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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۶تاریخ: 

 میلیون دالر برای طرح آبیاری نوین اختصاص یافت/بررسی طرح جدا سازی آب شرب از آب مصرفی 300

 .نوین در بخش کشاورزی خبر دادمیلیون دالر برای طرح آبیاری  300نماینده مجلس از تخصیص 

صنعت،تجارت و نظر افضلی عضوکمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار 

درباره افزایش احتمالی قیمت آب برای مشترکان پرمصرف ،اظهار کرد:افزایش ،رنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خب کشاورزی

قیمت آب ضمن ارتقا ارزش آن در جامعه می تواند زمینه ساز اصالح شیوه مصرف آب نیز باشد.برای مقابله با مشترکان پر مصرف 

 .دست یابند مصرف درست آبآب آن ها را جریمه می کنیم تا به 

ترین هدررفت آب را در بخش کشاورزی دانست و گفت:کشاورزان با آکاهی از میزان هدر رفت آب در بخش فعالیتی تصمیم وی بیش

 .به اصالح روش آبیاری گرفته اند،بطوریکه بعد از مطرح کردن روش آبیاری نوین با استقبال آن ها رو به رو شده ایم

طرح آبیاری میلیون دالر برای اجرای  300اسالمی ادامه داد: مبلغ  عضوکمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی مجلس شورای

 .اختصاص یافته است ،اما به دلیل کمبود بودجه بسیاری از کشاورزان در نوبت قرار گرفته اند بخش کشاورزیدر  نوین

 .دآبیاری نوین قراربگیرن افضلی تاکید کرد:تمام تالش خود را انجام می دهیم تا تمام زمین های کشاورزی کشور تحت پوشش طرح

 غفلت از انرژی های تجدید پذیر/کاهش یک سومی ذخایر آبی

وی بر لزوم استفاده صحیح از منابع طبیعی خدادی اشاره کرد و گفت:تبدیل انرژی خوشیدی موجود در مناطق کویری به برق 

 .مدتهاست مطرح شده اما هنوز جامه عمل به خود نگرفته است

 .آلوده شدن آب های سطحی بیان کرد:با تصفیه آب های آلوده می توان به استفاده مجدد از آنها رسیدافضلی درباره 

وی در تشریح وضعیت ذخایرآبی کشور از کاهش یک سومی این منابع خبر داد و ابراز کرد: باید برای ایجاد تعادل بین سدها و 

تی باید میزان برداشت به اندازه ذخایر آبی باشد، چرا که تعادل منفی ذخایر زیر زمینی برنامه ریزی و مدیریت صورت بگیرد.بعبار

 .،فرو چاله وفرو نشست را به دنبال دارد

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت:در برنامه ششم توسعه تمهیدات و قوانین الزم گنجانده 

 . اهیم کردشده است حتی اگر الزم باشد قانون را اصالح خو

 آب شرب از آب مصرفی جدا می شود

طرح جدا سازی آب شرب از آب  معتقدم:گفت آب مدیریت و کردن مصرف درست درزمینه مردم آموزش بر تاکید با افضلی

 .باید اجرایی شود و این موضوع در دست مطالعه و بررسی است مصرفی

https://www.yjc.ir/fa/news/6634222/300 
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 آب
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۷تاریخ: 

 اجرای الیحه الگوی کشت مرهمی بر کمبود منابع آبی

 .اسکندری گفت: اجرای الیحه الگوی کشت در مناطق مختلف امری مهم در افزایش بهره وری و بحران کنونی آب به شمار می رود

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی اسکندری وزیر اسبق کشاورزی در گفت و گو با خبرنگارمحمد رضا 

تنها با اجرای الیحه الگوی کشت میسر خواهد بود، اظهار کرد: الیحه  بهره وری در مصرف آببا اشاره به اینکه افزایش  ،جوان

 و در مناطق  شود قانون کشت الگوی باید حالیکه در است نیافته راه مجلس به و مانده دولت در  کنون تا 88 سال از  الگوی کشت

هزار هکتار  45وی با اشاره به اینکه باید .مختلف براساس استعدادیابی کشت های مختلف ، سیستم های آبیاری قطره ای پیاده شود

هزار هکتار  45از فضای باز به  اراضی سبزی و صیفی هکتار هزار 440 انتقال: افزود شود، ایجاد  گلخانه برای مدیریت آب کشور

