
های مصرف جهانی داریمفاصله قابل توجهی با استاندارد . 

درصد فسفاته، حدود  70رسولی با اشاره به اینکه از حیث تنوع مصرف کود به وضعیت مساعدی دست یافته ایم، افزود: امسال حدود 
درصد ازته مصرف شده است و باید تنوع بیشتری در سبد مصرفی بهره برداران ایجاد شود 10درصد پتاسه و حدود  20 . 

ها خبر داد و گفت: هم اکنون علی رغم تمامی های کشاورزی در انبارهزارتن کود 22۵از ذخیره استراتژیک بیش از این مقام مسئول 
درصد برنامه تامین و تدارک از  100های ناشی از تحریم شرایط مساعدی در این زمینه داریم، چرا که ها و چالشمحدودیت

این زمینه نداشته ایمهای بین المللی صورت گرفته و تاخیری در بازار . 
هزارتن  ۴0وی ادامه داد: هم اکنون دو محموله کود از اروپا و آسیای جنوب شرقی در حال ورود به کشور است که هر کشتی حدود 

شودبوده و پتاسه از مقصد بالروس و فسفاته از مقصد چین وارد می . 
خیر بی سابقه بوده است، اظهار کرد: سال گذشته تا پایان سال یک سال ا 12رسولی با بیان اینکه تحویل کود اوره به کشاورزان در 

گذشته   هزارتن 230هزارتن کود اوره از شرکت پتروشیمی تحویل گرفتیم که امروز این رقم از مرز یک میلیون و  21۴میلیون و 
ا ذخیره قابل توجهی وارد سال آینده شویم هزارتن کود اوره را برنامه ریزی کرده ایم تا ب 600است و برای دو ماه پایانی امسال حمل 

 .و کشت بهاره را آغاز کنیم
میلیون تن از این میزان را در داخل مصرف کنیم،  2میلیون تن اعالم کرد و افزود: اگر  6این مقام مسئول، تولید کود اوره کشور را 

توانیم دو سوم این میزان را صادر کنیممی . 
شود که های کشاورزی بیان کرد: اگرچه برخی اوقات مطرح میباره آخرین وضع بازارکودمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی در

های طوالنی برای خواهد تا دوبرابر گران شود، از این رو این مسئله موجب شده است تا صفیابد و حتی میقیمت کود افزایش می
ای افزایشی نداشته است و برای سال آینده در همان یارانه خرید کود از سوی کشاورزان ایجاد شود، اما طی سه سال اخیر قیمت کود

شودزمان تصمیم گیری می . 
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پرونده  26های شرکت خدمات حمایتی تولید و عرضه می شود که های تقلبی در کیسهوی در ادامه افزود: امسال شاهد بودیم که کود
مان تعزیرات حکومتی داشتیم، در نقاط مختلف با موارد تقلب های خوبی که با سازدر این زمینه تشکیل شد، ضمن آنکه با هماهنگی

های مناسبی صورت گرفته استبرخورد . 
های رسولی با اشاره به اینکه چین بزرگترین تولیدکننده کود در جهان است، اظهار کرد: چین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کود

است، از این رو بازرگانان باید توجه کنند که از منابع معتبر این اقالم را کشاورزی و صادرکننده به اروپای غربی، آمریکا و کاناد
های دقیق و کند و وقتی با مشخصههای مختلف تولید میخریداری کنند چرا که چین کشوری است که محصوالت خود را در گرید

و در سطح استاندارد جهانی برای کشاورزان تامین کنیمهای با کیفیت توانیم کودهای جهانی آن را مطالبه کنیم، میمطابق با استاندارد . 
به گفته این مقام مسئول، هم اکنون بازرسان بین المللی شرکت خدمات حمایتی از مرحله تولید تا بارگیری در گمرک، ورود به کشتی 

نان از کیفیت محصول اجازه های متعدد و اطمیکنند و پس از بازرسیمرحله نمونه برداری و آزمایش می ۴و تخلیه در بنادر، 
دهندترخیص می . 

مطرح نشده است  وی افزود: در ارتباط با کود موضوع قابل توجهی . 
سال گذشته تا کنون محقق نشده است 11واگذاری شرکت خدمات حمایتی از    

شرکت خدمات  ،۸۵مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی در خصوص واگذاری شرکت خدمات حمایتی بیان کرد: براساس قانون سال 
 .حمایتی باید خصوصی سازی شود و در این زمینه نگرانی وجود ندارد، اما باید به اهلش واگذار شود و الزامات آن دیده شود

ای نیست که دولت بخواهد نسبت به آن بی تفاوت باشد چرا که تامین های کشاورزی وظیفهبه گفته وی، وظیفه تامین و تدارک کود
، امنیت غذایی کشور را در بر داردهای کشاورزینهاده . 

سال است که واگذاری شرکت خدمات حمایتی به دالیل مختلفی محقق نشده است، اظهار کرد: هر  11رسولی با اشاره به اینکه حدود 
کنیم تا این اتفاق به بهترین نحو بیفتدزمان که خصوصی سازی انجام شود، آمادگی کامل وجود دارد و ما هم کمک می . 

های ای راجع به تامین و تدارک کود نداریم، بیان کرد: با توجه به آنکه طبق برنامه ریزین مقام مسئول با اشاره به اینکه دغدغهای
ها به موقع وارد شده اند از این رو جای هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود نداردصورت گرفته، تمام کشتی . 

هزارتن است، افزود: با توجه به آنکه تا کشت بهاره زمان زیادی  200وی با اشاره به اینکه خطر قرمز ما برای ذخایر کود باالی 
ها داشته باشیمهزارتن افزایش خواهیم داد تا بتوانیم مصرف مناسبی از کود در استان 300باقی نمانده است، میزان ذخایر خود را تا  . 

هزارتن کود در بنادر است که بخشی از آن مصرف شده و  130مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی در پایان تصریح کرد: هم اکنون 

رودها میبخشی برای ذخیره به انبار . 
 لینک خبر
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 صادرات و واردات 

 خبرنگاران جوان  – 15/11/1397تاریخ : 

 واردات گوشت تا متعادل شدن قیمت ها ادامه دارد
شدن قیمت ها، هیچگونه محدودیتی برای واردات گوشت به کشور با رعایت مقررات و موازین بهداشتی حجتی گفت: تا زمان متعادل 

 .وجود ندارد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی  وزیر 
تا زمان  نشست با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:جهاد کشاورزی در 

متعادل شدن قیمت ها، هیچگونه محدودیتی برای واردات گوشت به کشور با رعایت مقررات و موازین بهداشتی 
 .وجود ندارد

قیمت  شرقی کشور، افزایشهای غربی و حجتی ادامه داد: با توجه به نوسانات ارزی و قاچاق دام زنده از مرز
درصدی حجم واردات امیدواریم قیمت این کاال به  2۴اتفاق افتاد که با تدابیر اندیشیده شده و افزایش  گوشت قرمز

 .تعادل برسد
وی افزود: در حال حاضر گوشت وارداتی با نرخ تنظیم بازاری به صورت هدفمند در حال توزیع است و این 

 .روند ادامه خواهد یافت
میلیارد دالر عنوان کرد و گفت:برای این میزان  ۸0زیر جهاد کشاورزی، ارزش تولید غذا در کشور را ساالنه و

میلیارد دالر نیز صادرات داریم 6های کشاورزی وارد کشور شده و حدود میلیارد دالر نهاده 10تولید، ساالنه  . 
 10اهبردی در بخش کشاورزی گفت: طرح های هشت گانه افزایش تولید محصوالت رحجتی با اشاره به طرح

درصدی در تولید روغن را در دستور کار داریم 70ساله خوداتکایی  . 
برابر افزایش یافته است 6وی ادامه داد: در سه سال اخیر تولید کلزا در کشور  . 

رسیدن به های اخیر را افزایش تولید شکر و های بخش کشاورزی در سالوزیر جهاد کشاورزی یکی از دستاورد
 .آستانه خودکفایی در این محصول عنوان کرد

های های قزاقستان، روسیه و آذربایجان قراردادهزار هکتار در کشور 3۵0حجتی تصریح کرد: تاکنون در سطح 
 .بلندمدت برای کشت فراسرزمینی منعقد شده است

فته شوددر توزیع کاالهای اساسی باید منافع تولیدکننده و مصرف کننده در نظر گر  
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، هدف از برگزاری   در این نشست،

تر محصوالت اساسی غذایی کشور عنوان کرد و گفت: این جلسه را ایجاد همکاری برای تامین و توزیع مناسب

مصرف کننده به صورت توامان توجه داشت های اساسی باید منافع تولیدکننده ودر مدیریت تامین و توزیع کاال . 
های اطالعاتی و الکترونیکی در توزیع محصوالت محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: استفاده از سامانه

ها خواهد شداساسی موجب افزایش نظارت و کاهش هزینه . 
به طور  رزیوزارت جهاد کشاو همچنین در این نشست، سایر اعضای کمیسیون کشاورزی و مدیران ارشد

های خود را در ارتباط با تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و غذایی ارائه کردندجداگانه دیدگاه . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
خبرگزاری فارس  – 16/11/1397تاریخ :   

فرنگی، دام و مواد پتروشیمی دالیل افزایش قاچاق به عراق/ صادرات قاچاق مرغ، گوجه  
سپاری ارزی صادرات قاچاق به عراق را افزایش داده ها و موضوع پیماندبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه ممنوعیت

شودبه صورت قاچاق به عراق صادر میفرنگی، دام و مواد پتروشیمی است، گفت: در حال حاضر مرغ، گوجه .  
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در دو ماه گذشته روند صادرات کاالی قاچاق از سید حمید حسینی در گفت

تشدید شده است  به عراق  ایران .  
ت قاچاق به عراق بوده استهای صادراتی عامل اصلی افزایش صادرادبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق افزود: ممنوعیت .  

به  وی با اشاره به ممنوعیت صادرات مرغ، ماهی، گوجه فرنگی به عراق گفت: در حال حاضر صادرات مرغ از سوی ایران
ممنوع است، ضمن اینکه صادرات مرغ ایران به عراق هم توسط عراق به دلیل مباحث آنفلوانزای مرغی ممنوع شده است،   عراق

شودبه صورت قاچاق به عراق صادر می  ها مرغ ایرانممنوعیتاما علیرغم این  .  
حسینی بیان داشت: گوجه فرنگی و ماهی هم از جمله محصوالت غذایی است که به دلیل ممنوعیت صادرات به عراق به صورت 

شودقاچاق به عراق صادر می .  
له عوامل تاثیرگذار بر افزایش صادرات از جم  وی با اشاره به صادرات قاچاق کاالهای پتروشیمی به عراق گفت:

سپاری ارزی بوده استهای صادراتی و همچنین بحث پیمانممنوعیت  قاچاق .  
 ترانزیت دام به عراق آزاد شود *

ایم که ترانزیت دام به عراق آزاد شود،حسینی با اشاره به قاچاق دام ایران به عراق اظهار داشت: بارها از دامپزشکی خواسته  
دامپزشکی کشور با ممانعت از این کار باعث شده که دام ایران به عراق قاچاق شوداما   .  

توانند گوشت مورد نیاز خود را از محل وی اظهار داشت: اگر ترانزیت دام به عراق آزاد شود، متقاضیان گوشت از عراق می
شودایران به عراق هم متوقف می  واردات دام ترانزیت به ایران تامین کنند و بدین ترتیب صادرات قاچاق دام  

 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان  – 20/11/1397تاریخ : 

های آردچکانی گندم در کارخانهها همچنان ادامه دارد/ توزیع قطرهکمبود آرد در نانوایی  
کرمی گفت: با توجه به آنکه سامانه جامع آرد و نان به تازگی راه اندازی شده است، همچنان نانوایی ها با مشکل کمبود آرد روبرو 

 .هستند
صنعت،تجارت و کشاورزی و گو با خبرنگارمحمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفت  گروه  

به  ، با اشاره به اینکه مشکل کمبود آرد در نانوایی ها همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: با توجهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
آرد روبرو هستند چرا که همانند   به تازگی راه اندازی شده است، همچنان نانوایی ها با مشکل کمبود سامانه جامع آرد و نان آنکه

 .گذشته امکان خرید آرد با کیفیت از کارخانه ها وجود ندارد
د سازی قرار می دهد که این امر موجب شده وی افزود: هم اکنون بازرگانی دولتی قطره چکانی گندم را در اختیار کارخانه های آر

 .است تا نتوانیم آرد مورد نیاز را تامین کنیم
در   با وجود آنکه  کرمی با بیان اینکه در شرایط کنونی امکان انتخاب آرد از کارخانه های منتخب آرد سازی وجود ندارد، گفت:

ارخانه های آرد سازی وجود داشت، اما در شرایط کنونی این همزمان با آزادسازی نرخ نان، امکان خرید آرد از هر ک 93 سال
مرتفع شد نانوایی امکان وجود ندارد که انتظار می رود در روزهای آتی مشکل کمبود آرد در واحدهای . 

کشور اول دنیا از نظر تکنولوژی آرد است 10هزار تن آرد به عراق/ ایران جزو  ۵00صادرات  :بیشتر بخوانید  
مسئول ادامه داد: با وجود آنکه بازرگانی دولتی با راه اندازی سامانه جامع آرد و نان در سراسر کشور در نظر دارد که از ین مقام ا

سودجویی احتمالی جلوگیری کند، اما بروز برخی اشکاالت در این سامانه موجب شده است که سهمیه آرد برخی نانوایی ها به طور 
و انتظار می رود مشکل سامانه هر چه سریع تر مرتفع شودکامل حذف یا کاهش یابد از اینر . 

