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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

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

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

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

 .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
 خبرگزاری فارس – 25/12/1397تاریخ : 

 توزیع میوه شب عید از امروز آغاز شد 
علی برابری مجری طرح تنظیم بازار میوه شب عید گفت: سیب درختی حداقل  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما،

قیمت بازار خرده فروشی به مصرف درصد زیر  2۰تا  1۰درصد و پرتقال تامسون شمال و والنسیای جنوب  1۵و حداکثر  1۰
شودکنندگان عرضه می . 

های تعاونی استانی و شهرستانی و موارد های زنجیره ای، فروشگاهوی همچنین اظهارداشت: میوه شب عید در میادین، فروشگاه
 .مشابه دیگر توزیع خواهد شد

وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ذخیره سازی سیب و  مجری طرح تنظیم بازار میوه شب عید ادامه داد: پیرو دستور هیئت دولت و
هزار تن پرتقال تامسون شمال و والنسیای جنوب خریداری و به  ۴۰هزار تن سیب درختی و  3۰های پایانی سال پرتقال برای روز

های کشور حمل شده استگانه استان 32مقاصد  . 
  

* در کشورشب عید   از امروز؛ آغاز توزیع تدریجی میوه تنظیم بازاری  
 

هزار تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری با قیمت مصوب بتدریج تا یک ماه در مراکز  ۸۰با آغاز بارگیری که از امروز آغاز شده است 
شوندمیوه و تره بار کشور توزیع می . 

ها در نظر گرفته شده استمرکز در استان تهران برای توزیع میوه 3۰۰مرکز میوه و تره بار در کشور و  ۶۰۰۰در مجموع  . 
های مختلف در نظر گرفته شده ها برای جبران هرگونه کمبود در استانده هزار تن سیب و پرتقال نیز به صورت ذخیره در سردخانه

  .است
درصد زیر قیمت بازار خواهد بود 2۰الی  1۵ها در هر استان قیمت این میوه . 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان  – 2۸/12/1397تاریخ : 

ماه اخیر ۲تومان صحت ندارد/ ثبات قیمت ماهی در هزار  ۲۰افزایش قیمت مرغ به مرز   
هزار تومان را تکذیب کرد و گفت: مطرح کردن چنین اظهاراتی قصد در بر هم زدن  2۰یوسف خانی افزایش قیمت مرغ به مرز 

 .نظم بازار را دارد
صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

های پایانی سال، قیمت ماهی ماه گذشته خبر داد و گفت: علی رغم ازدیاد تقاضا در روز 2در  ثبات قیمت ماهی ، ازخبرنگاران جوان
د عرضه نوسانی نخواهد داشتبه سبب شرایط مساع . 

وجود ندارد، افزود: با توجه به وضعیت مساعد تولید و کاهش قدرت خرید  عرضه ماهی شب عید وی با اشاره به اینکه کمبودی در
شود که روند کنونی قیمت در بازار ادامه یابدخانوار پیش بینی می . 

ره بار نیستکمبودی در عرضه مرغ گرم با نرخ مصوب در میادین میوه و ت  
یوسف خانی در بخش دیگر سخنان خود از عرضه مناسب مرغ تنظیم بازار در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو مرغ با نرخ 

شود و کمبودی در عرضه مرغ گرم با نرخ مصوب نیستتوزیع می میادین میوه و تره بار تومان در ۵۰۰هزار و  11مصوب  . 
درصدی قیمت ماهی از مزرعه تا سفره 7۰درصدی قیمت ماهی در بازار شب عید طبیعی است/ اختالف  1۰نوسان  :بیشتر بخوانید  

با نرخ مصوب در اصناف قطع شده است، بیان کرد: پشتیبانی  توزیع مرغ گرم رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به اینکه سهمیه
های طوالنی در همیه اصناف چیست؟ چرا که این امر ممکن است صفامور دام باید در این زمینه پاسخگو باشد که دلیل قطع س

 .میادین میوه و تره بار ایجاد کند
های اخیر در بازار اعالم کرددر ماه نوسان قیمت مرغ وی کمبود عرضه و جوجه ریزی را عامل اصلی کاهش تولید و . 

د را تکذیب کرد و گفت: این نرخ به هیچ عنوان مورد تایید هزار تومان در ایام عی 2۰به مرز  قیمت مرغ این مقام مسئول افزایش
دانم چرا برخی افراد با مطرح کردن چنین اظهاراتی قصد در برهم زدن نظم بازار دارندنیست و نمی . 

کاهش  هزار تومان 12ها به در خرده فروشی قیمت هر کیلو مرغ یوسف خانی در ادامه افزود: برای سال آینده پیش بینی شده است که
 .یابد

همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: با وجود  های دامیبازار نهاده رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان با اشاره به اینکه آشفتگی
هزار  7های دامی، وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که مرغ زنده نباید با نرخ باالتر از های تولید و نرخ کنونی نهادهافزایش هزینه

هایی را قبول ندارندتومان عرضه شود، درحالیکه مرغداران چنین نرخ ۵۰۰هزار و  11و مرغ آماده به طبخ  ۰7۰و  . 
 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس  – 29/12/1397تاریخ : 

نی و پیاز هفته آینده کاهش می یابد قیمت سیب زمی  
مدیر کل دفتر محصوالت جالیزی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد:بارندگی های اخیر در استان های خوزستان و جنوب کرمان 
برداشت محصوالتی چون پیاز و سیب زمینی و خیار را با مشکل مواجه کرده و طی هفته آینده با از سر گیری برداشت قیمت ها 

یابدهش میکا .  
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، حسین اصغری مدیر کل دفتر محصوالت جالیزی 

وزارت جهاد کشاورزی گفت : بارندگی روز ها ی اخیر در استان های خوزستان و جنوب کرمان برداشت محصوالتی چون پیاز و 
مواجه ساخته و پیش بینی می شود طی هفته اینده و با از سر گیری برداشت و حمل قیمت ها متعادل سیب زمین و خیار را با مشکل 

 .و کاهش شود
متاسفانه هر ساله در ایا م نوروز با کمبود شدید وسایل نقلیه باری و محدودیت های ترافیکی وسایل باری سنگین در جاده  : وی افزود

موضوع خود تاثیر منفی بربازارعرضه محصوالت سبزی و سیفی که عمدتا فساد پذر هستند  های پر تردد کشور مواجه هستیم که این
 .بر جای می گذارد

میلیون 6میلیون تن ، گوجه فرنگی  2/2میلیون در سال هست همچنین تولید پیاز به  5وی گفت : میزان تولید سیب زمینی در کشور 
ل گذشته رشد یافته استمیلیون در سال می رسد که نسبت به سا 3تن و خیار  . 

اصغری با اشاره با اینکه در تولید محصوالت سبزی و سیفی هیچگونه مشکلی وجود نداشته خاطر نشان ساخت: با اجرای طرح 
استمرار تولید سیب زمینی و پیاز در استانهای عمدتا جنوبی کشور نظیر سیستان و بلوچستان ، بوشهر ، فارس ، هرمزگان ، 

کرما ن، ایالم ، کرمانشاه و گلستان نیاز کشور به این محصوالت به نحو مطلوبی تامین می شود وی گفت : خوزستان ، جنوب 
افزایش صادرات محصوالت سبزی و سیفی و نیز ورود کشور های متقاضی جدید از جمله مسایلی است که باید برای مدیریت ان ساز 

ا در مقاطع خاص برهم نزندکار مناسب و ویژه ای اندیشیده شود تا تعادل بازار ر . 
 

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 2۸/12/1397تاریخ : 

روستای مازندران را قطع کرد ۲۲3سیالب ، آب آشامیدنی   
سیالب به تاسیسات زیربنایی این شرکت آسیب مدیر عامل آب و فاضالب روستایی مازندران گفت که باران شدید و  -ایرنا  -ساری 

روستا در مناطق مرکزی و شرقی استان را قطع کرد 223زد و آب آشامیدنی   . 
 ۸2هزار و  29به گزارش روز سه شنبه روابط روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران ، مجید عبداللهی افزود : 

ه، بهشهر، نکاء، میاندرود، ساری، سیمرغ، همچنین جویبار، سوادکوه، بابل، بابلسر ، نور مشترک این تعداد روستا در شهرستان گلوگا
  .و سورک با مشکل تامین آب آشامیدنی مواجه هستند 

وی گفت : از همان لحظات اولیه وقوع سیل تاکنون با بسیج تمامی امکانات و تجهیزات و اعزام اکیپهای رفع اتفاقات، آب آشامیدنی 
روستای دیگر همچنان ادامه دارد 176وصل شده و تالش برای برقراری آب شرب  روستا 47  . 

 3۸روستا بر اثر سیل و تخریب تاسیسات آبرسانی از مدار خارج شده و آب شرب  79مدیر آبفار مازندران اضافه کرد : آب شرب 
سات پمپاژ آبفای شهری قطع شده استروستا که از تاسیسات آبرسانی شهری تامین می شود نیز به دلیل آب گرفتگی تاسی  .  

روستا نیز به دلیل کدورت آب  11روستا به دلیل قطعی برق از مدار خارج شده و آب آشامیدنی  75وی گفت : همچنین آب شرب 
ندی دستگاه تانکر سیار و آب بسته ب 1۰چشمه ها قابل آشامیدن نیست که در حال حاضر آب آشامیدنی اهالی روستاهای سیلزده با 

 .تامین می شود
بارش شدید باران از یکشنبه این هفته در مازندران آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد و این بارش ها به زیر ساخت های مختلف 

  . استان بویژه در شرق و مرکز خسارت وارد کرده است

 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
خبرگزاری فارس  – 21/12/1397تاریخ :   

انگاری شده است در جلوگیری از تخریب گردنه حیران سهل  
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در زمینه جلوگیری از تخریب جنگلهای منطقه حیران در استان اردبیل 

انگاری شده استسهل .  
ر اقتصادی خبرگزاری فارس، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور امروز در هفتمین به گزارش خبرنگا

هزار هکتاری در سازمان  25کاری های آبخیزداری و جنگلبرداری از پروژهروز درختکاری در نشستی که به مناسبت بهره
نگار فارس که پرسیدها برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرجنگل های زیادی در منطقه جنگلی حیران ویالسازی 

تواند در عرصه منابع ای نمیگفت:هیچ احدالناسی و هیچ مسئولی در هیچ رده  کنید،در استان اردبیل انجام شده و چرا جلوگیری نمی
  .جنگلی و طبیعی مجوز ساخت و ساز صادر کند

هر ساخت و سازی آنجا  ای نمانده و همه ویالسازی شده است، گفت:جنگلی و منابع طبیعیخبرنگار فارس پرسید در منطقه حیران 
شود، خالف است و باید برخورد شود و با برخی از آنها هم برخورد شده استانجام می .  

دیشیده شده و با امکانات و خواهم بگویم سهل انگاری در این زمینه نبوده، حتما بوده است، اما با تمهیداتی که اننمی :وی ادامه داد

خواهیم گونه ساخت و سازها جلوگیری کنیم و در این زمینه میتجهیزاتی که دراختیار ما قرار گرفته، امیدواریم بتوانیم از این
ظرفیت جوامع محلی برای حفظ و حراست منابع طبیعی استفاده کنیم  از .  

برخی ساخت و سازها   که برخی از آنها در قالب طرح هادی روستایی است و آقایی گفت: در منطقه حیران چند تا روستا وجود دارد
شودهم خالف قانون انجام شده است که برای آنها پرونده تشکیل شده و در دادگاه رسیدگی می .  

قطعا هر چیزی که عدول از قانون و مقررات باشد با آن برخورد خواهد شد وی تأکید کرد: .  
این   منطقه بسیار دیدنی و جنگلی جاده حیران از سالها پیش آغاز شده است و ماه به ماه بر تعداد ویالهایی شروع ساخت و سازها در

شود و منطقه بکر و بسیار دیدنی این منطقه که زمانی زبانزد همه مهمانان داخلی و خارجی بود تخریب و منطقه، اضافه می
  .ویالسازی شده است

ها که مربوط به کشور توان آن را با بخش شمالی این جنگلت مناطق جنگلی در حیران، میبرای درک درست از وضعیت حفاظ
کنند و درختان این منطقه هم کامال تنک شده و از بین وار رشد میآذربایجان است، مقایسه کرد. درطرف ایران ویالها هر روز قارچ

رودمی .  
ایام عید نزدیک است و در این ایام تخریب منابع طبیعی معموال بیشتر رئیس سازمان جنگلها در پاسخ به سؤال دیگر فارس که 

یگان ویژه سازمان جنگلها مأموریت دارد به طور ویژه در این ایام از  شود، چه راهکاری را برای مقابله با آن دارید، گفت:می
قه شمیرانات مانور یگان حفاظت انجام شد تخریب منابع طبیعی و ساخت و سازهای بدون مجوز جلوگیری کند روز گذشته هم در منط

  .و امیدواریم در ایام عید شاهد روند کاهشی تخریب منابع طبیعی باشیم
های افتاده در آقایی در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه نتیجه نامه وزیر به جنابعالی برای بررسی استفاده درختان و بوته

بندی رسیدند که برای مسائل پرورشی و از قانون وجود دارد که هر کجا کارشناسان به این جمع ایجنگل به کجا رسید، گفت: تبصره
برداری خواهد شدتوان از این درختان افتاده استفاده کرد، بهرهبهداشتی جنگل می .  

 لینک خبر 
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منابع طبیعی  اقلیم و  
خبرگزاری فارس  – 21/12/1397تاریخ :   

ها باید تغییر کند های کشور تُنک و کچل هستند/نگاه سازمان جنگلدرصد جنگل95  
ها ها کار کردن با مردم را اصال بلد نیستیم و باید یاد بگیریم، درمجموعه سازمان جنگلوزیر جهاد کشاورزی گفت: در سازمان جنگل

گاه ایجاد شود و در خیلی چیزها عقب هستیمباید تغییر ن .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود حجتی امروز در هفتمین روز درختکاری در نشستی که به مناسبت 

 ها برگزار شد، گفت: ما در حوزه منابعهزار هکتاری در سازمان جنگل 25کاری های آبخیزداری و جنگلبرداری از پروژهبهره
ها تغییر نگاه طبیعی کار کردن با مردم را اصال بلد نیستیم و در این حوزه باید کارهای زیادی انجام شود. ما باید در سازمان جنگل

 .ایجاد کنیم و در خیلی چیزها عقب هستیم
وانیم آموزش دهیم و در این اول باید خودمان آموزش ببینیم و بعد به مردم بتوی با بیان اینکه تغییر فرهنگی بسیار سخت است، گفت:

 .زمینه باید کارهای جدی انجام شود
شناسان کمک بگیریم و از برداران وجامعهبهرهوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید اتاق فکر تشکیل شود، گفت: باید از مدیران،

 .نظر آنها استفاده بیشتری کنیم
های ما در حالی که بسیاری از جنگلگفت:میلیمتر دارند، 3۰۰ارش بیش از های ما بحجتی با طرح این سؤال که چند درصد جنگل

افتد. چرا ها ُتنک و کچل هستند و به محض بارندگی سیالب راه میدرصد از این جنگل 95میلیمتر بارش دارند، اما  3۰۰بیش از 
های مناسب نکاشتیم؟درختکاری مناسب نداریم و چرا درختان با گونه  

های که در حوزه  باید در این زمینه از مردم کمک بگیریم و ما خودمان توان این کار را نداریم، در دنیا هم معمول استوی گفت: ما 
ها این است که در این زمینه گیرند و ما باید آرام آرام وارد این کار شویم. تقاضای من از سازمان جنگلجنگلداری از مردم کمک می

 .بیشتر کار کنند
کشاورزی با بیان اینکه به دستور مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی اعتباری برای آبخیزداری و جنگلداری  وزیر جهاد

اختصاص یافته است، گفت: این حتی برای من غیرمنتظره بود و ما باید قدر این اعتبارات را بدانیم و با استفاده صحیح از آن از آثار 
رویه جلوگیری کنیمهای بیرداریبمخرب سیل و باد بکاهیم و از بهره . 

درصدی حقوق کارکنان جهاد کشاورزی بر  5۰ها که از وی درخواست کرده بود، افزایش حجتی در پاسخ به رئیس سازمان جنگل
کنم از آقای آقایی که از من راجع به افزایش حقوق اساس مصوبه یکسان سازی حقوق را پیگیری کنند، گفت: تعجب می

سی هم رسیده و آنها کلی در این باره بیاش به خبرگزاری بیکند در حالی که اقدامات ما در این باره آوازهدرخواست می  کارمندان
اند و موضوع افزایش حقوق کارمندان وزارت جهاد کشاورزی در نماز جمعه هم مطرح شده استمعرکه گرفته . 

خودمان هم باید کاری کنیمکنیم کارمندان ما مشکلی دارند ما وی گفت: اگر فکر می . 
گردد که در وزارت جهاد کشاورزی اجرا نشده و این ها برمیهای وزیر جهاد کشاورزی به یکسان سازی حقوق وزارتخانهصحبت

شان هزار نفری را برای احقاق حق 4۰مسئله اعتراض زیادی را از سوی کارمندان این وزارتخانه در پی داشته است حتی آنها پویش 
انداه انداختهبه ر . 

 فرهنگ عمومی باید بپذیرد که دولت شرایط سختی دارد*
دهد که برخی کارها را انجام دهد، به طوری ها اجازه نمیوزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: دولت شرایط خوبی ندارد و محدودیت

انجام نشده است ها این مشکل را دارند و یکسان سازی حقوق در آنجاکه بیش از نیمی از وزارتخانه . 
گذارند اما این تغییر در فرهنگ عمومی ایجاد نشده و حتی حجتی گفت: باید فرهنگ عمومی ما بپذیرد که دولت شرایط سختی را می

اند، شرایط االن سخت و ویژه استکارمندان ما هم نپذیرفته . 
اند و به مقابله با ما به پا شورهای منابع را حصر کردهتر شده است،گفت: کوی با بیان اینکه شرایط امسال نسبت به سال گذشته سخت

شویمشود که یک شبه هم متهم به ناکارآمدی میاین شرایط دولت صالح ندیده تمام موانع را بیان کند و چنین می  خاستند ودر . 
ها کاهش یابد. م که وابستگیهای دامی خصوصا طیور وابسته هستیم، باید کاری کنیما در تامین نهادهوزیر جهاد کشاورزی گفت:

وابستگی ما بیشتر به کشورهای قاره آمریکا است و برای واردات این کاالها باید یورو بپردازیم و این ارز را نداریم، زیرا نفتی 
گیردکنیم یورو در اختیار ما قرار نمیصادر می  که . 

نتایج آن در تولید چگونه خواهد بود. اینکه ارز تخصیص  کافی است یک حواله نهاده با تاخیر برسد و معلوم نیستحجتی گفت:
اندهایشان را در این زمینه بستهدانم چرا برخی چشمپول منتقل و واردات انجام شود فرایند بسیار سختی دارد و نمی  یابد . 
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 در سال گذشته وزارت جهاد دو بار ذخایر استراتژیک را به بازار تزریق کرد*
سال گذشته دو بار ذخایر استراتژیک را به بازار تزریق کرده تا در زمان آرامش دوباره اینها را تامین کندوی تصریح کرد که در  . 

کنندکاری میآی ما را متهم به کم مسئولیتی و کموزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بنا به مصلحت مجبوریم گاهی سکوت کنیم و عده . 
توانیم انجام دهیم، بسیار زیادی است و خیلی کار می را در اختیار ما قرار داده که ظرفیت حجتی در پایان گفت: خداوند منابع طبیعی

ها استفاده بهتری کردتوان از ظرفیتگیریمدر حالی که میاما نه حالش را داریم و نه فکرمان را به کار می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس – 22/12/1397تاریخ : 

تومانی از امروز 5۰۰هزار و ۱۱هزار تن مرغ ۱۰توزیع   
 

دبیر ستاد تنظیم بازار با تشریح چرایی اختالف قیمت مرغ در بازار با قیمت مصوب، با اشاره به افزایش قیمت مرغ تا  <مواد غذایی

تومانی در  ۵۰۰هزار و 11هزار تن مرغ با قیمت مصوب 1۰های تهران، از توزیع هزار تومان در برخی سوپرگوشت17مرز 
بار خبر دادرهمیادین میوه و ت . 

 
تومانی آن اظهار کرد: در  5۰۰هزار و  11عباس قبادی در تشریح چرایی تفاوت قیمتی مرغ موجود در بازار با قیمت مصوب 

برند و پس از کننده میگذاری مرغ، تشکل مربوطه و جهاد کشاورزی پیشنهادات خود را به سازمان حمایت از مصرفجریان نرخ
شودشده تولید و فرایند تولید تا توزیع، قیمت آن مصوب میبحث و بررسی نرخ تمام . 

 
تومان برای هرکیلوگرم مرغ گرم، متأسفانه به مشکالتی  5۰۰هزار و  11دبیر ستاد تنظیم بازار اضافه کرد: بعد از تصویب نرخ 

ت مالی و بانکی برای واردات چند دلیل مشکالتی که در نقل و انتقاالشده بود، بهبرخوردیم و گرچه قیمت مصوب، نرخی کارشناسی
وجود آمدهای موجود در کشور بهها وجود داشت، نوساناتی در میزان نهادهکشتی حامل نهاده . 

 
وی با تأکید بر اینکه "ما در شرایط جنگ اقتصادی با دشمنان کشورمان هستیم"، در پاسخ به این سؤال که بر اساس آمار گمرک که 

میزان هها بمدعی واردات نهاده وجود آمده است، افزود: ماهه ابتدایی امسال است، چطور این نوسانات به1۰میلیارد دالر طی  1.5

ها است؛ چراکه وقتی یک مرغدار، ریزی و ارتباط مستقیم آن با نهادهباید به یک نکته توجه کرد و آن نحوه تولید مرغ و جوجه
ها برای مرغدار و هرحال جوجه، یک موجود زنده است و باید نهادههیا باشند؛ بهها آماده و مکند، باید غذای جوجهریزی میجوجه

 .تولیدکننده فراهم باشد
نوبت  2دلیل همین مشکالت، امسال در های دامی گفت: بهقبادی با اشاره به برخی مشکالت در نقل و انتقاالت بانکی برای تأمین نهاده

ریزی باعت شد تا در مقاطعی به مشکالت برخورد کنیمم ولی همین نوسانات در جوجههای خود را در بازار ریختیذخایر نهاده . 
ای که هفتهشکلی است که مثالً در بحث شکر دیدیم که مشکل یکدبیر ستاد تنظیم بازار گفت: شرایط سیاسی و اجتماعی کشور به

تومان به  3۰۰۰د چطور قیمت شکر از حدود وجود آمد، باعث شها در جنوب کشور و برداشت نیشکر بهدلیل بارندگیبه 5700 
 .تومان برسد

وی نقل و انتقاالت مالی و بانکی را یکی از مهمترین دالیل مشکالت در توزیع اقالم اساسی از جمله گوشت دانست و گفت: در حال 
ها را ترخیص م این گوشتتوانیرغم همراهی گمرک، ما نمیهزار تن گوشت منجمد در گمرک متوقف است و علی 2۰حاضر حدود 

کنند چرا این گوشت ترخیص ها انتقاد میکنیم چراکه پول طرف خارجی به حسابش واریز نشده است؛ این در حالی است که برخی
شودنمی . 

 
هزار تن مرغ و گوشت از امروز2۰هزار تومان/توزیع 17تأیید افزایش قیمت مرغ در برخی مناطق تا   

هزار تومان رسیده و گزارشاتی از این قیمت به دست  17ن قبول دارم که قیمت مرغ در برخی سوپرها تا وی در ادامه ابراز کرد: م
شودبار با قیمت مصوب عرضه میمن هم رسیده است ولی مرغ در میادین میوه و تره . 

عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار، به هقبادی با بیان اینکه مسئوالن جهاد کشاورزی باید درباره این ماجرا اظهار نظر کنند و او تنها ب
هزار  1۰هزار تن مرغ و  1۰کند، گفت: در جلسه امروز تکلیف شد تا کنند، اشاره میها در جلسات ذکر میبرخی مشکالتی که آن

بار توزیع شودصورت گسترده در میادین میوه و ترهتن گوشت به . 
 بیشتر بخوانید

ک شدهزار تومان نزدی17مرغ به هر کیلوگرم   
ازای خرید مرغ گونه محدودیتی برای خریداران وجود ندارد و اصالً بحث ارائه کارت ملی بهگفته وی، در توزیع مذکور، هیچبه

 .مطرح نیست
هزار و  11تومان و مرغ گرم با قیمت  5۰۰هزار و  1۰شده، مرغ منجمد با قیمت قبادی خاطرنشان کرد: در توزیع درنظر گرفته

ه خواهد شدتومان عرض 5۰۰ . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 ایرنا – 29/12/1397تاریخ : 

 قیمت سیب زمینی و پیاز در روزهای آینده کاهش می یابد
مدیرکل دفتر محصوالت جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -تهران  بارندگی روزهای اخیر در استان های خوزستان و  :

جنوب کرمان برداشت محصوالتی چون پیاز و سیب زمین و خیار را با مشکل مواجه ساخته و پیش بینی می شود هفته آینده و با از 
 .سرگیری برداشت و حمل و نقل قیمت ها متعادل شود

ن اصغری افزودبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، حسی متاسفانه هر ساله در ایام نوروز با کمبود شدید  :

وسایل نقلیه باری و محدودیت های ترافیکی وسایل باری سنگین در جاده های پر تردد کشور مواجه هستیم که این موضوع خود تاثیر 
ذاردمنفی بر بازار عرضه محصوالت سبزی و سیفی که به طور عمده فسادپذر هستند، بر جای می گ . 

میلیون تن، گوجه فرنگی  2.2وی تصریح کرد: میزان تولید سیب زمینی در کشور پنج میلیون تن در سال است و تولید پیاز امسال به 
میلیون در سال می رسد که نسبت به سال گذشته رشد نشان می دهد 3میلیون تن و خیار  6 .  

والت سبزی و سیفی هیچگونه مشکلی وجود نداشته است، اظهارداشت: با مدیرکل محصوالت جالیزی با اشاره با اینکه در تولید محص
اجرای طرح استمرار تولید سیب زمینی و پیاز در استان های جنوبی کشور نظیر سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، 

ی تامین می شودخوزستان، جنوب کرمان، ایالم، کرمانشاه و گلستان نیاز کشور به این محصوالت به نحو مطلوب .  
وی گفت: افزایش صادرات محصوالت سبزی و سیفی و نیز ورود کشور های متقاضی جدید از جمله مسایلی است که باید برای 

  .مدیریت آن ساز و کار مناسب و ویژه ای اندیشیده شود تا تعادل بازار را در مقاطع خاص برهم نزند
لو پیاز از مرز هشت هزار تومان و سیب زمینی از پنج هزار تومان گذشت تا جایی به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر قیمت هر کی

 .که به دلیل کمبود و گرانی قیمت پیاز در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران عرضه نمی شد
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس  – 27/12/1397تاریخ : 

درصدی عرضه میوه برای تنظیم بازار شب عید 33افزایش     
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسین شیرزاد افزود: 22.۶ درصد نیز تعداد مکان های توزیع میوه 

 .تنظیم بازار افزایش یافته است
وی با بیان اینکه یک درصد مداخله بازاری در بخش میوه داشته ایم گفت: امسال اختیار عرضه میوه را به کمیته های استانی واگذار 

ه فروشی ها عرضه می شوددرصد زیر قیمت خرد 2۰تا  1۰درصد و قیمت سیب  20کرده ایم و قیمت پرتقال تا  . 
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای نخستین بار در استان یزد مردم با استفاده از اپلیکیشن می توانند میوه تنظیم بازار سفارش 

 .دهند و در منزل تحویل بگیرند
هزار تن سیب در کشور  77۰و کیلوگرم است و امسال سه میلیون  24شیرزاد گفت: با توجه به اینکه سرانه مصرف سیب کشور 

 .تولید شد کمبود سیب وجود ندارد و نیازی به واردات نیست
ساله در تهیه و توزیع میوه دارند 57میلیون عضو و سابقه  ۴.۵وی افزود: اتحادیه های تعاونی مباشر ما  . 

ه باشد که بتوانند به موقع وارد بازار معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش خصوصی باید از شرکت های بزرگی تشکیل شد
 .امسال به اتحادیه های روستایی نقش بیشتری برای تامین میوه شب عید داده شد :شوند و به دولت کمک کنند گفت

هزار تن پرتقال از کشاورزان خریداری شد 4۰هزار تن سیب و  3۰شیرزاد افزود:  . 
هزار  5تا  2۰۰تا چهار هزار تومان، والنسیا جنوب از چهار هزار و  1۰۰ر و وی گفت: از باغداران شمال پرتقال تامسون سه هزا

هزار و  6تومان و سیب از  1۰۰و  هزار تومان برای ذخیره سازی میوه تنظیم بازار شب عید خریداری شد ۸تومان تا  100 . 
تومان ، پرتقال شمال سه  375هزار و  7معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در دو روز گذشته قیمت میانگین تنظیم بازار سیب 

تومان توزیع شده است 7۸5تومان و پرتقال والنسیا جنوب چهار هزار و  6۰۰هزار و  . 
 57درصد را صنوف و  43مرکز عرضه میوه شب عید در سراسر کشور آماده شده که از این تعداد  5۰۰شیرزاد گفت : هزار و 

ده انددرصد غرفه ها را میادین تره بار آماده کر . 
وی با بیان اینکه بر توزیع میوه شب عید نظارت می شود افزود: سامانه ای نیز امسال برای نظارت کامل بر توزیع میوه شب عید 

 .ایجاد شده که مشخصات مراحل و اشخاص توزیع کننده میوه در آن وجود دارد
نامه گفتاسدهلل کارگر رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی نیز در این بر قیمت میوه در میدان مرکزی و هفتگی و بر  :

 .اساس فاکتور خرید تعیین می شود
تومان افزایش یافته است اما مالک ما برای تعیین قیمت فاکتور خرید است 5۰۰وی افزود: قمیت ها بین هزار تا هزار و  . 

هزار تومان فروخته می شود ۸سیب  هزار و 7هزار ، جنوب  5کارگر گفت: اکنون در عمده فروشی ها پرتقال شمال  . 
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی افزود: اگر خالفی در توزیع میوه اتفاق می افتد پیش از رسیدن آن به میادین میوه و 

 .تره بار است زیرا میوه ای که از میدان خارج می شود ساماندهی شده و بر اساس فاکتور است
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی نیز در این برنامه گفت صدرالدین نیاورانی نایب سال گذشته به دلیل سرما زدگی و تگرگ  :

کمبود میوه در کشور به وجود آمد البته برخی میوه ها مانند گیالس تاثیری در این بازار نداشت اما کمبود و ضرورت تامین سیب، 
 .پرتقال و نارنگی به وزارت جهاد اعالم کردیم

ا بیان اینکه امسال روش توزیع میوه شب عید بهبود یافته است افزود: به دلیل کمبود میوه بعد از عید با مشکل روبرو هستیموی ب . 
نیاورانی با بیان اینکه بخش خصوصی در تنظیم بازار میوه دیده نمی شود گفت: به عنوان نمونه از زنجیره سیب و اتحادیه و تشکل 

حصول استفاده نشده استهای ملی برای تامین این م . 
نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی افزود: دولت برای تنظیم میوه شب عید از بخش خصولتی به جای خصوصی استفاده 

 .می کند
وی گفت: اگر بودجه به موقع در اختیار تعاونی های روستایی قرار بگیرد بخش خصوصی به موقع از باغداران محصوالتشان را 

می کند خریداری . 
نیاورانی افزود: اینکه دولت سیب و پرتقال را بیش از قیمت باغدار از اشخاص خریداری کرده است پولی نیست که به صورت سود 

 .به کشاورز باز گردد
نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: تیر امسال به وزارت جهاد نامه نوشتیم که کمبود سیب داریم و دولت آن زمان 

اید از کشاورزان سیب را خریداری می کردب . 
 .وی افزود: امسال کمبود سیب داشتیم زیرا بخشی از سیب تولیدی کشور برای کنسانتره و آبگیری استفاده می شود
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 .نیاورانی از دولت خواست: سبد میوه شب عید مردم را گسترده تر ببیند و بر کاالهای دیگر مانند موز نیز نظارت داشته باشد
مربوط به میوه  97پرونده در سال  5۰۰د یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این برنامه گفت: پنج هزار و سی

پرونده مربوط به قاچاق است ۸4۰در این سازمان تشکیل شده که  . 
تم تولید میوه و پنجم تولید سبزی و وی افزود: داللی بر اساس قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است اما در کشور ما که رتبه هش

 .صیفی را در دنیا دارد وضع توزیع میوه نامطلوب است
رایگانی گفت: واسطه ها بدون عوارض و مالیات بیشترین سود را در چرخه تولید و توزیع میوه به خود اختصاص می دهند در حالی 

 .که اتحادیه ها و صنوف این بخش مرجع نظارت بر توزیع میوه هستند
سعید خطی عضو هیات مدیره تعاونی سورتینگ داران مازندران نیز در این برنامه گفت: باید در قیمت تمام شده میوه ها هزینه حمل 

 .و نقل ، انبارداری و ... را نیز محاسبه کرد
ازار ندارددرصد کاهش یافت اما این رقم تاثیر چندانی بر ب 15تا  1۰وی افزود: تولید پرتقال در مازندران امسال  . 