 .شود می جویی صرفه آب مکعب متر میلیارد 7 حدود  فضای گلخانه یک ضرورت به شمار می رود چرا که در صورت تحقق این امر

هزار متر مکعب در مصرف آب  8اسکندری افزود: اگر کشت گندم با آبیاری قطره ای جایگزین غرقابی و سنتی شود، حداقل حدود 

میلیارد متر مکعب از هدر رفت آب  15 فضای گلخانه صرفه جویی می شود که با احتساب انتقال کشت سبزی و صیفی به

 .کل بحران آب کشور مرتفع خواهد شدجلوگیری خواهد شد که در این صورت مش

 بیشتر بخوانید: اجرای الگوی کشت، حلقه مفقوده بخش کشاورزی

و نیرو برنامه ای برای احداث آبیاری های نوین و  وزارت جهاد کشاورزیاین مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا مسئوالن 

رنامه ریزی کنند و همواره استوار بر عهد خود باقی بمانند و به کشاورزان دارند، بیان کرد: مسئوالن دولتی باید ب احداث گلخانه ها

بگویند که چگونه از آب مصرف بهینه داشته باشند چرا که عدم کشت محصوالت آب بر در برخی استان ها که با مشکل بحران آب 

 .روبرو هستند،جوابگو نخواهد بود

 رفژ های آب به نیازی شود، مدیریت درستی به کشور در موجود کنونی آب رفمص  وی در پایان تصریح کرد: به اعتقاد بنده اگر

 .دهیم افزایش را وری بهره و مدیریت باید آب کنونی مشکل رفع برای تنها و داشت نخواهیم

https://www.yjc.ir/fa/news/6629373/%D8%A7%D8%AC%D8%B 
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 آب
 ایرانا

 میلیون مترمکعب آب در رفسنجان و انار فاجعه است 600برداشت 

میلیون مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی  600مدیر پژوهشکده پسته ایران گفت: ساالنه  -ایرنا  -کرمان 

رویه با توجه به شرایط موجود خشکسالی فاجعه شهرستان های رفسنجان و انار برداشت می شود که این برداشت بی 

 .است

به گزارش ایرنا ،علی اسماعیل پور شامگاه چهارشنبه در نشست با نمایندگان رسانه های رفسنجان ، افزود: در این دو شهرستان باید 

  .برداشت می شودمیلیون متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی برداشت شود این در حالی است که دو برابر  300ساالنه 

وی با اشاره به وجود بیش از یکهزار حلقه چاه کشاورزی در این دو شهرستان ،گفت : برداشت بی رویه از این منابع موجب کاهش 

کیفیت و کمیت آب شده و همین امر یکی از دالیل بروز خشکسالی در این مناطق است که موجبات گرما زدگی و خشکیدگی 

  . ق را رقم زده استمحصول پسته در این مناط

درصد باغات در این دو شهرستان به دلیل شوری  80مدیر پژوهشکده پسته ایران گفت: عمده خشکیدگی باغات پسته در قالب 

  . حاصل از برداشت بی رویه از منابع آبی بوده است

یرات اقلیمی در سال جاری و بروز وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین آفت های مخرب پسته آفت پسیل است، بیان کرد: تغی

  .خسارت گرمازدگی در باغات پسته یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش محصول پسته است

به گفته اسماعیل پور پسته محصولی ارزآور است که تاکنون به صورت فله صادر می شد و برای ایجاد ارزش افزوده محققان 

  .صر پسته می توان محصوالت جانبی تولید و ارزش افزوده ایجاد کرددریافتند که از پوست، گل، میوه و دیگر عنا

نوع سم در این موسسه مورد آزمایش قرار گرفته و مواردی که جوابگو است  70وی در مورد سموم کشاورزی هم بیان کرد: بیش از 

منتشر نکنند و در تهیه نوع و مقدار آن به کشاورزان توصیه می شود ضمن اینکه از آنان می خواهیم به دلخواه سمومی را در باغات 

  .از کارشناسان نظر خواهی کنند

مدیر پژوهشکده پسته ایران ادامه داد: انواع کفشدوزک، بال توری و زنبور ها جزو آفات طبیعی و مفید برای درختان هستند که 