تا پایان سال خبر داد و گفت: با توجه به آنکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده است، از این  قیمت نان وی از منتفی بودن افزایش
 .رو قیمت نان گران نخواهد شد تا هزینه های دستمزد و بیمه برای سال آینده مشخص شود

رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدها به نقطه سر به سر رسیدند، بیان کرد: هم 
اکنون هزینه بسیاری از واحدهای نانوایی با درآمدشان به نقطه سر به سر رسیده است، حال باید منتظر ماند و دید که قیمت دستمزد، 

اعالم کنیم ستاد تنظیم بازار های سربار برای سال آینده چقدر افزایش می یابد تا براساس آن پیشنهاد خود را بهبیمه و سایر هزینه  . 
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان  – 21/11/1397تاریخ : 

 تشکیل اتحادیه ملی گیاهان دارویی با هدف توسعه صادرات
شیرزاد گفت: چشم انداز سازمان تعاون روستایی ایران تشکیل اتحادیه ملی گیاهان دارویی با هدف اثر گذاری در فرآوری و توسعه 

 .صادرات این محصول راهبردی است
، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، با توجه به جایگاه و نقش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

برگزاری جلسات متعدد در شبکه تعاونی ها و اتحادیه های روستایی و کشاورزی ، پس از  گیاهان دارویی زنجیره تأمین محصوالت
و تعامل با مدیران و فعاالن این حوزه در زیر بخش ها ، معاونت ها و سازمان های مرتبط تخصصی ، تشکیل تعاونی های مرتبط به 
ویژه راه اندازی اتحادیه ملی کشاورزی تخصصی محصولی گیاهان دارویی را در دستور کار خود قرار داد و با پیگیری های انجام 

سه هیأت مؤسس اتحادیه مذکور در بهمن ماه با دعوت از نمایندگان شرکت ها و اتحادیه های ملی واستانی فعال در حوزه شده، جل
سازمان مرکزی تعاون  کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی و همچنین معاونت های تخصصی وزارت متبوع، در محل

برگزار شد روستایی . 
کزی تعاون روستایی در این جلسه اظهار کردحسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مر  جایگاه و نقش گیاهان داروییبه عنوان مولد  :

ارزش افزوده اقتصادی بخش کشاورزی و همچنین با توجه به توان رقابت این محصول در بازارهای جهانی و صادرات فرآورده های 
محصوالت و خدمات در این حوزه از اهمیت بسزایی  صادراتگیاهی و ...، ساماندهی تولید، توزیع، فرآوری، تجاری سازی، بازار و

 .برخوردار است
میلیارد دالر بوده که طبق پیش بینی انجام شده توسعه تجارت  107وی افزود: هم اکنون میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از 

صادرات  خواهد کرد و به همین منظور ارزشمیلیارد دالر افزایش پیدا  ۴۵0به بیش از  202۵گیاهان دارویی این رقم تا سال 
میلیون دالر از سهم صادرات را با مقصد  ۴2میلیون دالر و ریشه شیرین بیان به میزان  32۵به میزان  1396در سال  زعفران

درصد است ۵/1۵کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده و گیاهان دارویی یک صنعت نوظهور با رشد ساالنه متوسط  . 
بخوانیدبیشتر   حمایت سازمان تعاون روستایی از فعاالن صنعت گیاهان دارویی کشور :

شیرزاد از ویژگی های شاخص گیاهان دارویی در حوزه مرتعی به ارگانیک بودن محصوالت، ارزش محصولی و کیفی گیاهان 
ین معیشت جوامع محلی، توسعه دارویی در عرصه های آبی و خاکی، جلوگیری از برداشت بی رویه، کمک به حفظ آب و خاک، تأم

 .پایدار محیط زیست، افزایش پوشش گیاهی، کاهش روان آبها و فرسایش و... اشاره کرد
در کشور، گفت: برنامه ساماندهی، اولویت بندی، تولیدکنندگان  گیاهان دارویی این مقام مسئول با توجه به اهمیت و جایگاه محصوالت

عنوان یکی از برنامه های اصلی سند ملی گیاهان دارویی در سالهای اخیر مطرح است و به همین و بهره برداران گیاهان دارویی به 
منظور با برنامه ریزی در خصوص همکاری های بین بخشی با معاونت امور باغبانی )مجری طرح ملی گیاهان دارویی(، تفاهم نامه 

زی زمینه های سازماندهی و تشکیل تعاونی های گیاهان همکاری های مشترک منعقد و پس از آن طی جلسات متعدد، فراهم سا
 .دارویی، بعنوان اولویت های تفاهم نامه در دستور کار سازمان قرار گرفت

تعاونی و دو اتحادیه استانی در  30معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با اقدامات انجام شده در وضعیت کنونی نزدیک به تعداد 
ا ترویج کشاورزی قراردادی، هماهنگی و همکاری زیر بخش های تخصصی در استان های کشور سازماندهی ب گیاهان دارویی حوزه

با هدف اثر گذاری در فرآوری و  اتحادیه ملی گیاهان دارویی و تشکیل شده است و چشم انداز سازمان تعاون روستایی ایران تشکیل
است توسعه صادرات این محصول راهبردی واشتغالزایی . 

تصریح کرد: اولین گام در تحقق برنامه، جمع آوری اطالعات و شناسایی ظرفیت های تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش وی 
سازمان در حوزه تولید، فرآوری، بسته بندی، بازرگانی و صادرات گیاهان دارویی بود که این امر در قالب گزارش های مربوط از 

 .استان ها اخذ شده است
شرکت تعاونی از مجموع شرکت  209اعالم کرد: در حال حاضر تعداد   استان کشور 21آمار جمع آوری شده ازشیرزاد براساس  

 37درصد(، 37تعاونی روستایی )معادل  77درصد(، ۴0تعاونی تولید )معادل  ۸3های تحت پوشش شبکه تعاونی ها، به تفکیک 
درصد( در زمینه تولید، جمع آوری و بازاریابی 6تعاونی روستایی زنان )معادل  12درصد( و 17تعاونی کشاورزی )معادل 

 .محصوالت گیاهان دارویی در سطح کشور فعال هستند
نفر تولیدکننده و بهره بردار در سطح شبکه تعاونی های کشور، در حوزهکشت گیاهان  ۸۸0هزار 102وی افزود: همچنین تعداد 

کیلوگرم و از این  ۴67هزار  71۵میلیون و  17هکتار فعال بوده که تولید سالیانه آن به میزان  1۴1هزار و  ۵0در سطح  دارویی
کیلوگرم به صورت مستقیم و یا جمع آوری شده توسط اعضاء این تعاونی ها تولید می شود و در  ۴27هزار 903میلیون و ۴میزان، 
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ح زیر کشت، به محصول زعفران اختصاص دارد و استان درصد از مجموع سط 69بین محصوالت متنوع گیاهان دارویی حدود 
درصد سطح زیر کشت  1۸درصد از سطح کشت، باالترین رتبه را داراست. همچنین محصول گل محمدی با  97خراسان رضوی با 

 .بعد از زعفران در رتبه دوم قرار دارد
درصد کل تعاونی ها بصورت 30عاونی معادل ت ۴7معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تعداد 

تعاونی  9تعاونی تولید،  1۵تعاونی کشاورزی،  21مستقیم در امر تولید و جمع آوری این محصوالت اقدام می کنند که به ترتیب 
نی ها در تولید تعاونی روستایی، حدود شش درصد از تولید کنندگان و بهره برداران گیاهان دارویی در شبکه تعاو 2روستایی زنان و 

درصد  72مستقیم نقش دارند که در مجموع حدود بیست درصد از سطح زیر کشت کل را به خود اختصاص می دهند. از این تعداد، 
 .آنها در تعاونی های کشاورزی فعال هستند

ولید اسانس ها و مواد موثر شیرزاد در ادامه افزود: برای خلق ارزش بیشتر باید از چمبره عرقیات و صادرات آن خارج شویم و به ت
پایه بپردازیم چرا که مشکل ما عدم تطابق محصوالت تولیدی داخل با نیاز بازار جهانی است و باید توجه کرد که باقیمانده سموم 

ویی و تامین مالی گیاهان دار مکانیزاسیون صنعت گیاهان دارویی را آزار می دهد بنابراین کیفیت مهمترین مسئله است و متاسفانه
 .بدوی و عقب افتاده است

به گفته وی، تدوین قواعد، استانداردهای ملی، برند سازی، اتصال با نهادهای تجاری بزرگ کشاورزی قراردادی، تقویت خرده 
 .بازارها، کشف بازارهای جدید، تدوین استانداردهای صادراتی و تاسیس آزمایشگاه های مادر و آکرودیته بسیار حائز اهمیت هستند

تدوین استانداردهای   دیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور با تاکید بر اهمیت تدوین استاندارد تولید کشت اظهار کرد: ما نیازمندم
اجباری پیشا کشت و پساکشت گیاهان دارویی هستیم چراکه نظام بهره برداری گیاهان دارویی ساختاری کهنه دارد و به همین علت به 

قرار نمی گیردسادگی در زنجیره ها  . 
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: تشکیل اتحادیه ملی کشاورزی تخصصی محصولی گیاهان دارویی با هدف اثرگذاری در تأمین 

و توزیع نهاده ها ، حمایت از تولید و تولید کننده، مهندسی کشت، تأمین زنجیره ارزش، ارتقاء تولید و فرآوری از طریق سرمایه 
است و عالوه بر این   یربنایی، تثبیت و نرخ گذاری محصوالت، توسعه صادرات و... مورد پیگیری و اقدام قرار گرفتهگذاری های ز

با تشکیل این اتحادیه پیش بینی می شود اهدافی نظیر راهبری واشتغالزایی، حضور در ساختارهای بورس، برند و تجاری سازی، راه 
وضعیت تولید و بهره برداری و نیز شناسایی گونه های موجود، تقویت صنوف تخصصی و اندازی سامانه های اطالعات مربوط به 

 .تعامل با شرکت های دانش بنیان و مؤسسات تحقیقاتی نیز محقق خواهد شد
که در بهمن ماه در محل سازمان مرکزی تعاون  گیاهان دارویی در جلسه هیئت موسسه اتحادیه ملی کشاورزی تخصصی محصولی

برگزار شد، برنامه ها و اقدامات انجام شده توسط مجری طرح ملی گیاهان دارویی، دفتر بهره برداری محصوالت فرعی روستایی 
مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون 

کشاورزی، تولید روستایی، باغداران و نمایندگان منتخب اتحادیه های استانی و  روستایی، مدیران عامل اتحادیه های ملی روستایی و
شرکتهای تعاونی مرتبط با تولید، صادرات و ... گیاهان دارویی برای نمایندگان منتخب شرکت ها و اتحادیه های ملی، استانی و 

 .شهرستانی شرکت کننده ارائه شد
ادیه های فعال در زمینه گیاهان دارویی به عنوان متقاضیان عضویت در اتحادیه در شرف در این جلسه، نمایندگان تعاونی ها و اتح

و اتحادیه های سراسری حضور داشته که  وزارت جهاد کشاورزی تاسیس گیاهان دارویی و معاونت های تخصصی ذیربط در
برپایی مجمع عمومی که مورد تصمیم  بررسی اهداف و حدود عملیات، تعیین ارزش هر سهم ، بررسی اساسنامه و زمان و نحوه

 .گیری قرار گرفت
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 گوشت قرمز

 خبرگزاری فارس  – 19/11/1397تاریخ : 

بهمن  22اضافه شدن یک فروشگاه اینترنتی به توزیع کنندگان گوشت تنظیم بازار/آغاز توزیع از   
شود و هر بسته شامل بهمن آغاز می 22سهمیه گوشت از شرکت پشتیبانی امور دام دریافت کردیم و توزیع گوشت تنظیم بازاری از 

عرضه خواهد شدهزار تومان  160تا  130گوشت و مرغ منجمد است که به قیمت  .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی چند ماه گذشته توزیع گوشت تنظیم بازاری بامشکالتی مواجه بوده و نه تنها 

های طوالنی که برای گرفتن یکی دو کیلو گوشت ایجاد شد موجب نارضایتی قیمت گوشت را در بازار تنظیم نکرد بلکه به دلیل صف
 .بین مردم شد

برای توزیع گوشت قرمز تنظیم   سامانه اینترنتی 3  وز گذشته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران اعالم کرد، ازر
گیریم تا مردم دیگر در صف گوشت نایستند و با این روش مردم پس از تقاضای خود در سامانه اینترنتی، بازاری کمک می

شودود. به گفته این مقام مسئول ثبت نام در سامانه با کدملی و کدپستی هر فرد انجام میشدرب منزل آنها تحویل داده می  گوشت . 
را معرفی کرد و گفت: همکاری با این سامانه اینترنتی « به روز رسان»روز گذشته مدیرعامل استان تهران سامانه توزیع اینترنتی 

نه دیگر هم طی روزهای دیگر اعالم کندساما 2و قرار شد   برای توزیع گوشت تنظیم بازاری آغاز شده . 
امروز مدیر سامانه اینترنتی یخچال در تماس با خبرگزاری فارس اعالم کرد که این سامانه اینترنتی هم ثبت نام خودرا آغاز کرده 

بهمن ماه بین مردم توزیع شود 22است و قرار است گوشت تنظیم بازاری به صورت اینترنتی از  . 
برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، و همچنین به مناسبت  محمد تهرانی گفت:

شودبهمن آغاز می 22پیروزی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی توزیع گوشت از  . 
هزار تومان  160تا  130قطعه گوشت مرغ است که در حدود قیمت  3قطعه گوشت منجمد و  2وی گفت: هر بسته توزیع 