خطی با بیان اینکه هزینه های امسال ما سه برابر شده است گفت: با افزایش هزینه ها برای باغداران قیمت های خرید از آنها چندان 
 .تغییر نکرده است

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 21/12/1397تاریخ : 

درصدی قیمت خرید تضمینی چغندرقند  ۲۰افزایش   
افزایش  97درصد نسبت به سال  2۰با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی چغندرقند 

  .یافت
درقند با اعالم این خبر گفت: ، مجری طرح چغنوزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

لایر رسید 3۶۴2لایر و چغندرقند پاییزه به  37۴۶درصدی قیمت هر کیلوگرم چغندرقند بهاره  2۰با این افزایش  . 
علیرضا یزدانی افزود: افزایش قیمت خرید تضمینی چغندرقند در راستای حمایت از کشاورزان و به منظور پایداری تولید شکر کشور 

استصورت گرفته  . 
کیلو گرم شکر یا  2لایر و جایزه  ۶1۵وی اظهار داشت: پرداخت کمک کرایه حمل به ازای هر کیلوگرم چغندرقند تحویلی به مبلغ 

کیلو گرم تفاله خشک به عنوان جایزه تحویل چغندر قند نیز لحاظ شده است 2۰قند و  . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 26/12/1397تاریخ :   

درصد زیر قیمت خرده فروشی  ۲۰غرفه سراسر کشور تا  4464توزیع میوه شب عید در   
غرفه سراسر کشور تا  4464مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی بابیان اینکه توزیع میوه شب عید امسال در  درصد زیر  20

درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده  33.6درصد و سهمیه استانی  2۰شود، گفت: مراکز عرضه عرضه میقیمت خرده فروشی 
  .است

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به وضعیت حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفت
آذر وزارت جهاد کشاورزی  29کرد: بر اساس مصوبه تنظیم بازار مورخ  سازی، توزیع و قیمت میوه شب عید اعالمتأمین و ذخیره

هزار تن پرتقال  4۰هزار تن سیب و  3۰متولی تأمین میوه شب عید شد و بر اساس تصمیم کمیته ملی ستاد تنظیم بازار قرار شد 
سازی شودذخیره . 

ها درخواست شده که این حجم میوه تن پرتقال از استانهزار  37به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در حال حاضر 
هزار تن هم ذخیره استراتژیک در  6ها حمل شده است و هزار تن سیب تأمین و به استان 3۰کامل برای آنها ارسال شده است. 

سازی شده استاطراف کالنشهرها ذخیره . 
 هیچ نیازی به واردات نیست/میوه شب عید از داخل تامین شد*

اد با بیان اینکه میوه شب عید امسال به حد کافی از داخل کشور تأمین شده و هیچ نیازی به واردات وجود ندارد،گفت: سهمیه شیرز
استان افزایش  3شود که طی سال جاری ها ارسال میو به استان  ها بر اساس تصمیم کمیته راهبردی تنظیم بازار تعیینمیوه استان

 .سهمیه داشتند
تن سیب در کشور توزیع  15۰۰تن حواله سیب درختی صادر شده و  4215زمان مرکزی تعاون روستایی گفت: تاکنون مدیرعامل سا

 .شده است
. 

* درصدی سهم استانی میوه شب عید در سال جاری 33درصدی مراکز عرضه و  26رشد   
های مصرف، ها و فروشگاهصنوف، شهرداری ها،بار، مراکز توزیع تعاونیغرفه در میادین غرفه و تره 4464شیرزاد گفت: امسال 

های استانی هم درصد رشد داشته و همچنین سهمیه 26کنند که امسال مراکز عرضه نسبت به سال گذشته میوه شب عید توزیع می
درصد بیشتر شده است 33.6 . 

* هافروشیدرصد کمتر از خرده 2۰قیمت میوه شب عید تا   
های راهبردی استانی است، گفت: این تایی با بیان اینکه تعیین قیمت امسال در اختیار کمیتهمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روس

فروشی درصد زیر قیمت خرده 2۰تا  15درصد و پرتقال والنسیا را  15تا  1۰ها، قیمت سیب درختی را کمیته با بررسی قیمت
یابدمیفروردین ادامه  2۰عرضه خواهد کرد و توزیع میوه شب عید حداقل تا  . 

* تومان 36۰۰میانگین قیمت پرتقال    
ها در دو روز گذشته گفت: میانگین قیمت پرتقال تامسون وی با اشاره به وضعیت قیمت تومان و  47۰۰تومان، پرتقال والنسیا  3600

تومان بوده است 75۰۰سیب  . 
تامسون تومان و پرتقال  6۰۰۰شیرزاد گفت: به عنوان مثال در اردبیل قیمت سیب کیلویی   7۰۰۰تومان، تهران سیب کیلویی  3500

هزار تومان در غرفی که برای توزیع میوه شب عید در نظر گرفته شده توزیع شده است 4۰۰۰تومان و پرتقال تامسون حدود  . 
ف، های مصربار، فروشگاههای میدان ترهمدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی گفت: میوه تنظیم شب عید در تمام غرف

شودتعاونی کارمندان و صنوف عرضه می . 
شودها با قیمت تنظیم بازاری عرضه میها در سطح شهر با نصب بنرهایی مشخص است و در آنجا میوهوی گفت: این غرفه . 

ت: در شیرزاد با بیان اینکه مراکز عرضه توزیع میوه در سطح کشور امسال افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته است، گف
و  1۸3غرفه، اصفهان  134غرفه، کرمان  347غرفه، خراسان رضوی  16۰غرفه، البرز  115غرفه، اردبیل  3۰۰شهر تهران 

غرفه برای توزیع میوه شب عید دایر است 193یزد  . 
که تمام مراکز ای طراحی شده مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی همچنین خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار سامانه

شوند و مسئوالن مرتبط دسترسی کامل به آن های پوز وصل شده که مستقیم به بانک مرکزی مربوط میعرضه میوه شب عید دستگاه
شوددارند که تمام مراحل کامالً شفاف نشان داده می . 

 لینک خبر 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971226000874/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-4464-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-20-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 24/12/1397تاریخ :   

تومان  ۱۰5۰۰هزار تن مرغ منجمد از فردا با قیمت  3۰توزیع   
هزار تن مرغ منجمد وارد کشور شده و  3۰مدیرکل بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: در راستای تنظیم بازار از فردا 

شودتومان عرضه می 5۰۰هزار و  1۰به قیمت کیلویی  .  
هزار رأس گوسفند وارداتی  5۰در حاشیه ترخیص  به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به چابهار، رضا کریمی، امروز

 3۰  در راستای کاهش قیمت مرغ از فرداخبرنگاران بیان کرد: اند، در جمع که از طریق کشتی برای تنظیم بازار وارد کشور شده
شودهزار تن مرغ منجمد وارد بازار می . 

کننده در سراسر تومان برای مصرف 1۰5۰۰مدیرکل بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: مرغ منجمد به قیمت کیلویی 
شودکشور عرضه می . 

اری از دو روز پیش برای تنظیم بازار آغاز شده استبه گفته وی، عرضه مرغ تنظیم باز . 
کننده در بازار در سراسر هزار تن مرغ به دو منظور تأمین ذخایر استراتژیک و همچنین تنظیم قیمت برای مصرف 3۰وی گفت: 

شودکشور عرضه می . 
بهار شده از نیمه شب گذشته در حال تخلیه هزار رأس گوسفند زنده از کشور رومانی وارد چا 5۰اولین کشتی حامل  به گفته کریمی،

 .است
هزار  2۰وی گفت: برای تنظیم بازار گوشت قرمز در چند روز باقیمانده به سال جاری دو فروند کشتی دیگر هر کدام به ظرفیت 

شودرأس گوسفند وارد کشور شده و برای توزیع در شهرهای مختلف ارسال می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 22/12/1397تاریخ :  

هزار تومان ۱6آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/نرخ هر کیلو نارنگی بندری   
اسفند در بازار وجود ندارد و این امر موجب شده است تا ثبات و آرامش در  72کارگر گفت: تقاضای چندانی برای خرید میوه تا 

 .بازار برقرار باشد
صنعت،تجارت و کشاورزی اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

خبر داد و گفت: طبق روال همه ساله، تقاضای چندانی برای خرید  بازار میوه و صیفی ، از ثبات و رکود حاکم برخبرنگاران جوان
اسفند در بازار وجود ندارد و این امر موجب شده است تا ثبات و آرامش در بازار برقرار باشد 27میوه تا  . 

تومان اعالم کرد و افزود ۵۰۰هزار و  ۶تا  ۴قیمت هر کیلو پرتقال تامسون شمال را وی  ۵ قیمت هر کیلو پرتقال جنوب :  1۰تا  

، ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  3هزار، پرتقال رسمی شمال  ۸تا  ۴هزار، پرتقال خونی شمال  ۸تا  ۵هزار، پرتقال خونی جنوب 
هزار تومان است ۵تا  3هزار و گریپ فروت توسرخ  1۰تا  ۶هزار، انگور  11تا  7خرمالو  . 

هزار و  3، خیار گلخانه ۵۰۰هزار و  ۶تا  3با نرخ  ایخیار بوته ها در بازار بیان کرد: هر کیلوکارگر با اشاره به نرخ سایر میوه
هزار، موز  11تا  ۵نانی قرمز ، سیب لب۵۰۰هزار و  11تا  ۵۰۰هزار و  ۵هزار، سیب لبنانی زرد  9تا  ۴هزار، کیوی  ۶تا  ۵۰۰

هزار و  7تا  ۵۰۰هزار و  3هزار، نارنگی پیچ  1۰تا  ۵هزار، نارنگی تخم پاکستانی  1۶تا  9هزار، نارنگی بندری  11تا  9
شودتومان در میدان عرضه می ۵۰۰هزار و  ۴تا  2هندوانه  . 

واردات میوه نداریمدرصد کمتر از نرخ بازار است / نیازی به  12قیمت سیب و پرتقال تنظیم بازار  :بیشتر بخوانید  
در بازار خبر داد و گفت: با توجه به آنکه بخش عمده صیفی از جنوب  افزایش قیمت صیفی رئیس اتحادیه میوه و سبزی از استمرار

شود، از این رو گرانی همچنان بر این بازار حاکم استکشور تامین می . 
تومان اعالم کرد و افزود: همچنین قیمت هر کیلو بادمجان  ۵۰۰هزار و  ۴تا  ۵۰۰هزار و  2را  نرخ هر کیلو بادمجان قلمی وی

، سیر ۵۰۰هزار و  3تا  2هزار، سیب زمینی  ۴تا  3، پیاز قرمز ۸۰۰هزار و  3تا  ۵۰۰هزار و  2هزار، پیاز زرد  ۶تا  ۴گلخانه 
هزار، هویج  1۰تا  7هزار، فلفل دلمه سبز  ۶تا  3، فلفل تند ریز ۵۰۰هزار و  2تا  ۵۰۰هزار، شلغم یک هزار و  13تا  ۵خشک 

هزار تومان است ۸تا  ۶هزار و لوبیا سبز  3تا  ۶۰۰یک هزار و  . 
3 قیمت هر کیلو کاهو پیچ ساالدی :کارگر ادامه داد  3، کدو حلوایی ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  3هزار، کاهو رسمی  ۵تا  

 ۶تا  ۴، کلم قرمز ۵۰۰هزار و  3تا  ۵۰۰هزار و  2هزار، کلم سفید  3تا  ۰۵۰، کرفس یک هزار و ۵۰۰هزار و  ۴تا  ۵۰۰هزار و 
هزار تومان است ۸تا  ۴و گوجه فرنگی گلخانه  ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  3ای هزار، گوجه فرنگی بوته . 

هزار تومان اعالم کرد ۴تا  3هزار و سبزی جور )پلو، آش، قورمه(  ۵تا  3را  نرخ هر کیلو سبزی خوردن وی . 
روز آینده از کرج، ورامین و اطراف تهران  2۰به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی، با توجه به برداشت و عرضه صیفی ظرف 

شود که بازار به تعادل برسدپیش بینی می . 
اسفند تا  1۵ات سیب و پرتقال از در بازار بیان کرد: ممنوعیت صادر ممنوعیت صادرات پرتقال و سیب کارگر با اشاره به تاثیر

رود این روند در بازار ادامه یابدحدودی بر تعادل قیمت در بازار تاثیر گذاشته است که انتظار می . 
تصریح کرد: پیشنهاد واردات نارنگی برای تنظیم  واردات نارنگی رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پایان درباره آخرین وضع

ز افزایش قیمت برای ایام عید به مسئوالن وزارت صمت و جهاد کشاورزی داده شد، اما اینکه چه تصمیمی در بازار و جلوگیری ا

 .این باره اتخاذ شده است، به ما ارتباطی ندارد و مسئوالن ذی ربط باید پاسخگو باشند

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 2۸/12/1397تاریخ :   

 فراوانی میوه با قیمت مناسب/ گرانی سیب زمینی و پیاز 
شود اما قیمت سیب زمینی و پیاز عرضه می بار فراوان و با قیمت مناسبدر آستانه شب عید میوه در میدان مرکزی میوه و تره

  .افزایش زیادی دارد
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اعالم کرد، انواع میوه در میدان میوه و حسین صابری رئیس اتحادیه بارفروشان در گفت

شود و قیمتها متعادل استبارمرکزی تهران به وفور عرضه میتره . 
بار تهران تصویب شده و این نهاد ناظر قیمت انواع میوه و سبزی و صیفی در میدان مرکزی میوه و تره 4به گفته صابری توسط 

فروردین با همین قیمت مصوب عرضه خواهد شد 5ها تا قیمت . 
نی و متاسفانه طی چند روز گذشته قیمت سیب زمی :در ادامه علی حاج فتحعلی عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان هم گفت: افزود

 .پیاز در میدان مرکزی میوه افزایش شدیدی داشته است
به گفته وی صادرات این محصول به کشورهای حاشیه از جمله عراق باعث افزایش بیش از اندازه قیمت سیب زمین و پیاز در بازار 

 .شده است
شودمان عرضه میتو 55۰۰تومان و پیاز کیلویی تا  4۰۰۰به گفته حاج فتحعلی قیمت سیب زمینی کیلویی تا   

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان – 26/12/1397تاریخ :   

درصد پیازهای وارداتی سنبل گل نداد 5۰هزار تومان رسید/  35قیمت گل سنبل به   
هزار تومان خبر داد 3۵فزایش قیمت گل سنبل به مبلغ رئیس اتحادیه گل و گیاه تهران از ا . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراکبر شاهرخی، رئیس اتحادیه گل و گیاه تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

هزار تومان رسیده است، در حالیکه سال  3۵در بازار گفت: قیمت گل سنبل امسال به  ، درباره افزایش قیمتسنبلبرنگاران جوانخ
رسیدهزار تومان به فروش می 1۵تا  1۰ گذشته با قیمت . 

هزار  2سانات قیمت پیاز از دلیل نووی در ادامه از علت افزایش قیمت گل سنبل در بازار گفت: متاسفانه امسال، قیمت گل سنبل به
هزار تومان افزایش داشته است 9تومان به  . 

درصدی قیمت گل در بازار/رکود بر بازار گل حاکم است ۴۰کاهش  :بیشتر بخوانید   
 شاهرخی با اشاره به کمبود گل سنبل در بازار گفت: هم اکنون بسیاری از پیازهای گل سنبل در گمرک مانده و قرار است کارشناسانی

درصد از آنها  ۵۰ها خراب بودند و حتی ها داشته باشند، چرا که بسیاری از این پیازاز هلند وارد کشور شوند و نظارتی بر این پیاز
 .گل ندادند و این امر موجب ضرر دیدن تولیدکنندگان شده است

هزار تومان به  1۰های هم اکنون سبزه با نرخ وی با بیان اینکه قیمت سبزه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی نداشته است، گفت:
های سرامیکی و سفال به سبب افزایش قیمت باالستهای پالستیکی ارزان است، اما در ظرفشود، سبزه در ظرفباال عرضه می . 

د تا در صورت های دارای مجوز خریداری کننشود که از مغازهرئیس اتحادیه گل و گیاه تهران، یادآوری کرد: به مردم توصیه می
 .تخلف و طرح شکایت اتحادیه بتواند با متخلفان و گران فروشان برخورد کند

گل سنبل در بازار موجود نیست و حتی قابل فروشم هم نیست  به گفته رئیس اتحادیه گل و گیاه تهران، هم اکنون . 
 1۵شده است، تصریح کرد: قیمت گل میخک از  درصد ارزان ۴۰تا  3۰شاهرخی با بیان اینکه قیمت گل از روز مادر تا به امروز 

 ۵۰ای هزار، ارکیده بر حسب تعداد گل شاخه ۸تا  7ای هزار، شب بو شاخه 2۰تا  1۵هزار، گل داودی  1۵هزار، شقایق  2۰تا 

 .هزار تومان است

  لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 2۸/12/1397تاریخ : 

تومانی از واردات، افزایش قیمت تخم مرغ را در بر دارد 4۲۰۰ر/حذف ارز کاهش نرخ تخم مرغ در بازا  
هزار  13ای تومان و شانه ۵۰۰هزار و  ۶تا  ۴۰۰هزار و  ۶نبی پور گفت: هم اکنون هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری با نرخ 

 .تومان است
صنعت،تجارت و کشاورزی و گو با خبرنگار ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت گروه  

 در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری با کاهش نرخ تخم مرغ ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 13ای تومان و شانه ۵۰۰هزار و  ۶تا  ۴۰۰هزار و  ۶نرخ  . 

ها را غیر منطقی دانست و افزود: با توجه به کمبود و هزار تومان در خرده فروشی 19تا  1۸وی فروش هر شانه تخم مرغ با نرخ 
کنند که این امر هیچ ارتباطی به مرغدار نداردمیهای دلخواه اقدام به عرضه محصول نبود نظارت بر واحدها، خرده فروشان با نرخ . 

هزار تن از این میزان مازاد بر نیاز  2۰۰تن اعالم کرد و گفت: ساالنه  ۸۰۰هزار و  2در کشور را  تولید روزانه تخم مرغ نبی پور
های هدف صادر شودکشور است که باید به بازار . 

های متعدد برای رفع ممنوعیت ها و رایزنیران ادامه داد: با وجود پیگیریرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان ته
زندای نرسیدیم که استمرار این روند بر زیان مرغداران دامن میصادرات، تا کنون به نتیجه . 

مرغ تنها راه حل تعادل قیمت/ ورشکستگی مرغداران در راه استصادرات تخم :بیشتر بخوانید  
تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است  3۵۰و ذرت را یک هزار و  ۴۰۰هزار و  2را  و کنجاله سویانرخ مصوب هر کیل وی

تومان به مرغداران  7۰۰تا یک هزار و  ۶۰۰و ذرت یک هزار و  7۰۰هزار و  ۴که هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ باالی 
شوددر بازار آزاد عرضه می . 

های تومان اعالم کرد و گفت: فروش با نرخ ۵۰۰هزار و  7برای مرغدار را بیش از  هر کیلو تخم مرغقیمت تمام شده  نبی پور
تومانی مرغداران است ۵۰۰تا یک هزار و  ۴۰۰کنونی بیانگر زیان حداقل یک هزار و  . 

دالر آزاد ذرت و کنجاله سویا به های دامی، اما با تومانی به واردات نهاده ۴2۰۰این مقام مسئول ادامه داد: با وجود اختصاص ارز 
رود مدیریت جدی تری در بازار نهاده صورت گیردشود که از این رو انتظار میمرغداران عرضه می . 

تصریح کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، حذف  های دامیواردات نهاده تومانی به ۴2۰۰وی در پایان با انتقاد از حذف ارز 
هزار تومان برسد 3۰های دامی موجب شده است تا حداقل قیمت هر شانه تخم مرغ به تومانی از واردات نهاده ۴2۰۰ارز  ./ 

تها را غیر منطقی اسهزار تومان در خرده فروشی 19تا  1۸فروش هر شانه تخم مرغ با نرخ   

 لینک خبر
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 2۶/12/1397تاریخ : 

شدگلخانه در بوشهر بهره برداری 95  
همزمان با سفر رئیس جمهوری و کاروان دولت تدبیر وامید به استان بوشهر روز یکشنبه درآیینی با حضور معاون  -ایرنا -بوشهر

طرح احداث و توسعه گلخانه به بهره برداری رسید 95امور باغبانی وزیرجهاد کشاورزی در شهرستان تنگستان  . 
 1۰3زی درحاشیه بهره برداری از این طرح ها به خبرنگار ایرنا گفت: این طرح ها معاون بهبود تولیدات گیاهی وزیر جهاد کشاور

میلیارد لایر توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است 7۰هکتار وسعت دارد که برای احداث و توسعه آنها یکهزار و  .  
فراهم کرده اند که با احتساب آنها سطح گلخانه نفر را  3۰خسرو عمرانی افزود: این طرح ها زمینه اشتغال و کسب درآمد یکهزار و

هکتار رسید 3۰2های بوشهر به  .  
طرح گلخانه برای دریافت وام به بانک های عامل معرفی شده اند 1۰وی اشاره کرد: هم اکنون  .  

کتاری در ه 4.5هکتار در شهرستان دیر و گلخانه 2.5همچنین گلخانه پلی کربنات هوشمند و هیدروپونیک افشون در سطح 
  .شهرستان دشتی بوشهر با حضور محمدعلی طهماسبی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بهره برداری شد

حجت االسالم دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری امروز یکشنبه در راس کاروان دولت تدبیر و امید برای دیدار مردمی، شرکت در 
ار فاز پارس جنوبی، افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های استان به صورت ویدئو نشست شورای اداری، افتتاح پروژه های چه

  .کنفرانس و نشست با خبرنگاران به استان بوشهر سفر کرده است
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
خبرگزاری فارس  – 21/12/1397تاریخ :   

گیرد امروز ستاد تنظیم بازار برای قیمت میوه شب عید تصمیم می  
های مختلف امروز جلسه تنظیم بازار در وزارت صمت، با حضور دستگاه :وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران اعالم کرد

شودلسه قرار دارد و درصورت تعیین ابالغ میشود که بحث قیمت میوه عید در دستور کار این جتشکیل می .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در جمع خبرنگاران درباره تنظیم بازار 

قرر کرده بود ای را که ستاد تنظیم بازار برای شب عید، در آذر و دی مشب عید و ذخایر گوشت و مرغ، اظهار داشت: میزان میوه
 .توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تأمین شده است

های شد، منتقل شده و در سردخانهها منتقل میوزیر جهاد کشاورزی گفت: ذخایر احتیاطی سیب و پرتقال به میزانی که باید به استان
ها زیر نظر ستاد تنظیم بازار آنجا، قرار گرفته استاین استان . 

ی با بیان اینکه قیمت میوه شب عید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین خواهد شد، گفت: امروز جلسه تنظیم بازار در وزیر جهاد کشاورز
شود که بحث قیمت میوه عید در دستور کار این جلسه قرار دارد و های مختلف تشکیل میوزارت صمت، با حضور دستگاه

شوددرصورت تعیین ابالغ می . 
نان خود با بیان اینکه تولید گوشت مرغ در کشور افزایش یافته است، گفتحجتی در بخش دیگری از سخ عرضه مرغ منجمد از  :

 .دیروز در کشور شروع شده و به تدریج توزیع آن افزایش خواهد یافت
ط ای از شرایوزیر جهاد تصریح کرد: در زمینه گوشت مرغ محدودیتی نداریم اما متأسفانه بحث بازار سیاه مطرح است و عده

کنند که باید با آنها برخورد جدی شودسوءاستفاده می . 
حجتی با بیان اینکه این مشکل به خصوص در تهران و به طور ویژه در مورد عرضه کنندگان میدان بهمن قابل مشاهده است، افزود: 

های دهند و در قالب قیمتانجام میکنم در چارچوب خریدی که کنند و بنده از آنها خواهش میمتأسفانه برخی افراد قدری کم لطفی می
 .تعیین شده نسبت به عرضه مرغ اقدام کنند و دنبال سوءاستفاده از شرایط نباشند

هایی که در نیمه اول بهمن ماه انجام شده، هم اکنون در حال عرضه به بازار است، وی با اشاره به اینکه مرغ حاصل از جوجه ریزی
درصد رشد دارد 3۰ریزی انجام شده که این عدد نسبت به فصل پاییز حدود قطعه جوجه میلیون12۵تا  122ادامه داد: بین  . 

های آبخیزداری و برداری از پروژهامروز وزیر جهاد کشاورزی در هفتمین روز درختکاری در نشستی که به مناسبت بهره
ها برگزار شد، حضور داشتهزار هکتاری در سازمان جنگل 25کاری جنگل . 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاستها 
ایرنا  – 23/12/1397تاریخ :  

 بهره برداران به سمت کشاورزی دانش بنیان بروند
سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بهره برداران بخش معاون آموزش و ترویج  -ایرنا-شیراز

 .کشاورزی ملزم هستند که به سمت کشاورزی دانش بنیان قدم بردارند

به گزارش ایرنا، علی اکبر مویدی ظهر پنجشنبه در سی و سومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی 
اگیری دانش های مرتبط با کشاورزی، استفاده از نوآوری و تولید محصول مبتنی بر دانش،گام استان فارس اضافه کرد: فر

  .های کشاورزی دانش بنیان است
رونق اقتصاد مقاومتی می توان به این نتیجه رسید که استفاده از  -وی بیان کرد:با توجه به شعار کشاورزی دانش بنیان

برنامه های جهاد کشاورزی استظرفیت های کشاورزی دانش بنیان یکی از  .  
 26دهه که از انقالب گذشته است رشد خوبی در شاخص های کشاورزی داشته ایم و از تولید  4مویدی اضافه کرد: طی 

میلیون تن محصوالت کشاورزی رسیده ایم 126میلیون تن در سال به  .  
نسته اند بیش از سه الی پنج برابر نسبت به سایر او اظهار داشت: این که نمونه های برتر کشاورزی در استان فارس توا

  .بهره برداران محصول برداشت کنند بیانگر این است که از کشاورزی دانش بنیان استفاده مفید کرده اند
 لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
ایرنا  – 26/12/1397تاریخ :   

شناسی به نوشهر و کاشان رسیدهای گیاهحمایت همراه اول از باغ  
ها یاگیری مفهوم مسئولیت اجتماعی سازماننزدیک دو دهه از شکل -ایرنا -تهران  CSR گذرد و اپراتور همراه اول در راستای می

قدم برداشته استمسئولیت اجتماعی خود به سمت حفاظت بیشتر از محیط زیست  . 
ها بر در قبال جامعه، موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاری آن« مسئوالنه عمل کردن»ها برای مطالبه از سازمان

های پایانی قرن بیستم شدت گرفته و به ، در دهه«محیط زیست»و « جامعه»، «اقتصاد»محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی 
ها یانام مسئولیت اجتماعی سازمانظهور مفهومی به   CSR در دنیای مدیریت، منجر شده است. 

ای که در آن فعالیت و از از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی ها در مقابل جامعهیک تعریف ساده دارد؛ این که سازمان CSR عبارت

کنند، مسئول هستندآن استفاده می . 
کند و ها و محیطی است که شرکت در آن فعالیت میمسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسانها در پیوند با مسئولیت اجتماعی شرکت

وکار ها از جستارهای اخالق کسبها و سازمانرود. مسئولیت اجتماعی شرکتاین مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می
پردازدها در حوزه اجتماع میاست که به نقش شرکت . 

های اجتماعی استشناسی ملی برای سومین سال از همین دست مسئولیتز باغ گیاهحمایت مالی ا . 
« شناسی ملی، برای ماندگاری برند خود و حفظ گیاهمیلیون تومان به باغ  5۰۰برای سومین سال پیاپی با پرداخت « همراه اول

کندتنفسی پایتخت را تقویت می هایگیاهان رو به انقراض دست به این کار زد. اقدامی که در طوالنی مدت ریه . 
که « حامی بانک ژن گیاهی»شناسی نوشهر و کاشان نیز بسط پیدا کند و به عنوان های گیاهقرار است حمایت این اپراتور به باغ

ترین محل نگهداری بروز گیاهان در حال انقراض در سراسر کشور است، فعالیت جدی خیریه انجام دهدبزرگ . 
با رویکرد حذف قبوض کاغذی مشترکان داشته « همراه طبیعت»های اجرای کمپین مایت مالی را از محل عایدیهمراه اول این ح

رسانی از میزان کارکرد تلفن همراه برای مردم و حمایت مادی و سازی شرایط اطالعاست، این اقدام عالوه بر این که منجر به ساده
اصله درخت شده است 5۰۰هزار و  12اکنون مانع قطع بیش از معنوی در قالب پروژه مسئولیت اجتماعی شده، ت . 

های در حال انقراض ها و مراتع کشور، روز یکشنبه با مهم دانستن نقش اپراتور اول ارتباطی در حفظ گونهرئیس مؤسسه جنگل
یک روش این است که با ارسال  کند؛شناسی ملی کمک میکشور در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: این کار از دو جنبه به باغ گیاه

دهد و منجر به ای را به مشترکانش انجام میرسانی گسترده، اطالع«همراه طبیعت»ها و دعوت به مشارکت در کمپین پیامک
شودسازی و ارتقای فرهنگ عمومی در مواجهه با مقوله حفاظت از محیط زیست میفرهنگ .  

های گیاهی موجود آوری و پرورش گونهشناسی، جمعالی این اپراتور به نگهداری باغ گیاهعادل جلیلی افزود: از جنبه دیگر، منابع م
کنددر طبیعت نیز کمک شایانی می . 

توان به رفع آید و با منابع محدود دولت، نمیهای دولتی به حساب میشناسی ملی جزو پروژهبه گفته وی با توجه به اینکه باغ گیاه
های تواند در امر نگهداری گونههای مادی و معنوی برندهای فعال در بازار اقتصادی میخت؛ لذا حمایتمشکالت و موانع آن پردا

وکارها نیز بسته به بنیه اقتصادی خود رود سایر کسبکمیاب و در حال انقراض کمک قابل توجهی کند و از این جهت انتظار می
بزنند دست به چنین اقداماتی برای حفاظت از محیط زیست کشور . 