  .ن بروندسمپاشی بی رویه موجب می شود این دشمنان طبیعی که آفت های بد را می خورند از بی

استان کشور پسته کشت می شود ، اظهار داشت :مهمترین عوامل موثر بر ریزش جوانه ها و گل 27وی با بیان اینکه هم اکنون در 

  . محصول امسال را نوسانات دمایی درجه حرارت و تامین نشدن نیاز سرمایی درختان پسته است

 چهار محصول جانبی پسته در رفسنجان تولید می شود **

محصول جانبی پسته  13معاون برنامه ریزی پژوهشکده پسته ایران هم در این نشست گفت: تاکنون توسط محققان پژوهشکده 

  .کشف شده که چهار مورد در مرحله تولید انبوه هستند

درصد مغز  90ی احمد شاکر اردکانی این محصوالت ر ا شامل شیر ، کره ، حلوا و شکالت پسته برشمرد و افزود: کره صبحانه باال

  .پسته دارد و کلسترول این کره مشکالت قلبی و عروقی ایجاد نمی کند و مفید است

وی با اشاره به اینکه برخی محصوالت مانند شکالت پسته از ترکیه وارد ایران می شود که می توان این محصول را در ایران تولید 

ایی رسید تصریح کرد : اینک از زغال پوست پسته هم بستنی زغال در کرد و در داخل عالوه بر ایجاد ارزش افزوده به خود کف

  . شهرک صنعتی رفسنجان تولید می شود

میلیاردریالی ساالنه پژوهشکده برای کارهای 30محمد عبداللهی معاون آموزشی پژوهشکده پسته ایران هم در این نشست اعتبار 
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اغات پسته در رفسنجان را تا این اندازه توسعه دادیم کاری اشتباه بوده و باید تحقیقاتی را ناکافی دانست و افزود: از اینکه سطح ب

  .برگردیم و روی درختان پرثمر کار کنیم

هزار هکتار از آنِ استان کرمان است و  300هزار هکتار باغات پسته بارور و غیر بارور در کشور وجود دارد که حدود  400بیش از 

و به ویژه شهرستان رفسنجان به عنوان مهمترین مناطق پسته کاری ایران و جهان محسوب می توان گفت که استان کرمان می

شوند بطوری که پسته کرمان بیشتر به کشورهای آسیای جنوب شرق مانند چین و هنگ کنگ ، کشورهای اروپای مرکزی ، روسیه 

  .، ترکیه ، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود

درصد پسته کشور را تولید می کند اما بروز خشکسالی و آفت 70ه مسئوالن انجمن پسته ایران استان کرمان حدودهر چند به گفت

هزار هکتار باغ پسته و به عنوان کانون تولید  80گرمازدگی موجب گردیده که براساس پیش بینی متولیان امر رفسنجان با بیش از 

  .پسته از باغات آن محصول برداشت شوداین محصول در کشور تنها حدود چهار هزار تن 

  .کیلومتری شمال غربی کرمان قرار دارند110و  100شهرستانهای رفسنجان و انار به ترتیب در 

http://www.irna.ir/fa/News/83002779 
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 آب
 ایرانا

 مشکل کم آبی امسال افزایش خرید گندم داشته ایمبرغم 

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال از لحاظ نزوالت آسمانی با کاهش چشمگیری روبرو بودیم ولی با  -ایرنا -کرج

بکارگیری توصیه های محققین و آزمودن آنچه که محققین در داخل مزرعه عرضه کردند، امروز شاهد نتایج خوبی 

 .افزایش خرید گندم نسبت به سال گذشته روبرو بودیمبوده و با 

به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز سه شنبه در آیین رونمایی از بذور ارقام زراعی و باغی که در سالن اجتماعات موسسه تحقیقات اصالح و 

هزار تن افزایش خرید گندم روبرو بوده  300 تهیه نهال و بذر کشور مستقر در کرج برگزار شد، افزود: در سال جاری نسبت به سال گذشته با

  .ایم و هنوز خرید گندم ادامه دارد

  .حجتی افزود: یکی از نتایج تحقیقات کاربردی را می توان معرفی ارقام جدید بذور دانست که در شرایط بحرانی کشورمان را نجات می دهد

ها را تغییر می دادیم که این اقدام صورت گرفته ولی هنوز نیازمند پرداختن  وی اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف بایستی نگاه ها و روش