شد  خواهد . 
هزار تومان است و این قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار  29سامانه اینترنتی یخچال قیمت هر کیلو گوشت منجمد برزیلی  به گفته مدیر

 .است
هزار  3به  وی گفت: این سامانه سهمیه گوشت را از شرکت پشتیبانی امور دام دریافت کرده و قرار است تنها این سامانه روزانه

 .متقاضی گوشت تنظیم بازاری توزیع کند.ثبت نام در این سامانه آغاز شده است

 
 لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرنگاران جوان  – 15/11/1397تاریخ : 

هاجزئیات تقلب در بازار فروش گوشت قرمز از سوی برخی از قصابی  
ای مواجه شده و همین امر، فعالیت برخی از متقلبان فرصت طلب را تشدید انی کم سابقهگوشت قرمز از نمونه اقالمی است که با گر

 .کرده است
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، در اکثر قریب به اتفاق مواقع، بازار تقلب جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

کندپیدا می  های دیگر نمودتر از اقالم و کاالدر خصوص محصوالت گران قیمت، داغ . 
پیش از این، بارها در ارتباط با اقدامات متقلبانه برخی از فعاالن حوزه فروش و عرضه مرغ مواردی به گوش رسیده است، اقداماتی 

تر شدن وزن آن و یا دستکاری ترازو و... اما اخیرا اخباری مبنی بر تقلب در بازار ها برای سنگینبه مرغهمچون آب بستن 
رسد. همین گزارش ها تامل برانگیز ما ها و توزیع کنندگان این محصول به گوش میاز سوی برخی از قصابی گوشت قرمز فروش

های توزیع کننده گوشت قرمز )قصابی ها(، در خصوص برخی از از واحد را بر آن داشت تا با حضور میدانی و مراجعه به برخی
 .اقدامات سودجویانه افراد فرصت طلب در حوزه اشاره شده، کسب اطالع کنیم

پیش از این در قالب گزارشی تفصیلی، علل و عوامل موثر در افزایش قیمت گوشت قرمز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما در 
واکاوی قرار گیرد  شود بصورتی دقیق، اقدامات متقلبانه برخی از توزیع کنندگان گوشت قرمز موردتالش میذیل این گزارش  . 

به تمام قصابان و فعاالن عرضه و توزیع گوشت قرمز نیست و  الزم به ذکر است طرح این گزارش به معنای تعمیم اقدامات متقلبانه
که دراین عرصه مشغول به فعالیت هستندهای سالمی در واقع کم نیستند افراد و گروه . 

تر کردن وزن گوشت با استفاده از نوشابهسنگین  
، در تشریح اقدامات صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو بادر گفت احمد طاهریان، یکی از فعاالن عرصه توزیع گوشت قرمز

های رایج افراد سودجو در این حوزه، به دستکاری برای کسب سود هر چه بیشتر اظهار کرد: یکی از شیوه قصابان از متقلبانه برخی
های سرزده از ها در بازدیدهای متولی و بررسی و کنترل ترازوگردد که البته این روش به دلیل تشدید نظارت دستگاهترازو باز می

مراه شده، اما هنوز به صفر نرسیده است. سوء استفاده کنندگان با اتکای به این شیوه، گوشت ها، با کاهش هر چه بیشتری هقصابی
کنندکمتری را به متقاضیان و خریداران عرضه می . 

پذیردتر کردن وزن گوشت با استفاده از نوشابه انجام میهای متقلبانه قصابان سودجو برای سنگینوی افزود: یکی دیگر از شیوه . 
در تشریح این اقدام متقلبانه گفت: متاسفانه برخی افراد فرصت طلب با قرار دادن و به تعبیر دیگر خواباندن گوشت در  طاهریان
تر از میزان حقیقی آن نشان دهندکنند وزن گوشت را سنگینهای سیاه، تالش مینوشابه . 

کند و پس از گذشت چندین ساعت، نوشابه همچون خونابه وی افزود :گوشتی که در نوشابه خوابانده شده، نوشابه را به شدت جذب می
شود و با توجه به بی بو بودن نوشابه، تشخیص چنین گوشت هایی، نه تنها سخت بلکه ناممکن خواهد ها و بافت گوشت میجذب الیه

 .بود
ای پذیرد به گونهز رنگ غذا انجام میهای متقلبانه در بازار مذکور با استفاده ااین قصاب بیان کرد: شایع است که یکی دیگر از روش

گیرد و متقاضی یا مشتری با مشاهده آن گمان های بی کیفیت پس از آغشته و امتزاج با رنگ غذا، شمایل خاصی به خود میکه گوشت
کند که گوشت مذکور از کیفیت باالیی برخوردار استمی . 

ها با خرد کردن آن به اصطالح، گیرد که برخی قصابید استفاده قرار میهایی موروی افزود: استفاده از این شیوه، عمدتا در گوشت
کنند و بعضا با استفاده از ادویه و محصول مورد نظر خود را تحت عنوان گوشت کبابی و بصورت آماده و پیش از طبخ، عرضه می

ن موضوع به معنای تقلبی بودن تمامی رسانند که البته طرح ایهایی خاص آن را به فروش میهایی خاص، با اطالق ناماسانس
های کبابی آماده پیش از طبخ به مشتری نیست، اما هستند افراد فرصت طلبی که در پوشش فروش چنین محصوالتی، با گوشت

اندیشندهای تقلبِی اینچنینی، صرفا به کسب سود و منافع شخصی خویش میعرضه گوشت . 
های چرخ کردهسهولت تقلب در گوشت  

های متقلبانه برخی از قصابان سودجو، گفت: عرضه گوشت نامرغوب بصورت چرخ کرده یکی از ن در تشریح روشطاهریا
رودهای فروش گوشت نامرغوب به شمار میترین روشترین و شایعرایج . 

ها وسفند که از آنهایی از گوشت گوساله و گوی افزود: متاسفانه افراد سودجو، با چرخ و مخلوط کردن سنگدان مرغ و حتی قسمت
کنند که متاسفانه، اساسا حجم قابل توجهی از آن ای عرضه میشود، به مشتریان گوشت چرخ کردهتحت عنوان آشغال گوشت یاد می

 .در قالب گوشت گوسفند یا گوساله قابل تعریف نیست
ش قیمت قابل توجهی همراه شده است، اما نرخ های اخیر با افزایگفت: اگرچه سنگدان مرغ نیز در ماه  این توزیع کننده گوشت قرمز

 .آن قابل مقایسه با گوشت خالص و یا حتی گوشتی که چربی آن فراتر از حد معمول است، نیست
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ورزند، اما به درستی به این واقعیت وی افزود: در برخی از مناطق فقیر نشین، قصابی ها، به عرضه سنگدان چرخ کرده مبادرت می
تر آن، مشتریان خاص به خود کنند و البته محصول مذکور، به دلیل قیمت پاییننظر، سنگدان مرغ است اذعان می که چرخ کرده مورد

کنند که قطعا این اقدام برخالف شرع را نیز دارد، اما برخی این محصول را تحت عنوان گوشت چرخ کرده خالص عرضه می
 .اخالق، انسانیت و شرافت و سالمت کسب و کار است

های چرخ کرده های چرخ کرده تقلبی در محصوالت بسته بندی شده بیشتر است و متاسفانه گاهی گوشتریان گفت: عرضه گوشتطاه
های چشم نواز و جذاب به ناخالص و مخلوط شده با اقالم اشاره شده )سنگدان، چربی زیاد، آشغال گوشت و ...( و در بسته بندی

یان و خریداران در انتخاب این محصوالت دقت نظر الزم را لحاظ کنند. در وهله نخست از باید متقاضشوند و میمشتری عرضه می
ها به اثبات رسیده به خرید گوشت چرخ کرده مورد نیاز خویش ها و مراکز عرضه مجاز که سالمت و شرافت کاری آنقصابی

تر بودن تقلب ل، توجه کنند، زیرا علی رغم شایعنام شرکت تولید کننده چاپ شده بر روی سلفون محصو  مبادرت ورزند و سپس به
کنند ها در اولویت قرار دارد و تالش میهایی که سالمت کاری برای آنکرده بسته بندی شده، کم نیستند، شرکت های چرخگوشت در

روانه بازار کنند  محصوالتی با کیفیت، مرغوب و سالم . 
دهد، ها به مراتب بیشتر رخ میهای چرخ کرده در مقایسه با دیگر گوشتگوشتوی افزود: با توجه به این واقعیت که تقلب در 

خواهند که آن را در مقابل ورزند و سپس از قصاب میای گوشت مبادرت میمتقاضیان و مشتریان ابتدا به ساکن به خرید تکه
هایی نیز تقلب و تخلف عرضه چنین گوشتهای سوءاستفاده گر، در فروش و دیدگانشان چرخ کند، اما متاسفانه برخی از قصابی

کنندمی . 
های نامرغوب در دستگاه طاهریان در تشریح این شیوه از تقلب گفت: برخی از قصابان فرصت طلب با قرار دادن چربی و گوشت

، اما در دهندهای گوشت خریداری شده از سوی متقاضی را در دستگاه قرار میچرخ گوشت پیش از حضور و مراجعه مشتری، تکه
آید، گوشت چرخ کرده نامرغوب است و گوشت واقع، آنچه که هنگام چرخ از البه الی تیغ و پنجره دستگاه چرخ گوشت بیرون می

گیردسالم خریداری شده در مرحله ماقبل قرار می . 
رخ کرده با وزن محدود دهد که مشتری، متقاضی خرید گوشت چهای این چنینی در هنگامی رخ میوی افزود: عمدتا سوء استفاده

شود، لذا با همه این اوصاف، در این موارد نیز، بخشی از گوشت است، زیرا طبیعتا در اوزان باال، بخش عمده گوشت، چرخ می
شود که پیش از حضور مشتری، به نوعی در دستگاه چرخ های نامرغوبی میچرخ کرده عرضه شده به مشتری مشمول گوشت

 .گوشت جاساز شده است
ه باید کرد؟چ  

، در صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار سید عباس موسوی، یکی از قصابان فعال در غرب استان تهران در پاسخ به سئوال
اکیفیت گفت: بدون تردید، هایی و خرید گوشت مرغوب و بهای پیشگیرانه و موثر برای مقابله با چنین سوء استفادهخصوص شیوه

هایی بی تاثیر نخواهد بود، اما با نگاهی واقع بینانه این های ذی ربط در کاهش چنین تخلفات و سوء استفادهنظارت و کنترل دستگاه
قصابی های های نظارتی ذی ربط، از صبح تا شب در واحدتوان انتظار داشت متولیان امر و عوامل دستگاهشود که نمیامر مسجل می

 .و مراکز توزیع و عرضه گوشت حضور فیزیکی پیدا کنند و اساسا از حیث ِعده وُعِده نیز، حصول چنین امری امکان پذیر نیست
باید با های ذی ربط، مشتریان و متقاضیان خرید گوشت نیز میها و کنترل دستگاهوی افزود: به زعم بنده، به موازات اعمال نظارت

ها به اثبات رسیده، به خرید گوشت مورد نیاز خود راکز عرضه و فروش گوشت معتبر که صحِت کسب و کار آنها و مشناسایی واحد
های بی کیفیت به رغم پرداخت مبالغ بسیار، برای تهیه این محصول، که ها با گوشتمبادرت ورزند، در غیر این صورت مواجهه آن

ابل توجهی نیز همراه شده، دور از انتظار نخواهد بودهای اخیر، قیمت آن با رشد قها و هفتهدر طی ماه . 
رسد که در کنار قصابان سودجو و فرصت طلب، کم نیستند فعاالن عرضه و توزیع در پایان، مجدد ذکر این نکته ضروری به نظر می

انعکاس این گزارش باعث  گذارند و نباید طرح وکننده گوشت قرمز که تحت هیچ شرایطی شرافت خود را برای سود جویی زیرپا نمی
نادیده انگاشت که در این   توان این واقعیت راشود برخی گمان کنند تمامی فعاالن این حوزه، افرادی سودجو و متقلب هستند، اما نمی

دصنف نیز، همچون دیگر صنوف، احتمال سودجویی و سرکیسه کردن مشتریان به انحای گوناگون، دور از ذهن نخواهد بو . 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – 1۸/11/1397تاریخ : 

 میلیون کیلوگرم گوشت از گمرکات کشور در حال ترخیص است  2.۵
کیلوگرم گوشت قرمز از گمرکات کشور در حال ترخیص است 2515000از معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: بیش  .  

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: بیش از مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در گفت
کیلوگرم گوشت از گمرکات کشور در حال ترخیص است 2515000 . 