 
  لینک خبر
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 پسته
ایرنا  – 23/12/1397تاریخ :  

استان نیمه شمالی ایران ترویج می شود ۱۰کشت پسته در   
کرد که با توجه به تغییرات اقلیمی و ضرورت تنوع بخشی به کارشناس مسئول پسته وزارت جهاد کشاورزی اعالم  -ایرنا -اردبیل

استان در نیمه شمالی ایران ترویج می شود 1۰تولید محصوالتی با نیاز آبی کمتر، کشت پسته در  . 
ود: به محمد اکبری روز پنجشنبه در جریان سفر به استان اردبیل و در بازدید از یک واحد باغ پسته در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افز

علت تغییرات اقلیمی استان های اردبیل، ایالم، لرستان، همدان، کرمانشاه، کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و 
 .خراسان شمالی برای ترویج و گسترش کشت پسته انتخاب شده است

 در فصل زمستان و تابستان کاشت پسته از وی بیان کرد: در سال های اخیر به علت های تغییرات اقلیمی، کمبود آب، دمای باال
مناطق جنوبی به نواحی شمال کشور گسترش یافته و بخشی از باغات این محصول در استان قزوین و مرکزی و حتی مناطق غربی 

 .کشور به صورت خودجوش ایجاد شده و به باروری رسیده است
ی جهاد کشاورزی این استانها تاکید کرد و گفت: باید در این زمینه اکبری بر تداوم آموزش پسته کاران و کارشناسان حوزه باغبان

 .کارشناسان و باغداران دانش و تجربیات جدید و مفید را کسب کرده و در فرایند تولید محصول به کار ببندند
ول به شکل علمی و وی اضافه کرد: با توجه به گسترش کشت پسته در این استان ها الزم است که کاشت، داشت و برداشت این محص

 .با استفاده از تجربیات مهم کشور در این زمینه مدیریت شده و باغات به شکل اصولی احداث و فرایند تولید مدیریت شود
هزار هکتار باغ پسته مثمر و غیرمثمر در سطح  479کارشناس مسئول پسته وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به کشت 

زار هکتار از این باغات مثمر بوده و محصول از این اراضی برداشت می شوده 36۰کشور ادامه داد:  . 
اکبری بیان کرد: امسال به علت نوسانات دمایی بخش زیادی از محصول پسته از دست رفت به طوری که میزان تولید به کمتر از 

غات کشور برداشت می شدهزار تن محصول پسته از با 32۰هزار تن رسید در حالی که سال های پیش بیش از  2۰۰ . 
درصد رقم کشت شده پسته در ایران را از نوع تجاری فندقی )اوحدی( ذکر کرد و گفت: عالوه بر این، رقم اکبری و  7۰وی 

 .احمدآقایی، تاج و قزوین هم کشت می شود ولی دو رقم اکبری و احمدآقایی به علت ارزش تجاری باال خواهان بیشتری دارد
رقم پسته در کشور افزود: ارقام کشت  3۰۰ارای گنجینه غنی از ارقام پسته عنوان کرد و با اشاره به وجود بیش از اکبری ایران را د

شده در ایران که به روش تجربی و در طول سال ها به دست آمده، یک ذخیره ژنتیک غنی محسوب می شود که برخی از این ارقام 
دارد مقاومت باال و مطلوبی در برابر شوری و خشکی . 

وی پسیل پسته را عمده آفت باغات پسته عنوان کرد و ادامه داد: بیشتر از آفات، توجه به رقم و نیز استفاده از روش های علمی 
 .متناسب با ظرفیت های مناطق در تولید پسته ضروری است

ته کاران را کم نظیر خواند و کارشناس مسئول پسته وزارت جهاد کشاورزی دانش کاشت پسته در ایران را بومی و تجرییات پس
 .خواستار توجه پسته کاران در استان های کشور به تجربیات باغداران در این زمینه شد

هکتار باغ پسته در مناطق مستعد جنوب استان در شهرستان های خلخال و کوثر و نیز در مناطق گرمسیری  1۸5در استان اردبیل 
ر و پارس آباد کشت شده و کاششت این محصول به سرعت در حال گسترش استشهرستان های مشگین شهر، گرمی، بیله سوا . 

هزار هکتار اراضی باغی است که ساالنه  41هزار هکتار اراضی دیم و  515هزار هکتار اراضی آبی ،  225استان اردبیل دارای 

میلیون تن انواع محصوالت زراعی ، باغی و دامی را تولید می کند 4.5بیش از  . 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی

 خبرگزاری فارس  – 29/12/1397تاریخ : 

شوند وثایق بانکی مانع گرفتن تسهیالت زنان روستایی/زنان در بخش کشاورزی توانمند می  
امور زنان با بیان ا ینکه درخواست ضامن و وثیقه مهمترین مانع زنان روستایی و عشایری برای مشاور وزیر جهاد کشاورزی در 

شوند تا نقش خودشان را در اقتصاد جامعه ایفا کنندتر میدریافت وام و تسهیالت است، گفت: زنان در بخش کشاورزی توانمند .  
گزاری فارس، در پاسخ به اینکه با توجه به تاثیر زنان روستایی در وگو با خبرنگار اقتصادی خبرهاشم در گفتالسادات بنیفروغ

تسهیلگر  14۰۰۰اید؟در حال حاضر بخش کشاورزی چه اقداماتی برای توانمندسازی و توسعه زنان روستایی و عشایر انجام داده
نند. این تسهیلگران محلی هستند تسهیلگر عشایری در روستاها ومناطق عشایری کشور فعالیت می ک 3۰۰توسعه روستایی و بیش از 

وتوسط خود زنان روستایی وعشایری انتخاب می شوند. این افراد در جلب مشارکت زنان در انجام فعالیتها بسیار موثرند و از طریق 
 –اعتمادسازی موجب تقویت سرمایه اجتماعی و باال بردن انگیزه مردم برای حضور ومشارکت بیشتر در فعالیتهای اقتصادی 

جتماعی می شوندا . 
وی ادامه داد:در حوزه نهادسازی حمایت از تشکیل صندوق های اعتبار خرد از جمله برنامه های موثر در زمینه توان افزایی زنان 

 .است
مدیرکل دفترتوسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری افزود: شبکه سازی صندوق های خرد در قالب صندوق های 

که در سطح شهرستان شکل می گیرد از جمله فعالیتهای مهم در حوزه توان افزایی زنان است . این صندوق های   انغیر دولتی زن
غیر دولتی با همکاری شرکت مادر تخصصی حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تشکیل می شوند. این صندوق ها بر 

ها ، که در واقع همان اعضای صندوق های خرد هستند سهامدار زنان عضو این صندوق  .اساس قانون تجارت فعالیت میکنند

درصد سهم دولت بهره مند می شوند 49درصد سهم مردم ، از  51محسوب می شوند و با  . 
صندوق شهرستانی در سراسر کشور وجود دارد، گفت: این صندوق  19مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر 

ستایی را به تسهیالت یارانه ای فراهم می کنندها دسترسی زنان رو اعضای این صندوق ها بدون هیچ تشریفاتی برای راه اندازی یا  .

 . توسعه کسب وکار وام دریافت می کنند
میلیارد تومان سرمایه دارند و فعالیتهای ارزشمندی در زمینه توسعه کسب  1۰هاشم این صندوق ها بیش از به گفته بنی

نجام داده اند. اعضای صندوق ها با همکاری فرزندان وسایر اعضای خانواده کسب وکار راه اندازی می کنند و به وکارکشاورزیا
 .اقتصاد خانوار وروستا کمک می نمایند

ها توانمندسازی زنان روستایی وعشایری ، اموزش وترویج کارافرینی استوی گفت: از دیگر برنامه در این برنامه زنان روستایی  .

ایری عضو صندوق های اعتبار خرد با حلقه های مهم تولید یعنی بازار، مشتری و ظرفیتهای محلی آشنا می شوند و متناسب با وعش
تجارب و ظرفیت های محلی و تقاضای بازرار اقدام به فعالیت میکنند. در این مسیر از مشاوره های الزم برای بهبود و مقابله با 

ی شوندمشکالت احتمالی هم بهره مند م . 
شغل ایجاد شده است . در واقع  6۰۰شروع شده است تا کنون بیش از  1395بنی هاشم گفت: در این برنامه که از سال  درصد  30

 .افرادی که تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند، توانستند برای خود وخانواده خود کسب وکاری راه اندازی کنند
* بانکی برای زنان روستایی و عشایری ضامن مهمترین مانع دریافت تسهیالت  

متاسفانه شرایط بانکها و موسسات مالی با  :مشاور وزیر جهاد کشاورزیدر پاسخ به اینکه آیا تسهیالت ویژه زنان وجود دارد؟ گفت

نمی   تندمقتضیات زندگی زنان روستایی وعشایری تناسبی ندارد. و به طور معمول زنان و همه افرادی که فاقد ضامن و وثیقه هس
مشتریان بانک باشند  توانند . 

وی ادامه داد: صندوق کارافرینی امید و بانک توسعه تعاون با رویکرد بانکداری اجتماعی خدمات ارزشمندی به زنان روستایی 
شایری صندوق اعتبارات خرد روستایی وع 5۰۰و بانک توسعه تعاون به 16۰۰وعشایری ارائه داده اند. صندوق کارافرینی امید به 

 .تسهیالت یارانه ایپرداخت کرده اند
درصد است واین نشان می دهد که اوال افرادی که وام دریافت می کنند ان را در زمینه  95جالب است که باز پرداخت این وامها 

 .کسب وکار واشتغال بکار می گیرند و دوم آن که صداقت و خوش حسابیزنان روستایی وعشایری باال است
 12۰صندوق اعتبار خرد روستایی وعشایری با بیش از  4۰۰۰هاشم با همکاری این دو نهاد مالی در حال حاضر حدود به گفته بنی

نفر فعالیت می کنند و دوسوم آنهاکسب وکار های پر رونق دارند  هزار . 
کشاورزی و روستایی وی تاکید کرد: زنان روستایی در دنیا و به ویژه در کشور ما از ظرفیت عظیمی برای کمک به توسعه 

 . برخوردارند. برای بهره مندی از این ظرفیت ابتدا باید رویکردسیاستگذاران و برنامه ریزان نسبت توانایی آنها تغییر کند
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میلیون نفر آنها با  6مدیرکل دفترتوسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری تصریح کرد:از ده میلیون زن روستایی حدو 
وقتی از آموزشهای الزم برخوردار می شوند و   سال بالقوه ظرفیت کمک به رشد وتوسعهجوامع محلی را دارند و 1۸ی سن باال

 .امکان دسترسی به تسهیالت برای انها فراهم می شود، قابلیت ها خوبی از خود نشان می دهند
نفر را تحت پوشش اموزش  5۰۰۰حدود97ال وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت امور زنان وخانواده در س

محصول در سطح کشور موفق به دریافت استاندارد تشویقی شدند 42محصول سالم وگواهی شده قرار داد و طی این اموزشها  . 
ش از بر اساس تفاهم نامه با معاونت امور زنان وخانواده ، پیش بینی می شود بی 9۸مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال 

محصول بتواند گواهی استادارد دریافت کند. عالوه بر این بسیاری از زنان  1۰۰نفر تحت پوشش آموزش قرار گیرند و  17۰۰۰
 .روستایی وعشایری درسطوح کوچک و برای مصرف خانوار اقدام به ایجادباغچه های سالمت کرده اند

هضت تولید ومصرف محصوالت استاندارد وگواهی شده را در با مشارکت زنان روستایی وعشایری می توان ن :وی تاکید کرد

 .کشورایجاد کرد و از بسیاری از هزینه های جانبی بهداشت ودرمان جلو گیری کرد
بنی هاشم در پاسخ به اینکه سهم زنان در اقتصاد کشاورزی کشور چقدر است؟گفت:کار علمی در زمینه سهم زنان روستایی انجام 

زنان به عنوان خانه دار محسوب می شوند وسهم انها در اقتصاد نادیده گرفته می شودنشده است . و معموال  . 
تولید و مصرف محصوالت   صندوق خرد روستایی وعشایری. ترویج 1۰۰۰وی همکاری با صندوق کارافرینی امید برای تشکیل 

های حوزه زنان در بخش کشاورزی برای سال برنامهگواهی شده و استاندارد با همکاری معاونت امور زنان وخانواده را بخشی از 
 .آینده عنوان کرد

توسعه باغچه های سالمت، افزایش تسهیلگران   وی همچنین گفت توسعه گلخانه های خانگی با رویکرد تولید محصوالت گواهی شده،

از زنان روستایی وعشایری از دیگر  نفر 15۰۰و ترویج کارافرینی وتوسعه اشتغال برای حداقل   نفر 16۰۰۰روستایی وعشایری به 
های سال آیند استبرنامه . 

مشارکت زنان در آینده به دالیل افزایش  :مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره چشم انداز مشارکت زنان در بخش کشاورزی گفت

راد سالمند وکودک برای جوانا ن به شهر و دارا بودن نقش سرپرستی اف  سطح سواد وتحصیالت زنان روستایی وعشایری،مهاجرت
باال رفتن نسبت تجرد زنان و افزایش نقش سرپرستی آنها بیشتر خواهد شدزنان، . 

 
  لینک خبر
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان  – 2۸/12/1397تاریخ : 

تومانی از واردات، افزایش قیمت تخم مرغ را در بر دارد 4۲۰۰نرخ تخم مرغ در بازار/حذف ارز کاهش   
هزار  13ای تومان و شانه ۵۰۰هزار و  ۶تا  ۴۰۰هزار و  ۶نبی پور گفت: هم اکنون هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری با نرخ 

 .تومان است
صنعت،تجارت و کشاورزی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گروه  

مرغ درب مرغداری با  در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو تخم کاهش نرخ تخم مرغ ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 13ای تومان و شانه ۵۰۰هزار و  ۶تا  ۴۰۰هزار و  ۶نرخ  . 

ها را غیر منطقی دانست و افزود: با توجه به کمبود و هزار تومان در خرده فروشی 19تا  1۸وی فروش هر شانه تخم مرغ با نرخ 
کنند که این امر هیچ ارتباطی به مرغدار نداردقدام به عرضه محصول میهای دلخواه انبود نظارت بر واحدها، خرده فروشان با نرخ . 

هزار تن از این میزان مازاد بر نیاز  2۰۰تن اعالم کرد و گفت: ساالنه  ۸۰۰هزار و  2در کشور را  تولید روزانه تخم مرغ نبی پور
های هدف صادر شودکشور است که باید به بازار . 

های متعدد برای رفع ممنوعیت ها و رایزنیغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: با وجود پیگیریرئیس هیئت مدیره اتحادیه مر
زندای نرسیدیم که استمرار این روند بر زیان مرغداران دامن میصادرات، تا کنون به نتیجه . 

مرغ تنها راه حل تعادل قیمت/ ورشکستگی مرغداران در راه استصادرات تخم :بیشتر بخوانید  
تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است  3۵۰و ذرت را یک هزار و  ۴۰۰هزار و  2را  نرخ مصوب هر کیلو کنجاله سویا وی

تومان به مرغداران  7۰۰تا یک هزار و  ۶۰۰و ذرت یک هزار و  7۰۰هزار و  ۴که هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ باالی 
شوددر بازار آزاد عرضه می . 

های تومان اعالم کرد و گفت: فروش با نرخ ۵۰۰هزار و  7برای مرغدار را بیش از  قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ پور نبی
تومانی مرغداران است ۵۰۰تا یک هزار و  ۴۰۰کنونی بیانگر زیان حداقل یک هزار و  . 

های دامی، اما با دالر آزاد ذرت و کنجاله سویا به تومانی به واردات نهاده ۴2۰۰این مقام مسئول ادامه داد: با وجود اختصاص ارز 
رود مدیریت جدی تری در بازار نهاده صورت گیردشود که از این رو انتظار میمرغداران عرضه می . 

تصریح کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، حذف  های دامیواردات نهاده تومانی به ۴2۰۰وی در پایان با انتقاد از حذف ارز 
هزار تومان برسد 3۰های دامی موجب شده است تا حداقل قیمت هر شانه تخم مرغ به تومانی از واردات نهاده ۴2۰۰ارز  ./ 

تغیر منطقی اسها را هزار تومان در خرده فروشی 19تا  1۸فروش هر شانه تخم مرغ با نرخ   
 لینک خبر 
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 تخم مرغ
خبرنگاران جوان  – 24/12/1397تاریخ :   

غداران در راه استمرغ تنها راه حل تعادل قیمت/ ورشکستگی مرادرات تخمص  
مرغ به منظور تعادل قیمت صادر شودهزار تن تخم 1۰طالکش گفت: با توجه به مازاد تولید، باید ماهانه تا سقف  . 

تجارت و کشاورزیصنعت،  وگو با خبرنگارگذار در گفتفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گروه اقتصادی  

، با انتقاد از قیمت کنونی تخم مرغ در بازار اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب باشگاه خبرنگاران جوان
تومان بوده که با قیمت تمام شده خود فاصله معناداری دارد 2۰۰هزار و  ۶مرغداری  . 

 
تومان اعالم  ۵۰۰هزار و  7گذار قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را باالی دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

کنند، د را از بازار آزاد خریداری میکرد و افزود: در شرایطی که مرغداران نیاز به نقدینگی کافی دارند و نهاده مورد نیاز خو
 .بنابراین استمرار فروش تخم مرغ کمتر از قیمت تمام شده موجب شده تا بسیاری از مرغداران از صحنه تولید خارج شوند

 
قیمت تخم مرغ، اگر امکان صادرات به  طالکش صادرات تخم مرغ را امری ضروری دانست و گفت: با توجه به روند نزولی

رسدهزار تومان می ۵ای هدف فراهم نشود، به سبب مازاد تولید قیمت تخم مرغ درب مرغداری در فروردین به کمتر از هبازار . 
هزار تن رسید ۸۰مرغ به مرغ/ تولید ماهانه تخمضرورت رفع ممنوعیت صادرات تخم :بیشتر بخوانید   

تومانی  3۰۰این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به قیمت تمام شده تولید، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان یک هزار و 
ای بیش نیستاین روند برای صنعت مرغداری فاجعه رو هستند که ادامهروبه . 

 
های استانی، قیمت هر عدد تخم تومان اعالم کرد و گفت: براساس گزارش ۶۰۰وی قیمت منطقی هر عدد تخم مرغ در خرده فروش 

تومان است که این رقم تا حدی باالست ۶۵۰های مختلف مرغ در استان . 
 

گذار قیمت تخم مرغ را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: فروش تخم مرغ با نرخ باالتر دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم
تومان در خرده فروشی را اجحاف در حق مصرف کنندگان است ۶۵۰از  . 

 
شود که هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می ۸۵طالکش صادرات تخم مرغ را تنها راه حل تنظیم بازار برشمرد و گفت: ماهانه 

هزارتن تخم مرغ صادر شود 1۰رای تعادل قیمت باید ماهانه تا سقف ب . 
 

شود که قیمت تخم این مقام مسئول قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با استمرار ممنوعیت صادرات پیش بینی می
شودنده تولید پیش بینی میهزارتومان برسد که این امر خطر جدی برای آی ۵مرغ در دهه دوم فروردین به کمتر از  . 

 
درصد نیاز  3۰های دامی تعریفی ندارد، بیان کرد: در شرایط کنونی پشتیبانی امور دام طالکش با اشاره به اینکه بازار نهاده

کند و مرغداران ناگریزند مابقی نیازشان روزانه از بازار آزاد خریداری کنندمرغداران را تامین می . 
 

از  های دامینهاده گذار ادامه داد: براساس بخشنامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی، حمل و نقلدهندگان مرغ تخم دبیرکل کانون پرورش
شودگیرد و در ایام تعطیل حمل و نقل متوقف میاسفند به کندی صورت می 2۶تا  2۵ . 

 
ین بخشنامه به تعویق بیفتد و در غیر این وی در پایان تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید تمهیداتی بیندیشد تا زمان اجرای ا

ها دچار مشکل خواهند شدصورت مرغداران در تامین نهاده . 
 لینک خبر 
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 باغیتولیدات 

 خبرگزاری فارس  – 2۵/12/1397تاریخ : 

سمی ساده نیست  اجرای طرح جلوگیری از مسمومیت قارچی/تشخیص قارچ  
های سمی تنها امروز در نشستی با حضور مسئوالن با اشاره به اجرای طرح جلوگیری از مسمومیت قارچی در کشور تاکید شد، قارچ

ها نصب خواهد شد توجه کنندبه هشدارهایی که از امسال در محل رویشگاه در آزمایشگاه قابل تشخیص است و مردم حتما .  
دهندگان قارچ خوراکی نشستی را با به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز نشست خبری انجمن صنفی پرورش

د کشاورزی، موسسه در محل انجمن و با حضور مسئوالن وزارت جها« ها وحشی و خودرومخاطرات مصرف قارچ»عنوان 
های وحشی های جلوگیری از مسمومیت توسط قارچها برگزار کرد. در این نشست به راهتحقیقات گیاه پزشکی کشور و اساتید دانشگاه

 .اشاره شد و راهکارهای مقابله با آن عنوان شد
ها هم فوت کردندآن نفر از 22نفر از هموطنان به دلیل مسمومیت قارچ بستری شدند و  11۸۰سال گذشته حدود  . 

های سمی در بینی شده است در سال جاری تولید قارچدر این نشست اعالم شد بر اساس آمارهای بارندگی و رطوبت امسال، پیش
های سمی از نظر ظاهری قابل شناسایی نیستند، تاکید شد که قارچبا توجه به این  ها، مرغزارها و مراتع بیشتر شود، بنابراینجنگل
ارهای الزم به هموطنان داده شود و قارچ حتماً از مراکز فروش معتبر تهیه شودهشد . 

نوع آن  ۶7هزار نوع قارچ وجود دارد که  2دهندگان قارچ خوراکی اعالم کرد: محمدحسن افشار رئیس هیأت مدیره انجمن پرورش
ای وجود دارد که فقط یک نوع قارچ دکمه 17ای و صدفی است. شود از نوع دکمهخوراکی است و بیشتر این قارچی که کشت می

گیردشناسان صورت مینوع آن خوراکی است و تشخیص آن بسیار مشکل و تنها توسط قارچ . 
* تومان صنعت قارچ در سال گذشته  میلیارد 1۸۰۰ضرر   

یلیارد تومان تولیدکنندگان م 2۰وی با اشاره به مسمومیت هموطنان در سال گذشته از طریق قارچ، اعالم کرد: طی سه ماه هر روز 
میلیارد تومان بود 1۸۰۰اند که کل خسارتی که به این صنعت وارد شد قارچ کشور متضرر شده . 

تومان رسید 1۵۰۰تومان بود، قیمت قارچ به کیلویی  ۸9۰۰شده هر کیلو قارچ که قیمت تمامبه گفته افشار درحالی . 
* 9۸در بهار  اطالع رسانی برای جلوگیری از مسمومیت قارچی  

شده دهندگان قارچ به وجود آمد، امسال قرار است بنرها، تابلوهای طراحیوی گفت: با توجه به مشکالتی که سال گذشته برای پرورش
هایی که در این های جنگلی و مراتع نصب شود تا مردم بدانند که قارچها، پارککه حاوی هشدار به مردم است، در ابتدای جنگل

توانند از تماشای آن لذت ببرندوجود دارند، برای استفاده نیست و صرفا می هاگاهرویش . 
در ادامه این نشست حسین ریاحی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد: در کشورهای مختلف کمتر مشکل مسمومیت 

شود و که جزواتی به مردم داده میضمن این ها نصب شده است،ها و جنگلقارچی وجود دارد؛ چراکه عالئم هشداردهنده در رویشگاه
هایی درست شده که اگر مردم قارچی را هم چیده باشند، با مراجعه سازند. همچنین پایگاههای سمی آگاه میها را از خطرات قارچآن

شوندگیرند و آگاه میها از سمی بودن یا نبودن آن راهنمایی میبه آن پایگاه . 
* های سمی در سالهای گذشته ضعیف بودقارچاطالع رسانی درباره   

های ضعیف در این رسانیپزشکی کشور با انتقاد از اطالعدر ادامه این نشست آصف شایان عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات گیاه
ها رسانیالعگرفت و اگر امروز این اطها از چند سال پیش در کشور صورت میرسانیباره طی چند سال گذشته گفت: باید این اطالع

سال تاخیر انجام شده است 1۰را انجام بدهیم شاید با  . 
پزشکی کشور در کشورهای دیگر نیز مسمومیت قارچی متداول و رایج است. مثالً بر اثر مقاله به گفته عضو موسسه تحقیات گیاه
۶ن رقم در ایتالیا، فرانسه هزار نفر مسمومیت قارچی دارند. ای 1۰الی  ۸در آمریکا ساالنه  2۰1۸منتشرشده در سال  هزار  1۰الی  

سازی مناسب، آسیبی به رسانی به موقع و فرهنگنفر و انگلیس هم اندکی کمتر از این آمار است. ولی این کشورها به دلیل اطالع
شودشان وارد نمیصنعت قارچ . 

ته اعالم شد، آمار رسمی بود. یعنی آنهایی که ها درباره مسمومیت قارچی سال گذشآصف این را هم گفت که آمارهایی که در رسانه
ها بستری و فوت شده بودند اما واقعیت این است که در روستاها برخی به بیمارستان مراجعه نکردند بنابراین آمار در بیمارستان

ها بودغیررسمی ما در زمینه مسمومیت و فوت بیشتر از این رقم . 
نوع آن کشنده است و  ۶نوع آن سمی است و  ۵۰دار وجود دارد و حدود ارچ کالهکق 2۰۰۰تا  1۵۰۰وی تصریح کرد: در ایران 

های سمی بودمشکلی که در بهار سال گذشته برای هموطنان ایجاد شد به خاطر یکی از این گونه . 
بت وجود دارد، ها و رطوعضو موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور تأکید کرد: با توجه به آمارهای هواشناسی که در زمینه بارش

خطری داشته باشیمبهار امسال فصل پررویشی برای قارچ خواهد بود و باید دست به دست هم بدهیم تا بهار کم . 
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 آسیب شناسی وزارت جهاد از مسمومیت قارچی سال گذشته*
ارت جهاد کشاورزی گفت: های خوراکی وزها، گیاهان دارویی و قارچدر ادامه این نشست غالمرضا تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه

های قبل هم چنین اتفاقاتی رخ مسمومیت و فوت هموطنان ما در سال گذشته به خاطر خوردن قارچ سمی، اتفاق نادری نبوده و در سال
داد، اما تبعات آن برای کشور بیشتر بود و به اقتصاد کشور خسارت وارد کردمی . 

رسانی به موقع در پدیده مسمومیت قارچی سال گذشته رسانی صحیح و عدم اطالعطالعشناسی که انجام دادیم، عدم اآسیب تقوی گفت:
 .کامال مشهود بود

ای منتشر نکردند و باعث شد مردم از خوردن قارچ وحشت داشته باشند، ها مطالب را به صورت حرفهرسانه :وی ادامه داد

شماری داردکه این اتفاق به خاطر خوردن قارچ سمی بود و قارچ خوراکی فواید بیدرحالی . 
که مسمومیت سال های مختلف در یک شرایطی غافلگیر شدند و علت ایندستگاهرسانی به موقع گفت: در تشریح عدم اطالعتقوی 

های مجازی در کشور بیش از گذشته استها و شبکهگذشته بازتاب بسیاری داشت به این دلیل بود که ظرفیت رسانه . 
 اجرای طرح جلوگیری از مسمومیت قارچی در کشور*

گفت: امسال ما تصمیم گرفتیم کار را زودتر شروع کنیم و تصمیم گرفتیم از شهریور سال گذشته طرح جلوگیری از وقوع وی 
شود ها تشکیل میها در سطح ملی و در سطح استانافزایی پیشنهاد شده، این کارگروهمسمومیت را اجرایی کنیم. کارگروهی برای هم

رسانی استطالعو محور اصلی کار بر اساس آموزش و ا . 
های قارچ نصب خواهد شدک میلیون هولوگرام آماده چاپ هم وجود دارد که با هزینه انجمن قارچ روی بستهی :وی ادامه داد . 

استان به عنوان  1۶های وزارت جهاد کشاورزی، در طرح جلوگیری از وقوع مسمومیت قارچی به گفته مدیرکل دفتر امور گلخانه
ل خواهد شدها ارساهدف تهیه شده و اطالعات و بروشورهایی به آن . 

های کشور انجام شده و قرار است طرح جلوگیری از وقوع مسمومیت، محیط که مکاتباتی با استانداریینضمن ا :وی ادامه داد

وزارت بهداشت، همه همکاری کنندها، هالل احمر، زیست، سازمان جنگل . 
ها سمی بودن یا نبودن ها امکانپذیر نیست و باید توسط آزمایشگاهگاههای سمی در محل رویشتقوی در ادامه تأکید کرد: تشخیص قارچ

 .آن مشخص شود
رسانی شود که ضرورتی برای ورود به های سمی وجود ندارد و باید اطالعخطر کردن قارچهیچ روشی برای بی :وی ادامه داد

ها برای تهیه قارچ از سوی مردم وجود نداردرویشگاه . 
خی موارد یک اقدام بالینی تقوی تصریح کرد: اگر سال گذشته وزارت بهداشت، هالل احمر و اورژانس آمادگی الزم را داشتند، در بر

توانست مشکالت را حل کندساده می . 
 3۰کیلوگرم است. ساالنه حدود  1.2شود و سرانه مصرف آن هزار تن ساالنه قارچ تولید می 1۵۸به گفته این مسئول در کشور 

شودهزار تن قارچ به کشورهای دیگر صادر می . 
* می انجام ندادهای سها اطالع رسانی درباره قارچسازمان جنگل  

دهندگان قارچ خوراکی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که چرا در ادامه این نشست رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی پرورش
اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع مسمومیت قارچی سال گذشته در کشور انجام نشده که به گفته مهمانان همین جمع اگر امروز هم انجام 

ها و منابع طبیعی است و ها، رویشگاهرسانی در جنگلها متولی اجرای این اطالعتریم، گفت: سازمان جنگلسال عقب 1۰دهیم 
ها برای شرکت در امروز هم که از آن .متأسفانه چنین کاری را نکردند و ما مجبور شدیم امروز دست به دامن سایر مسئوالن شویم

 .این نشست دعوت کرده بودیم، حضور نیافتند
* هزار تنی قارچ در سال جاری/ارتقای رتبه تولید ایران به پنجم جهان 3۰بینی رشدیشپ  

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس که وضعیت تولید قارچ در کشور در بین کشورها چگونه است، گفت: ایران با تولید حدود 
هزار تن جایگاه پنجم جهان را تصاحب  3۰شود با افزایش بینی میهزار تن جایگاه ششم جهان را در تولید قارچ دارد و پیش 1۵۰
 .کنیم

هزار تن، لهستان  3۴۰هزار تن، هلند  ۴۸۰میلیون تن، آمریکا  7تن است که چین میلیون  1۰کل تولید قارچ جهان  :وی ادامه داد

1۵۰هزار تن و ایران  3۰9هزار تن، اسپانیا  3۰۰ کندهزار تن تولید می  . 
. 
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  زراعی ولیداتت
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس  – 27/12/1397تاریخ : 

میلیون تن مرغ تولید شد ۲.5هزار تن تخم مرغ و  6۷4  
هزار تن تخم مرغ خوراکی در کشور تولید شده است ۶7۴بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، طی سال جاری  <مواد غذایی . 

 
های کشور طی سال جاری منتشر کردمرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت مرغداری . 

 
مرغداری  394مرغداری فعال و  1352مرغداری،  1746از تعداد ، 1397بر این اساس، فعالیت پرورش مرغ تخم گذار در سال 

 .غیر فعال بوده است
 

نفر و  1۰۸۸5هزار تن و تعداد شاغالن مرد در این فعالیت در همین سال،  674، 1396مقدار تولید تخم مرغ خوراکی در سال 
نفر بوده است 531تعداد شاغالن زن،  . 

 
1397وشتی در سال مرغداری با فعالیت پرورش مرغ گ 2۰52۰  

 
مرغداری غیر فعال  519۸مرغداری فعال و  15322مرغداری،  2۰52۰، از تعداد 1397همچنین فعالیت پرورش مرغ گوشتی 

 .بوده است
 

میلیون تن بوده است. تعداد شاغالن مرد در این فعالیت در همین سال،  2.۵، 1396وزن مرغ زنده پرورش یافته نیز در سال 
نفر بوده است 1۰52داد شاغالن زن، نفر و تع 5727۸ . 