بیشتر به این موضوع هستیم و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تات و شرکت های دانش بنیان نوپا بایستی تحقیقات کاربردی در این خصوص 

  .داشته باشند

بخورد و با رشد اقتصادی همراه باشد و امیدواریم شاهد روزی باشیم که تالش هایمان  وزیر جهاد کشاورزی گفت: تحقیقات باید با تولید پیوند

  .در این عرصه نتیجه بخش باشد که با توجه به نیروی انسانی آموزش دیده می توانیم موفق شده و در این عرصه سرآمد شویم

رزمینی خشک و کم آب بوده که گرفتار نامالیمات زیست محیطی حجتی در ادامه به وضعیت کشاورزی در کشور اشاره کرد و افزود: کشور ما س

  .زیادی می شود، ولی باید ظرفیت مناسب برای مقابله و وفق دادن خود با این شرایط را داشته باشیم که داریم

دامه داد: آنچه را که خدا در وی با بیان اینکه ظرفیت های زیادی در اختیار ما وجود دارد که به صورت بهره ور از آن استفاده نمی کنیم، ا

اختیار ما قرار داده کمتر می بینیم و کمتر از آن استفاده می کنیم ولی آنچه که حاصل تالش و کوشش محققین است نشان از وجود ظرفیت 

  .است که ما به آن دسترسی داشته ایم و امروز به آن پرداخته و رسیده ایم

ا اندک توجه و تعمق می توانیم از خیلی از ظرفیت ها استفاده کرده و آن ها را بارور کنیم، اظهار داشت: وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ب

ما با عرصه منابع طبیعی، محیط زیست و اقلیمی روبرو هستیم که در کنار تالش هایمان باید تالشی سازگار با محیط زیست داشته باشیم و 

  .را به خدمت بگیریمبرای آن برنامه ریزی کرده و ظرفیت ها 

حجتی بیان داشت: همچنین در خرید محصول کلزا که نسبت به محصوالت دیگر جدید است و کمتر به آن پرداخته ایم و خیلی از سازگاری 

ته ایم هزار تن خرید داش 320های ان را هنوز نمی شناسیم با رشد خوبی در خرید تضمینی روبرو بوده ایم به طوریکه در سال جاری تا کنون 

  .هزار تن بوده است 60هزار تن و سال قبل از آن  170که سال گذشته 

  .وی گفت: این روزها که تنگناهای زیادی از لحاظ ارزی داریم تولید این محصوالت تاثیر زیادی در رفع تنگناهای غذایی دارد

آن زیاد است و ما می توانیم با روش و ابزار نیازهای داخلی را وزیر جهاد کشاورزی افزود: ظرفیت های زیادی در کشور ما وجود دارد و جای کار 

 تامین کرده و تولیداتی سازگار با محیط زیست داشته باشیم بطوریکه در بعضی از استان ها به دلیل کاهش بارش علیرغم اینکه با کمبود سطح

را برداشت کنیم به طوریکه در استانی مثل فارس که یک  زیر کشت روبرو بودیم، ولی با استفاده از تحقیقات محققین توانستیم رقم خوبی

  .هزار تن خرید داشته باشیم 800میلیون و 

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در تولید بذور جدید و مقاوم، اظهار امیدواری کرد که شاهد روزی 

  .ها با هدایت موسسات تحقیقاتی تولید شودباشیم که دانش فنی این بذور توسط این شرکت 

شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی فعالیت می کنند، گفت: این مسیر و طریقی است که  600وی با بیان اینکه اکنون در کشور حدود 
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  .ده کنیمامروز پیش روی ما قرار دارد که با توجه به ظرفیت بزرگی که در داخل کشور وجود دارد می توانیم از آن استفا

  .رقم جدید بذر زراعی و باغی امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی در موسسه تحقیقاتی اصالح و تهیه نهال و بذر رونمایی شد 29

http://www.irna.ir/fa/News/83008195 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۳ : تاریخ

 میلیارد دالر گردش مالی کشاورزی هوشمند در دنیا  10دهد/ ای در بخش کشاورزی جواب نمیمدیریت لحظه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خان محمدی امروز در مراسم رونمایی از همایش ملی کشاورزی هوشمند اظهار 

کارکرد سنتی جوابگوی جمعیت آینده کشور نیست و در همین راستا با دانشگاه صنعتی داشت: امروز دیگر کشاورزی ما به علت 