فقره اظهارنامه به گمرکات آستارا، غرب تهران، شهید رجائی بندرعباس، فرودگاه امام  40یش از وی گفت: این میزان گوشت طی ب
اظهار و تمامی تشریفات گمرکی آنها در مسیر سبز و خارج از نوبت انجام پذیرفته و این محموله ها در حال …. خمینی )ره( و

 .حاضر آماده خروج از گمرک است
ها ظرف روز جاری به گمرکات اجرائی اظهار شده ک، علیرغم اینکه تعدادی از این اظهارنامهبه گفته معاون امور گمرکی گمر

ها پروانه ترخیص الکترونیکی صادر شده استاست، ظرف امروز با بررسی گمرک و اخذ مجوزهای قانونی برای این محموله . 
گمرکی کاالهای اساسی نداشته و تمامی گمرکات مجاز  معاون فنی گمرک ایران خاطرنشان کرد: هیچ مشکلی در مورد انجام تشریفات

 .به انجام تشریفات گمرکی این کاالها به صورت شبانه روزی آماده خروج این کاالها از گمرک هستند
ارونقی گفت: چنانچه اعتبار مجوز ثبت سفارش این کاالی اساسی منقضی شود، گمرک مجوز صادره اولیه را جهت اظهار پذیرفته و 

به تمدید اعتبار این مجوزها نیست نیازی . 
به گفته وی، میزان گوشت وارده و درحال تخلیه در اماکن گمرکی و مناطق ویژه در خور قابل توجه و کافی بوده و آمار اقالمی که 

شودظرف چند روز آینده به گمرکات کشور اظهار خواهند شد، متعاقباً اعالم می . 
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و میراشرفی رئیس کل گمرک ایران تشریفات گمرکی  به گفته وی، طبق تأکیدات و پیگیری

گیرد و خروج این کاالها از گمرکات کشور به صورت شبانه روزی استکاالهای اساسی در حداقل زمان ممکن صورت می . 
 لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – 1۸/11/1397تاریخ : 

فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری با کد ملی آغاز شد/تحویل گوشت درب منازل    
آغاز شد و دو مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری با کدملی و کدپستی 

شودفروشگاه جدید هم به زودی اضافه می .  
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اعالم کردمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت رضا سالمی فروش اینترنتی  :

 .گوشت تنظیم بازاری آغاز شد و امیدواریم که این روش نحوه توزیع گوشت در بازار را سامان بدهد
فروش اینترنتی را از امروز آغاز کرد و با دو فروشگاه  «بروزرسان» مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: فروشگاه اینترنتی

های اینترنتی به نام « کنیم که آنها هم فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری را آغاز کنندهماهنگ می« مسترقصاب»و « یخچال . 
های طویلی هم شود که صفهای محدودی عرضه مید ماهی است در کشور آغاز شده و در مکانتوزیع گوشت تنظیمی بازاری چن

شود، این نحوه توزیع در چند وقت گذشته نارضایتی بین مردم ایجاد کردبرای گرفتن گوشت تنظیم بازاری ایجاد می . 
ها و با وارد کردن توانند با مراجعه به این سایتیمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: نحوه توزیع به این شکل است که مردم م

مرغ را درخواست کنند و در حداقل زمان به آدرس آنها ارسال محصوالت پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم  کدملی و کدپستی

 .خواهد شد
های ستاد ی در کنار سایر روشبه گفته سالمی در این روش مشکالت عرضه و تقاضا و داللی برطرف خواهد شد و توزیع اینترنت

شودتنظیم بازار برای گوشت تنظیم بازاری انجام می . 
کنند هر ماه یک بار اجازه ورود به این سامانه با همان نام میمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: کسانی که در این سامانه ثبت

هزار تومان و گوسفندی با توجه به قطعات و کشور واردکننده از  29شود و قیمت گوشت منجمد گوساله کد ملی و کدپستی داده می
کیلوگرم است 2تا  1.۵های تحویلی شود و بستههزار تومان عرضه می ۴۴تا  36 . 

های از مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران درباره طرح توزیع گوشت به جامعه هدف، تحت پوشش کمیته امداد و دهک
ای داده د و گفت: این طرح در دستور کار است و قرار است به زودی توزیع کاال به این قشر از جامعه با کارت یارانهپایین سؤال ش

 شود
 لینک خبر
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 گوشت قرمز 
 خبرگزاری فارس  – 1۵/11/1397تاریخ : 

درصد کاهش یافت  2۰تولید گوشت قرمز   
درصد کاهش یافت 20حدود  96براساس گزارش مرکز آمار، تولید گوشت قرمز در پاییز نسبت به فصل مشابه سال  .  

های کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شدکشتار دام کشتارگاهبه گزارش خبرگزاری فارس، گزیده نتایج فصل پاییز آمارگیری  . 
جمعاً  1397های کشور در فصل پاییز شده در کشتارگاههای ذبحبر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام

هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است 2.۸۴ . 
درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوسفند  3.۵۵هزار تن،  46،6گوشت گاو و گوساله با  

6.7هزار تن، بز و بزغاله با   2.2۸و بره با   2.2درصد و  9درصد،  ۵.33ترتیب هزار تن، به 2ها با هزار تن و سایر انواع دام 
اندید شده را به خود اختصاص دادهدرصد از کل وزن گوشت قرمز تول . 

درصدی مقدار  20دهنده کاهش نشان 1396با عملکرد فصل مشابه سال  1397های کشور در پاییز سال مقایسه عملکرد کشتارگاه
های رسمی کشور استتولید گوشت قرمز در کشتارگاه . 

درصد، برای گاو و  1۴درصد، برای بز و بزغاله  22 کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره
درصد بوده است.اطالعات بیشتر از  ۴۴درصد، و برای شتر و بچه شتر  23درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش  1۸گوساله 

فایل پیوستطریق  ستیابی استقابل د  . 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 
  فارس خبرگزاری  – 17/11/1397تاریخ : 

مجوز واردات گوشت با ارز نیما و بدون سود بازرگانی صادر شد  گوشت مرغ  
  .با تصویب هیأت وزیران و با هدف تأمین نیازهای مصرف جامعه، واردات گوشت با ارز نیما و سود بازرگانی صفر تعیین شد

، در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوریه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 
ر حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزیع مناسبت

های وارداتی با ارز یارانه ای اقدام کندگوشت . 
هیأت وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسریع در 

 .مراحل ترخیص گوشت از بنادر اقدام کند
 افزاش تخفیف عوارض گمرکی برای کاالهای مورد نیاز مرزنشینان*

هیأت وزیران با هدف کمک به ارتقای سطح معیشت و رفاه ساکنان مرزی و مساعدت به تثبیت جمعیت مرزنشینان در جوار مرزها 
۵0به منظور امنیت پایدار مرزی، با تخفیف  درصدی حقوق ورودی برای واردات مواد غیرخوراکی و تخفیف صد درصدی برای  

اونی آنها موافقت کردمواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکت های تع . 
های ذی ربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای برای کاالهای مزبور الزامی استرعایت استانداردها و ضوابط دستگاه . 

های ردیف کاالهای ممنوع ثبت سفارش برای مشموالن تسهیالت آیین نامه 1339همچنین با تصویب دولت، تعدادی از اقالم فهرست 
تن، مستثنی شدند ۵00های غیر رسمی موقت مرزی و ملوانان و کارکنان شناورهای سنتی زیر کاال در بازارچهساماندهی مبادله  . 

* های دامی به رعایت ضوابط بهداشتیتصویب آیین نامه مربوط به تعهد تولیدکنندگان دام زنده و فرآورده  
ج ساله ششم توسعه کشور مربوط به تعهد تولیدکنندگان و توزیع های اجرایی قانون برنامه پنهیأت دولت در ادامه، یکی از آیین نامه

های دامی و خوراک دام به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی را به تصویب رساندکنندگان دام زنده، فرآورده . 
مل و نقل، به موجب آیین نامه مذکور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، ح

های با بندی، حمل و نقل و توزیع فرآوردهآوری، نگهداری، بستهآوری، جمععرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل
منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی اعالمی از سوی سازمان 

 .دامپزشکی کشور هستند
* های کشور را تصویب کرددولت آیین نامه اجرایی قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب  

های کشور و نیز جلوگیری از های کشور از طریق ایجاد ستاد ملی، هماهنگی و مدیریت تاالبدولت با هدف حفظ و احیای تاالب
عوامل و نهادهای آلوده کننده، آیین نامه اجرایی قانون  های کشور با تأمین حقابه محیط زیستی آنها و اخذ جریمه ازتخریب تاالب

های کشور را تصویب کردحفاظت، احیاء و مدیریت تاالب . 
های کشوربراساس آیین نامه فوق، مقرر شد "ستاد ملی، هماهنگی و مدیریت تاالب های اجرایی منظور ایجاد هماهنگی در دستگاهبه "

ها، تشکیل شودها و تضمین کارکرد پایدار تاالبتوسعه ناهماهنگ و ناپایدار بر تاالب ربط و جلوگیری از خسارات ناشی ازذی . 
ها توسط وزارت نیرو، ممنوعیت و اعمال جریمه برای هرگونه بهره وظایف ستاد، نحوه عملیاتی نمودن نیاز آبی محیط زیستی تاالب

ه محاسبه خسارات وارده به آنها، از جمله مواد آیین نامه یاد شده ها و نحوبرداری منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تاالب
 .است

های مقرر برای اجرای حسابداری تعهدیهای جاری و عمرانی و تمدید مهلتتصویب الیحه مربوط به تعهد و پرداخت هزینه  
های مقرر برای اجرای کامل مدید مهلتهای جاری و عمرانی و نیز تهیأت وزیران در ادامه، الیحه مربوط به تعهد و پرداخت هزینه

 .حسابداری تعهدی را به تصویب رساند
تاریخی منقول مجاز اصالح شد-آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی  

جلوگیری از تداخل در وظایف دولت با توجه به موقعیت فعلی و رونق اقتصادی در فروش آثار هنری تجسمی معاصر و به منظور 
مربوط به صدور مجوز حراج آثاری هنری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

تاریخی منقول مجاز را اصالح  –گردشگری، آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی 
 .کرد

ها و مسابقات فرهنگی، هنری ها، جشنوارههای مربوط به برگزاری نمایشگاهها و فعالیتاین اصالحیه، صدور مجوز برنامهبه موجب 
و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجمسه سازی که از زمان تولید آنها بیش از صد سال 

د اسالمی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار نفایس ملی نیستنگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشا . 
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کمک به ایجاد شفافیت در روند رسیدگی به صدور مجوز فروش آثار هنری و ارتقای اقتصاد فرهنگ در کشور و معرفی بیشتر 
 .فرهنگ و هویت ایرانی، از جمله اهداف اصالح آیین نامه یاد شده است

* ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از دولتت ارزی بانکتعیین تکلیف مطالبا  
ها و نظام مند کردن نحوه محاسبه های مالی بانکهیأت وزیران در ادامه جلسه، با هدف ایجاد شفافیت و ابهام زدایی از صورت

ولت، تصمیماتی را ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دهای ارزی دولت به شبکه بانکی، درخصوص مطالبات ارزی بانکبدهی
 .اتخاذ کرد

ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت که به موجب قوانین، مصوبات بر این اساس، سود و وجه التزام کلیه مطالبات ارزی بانک
یا هیأت وزیران و یا تضمین نامه صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به سرفصل مطالبات ارزی بانک از دولت منتقل شده 

گرددشود، به شرح زیر محاسبه میمی : 
قراردادهای تسهیالتی تا سررسید مشمول محاسبه سود، به نرخ قرارداد مربوط بوده و بعد از سررسید با نرخ سود تسهیالت  -

 .مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال طبق اعالم بانک مرکزی است
صرفاً وجه التزام درج شده است، سودی معادل نرخ وجه التزام مندرج در برای سایر مطالبات ارزی که در قرارداد مربوط  -

شودقرارداد محاسبه می . 
 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس  – 1۸/11/1397تاریخ : 

محصول  22برابر شده است/جایگاه اول تا هفتم جهان در  ۵تولید کشاورزی ایران حدود   
یی که بخش کشاورزی تا قبل از كاستيهابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،به رغم 

ب شکوهمند اسالمی به آن ها مبتال بوده، نظیر ساختار سنتی، محرومیت و عدم توسعه مناطق روستایی، و همچنین بروز انقال
تا  13۵6ورزی در فاصله سال های بخش كشاات كل توليدسال گذشته،  ۴0ی متناوب و کاهش فزاینده منابع آب در خشكساليها

منيت ع اسالمي به موضوب انقالم اهتماشان از امر ناین است كه ایش یافته افزاتن ن ميليو 122ود تن به حدن ميليو 26از  1397
و برخورداری از حمایت و توسعه همه جانبه در بخش کشاورزی استیي اغذ . 

خليداتوليد ناخالص ورزی در سهم بخش كشادر این مدت   (GDP)  صد در 10صد به در ۵.۸از ملي د قتصااشد مطلق رعليرغم

صد در 32.۵از ملي بيش د قتصاه در اتوليد شدوده فزورزی در ارزش اكشار كاو كسب وده فزارزش اسهم  ست. همچنينه اسيدر
داردملي د قتصادر این بخش اهميت و انقش حکایت از كه است  . 