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 21/12/1397تاریخ : 

9۸ریزی در سال میلیون قطعه جوجه ۱۲۰درصدی تولیدات دامی تا پایان دولت دوازدهم/  ۷۰افزایش   
هزار تن تولید گوشت قرمز در کشور  7۰تا  ۶۰، حدود 1۴۰۰مدت تا افق ها در برنامه میانریزیرضایی گفت: بر اساس برنامه

یابدافزایش می . 
پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی؛ مرتضی رضایی،  به نقل از ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

در حاشیه گردهمایی سراسری معاونین بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی  وزارت جهاد کشاورزی معاون تولیدات دامی
های دومنظوره )گوشتی و شیری(، که در سالن توسعه وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه پرورش گاوها استان

پربازده که اصالح شده، چندقلوزا و دارای رشد باالیی  های سبکدام ارائه تسهیالت و فراهم کردن بستر الزم برای افزایش جمعیت
هایی است که معاونت پروار بخصوص گوساله در نقاط مختلف کشور از جمله پروژهی پایههاگذاری ورود دامهستند و همچنین پایه

بینی کرده است.پیش 9۸امور دام وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید گوشت قرمز در سال   
 

د گوشت قرمز در کشور هزار تن تولی 7۰تا  ۶۰، حدود 1۴۰۰مدت تا افق در برنامه میان  وی افزود: بر اساس برنامه ریزی ها
یابد.افزایش می  

 
درصد جمعیت دام کشور افزایش  17تا امسال، چیزی حدود  93رضایی با بیان این که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از سال 

بسیار عالی  ها برای بهار، سالبینی هواشناسی برای تداوم این بارشهای خوب پاییزه و پیشیافته است، تصریح کرد: امسال با بارش
است که در نیمه دوم سال وارد  9۸ویژه دام روستایی و عشایری خواهد بود که ماحصل آن تولید گوشت بیشتر در سال برای دام به

 بازار خواهد شد.
ت برابری قیم 2.۵تا  2این مسوول با بیان این که در حال حاضر کمبودی در تولید گوشت قرمز در کشور وجود ندارد، گفت: تفاوت 

های طوالنی در کشور است و دولت و وزارت جهاد کشاورزی گوشت وارداتی تنظیم بازار با گوشت داخلی عامل اصلی ایجاد صف
هزار تن واردات رسمی گوشت تنظیم بازار اتفاق بیفتد که عدد بسیار  1۶۰برای رفع این مشکل به دنبال این است که نزدیک به 

 بزرگی است.
 

کردن و هویت دادن به دام را یکی از الزامات توسعه صنعتی پرورش دام عنوان و اظهار کرد: تا وقتی که دار رضایی، شناسنامه
های ما از بی اساس است.ریزیمطلع نباشیم چه دامی در کجا، با چه نژادی و توسط چه کسی در حال پرورش است، برنامه  

 
ابالغ شده  9۰نامه اجرای این طرح در سال ر مجلس مصوب شد و شیوهد ۸۸وی با بیان این که قانون نظام جامع دامپروری در سال 

سازی این طرح برای دامداران تکلیف شده است که ظرف نامه اجرای جابجایی دام، الزاماتی قانونی برای پیادهاست، افزود: در آیین
گذاری دام خود اقدام کنند.مدت قانونی نسبت به هویت  

وجود داردمیلیون دام در کشور  ۸۵   
میلیون رأس دام در کشور وجود دارد و بدیهی است  ۸۵تا  ۸۰معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که حدود 

گذاری دام کرد: با طراحی سامانه هویت  ها وجود ندارد، بیانگذاری استاندارد برای این دامماه یا یکسال، امکان پالک ۶ظرف مدت 
گیرد. در این راستا تمام الزامات طرح در حال های کشور صورت میصالح نژاد دام، اقدام الزم نسبت به ثبت دامدر مرکز ا

ها در حال تدوین است که امیدواریم در فرصت بیشتری نسبت به اجرای این طرح اقدام شود.سازی است و شیوه نامهآماده  
 

درصد از گوشت قرمز منشاء گوسفندی تولیدی کشور  3۰تا  2۰یعنی حدود  رضایی با بیان این که بخشی از گوشت تولیدی کشور
 9۸های عشایری دارد تا در سال های کاملی برای دامشود، گفت: مرکز اصالح نژاد معاونت امور دام برنامهتوسط عشایر تولید می

های عشایری نیز های روستایی و صنعتی شامل داممبرنامه اصالح نژادی، بهبود تولیدات )نحوه تغذیه، مدیریت تولید مثل و ...( سیست
 شود.

 
ها گیرد، اما به صورت متمرکز و هدفمند برای آن دامبه گفته وی، این بدان معنی نیست که در بخش دام عشایری کاری صورت نمی

های الزم صورت گیرد.ریزینیز باید برنامه  
 

کافی گوشت مرغ برای شب عید خبر داد و افزود: کمبودی برای عرضه معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از تدارک 
ریزی گوشتی صورت گرفته که برای شب میلیون قطعه جوجه 121گوشت مرغ در کشور وجود ندارد و برای این امر در بهمن ماه 
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شود.عید وارد بازار می  
 

تومان در میادین در اختیار مصرف کنندگان قرار دارد. ۰۰۵هزار و  11به گفته وی، در حال حاضر نیز مرغ تنظیم بازار با قیمت   
 

ریزی برای تولید گوشت مرغ برای ماه مبارک رمضان نیز خبر داد و تصریح کرد: این معاونت تولید جوجه در رضایی از برنامه
ریزی در تاریخ صنعت جوجه رساند که ثبت این میزانمیلیون قطعه می 12۸میلیون و  12۰فروردین و اردیبهشت ماه را به بیش از 

سابقه خواهد بود.طیور ایران بی  
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاارن جوان  -2۴/12/1397تاریخ: 

ردکمبود دام زنده در بازار وجود ندا  
ایم مشخص شده است که در بازار با کمبود دام زنده مواجه نیستیمهایی که تاکنون انجام دادهاکبری، گفت: بر اساس بررسی . 

یسیون کشاورزی، آب، ، به نقل از خانه ملت؛ علی اکبری عضو هیئت رئیسه کمگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی درباره کاهش عرضه دام زنده در بازار و افزایش قیمت گوشت قرمز به واسطه 
و دام زنده در بازار به اندازه کافی برای کسانی که دام زنده داشته باشند وسوسه انگیز است  قیمت گوشت قرمز :همین موضوع، گفت

عرضه کنند کشتارگاه ت تولیدی خود را بهتا محصوال . 
های زنده عشایر به بازار نیست، تصریح کرد: در نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اکنون فصل عرضه دام

شوندرضه میاند برای کشتار به بازار عها بسته نگهداری شدههای پرواری که در فضااین فصل و مقطع از زمان معموال دام . 
رهزار راس گوسفند از طریق کشتی وارد کشور شد/ادامه واردات تا تعادل بازا ۵۰ :بیشتر بخوانید   

 کمبود دام زنده در بازار وجود ندارد
ها ناشی از جو روانی در بازار و تأثیرات شب این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش قیمت

کمبود دام  با ایم مشخص شده است که در بازارهایی که تاکنون انجام دادهها و بررسیعید است، تصریح کرد: بر اساس برآورد
مواجه نیستیم و مسائل حوزه سوداگری و داللی موجب افزایش قیمت گوشت قرمز و سفید شده است زنده . 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه با رسیدن به فصل 
 1۵تا  12کند، گفت: در شرایط عادی و اینکه خشکسالی نباشد بین عرضه دام عشایر و روستاییان قیمت گوشت قرمز کاهش پیدا می

شودهای پرواربندی عرضه میشود که بخشی از آن به کشتارگاه و بخشی دیگر به واحدر تزریق میمیلیون دام مازاد عشایر به بازا  

. 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  – 2۵/12/1397تاریخ : 

شود هزار راس گوسفند وارداتی در سیستان و بلوچستان ذبح می 5۰  
هزار رأس گوسفند وارداتی تنظیم بازار از شب گذشته آغاز  ۵۰استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه عملیات تخلیه و بارگیری 

شوندهای سیستان و بلوچستان ذبح میشده است، گفت: این گوسفندان در کشتارگاه .  
هزار رأس گوسفند از نژاد برتر  ۵۰پیکری که حامل تی غولاکنون کشبه گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس، به چابهار، هم

 .رومانی بوده، به منظور تنظیم بازار گوشت در بندر چابهار پهلو گرفته و در حال تخلیه و بارگیری است
ه احمدعلی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران گفت: در راستای سیاست تنظیم بازار کشور و جهت ارائ

هوا و زمین وارد کشور شده و اولین محموله گوسفند  خدمات بهتر به مردم و تأمین پروتئین، گوشت قرمز و دام زنده از مسیر دریا،
اکنون گوسفندان در حال تخلیه و بارگیری هستندزنده از طریق دریا شب گذشته وارد بندر چابهار شده و هم . 

هزار راس از این گوسفندان تخلیه  1۰وسفند نژاد رومانیایی وارد کشور شده و روزانه هزار راس گ ۵۰وی افزود: در اولین کشتی 
شوندکشتارگاه استان سیستان و بلوچستان ذبح می 1۴شده و در  . 

هزار راس گوسفند وارد  2۰استاندار سیستان و بلوچستان همچنین گفت: دو فروند کشتی دیگر ظرف هفته آینده هر کدام به ظرفیت 
شودیکشور م . 

هزار راس دام بوده که وارد کشور شده و با هدف تنظیم بازار و  ۶۰۰به گفته وی مجموع دام وارداتی و گوشت گرم قرمز معادل 
ویژه در دو مقطع نوروز و ماه مبارک رمضان پاسخ مصرف کشور را بدهدکاهش قیمت گوشت به . 
های خود به بازار نخواهند داشت بوده، گفت: دامداران نیازی به عرضه دامکه بارندگی در سال جاری مناسب موهبتی با اشاره به این

 .و علوفه در مراتع کشور به مدد باران فراهم شده است
ها رسید اما اکنون دامشدند که ارزش افزوده و اشتغال آن به کشورهای دیگر میها قبال در خارج از کشور ذبح میبه گفته وی این دام
اشتغال مناسب از نظر حمل و  شوند،های استان سیستان و بلوچستان فعال میکه کشتارگاهرد شده و عالوه بر اینبه صورت زنده وا
شودبندی گوشت ایجاد مینقل، توزیع و بسته . 

ظرفیت  کشتارگاه پیشرفته در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد گفت: این 1۴که استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به این
ها صادر بندی و گوشت آنهای استان ذبح و بستهوارد شده و در کشتارگاه العملوجود دارد که دام کشورهای همسایه به صورت حق

 .شود
گذاری بخش خصوصی برای مراکز پروش بندی گوشت و همچنین هزار میلیارد تومان سرمایهمجموعه بسته 2۵وی همچنین گفت: 

لی از این طریق در استان سیستان ایجاد شده و صنایع جانبی مانند پوست، ساالمبور و سایر صنایع دیگر هزار فرصت شغ 1۵دام و 
 .از این طریق فعال خواهد شد

راس دام قاچاق که قصد خروج  27۰۰ماه سال جاری، تنها  11موهبتی در مورد قاچاق دام در استان سیستان و بلوچستان گفت: طی 
اکنون جلوی قاچاق گرفته شده استه اما هماز کشور را داشت کشف شد . 

درصد آن در استان سیستان و  2۰های کشور و تنها شده وارداتی به سایر استانهای ذبحدرصد گوشت دام ۸۰به گفته وی 
شودمی جذب بلوچستان . 

راس دام  3۰۰۰نفر شتر،  ۵۵۰۰هزار راس گاو و گوساله،  2۰استاندار سیستان و بلوچستان همچنین گفت: غیر از کشتی گوسفندان، 
چنان ادامه دارد تا بازار کشور تنظیم شودتن گوش قرمز از مبادی رسمی قبال وارد کشور شده و هم ۸۰۰۰سبک و  . 

اکنون شرایط مناسبی در استان سیستان و بلوچستان از نظر گوشت قرمز فراهم شده استوی تأکید کرد: هم . 
های مورد نیاز برای توسعه همه زیرساخت گفت: مکران رنگار فارس در مورد توسعه سواحلموهبتی همچنین در پاسخ به سوال خب

 1۵۰۰که دارای  مکران ها معاف شده، سواحلکه بندر چابهار فعال از تحریمدر حال فراهم شدن است و با توجه به این مکران سواحل
پاکستان قرار دارد که امیدواریم این دو ساحل به موازات همدیگر  کیلومتر آن در ایران و بقیه در کشور 7۵۰کیلومتر ساحل است که 

 .در همکاری بین دو کشور توسعه پیدا کنند
چنان در گذاری تاکنون انجام شده و هماصلی چابهار یک میلیارد دالر سرمایهبرای بندر  :استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت

مجموعه بندر صیادی، اسکله صیادی نیز در  1۴شود، ولی گذاری و فاز یک توسعه این بندر به زودی آماده میحال توسعه سرمایه
شودآینده آماده می . 
شودیان از چابهار تأمین میدرصد صید ماه 37ماهیان کشور و درصد تن 7۰به گفته وی  . 

ریزی قرار در برنامه مترمربع هزار 2۰۰های پرورش ماهی در قفس در محیط دریا تاکنون ته غیر از آن، اسکلهالب :موهبتی افزود

هکتار آن در مرحله اجرا قرار دارد ۸۰۰۰ریزی شده که هزار هکتار زمین برای پرورش میگو، برنامه 2۰دارد که تاکنون  . 
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سازی آب دریا و آب پشت ای با استفاده از شیرینهزار هکتار کشت گلخانه 1۰د استاندار سیستان و بلوچستان همچنین به برنامه ایجا
هزار مترمکعب آب دریا با میزان  37سدها در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در کشورهای حاشیه خلیج فارس ساالنه 

ج فارس استنصف آب در خلی مکران که شوری آب در سواحلشود، درحالیشوری باال شیرین می . 
هکتار سواحل دریایی در چابهار خبر داد و گفت: استان سیستان و بلوچستان از نظر  ۵۰۰۰گذاری در وی همچنین از نیاز به سرمایه

گذاران داخلی و خارجی استگذاری مستعد و آماده پذیرش سرمایهسرمایه . 
های هندی در جانبه بین ایران، افغانستان و هند شرکتسه نامهگفت: طی تفاهم مکران ها در سواحلموهبتی در مورد حضور هندی

ها واگذار شده باشد، بلکه بر اساس به هندی مکران گونه نیست که سواحلقراردادهای اپراتوری بندر چابهار حضور دارند و این
توانند حتی برای ها میاند و آنی کردهگذارکنند و در حوزه اپراتوری بندر چابهار سرمایهگذاران هندی مشارکت مینامه سرمایهتفاهم

گذاری کننداه نیز سرمایهبزرگر آهن واحداث راه . 
در قالب قراردادهای  مکران گذاری در چابهار و سواحلمیلیون دالر سرمایه ۸۵گذاران هندی تاکنون به گفته موهبتی سرمایه

انداپراتوری انجام داده . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  – 2۶/12/1397تاریخ : 

اند تعطیل بوده 9۷ها سال یک چهارم مرغداری  
 519۸مرغداری فعال و  15322مرغداری، 2۰52۰از تعداد  ،1397مرغ گوشتی  فعالیت پرورش :مرکز آمار ایران اعالم کرد

  .مرغداری غیر فعال بوده است
از تعداد  ، 1397به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس اینفوگرافیک فعالیت پرورش مرغ تخم گذار 

غیر فعال بوده است  مرغداری 394  مرغداری فعال و 1352مرغداری،  1746 . 
 1۰۸۸5 مرد در این فعالیت در همین سال،  شاغالن  و تعداد  هزار تن 674بالغ بر  139۶خوراکی در سال   تخم مرغ  مقدار تولید

نفر بوده است 531نفر و تعداد شاغالن زن،  . 
1397مرغداری با فعالیت پرورش مرغ گوشتی در سال  2۰52۰  

مرغداری  519۸مرغداری فعال و  15322مرغداری، 2۰52۰از تعداد  ،1397پرورش مرغ گوشتی  بر اساس اینفوگرافیک فعالیت
 .غیر فعال بوده است

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 23/12/1397تاریخ :

برداری شدهزار راسی الیگودرز بهره  ۲گاوداری   
هزار راسی شهرستان الیگودرز روز پنجشنبه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهره  2گاوداری  -ایرنا  -خرم آباد 

 .برداری شد

به گزارش ایرنا، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز در گفت و گو با ایرنا گفت: این طرح از قابلیت اشتغالزایی 

نفر بصورت غیر مستقیم برخوردار است 7۰۰مستقیم و نفر بصورت  1۰5 . 
آغاز شده و امروز با حضور  1393هکتار مساحت دارد سال  42حمیدرضا غالمی افزود: عملیات اجرایی این طرح که 

 .وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد
ف شده استمیلیاردلایر صر 424به گفته وی برای احداث و راه اندازی این طرح مبلغ  . 

تن شیر برخوردار  25۰تن گوشت و  35۰رئیس جهاد کشاورزی الیگودرز گفت: این گاوداری از ظرفیت تولید ساالنه 

 .است
  .کلنگ زنی کارخانه الستیک سازی و مجتمع گردشگری حوضیان از دیگر برنامه های وزیر در شهرستان الیگودرز است

ان به شهرستان های الیگودرز، خرم آباد، دورود ، دلفان و الشتر سفر می کند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لرست

واحدی مسکن مهر است 624از جمله برنامه های افتتاحی وزیر کار در خرم آباد افتتاح  .  
هزار راسی در شهرستان دلفان، بازدید از طرح توسعه ،  6شرکت در شورای اداری، شروع عملیات احداث گاوداری 

روزه وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی  2و تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه ای الشتر از دیگر برنامه های سفر تکمیل 

 .به استان لرستان است
 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 ایرنا  – 21/12/1397تاریخ : 

افزایش می یابد 9۸تولید گوشت در سال    
خبر داد  9۸های افزایش تولید گوشت قرمز در سال معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، از نهایی شدن پروژه -ایرنا-تهران

سال آینده است و افزود: تداوم بارش ها در بهار، سال خوبی را برای دام کشور رقم خواهد زد و نتیجه آن، تولید گوشت بیشتر برای . 
در حاشیه گردهمایی سراسری معاونان بهبود تولیدات « مرتضی رضایی»به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 

ها که در سالن توسعه وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، گفت: اکنون کمبودی در تولید گوشت دامی سازمان جهادکشاورزی استان
برابری قیمت گوشت وارداتی تنظیم بازار با گوشت داخلی، عامل اصلی ایجاد  2.5تا  2ندارد و تفاوت قرمز در کشور وجود 

های طوالنی در کشور استصف . 
هزار تن گوشت تنظیم بازار وارد کند که  16۰وی افزود: دولت و جهاد کشاورزی برای رفع این مشکل، به دنبال این است که حدود 

 .عدد بسیار بزرگی است
دار کردن و هویت دادن به دام را یکی از الزامات توسعه صنعتی پرورش دام برشمرد و گفت: تا وقتی مطلع نباشیم ایی، شناسنامهرض

ریزی ما نتیجه ای نخواهد داشتچه دامی در کجا، با چه نژادی و توسط چه کسی درحال پرورش است، برنامه . 
 

** شایر درصد گوشت گوسفندی از سوی ع 3۰تا  2۰تولید   
درصد توسط عشایر تولید  3۰تا  2۰معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخشی از گوشت گوسفندی یعنی حدود 

برنامه اصالح نژادی،  9۸های عشایری دارد تا در سال کاملی برای دام شود، گفت: مرکز اصالح نژاد معاونت امور دام، برنامهمی
های عشایری نیز شودهای روستایی و صنعتی شامل دامه تغذیه و مدیریت تولید مثل( سیستمبهبود تولیدات )نحو . 

گیرد بلکه به صورت متمرکز و هدفمند برای آن وی افزود: البته این بدان معنا نیست که در بخش دام عشایری کاری صورت نمی
شود ریزیها نیز باید برنامهدام . 

 
 برنامه های جهاد کشاورزی برای افزایش تولید گوشت قرمز  **

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: توسعه پرورش گاوهای گوشتی و شیری، ارائه تسهیالت و فراهم کردن 
گذاری ورود ند و نیز پایهبستر الزم برای افزایش جمعیت دام های سبک پربازده که اصالح شده و چندقلوزا و دارای رشد باالیی هست

هایی است که معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی پروار به ویژه گوساله در نقاط مختلف کشور، از جمله پروژههای پایهدام
بینی کرده استپیش 9۸برای افزایش تولید گوشت قرمز در سال  . 

یابدار تن تولید گوشت قرمز در کشور افزایش میهز 7۰تا  6۰، حدود 14۰۰مدت تا افق وی افزود: در برنامه میان  . 
درصد جمعیت دام کشور افزایش  17تا امسال، چیزی حدود  93رضایی با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از سال 

بسیار عالی برای دام  ها در بهار، سالبینی هواشناسی برای تداوم این بارشهای خوب پاییزه و پیشیافته است، گفت: امسال با بارش
 .بخصوص دام روستایی و عشایری خواهد بود

ابالغ شد، گفت: در  9۰نامه اجرای آن، در سال در مجلس مصوب و شیوه ۸۸وی با بیان اینکه قانون نظام جامع دامپروری در سال 
کلیف شده تا ظرف مدت قانونی نسبت به سازی این طرح بر دامداران تنامه اجرای جابجایی دام، الزاماتی قانونی برای پیادهآیین

گذاری دام خود اقدام کنندهویت . 
ماه یا یکسال،  6میلیون راس دام در کشور، ظرف مدت  ۸5تا  ۸۰معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود 

ها وجود نداردگذاری استاندارد برای این دامامکان پالک . 
گذاری دام در مرکز اصالح نژاد، حبر داد و گفت: همه هویت های کشور با طراحی سامانهت به ثبت داموی بر لزوم اقدامات الزم نسب
ها نیز در حال تدوین استنامهسازی و شیوهالزامات طرح در حال آماده . 

 
 تدارک کافی گوشت مرغ برای شب عید **

رک کافی گوشت مرغ برای شب عید خبر داد و افزود: معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در بخش دیگری، از تدا
ریزی گوشتی صورت گرفته که میلیون قطعه جوجه 121کمبودی برای عرضه گوشت مرغ در کشور وجود ندارد و در بهمن ماه 

شودبرای شب عید وارد بازار می . 
ادین در اختیار مصرف کنندگان قرار داردتومان در می 5۰۰هزار و  11به گفته وی، هم اکنون نیز مرغ تنظیم بازار با قیمت  . 

ریزی برای تولید گوشت مرغ برای ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این معاونت تولید جوجه در رضایی همچنین از برنامه
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خ صنعت ریزی در تاریرساند که ثبت این میزان جوجهمیلیون قطعه می 12۸میلیون و  12۰فروردین و اردیبهشت ماه را به بیش از 

سابقه خواهد بودطیور ایران بی . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83241164


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 چای
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 حبوبات
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 خاک
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 خرما
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 21/12/1397تاریخ :

چغندرقند افزایش یافت نرخ خرید تضمینی  
 37۴۶افزایش یافت و قیمت هر کیلوگرم چغندرقند بهاره به  97درصد نسبت به سال  2۰یزدانی گفت: قیمت خرید تضمینی چغندرقند 

لایر رسید 3۶۴2لایر و چغندرقند پاییزه به  . 
پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا یزدانی، مجری  به نقل از ،خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه   به گزارش

درصدی قیمت هر کیلوگرم  2۰افزایش یافت. افزایش  97درصد نسبت به سال  2۰طرح چغندرقند گفت: خرید تضمینی چغندرقند 
 لایر رسید. 3۶۴2لایر و چغندرقند پاییزه به  37۴۶چغندرقند بهاره 

حمایت از کشاورزان و به منظور پایداری تولید شکر   در جهت  خرید تضمینی چغندرقند دانی در پایان تصریح کرد: افزایش قیمتیز
کیلو گرم  2لایر و جایزه  ۶1۵پرداخت کمک کرایه حمل به ازای هر کیلوگرم چغندرقند تحویلی به مبلغ   کشور صورت گرفته است.

 له خشک به عنوان جایزه تحویل چغندر قند نیز لحاظ شده است.کیلو گرم تفا 2۰شکر یا قند و 
  لینک خبر
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 عفرانز

 فودپرس – 2۶/12/1397تاریخ : 

راهکار مقابله با داللی زعفرانهای اروپا و آمریکا/اعالم نرخ ثابت بندی ایرانی در فروشگاهطالی سرخ با بسته  
 

های اروپا و آمریکا جا بندی ایرانی در قفسه فروشگاهنایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه طالی سرخ با بسته <کشاورزی

 .خوش کرده است، راهکار مقابله با داللی در صنعت زعفران را اعالم نرخ ثابت برای صادرات توسط دولت عنوان کرد
 

توسط برخی از هموطنان « ای زعفران به خارج از کشور به ویژه اسپانیادرخواست جلوگیری از صادرات فله»ای با عنوان سوژه
  .اعالم شده و خبرنگار فارس این موضوع را پیگیری کرد

 
اما متاسفانه این  شوددرصد زعفران دنیا در ایران تولید می 95در درخواست مردم آمده است متاسفانه با وجود اینکه بیش از 

شود و کشورهای واردکننده به ویژه ای به سایر کشورهای دنیا روانه میکفایتی مسئوالن کشوری به صورت عمده و فلهمحصول با بی
فروشند. در اصل نه تنها هیچ های شکیل و جذاب به چند برابر قیمت به کشورهای دیگر میبندیاسپانیا زعفران ایران را پس از بسته

دانند. سود اصلی این محصول باارزش شناسند بلکه اسپانیا را صاحب تولید کننده زعفران میس در دنیا زعفران را به نام ایران نمیک
شودقیمت به جیب آنها سرازیر میو گران .  

 
ای صادر به صورت فله از سویی دیگر در ایران فقط دالالن هستند که با خرید ارزان زعفران از کشاورزان آن را به قیمت زیاد و

کنندمی .  
 

وگو کردیمدرباره موارد باال با غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت .  
 

اطالع هستندکنند از سر دلسوزی است اما بیهایی را مطرح میای زعفران گفت: آنهایی که چنین صحبتوی درباره صادرات فله .  
 

های های به اندازهشود. بستهتا یک کیلوگرمی به کشورهای دیگر صادر می ۰.2های بسته های کشور دروی گفت: همه زعفران
شوندها است و یک کیلوگرمی عمدتا برای مصارف صنعتی صادر میکوچک برای فروشگاه .  

 
شود و به آنها صادر میشود کنند که مثال زعفران در گونی ریخته میای چنین استنباط میوی تاکید کرد: برخی از بحث صادرات فله
گذاری بهداشتی، نام برند، کیفیت تجاری، نشانه  ها عالئمشود و روی بستهبندی صادر نمیدر حالی که هیچ زعفران ایرانی بدون بسته

شودو آدرس درج می .  
 

ای فروش در درصد از این میزان بر 2۰شود که در خارج از کشور درصد زعفران ایران صادر می ۸5میری تاکید کرد: 
درصد در مصارف صنعتی کشورهای مقصد کاربرد دارد ۸۰ها است و سوپرمارکت .  

 
* کشورهای اروپایی و آمریکا بندی ایرانی در سوپرمارکتزعفران ایران با بسته  

 
اسپانیا جا خوش کرده های آمریکا، المان، فرانسه، ایتالیا و حتی های ایرانی در سوپرمارکتبه گفته میری زعفران ایران با بسته

  .است
 

های اروپا بهتر است و هر بندیایران به مراتب از بسته  هایبندینایب رئیس شورای ملی زعفران در عین حال تاکید کرد: بسته
تواند انجام دهدبندی مینوع بسته 2۰۰شرکت  .  

 
 حق ایران است که بازار جهانی زعفران را بدست بگیرد *
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ه صادرکنندگان زعفران استان خراسان جنوبی با اشاره به مشکالت انتقال پول و تحریم در فروش زعفران به مدیرعامل اتحادی

درصد زعفران جهان بتوانیم بازار جهانی ا ین محصول را  9۰کشورهای دیگر گفت: این حق ما است که به واسطه تولید بیش از 
سخت شده است. مشکل فروش و انتقال پول همه شرایط را دشوار کرده است  بدست بگیریم اما شرایط االن برای صادرکنندگان بسیار

رونداین شرایط پیچیده به سمت تاجران دیگر کشورها می  و خریداران زعفران با دیدن .  
 

* شوندهایی که خود در نقش دالل ظاهر میدولتی  
 

ع دالل وجود دارد یک نوع آن برای بخش کشاورزی میری درباره وجود داللی در مراحل تولید تا صادرات زعفران گفت: دو نو
 .ضروری است و نوع دوم به عنوان آفت این بخش است

 
دهند و این روند ها تحویل میبندیوی تاکید کرد: برخی از این دالالن محصوالت کشاورزان را از سر مزرعه خریداری و به بسته

کنند افراد دیگری محصوالت نها تولید میزان کامال نیاز است که زمانی که آدر تمام طول زمان تولید ادامه دارد. این برای کشاور
ها تحویل دهندبندیآنها را به قیمت منصفانه خریداری و به بسته .  

 
تومان از سازمان تعاونی روستایی گرفتند و به  5400وی ادامه داد: اما دالل اصلی آنهایی هستند که سال گذشته زعفران را کیلویی 

میلیون تومان در  9هزار تومان خریداری کردند و به  6۰۰میلیون و  4هزار تومان فروختند و یا نوع دیگری را کیلویی  14لویی کی
  .بازار به فروش رساندند

 
  .میری تصریح کرد: خود سازمان تعاون مرکزی روستایی هم وارد این داللی شد

 
بله با داللی گفت: همانطور که قبال به مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی از وزیر های مقانایب رئیس شورای ملی زعفران درباره راه

ها را بگیریم تولید زعفران جهان در توانیم جلوی داللی و واسطهام اگر ما قیمت زعفران را ثابت نگه داریم میهای پایین گفتهتا رده
های توانیم قیمت را کنترل کنیم و فروشبنابراین به راحتی میدست ایران است دیگر این ارز نیست که قیمت آن در دست ما نباشد 

  .آتی را هم به قیمت ثابتی عرضه کنیم که در این صورت دست دالالن کوتاه خواهد شد
 

ها را کوتاه گیرند و به این طریق دست واسطهوی تاکید کرد: بسیاری از کشورها مانند اسپانیا روش فروش با قیمت ثابت را پی می
انددهکر .  

 لینک خبر 
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 زعفران 

خبرگزاری فارس  – 26/12/1397تاریخ :   

های اروپا و آمریکا/ اعالم نرخ ثابت راهکار مقابله با داللی زعفران بندی ایرانی در فروشگاهطالی سرخ با بسته  
های اروپا و آمریکا جا خوش کرده بندی ایرانی در قفسه فروشگاهرئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه طالی سرخ با بستهنایب

عت زعفران را اعالم نرخ ثابت برای صادرات توسط دولت عنوان کرداست، راهکار مقابله با داللی در صن .  
ای با عنوانبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سوژه  « ای زعفران به خارج از درخواست جلوگیری از صادرات فله

طنان اعالم شده و خبرنگار فارس این موضوع را پیگیری کردتوسط برخی از همو «کشور به ویژه اسپانیا .  
شود اما متاسفانه این درصد زعفران دنیا در ایران تولید می 95در درخواست مردم آمده است متاسفانه با وجود اینکه بیش از 

ود و کشورهای واردکننده به ویژه شای به سایر کشورهای دنیا روانه میکفایتی مسئوالن کشوری به صورت عمده و فلهمحصول با بی
فروشند. در اصل نه تنها هیچ های شکیل و جذاب به چند برابر قیمت به کشورهای دیگر میبندیاسپانیا زعفران ایران را پس از بسته

ین محصول باارزش دانند. سود اصلی اشناسند بلکه اسپانیا را صاحب تولید کننده زعفران میکس در دنیا زعفران را به نام ایران نمی
شودقیمت به جیب آنها سرازیر میو گران .  

ای صادر از سویی دیگر در ایران فقط دالالن هستند که با خرید ارزان زعفران از کشاورزان آن را به قیمت زیاد و به صورت فله
کنندمی .  

وگو کردیمدرباره موارد باال با غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت .  
اطالع هستندکنند از سر دلسوزی است اما بیهایی را مطرح میای زعفران گفت: آنهایی که چنین صحبتوی درباره صادرات فله .  

های های به اندازهشود. بستهتا یک کیلوگرمی به کشورهای دیگر صادر می ۰.2های های کشور در بستهوی گفت: همه زعفران
شوندیک کیلوگرمی عمدتا برای مصارف صنعتی صادر میها است و کوچک برای فروشگاه .  