  .ایم و به این نتیجه رسیدیم که کشاورزی هوشمند را آغاز کنیمشریف و معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی وارد مذاکره شده

ها، کاهش فرسایش خاک و اثرات صول، کاهش هزینهسازی کیفیت محوی به مزایای این نوع کشاروزی اشاره کرد و افزود: بهینه

محیطی، بهبود عملکرد در مدیریت مزرعه، کاهش ریسک و ضایعات در بخش کشاورزی از مزایای شاخص کشاورزی مخرب زیست

باال  رآالت ما سنتی و نیمه مکانیزه هستند، ضایعات بسیاهوشمند است، به عنوان مثال در برداشت محصول و یا کاشت چون ماشین

  .است که باید جلوی آن را گرفت

هکتار از  350مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی به اجرای پایلوت سه طرح هوشمند در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: 

 هزار هکتار در مزارع کرمانشاه به صورت پایلوت تحت 3هکتار از باغات زراعی زنجان و  500مزارع و باغات انگور تاکستان، 

  .ها گسترش دهیمهای کشاورزی هوشمند قرار گرفته است، تا به مرور بتوانیم نتایج آن را در همه بخشطرح

در بخش دیگری از این برنامه بهمن امیری الریجانی مدیرکل ترویج دانش و فناوری کشاورزی مجمع ملی خبرگان گفت: تا سال 

اضافه خواهد شد که این مساله همراه با کاهش ذخایر آبی، افزایش مصرف میلیون نفر به جمعیت جهان  600میلیارد و  2،  2050

های کشاورزی است که سیستم فعلی پاسخگوی آن نیست و ما باید با استفاده از انرژی و کاهش سطح زیر کشت زمین

  .دانش در هکتار را افزایش دهیم IT هایزیرساخت

لیارد دالر گردش مالی صنعت کشاورزی هوشمند در دنیا بوده است که این می 10،  2016امیری الریجانی تصریح کرد: در سال 

  .میلیارد دالر خواهد رسید 40به  2026رقم تا سال 

ای اجتناب کنیم و اینکه میلیاردها تومان ای باشد که داده محور بوده و از مدیریت لحظهوی تاکید کرد: بحث کشاورزی باید به گونه

  .کشاورزی خسارت بدهد، ناشی از ناکارآمدی مدیریت ما استصنعت بیمه باید به بخش 

https://www.farsnews.com/news/13970523000716/%D8%B 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۷ : تاریخ

 شود احتمال کاهش تعرفه واردات روغن خام /قیمت شکر تولید داخل بررسی می

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، ستاد تنظیم بازار در نشست اخیر خود با توجه به لزوم تامین حداکثری نیاز بازار روغن نباتی، 

 .اتژیک تامین شودتاکید کرد، مواد اولیه مورد نیاز برای عرضه حداکثری، از محل ذخایر استر

بر این اساس، در راستای کاهش هزینه تولیدکنندگان تصمیماتی به منظور تامین مواد اولیه بسته بندی روغن اعم از ورق مورد 

 .اتخاذ شد pet مصرف در بسته بندی

 .تومانی وارد شود 4200این گزارش حاکی است، مقرر شد واردات ورق مصرف در بسته بندی به منظور کاهش هزینه تولید با ارز 

ای، سناریوی کاهش تعرفه واردات انواع روغن خام در این نشست اعضای کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر کردند کمیته

های تبعی تولید را با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی تدوین کنند. این سناریو الزم است به شکلی برای پوشش هزینه

 .داخلی و واردات دانه سویا بر روغن خام سویا ارجحیت داشته باشدتدوین شود که مزیت تولید دانه 

همچنین در راستای پوشش هزینه محاسباتی سازمان حمایت برای نرخ روغن خانوار، مقرر شد، گزارشی در راستای تامین ضرر و 

 .زیان مربوطه تدوین و به ریاست رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شود

 .این جلسه وضعیت تولید و بازار شکر نیز مورد بررسی قرار گرفت در ادامه

اعضای شورا با اشاره به افزایش ضریب خودکفایی در تولید شکر و کاهش وابستگی به واردات این کاال مقرر کردند، در 

کفایی و های تولید شکر، قیمت شکر تولیدی در سال جاری با توجه به حمایت از خودراستای حمایت از کارخانه