به رغم نوسانات اقتصادی کشور، بخش کشاورزی به عنوان یک بخش با ثبات، از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده و در برخی از 
سال ها رشد اقتصادی کشور به واسطه رشد بخش کشاورزی بوده است. نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی به قیمت جاری در سال 

13۵6 ،۴ ۴.1تداوم داشته و با اندکی افزایش به  1397درصد بوده و این نرخ در سال    .درصد رسیده است 
 شاخص های سرانه تولید*

بالغ شده است، لیکن نفر ن ميليو ۸1از نفر به بيش ن ميليو 3۵ود حدرشد از صد در 132در این مدت اگرچه جمعیت کشور با 
با محصوالت کشاورزی نیز نه توليد اسردرصدی از رشد جمعیت پیشی گرفته است. به این ترتیب  36۸تولیدات کشاورزی با رشد 

تسایش یافته افزم اكيلوگر 1۵00به م كيلوگر 7۴0از حدود صد در 103دل معای شدر . 
ست. ده ابون بزیار و آطيو، دام و باغباني، عيت زرانه توليد محصوالایش سرافزاز اناشي ورزی كشات نه توليد محصوالایش سرافزا

صد در ۸6با عي ت زرانه محصوالاسرکیلوگرم،  296کیلوگرم به  102از یش افزاصد در 290با باغباني ت نه توليد محصوالاسر
کیلوگرم و  1۴از یک کیلوگرم به یش افزاصد در 1300ی با بزت آنه محصوالاسرلوگرم، کی 103۵کیلوگرم به  ۵۵7از یش افزا

سترسیده اهه ر دطي چهاکیلوگرم  1۸۴کیلوگرم به  9۵از یش افزاصد در 9۴ر با طيوت دام و نه محصوالاسر . 
صوالتی چون گندم، شکر، مرغ، ر، و خودکفایی در محوـي كشـخلی دااـهزبر تامين نياوه عالروند افزایش تولید موجب شده است تا 

، رشد به نيت دروتحوالتخم مرغ لبنیات )به ویژه پنیر( و بهبود چشمگیر ضریب خوداتکایی در سایر محصوالت، به واسطه 
به ل یان رميليو 33از شد رصد در 239با ورزی نه بخش كشااسروده فز، ارزش احد سطحدر وایش توليد افزوری و افناکارگیری 

ای بتدر در االد 71به  13۵6ل سار در الد 13ود حدمحصوالت کشاورزی از نه اسردرات اـصو یش یافته افزل ااین رميليو 111
 ۴۴3برابر شده و از  10بیش از قابتي و رنسبي ی مزیت هاده از تفاـسابا ورزی كشادرات صابرسد؛ به عبارتی دیگر 1397ل سا

ر رسیده استالن دميليو ۵۵0۴به ر الن دميليو . 
زیر بخش های کشاورزیتولید در   
، تولیدات زراعی با تنن ميليو 22تن به ن ميليو 3.۵از صد در ۵1۵ی حدود شدربا ر باغباني كشوات توليد 1397تا  13۵6از سال 

میلیون تن به  3.۵درصدی از  330میلیون تن، محصوالت دام و طیور با رشد  ۸۴میلیون تن به  20درصدی از  320رشد حدود 
۵0درصدی از  2100میلیون تن و تولیدات شیالت و آبزیان با رشد  1۵ در ست. ایش یافته افزمیلیون تن ا 1.1هزار تن به بیش از  

هزار  30چند سال گذشته برای اولین بار طرح پرورش ماهی در قفس های تعبیه شده در آب دریاها اجرا شده و با این روش بیش از 
 .تن ماهی تاکنون تولید شده است

درصدی سرانه آب تجدید پذیر در نیم قرن  70به دلیل محدودیت منابع، به ویژه محدودیت منابع آب که حکایت از کاهش بیش از 
۴0گذشته دارد، رشد بخش کشاورزی را در  سال گذشته بایستی عمدتا مرهون تدابیر مدیریتی در ارتقای بهره وری، به ویژه بهره  

گرم محصول تولید می شود، توسعه  1220درصد رسیده و به ازای هر متر مکعب آب  ۴2یش از وری آب کشاورزی که اکنون به ب
امور زیر بنایی، استفاده از دانش و فنآوری نوین و سرمایه گذاری مناسب در این زمینه دانست؛ چنان که به رغم کاهش بارش و 

تمنابع آب، مجموعه تدابیر موجب رشد چشمگیر تولیدات کشاورزی شده اس . 
میلیون  13.۵به حدود  13۵6میلیون تن در سال  ۴برابر شده و از  3تولید گندم به عنوان راهبردی ترین محصول کشاورزی بیش از 

رسیده است در حالی که سطح زیر کشت این محصول در این مدت فقط یک میلیون هکتار افزایش یافته است 1397تن در سال  . 
 ۸میلیون تن به بیش از  ۴میلیون تن و افزایش تولید چغندر قند از  7.۵هزار تن به بیش از  6۸0در نتیجه افزایش تولید نیشکر از 

میلیون تن رسیده و کشور در آستانه خوداتکایی قرار گرفته است 2هزار تن به بیش از  630میلیون تن، تولید قند و شکر نیز از  . 
هزار تن  ۵۸0تن به  26درصدی از  2100های روغن با رشد بیش از  با توسعه صنایع روغن کشی و فنآوری های کشت تولید دانه

 .رسیده است

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139 سوم بهمن ماهاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

با فراهم کردن زیر ساخت های صنعتی مورد نیاز و فرصت سرمایه گذاری، اشتغال و کسب و کار، تولید گوشت مرغ نیز رشد 
هزار  21۵درصدی از  320رغ با رشد میلیون تن و تولید تخم م 2.3هزار تن به بیش از  163درصدی را تجربه کرده و از  1330

هزار تن رسیده است 903تن  . 
 منابع طبیعی و آبخیزداری

هزار هکتار به  29میلیون هکتار و جنگل کاری جنگل های شمال کشور از  27هزار هکتار به  ۵00اجرای عملیات آبخیزداری از 
390هزار هکتار رسیده است. در همین مدت  ۴۸0 های خارج از شمال نیز احیا شده استهزار هکتار از جنگل   . 

میلیون هکتار از مراتع اصالح  3میلیون هکتار رسیده و در همین مدت و بیش از  6.۵هزار هکتار به بیش از  170مرتع داری از 
 .شده اند

هزار هکتار  266زراعت این محصول به  1397توسعه زراعت چوب از فعالیت هایی است که بعد از انقالب آغاز شده و در سال 
 بالغ گردیده است
 امور زیر بنایی

سامانه های نوین آبیاری به عنوان یکی از زیرساخت های افزایش بهره وری آب در زراعت مورد حمایت بوده و از این رو از 
استافزایش یافته  1397میلیون هکتار در سال  2به بیش از  13۵6هزار هکتار در سال  37اراضی تحت سامانه ها از حدود  . 

هزار هکتار بعد از انقالب اسالمی در کشور انجام گرفته است 390زهکشی زیر زمینی نیز برای اولین بار به مساحت  . 
میلیون هکتار افزایش یافته  1.1هزار هکتار به بیش از  1۴0سطح کل اراضی تحت عملیات شبکه های فرعی زهکشی و آبیاری از 

 .است
هزار کیلومتر از قنوات نیز احیا یا مرمت شده است 2۸بر در سال های بعد از انقالب بالغ  . 

۵00گلخانه ها به عنوان یکی از تاسیسات زیر بنایی تولید و بهره وری در کشاورزی، از  هزار هکتار رسیده و  1۴.۵هکتار به  
صیفی، گیاهان دارویی و میوه میلیون تن شامل انواع محصوالت سبزی و  2تولید محصوالت گلخانه ای نیز در گلخانه ها به بیش از 

 .بالغ شده است
 تعاونی های روستایی

تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی و تعاونی تولید روستایی نقش بی بدیلی در تکمیل زنجیره تولید و همچنین ارتقا، پایداری و 
نظام صنفی کارهای  ۴۴3، تشکل فعال مرتبط با بخش کشاورزی ۴1۴مدیریت تولید و عرضه ایفا می نمایند. در حال حاضر 

به جز معدودی شرکت های  13۵6اتحادیه شرکت تعاونی تولید روستایی فعال هستند؛ در حالی که اساسا در سال  66کشاورزی، 
 .تعاونی تولید روستایی، هیچ یک از این تشکل ها وجود خارجی نداشته اند

 خدمات دامپزشکی
الب اسالمی ایران ارایه خدمات پیشگیری و درمانی دام و طیور به ویژه از طریق از جمله خدمات زیر بنایی دولت ها بعد از انق

۵6بخش خصوصی بوده است. از سال  واحد، تعداد آزمایشگاه ها  1۸00واحد به  ۸2تعداد داروخانه های داروهای دامی از  97تا  
مرکز  1100دهه گذشته بیش از  ۴واحد افزایش یافته است. در  2۵00به  110واحد، واحد های درمانی از  2۸0از یک واحد به 

 .مایه کوبی توسط بخش خصوصی دایر شده است
واحد تولیدی، خوداتکایی  17۸واحد تولیدی به  12در همین مدت با توسعه کارخانه های تولید دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی از 

قا یافته استدرصد ارت 9۵درصد به  ۵در داروهای دامپزشکی از  . 
 خدمات گیاهپزشکی و حفظ نباتات

 ۵۵0درصد رشد کرده و از حدود  26۵دهه اخیر عملیات مبارزه با آفات عمومی و همگانی  ۴با استفاده از فنآوری های نوین در 
میلیون هکتار رسیده است 2هزار هکتار به حدود  . 

۵یلیون هکتار و مبارزه با علف های هرز نیز در بیش از م 2هزار هکتار به نزدیک  ۴60مبارزه با بیمارهای گیاهی از  میلیون  
هزار هکتار به اجرا درآمده بود 260فقط در سطح  13۵6هکتار انجام شده در صورتی که در سال  . 

کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایی آفات به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست در سال های بعد انقالب توسعه یافته است. در 
هزار هکتار اراضی کشاورزی به این شیوه انجام شده است ۸90مدیریت آفات حدود  1397سال  . 

 توسعه و نوسازی مکانیزاسیون کشاورزی
ست. طي اهميت احائز ر بسياورزی كشات یند توليد محصوالآفرت در همچنين كاهش ضایعاها و  كاهش هزینهت در الآنقش ماشين 

اع نوه استگاار دهز ۴۵از بيش ، كمبایناع نوه استگاد 1۵00از بيش ر، كتواتراع نوه استگاار دهز ۵00ود دـر حـخياه ـهر دچها
 6۴نیز از كمباین اد ست. تعده اگرفته شدر به كاورزی كشا شـبخش در مپاـساع وـنه اتگاـسار دهز ۴۴از بيش ت و غالی هاه ندركا
سته اسيدر 1397ل ساه در ستگاد 1733۴به  13۵6ل ساه در ستگاد . 
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سته اسيددوره رهمين ه در ستگاد ۵۵۵133به ه ستگاد 6۸۴۵1ر از كتواتراع نوهمچنین ا ر كاء حالي كه نشادر ست اكر ن ذشایا .

ن سيواچرخه مكانيزه وارد ستگاد 7۸7۸ه و ستگاد 7220ها به ترتيب ه ستگادین اشت اندد جوو 613۵ل اـسدر رنج ـاین بـكمبو برنج 
۴۴۸9۵ک ورز و اـخاع وـنار اهز 1۸ود حدعالوه بر این ند. ه اشدورزی كشا وارد خير ی اهالطي ساری كتواترش سمپاه ستگاد 

سته اشدورزی كشای چرخه فعاليت ها . 
 صنایع تبدیلی و غذایی

خير اهه ر دچهاورزی در كشام خااد موب یش ظرفيت جذافزو اتكميلي و توسعه صنایع تبدیلي در نوین ی هاروی فناداری از بره بهر
13۵6ل اـسم در اـخاد موب تن جذن ميليو 3.3از ین صنایع اكه ظرفيت ای ه گونه ـت بـسه ادـه شـجاساسي مول ابا تحو از ه بيش ـب 

ستایش یافته افزر اكشوورزی در كشام خااد موب تن جذن ميليو ۴7 . 
ستایش یافته افزاحد ار واهز 20ر ـالغ بـبه ب 1397ل ساورزی در كشات محصوالآوری فری حدهااد واتعداین، بر وه عال . 
ت. ـسایش یافته افزاتن ارهز ۴۵00به ر كشوی خانه هادظرفيت سرو حد وا 1۸30ه ـبر وـكشی اـخانه هدرـسد و سری هارنبااد اتعد
در حد وا ۴ی دام از هاه گاركه كشتاای ست به گونه اشته داوجهي ـل تـیش قابازـفر اطيودام و صنعتي ی هاه گاركشتااد ين تعدـمچنه

273حد به وا 3ر از صنعتي طيوی هاه گاركشتاو حد وا 7۵به  13۵6ل سا یافته استیش افزاحد وا  . 
 بیمه کشاورزی

المي ـسب انقالوزی اپيراز پس ارج از اراده بهره برداران و اطمینان از درآمد آنان، به منظور مدیریت مخاطرات ناشی از عوامل خ
ن مكاورزی ابيمه كشاوق ندـصو  1363ل سادر بيمه ن با تصویب قانون و یدگارت دكمك به خساوق ندـص 13۵۸ل اـسا در دـبتا

مدآهم الت فردوشمند توسط ر ارزین خدمت بسياایه تاسیس شده و ارا . 
ار داشته قرورزی ضي باغي تحت پوشش بيمه كشاار از اراهز ۴19و عي زراضي ر از اراهكتان ميليو ۵.3اضر بالغ بر حل حادر 
ای بتددر انيز ن بزیاورش آپرارع مزر از هكتا 31۴3از يش ـبطیور، قطعه ن ميليو 693از بيش ار رأس دام، زـه 3619ر ـبالغ بو 
بیمه شده اند 1397ل سا  

ه ندوپرار هز ۸7۵از قالب بيش مختلف کشاورزی در یربخش ن زدگاـه توليدكننـبن اـتومرد اـميلي 12۵7ر ـغ بالـب 1396ل اـسدر 
سته اخت شدداپررت خسا . 

 توسعه و عمران روستایی
1379 تا 13۵6ی هال فاصله سادر ستایي رومناطق در ني اعمری سي فعاليت هاربرو مقایسه  وزارت به بعد كه  13۸0لساو از  

هد دمي ن ید نشادبخشي منتقل گری هاه ستگادبه سایر ه ستاروتوسعه ان و ظایف عمرم و واـغورزی اداـكشوزارت ا ـندگي بزاـسدجها
که از آرمان ستایي رومناطق از ميت ومحرورـع فقـفو رني اعمری یرساخت هازتوسعه در قابل توجهي و موثر ر بسيات مااقداكه 

ل سادر صد در 6.۸شاميدني سالم ی دارای آب آستاهارو 13۵6ل سادر كه ای ست به گونه ه امدآبه عمل های انقالب اسالمی بوده، 
یافتء تقاارد ـصدر 6۸ه ـبت بـین نسا 13۸0 . 