شود شود و به آنها صادر میکنند که مثال زعفران در گونی ریخته میای چنین استنباط میوی تاکید کرد: برخی از بحث صادرات فله
گذاری بهداشتی، نام برند، کیفیت انهتجاری، نش  ها عالئمشود و روی بستهبندی صادر نمیدر حالی که هیچ زعفران ایرانی بدون بسته

شودو آدرس درج می .  
درصد از این میزان برای فروش در  2۰شود که در خارج از کشور درصد زعفران ایران صادر می ۸5میری تاکید کرد: 

درصد در مصارف صنعتی کشورهای مقصد کاربرد دارد ۸۰ها است و سوپرمارکت .  
* کشورهای اروپایی و آمریکا رانی در سوپرمارکتبندی ایزعفران ایران با بسته  

های آمریکا، المان، فرانسه، ایتالیا و حتی اسپانیا جا خوش کرده های ایرانی در سوپرمارکتبه گفته میری زعفران ایران با بسته
  .است

های اروپا بهتر است و هر بندیایران به مراتب از بسته  هایبندینایب رئیس شورای ملی زعفران در عین حال تاکید کرد: بسته
تواند انجام دهدبندی مینوع بسته 2۰۰شرکت  .  

 حق ایران است که بازار جهانی زعفران را بدست بگیرد *
مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان جنوبی با اشاره به مشکالت انتقال پول و تحریم در فروش زعفران به 

درصد زعفران جهان بتوانیم بازار جهانی ا ین محصول را  9۰این حق ما است که به واسطه تولید بیش از کشورهای دیگر گفت: 
بدست بگیریم اما شرایط االن برای صادرکنندگان بسیار سخت شده است. مشکل فروش و انتقال پول همه شرایط را دشوار کرده است 

روندت تاجران دیگر کشورها میاین شرایط پیچیده به سم  و خریداران زعفران با دیدن .  
* شوندهایی که خود در نقش دالل ظاهر میدولتی  

میری درباره وجود داللی در مراحل تولید تا صادرات زعفران گفت: دو نوع دالل وجود دارد یک نوع آن برای بخش کشاورزی 
 .ضروری است و نوع دوم به عنوان آفت این بخش است

دهند و این روند ها تحویل میبندیدالالن محصوالت کشاورزان را از سر مزرعه خریداری و به بستهوی تاکید کرد: برخی از این 
کنند افراد دیگری محصوالت نها تولید میدر تمام طول زمان تولید ادامه دارد. این برای کشاورزان کامال نیاز است که زمانی که آ

ها تحویل دهندبندیآنها را به قیمت منصفانه خریداری و به بسته .  
تومان از سازمان تعاونی روستایی گرفتند و به  5400وی ادامه داد: اما دالل اصلی آنهایی هستند که سال گذشته زعفران را کیلویی 

میلیون تومان در  9هزار تومان خریداری کردند و به  6۰۰میلیون و  4هزار تومان فروختند و یا نوع دیگری را کیلویی  14کیلویی 
ار به فروش رساندندباز .  

  .میری تصریح کرد: خود سازمان تعاون مرکزی روستایی هم وارد این داللی شد
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های مقابله با داللی گفت: همانطور که قبال به مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی از وزیر نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره راه
ها را بگیریم تولید زعفران جهان در توانیم جلوی داللی و واسطهابت نگه داریم میام اگر ما قیمت زعفران را ثهای پایین گفتهتا رده

های توانیم قیمت را کنترل کنیم و فروشدست ایران است دیگر این ارز نیست که قیمت آن در دست ما نباشد بنابراین به راحتی می
تاه خواهد شدآتی را هم به قیمت ثابتی عرضه کنیم که در این صورت دست دالالن کو .  

ها را کوتاه گیرند و به این طریق دست واسطهوی تاکید کرد: بسیاری از کشورها مانند اسپانیا روش فروش با قیمت ثابت را پی می
اندکرده .  

 

 لینک خبر 
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 زیتون
 خبرنگاران جوان  – 23/12/1397تاریخ : 

 غرس یک اصله نهال زیتون در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی
 .حجتی امروز یک اصله نهال زیتون در محوطه ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی غرس کرد

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، به مناسبت هفته منابع طبیعی، محمود حجتی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه به گزارش

 .وزیر جهاد کشاورزی امروز چهارشنبه یک اصله نهال زیتون در محوطه ساختمان مرکزی این وزارت غرس کرد
 

 
 
  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا  – 21/12/1397اریخ : تا

تن داروی دامی تاریخ مصرف گذشته در قزوین۲5کشف   
تن داروی دامی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی کارشناسان این اداره کل از یک  35مدیرکل دامپزشکی قزوین گفت:  -ایرنا -قزوین

استان کشف شدانبار در  . 
دکتر حمید زینالی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بخشی از اقالم کشف شده مواد اولیه تولید داروهای دامی بوده 

  .است
ا با وی با بیان اینکه ارایه داروهای تاریخ مصرف گذشته به دامداری ها جرم بوده و سالمت جمعیت دامی و در نهایت امنیت غذایی ر

  .احتالل روبرو می کند، اظهار داشت: انبار حاوی این اقالم تاریخ مصرف گذشته با هماهنگی مراجع قضائی مهر و موم )پلمپ( شد
مدیرکل دامپزشکی قزوین از ذکر محل کشف این اقالم دارویی دامی خودداری کرد و گفت: به دستور مقام قضائی تا انجام تحقیقات 

عات بیشتر در خصوص این خبر معذور هستیمتکمیلی از ارایه اطال .  
هزار قطعه و  6۰۰میلیون و  1۰واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت  422استان قزوین دارای  واحد مرغداری تخم گذار به  73

 .ظرفیت هشت میلیون قطعه است
هزار راس  7۰۰هزار راس گاو،  983این استان همچنین در بخش دام در مجموع با احتساب واحدهای دامی صنعتی و سنتی، دارای 

هزار راس بز است 14۰گوسفند و  . 
  لینک خبر
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 سالمت 
 خبرگزاری فارس  – 2۶/12/1397تاریخ : 

آید روایت بیماری تب برفکی در داودآباد/ بیماری از کشورهای همسایه می  
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اعالم کرد: بیماری تب برفکی در منطقه داودآباد کامالً کنترل شده است و بیماری بیشتر از 

شودکشورهای همسایه مثل افغانستان و پاکستان منتقل می .  
فارس مندی خبرگزاری فارس، مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه به گزارش خبرنگار اقتصا اعالم کردند که قطب تولید و  

اندها در اطراف این شهر رها شدهو الشه پرواربندی دام استان مرکزی به ویژه در منطقه داودآباد گرفتار بیماری تب برفکی شده . 
های فراوانی را به های داودآباد خسارتگزارش مردم آمده است در روزهای اخیر بیماری تب برفکی با سرایت به دامداریدر 

هایی را برای ارائه واکسیناسیون تب برفکی در شهر دامداران این شهر وارد کرده است و متأسفانه دامپزشکی این استان طرح
کنندداودآباد اجرا نمی . 

گزارش تصویریس هم خبرگزاری فار  .از تلفات دام در این منطقه منتشر کرده است 
وگو کردیمل با محسن شانقی مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفتبرای اطالع بیشتر درباره این مسائ . 

ها دامدار هستند. برخی ای است که به تازگی به شهر تبدیل شده اما تمام خانوادهوی در پاسخ به این سؤاالت گفت: داودآباد منطقه
گوسفند و تعداد زیادی دام بزرگ دارند 4۰۰تا  3۰۰ها خانواده . 

های گذشته در این منطقه وجود داشته است، تب برفکی ه تب برفکی بیماری بومی است و امسال هم همانند سالشانقی تأکید کرد: ک
های طوالنی کنی آن بسیار سخت است و دههبیماری ویروسی است و به دلیل اینکه کشورهای منطقه درگیر این بیماری هستند ریشه

گیرداست که این بیماری ساالنه در کشور ما تلفات می . 
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: همجواری با کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان که مرکز اصلی این بیماری هستند باعث 

سخت باشد. قاچاق دام از کشورهای افغانستان و پاکستان به کشور ما باعث شده تا شرایط   شده مقابله با این بیماری در کشور ما

 .بسیار دشوار باشد
رأس دام سبک در داودآباد و چند کانون اطراف  35رأس گوساله و  11رغم اینکه تلفات امسال ی در عین حال تأکید کرد: که علیو

 .بوده اما نسبت به سال گذشته این تلفات کاهش شدیدی داشته است
ک بوده استرأس دام سب 145رأس گوساله و  45به گفته شانقی، سال گذشته تلفات تب برفکی در این منطقه  . 

ها در این منطقه که به حدود مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی درباره دالیل شیوع بیماری تب برفکی در این منطقه گفت: تراکم دام
ریزی که معموالً بهمن و اسفند است شرایط را برای بروز این بیماری فراهم کرده رسد و همچنین فصل گوسالههزار گوسفند می 2۰

 .است
شوند هایی که از مناطق اطراف خریداری میشود و احتماالً دامریزی میهای بهمن و اسفند در این منطقه گوسالهادامه داد: ماهشانقی 

کندآیند شاید دچار بیماری بوده و یا واکسن آن را نزده باشند. و اینها شرایط بروز بیماری را بیشتر میو به این منطقه می . 
مرکزی تأکید کرد: با اقداماتی که در این منطقه انجام شد این بیماری در حال حاضر تحت کنترل است و  مدیرکل دامپزشکی استان

 .بیماری تداومی ندارد
ها و خانه به خانه انجام شده، به تمام دامداران به گفته این مسئول، با همکاری شهرداری و شورای شهر این منطقه ضدعفونی تمام دام

ها از ابتدای بهمن ماه زده شده و بیماری تحت کنترل استدام م شده است و واکسنهای الزم انجاآموزش . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://my.farsnews.com/c/5426
https://www.farsnews.com/photo/13971218000462/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7-
https://www.farsnews.com/news/13971226000512/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 سیب زمینی
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 شیالت
 ایرنا  – 2۶/12/1397تاریخ :

 طرح های پرورش میگو و خاویار درکشور حمایت می شود
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -بوشهر این وزارتخانه از صنایع و فعالیت های  :

ازجمله طرح های پرورش میگو در جنوب وماهیان خاویاری در شمال کشور حمایت کشاورزی دارای مزیت صادراتی و ارز آوری 
 .می کند

به گزارش ایرنا عبدالمهدی بخشنده روز یکشنبه در آیین اغاز عملیات اجرایی شهرک شیالتی رودشور شمالی در شهرستان گناوه 
اورزی که محصوالت با قابلیت صادرات دارند، استان بوشهر افزود: اکنون شرایط مناسبی برای کسب درآمد ارزی در بخش کش

  .فراهم است
  .وی اضافه کرد: سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باید به این مهم به عنوان فرصت نگاه کنند

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: در سال های اخیر، سرمایه گذاری وسیعی در زیربخش 
کشاورزی بویژه در حوزه شیالت، تجهیز و نوسازی اراضی، ایجاد شبکه ها و سامانه های نوین آبیاری، زنجیره های  های مختلف

  .تولید کشاورزی و دامداری انجام شده است
میلیارد دالر محصوالت کشاورزی به خارج از کشور صادرشد که این میزان ارزآوری در  6در سال گذشته  :بخشنده ادامه داد

سه با سال های پیش از آن رشد چشمگیر و تصاعدی داشته استمقای .  
  .برای احداث این شهرک سه هزار میلیارد لایر سرمایه گذاری شده است

میلیون دالر صادرات خواهد داشت 2۰2هزار تن میگو و ساالنه  45شهرک شیالتی رودشور شمالی پس از احداث ظرفیت پرورش  .  
نفر شغل ایجاد خواهد شد 4۰۰هزار و  2مستقم برای با تکمیل این شهرک به صورت  .  

 ۸۰4بر اساس آمار منتشر شده اداره کل شیالت استان بوشهر مساحت سایت های فعال پرورش میگو در این استان چهار هزار 
تن میگو دراین استان تولید شده است 227هزار و  23هکتار است و امسال  .  

کیلومتری شمال شرقی بوشهر و در حاشیه جاده ساحلی  ۸۰هکتار در ۸۰۰هزار و  2ه مساحت شهرک شیالتی رودشورشمالی گناوه ب
  .بوشهر به گناوه قرار دارد

دراین بخش سه سایت پرورش میگوی در ریگ، رودشور و حله شمالی فعال است و بیشترین تولید را دراستان بوشهر دارا و جنبه 

  .ارز آوری دارد
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شکر
 خبرگزاری فارس  – 29/12/1397تاریخ : 

ها میلیون تن شکر به رغم تحریم ۲خودکفایی در گندم و تولید   
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 2تولید وزیر کشاورزی در پیام نوروزی به مهمترین دستاوردهای بخش کشاورزی در سال گذشته از جمله خودکفایی در گندم و 
های دشمنان صورت گرفته استمیلیون تن شکر اشاره کرد و گفت: این دستاوردها به رغم تحریم .  

 
139۸پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت فرارسیدن سال   

1397/12/2۸  
پیامی صادر کرد 139۸محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت فرارسیدن سال  . 

ی وزارت جهاد کشاورزی، متن این پیام به شرح زیر استبه گزارش پایگاه اطالع رسان : 
َهارِ   َیا ُمَقلَِّب اْلقُلُوِب َو اْْلَْبَصاِر َیا ُمَدبَِّر اللَّْیِل َو النَّ

ْل َحالََنا إِلَی أَْحَسِن اْلَحالِ  َل اْلَحْوِل َو اْْلَْحَواِل َحوِّ  َیا ُمَحوِّ
ضر مردم شریف ایران به ویژه فعاالن پرتالش بخش کشاورزی و همکاران شمسی را به مح 139۸آغاز بهار طبیعت و حلول سال 

 .عزیزم در وزارت جهادکشاورزی صمیمانه تبریک عرض می نمایم
بخش کشاورزی در سالی که گذشت در سایه الطاف پروردگار مهربان، تالش خستگی ناپذیر کشاورزان و فعاالن عرصه تولید 

یی هموطنان، گام هایی بزرگ در جهت تامین حداکثری امنیت غذایی جامعه را تجربه کرد. محصوالت کشاورزی و مشارکت و شکیبا
پایداری خوداتکایی در تولید گندم و دیگر محصوالت راهبردی، دستیابی به رکورد تولید دو میلیون تنی شکر، توفیقات چشمگیر کمی 

ها، سامانه های نوین آبیاری، تجهیز و ی روغنی، توسعه گلخانهو کیفی در تولید آبزیان، محصوالت باغی و زراعی به ویژه دانه ها
نوسازی اراضی و سایر اقدامات زیربنایی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، ارتقای بهره وری و حفظ منابع آب و 

آیدبه شمار می 1397خاک تنها گوشه ای از کارنامه درخشان بخش کشاورزی در سال  . 
ها و معضالتی از قبیل تغییرات اقلیمی، آسیب بزرگ بخش کشاورزی در سال گذشته در حالی به دست آمد که بحراندستاوردهای 

های خصمانه دولت آمریکا بیش از هر زمانی اقتصاد کشاورزی و امنیت تر از همه تحریمهای تاریخی و سنتی منابع تولید و مهم
جامعه کشاورزی ایران ققنوس وار از زیر خاکستر مشکالت قامت برافراشته است غذایی ایران عزیز را با چالش مواجه کرد، اما . 

فروتنانه اذعان می نمایم که دستیابی به این مهم و تداوم آن، جز با مشارکت آگاهانه و جهادگرانه تمامی تالشگران عرصه کشاورزی 
نیان و همراهی مردمان نجیب کشورمان میسر نبوده و به ویژه نیروهای جوان و فعال، بهره گیری از کشاورزی روزآمد و دانش ب

 .نخواهد بود
های تولید، بهره برداری وری و تولید پایدار از طریق تکمیل زنجیرهتا تحقق آرزوی دیرینه و ملی حکمرانی غذایی، افزایش بهره

ار اما نه چندان طوالنی در پیش رو هوشمندانه از منابع و ظرفیت های جدید و مغفول کشور و صیانت از منابع پایه، راهی دشو
داریم؛ راهی که اگر همه باهم به شوق خدمت به مردم و بالندگی و شکوفایی سرزمین در آن گام برداریم، دور از دسترس نخواهد 

 .بود
)آغاز سال نو که با سالروز میالد با سعادت حضرت علی )ع( و مبعث حضرت رسول اکرم  به ص( فرخنده و تبرک شده است را 

به امید سربلندی ایران « همه با هم»فال نیک می گیریم و ضمن آرزوی توفیق برای تمامی هموطنان خاصه جامعه کشاورزی کشور، 
 .عزیز، در جهت شکوفایی و اعتالی کشور و نیل به امنیت غذایی، بر عهد دیرین خود استوار می مانیم

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 22/12/1397تاریخ :

۱5تن کیلکا در مازندران صید شد ۸۸۰هزار و    

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13971229000122/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.yjc.ir/fa/news/6864973/%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B8%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6864973/%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B8%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 22تن اعالم کرد و گفت: این میزان صید نسبت به سال قبل،  ۸۸۰هزار و  1۵آخوندی میزان صید کیلکا در استان مازندران را 
دهددرصد رشد را نشان می . 

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مختار آخوندی، مدیر کل دفتر صید و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
از خزر صید شد اماهی کیلک تن ۶3۰هزار و  1۸صیادی سازمان شیالت ایران، اظهار کرد: سال گذشته،  . 

فروند آن مربوط به استان  ۴۴های گیالن و مازندران انجام شد که فروند شناور در استان 7۴وی افزود: این میزان صید، توسط 
فروند استان گیالن بوده است 3۰مازندران و  . 

تن اعالم کرد و گفت: این میزان صید نسبت به مدت مشابه سال  ۸۸۰هزار و  1۵در استان مازندران را  میزان صید کیلکا مختاری،
دهددرصد رشد را نشان می 22، حدود 9۶ . 

هزار تن انواع آبزیان/ کمبودی در عرضه ماهی شب عید وجود ندارد 2۰2تولید یک میلیون و  :بیشتر بخوانید  
صید شد، بیان کرد: این میزان صید نسبت به مدت مشابه سال تن کیلکا  ۵13۸آخوندی با بیان اینکه در مدت یاد شده در استان گیالن 

درصد کاهش داشته است 9گذشته،  . 
 2۵۰۰کیلکا افزود: امسال قیمت هر کیلوگرم ماهی کیلکا به صورت عمده فروشی برای مصارف انسانی، بین  قیمت ماهی وی درباره

ومان استت 1،۸۰۰تا  1۶۰۰هزار تومان و برای مصارف پودر ماهی، بین  3تا  . 
نداریم، گفت: هدف  توسعه صیادی مدیر کل دفتر صید و صیادی سازمان شیالت با اشاره به اینکه در حوزه دریای خزر برنامه

 .سازمان شیالت در دریای خزر حفظ اشتغال موجود، ثبات بهره برداری از ذخایر و همچنین صید اقتصادی توسط صیادان است
شود در دو مقطع سال در اوایل اردیبهشت و پاییز، به علت فصل تخم ریزی متوقف می اهی کیلکاصید م :وی در پایان تصریح کرد

 .ضمن اینکه امسال صید کیلکا تا آخر اسفند ادامه خواهد داشت
 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات

 فودپرس – 2۶/12/1397تاریخ : 

 گوشت وارداتی کجا می رود؟
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رئیس اتاق اصناف تهران گفت: بنده شنیده ام گوشت وارد کشور شده و باید توزیع شود؛ ولی هنوز به دست قصاب ها  <مواد غذایی

 .نرسیده است. این گوشت کجا می رود؟ ما خبر نداریم
ضمن مخالفت با پرداخت یارانه به مردم و با اشاره به اینکه قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در مصاحبه با رادیو 

قرار بود بخشی از یارانه ها صرف زیر ساخت و تولید »پرداخت یارانه به صورت نقدی یا غیر نقدی تفاوتی ندارد، اظهار داشت: 
شته چندین برابر شده و اگر این شود ولی این کار انجام نشد؛ هزینه پول و برق و گاز و آب و تلفن خانوار نسبت به سال های گذ

 «.یارانه را قطع کنیم و مبالغ را صرف کارهای عام المنفعه کنیم، بهتر از پرداخت نقدی و ماهیانه است
معیشت مردم تغییر »وی با بیان اینکه هزینه های خانوار دو یا حتی چندین برابر نسبت به یارانه نقدی افزایش یافته است، ادامه داد: 

ام آوری کرده و پرداخت یارانه نقدی جوابگوی معیشت مردم نیست ولی اگر این مبلغ جمع و یکجا برای تولید هزینه شود، قیمت سرس
 «.ضمن اشتغال زایی، کاالها نیز ارزان تر خواهد شد

 یارانه نقدی تورم زا نیست**
 

می گویند پرداخت یارانه نقدی به مردم تورم  در ادامه، محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به آن عده که
ما آدرس را اشتباه گرفته ایم؛ تورم ربطی به هدفمندی یارانه ها ندارد. در این هفت سال یک لایر به مبلغ »زاست، اظهار داشت: 

درصدی از کجا می آید؟ 2۰۰یارانه نقدی اضافه نشد؛ پس این تورم  » 
ما دو قِران پول به مردم داده ایم و می خواهیم همه بدبختی »ه تورم کنونی نیست، تصریح کرد: وی با تاکید بر اینکه یارانه نقدی ریش

هزار تومان یارانه گرفتید و مملکت را بدبخت کردید 45مملکت را بر گردن آن ها بیندازیم که مردم دیدید!  !» 
هزار میلیارد تومان  7۰۰میلیون و 2آقای فراهانی شما با »هزار میلیارد تومانی افزود:  9۰۰حسن نژاد با اشاره به یارانه غیر نقدی 

هزار میلیارد تومان آباد کنید؟ 42بودجه کل کشور کجای کشور را آباد کردید که با  !» 
 تحریم بهانه است؛ گیر کار جای دیگری است**

هر جا تفاوت نرخ در یک کاال بیشتر : »حسن نژاد با تصریح بر اینکه به هیچ وجه اراده ای برای مبارزه با مفاسد وجود ندارد، گفت
 «.باشد، به رانت می انجامد مقوله تحریم ها نیز بهانه است

اشکال کار اینجا بود که اعالم کردیم ورود کاال بدون انتقال ارز آزاد است؛ آقای فراهانی در اتاق اصناف هستند و می »وی افزود: 
بازرگانی که آن طرف خانه و زمین و دوست و آشنا داری گفته شد آقای تاجر یا !دانند این موضوع یعنی چه فالن کاال را بدون ارز  !

کشور وارد کن تا سوئیفت و تحریم بی اثر شود. بعد از ظهر همان روز کل بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق بسیج شد و نگذاشت این 
 «.بند تصویب شود

ی رسد؟هزارتومان بدست مردم م12۰چرا گوشت وارداتی کیلویی  **  
حسن نژاد با اشاره به اینکه امریکا قصد شکستن کمر اقتصاد ما را دارد ولی هیچ غلطی نمی تواند بکند؛ مگر اینکه دشمن داخلی 

 «.بانک مرکزی بسیج شد؛ رای همه را برگرداند» :غلط مرتکب شود، ادامه داد
داخلی است مشکل در حوزه تحریم نیز هست ولی اصل مشکل»این نماینده مجلس افزود:  از آقای فراهانی می پرسم. مگر دالر  .

هزار میلیارد دالر از جیب مردم  12۰تومانی یعنی  42۰۰تومانی پول پدر ماست. این دالرها مال ملت ایران است. ولی دالر  42۰۰
 «.برداشته و به جیب دالل ریخته اند

قستان وارد کشور می شود، گوسفندی است که با هواپیمای گران ترین گوشتی که با رانت از افغانستان و قزا»حسن نژاد گفت: 
هزار تومان، با ارز نیمایی  3۰یورو تمام می شود و با دالر دولتی  6بیزینس کالس وارد می شود و برای ما کیلویی  هزار  54

هزار تومان می شود؛ پس چرا گوشت کیلویی  9۰تومان و با دالر آزاد  می شود؟هزار تومان برای مردم تمام  120 !» 
 گوشت وارداتی هنوز به قصابی ها نرسیده**

بنده نیز شنیده ام گوشت وارد کشور شده و باید »نوده فراهانی نیز در این میان در خصوص اظهارات دیگر مهمان برنامه گفت: 
نرسیده  -ا نظارت کنیمکه زیر مجموعه ای از اتاق اصناف هستند و ما باید بر کار آن ه-توزیع شود؛ ولی هنوز به دست قصاب ها 

 «.است. این گوشت کجا می رود؟ ما خبر نداریم
حسن نژاد نیز در تایید این اظهارات به تماس تلفنی یک فرد از حوزه انتخابیه خود مبنی بر اینکه پلیس راه گوسفندان این فرد را ضبط 

از جلفا به تبریز می بردم که پلیس راه جلوی آن را  این فرد ادعا می کرد چند گوسفند را برای شب عید فروخته و»کرده است، گفت: 
گرفت. تا جایی که ما اطالع داریم قاچاق از داخل کشور به خارج انجام می شود. با فرماندار تماس گرفتم. ایشان گفتند: دیدیم 

لکت را باید به شکل یک کل شهرستان ما به گوشت نیاز دارد. اما مگر ]حوزه های کالن[ را به صورت استانی باید مدیریت کرد؟ مم
 «.ببینیم. ما دزد را رها کرده ایم و سگ را بسته ایم

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
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این گوسفندان شاید هنوز ذبح نشده اند. در »نوده فراهانی بر عدم دسترسی صنوف به گوشت های وارداتی اشاره کرد و افزود: 
ده اگر وارد کشور شده که باید به دست خانوار برسد تا حالیکه دو شب گذشته بار گوسفنِد تریلی ها در حال تخلیه بود. این گوشت زن

 «.مردم متوجه شوند گوشت ارزان قیمت وارد کشور شده است
 !مجوز وزارت جهاد به واردات جوجه های انگلیسی**

و مجوز  آقایان در وزارت جهاد اعالم می کنند کشور از مرغ اشباع شده»حسن نژاد سخنان دیگر مهمان برنامه را چنین پی گرفت: 
 «!مرغداری نمی دهیم، اگر اشباع شده است، چرا مردم در میدان تره بار در صف می ایستند که تخم مرغ ترکیه ای بخرند

وزارت جهاد اعالم کرد باید جلوی شرکت زربال که جوجه های یک روزه تولید می کند، گرفته شود چون انحصار است »وی افزود: 
بدبخت کرد و هم به فردی مجوز داد که از انگلیس جوجه وارد کند که تازه این کار هم انجام نشد و با این تصمیم هم این شرکت را .» 

در سطح وزرا »حسن نژاد با تاکید بر اینکه امروز با وجود مشکل آفرینی های داخلی نیازی به دشمنی امریکا نداریم، تصریح کرد: 
نید؛ اما اندکی که پایین تر بیایید در مدیران میانی اتفاقاتی می افتد که امریکا و نماینده ها و معاون رئیس جمهور متخلف پیدا نمی ک

 «!اصال خواب آن را هم نمی بیند

 لینک خبر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات 
خبرنگاران جوان  – 24/12/1397تاریخ :   
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 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

مرغ تنها راه حل تعادل قیمت/ ورشکستگی مرغداران در راه استادرات تخمص  
مرغ به منظور تعادل قیمت صادر شودهزار تن تخم 1۰قف طالکش گفت: با توجه به مازاد تولید، باید ماهانه تا س . 

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

، با انتقاد از قیمت کنونی تخم مرغ در بازار اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب باشگاه خبرنگاران جوان
تومان بوده که با قیمت تمام شده خود فاصله معناداری دارد 2۰۰هزار و  ۶مرغداری  . 

 
تومان اعالم  ۵۰۰هزار و  7کیلو تخم مرغ درب مرغداری را باالی  گذار قیمت تمام شده هردبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

کنند، کرد و افزود: در شرایطی که مرغداران نیاز به نقدینگی کافی دارند و نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد خریداری می
اران از صحنه تولید خارج شوندبنابراین استمرار فروش تخم مرغ کمتر از قیمت تمام شده موجب شده تا بسیاری از مرغد . 

 
قیمت تخم مرغ، اگر امکان صادرات به  طالکش صادرات تخم مرغ را امری ضروری دانست و گفت: با توجه به روند نزولی

رسدهزار تومان می ۵های هدف فراهم نشود، به سبب مازاد تولید قیمت تخم مرغ درب مرغداری در فروردین به کمتر از بازار . 
وانیدبیشتر بخ هزار تن رسید ۸۰مرغ به مرغ/ تولید ماهانه تخمضرورت رفع ممنوعیت صادرات تخم :   

تومانی  3۰۰این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به قیمت تمام شده تولید، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان یک هزار و 
ای بیش نیسترو هستند که ادامه این روند برای صنعت مرغداری فاجعهروبه . 

 
های استانی، قیمت هر عدد تخم ت: براساس گزارشتومان اعالم کرد و گف ۶۰۰وی قیمت منطقی هر عدد تخم مرغ در خرده فروش 

تومان است که این رقم تا حدی باالست ۶۵۰های مختلف مرغ در استان . 
 

گذار قیمت تخم مرغ را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: فروش تخم مرغ با نرخ باالتر دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم
حاف در حق مصرف کنندگان استتومان در خرده فروشی را اج ۶۵۰از  . 

 
شود که هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می ۸۵طالکش صادرات تخم مرغ را تنها راه حل تنظیم بازار برشمرد و گفت: ماهانه 

هزارتن تخم مرغ صادر شود 1۰برای تعادل قیمت باید ماهانه تا سقف  . 
 

شود که قیمت تخم این مقام مسئول قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با استمرار ممنوعیت صادرات پیش بینی می
شودهزارتومان برسد که این امر خطر جدی برای آینده تولید پیش بینی می ۵مرغ در دهه دوم فروردین به کمتر از  . 

 
درصد نیاز  3۰های دامی تعریفی ندارد، بیان کرد: در شرایط کنونی پشتیبانی امور دام طالکش با اشاره به اینکه بازار نهاده

کند و مرغداران ناگریزند مابقی نیازشان روزانه از بازار آزاد خریداری کنندمرغداران را تامین می . 
 

از  های دامینهاده کشاورزی، حمل و نقلگذار ادامه داد: براساس بخشنامه اخیر وزیر جهاد دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم
شودگیرد و در ایام تعطیل حمل و نقل متوقف میاسفند به کندی صورت می 2۶تا  2۵ . 

 
وی در پایان تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید تمهیداتی بیندیشد تا زمان اجرای این بخشنامه به تعویق بیفتد و در غیر این 

ها دچار مشکل خواهند شدهادهصورت مرغداران در تامین ن . 
 لینک خبر

 
 
 
 
 

 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 21/12/1397تاریخ : 
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https://www.yjc.ir/fa/news/6867000/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
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https://www.yjc.ir/fa/news/6815427/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6867000/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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اسفند ۲3بازار از  درصد زیر قیمت ۱5وعده واردات مرغ از هفته آینده/ توزیع سیب و پرتقال   
 .معاون وزیر صنعت گفت: از شنبه هفته آینده مرغ به میزان قابل توجهی وارد کشور خواهد شد

به نقل از صدا و سیما؛ عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به افزایش  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش
گوشت  هزار تن 1۰های گذشته گفت: از شنبه هفته آینده مرغ به میزان قابل توجهی وارد کشور خواهد شد و قیمت مرغ در روز

ا کمک شرکت پشتیبانی امور دام به صورت هزار تن گوشت قرمز از محل ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی ب 1۰و  مرغ
های منتخب عرضه خواهد شد و امیدواریم با این حجم عرضه شاهد شرایط بهتری در گسترده در میادین میوه و تره بار و فروشگاه

ها باشیمقیمت . 
ید شود و از ابتدای زنجیره تولید ها در زنجیره تولید مرغ تشدقرار بر این شد نظارت ستاد تنظیم بازار قبادی تصریح کرد: در جلسه 

های عرضه به طور واضح مشخص باشدها فاکتور صادر و قیمتو فروشگاه کشتارگاه ها تایعنی از مرغداری . 
تومان 2۰۰هزار و  17قیمت هر کیلو مرغ آخرین تحوالت بازار مرغ/  :بیشتر بخوانید   

ها جلوگیری شده که دستور داده شد در برخی از ها از ورود مرغ به برخی استانمعاون وزیر صمت افزود: بر اساس گزارش
وشت مرغ ها از جمله تهران، گلستان، زنجان و مازندران که تامین کننده گوشت مرغ هستند شرایطی به وجود آید که از ورود گاستان

 .جلوگیری نشود
 

شودشوند و با گرانفروشان برخورد جدی میدبیر ستاد تنظیم بازار گفت: متخلفان با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می . 
 

 های تنظیم بازار برخی ازوی با اشاره به برگزاری جلسه امروز ستاد تنظیم بازار گفت: در جلسه امروز با حضور مسئوالن ستاد
ها از جمله سیستان و بلوچستان درباره واردات گوشت به طور مفصل صحبت شداستان . 