صد در 3حدود ندگي به زسادجهای فعاليت هام نجااست با ده اصد بودر 1.6بالغ بر  13۵6ل سادر كه ق بری دارای ستاهاروهمچنين 
د ـصدره ـسزی بهسای هاح طرای جرهمچنین با ایافت. ء تقاارصد در 76صد به در 16از سفالت و آشوسه ی دارای راه ستاهاو رو
ل های قبل از انقالب اسالمی ساطرح های بهسازی اساسا در یدند. دمند گرهبهرا هحطراز مزایای این  13۸0ل اـستا تاها ـساز رو

 .اجرا نشده بود
ری ست به طوایافته اوم ستایي تدرویربنایي به مناطق ت زیه خدما، اراهاه ستگادندگي به سایر زساد ظایف جهال ونتقااز ا همچنين پس

و شوسه ی دارای راه ستاهاو روصد در 76به شاميدني سالم ی دارای آب آستاهاو روصد در 99ه ـبق رـبی دارای ستاهاروكه 
ستایش یافته افزاصد در 91سفالت به آ . 
مور عشایریا  

ل سادر كيلومتر  ۵000از به بيش  13۵6ل سادر كيلومتر  ۴70اث راه از حدبه جامعه عشایری، اتوليد ی هاده یع نهازبر تووه عال
ار داردلت قراری دونگهدت خدمای پوشش فعاليت های در عشایره شداث حدی اهاراه حاضر كل ل حادر ست. ایش یافته افزا 1397 . 

شاميدني آب آكيلومتر شبكه لولهكشي  13۴00، سانيق ركيلومتر شبكه بر 970از بيش ای اولین بار در کشور برخير اهه ر دچهادر 
احداث شده استین مناطق در ا . 

 توسعه زیرساخت ها برای رشد تولید
پروژه عظیم  3در نگاهی آینده نگر و به منظور تداوم رشد تولید در بخش کشاورزی، به ویژه با اتکا به شیوه های بهره ور، 

هزار  ۸23های آبیاری و زهکشی و تجهیز نوسازی اراضی کشور در وسعتی بالغ بر زیربنایی کشاورزی در زمینه توسعه شبکه
هکتار از اراضی در حال اجرا است که در تاریخ کشاورزی بی سابقه بوده و تدریجاً با اتمام آن ها ظرفیت تولید از طریق بهره وری 

اورزی به طور قابل توجهی افزوده خواهد شدو اشتغال در بخش کش . 
  لینک خبر
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 متفرقه

 خبرگزاری فارس  – 1۵/11/1397تاریخ : 

ترین محصوالت کشاورزی جهان هستند/ معیار ما استانداردهای فائو است محصوالت ایران سالم  
در محصوالت کشاورزی گفت« ازته»عضو هیأت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درباره احتمال انباشت مواد  محصوالت  :

ترین محصوالت غذایی در جهان است و بارها این را آزمایش کردیمما سالم .  
هللا مالزاده عضو هیأت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شمس

گفت: ما قبول داریم که برخی کشاورزان در زمینه استفاده از  نشست خبری با تأیید اینکه پراکنش توزیع کود در کشور نامناسب است،
د مراقب باشیمکود بدمصرفی دارند و ما بای .  

کنند و باید آنها را اصالح کنیموی ادامه داد: برخی کشاورزان کود بیشتری استفاده می .  
مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ادامه با بیان اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی استفاده تلفیقی از انواع   عضو هیأت

اه کود استفاده نکند، ارزش غذایی ندارد و مثل فیبر است و محصوالت ارگانیک هم کود شیمیایی، آلی و ارگانیک است، گفت: اگر گی
 .چنین وضعیتی را دارند

ترین وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره احتمال انباشت مواد ازته در محصوالت کشاورزی گفت: محصوالت ما سالم
ممحصوالت غذایی در جهان است و بارها این را آزمایش کردی .  

2۵هایش گفت: استاندارد فائو برای فلزات کادمیوم وی در تأیید صحبت سال گذشته میانگین مصرف  10است، اما طی  ۵7و سرب  
هم نرسیده است و ما کامال مراقب سالمت کشاورزی هستیم 11ما در مورد سرب به  .  

شود مهم مللی فائو است و اینکه کود از کدام کشور وارد میالوی درباره کیفیت کودهای وارداتی هم گفت: معیار ما استانداردهای بین
کنیمنیست و ما در خریدهای خود کامال این استانداردها را رعایت می .  

های این کمیته  کنند نظارت دارند،وی ادامه داد: مسئوالن نظارتی هم در کشور هفتگی به سالمت کودهایی که کشاورزان استفاده می
انددر کشور شکل گرفته 93نظارت از سال  .  

هزار برند کود در کشور ثبت شده و کیفیت کود را بسیار باال برده است 7تاکنون  92از سال  مالزاده همچنین گفت: .  
های گذشته باعث شده رقابت در فروش افزایش مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین گفت: واردات در سال  عضو هیأت

ها با کاهش بیشتری همراه شودهیابد و قیمت نهاد .  
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – 17/11/1397تاریخ : 

سال اخیر ۴۰رشد چشمگیر تولید محصوالت کشاورزی در   
ایی و توسعه همه منيت غذع ابه موضومی سالب انقالم اهتماانمایانگر سال اخیر  ۴0رشد چشمگیر تولید محصوالت کشاورزی در 

 .جانبه در بخش کشاورزی است
تا  بخش کشاورزی یی کههاستیكا، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، به رغم گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ین بروز ها مبتال بوده، نظیر ساختار سنتی، محرومیت و عدم توسعه مناطق روستایی، و همچنقبل از انقالب شکوهمند اسالمی به آن
 1397تا  13۵6های ورزی در فاصله سالبخش كشاات كل توليدسال گذشته،  ۴0ی متناوب و کاهش فزاینده منابع آب در هالیخشكسا

و  اییمنيت غذا عبه موضومی سالب انقالم اهتماامر نمایانگر این است كه ایش یافته افزاتن ن ميليو 122ود تن به حدن ميليو 26از 
و توسعه همه جانبه در بخش کشاورزی استبرخورداری از حمایت  . 

لیخداتوليد ناخالص در  ورزیسهم بخش كشا در این مدت  (GDP)  صد در 10صد به در ۵.۸ی از ملد قتصااشد مطلق رعليرغم

سته اسيدر . 
د كه باشیصد مدر 32.۵از بيش ی ملد قتصاه در اتوليد شدوده فزورزی در ارزش اكشار كاو كسب وده فزارزش اهمچنين سهم 
لی داردمد قتصادر این بخش اهميت و انقش حکایت از  . 

به رغم نوسانات اقتصادی کشور، بخش کشاورزی به عنوان یک بخش با ثبات، از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده و در برخی از 
جاری در سال  به قیمت ها رشد اقتصادی کشور به واسطه رشد بخش کشاورزی بوده است. نرخ رشد ارزش افزودهکشاورزیسال

درصد رسیده است ۴.1تداوم داشته و با اندکی افزایش به  1397درصد بوده و این نرخ در سال  ۴، 13۵6 . 
بالغ گردیده است، لیکن نفر ن ميليو ۸1از نفر به بيش ن ميليو 3۵ود حدرشد از صد در 132در این مدت اگرچه جمعیت کشور با 

با محصوالت کشاورزی نیز نه توليد اسرد جمعیت پیشی گرفته است. به این ترتیب درصدی از رش 36۸تولیدات کشاورزی با رشد 
ستایش یافته افزم اكيلوگر 1۵00به م كيلوگر 7۴0از حدود صد در 103دل معای شدر . 
ست. ده ابون بزیار و آطيونی، دام و باغبای، عت زرانه توليد محصوالایش سرافزشی از انا ورزیكشات محصوال نه توليدایش سرافزا

صد در ۸6ی با عت زرانه محصوالاسرکیلوگرم،  296کیلوگرم به  102از یش افزاصد در 290ی با باغبانت نه توليد محصوالاسر
کیلوگرم و  1۴از یک کیلوگرم به یش افزاصد در 1300ی با بزت آنه محصوالاسرکیلوگرم،  103۵کیلوگرم به  ۵۵7از یش افزا

سترسیده اهه ر دچهای طکیلوگرم  1۸۴کیلوگرم به  9۵از یش افزاصد در 9۴ر با طيوت دام و نه محصوالاسر . 
گندم، شکر، مرغ،  ر، و خودکفایی در محصوالتی، چونوـكشـی خلی دااـهزبر تامين نياوه عالروند افزایش تولید موجب شده است تا 

ت درونی، رشد به تحوال تخم مرغ لبنیات )به ویژه پنیر( و بهبود چشمگیر ضریب خوداتکایی در سایر محصوالت، به واسطه
به ل یان رميليو 33از شد رصد در 239با ورزی نه بخش كشااسروده فز، ارزش احد سطحدر وایش توليد افزوری و افناکارگیری 

ای بتدر در االد 71به  13۵6ل سار در الد 13ود حدمحصوالت کشاورزی از نه اسردرات اـصو یش یافته افزل ایان رميليو 111
 ۴۴3برابر شده و از  10ی بیش از قابتی و رنسبی مزیت هاده از تفاـسابا ورزی كشادرات صابرسد؛ به عبارتی دیگر 1397ل سا

ر رسیده استالن دميليو ۵۵0۴به ر الن دميليو . 
ریزیها برنامهکشاورزی محور استقالل و توسعه کشور/ خودکفایی گندم دستاورد سال :بیشتر بخوانید  

، تولیدات زراعی با تنن ميليو 22تن به ن ميليو 3.۵از صد در ۵1۵ی حدود شدربا ر كشونی باغباات توليد 1397تا  13۵6از سال 
میلیون تن به  3.۵درصدی از  330میلیون تن، محصوالت دام و طیور با رشد  ۸۴میلیون تن به  20درصدی از  320رشد حدود 

در ست. ایش یافته افزمیلیون تن ا 1.1هزار تن به بیش از  ۵0ی از درصد 2100میلیون تن و تولیدات شیالت و آبزیان با رشد  1۵
هزار  30ها اجرا شده و با این روش بیش از های تعبیه شده در آب دریاچند سال گذشته برای اولین بار طرح پرورش ماهی در قفس

 .تن ماهی تاکنون تولید شده است
درصدی سرانه آب تجدید پذیر در نیم قرن  70ه حکایت از کاهش بیش از ک محدودیت منابع آب به دلیل محدودیت منابع، به ویژه

سال گذشته بایستی عمدتا مرهون تدابیر مدیریتی در ارتقای بهره وری، به ویژه بهره  ۴0گذشته دارد، رشد بخش کشاورزی را در 
شود، توسعه رم محصول تولید میگ 1220درصد رسیده و به ازای هر متر مکعب آب  ۴2وری آب کشاورزی که اکنون به بیش از 

امور زیر بنایی، استفاده از دانش و فنآوری نوین و سرمایه گذاری مناسب در این زمینه دانست؛ چنان که به رغم کاهش بارش و 
 .منابع آب، مجموعه تدابیر موجب رشد چشمگیر تولیدات کشاورزی شده است

میلیون  13.۵به حدود  13۵6میلیون تن در سال  ۴برابر شده و از  3یش از ترین محصول کشاورزی ببه عنوان راهبردی تولید گندم
رسیده است در حالی که سطح زیر کشت این محصول در این مدت فقط یک میلیون هکتار افزایش یافته است 1397تن در سال  . 

 ۸میلیون تن به بیش از  ۴چغندر قند از میلیون تن و افزایش تولید  7.۵هزار تن به بیش از  6۸0در نتیجه افزایش تولید نیشکر از 
میلیون تن رسیده و کشور در آستانه خوداتکایی قرار گرفته است 2هزار تن به بیش از  630میلیون تن، تولید قند و شکر نیز از  . 
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هزار تن  ۵۸0تن به  26درصدی از  2100های روغن با رشد بیش از های کشت تولید دانهبا توسعه صنایع روغن کشی و فنآوری
 .رسیده است

های صنعتی مورد نیاز و فرصت سرمایه گذاری، اشتغال و کسب و کار، تولید گوشت مرغ نیز رشد با فراهم کردن زیر ساخت
هزار  21۵درصدی از  320با رشد  تولید تخم مرغ میلیون تن و 2.3هزار تن به بیش از  163درصدی را تجربه کرده و از  1330

ده استهزار تن رسی 903تن  . 
هزار هکتار به  29از  های شمال کشورجنگل میلیون هکتار و جنگل کاری 27هزار هکتار به  ۵00اجرای عملیات آبخیزداری از 

های خارج از شمال نیز احیا شده استهزار هکتار از جنگل 390هزار هکتار رسیده است. در همین مدت  ۴۸0 . 
میلیون هکتار از مراتع اصالح  3میلیون هکتار رسیده و در همین مدت و بیش از  6.۵هزار هکتار به بیش از  170مرتع داری از 

 .شده اند
هزار هکتار  266زراعت این محصول به  1397هایی است که بعد از انقالب آغاز شده و در سال توسعه زراعت چوب از فعالیت

 بالغ گردیده است
در زراعت مورد حمایت بوده و از این رو از  افزایش بهره وری آب یهاهای نوین آبیاری به عنوان یکی از زیرساختسامانه

افزایش یافته است.  1397میلیون هکتار در سال  2به بیش از  13۵6هزار هکتار در سال  37ها از حدود اراضی تحت سامانه
ر انجام گرفته استهزار هکتار بعد از انقالب اسالمی در کشو 390زهکشی زیر زمینی نیز برای اولین بار به مساحت  . 

میلیون هکتار افزایش یافته  1.1هزار هکتار به بیش از  1۴0های فرعی زهکشی و آبیاری از سطح کل اراضی تحت عملیات شبکه
 .است

هزار کیلومتر از قنوات نیز احیا یا مرمت شده است 2۸های بعد از انقالب بالغ بر در سال . 
هزار هکتار رسیده و تولید  1۴.۵هکتار به  ۵00بنایی تولید و بهره وری در کشاورزی، از  به عنوان یکی از تاسیسات زیر هاگلخانه

میلیون تن شامل انواع محصوالت سبزی و صیفی، گیاهان دارویی و میوه بالغ  2ها به بیش از ای نیز در گلخانهمحصوالت گلخانه
 .شده است

یی نقش بی بدیلی در تکمیل زنجیره تولید و همچنین ارتقا، پایداری و مدیریت های کشاورزی و تعاونی تولید روستاها و اتحادیهتشکل
اتحادیه  66های کشاورزی، نظام صنفی کار ۴۴3تشکل فعال مرتبط با بخش کشاورزی،  ۴1۴کنند، هم اکنون  تولید و عرضه ایفا می

های تعاونی تولید روستایی، هیچ جز معدودی شرکتبه  13۵6شرکت تعاونی تولید روستایی فعال هستند؛ در حالی که اساسا در سال 
ها وجود خارجی نداشته اندیک از این تشکل . 

ها بعد از انقالب اسالمی ایران ارایه خدمات پیشگیری و درمانی دام و طیور به ویژه از طریق بخش از جمله خدمات زیر بنایی دولت
ها از یک واحد، تعداد آزمایشگاه 1۸00واحد به  ۸2های دامی از داروهای تعداد داروخانه 97تا  ۵6خصوصی بوده است. از سال 

مرکز مایه کوبی  1100دهه گذشته بیش از  ۴واحد افزایش یافته است. در  2۵00به  110های درمانی از واحد، واحد 2۸0واحد به 
 .توسط بخش خصوصی دایر شده است

واحد تولیدی، خوداتکایی  17۸واحد تولیدی به  12های تولید دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی از در همین مدت با توسعه کارخانه
درصد ارتقا یافته است 9۵درصد به  ۵های دامپزشکی از در دارو . 

 ۵۵0درصد رشد کرده و از حدود  26۵ دهه اخیر عملیات مبارزه با آفات عمومی و همگانی ۴های نوین در با استفاده از فناوری
میلیون هکتار رسیده است 2هزار هکتار به حدود  . 

میلیون  ۵های هرز نیز در بیش از میلیون هکتار و مبارزه با علف 2هزار هکتار به نزدیک  ۴60های گیاهی از مبارزه با بیمار
ار به اجرا درآمده بودهزار هکت 260فقط در سطح  13۵6هکتار انجام شده در صورتی که در سال  . 

های بعد انقالب توسعه یافته است. در سال کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایی آفات به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست در سال
به این شیوه انجام شده است اراضی کشاورزی هزار هکتار ۸90مدیریت آفات حدود  1397 . 

ی ست. طاهميت احائز ر بسياورزی كشات یند توليد محصوالآفرت در كاهش ضایعا همچنينها و كاهش هزینهت در الآنقش ماشين 
اع نوه استگاار دهز ۴۵از بيش ، كمبایناع نوه استگاد 1۵00از بيش ر، كتواتراع نوه استگاار دهز ۵00ود دـر حـخياه ـهر دچها
 6۴نیز از كمباین اد ست. تعده اگرفته شدر كابه  ورزیش كشاـبخ ش درمپاـساع وـنه اتگاـسار دهز ۴۴از بيش ت و غالی هاه ندركا
سته اسيدر 1397ل ساه در ستگاد 1733۴به  13۵6ل ساه در ستگاد . 

ر كاء كه نشای حالدر ست اكر ن ذست. شایاه اسيددوره رهمين ه در ستگاد ۵۵۵133به ه ستگاد 6۸۴۵1ر از كتواتراع نوهمچنین ا
ن سيواچرخه مكانيزه وارد ستگاد 7۸7۸ه و ستگاد 7220ها به ترتيب ه ستگادین ا شتاندد جوو 13۵6ل اـسدر رنج ـاین بـكمبو برنج 

وارد خير ی اهالسای طری كتواترش سمپاه ستگاد ۴۴۸9۵ک ورز و اـخاع وـنار اهز 1۸ود حدعالوه بر این ند. ه اشدورزی كشا
سته اشدورزی كشای چرخه فعاليت ها . 
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خير با اهه ر دچهاورزیدر كشام خااد مو بیش ظرفيت جذافزی و اتكميلی و ایع تبدیلتوسعه صندر نوین ی هاوری فناداری از بره بهر
 ۴7از ه بيش ـب 13۵6ل اـسم در اـخاد موب تن جذن ميليو 3.3از ین صنایع اكه ظرفيت ای ه گونهـت بـسه ادـه شـجاموسی سال اتحو

ستایش یافته افزر اكشوورزی در كشام خااد موب تن جذن ميليو . 
ستایش یافته افزاحد ار واهز 20ر ـالغ بـبه ب 1397ل ساورزی در كشات محصوالآوری فری حدهااد واتعداین، بر وه عال . 
ت. ـسایش یافته افزاتن ارهز ۴۵00به ر كشوی خانه هادظرفيت سرو حد وا 1۸30ه ـبر وـكشی اـخانه هدرـسد و سری هارنبااد اتعد

در حد وا ۴ی دام از هاه گاركه كشتاای ست به گونهاشته ی داوجهـل تـیش قابازـفر اطيوو ی دام صنعتی هاه گاركشتااد ين تعدـهمچن
یافته استیش افزاحد وا 273حد به وا 3ر از طيوی صنعتی هاه گاركشتاو حد وا 7۵به  13۵6ل سا . 

می الـسب انقالوزی اپيراز پس ، به منظور مدیریت مخاطرات ناشی از عوامل خارج از اراده بهره برداران و اطمینان از درآمد آنان
ن مكاورزی ابيمه كشاوق ندـصو  1363ل سادر بيمه ن با تصویب قانون و یدگارت دبه خساک كموق ندـص 13۵۸ل اـسا در دـبتا

مدآهم الت فردوشمند توسط ر ارزین خدمت بسياایه تاسیس شده و ارا . 
ار داشته و قرورزی تحت پوشش بيمه كشای باغی ضار از اراهز ۴19ی و عی زراضر از اراهكتان ميليو ۵.3بالغ بر هم اکنون 

ای بتددر انيز ن بزیاورش آپرارع مزر از هكتا 31۴3از يش ـبطیور، قطعه ن ميليو 693از بيش ار رأس دام، زـه 3619ر ـبالغ ب
بیمه شده اند 1397ل سا  

ه ندوپرار هز ۸7۵از قالب بيش در  مختلف کشاورزییربخش ن زدگاـتوليدكنن هـبن اـتومرد اـميلي 12۵7ر ـالغ بـب 1396ل اـسدر 
سته اخت شدداپررت خسا . 

وزارت به بعد كه  13۸0لساو از  1379تا  13۵6ی هال فاصله سای در ستایرومناطق ی در ناعمری فعاليت هارسی برو مقایسه 
هد ی دمن ید نشادمنتقل گری بخشی هاه استگدبه سایر ه ستاروتوسعه ان و ظایف عمرم و واـغورزی اداـكشوزارت ا ـبی ندگزاـسدجها
ی که از ستایرومناطق از ميت ومحرورـع فقـفی و رناعمری یرساخت هازتوسعه ی در قابل توجهو موثر ر بسيات مااقداكه 

ر دصد در 6.۸سالم ی شاميدنی دارای آب آستاهارو 13۵6ل سادر كه ای ست به گونهه امدآبه عمل های انقالب اسالمی بوده، آرمان
یافتء تقاارد ـصدر 6۸ه ـبت بـین نسا 13۸0ل سا . 

صد در 3حدود به ی ندگزسادجهای فعاليت هام نجااست با ده اصد بودر 1.6بالغ بر  13۵6ل سادر كه ق بری دارای ستاهاروهمچنين 
د ـصدره ـسزی بهسای هاح طرای جرهمچنین با ایافت. ء تقاارصد در 76صد به در 16از سفالت و آشوسه ی دارای راه ستاهاو رو
های قبل از انقالب اسالمی اجرا لساهای بهسازی اساسا در طرحیدند. دمند گرهبهرا هحطراز مزایای این  13۸0ل اـستا تاها ـساز رو

 .نشده بود
ست به ایافته اوم تدی ستایروبه مناطق ی یربنایت زمایه خد، اراهاه ستگادبه سایر ی ندگزساد ظایف جهال ونتقااز اهمچنين پس 

شوسه ی دارای راه ستاهاو روصد در 76به سالم ی شاميدنی دارای آب آستاهاو روصد در 99ه ـبق رـبی دارای ستاهاروكه ری طو
ستایش یافته افزاصد در 91سفالت به و آ . 
ل سادر كيلومتر  ۵000از به بيش  13۵6ل سادر كيلومتر  ۴70ز اث راه احدبه جامعه عشایری، اتوليد ی هاده یع نهازبر تووه عال

ار داردلت قراری دونگهدت خدمای پوشش فعاليت های در عشایره شداث حدی اهاراه حاضر كل ل حادر ست. ایش یافته افزا 1397 . 
ی شاميدنی آب آشبكه لولهكش كيلومتر 13۴00نی، ساق ركيلومتر شبكه بر 970از بيش برای اولین بار در کشور خير اهه ر دچهادر 

احداث شده استین مناطق در ا . 
پروژه عظیم زیربنایی  3های بهره ور، بخش کشاورزی، به ویژه با اتکا به شیوه در نگاهی آینده نگر و به منظور تداوم رشد تولید در

هزار هکتار از  ۸23ی بالغ بر های آبیاری و زهکشی و تجهیز نوسازی اراضی کشور در وسعتکشاورزی در زمینه توسعه شبکه 
ها ظرفیت تولید از طریق بهره وری و اشتغال اراضی در حال اجرا است که در تاریخ کشاورزی بی سابقه بوده و تدریجاً با اتمام آن

 .در بخش کشاورزی به طور قابل توجهی افزوده خواهد شد
  لینک خبر
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 فرقه مت
 خبرگزاری فارس  – 1۵/11/1397تاریخ : 

درصدی نرخ باسوادی در عشایر  ۵۰هزار کیلومتر ایل راه عشایری ایجاد شد/رشد 66  
هزار کیلومتر ایل راه عشایری در کشور ایجاد شده است،  66رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه پس از انقالب اسالمی 

ها دسترسی دارنداهدرصد عشایر به ر 95گفت:  .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر ایران در نشست خبری در جمع 

های عشایری در کشور ایجاد شده، گفت: قبل از انقالب تنها راههزار کیلومتر ایل 66خبرنگاران با بیان اینکه پس از انقالب اسالمی 
درصد رسیده است 95راه داشتند و اکنون این دسترسی به درصد از عشایر کشور دسترسی به ایل 30ا ت 15 . 

برد درصد آب عشایر کشور دسترسی به آب آشامیدنی سالم دارند و حتی تانکرهای سیاری که برای عشایر آب می 100وی ادامه داد: 
 .نیز کامال سالم و ضدعفونی شده هستند

درصد از عشایر طرح جایگزینی سوخت فسیلی را اجرا  90سازمان امور عشایر ایران در حال حاضر بیش از به گفته رئیس 
کنندهای خورشیدی استفاده میهزار خانوار هم از پنل 24اند و کرده . 

گیرندهزار خانوار عشایری از خورشید برق می 75*  
هزار خانوارعشایر به سیستم انرژی خورشیدی  75ه تا پایان برنامه ششم ای که با وزارت نیرو انجام شدطی توافقنامهقندالی گفت:

 .مجهز خواهد شد
میلیون هکتار از اراضی کشور متعلق به عشایر است، گفت 3۸وی با بیان اینکه  میلیون راس واحد  23طبق اعالم آمار مرکز آمار  :

کنندت تولید میهزار تن گوش 200آید که ساالنه دامی توسط عشایر کشور به عمل می . 
 میلیارد تومان سهم عشایر از طرح اشتغال روستایی 400*

رئیس سازمان امور عشایر ایران اعالم کرد: طرح ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری که با اختصاص یک و نیم میلیارد دالر 
میلیارد  200کشور اختصاص یافت و قول دادند  میلیارد تومان به عشایر 400شود از این محل از محل صندوق توسعه ملی اجرا می

 .دیگر هم تا پایان سال پرداخت کنند
* پروژه عشایری در دهه فجر 272افتتاح   

ها در زمینه تامین آب، میلیارد تومان در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: این پروژه 63پروژه با اعتبار  272قندالی از اجرای 
ها خواهد بودهای تولیدی و تشکلدی و فعالیتهای خورشیها، پنلاحداث راه . 

یک میلیارد تومان به صندوق زنان های عشایری اشاره کرد و گفت:ها و تشکلوی از اقدامات این سازمان در زمینه ایجاد صندوق
نهادها استفاده شده  میلیارد تومان از این صندوق برای تامین 400های این سازمان عشایری اختصاص یافته و در مجموع با سرمایه

 .است
میلیارد تومان خواهد رسید 70روز آینده سرمایه این صندوق به  20رئیس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: طی  . 

میلیون تن علوفه از طریق بورس، واردات و تامین از  1.6های عشایری اشاره کرد و گفت: قندالی به تامین نهادها از طریق تشکل
ها کارخانه کنستانتره از طریق تشکل 26نجام شده و قرار است جیره غذایی دام به صورت علمی داده شود که بدین منظور محل آزاد ا

 .ایجاد شده است
* درصدی نرخ باسوادی در عشایر پس از انقالب 50رشد   

درصد رسیده است 75وادی به درصد عشایر باسواد بودند که در حال حاضر نرخ بیس 25وی اعالم کرد: قبل از انقالب کمتر از  . 
طرح ویژه ارائه خدمات آموزشی هم در دست اجراست تا بازماندگان از تحصیل و یا کسانی رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت:

قرار است تا آخر برنامه ششم شاخص باسوادی در منطقه   که به هر دلیل افت تحصیل داشته باشند، نیز مشغول به تحصیل شوند.
درصد برسد ۸5ر به عشای . 