 
های های عرضه مستقیم کاال و استقبال مردم گزارشی ارائه و مقرر شد که فروشگاهقبادی گفت: در این جلسه در خصوص نمایشگاه

های خود را عرضه کنندهای ویژه در این ایام کاالای با تخفیفزنجیره  
. 
 

 لینک خبر 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – 23/12/1397تاریخ : 
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https://www.yjc.ir/fa/news/6863969/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6863957/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/6863969/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
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هزار تن خوراک دام وارد کرد  6۰۰ایران   
ها این اعتماد شکل گرفته که گویند، به رغم تحریمهزار تن خوراک دام از کشورهای اروپایی خریداری کرد و تجار می ۶۰۰ایران 

تواند پول آنها را پرداخت کندایران می . 
هزار تن جو و  2۰۰هزار تن ذرت، 2۰۰الملل خبرگزاری فارس به نقل از زاویا؛ دولت ایران حدود به گزارش گروه اقتصاد بین

المللی از تجار اروپایی خریداری کردهزار تن کنجاله سویا به صورت مناقصه بین 2۰۰ . 
 2۰۰شود که سه نهاده دامی هرکدام به میزان ه میبراساس این گزارش، تناژ دقیق محصوالت خریداری شده مشخص نیست، اما گفت

المللی بسته شده استهزار تن در مناقصات بین . 
دهد که این اعتماد در تجار به وجود آمده که ایرانیان قادر به کنم این خریدها نشان مییک تاجر اروپایی اعالم کرد؛ من فکر می

را خواهند داشت هاپرداخت و انتقال پول خریداری شده به رغم تحریم . 
درصد خوراک دام و طیور را از کشورهای  7۵های دامی وابسته به واردات است و حدود به گزارش فارس، ایران در تأمین نهاده

کنددیگر وارد می . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – 25/12/1397تاریخ : 
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کانتینر گوشت در دو ماه اخیر  6۱۰ترخیص   
کانتینر گوشت وارداتی در دوماه اخیر خبر داد ۶1۰سرپرست معاونت امور گمرکی شهید رجایی بندرعباس از ترخیص  .  

ر وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با تعداد کانتینرهای دپو شده لوازم یدکی دسعید میرزایی دوستان در گفت
گمرک شهید رجایی بندرعباس، اظهار داشت: این کانتینرها دو بخش دارد. تعدادی از آنها به گمرک اظهار نشده و در منطقه ویژه دپو 

اظهار شده و تشریفات ترخیص آنها در گمرک در جریان است. برای بدست آوردن آمار دقیق این دو   هستند و بخش دیگری نیز
گمرک سوال شودتی بخش باید از مسئوالن آی .  

سرپرست معاون امور گمرکی گمرک شهید رجایی بندرعباس در خصوص واردات گوشت نیز گفت: در این زمینه مشکالتی وجود 
ها ورود کرده و در حال حاضر نیز مجوز دامپزشکی در داشت که مربوط به اخذ مجوزها بود؛ پس از انعکاس مشکالت همه ارگان

گیرد. طی دو ماه اخیر ائل نقل و انتقال بانکی در حداقل زمان ممکن صورت میشود و مساسرع وقت صادر می کانتینر گوشت  610

شودهزار تن بالغ می 15وارداتی از گمرک ترخیص شده که به بیش از  .  
زمینه  وی ضمن اعالم آمادگی برای تسریع در ترخیص واردات کاالهای اساسی تصریح کرد: با اختیاراتی که داریم اگر در این

  .مشکلی وجود داشته باشد به سرعت اجازه ترخیص صادر خواهد شد تا خللی در تنظیم بازار ایجاد نشود
 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 29/12/1397تاریخ : 
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9۷واردات آخرین محموله گوشت گرم از قزاقستان در سال   
تن گوشت گرم از قزاقستان با پرواز هواپیمایی هما از فرودگاه پیام بعنوان آخرین محموله امسال وارد کشور شد 31بامداد امروز  . 

برای  گوشت قرمز گرم ، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، آخرین محمولهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
تنی  13تنظیم بازار این محصول بامداد امروز )چهارشنبه( با پرواز هواپیمایی هما از فرودگاه پیام وارد کشور شد. این محموله 

به ایران حمل شد 7۴7گوشت گرم از قزاقستان بارگیری و با هواپیمای بوئینگ  . 
کند، اما در نیمه دوم تامین می واردات دولت به منظور تامین بازار داخلی همه ساله بخشی از گوشت مورد نیاز کشور را از طریق

در بازار افزایش چشمگیری داشت، بلکه گوشت وارداتی نیز امسال و بویژه در فصل زمستان نه تنها بهای گوشت قرمز تولید داخل 
رسیدبه دلیل توزیع نامناسب به دست مصرف کنندگان نهایی نمی . 

هزار راس گوسفند تا پایان هفته ۵۰افزایش توزیع گوشت قرمز و مرغ برای تثبیت قیمت/ واردات  :بیشتر بخوانید  
گوشت قرمز سرد و تازه گوسفندی  هزار تن 1۶۰به گفته مرتضی رضایی معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی تاکنون 

 .و گوساله منجمد برای تامین نیاز و تنظیم بازار وارد شده است
 .عالوه بر این، بخشی از گوشت مورد نیاز بازار از طریق واردات دام زنده به کشور تامین شده است

وارد شده است  هزار تن گوشت قرمز سرد و تازه گوسفندی و گوساله منجمد 1۶۰تاکنون   
 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات 
فودپرس – 29/12/1397تاریخ :   

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6873219/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6862696/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87
https://www.yjc.ir/fa/news/6873219/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

وارد کشور شد 9۷آخرین محموله گوشت گرم در سال   
امروز )چهارشنبه( با پرواز هواپیمایی هما از آخرین محموله گوشت قرمز گرم برای تنظیم بازار این محصول بامداد  -ایرنا -تهران

 .فرودگاه پیام وارد کشور شد
تنی گوشت گرم از قزاقستان بارگیری و با هواپیمای  31به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، این محموله 

به ایران حمل شد 747بوئینگ  . 
از گوشت مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین می کند اما در نیمه دوم  دولت به منظور تامین بازار داخلی همه ساله بخشی

امسال و بویژه در فصل زمستان نه تنها بهای گوشت قرمز تولید داخل در بازار افزایش چشمگیری داشت، بلکه گوشت وارداتی نیز 
 .به دلیل توزیع نامناسب به دست مصرف کنندگان نهایی نمی رسید

هزار تن گوشت قرمز سرد و تازه گوسفندی  16۰رضایی معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی تاکنون  به گفته مرتضی
  .و گوساله منجمد برای تامین نیاز و تنظیم بازار وارد شده است

 .عالوه بر این، بخشی از گوشت مورد نیاز بازار از طریق واردات دام زنده به کشور تامین شده است
 لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات 
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 هزار راس گوسفند از طریق کشتی وارد کشور شد/ادامه واردات تا تعادل بازار 5۰
هزار رأس  9۰دام زنده با کشتی به کشور خبر داد و گفت: تا پایان سالجاری، واردات دام زنده به  ورناصری از ورود اولین محموله

 .می رسد
د و ، حمید ورناصری از ورود اولین محموله دام زنده با کشتی به کشور خبر داگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .اظهار داشت: این واردات در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز انجام شده است
هزار رأس گوسفند است، گفت: این محموله از کشور رومانی که صاحب یکی از برترین  5۰وی با بیان اینکه این محموله شامل 

 .نژادهای گوسفند است، وارد کشور شده است
شودصریح کرد: طی روزهای آینده چندین محموله دیگر دام زنده با کشتی وارد کشور میمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ت . 

شرکت وارد کننده گوشت قرمز هستند 2۶۰هزار رأس دام زنده تا پایان هفته/  ۵۰واردات  :بیشتر بخوانید  
شودهزار رأس گوسفند وارد کشور می 9۰؛ در مجموع 97به گفته ورناصری تا پایان سال  . 

دامه داردوی تصریح کرد: واردات دام زنده به کشور تا زمانی که بازار گوشت به آرامش برسد، ا  
 
 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی

خبرنگاران جوان – 26/12/1397تاریخ :   
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درصد پیازهای وارداتی سنبل گل نداد 5۰هزار تومان رسید/  35قیمت گل سنبل به   
هزار تومان خبر داد 3۵فزایش قیمت گل سنبل به مبلغ رئیس اتحادیه گل و گیاه تهران از ا . 

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراکبر شاهرخی، رئیس اتحادیه گل و گیاه تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

هزار تومان رسیده است، در حالیکه سال  3۵در بازار گفت: قیمت گل سنبل امسال به  ، درباره افزایش قیمتسنبلخبرنگاران جوان
رسیدهزار تومان به فروش می 1۵تا  1۰ گذشته با قیمت . 

هزار  2وسانات قیمت پیاز از دلیل نوی در ادامه از علت افزایش قیمت گل سنبل در بازار گفت: متاسفانه امسال، قیمت گل سنبل به
هزار تومان افزایش داشته است 9تومان به  . 

درصدی قیمت گل در بازار/رکود بر بازار گل حاکم است ۴۰کاهش  :بیشتر بخوانید   
ی شاهرخی با اشاره به کمبود گل سنبل در بازار گفت: هم اکنون بسیاری از پیازهای گل سنبل در گمرک مانده و قرار است کارشناسان

درصد از آنها  ۵۰ها خراب بودند و حتی ها داشته باشند، چرا که بسیاری از این پیازاز هلند وارد کشور شوند و نظارتی بر این پیاز
 .گل ندادند و این امر موجب ضرر دیدن تولیدکنندگان شده است

هزار تومان به  1۰های : هم اکنون سبزه با نرخوی با بیان اینکه قیمت سبزه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی نداشته است، گفت
های سرامیکی و سفال به سبب افزایش قیمت باالستهای پالستیکی ارزان است، اما در ظرفشود، سبزه در ظرفباال عرضه می . 

ند تا در صورت های دارای مجوز خریداری کنشود که از مغازهرئیس اتحادیه گل و گیاه تهران، یادآوری کرد: به مردم توصیه می
 .تخلف و طرح شکایت اتحادیه بتواند با متخلفان و گران فروشان برخورد کند

گل سنبل در بازار موجود نیست و حتی قابل فروشم هم نیست  به گفته رئیس اتحادیه گل و گیاه تهران، هم اکنون . 
 1۵ن شده است، تصریح کرد: قیمت گل میخک از درصد ارزا ۴۰تا  3۰شاهرخی با بیان اینکه قیمت گل از روز مادر تا به امروز 

 ۵۰ای هزار، ارکیده بر حسب تعداد گل شاخه ۸تا  7ای هزار، شب بو شاخه 2۰تا  1۵هزار، گل داودی  1۵هزار، شقایق  2۰تا 

 .هزار تومان است
 

 لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گندم 
 خبرگزاری فارس  – 2۵/12/1397تاریخ :

یابد درصد افزایش می 3۰های انتقال تحقیقات کشاورزی به مزرعه/ عملکرد گندم راه  
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های مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با بیان راهکارهای جدید انتقال دانش و یافته
دهیمدرصد افزایش می 3۰م آبی را تا سال آینده عملکرد گند 5کشاورزی به مزارع، گفت: با همکاری سیمیت طی  .  

ترویج حلقه  .به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، بخش تحقیقات و ترویج در بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است

ب تواند انقالهای کشاورزی به کشاورزان است در حقیقت این بخش با انتقال دانش و فناوری به مزرعه میاتصال تحقیقات و یافته
 .بزرگی در بخش تولید ایجاد کند. تحقیقات هم در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور بسیار بااهمیت است

درصد تأمین امنیت غذایی وابسته به تحقیقات خواهد بود 9۰سال آینده  4۰فائو اعالم کرده که طی  . 
 طرح نظام نوین ترویج کشاورزی ابالغ شد*

وگو با خبرنگار دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در گفت بهمن امیری الریجانی مدیرکل
ای عمل کردند و اکنون بخش ترویج های تحقیقات و ترویج هر کدام به صورت جزیرهفارس در پاسخ به اینکه در سالهای گذشته بخش

مزارع دارد، گفتها به کشاورزان و هایی برای انتقال دانش و یافتهچه برنامه وزیر کشاورزی طرح نظام نوین ترویج  94در سال  :

استان کشور به صورت پایلوت اجرا شد. از آنجا که نتایج این طرح بسیار عالی بود در  ۸کشاورزی را ابالغ کرد و این طرح در 
این طرح ابالغ سراسری شد 95سال  . 

ترویج کشاورزی بود که نتیجه آن انتقال بهینه دانش و فناوری از وی افزود: شاکله این طرح ایجاد تغییر گسترده در بخش 
ها به مزارع بودآزمایشگاه . 

های گذشته به چند دلیل در طی سال :مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد

افزارها و ت روستایی از نظر مروج، ابنیه، سختهایی وجود داشت نخست اینکه مراکز خدمابخش ترویج کشاورزی ضعف
افزارها ضعیف شده بودند و امکانات الزم برای انجام امور محوله را نداشتندنرم . 

های کشور وجود دارد، گفت: اینها آخرین حلقه اتصال تحقیقات به بخش مرکز جهاد کشاورزی در دهستان 14۰۰وی با بیان اینکه 
تواند نقش بسیار مؤثری در ارتقای دانش کشاورزی داشته باشدی آنها میکشاورزی هستند و توانمند . 

نفر آنها در مراکز  77۰۰هزار نیروی جدید استخدام شد که  1۰به گفته الریجانی، با ابالغ طرح نظام نوین ترویج کشاورزی حدود 
های کشور جذب شدنددهستان . 

فعال در مراکز خدمات کشاورزی وی ادامه داد: قبل از اجرای این طرح متوسط نیروی   7الی  5نفر بود که اکنون این تعداد به  2

 .نفر در هر مرکز رسیده است
افزارها و های مراکز خدمات کشاورزی، نرمامیری الریجانی ادامه داد: در کنار جذب نیرو، ستاد ساماندهی مراکز نیز ساختمان

نها خریداری شدهزار دستگاه کامپیوتر برای آ 3خودروی صحرایی،  13۸افزارهای آنها را تجهیز کرد. به طوری که سخت . 
های تولید از دیگر کارها در حوزه ترویج بود به طوری که به هر مرّوج یک پهنه داده شد بندی عرصهوی همچنین اضافه کرد: پهنه

ها به کشاورزی اصولی نظارت داشتندپهنه هزار هکتار برای یک مرّوج بود و این مرّوجان در این 5تا  3که میانگین مساحت آنها  . 
اندازی مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: همچنین تاالر ترویج کشاورزی راه

 4بیش از ها بارگذاری شده و به صورت رایگان قابل دانلود است. های علمی، اپلیکیشنشده است که در آن تمام نشریات و کتاب
 .هزار رکورد در این تاالر ثبت شده است

* رودیافته تحقیقی به مزارع می 2۰۰ساالنه   
شوند و شود که از بین اینها ممیزی میهزار طرح تحقیقاتی توسط محققان کشاورزی اجرا می 2به گفته امیری الریجانی، ساالنه 

شودتوسط مرّوجان به بخش کشاورزی و منطقه منتقل می هاشوند و این یافتهیافته قابل ترویج معرفی می 2۰۰حدود  . 
کنید، گفت: نخست از سایت جامع الگویی استفاده های تحقیقاتی را با چه روشی به کشاورزان منتقل میوی در پاسخ به اینکه این یافته

های تحقیقی در آن نمایش رین یافتهشود و جدیدتاندازی میکنیم، در این روش به کمک محققان و کشاورزان مزارع آموزشی راهمی
شود تا کشاورزان دیگر از آن الگو بگیرندداده می . 

های یادگیری کشاورزان از کانون :مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد

شوند تا جدیدترین اطالعات و دستاوردهای تحقیقاتی در میدیگر اقدامات بخش ترویج است که با این روش کشاورزان آموزش داده 
 .اختیار آنها گذاشته شود

ها از دیگر اقدامات برای ها و جشنوارهاندازی نمایشگاهها و راههای روز مزرعه، هفته انتقال یافتهامیری الریجانی افزود: برنامه
های تحقیقاتی به بخش کشاورزی استانتقال یافته . 

* اپلیکیشن در بخش کشاورزی 1۰۰زی انداراه  
، صد اپلیکیشن طراحی شده تا جدیدترین اطالعات به صورت 97و  96های بنیان هم طی سالوی گفت: در زمینه مدیریت دانش

 .دیجیتالی در اختیار کشاورزان قرار بگیرد
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ها و دانش به راهکارهای انتقال یافتهمدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه 
بخش کشاورزی، گفت: باید نسل جوان را به کشاورزی جذب کنیم آنها کشاورزان آینده ما هستند، ما باید کشاورزی را به صرفه کنیم 

 .و اگر آنها بدانند که کشاورزی برای آنها اقتصادی است آن را با رغبت بیشتری ادامه خواهند داد
دهداندازی کنیم تا ترویج دولتی، جواب نمیتأکید کرد: ترویج خصوصی را باید راه وی در عین حال . 

 ورود اینترنت اشیا به کشاورزی*
امیری الریجانی به قرارداد اخیر وزیر جهاد کشاورزی با وزیر فناوری اطالعات اشاره کرد و گفت: قرار است سامانه هوشمندسازی 

هایی است که قرار است به عرصه کشاورزی زی شود همچنین اینترنت اشیا هم از دیگر برنامهاندااطالعات کشاورزی در کشور راه
 .وارد شود

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در عین حال تأکید کرد: مروجان کشاورزی 
باشند و باید آنها توانمندتر شوند از سوی دیگر ثروتمندان و خیران باید  توانند کارایی مؤثری داشتههای بسیار پایین نمیاکنون با حقوق

گذاری کافی در این بخش است. کشور ما اکنون به بخش کشاورزی ورود کنند مهمترین مشکلی که کشاورزی ما دارد نبودن سرمایه
 .در زمینه دانش کشاورزی هیچ مشکلی ندارد

وری پایین ها بهرهدرصد مزارع ما خرد هستند در این زمینه 75مالکی است که  ما خردهمشکل دیگر بخش کشاورزی  :وی ادامه داد

سازی و ایجاد جوامع بتوانیم آنها را مدیریت کنیمیابد اما باید با تشکلو امکان مکانیزاسیون کاهش می . 
اندازی شده زی خصوصی در کشور راهامیری الریجانی تأکید کرد: در راستای توجه به ترویج خصوصی اولین مرکز جهاد کشاور

های دیگر این مسیر را ادامه دهیمکنیم در سالاست و ما تالش می . 
هزار مروج در کشور وجود دارد  1۰مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی تأکید کرد: 

کنندشد در قالب یک تیم همکاری میپژوهشگر ار 1۰۰نفر آنها به عنوان محقق معین و  13۸6که  . 
* درصدی عملکرد گندم آبی 3۰همکاری با سیمت برای افزایش   

المللی داریم که اخیراً با سیمیت قرارداد همکاری امضا کردیم که هایی را هم برای همکاری با نهادهای بینوی همچنین افزود: برنامه
دهیمدرصد افزایش می 3۰د گندم آبی را درصد و عملکر 25سال آینده عملکرد گندم دیم  5تا  . 

  لینک خبر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گندم 
 خبرگزاری فارس  – 2۸/12/1397تاریخ : 

یابد تولید جهانی گندم و غالت دانه درشت کاهش می  
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ریزی و اقتصاد کشاورزی، تولید و تجارت جهانی گندم و غالت دانه درشت کاهش های برنامهبراساس مطالعات مؤسسه پژوهش
یابدمی .  

ایی وابسته به وزارت ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستهای برنامهپژوهش به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از موسسه
 2۰1۸.19های اخیر فائو، انتظار می رود تولید، تجارت و ذخایر گندم و غالت دانه درشت در براساس پیش بینی جهاد کشاورزی،

کاهش و در مقابل، مصرف افزایش یابد 2۰17.1۸در مقایسه با  .  
از انتظار نیست. همچنین پیش بینی می شود نسبت ذخایر  بر همین اساس، افزایش قیمت های بین المللی گندم و غالت دانه درشت دور

2۰1۸.19به مصرف جهانی و نیز نسبت ذخایر به مجموع مصرف و صادرات صادر کنندگان مهم گندم و غالت دانه درشت در   
 .کاهش یابد

وجود دارد 2۰17.1۸نسبت به 2۰1۸.19انتظار رشد تولید، مصرف و ذخایر جهانی برنج در  در مقابل، پیش بینی می شود  .

تجارت بین المللی برنج کاهش یابد. با وجود کاهش انتظاری واردات برنج توسط وارد کنندگان بزرگ برنج یعنی چین، اندونزی و 
بنگالدش اما از سوی دیگر، احتمال افزایش واردات توسط برزیل، ایران و فیلیپین وجود دارد. براساس پیش بینی های اخیر فائو، 

میلیون تن برسد ۶1۶به حدود   2۰17.1۸درصد از  ۴.۶با رشد  2۰1۸.19انتظار می رود تولید جهانی محصوالت روغنی در  .  
در میان دانه های روغنی، انتظار افزایش قابل توجه تولید دانه سویا و نیز تا حدودی دانه آفتابگردان وجود دارد. همچنین از آن جا که 

از مصرف فراتر رود انتظار افزایش ذخایر جهانی به ویژه برای فرآورده  2۰1۸.19حصوالت روغنی در پیش بینی می شود تولید م
های سویا وجود دارد. بر همین اساس، نسبت ذخایر به مجموع مصرف و صادرات صادر کنندگان مهم در بخش کنجاله ها و تفاله ها 

  .و نیز روغن ها و چربیها افزایش خواهد یافت
چین و کاهش  -ایش انتظاری در تجارت بین المللی روغن های گیاهی اما به دلیل نا اطمینانی روابط تجاری آمریکا با وجود افز

تقاضای وارداتی از یک سو و چشم انداز افزایش تولید دانه های روغنی به ویژه سویا از سوی دیگر، پیش بینی می شود قیمت های 
2۰19تا سپتامبر  2۰1۸از اکتبر ) 2۰1۸.19بینی مقدماتی فائو، تولید جهانی شکر در  بین المللی سویا کاهش یابند. براساس پیش ) 

2۰17.1۸میلیون تن خواهد رسید که رشد نسبتا کمی را در مقایسه با  1۸۵به حدود  خواهد داشت، با وجودی که تولید شکر در  
 2۰1۸.19کمتر است، به طوری که مازاد شکر در  2۰17.1۸هنوز فراتر از مصرف است، ولی میزان آن در مقایسه با  2۰1۸.19

میلیون تن است 3.13تقریبا  2۰17.1۸میلیون تن و در  1۰حدود  . 
2۰17.1۸میلیون تن در  ۵۵.۵درصدی از حدود  ۴.3پیش بینی می شود تجارت جهانی شکر با رشد  میلیون تن  ۵۸به حدود  

قیمت های بین المللی و اجرای مشوق های صادراتی در برخی از افزایش یابد. دلیل عمده افزایش تجارت جهانی شکر، کاهش 
به ترتیب بزرگترین واردکننده و صادر کننده شکر در جهان خواهند  2۰1۸.19کشورهای صادر کننده شکر است، چین و برزیل در 

 .بود
ن سهم را در تولید جهانی گوشت میلیون تن بیشتری 121.۶پیش بینی اخیر فائو حاکی از آن است که تولید جهانی گوشت طیور با 

میلیون تن و در نهایت گوشت گوسفند با  72.2میلیون تن گوشت گاو با  12۰.۶دارد. پس از گوشت طیور، گوشت خوک با  2۰1۸
2۰1۸میلیون تن در رتبه های بعدی قرار دارند. کمترین رشد تولید در میان انواع گوشت در  1۵ در مقایسه با سال گذشته برای  

درصد( نیز برای این  ۵.  ۵درصد( و این در حالی است که بیشترین رشد مبادالت تجاری )۰.۸گوسفند پیش بینی می شود ) گوشت
 .نوع گوشت انتظار می رود

برای آسیا و سپس اروپا و آمریکا پیش بینی می شود. در اتحادیه اروپا، آب و هوای گرم و  2۰1۸بیشترین افزایش تولید شیر در 
قه در ماه های تابستان موجب کاهش رشد تولید شیر شده است. همچنین چشم انداز تولید شیر در آمریکا و برزیل کاهش خشک بی ساب

یافته و این در حالی است که انتظار افزایش تولید برای چین و ترکیه وجود دارد. بخش عمده افزایش انتظاری صادرات جهانی شیر و 
یلند، آرژانتین، اروگوئه و استرالیا پیش بینی می شود و این در حالی است که انتظار می رود فرآورده های لبنی برای مکزیک، نیوز

 .صادرات اتحادیه اروپا کاهش یابد
درصد و بیشتر از ماهیان پرورشی می باشد اما این  ۵1حدود  2۰1۸با این که سهم ماهیان حاصل از صید از کل عرضه ماهی در 

در  2۰1۸سهم با گذشت زمان کاهش یافته و رشد تولید آنها نیز تنزل یافته است. به طوری که رشد تولید ماهیان حاصل از صید در 
 ۴یان پرورشی حدود درصد پیش بینی می شود و این در حالی است که انتظار می رود رشد تولید ماه ۰.2حدود  2۰17مقایسه با 

وجود دارد که از دالیل این امر  2۰19باشد. انتظار افزایش قیمت های بین المللی برای بسیاری از گونه های ماهی در سال  -درصد 
می توان به کمبود عرضه انتظاری برای شماری از گونه ها )به استثنای میگو(، بدتر شدن شرایط اقتصادی در برخی از بازارهای 

 .مهم و افزایش موانع تعرفه ای در آمریکا و چین اشاره کرد
 لینک خبر 
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 گندم 
 خبرگزاری فارس  – 29/12/1397تاریخ : 

ها میلیون تن شکر به رغم تحریم ۲خودکفایی در گندم و تولید   
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 2کشاورزی در پیام نوروزی به مهمترین دستاوردهای بخش کشاورزی در سال گذشته از جمله خودکفایی در گندم و تولید وزیر 
های دشمنان صورت گرفته استمیلیون تن شکر اشاره کرد و گفت: این دستاوردها به رغم تحریم .  

 
139۸پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت فرارسیدن سال   

1397/12/2۸  
پیامی صادر کرد 139۸محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت فرارسیدن سال  . 

 :به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، متن این پیام به شرح زیر است
َهارِ   َیا ُمَقلَِّب اْلقُلُوِب َو اْْلَْبَصاِر َیا ُمَدبَِّر اللَّْیِل َو النَّ

َل اْلَحْوِل َو  ْل َحالََنا إِلَی أَْحَسِن اْلَحالِ َیا ُمَحوِّ اْْلَْحَواِل َحوِّ  
شمسی را به محضر مردم شریف ایران به ویژه فعاالن پرتالش بخش کشاورزی و همکاران  139۸آغاز بهار طبیعت و حلول سال 

 .عزیزم در وزارت جهادکشاورزی صمیمانه تبریک عرض می نمایم
اف پروردگار مهربان، تالش خستگی ناپذیر کشاورزان و فعاالن عرصه تولید بخش کشاورزی در سالی که گذشت در سایه الط

محصوالت کشاورزی و مشارکت و شکیبایی هموطنان، گام هایی بزرگ در جهت تامین حداکثری امنیت غذایی جامعه را تجربه کرد. 
دو میلیون تنی شکر، توفیقات چشمگیر کمی  پایداری خوداتکایی در تولید گندم و دیگر محصوالت راهبردی، دستیابی به رکورد تولید

ها، سامانه های نوین آبیاری، تجهیز و و کیفی در تولید آبزیان، محصوالت باغی و زراعی به ویژه دانه های روغنی، توسعه گلخانه
ظ منابع آب و نوسازی اراضی و سایر اقدامات زیربنایی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، ارتقای بهره وری و حف

آیدبه شمار می 1397خاک تنها گوشه ای از کارنامه درخشان بخش کشاورزی در سال  . 
ها و معضالتی از قبیل تغییرات اقلیمی، آسیب دستاوردهای بزرگ بخش کشاورزی در سال گذشته در حالی به دست آمد که بحران

صمانه دولت آمریکا بیش از هر زمانی اقتصاد کشاورزی و امنیت های ختر از همه تحریمهای تاریخی و سنتی منابع تولید و مهم
 .غذایی ایران عزیز را با چالش مواجه کرد، اما جامعه کشاورزی ایران ققنوس وار از زیر خاکستر مشکالت قامت برافراشته است

گرانه تمامی تالشگران عرصه کشاورزی فروتنانه اذعان می نمایم که دستیابی به این مهم و تداوم آن، جز با مشارکت آگاهانه و جهاد
به ویژه نیروهای جوان و فعال، بهره گیری از کشاورزی روزآمد و دانش بنیان و همراهی مردمان نجیب کشورمان میسر نبوده و 

 .نخواهد بود
تولید، بهره برداری های وری و تولید پایدار از طریق تکمیل زنجیرهتا تحقق آرزوی دیرینه و ملی حکمرانی غذایی، افزایش بهره

هوشمندانه از منابع و ظرفیت های جدید و مغفول کشور و صیانت از منابع پایه، راهی دشوار اما نه چندان طوالنی در پیش رو 
داریم؛ راهی که اگر همه باهم به شوق خدمت به مردم و بالندگی و شکوفایی سرزمین در آن گام برداریم، دور از دسترس نخواهد 

 .بود
سال نو که با سالروز میالد با سعادت حضرت علی )ع( و مبعث حضرت رسول اکرم آغاز  ص( فرخنده و تبرک شده است را به )

به امید سربلندی ایران « همه با هم»فال نیک می گیریم و ضمن آرزوی توفیق برای تمامی هموطنان خاصه جامعه کشاورزی کشور، 
به امنیت غذایی، بر عهد دیرین خود استوار می مانیمعزیز، در جهت شکوفایی و اعتالی کشور و نیل  . 

  لینک خبر
 

 

 

 

 

 

 

 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 فودپرس – 2۶/12/1397تاریخ : 

 گوشت وارداتی کجا می رود؟
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: بنده شنیده ام گوشت وارد کشور شده و باید توزیع شود؛ ولی هنوز به دست قصاب ها  <مواد غذایی

 .نرسیده است. این گوشت کجا می رود؟ ما خبر نداریم
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دم و با اشاره به اینکه قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در مصاحبه با رادیو ضمن مخالفت با پرداخت یارانه به مر

قرار بود بخشی از یارانه ها صرف زیر ساخت و تولید »پرداخت یارانه به صورت نقدی یا غیر نقدی تفاوتی ندارد، اظهار داشت: 
شود ولی این کار انجام نشد؛ هزینه پول و برق و گاز و آب و تلفن خانوار نسبت به سال های گذشته چندین برابر شده و اگر این 

انه را قطع کنیم و مبالغ را صرف کارهای عام المنفعه کنیم، بهتر از پرداخت نقدی و ماهیانه استیار .» 
 

معیشت مردم تغییر »وی با بیان اینکه هزینه های خانوار دو یا حتی چندین برابر نسبت به یارانه نقدی افزایش یافته است، ادامه داد: 
ی جوابگوی معیشت مردم نیست ولی اگر این مبلغ جمع و یکجا برای تولید هزینه شود، قیمت سرسام آوری کرده و پرداخت یارانه نقد

 «.ضمن اشتغال زایی، کاالها نیز ارزان تر خواهد شد
 

 یارانه نقدی تورم زا نیست**
 

مردم تورم  در ادامه، محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به آن عده که می گویند پرداخت یارانه نقدی به
ما آدرس را اشتباه گرفته ایم؛ تورم ربطی به هدفمندی یارانه ها ندارد. در این هفت سال یک لایر به مبلغ »زاست، اظهار داشت: 

درصدی از کجا می آید؟ 2۰۰یارانه نقدی اضافه نشد؛ پس این تورم  » 
 

ما دو قِران پول به مردم داده ایم و می خواهیم همه بدبختی »وی با تاکید بر اینکه یارانه نقدی ریشه تورم کنونی نیست، تصریح کرد: 
هزار تومان یارانه گرفتید و مملکت را بدبخت کردید 45مملکت را بر گردن آن ها بیندازیم که مردم دیدید!  !» 

 
هزار میلیارد تومان  7۰۰ میلیون و2آقای فراهانی شما با »هزار میلیارد تومانی افزود:  9۰۰حسن نژاد با اشاره به یارانه غیر نقدی 

هزار میلیارد تومان آباد کنید؟ 42بودجه کل کشور کجای کشور را آباد کردید که با  !» 
 

 تحریم بهانه است؛ گیر کار جای دیگری است**
 

ال بیشتر هر جا تفاوت نرخ در یک کا»حسن نژاد با تصریح بر اینکه به هیچ وجه اراده ای برای مبارزه با مفاسد وجود ندارد، گفت: 
 «.باشد، به رانت می انجامد مقوله تحریم ها نیز بهانه است

 
اشکال کار اینجا بود که اعالم کردیم ورود کاال بدون انتقال ارز آزاد است؛ آقای فراهانی در اتاق اصناف هستند و می »وی افزود: 

زمین و دوست و آشنا داری گفته شد آقای تاجر یا بازرگانی که آن طرف خانه و !دانند این موضوع یعنی چه فالن کاال را بدون ارز  !

کشور وارد کن تا سوئیفت و تحریم بی اثر شود. بعد از ظهر همان روز کل بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق بسیج شد و نگذاشت این 
 «.بند تصویب شود

 
هزارتومان بدست مردم می رسد؟12۰چرا گوشت وارداتی کیلویی  **  

 
به اینکه امریکا قصد شکستن کمر اقتصاد ما را دارد ولی هیچ غلطی نمی تواند بکند؛ مگر اینکه دشمن داخلی  حسن نژاد با اشاره

 «.بانک مرکزی بسیج شد؛ رای همه را برگرداند» :غلط مرتکب شود، ادامه داد
 

مشکل در حوزه تحریم نیز هست ولی اصل مشکل داخلی است»این نماینده مجلس افزود:  هانی می پرسم. مگر دالر از آقای فرا .

هزار میلیارد دالر از جیب مردم  12۰تومانی یعنی  42۰۰تومانی پول پدر ماست. این دالرها مال ملت ایران است. ولی دالر  42۰۰
 «.برداشته و به جیب دالل ریخته اند

 
، گوسفندی است که با هواپیمای گران ترین گوشتی که با رانت از افغانستان و قزاقستان وارد کشور می شود»حسن نژاد گفت: 

هزار تومان، با ارز نیمایی  3۰یورو تمام می شود و با دالر دولتی  6بیزینس کالس وارد می شود و برای ما کیلویی  هزار  54

هزار تومان می شود؛ پس چرا گوشت کیلویی  9۰تومان و با دالر آزاد   «!هزار تومان برای مردم تمام می شود؟ 120

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 
** وارداتی هنوز به قصابی ها نرسیدهگوشت   

 
بنده نیز شنیده ام گوشت وارد کشور شده و باید »نوده فراهانی نیز در این میان در خصوص اظهارات دیگر مهمان برنامه گفت: 

سیده نر -که زیر مجموعه ای از اتاق اصناف هستند و ما باید بر کار آن ها نظارت کنیم-توزیع شود؛ ولی هنوز به دست قصاب ها 
 «.است. این گوشت کجا می رود؟ ما خبر نداریم

 
حسن نژاد نیز در تایید این اظهارات به تماس تلفنی یک فرد از حوزه انتخابیه خود مبنی بر اینکه پلیس راه گوسفندان این فرد را ضبط 

یز می بردم که پلیس راه جلوی آن را این فرد ادعا می کرد چند گوسفند را برای شب عید فروخته و از جلفا به تبر»کرده است، گفت: 
گرفت. تا جایی که ما اطالع داریم قاچاق از داخل کشور به خارج انجام می شود. با فرماندار تماس گرفتم. ایشان گفتند: دیدیم 

شکل یک کل شهرستان ما به گوشت نیاز دارد. اما مگر ]حوزه های کالن[ را به صورت استانی باید مدیریت کرد؟ مملکت را باید به 
 «.ببینیم. ما دزد را رها کرده ایم و سگ را بسته ایم

 
این گوسفندان شاید هنوز ذبح نشده اند. در »نوده فراهانی بر عدم دسترسی صنوف به گوشت های وارداتی اشاره کرد و افزود: 

ور شده که باید به دست خانوار برسد تا حالیکه دو شب گذشته بار گوسفنِد تریلی ها در حال تخلیه بود. این گوشت زنده اگر وارد کش
 «.مردم متوجه شوند گوشت ارزان قیمت وارد کشور شده است

 
 !مجوز وزارت جهاد به واردات جوجه های انگلیسی**

 
آقایان در وزارت جهاد اعالم می کنند کشور از مرغ اشباع شده و مجوز »حسن نژاد سخنان دیگر مهمان برنامه را چنین پی گرفت: 

اری نمی دهیم، اگر اشباع شده است، چرا مردم در میدان تره بار در صف می ایستند که تخم مرغ ترکیه ای بخرندمرغد !» 
 

وزارت جهاد اعالم کرد باید جلوی شرکت زربال که جوجه های یک روزه تولید می کند، گرفته شود چون انحصار است »وی افزود: 
و هم به فردی مجوز داد که از انگلیس جوجه وارد کند که تازه این کار هم انجام نشدو با این تصمیم هم این شرکت را بدبخت کرد  .» 

 
در سطح وزرا »حسن نژاد با تاکید بر اینکه امروز با وجود مشکل آفرینی های داخلی نیازی به دشمنی امریکا نداریم، تصریح کرد: 

ندکی که پایین تر بیایید در مدیران میانی اتفاقاتی می افتد که امریکا و نماینده ها و معاون رئیس جمهور متخلف پیدا نمی کنید؛ اما ا
 «!اصال خواب آن را هم نمی بیند

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت قرمز 
خبرگزاری فارس  – 21/12/1397اریخ : ت  

خودداری کردیم  کانتینر گوشت تنظیم بازار/از تحویل محموله ۷۰تروکه شدن   
کانتینر گوشت وارداتی تنظیم بازار به دلیل عدم تسویه ارزی مشمول قانون  7۰مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه 

ها توزیع شوداز تحویل این محموله خودداری کردیم و معتقدیم باید مشکل آن سریعتر رفع و گوشت متروکه شده است، گفت: .  
ادی فارس، در خصوص شایعه فروش وگو با خبرنگار اقتصجمشید قسوریان جهرمی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در گفت

های در جلسه ستاد تنظیم بازار به مسئوالن گفتم که گوشتهای تنظیم بازاری توسط سازمان اموال تملیکی اظهار داشت:گوشت
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شرایط ها مورد نیاز جامعه و مردم است و باید وارداتی متروکه شده برای تنظیم بازار را به سازمان اموال تملیکی ندهید. این گوشت
 .آن خارج از متروکه شدن باشد

، گفت: با های وارداتی تنظیم بازار متروکه شده استآوری و فروش اموال تملیکی در مورد اینکه چرا گوشتمدیرعامل سازمان جمع
ه ارز وجود ها تأمین شده اما پول آن به دست فروشنده نرسیده است و چون امکان تسویتومانی این گوشت 42۰۰توجه به اینکه ارز 

اگر کاالیی در مناطق آزاد و ویژه بماند خود به خود مشمول قانون   ماه 2توان از گمرک ترخیص کرد بنابر این بیش از نداشته نمی
شودمتروکه می . 

 های تنظیم بازاری خودداری کرده است و این موضوع را به مسئوالن ستاد تنظیمسازمان از متروکه کردن گوشت :وی ادامه داد

 .بازار نیز گفتیم
 42۰۰قسوریان جهرمی با اشاره به اینکه به مسئوالن ستاد تنظیم بازار پیشنهاد شد قانون متروکه برای کاالهای اساسی که ارز 

ها برای کاالهایی که ارز دولتی دریافت کنند برداشته شود، عنوان کرد: در شرایط تحریمی و با توجه به محدودیتتومانی دریافت می
گیری شودکنند، نباید برخی مقررات دست و پاگیر شده و باید با توجه به شرایط تصمیممی . 

کانتینر گوشت وارداتی تنظیم بازار تحویل  7۰تا  6۰آوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: بالغ بر مدیرعامل سازمان جمع
چه زودتر فراهم شود و در پروسه کاالی متروکه قرار  سازمان اموال تملیکی شد و اعالم کردیم که باید شرایط ترخیص آنها هر

اندها و این محموله از گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد کشور شدهنگیرد. این گوشت . 
 7۰تن ظرفیت دارند که اگر در  17.۵فوت هستند که حدود  2۰شود کانتینرهای محموله گوشت وارداتی به گزارش فارس، گفته می

تن گوشت بالتکلیف مانده است 122۵بالغ بر کانتینر ضرب شود  . 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت قرمز 
ایرنا  – 23/12/1397تاریخ :  

هزار کیلو گوشت قرمز احتکاری در کهریزک شهرری کشف شد۱6  
هزار کیلو گوشت قرمز احتکاری در کهریزک )جنوب تهران( کشف شد که پس از 16رئیس پلیس پایتخت گفت:  -ایرنا -تهران

 .تشریفات قانونی در بازار توزیع می شود
پایگاه اطالع رسانی پلیس، سردار حسین رحیمی در این خصوص اظهارداشت: در پی کسب اخبار به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از 

اولیه پیرامون فروش غیر مجاز گوشت طرح تنظیم بازار توسط فردی به هویت مشخص، تحقیقات در این خصوص در دستور کار 
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 .معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت
افزود: پس از حصول اطمینان از صحت خبر، ماموران نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در مرحله اول موفق  وی

کیلو گوشت گوسفندی شدند6۰۰به کشف و توقیف یک هزار و  . 
د' کهریزک اشاره وی به شناسایی محل دپو و نگهداری محموله اصلی گوشت احتکار شده در سردخانه ای بزرگ در منطقه 'شور آبا

تن  15و بیان کرد: تیم ویژه ای از معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ به این محل اعزام و بیش از 
 .انواع گوشت که می بایست در شبکه بازار جهت تنظیم قیمت توزیع می شد، کشف کردند

قانونی مبنی بر تزریق و توزیع هرچه سریع تر محموله کشف شده در  پیگیری الزم برای طی تشریفات :رئیس پلیس پایتخت گفت

 .بازار در حال انجام است
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت قرمز 
فودپرس – 29/12/1397تاریخ :   

شد وارد کشور 9۷آخرین محموله گوشت گرم در سال   
آخرین محموله گوشت قرمز گرم برای تنظیم بازار این محصول بامداد امروز )چهارشنبه( با پرواز هواپیمایی هما از  -ایرنا -تهران

 .فرودگاه پیام وارد کشور شد
پیمای تنی گوشت گرم از قزاقستان بارگیری و با هوا 31به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، این محموله 

به ایران حمل شد 747بوئینگ  . 
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دولت به منظور تامین بازار داخلی همه ساله بخشی از گوشت مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین می کند اما در نیمه دوم 
اتی نیز امسال و بویژه در فصل زمستان نه تنها بهای گوشت قرمز تولید داخل در بازار افزایش چشمگیری داشت، بلکه گوشت وارد

 .به دلیل توزیع نامناسب به دست مصرف کنندگان نهایی نمی رسید
هزار تن گوشت قرمز سرد و تازه گوسفندی  16۰به گفته مرتضی رضایی معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی تاکنون 

  .و گوساله منجمد برای تامین نیاز و تنظیم بازار وارد شده است
از گوشت مورد نیاز بازار از طریق واردات دام زنده به کشور تامین شده استعالوه بر این، بخشی  . 

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت قرمز 
خبرنگاران جوان  – 23/12/1397تاریخ :  

هزار تن گوشت قرمز و مرغ از شنبه / حسن پور: افکار مدیریت بازار ارز دست یک عده مافیاست ۲۰نیک آئین: توزیع   
هزار تن گوشت قرمز  1۰در برنامه اقتصادی رادیو گفت و گو مشاور رئیس اتاق اصناف تهران از توزیع هزار تن گوشت مرغ و 

ظیم بازار خبر داداز شنبه برای تن . 
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، مرتضی خدائی، رئیس مجتمع مبارزه با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ی و داروئی سازمان تعزیرات حكومتی در برنامه اقتصادی رادیو گفت و گو اظهار کرد: در جامعه قاچاق كاال و ارز و تخلفات غذائ
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ای زندگی می کنیم که اقتصاد شاهد تالطم زیادی است و اگر نتوانیم درست نظارت کنیم شاهد آسیب های اجتماعی بسیاری خواهیم 
 .بود

یم شود. نظارت عمومی یعنی همه افراد جامعه ناظر تخلفات باشندبخش عمومی و تخصصی تقس 2 به  وی افزود: نظارت ها باید . 
خدائی تاکید کرد: توجه داشته باشیم که اگر بخواهیم نظارت را فقط به سازمان های ناظر بسپاریم قطعا موفق نخواهیم بود زیرا منابع 

نظارت ها را تعریف کرده است ولی بایستی به نمی دهند. قانون یکسری   و استعدادها اجازه حضور در همه مکان های کسبی را
 .سمتی حرکت کنیم که مردم هم در این نظارت حضور داشته باشند

اگر بتوانیم این فرهنگ را ایجاد کنیم که مردم به هنگام   تعزیرات حكومتی اظهار کرد:  رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق كاال و ارز
مشکالت حل خواهد شدگرانی به سمت کاال هجوم نبرند بسیاری از  . 

چه   مصرف را دارد  قوانین باید اینگونه به جامعه منعکس کنند که آن چیزی که قابلیت  وی بیان کرد: رسانه ها با حفظ چارچوب
مضرات و چه فوایدی دارد تا مردم با فراخ بال نسبت به انتخاب کاالی خود اقدام کنند. بطور مثال در برخی از شبکه ها مواد 

ی تبلیغ می شود که بعدها می بینیم برای آن پرونده قضایی تشکیل و محکومیتی صادر شده استبهداشت . 
تمام عیار شده ایم که اگر آسیب ها مدیریت نشود مشکالت بیشتری خواهیم داشت. شاهد  جنگ اقتصادی خدایی ابراز کرد: وارد یک

ما سرمایه گذاری می کنند  اقالم اساسی حاشیه ها برای خروجتومانی است.کشورهای  ۴2۰۰قاچاق معکوس هستیم که ریشه آن ارز 
 .تا بتوانند نظام جمهوری اسالمی ایران را به زمین بزنند

وی افزود: ما باید به مردم اعتماد بدهیم که وضعیت کشور به همین منوال باقی نخواهد ماند و به وضعیت نرمال باز می گردیم. در 
ر باید شبانه روز فعالیت کنند، متاسفانه در بازدید های شبانه مواردی را مشاهده کرده ایم که وضعیت فعلی همه سازمان های ناظ

 .فردی با چند کارت ملی در حال تهیه گوشت است تا آن را به غذاخوری ها بفروش برساند
 سواد اقتصادی جامعه باید افزایش یابد

تصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: مقایسه کردن یوسف حسن پور کارساالری، رئیس اسبق پژوهشكده مطالعات اق
 .ایران با آلمان اشتباه است زیرا این کشور مدت هاست تورم ندارد

ندارد. در رسانه ها باید مطالعات اقتصادی گسترش  نظام اقتصادی وی تاکید کرد: جامعه ما در حال حاضر اعتمادی به مسئوالن و
د خبر قطع شودمافیای تولی  پیدا کند و دست . 

حسن پور ادامه داد: هنوز سواد اقتصادی جامعه پایین است و رسانه سواد اقتصادی کشور را باال می برد. وجود مازاد تقاصای 
را باال می برد  فساد  کاذب . 

بازار  وی ضمن انتقاد از برخی رسانه ها گفت: دخالت همه اعضای جامعه در نوسانات اقتصادی صحیح نیست؛ افکار مدیریت
دست یک عده مافیاست ارز . 

 تومان ۵۰۰هزار و 11هزار تن مرغ گرم با قیمت 1۰آغاز توزیع  بیشتر بخوانید:
در اختیار رسانه ها ناقص است  منابع خبری  

شناس اقتصاد رسانه ابراز کرد: رسانه ها زمانی که می خواهند جامعه را مورد یزدانی، مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد و کار
خطاب قرار دهند با گره های بسیاری مواجه می شوند، اگر اطالع رسانی در دست رسانه های کاغذی است ما سال گذشته هر کیلو 

ر کیلو رسیده استهزار تومان در ه 12هزار تومان خریداری می کردیم و حال این رقم به  2کاغذ را  . 
وی افزود: حال شما ببینید ما با این بار هزینه چطور مشکالت را بنویسیم با کدام هزینه به دنبال بیان مشکالت برویم. مگر رسانه ها 

 مکتوب و جراید مورد حمایت هستند؟
صحیح نیست و صنف های فعال در شهر یزدانی تاکید کرد: اطالعاتی را هم که از طریق منابع رسمی بدست آورده ایم به طور دقیق 

 .آن را قبول ندارند
کارشناس اقتصاد رسانه بیان کرد: رسانه محل تولید اطالعات نیست بلکه محل انعکاس اطالعات است، هیچگاه یک رسانه نمی تواند 

آمار ارقام کم منتشر می شود  به صورت پژوهش محور اطالعاتی را تولید و منتشر کند. برخی از مسئوالن از ما گله می کنند که چرا
 و ما می گوییم آیا به ما اطالعات صحیح داده اید و منتشر نکرده ایم!؟

وی افزود: بانک مرکزی و مرکز آمار یک اداره ای به عنوان بررسی های اقتصادی دارد که سال هاست با مکانیزم خاصی آمار 
ضعیف هستند در مرحله آسیب شناسی و امکانات سنجی  تولید می کند ولی . 

مدت هاست زمین خورده است نمی توان انتظار داشت که مردم از نخریدن کاالی گران   یزدانی ادامه داد: در جامعه ای که اقتصاد
واکنش ها آنی است  زیرا در گذشته کمبود ها تامین نشده است. هنوز رفتار مردم کشور به حد کامل مدنی نیست و  امتناع کنند . 

روی خانواده ها دارد، متاسفانه در آینده با معلولیت های   با گرانی ها تاثیر بدی  نگرانی ما نسبت به آینده در ارتباطوی بیان کرد: 
زیادی رو برو می شویم. نقدهای درستی به رسانه در مورد انتظار از مردم در همکاری با دولت ها مطرح می شود. مردم را به 

مدیریت اقتصادی دور شده اندسمت و سویی برده ایم که از سیستم  . 
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 کشورهای حاشیه ای در تالش برای خروج دام زنده از ایران
علیرضا نیک آئین، مشاور رئیس اتاق اصناف تهران در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: جامعه ما موقعیت را درک می کند و در 

 .حال حاضر شاهد کمک همگانی برای عبور جنگ اقتصادی هستیم
ودوی افز همه توانش را برای ایجاد توازن در بازار به کار گرفته است ولی موانع و عوامل زیادی نمی گذارند موضوع  اصناف :

دام زنده، اقالم اساسی و شکر جز این موارد است محقق شود عواملی نظیر قاچاق سوخت، . 
ا از طریق اقتصاد به ایران وارد می کنند. اصناف نیک آئین گفت: قاچاقچی ها به کشورهای اطراف ما متصل هستند و فشار زیادی ر

وظیفه رصد بازار را دارند.کشورهای حاشیه ای در تالش برای خروج دام زنده از ایران هستند، به گفته عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم 
اما این را بدانید که اصناف  های موردنیاز وارد خواهد شد؛از شنبه در بازار گوشت قرمز هزار تن 1۰و  گوشت مرغ بازار هزار تن

 .به مانند دوران جنگ در این جنگ اقتصادی هم تمام قد پای کار ایستاده است
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار ، در پایان با اشاره نقش خطیر رسانه برای حفظ اذهان جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

عمومی و آرامش جامعه گفت: منابع موثق خبری در دست رسانه ها نیست و به نظر می رسد این بین مشکلی وجود دارد که نمی 
کمبود مواجه است، باید   با بازار هنوز هم توانیم درک کنیم که چرا با وجود اظهارات وزیر صمت مبنی بر تامین بازار اقالم اساسی

رسیدگی های قضایی فکری شود  سرعت بخشیدن به برای . 
 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت قرمز 
خبرنگاران جوان  – 29/12/1397تاریخ :   

9۷هزار تن گوشت قرمز منجمد در سال  3۰۰ثبت سفارش بیش از    
ای برای مصرف نداشته خبر داد و گفت: مردم دغدغه 97هزار تن گوشت قرمز منجمد در سال  3۰۰رفیعی از ثبت سفارش بیش از 

 .باشند
به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

های هزار تن گوشت قرمز منجمد به کشور اشاره و بر نظارت کامل بازرسان بر گوشت 1۸۰دامپزشکی کشور به واردات بیش از 
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ثبت سفارش  هزار تن 3۰۰ای برای مصرف این محصوالت نداشته باشند. امسال بیش از ی تاکید کرد و گفت: مردم دغدغهواردات
داشتیم گوشت قرمز منجمد . 

کنند. طرح نظارت گروه به شکل روزانه بر مراکز عرضه سراسر کشور نظارت می 2۶۰رفیعی پور گفت: در ایام نوروز بیش از 
فروردین ادامه دارد 1۵اسفند آغاز شده و تا  2۰یع اقالم غذایی از بر مراکز عرضه و توز . 
توانند با اطمینان میلیون بازدید از مراکز عرضه و تولید در ایام نوروز خبر داد و تصریح کرد: مردم می 2 وی از پیش بینی بیش از

شوند استفاده کنندز عرضه میکامل از محصوالتی که برچسب تاییدیه دامپزشکی کشور را دارند و در مراکز مجا . 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت قرمز 
فودپرس – 22/12/1397تاریخ :   

های گوشت جمع شدصف  
سهمیه گوشت دولتی و تنظیم بازاری خود در حالی که دو روز پیش تعدادی از قصاب ها در اعتراض به حذف شدن  <مواد غذایی

روی وزارت صنعت معدن و تجارت تجمع کرده بودند، معاون این وزارتخانه هدف از این کار را حذف شدن و برچیده شدن روبه
 .صف های طوالنی برای دریافت گوشت قرمز اعالم کرد که به گفته او در شان مردم ایران نبوده است
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ت قرمز، دولت اقدام به افزایش واردات این محصول و توزیع آن به صورت تنظیم بازاری با نرخ مصوب در پی افزایش قیمت گوش 

شد و مردم باید ها تشکیل میستاد تنظیم بازار کرد که البته به دلیل تفاوت باالی قیمت با گوشت آزاد، صفهای طوالنی در مقابل قصابی
شت دولتی خود را دریافت کنندماندند تا بتوانند سهمیه گوساعتها منتظر می . 

ترین اقدام، دولت و ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفتند که شیوه توزیع گوشت قرمز به نرخ تنظیم بازاری را تغییر دهند و آن اما در تازه
ر پی این های طوالنی نباشد. درا از طریق توزیع و عرضه بین جوامع هدف به دست مردم برسانند تا دیگر نیازی به تشکیل صف

کردند، قطع شد و همین هایی که تا چند روز پیش اقدام به دریافت سهمیه و توزیع آن بین مردم میتصمیم، سهمیه گوشت دولتی قصابی
ها در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت شدموضوع موجب اعتراض و تجمع قصاب . 

هاحذف صفهای گوشت از مقابل قصابی  
نی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره به ایسنا گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، عباس قبادی، معاون بازرگا

قرار بر این شد که گوشت قرمز تنظیم بازاری به جامعه هدف برسد و در بین اقشار تعریف شده توزیع شود و به همین دلیل سهمیه 
ردیمهای دریافت کننده گوشت تنظیم بازاری را قطع کقصابی کردند، های دولتی استفاده میآنها هم که تا چند روز پیش از سهمیه .

توانند مانند دیگر همصنفان خود، گوشت قرمز را از بازار آزاد تامین کرده و بفروشندمی . 
ند ماه پیش کردند. آنها از چگوشت قرمز دولتی و تنظیم بازاری دریافت می 13۸9ها از سال وی افزود: این طور نبوده که قصاب

ماندند، در شان مردم ایران نبود هایی که مردم ساعت ها در آن منتظر میگیرند، اما به هر حال صفسهمیه گوشت تنظیم بازاری می
شدو باید این صفوف جمع می . 

ین اساس، قصابان هم قبادی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که گوشت قرمز تنظیم بازاری باید به جامعه هدف برسد و بر هم
توانند برای نیاز مصرفی خودشان از همین طریق گوشت تنظیم بازاری دریافت و توزیع کنندهای صنفی میدر قالب اتحادیه . 

ها متولی ها بود؟ گفت: البته در زمانی هم که قصابیوی در پاسخ به اینکه آیا الزامی به قطع سهمیه گوشت تنظیم بازاری قصابی
توانستند از این محصول پروتئینی استفاده کنند و برخی از مردم قرمز تنظیم بازاری بودند هم تمامی اقشار جامعه نمی توزیع گوشت

کردندها در صف می ماندند و سهمیه دها نفر بلکه بیشتر را نیز دریافت میساعت . 
 توزیع گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه اتکا

معدن و تجارت تصریح کرد که برخالف برخی اظهارات مطرح شده، به هیچ کدام از  معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت،
ها و ادارات شود. سازمانشود و فقط این گوشت به فروشگاه اتکا داده میفروشگاه های زنجیره ای گوشت تنظیم بازاری داده نمی

تامین گوشت کنندتوانند برای اعضا و پرسنل خود اقدام به های نظامی هم میدولتی و ارگان . 
 

توانند از گوشت تنظیم بازاری کنند، چگونه میوی در پاسخ به اینکه کارگران و کسانی که از دولت مستمری و حقوقی دریافت نمی
توانند به اتاق تعاون مراجعه کرده و از طریق تعاونی اسکات سهمیه خود را کارگران کارخانه ها می :استفاده کنند؟ اظهار کرد

توانند به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مراجعه کنند و از طریق سازمان تامین اجتماعی از کنند. آنها البته می دریافت
گوشت تنظیم بازاری استفاده کنند، چرا که این سهمیه به سازمان تامین اجتماعی هم داده شده است. نیروهای نظامی از طریق 

های خود گوشت قرمز دریافت کنندتوانند از طریق تعاونیادارات نیز می فروشگاه اتکا و دیگر سازمان ها و . 
بگیران گرفته تا بازنشستگان، خبرنگاران، کارمندان، کارگران و همه فعاالن قبادی اضافه کرد که از این طریق همه افراد از مستمری

هر هفته یا هر ماه گوشت تنظیم بازاری توزیع شود، چرا توانند از گوشت تنظیم بازاری استفاده کنند و این طور نیست که صنفی می
 .که باید همه اقشار یک بار سهمیه گوشت خود را دریافت کنند و پس از آن مرحله بعدی آغاز شود

 قرار نیست گوشت تنظیم بازاری به دست همه برسد
همیه گوشت قرمز تنظیم بازاری را زودتر و ای سمعاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه شاید عده

ای دیرتر دریافت کنند، اعالم کرد: این همان سیاست توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری در بین جوامع هدف است و همه تالش ما عده
ه واردات گوشت با این است که همه اقشار را در نظر بگیریم تا تبعیضی به وجود نیاید. البته باید به این موضوع هم توجه داشت ک

شود و بنابراین نباید توقع داشت که این گوشت به دست همه برسد و هدف ما نیز درصد بازار انجام می 15تا  10هدف تنظیم 

کننده واقعی استرساندن این گوشت به دست مصرف . 
 لینک خبر 
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 گوشت مرغ
خبرنگاران جوان  – 23/12/1397تاریخ :  

هزار تن گوشت قرمز و مرغ از شنبه / حسن پور: افکار مدیریت بازار ارز دست یک عده مافیاست ۲۰نیک آئین: توزیع   
هزار تن گوشت قرمز  1۰در برنامه اقتصادی رادیو گفت و گو مشاور رئیس اتاق اصناف تهران از توزیع هزار تن گوشت مرغ و 

ظیم بازار خبر داداز شنبه برای تن . 
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، مرتضی خدائی، رئیس مجتمع مبارزه با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ی و داروئی سازمان تعزیرات حكومتی در برنامه اقتصادی رادیو گفت و گو اظهار کرد: در جامعه قاچاق كاال و ارز و تخلفات غذائ
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ای زندگی می کنیم که اقتصاد شاهد تالطم زیادی است و اگر نتوانیم درست نظارت کنیم شاهد آسیب های اجتماعی بسیاری خواهیم 
 .بود

یم شود. نظارت عمومی یعنی همه افراد جامعه ناظر تخلفات باشندبخش عمومی و تخصصی تقس 2 به  وی افزود: نظارت ها باید . 
خدائی تاکید کرد: توجه داشته باشیم که اگر بخواهیم نظارت را فقط به سازمان های ناظر بسپاریم قطعا موفق نخواهیم بود زیرا منابع 

ت ها را تعریف کرده است ولی بایستی به نمی دهند. قانون یکسری نظار  و استعدادها اجازه حضور در همه مکان های کسبی را
 .سمتی حرکت کنیم که مردم هم در این نظارت حضور داشته باشند

اگر بتوانیم این فرهنگ را ایجاد کنیم که مردم به هنگام   تعزیرات حكومتی اظهار کرد:  رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق كاال و ارز
ت حل خواهد شدگرانی به سمت کاال هجوم نبرند بسیاری از مشکال . 

چه   مصرف را دارد  قوانین باید اینگونه به جامعه منعکس کنند که آن چیزی که قابلیت  وی بیان کرد: رسانه ها با حفظ چارچوب
مضرات و چه فوایدی دارد تا مردم با فراخ بال نسبت به انتخاب کاالی خود اقدام کنند. بطور مثال در برخی از شبکه ها مواد 

لیغ می شود که بعدها می بینیم برای آن پرونده قضایی تشکیل و محکومیتی صادر شده استبهداشتی تب . 
تمام عیار شده ایم که اگر آسیب ها مدیریت نشود مشکالت بیشتری خواهیم داشت. شاهد  جنگ اقتصادی خدایی ابراز کرد: وارد یک

ما سرمایه گذاری می کنند  اقالم اساسی ه ها برای خروجتومانی است.کشورهای حاشی ۴2۰۰قاچاق معکوس هستیم که ریشه آن ارز 
 .تا بتوانند نظام جمهوری اسالمی ایران را به زمین بزنند

وی افزود: ما باید به مردم اعتماد بدهیم که وضعیت کشور به همین منوال باقی نخواهد ماند و به وضعیت نرمال باز می گردیم. در 
ید شبانه روز فعالیت کنند، متاسفانه در بازدید های شبانه مواردی را مشاهده کرده ایم که وضعیت فعلی همه سازمان های ناظر با

 .فردی با چند کارت ملی در حال تهیه گوشت است تا آن را به غذاخوری ها بفروش برساند
 سواد اقتصادی جامعه باید افزایش یابد

ی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: مقایسه کردن یوسف حسن پور کارساالری، رئیس اسبق پژوهشكده مطالعات اقتصاد
 .ایران با آلمان اشتباه است زیرا این کشور مدت هاست تورم ندارد

ندارد. در رسانه ها باید مطالعات اقتصادی گسترش  نظام اقتصادی وی تاکید کرد: جامعه ما در حال حاضر اعتمادی به مسئوالن و
ر قطع شودمافیای تولید خب  پیدا کند و دست . 

حسن پور ادامه داد: هنوز سواد اقتصادی جامعه پایین است و رسانه سواد اقتصادی کشور را باال می برد. وجود مازاد تقاصای 
را باال می برد  فساد  کاذب . 

ار باز وی ضمن انتقاد از برخی رسانه ها گفت: دخالت همه اعضای جامعه در نوسانات اقتصادی صحیح نیست؛ افکار مدیریت
دست یک عده مافیاست ارز . 