* کند نه عشایرچوبکار و دالل قاچاق می  
قندالی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که در قاچاق دام که برای همه محرز است، و مسئوالن آن را تائید کردند رد پای عشایر را 

ام اما واقعیت این است که در ثل شماها شنیدهاید، گفت: موضوع قاچاق را من هم مکنند. برای مقابله با آن چه اقداماتی کردهاعالم می
 .بحث قاچاق بیشتر چوبکاران و دالالن دخالت دارند و عشایر کشور هیچ وقت قاچاقچی نیستند

* تواند قیمت گوشت را افزایش دهدقاچاق نمی  
تواند باعث افزایش قیمت گوشت شودوی همچنین توضیح داد که قاچاق کشور آنقدر کم است که نمی . 

هزار تومان است اما میانگین فروش زنده آن در  26تا  25قیمت تمام شده یک کیلو دام زنده یس سازمان امور عشایر ایران گفت:رئ
هزار تومان است 35کشور  . 
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* هزار تومان باید باشد 25قیمت دام زنده   
هزار تومان گرانفروشی  10ر کیلوگرم هزار تومان است و در حقیقت در ه 25قندالی گفت: قیمت منصفانه هر کیلوگرم دام زنده 

شودمی . 
عشایر وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس که آیا عشایر کشور ظرفیت رساندن کشور به خودکفایی در بورس را دارد، گفت:

جامعه هزار تن به ظرفیت گوشت  24ای گوشت قرمز که در بخش عشایر اجرا شد حدود این ظرفیت را دارد و با طرح زنجیره
 .عشایری اضافه شد. بنابراین خودکفایی در گوشت از طریق جامعه عشایری الزاماتی دارد که اگر فراهم شود دور از دسترس نیست

رود و میانگین فروش برای به فروش می  هزار تومان 65الی  60رئیس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: قیمت الشه گوسفند 
کیلویی هامصرف کننده در استان هزار تومان است ۸0هزار تومان و در تهران کیلویی  77 . 

 دالیل باال بودن قیمت گوشت قرمز*
ها را یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز عنوان کرد و گفت: در حالی که سال گذشته خوراک قندالی باال بودن قیمت نهاده

درصد  60شود ضمن اینکه ما هر چقدر تالش کنیم تومان وارد می 4200ز شدامسال با ارتومان وارد کشور می 3300دام با ارز 
کنیم و آنها مجبورند بقیه را با نرخ آزاد از بازار تهیه کنندمورد نیاز دامداران را با نرخ دولتی تامین می نهاده . 

های انجام دادید تا آنها وابسته به حمایت وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس که چه اقداماتی برای توانمند سازی جامعه عشایر
طرح عشایر در قالب اقتصاد مقاومتی تعریف شده است و در این قالب طرح زنجیره تولید گوشت قرمز را  7شما نباشند، گفت:

سعه میلیارد تومان به این طرح تخصیص یافت و ساالنه یک درصد از درآمد صندوق تو 500اجرایی کردیم. طی چند سال گذشته 
یابدملی برای اجرای زنجیره تولید گوشت قرمز اختصاص می . 

گردشگری ، صنایع دستی و ایجاد های گیاهان دارویی،برنامه استفاده از ظرفیترئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین گفت:
زی این بخش استهای سازمان امور عشایر در توانمندساهای فنی و مهندسی توسط فرزندان عشایر از برنامهشرکت . 

 اعتبارات عشایر*
میلیارد تومان به جامعه عشایر اختصاص یافت.  120وی همچنین در باره اعتبارات این بخش گفت: از محل مالیات بر ارزش افزوده 

تومان طرح میلیارد  30میلیارد تومان برای کمک به یارانه علوفه،  50آبی، میلیارد تومان برای مقابله با بحران کم 40همچنین 
های عشایری پرداخت شده استهای مختلف برای اجرای پروژهمیلیارد تومان هم توسط دستگاه 700مطالعات و ساماندهی عشایر و  . 

  لینک خبر
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 نهاده
خبرنگاران جوان  – 15/11/1397تاریخ :   

ننده کود ازته هستیمسال گذشته/ بزرگترین صادر ک ۳ای در های یارانهثبات قیمت کود  
های یارانه ای در جهت حمایت از کشاورزان یک لایر هم افزایش نیافته استرسولی گفت: امسال سومین سال است که قیمت کود . 

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  عامل شرکت خدمات ، حمید رسولی مدیرگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد، با اشاره 
کشاورزی رخ داده است، اظهار کرد: امسال با افزایش قابل توجه های به اینکه امسال اتفاقات مثبتی در حوزه تامین و تدارک نهاده

به طور چشمگیری افزایش یافته است های کشاورزیکود های کشاورزی به ویژهبارندگی، مصرف نهاده . 
اولیه های کشاورزی گفت: بحث تحریم و گران شدن مواد های پیش روی حوزه تامین و تدارک نهادهها و تنشوی با اشاره به چالش

ها با مشکالتی بخشی از تولیدات داخل را تحت تاثیر خود قرار داده است. در مهرماه همزمان با کشت پاییزه در فرآیند توزیع نهاده
روز عرضه کود اوره را متوقف کردند اما خوشبختانه هم  ۴0های پتروشیمی به مدت روبرو شدیم. ضمن آنکه در تیرماه شرکت

ت سر گذاشته و در وضعیت مطلوبی قرار داریماکنون این مراحل را پش . 
درصد در  ۸۴میلیون تن معادل  2.1های کشاورزی بیش از میلیون تنی کود 2.۵این مقام مسئول ادامه داد: از برنامه تامین و تدارک 

ماهه امسال تامین و تدارک شده است 10 . 
های تامین شده از منابع داخلی هستند، درصد کود ۸0اینکه  عامل شرکت خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره بهمدیر

های ازوته در دنیا هستیمهای ازوته صددرصد تولید داخل هستند. عالوه بر تامین نیاز داخل بزرگترین صادر کننده کودافزود: کود . 
به منظور حمایت از  ایهای یارانهمت کودقی ای خبر داد و گفت: امسال سومین سالی است کههای یارانهوی از عدم افزایش قیمت کود

برداران بخش حتی یک لایر افزایش نیافته استکشاورزان و بهره . 
 90درصد برنامه در ده ماهه امسال تامین و تدارک شده است، بیان کرد: این میزان نسبت به دهه  ۸۴وی با اشاره به اینکه بیش از 

د تا پایان سال کل برنامه را محقق خواهیم کردبیانگر رشد قابل توجهی است.پیش بینی می شو . 
کنیم، افزود: مصرف کود در کشور ما کمتر از نصف متوسط های کشاورزی استقبال میرسولی با بیان اینکه از افزایش مصرف کود

ده استای را تجربه کرهای توسعه یافته است، امسال افزایش مصرف کود رشد کم سابقهجهانی و یک سوم میانگین کشور . 
ماهه  10های ازوته، فسفاته و پتاسه در مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی ادامه داد: بنابر آمار و ارقام موجود، میانگین مصرف کود

درصد رشد یافته است 2۸، 90درصد و دهه  23هایی که رخ داده، نسبت به سال قبل امسال به یمن بارندگی . 
کیلوگرم اعالم کرد و گفت: این درحالی است که متوسط مصرف  60تار را کمتر از وی متوسط مصرف کود در ایران در هر هک

دهد کیلوگرم است و این امر نشان می 200کیلوگرم و در کانادا بیش از  1۸0های توسعه یافته مثل چین و آمریکا بیش از کود کشور
های مصرف جهانی داریمفاصله قابل توجهی با استاندارد . 

درصد فسفاته، حدود  70به اینکه از حیث تنوع مصرف کود به وضعیت مساعدی دست یافته ایم، افزود: امسال حدود  رسولی با اشاره
درصد ازته مصرف شده است و باید تنوع بیشتری در سبد مصرفی بهره برداران ایجاد شود 10درصد پتاسه و حدود  20 . 

ها خبر داد و گفت: هم اکنون علی رغم تمامی های کشاورزی در انبارکودهزارتن  22۵این مقام مسئول از ذخیره استراتژیک بیش از 
درصد برنامه تامین و تدارک از  100های ناشی از تحریم شرایط مساعدی در این زمینه داریم، چرا که ها و چالشمحدودیت

های بین المللی صورت گرفته و تاخیری در این زمینه نداشته ایمبازار . 
هزارتن  ۴0م اکنون دو محموله کود از اروپا و آسیای جنوب شرقی در حال ورود به کشور است که هر کشتی حدود وی ادامه داد: ه

شودبوده و پتاسه از مقصد بالروس و فسفاته از مقصد چین وارد می . 
سال اخیر بی سابقه بوده است، اظهار کرد: سال گذشته تا پایان سال یک  12رسولی با بیان اینکه تحویل کود اوره به کشاورزان در 

گذشته   هزارتن 230هزارتن کود اوره از شرکت پتروشیمی تحویل گرفتیم که امروز این رقم از مرز یک میلیون و  21۴میلیون و 
م تا با ذخیره قابل توجهی وارد سال آینده شویم هزارتن کود اوره را برنامه ریزی کرده ای 600است و برای دو ماه پایانی امسال حمل 

 .و کشت بهاره را آغاز کنیم
میلیون تن از این میزان را در داخل مصرف کنیم،  2میلیون تن اعالم کرد و افزود: اگر  6این مقام مسئول، تولید کود اوره کشور را 

توانیم دو سوم این میزان را صادر کنیممی . 
شود که های کشاورزی بیان کرد: اگرچه برخی اوقات مطرح مییتی درباره آخرین وضع بازارکودمدیرعامل شرکت خدمات حما

های طوالنی برای خواهد تا دوبرابر گران شود، از این رو این مسئله موجب شده است تا صفیابد و حتی میقیمت کود افزایش می
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ای افزایشی نداشته است و برای سال آینده در همان مت کود یارانهخرید کود از سوی کشاورزان ایجاد شود، اما طی سه سال اخیر قی
شودزمان تصمیم گیری می . 

پرونده  26های شرکت خدمات حمایتی تولید و عرضه می شود که های تقلبی در کیسهوی در ادامه افزود: امسال شاهد بودیم که کود
با سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم، در نقاط مختلف با موارد تقلب های خوبی که در این زمینه تشکیل شد، ضمن آنکه با هماهنگی

های مناسبی صورت گرفته استبرخورد . 
های رسولی با اشاره به اینکه چین بزرگترین تولیدکننده کود در جهان است، اظهار کرد: چین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کود

کاناداست، از این رو بازرگانان باید توجه کنند که از منابع معتبر این اقالم را  کشاورزی و صادرکننده به اروپای غربی، آمریکا و
های دقیق و کند و وقتی با مشخصههای مختلف تولید میخریداری کنند چرا که چین کشوری است که محصوالت خود را در گرید

کیفیت و در سطح استاندارد جهانی برای کشاورزان تامین کنیمهای با توانیم کودهای جهانی آن را مطالبه کنیم، میمطابق با استاندارد . 
به گفته این مقام مسئول، هم اکنون بازرسان بین المللی شرکت خدمات حمایتی از مرحله تولید تا بارگیری در گمرک، ورود به کشتی 

های متعدد و اطمینان از کیفیت محصول اجازه کنند و پس از بازرسیمرحله نمونه برداری و آزمایش می ۴و تخلیه در بنادر، 
دهندترخیص می . 

مطرح نشده است  وی افزود: در ارتباط با کود موضوع قابل توجهی . 
سال گذشته تا کنون محقق نشده است 11واگذاری شرکت خدمات حمایتی از    

، شرکت خدمات ۸۵یتی در خصوص واگذاری شرکت خدمات حمایتی بیان کرد: براساس قانون سال مدیرعامل شرکت خدمات حما
 .حمایتی باید خصوصی سازی شود و در این زمینه نگرانی وجود ندارد، اما باید به اهلش واگذار شود و الزامات آن دیده شود

دولت بخواهد نسبت به آن بی تفاوت باشد چرا که تامین  ای نیست کههای کشاورزی وظیفهبه گفته وی، وظیفه تامین و تدارک کود
های کشاورزی، امنیت غذایی کشور را در بر داردنهاده . 

سال است که واگذاری شرکت خدمات حمایتی به دالیل مختلفی محقق نشده است، اظهار کرد: هر  11رسولی با اشاره به اینکه حدود 
کنیم تا این اتفاق به بهترین نحو بیفتدل وجود دارد و ما هم کمک میزمان که خصوصی سازی انجام شود، آمادگی کام . 

های ای راجع به تامین و تدارک کود نداریم، بیان کرد: با توجه به آنکه طبق برنامه ریزیاین مقام مسئول با اشاره به اینکه دغدغه
نگرانی در این خصوص وجود نداردها به موقع وارد شده اند از این رو جای هیچگونه صورت گرفته، تمام کشتی . 

هزارتن است، افزود: با توجه به آنکه تا کشت بهاره زمان زیادی  200وی با اشاره به اینکه خطر قرمز ما برای ذخایر کود باالی 
ا داشته باشیمههزارتن افزایش خواهیم داد تا بتوانیم مصرف مناسبی از کود در استان 300باقی نمانده است، میزان ذخایر خود را تا  . 

هزارتن کود در بنادر است که بخشی از آن مصرف شده و  130مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی در پایان تصریح کرد: هم اکنون 

رودها میبخشی برای ذخیره به انبار . 
 لینک خبر
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