 تومان ۵۰۰هزار و 11هزار تن مرغ گرم با قیمت 1۰آغاز توزیع  بیشتر بخوانید:
در اختیار رسانه ها ناقص است  منابع خبری  

یزدانی، مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد و کارشناس اقتصاد رسانه ابراز کرد: رسانه ها زمانی که می خواهند جامعه را مورد 
خطاب قرار دهند با گره های بسیاری مواجه می شوند، اگر اطالع رسانی در دست رسانه های کاغذی است ما سال گذشته هر کیلو 

هزار تومان در هر کیلو رسیده است 12ی کردیم و حال این رقم به هزار تومان خریداری م 2کاغذ را  . 
وی افزود: حال شما ببینید ما با این بار هزینه چطور مشکالت را بنویسیم با کدام هزینه به دنبال بیان مشکالت برویم. مگر رسانه ها 

 مکتوب و جراید مورد حمایت هستند؟
ریق منابع رسمی بدست آورده ایم به طور دقیق صحیح نیست و صنف های فعال در شهر یزدانی تاکید کرد: اطالعاتی را هم که از ط

 .آن را قبول ندارند
کارشناس اقتصاد رسانه بیان کرد: رسانه محل تولید اطالعات نیست بلکه محل انعکاس اطالعات است، هیچگاه یک رسانه نمی تواند 

. برخی از مسئوالن از ما گله می کنند که چرا آمار ارقام کم منتشر می شود به صورت پژوهش محور اطالعاتی را تولید و منتشر کند
 و ما می گوییم آیا به ما اطالعات صحیح داده اید و منتشر نکرده ایم!؟

وی افزود: بانک مرکزی و مرکز آمار یک اداره ای به عنوان بررسی های اقتصادی دارد که سال هاست با مکانیزم خاصی آمار 
در مرحله آسیب شناسی و امکانات سنجی ضعیف هستند  ند ولیتولید می ک . 

مدت هاست زمین خورده است نمی توان انتظار داشت که مردم از نخریدن کاالی گران   یزدانی ادامه داد: در جامعه ای که اقتصاد
واکنش ها آنی است  نی نیست وزیرا در گذشته کمبود ها تامین نشده است. هنوز رفتار مردم کشور به حد کامل مد  امتناع کنند . 

روی خانواده ها دارد، متاسفانه در آینده با معلولیت های   با گرانی ها تاثیر بدی  وی بیان کرد: نگرانی ما نسبت به آینده در ارتباط
ردم را به زیادی رو برو می شویم. نقدهای درستی به رسانه در مورد انتظار از مردم در همکاری با دولت ها مطرح می شود. م

 .سمت و سویی برده ایم که از سیستم مدیریت اقتصادی دور شده اند
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 کشورهای حاشیه ای در تالش برای خروج دام زنده از ایران
علیرضا نیک آئین، مشاور رئیس اتاق اصناف تهران در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: جامعه ما موقعیت را درک می کند و در 

همگانی برای عبور جنگ اقتصادی هستیمحال حاضر شاهد کمک  . 
همه توانش را برای ایجاد توازن در بازار به کار گرفته است ولی موانع و عوامل زیادی نمی گذارند موضوع  اصناف :وی افزود

دام زنده، اقالم اساسی و شکر جز این موارد است محقق شود عواملی نظیر قاچاق سوخت، . 
کشورهای اطراف ما متصل هستند و فشار زیادی را از طریق اقتصاد به ایران وارد می کنند. اصناف نیک آئین گفت: قاچاقچی ها به 

وظیفه رصد بازار را دارند.کشورهای حاشیه ای در تالش برای خروج دام زنده از ایران هستند، به گفته عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم 
های موردنیاز وارد خواهد شد؛ اما این را بدانید که اصناف شنبه در بازار از گوشت قرمز هزار تن 1۰و  گوشت مرغ بازار هزار تن

 .به مانند دوران جنگ در این جنگ اقتصادی هم تمام قد پای کار ایستاده است
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار ، در پایان با اشاره نقش خطیر رسانه برای حفظ اذهان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

عمومی و آرامش جامعه گفت: منابع موثق خبری در دست رسانه ها نیست و به نظر می رسد این بین مشکلی وجود دارد که نمی 
کمبود مواجه است، باید   بازار هنوز هم با ی بر تامین بازار اقالم اساسیتوانیم درک کنیم که چرا با وجود اظهارات وزیر صمت مبن

رسیدگی های قضایی فکری شود  سرعت بخشیدن به برای . 
 لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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  متفرقه
 خبرگزاری فارس  – 2۸/12/1397تاریخ : 

فرنگی تا صادرات فرش و لبنیات ایجاد اشتغال با تسهیالت کارآفرینی روستایی/ از پرورش توت  
میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی قرار است برای ایجاد اشتغال در روستاها هزینه شود که  پانصدمیلیارد و  طبق قانون یک

میلیارد تومان بوده است 157البرز از این منابع حدود سهم استان  .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با ابالغ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 

96عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تابستان  میلیون دالر از منابع  پانصدمیلیارد و  معادل ریالی یک ، مقرر شد

این صندوق صرف ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر 
  .جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود
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عاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت های کشاورزی، پست بانک و توسعه تالحسنه نزد بانکصورت قرضاین مبلغ به 
ها به اشخاص حقیقی و حقوقی ها و صندوقگذاری شده تا با کارگزاری این بانکگذاری در بخش کشاورزی سپردهاز توسعه سرمایه

تسهیالت پرداخت شود غیردولتی . 
* میلیارد تومان تسهیالت روستایی در قزوین 1۸4هزار شغل با  4ایجاد     

اینخستین بازدید رسانهدر  طرح صنعتی،  1۰ها از رسانهکه توسط معاونت توسعه روستایی و امور مناطق کشور برپا شد نمایندگان  
گردشگری، کشاورزی و تولیدی ایجاد شده با این تسهیالت در روستاهای استان قزوین بازدید کردند و در جریان نحوه انتخاب 

ها قرار گرفتند ها، تخصیص اعتبار و پیشرفت پروژهطرح . 
ها شامل صنایع تبدیلی، استان البرز بازدید کردند. این طرحهای ایجاد شده در ها از طرحدر دومین مرحله بازدید، نمایندگان رسانه

 .تکمیلی، تولیدی و صنایع دستی و گردشگری بوده است
* میلیارد تومان تسهیالت روستایی 132در البرز با  هزار شغل 3ایجاد    

میلیارد تومان بود  157توسعه ملی  به گفته غفور قاسم پور مدیرکل امور روستایی استانداری البرز، سهم این استان از منابع صندوق
 3میلیارد تومان پرداخت شده است و از محل این تسهیالت در مجموع تاکنون  132میلیارد تومان تخصیص یافته و  139که تاکنون 

هزار نفر بوده است 5هزار شغل ایجاد شده است که مجموع بیکاری در استان  . 
ماه  ۸درصد دارند طی  6بانک که نرخ سود تسهیالت  4به شدت انتقاد کرد و گفت: از  های پارسیان و سیناوی از نحوه تعامل بانک

سال طول کشید تسهیالت را جذب کنیم  2درصد دارند  ۸بانک که نرخ سود تسهیالت  2توانستیم تمام اعتبار را جذب کنیم اما از این 
برابر طرح فرستادیم و هم مالکان و هم  4تایید بفرستیم،  برابر اعتبار، طرح برای 1.5و در حالی که طبق مقررات باید معادل 

اندفرستایی کردهاستانداری را درگیر پروسه طاقت . 
در تخصیص اعتبار دانست و گفت موجود وی نبود شعبه مستقل سرپرستی بانک را از دیگر مشکالت قرار است با وعده آقای امید  :

سال آینده با تاسیس شعب سرپرستی مستقل در البرز مرتفع شود ماهدر معاونت روستایی این موضوع در فروردین . 
کند نفر کاهش پیدا می 7۰۰وی روند مهاجرت به روستاها را از نوع ویالنشینی دانست و توضیح داد: جمعیت روستایی ساالنه حدود 

ان از مطلوب نبودن نوع مهاجرت به درصد کاهش یافته است که این آمار نش 7درصد به  25و طبق آمار تولید ناخالص روستایی از 
سازی زندگی شهری در روستا هستند و این ها حتی در بازگشت به روستا خواستار پیادهروستاها دارد؛ به این معنی که شهرنشین

 .موضوع به معنی حقیقی بازگشت به روستا نیست
 طالقان منطقه ویژه گردشگری که امکان ساخت وساز ندارد*

مشکالت طالقان در زمینه استفاده از تسهیالت های ایجاد شده، جواد صادقلو فرماندار طالقان به ران از طرحدر بازدید خبرنگا
میلیارد تومان تسهیالت این منبع را در بخش  7ایم وانستهاشاره کرد و گفت: علیرغم تمامی مشکالت ت اشتغالزایی صندوق توسعه ملی

 .اشتغالزایی جذب کنیم
وی ادامه داد: به دلیل وجود سد در طالقان مصوبه شورای عالی امنیت ملی هر گونه ساخت و ساز خارج از بافت روستا و شهر در 

ای متعددی به نفع مردم بوده اما در بند ساخت و ساز این منطقه را برای حفظ سالمت آب سد ممنوع کرده است. این مصوبه در بنده
 9۰درصد جزو منابع خصوصی است و  ۸های منطقه جزو منابع ملی و تنها درصد زمین 92ساز شده است. همچنان که مشکل

 .درصد از منابع خصوصی نیز در حریم رودخانه واقع شده و غیرقابل استفاده است
گفت صادقلو هزار نفر جمعیت دارد که البته در طول تابستان به صد هزار نفر خدمت  14فر و روستاهای آن هزار ن 3شهر طالقان  :

کنیم و مشکالتی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایجاد کرده باعث شده نتوانیم برای جوانان و کارجویان در این منطقه رسانی می
 .به تعداد کافی اشتغال ایجاد کنیم

کندرغبت میی مددجویان کمیته امداد را به اشتغال بینگرانی از قطع مستمر *  
کندفرنگی است در ساوجبالغ است که محصوالت باکیفیتی را تولید میها، گلخانه پرورش توتیکی از این طرح . 

پرورش و های مهندسی کشاورزی و عمران که پیش از این در رشته عمران پیمانکار بوده و دستی در آموخته رشتهوحید کیان دانش
صادرات گل به امارات و پرورش ماهی داشته و اکنون برای زندگی بین ایران و آمریکا در رفت و آمد است، تصمیم به تمرکز بر 

فرنگی در زادگاه خود گرفته استگلخانه پرورش توت های کشاورزی و توسعهفعالیت . 
شغل جدید برای اهالی ساوجبالغ ایجاد کرده است 25ی میلیارد تومان وام از محل اعتبارات توسعه روستای 1.7وی با اخذ  . 

کار قانون برای به هایی کهگوید: با مشوقکیان بر جذب نیروهای معرفی شده از کمیته امداد در واحد کشاورزی خود تاکید دارد و می
نیرویی که از  4دگی دارند اما برای مثال از ها برای استفاده از این پتانسیل آماگیری افراد تحت پوشش کمیته امداد ایجاد کرده، کارگاه

کمیته امداد معرفی شدند تنها یک نفر در کار باقی ماند، زیرا علیرغم تعهد کمیته امداد مبنی بر قطع نشدن مستمری در صورت شاغل 
 .شدن آنها از نگرانی قطع شدن مستمری دیگر سرکار نیامدند

* ر گاوهای شیر بز نسبت به شیتولید بر پایه مزیت  
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کند و بز سوئیسی سانن که رضا هاشمی اصل که در صنعت هوانوردی مشغول است اکنون حرفه جدیدی در پرورش بز را دنبال می
دهداز فرانسه به کشورهای زیادی صادر می شود را پرورش می . 

ایای متعددی که نسبت به شیر گاو دهد: شیر بز عالوه بر مزوی درباره علت پرورش بز و علت انتخاب نژاد سانن از بز، توضیح می
دارد، دارای اثر درمانی است؛ از جمله اینکه به دلیل الکتوز کمتر برای افرادی که رفلکس معده یا حساسیت به قند موجود در شیر 

بل استفاده های باردار بلکه برای کودکان یک روزه قاترین شیر به شیر انسان است و نه تنها برای خانمدارند مناسب است؛ نزدیک
کند و مناسب افراد شود بلکه به درمان آلرژی کمک میاست؛ به عنوان یک عامل متابولیک و ضد التهاب نه تنها باعث آلرژی نمی

خونی مبتال به آسم است؛ همچنین این شیر برای جذب در بدن نیاز به آهن ندارد و با جلوگیری از تداخل کلسیم و آهن باعث درمان کم
شودمی .  

های پرورش این دام دانست و گفت: در حال حاضر به دلیل جدید بودن بین ی افزایش هزینه واردات غالت را سبب افزایش هزینهو
های تمام شده این های اخیر بر هزینهها و محدودیترسد و گرانیمردم، این محصول با قیمتی کمتر از قیمت واقعی به فروش می

 .محصول افزوده است
کندیه صادرات محصوالت خود را کویت و کانادا معرفی میوی مقصد اول .  

  سرشلوغی خط تولید تا آخرین روز سال*
که  یک کارخانه تولید محصوالت روشنایی از جمله المپ کم مصرف، پنل چراغ، ریسه و پروژکتور در اتوبان کرج قزوین

میلیارد تومان  2.5وکار خود مبلغ کند، برای توسعه کسبمیهاست در بازار محصوالت روشنایی محصوالت مطرحی را عرضه سال
نفر ایجاد شغل کرده است 12تسهیالت دریافت کرده و از این طریق برای  . 

سال سابقه فعالیت، مدیریت کارخانه را برعهده دارد، از طوالنی شدن فرآیندها گالیه  23فر مهندس الکترونیک که با الدن سبحان
 .دارد

نهایی شد که تسهیالت پرداخت شود اما پرداخت طول کشید و نتوانستیم به موقع مواد اولیه را تهیه کنیم؛ در نتیجه اکنون گوید: وی می
روز تا پایان مهلت تحویل محصوالت فرصت باقی مانده برخی مواد اولیه هنوز در کانتینرها در حال حمل  3که آخر سال است و تنها 

شدت نهایی شد کاش پرداخت تسریع میبه کارخانه هستند؛ وقتی پرداخ . 
* کندالمنفعه را تامین میعام صنعتی که عالوه بر درآمدزایی برای صاحبان، هزینه فعالیت واحد وری درافزایش بهره  

ی هافعالیت خود را آغاز کرده است اکنون برای توسعه فعالیت 52یک واحد تولیدی در روستای خسروآباد در نظرآباد که از سال 
شغل قبلی خود اضافه  11۰شغل جدید در کنار  15راس گاو ماده  15۰میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده و با خرید  2.5خود 

 .کرده است
خانه از های یک یتیمهزینه گوید: تمامیمحمد صفایی قائم مقام مدیرعامل این واحد صنعتی، کشاورزی، گاوداری و دامپروری می

شودواحد تامین میمحل درآمدهای این  . 
شود؛ برای های صنعتی به روش بهینه انجام میها از کاشت تا تعمیر دستگاهبه گفته صفایی، در این مجتمع تولیدی، تمامی فعالیت

سال گذشته بوده  49ای سال گذشته در حالی که میانگین بارش باران در کمترین حد در مثال با کمک استفاده از روش آبیاری قطره
برابر شده است 2ا میزان محصول برداشت شده ام . 

* زایی انداشتغال نبود امکانات اولیه و امنیت در مناطقی که مشمول تسهیالت روستایی  
میلیارد از  1.5اند و در ادامه یک زن و شوهر در دهکده طالقانی در ساوجبالغ کارگاه فرش بافی را با سرمایه خانوادگی احداث کرده

شغل به صورت غیرمستقیم ایجاد شده  35شغل به صورت مستقیم و  4۰اند که از طریق وسعه ملی تسهیالت گرفتهمنابع صندوق ت
 .است

ای در این کارگاه در بافت انواع فرش سفارشی و صادراتی فعالیت دارد و برای مثال فرشی از ریسه طال و نقره به سفارش موزه
ین تولید فرش ارگانیک برای صادرات به ترکیه از دیگر تولیدات این کارگاه استژاپن در حال بافت در این کارگاه است؛ همچن . 

گوید: گفتند در منطقه روستایی پور مدیر این کارگاه از نبود امکانات اولیه در محل احداث این کارگاه گالیه دارد و میجیالهه حا
این منطقه حتی آب وجود ندارد؛ همچنین نبود امنیت از دیگر مشکالت این اشتغال ایجاد کنید تا بتوانید از تسهیالت استفاده کنید اما در 

بنیان پزشکی است مورد سرقت قرار گرفته است و منطقه است که اخیرا کارگاهی در همسایگی که مربوط به تولید تجهیزات دانش
 .محل برای نگهبان کارگاه نیز امن نیست

* دولتی پس از گرانی هایگالیه تولیدکننده از ضررده شدن مناقصه  
اندازی یک تولیدی لباس در روستای طاووسیه ساوجبالغ تسهیالت میلیارد تومان از این محل برای راه 2سال پیش مبلغ  2یک خانم 

نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده  15۰گرفته، اما اکنون از شرایط بسیار ناراضی است. به واسطه این کارگاه برای 
 .است
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هزار تومان شده و  4۸هزار تومانی  1۸گوید: نخ می کند،وی که با برنده شدن در مناقصه، برای نیروهای نظامی لباس تولید می
هزار  16ایم؛ زیرا قرارداد مناقصه قبل از گرانی منعقد شده و در حالی که هر لباس میلیارد تومان ضرر کرده 1.5امسال تاکنون 

فروشیمهزار تومان می ۸ود اما آن را شتومان برایمان تمام می . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – 2۶/12/1397تاریخ : 

کار قرار گرفت تولید جلبک در دستور  
 .پور کاظمی گفت: طرح پایلوت تولید جلبک و محصوالت جانبی آن از سال آینده به طور جدی آغاز شود

یقات رئیس موسسه تحق به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد پورکاظمی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
ای که در ستاد زیست فناوری برگزار شد، قرار است طرح پایلوت تولید جلبک و علوم شیالتی کشور اظهار کرد: طبق جلسه

 .محصوالت جانبی آن از سال آینده به طور جدی آغاز شود
کم ها در نظر است، دستطرح پایلوت جهت الگوسازی اجرا خواهد شد، افزود: هر کدام از این طرح 2وی با اشاره به اینکه حداقل 

تن جلبک در مرحله نخست از این طریق برداشت کرد 1۰۰توان می  در سطح یک هکتار اجرا شود که در مجموع . 
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های جانبی از آن در دستور کار موسسه تحقیقات علوم شیالتی و استحصال فرآورده تولید جلبک به گفته پورکاظمی، مدت هاست که
های خروجی مزارع پرورش میگو و یا از طریق کشت در مناطق مناسب و عاری ورت کشت در کانالکشور قرار گرفته که به ص

توان آن را انجام داداز آلودگی دریایی می . 
کیلوگرم 1۰ضرورت توسعه تولید غذای زنده آبزیان در داخل/ سرانه مصرف ماهی در ایران  :بیشتر بخوانید  

ان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تولید انبوه و تجاری جلبک است که با تالش محققان های سازموی ادامه داد: یکی از اولویت
درصد  2۰علوم شیالتی و دیگر موسسات تابعه سازمان، این امر امکان پذیر خواهد بود. زیرا این محصول دریایی، حداقل حاوی 

ها باشد. به همین منظور به زودی، طرح جامع تولید ی کنجالهتواند به عنوان مکمل غذایی، جایگزین مطلوبی براپروتئین است و می
شود، تدوین و به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انبوه ماکرو جلبک که با حمایت دولت توسط بخش خصوصی اجرا می

 .ارائه خواهد شد
های روغنی به چند میلیون تن ذرت و انواع دانه های رسمی، ساالنهرئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، ادامه داد: طبق آمار

های غذایی دام در کند. بر این اساس، تولید بخشی از نیاز مکملهای داخلی کسر میشود که ارز فراوانی را از سرمایهکشور وارد می
شور جلوگیری کند و هم تاسیس ها فراورده دیگر از جلبک، هم قادر است از خروج مقدار قابل توجهی ارز از کداخل و حتی تولید ده

خطوط فراوری و تولید محصوالت جانبی کمک بزرگی به اشتغالزایی خواهد بود؛ دستیابی به این هدف، یعنی پاسداری از فرمایشات 
های داخلیمقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و توجه به سرمایه . 

های مایع، لوازم آرایشی و بهداشتی، آلژینات صوالت دیگری مانند آگار، کودوی معتقد است به غیر از تولید مکمل و کنسانتره، مح
های کاری موسسه تحقیقات علوم شیالتی سدیم و موارد دیگر قابل استحصال از جلبک است که به ترتیب اولویت، در راس برنامه

 .قرار خواهد گرفت
گری که طبق هماهنگی با ستاد زیست فناوری برای برنامه کاری پورکاظمی، در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: اولویت دی 

در کشور مشخص شد، فراوری آبزیان و استفاده از ضایعات انواع ماهی و ایجاد ارزش افزوده از آنهاست. البته هم اکنون  9۸سال 
ای برای استفاده حداکثر از پشتوانه تواندسرمایه گذارانی هستند که کارخانجات فراوری متعدد احداث کرده اند و پژوهش محققان می
رود، باشدپسماند و ضایعات صنایع فراوری که محصوالت ارزشمندی در آن نهفته است و هدر می . 

هایی های غیرمتعارف و به عبارتی شورورزی، از دیگر اولویترئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، گفت: استفاده از آب
توان در پرورش شود. مصداق بارز آن را میی کالن وزارت جهاد کشاورزی به طور جدی دنبال میهااست که در راستای سیاست

های کاربردی توسط محققان علوم شیالتی دیدهای شور و اجرای پایلوت و پروژهماهی، میگو و آرتمیا در آب . 
رکن توسعه و دستیابی به اهداف  3بارات، ها و اعتپورکاظمی در پایان با اشاره به اینکه نیروی انسانی متخصص، زیرساخت 

های پرورشی میگو، تولید شود، تصریح کرد: حضور موثر برای توسعه پایدار پرورش ماهی در قفس، تنوع در گونهموسسه تلقی می
گزینی انواع ژاد و بهای و آکواپونیک، اصالح ندر شرایط گلخانه تولید تیالپیا های مربوط به فناوریانواع کیت و واکسن، ادامه فعالیت

هایی است که عالوه بر موارد گفته شده توسط ماهی و میگو و پایش ذخایر آبزیان جهت مدیریت فصل صید، از مهمترین فعالیت

شودها و مراکز تابعه موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور پیگیری میپژوهشکده . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 رکباتم
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 نهاده
 ایرنا  – 2۶/12/1397تاریخ :

میلیون تن انواع کودهای شیمیایی کشاورزی تامین شد۲.5  
میلیون تن انواع کودهای  2.5مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از  -ایرنا -تهران

جهادکشاورزی تامین و ذخیره سازی شده استدرصد برنامه تکلیفی وزارت  1۰۰شیمیایی معادل  . 
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی افزود: برای تامین انواع کودهای کشاورزی در سال 

از منابع داخلی و خارجی استفاده شده است 97 . 
لیفی این کشور مشتمل بر کودهای، فسفاته و پتاسه افزایش وی گفت: امسال برای سومین سال متوالی کودهای کشاورزی برنامه تک

درصد رشد قیمت ثبت کرد 9قیمت نداشته اند و کود اوره فقط  . 
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انواع کودهای کشاورزی برای کشت زراعی آتی تامین است و هیچ دغدغه ای در حوزه تامین کود از منابع  :رسولی اظهار داشت

 .داخلی و خارجی نداریم
تداوم سیاست های حمایتی وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با قیمت فروش کودهای کشاورزی اضافه کرد: در سال وی با اشاره به 

با توجه به بارندگی های مناسب و متعاقب آن افزایش تقاضای کشاورزان  9۰زراعی جاری نسبت به میانگین مصرف کود در دهه 
درصدی مصرف بوده ایم 3۰شاهد افزایش  .  

هزارتنی انواع کودهای کشاورزی در انبارهای  321ره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به ذخیره استراتژیک عضو هیات مدی
شرکت در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت مناسب تامین کود از منابع داخلی و خارجی حفظ این ذخیره 

 .استراتژیک خط قرمز این شرکت است
داتکایی در تامین و مصرف کودهای کشاورزی اظهار داشتوی با تاکید بر توجه به خو درصد تامین کودهای کشاورزی این  81 : 

درصد تامین از منابع داخلی بیش ترین رقم را دارد 1۰۰شرکت از منابع داخلی صورت می گیرد که در این میان کود اوره با  . 
اوره به استان ها تحویل شده است، در حالی که در مدت مشابه  میلیون تن کود 1.6وی تصریح کرد: تا اواخر اسفندماه، نزدیک به 

  .میلیون تن بود 1.2سال گذشته این میزان در حدود 
هزارتن تن بوده است،  214رسولی با بیان این که مجموع کل کود اوره تحویلی به استان ها تا پایان سال قبل یک میلیون و 

هزار تن  4۰۰وازده ماه سال جاری از کل مقدار کود اوره تحویلی در سال گذشته خاطرنشان کرد: میزان کود اوره تحویلی در د
نیز با جدیت در حال انجام است 9۸بیشتر پیش بینی می شود و فرآیند تامین و تدارک کودهای کشاورزی برای ابتدای سال  .  

درصد  3۰ه سال قبل و میانگین بلند مدت بیش از میزان تحویل کود اوره به استان ها نسبت ب 97رسولی پیش بینی کرد تا پایان سال 
 .افزایش یابد

به یمن بارندگی های سال جاری از تقاضای بیش تر برای کود توسط کشاورزان استقبال می کنیم ولی از همکاران  :وی ادامه داد

کند استانی در سازمان های جهادکشاورزی تقاضا داریم که بر مصرف و فروش کود نظارت الزم را اعمال . 
در مصرف کودهای کشاورزی در کشور در سال زراعی جاری شکسته شود 9۰وی پیش بینی کرد رکورد دهه  . 

درصد کود وارداتی مورد نیاز کشور تامین و همه 1۰۰ها، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود: با وجود تحریم
هزار تن  32۰های مورد نیاز کامال در بنادر کشور تخلیه شده و حتی های خارجی منعقد و محمولهها طبق برنامه با طرفقرارداد

  .انواع کودهای کشاورزی ذخیره استراتژیک تامین شده است
ها را بدون تاخیر و به موقع وارد کردیمرسولی گفت: ما همه محموله . 

ن روبروست، تصریح کرد: امسال اتفاقات مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، با اشاره به چالش هایی که امسال کشور با آ
تر کردهای کشاورزی را حساسویژه ای رخ داد که تامین نهاده  .  

المللی از جمله عوامل بازدارنده ای بودند که مبادالت تجاری و جهانی ما را تحت تاثیر قرار های بینها و چالش وی افزود: تحریم 
وانست بر همه مشکالت و چالش ها فائق آمده و حتی بهتر از سال های گذشته به دادند، اما شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ت

 .وظایفش عمل کند
تمامی محموله ها از منابع معتبر که دارای کیفیت  :وی درباره شبهه هایی که در کیفیت کودهای وارداتی از چین وارد می شود، گفت

خریداری می شوند، ضمن اینکه چین یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و  و استانداردهای بسیار باالی بین المللی هستند، تهیه و
 .همچنین صادرکنندگان کودهای شیمیایی در جهان است

کارگزار است، توانست با همت و  500رسولی تصریح کرد: این شرکت با استفاده از شبکه بزرگ توزیع خود که شامل سه هزار و 

داخلی به ویژه در نیمه دوم سال جاری به خوبی نیاز داخلی را پوشش داده و پاسخ گوی همراهی دلسوزانه شرکت های پتروشیمی 
 .تقاضای کشاورزان باشد

 
توزیع می شود 9۸هزارتن کود اوره در فروردین  220 **  

 اند و ماههمیلیون تن کود اوره در اختیار ما قرار داد 1.6های پتروشیمی درحدود ، شرکت 97ماه سال  12رسولی ادامه داد: طی 
هزار تن کود اوره را برای مناطق مختلف کشور در دست داریم 22۰هم برنامه حمل  9۸فروردین  .  

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین به چالش هایی که تابستان امسال شرکت های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره در 
ها بر سر قیمت فروش کود اوره چالش داشتیم، روزی که با پتروشیمی 4۰زمان  کشور ایجاد کردند، اشاره و اظهار کرد: بجز مدت

توسط شرکت های پتروشیمی داخلی به شرکت خدمات  (سرانجام به یک توافق دوطرفه منجر شد و میزان تحویل کود ازته )اوره

سابقه بوده استحمایتی کشاورزی در نیمه دوم سال جاری بسیار قابل توجه و بی  . 
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 مصرف کود در ایران نصف میانگین جهانی است **
رسولی مصرف کود در بخش کشاورزی را برای تغذیه گیاه بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: با وجود ادعاهای موجود مصرف کود 

های پیشرفته استهای کشاورزی ایران نصف میانگین جهانی و یک سوم کشوردر عرصه . 
واع کود در بخش کشاورزی باید به سمت استانداردها حرکت کند، افزودوی با بیان اینکه ترکیب مصرف ان درصد  ۸۰در گذشته  : 

درصد پتاس بود که خوشبختانه با اقدامات ترویجی و آموزشی در سال های  5درصد فسفات و  15هایی که مصرف می شد ازت، کود
درصد تبدیل کردیم 1۰و  2۰ ، 7۰اخیر این تناسب را به استانداردها نزدیک و به ترتیب به میزان  .  

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، توسعه کشاورزی بدون مصرف کود را یک فرض محال دانست و تصریح کرد: چنین 
اظهار نظرهایی غیر علمی و پایه و اساس فنی ندارد زیرا تولید پایدار، افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی و مقابله با تنش های 

ن استفاده از کودهای کشاورزی که دارای عناصر مورد نیاز خاک و گیاه باشند، امکانپذیر نیستمحیطی، بدو . 
های شیمیایی گفت: با اجرای آیین نامه ثبت مواد کودی، شرایط خوبی در این حوزه اتفاق افتاده رسولی همچنین درباره تقلبی بودن کود

شماره ثبت مواد کودی و سایر عالئم ممیزه برای تشخیص کودهای کیفی توجه است و پیشنهاد می شود کشاورزان در هنگام خرید به 
  .کرده و نیازهای خود را از مراکز مجاز تهیه کنند

پرونده 30به گفته وی، تخلف در هر صنف و گروهی ممکن است و در سال جاری با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی بیش از 

یم و این متخلفان که به طور عمده مرتکب گرانفروشی و یا فروش خارج از شبکه شده بودند، قضایی برای متخلفین در این حوزه داشت
 .به دادگاه معرفی شدند

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، بر حمایت دولت از تامین کودهای کشاورزی با کیفیت تاکید و تصریح کرد: تامین و 
مناسب یکی از دغدغه های اصلی دولت در بخش کشاورزی و وظیفه ای است تدارک کودهای کشاورزی مرغوب، مکفی، با قیمت 

 .که تصمیم سازان نسبت به آن حساسند
ناگفته نماند که قیمت کودهای کشاورزی خارجی نیز همچون قیمت خرید کود از تولیدکنندگان داخلی با افزایش  :رسولی ادامه داد

کشاورزی این افزایش قیمت ها را در کودهای یارانه ای لحاظ نکرده استقیمتهای جهانی مواجه بوده اما وزارت جهاد  . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نهاده 
 خبرگزاری فارس  – 27/12/1397تاریخ :

 

تومان بین دامداران و مرغداران  ۲6۰۰هزار تن کنجاله سویا به قیمت کیلویی  ۱۰۰توزیع   
تومان در انبار  2۶۰۰هزار تن کنجاله سویا از قرار هر کیلوگرم  1۰۰مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: از امروز 

شودها تحویل مرغداران و دامداران میاستان .  
پشتیبانی امور دام کشور اعالم کرد: باتوجه به  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید ورناصری مدیرعامل شرکت

هزار تن کنجاله  1۰۰گذار، مرغ اجداد و دامداران، طبق هماهنگی انجام شده از امروز نیاز تولید کنندگان مرغ گوشتی، مرغ تخم
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ها بین در انبار استان تومان برای تحویل 26۰۰سویا با تحویل از محل انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام و از قرار هر کیلوگرم 
شودتولید کنندگان توزیع می . 

ها مراجعه کرده و بر اساس های جهاد کشاورزی استانتوانند به سازمانبه گفته ورناصری همه تولیدکنندگان مرغدار و دامدار می
ت به دریافت حواله سهمیه کنجاله های خود نسبگذار یا مرغ گوشتی و یا مرغ اجداد و بر مبنای تعداد دامریزی مرغ تخمآمار جوجه

 .سویا اقدام کنند
ها حضور دارند و هیچ کدام مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تاکید کرد: همه همکاران ما در ادارات کل پشتیبانی امور دام استان

اله و تحویل کاال از انبار در تمام ها و انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام تعطیل نخواهد بود و نسبت به فروش کنجاله، حواز سیستم
 .ایام تعطیالت اقدام خواهد شد

توزیع کنجاله با هدف تامین نیاز تولیدکنندگان و اصالح قیمت خوراک دام و طیور در بازار انجام خواهد شد ورناصری تاکید کرد: . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوغان
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