 .همچنین لحاظ شدن حقوق مصرف کننده بررسی شود

 .شود با تصمیم اتخاذ شده افزایش عرضه شکر به رقابتی شدن بازار منجر شودبینی میپیش

https://www.farsnews.com/news/13970527000633/%D8%A7%D8%AD%D8 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۶ : تاریخ

 تعیین تکلیف شد  96هزار پرونده معوق در سال  400طرح جدید برای بدهکاران بانکی باالی صد میلیون تومان/ 

کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت طرح بخشودگی جرائم و معوقات  خبرنگار با وگوروح اله خدارحمی در گفت

قانون در سال گذشته با توجه به تسهیالتی که دولت و  16بانکی در بانک کشاورزی، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای تبصره 

ود و بانک کشاورزی هم وجه التزام خود های گذشته معوقات به حساب دولت گذاشته شمجلس فراهم کردند قرار شد تا سود سال

 .را بخشید تا بتوانیم اصل پول را وصول کنیم

تعیین تکلیف کردیم و امسال هم این موضوع در قانون وجود دارد  96هزار پرونده معوق را در سال  400وی اضافه کرد: نزدیک به 

 .که منتظر تخصیص بودجه برای اجرای دوباره آن هستیم

کشاورزی همچنین از طرح جدیدی برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی باالی یکصد میلیون تومان خبر داد و افزود: مدیرعامل بانک 

درصد از اصل بدهی بتوانیم  20ایم که با پرداخت تسهیالتی را برای مشتریان بانک با توجه به شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته

 .مباقیمانده آن را دوباره تقسیط مجدد کنی

 یسع کنند، پرداخت را خود بدهی از بخشی آنکه شرط به و کنیممی درک را بانکی بدهکاران شرایط: گفت صراحت به خدارحمی

 .بیاییم کنار آنها با امکان حد تا کنیممی

ی نقدینگهای اخیر در راستای جلوگیری از گردش ها در سالبه گزارش خبرنگار فارس، معوقات بانکی که یکی از مشکالت بانک

های دور باقیمانده های زیر یکصد میلیون تومان که از سالبوده است که با طرح دولت طی دو سال اخیر در بانک کشاورزی بدهی

 .بود تا حد زیادی تعیین تکلیف شد

s/https://www.farsnews.com/new13970526000287/%D8%B7%D8%B1 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۳تاریخ: 

 میلیارد تومان صرف مدیریت بحران موسسات مالی غیرمجاز کرد ۳۵000بانک مرکزی 

هزارمیلیارد تومان صرف مدیریت بحران موسسات مالی غیرمجاز کرد.بانیان آن  35پدرام سلطانی در توئیتی نوشت:بانک مرکزی 

 کجایند؟

 35000 بانک مرکزی:پدرام سلطانی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 کرد،اکنون بانیان این موسسات کجایند؟ موسسات مالی غیرمجازمیلیارد تومان پول صرف مدیریت بحران 

https://www.yjc.ir/fa/news/6631686/%D8%A8%D8%A7%D9% 
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 کالناقتصاد 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۳تاریخ: 

 تخصیص کل ارز مورد نیاز تامین مواد غذایی مردم/کمبودی در اقالم غذایی نیست

وزیر جهاد کشاورزی گفت:دولت در دو ماه گذشته، کل ارز مورد نیاز تامین مواد غذایی مردم را اختصاص داده و هم اکنون هیچ 

 .ش کشاورزی و اقالم غذایی کشور، وجود نداردکمبودی در نهاده های تولید بخ

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی بر اهتمام  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ی رده های ملی، استانی و شهرستانی به منظور تامین کمی و کیفی مواد ویژه و تالش شبانه روزی کلیه مدیران و مسئوالن در تمام

غذایی مورد نیاز مردم و همچنین کنترل قیمت ها به ویژه در اقالمی که با استفاده از ارز دولتی وارد کشور شده اند و یا به عنوان 

 .نهاده تولید مورد استفاده قرار می گیرند، تاکید کرد

را اختصاص دهد و در دو ماه گذشته  ارز مورد نیاز تامین اقالم غذایی مردم ت تصمیم گرفته است کلوی خاطرنشان کرد: دول

هم به همین ترتیب عمل کرده و باعث شده است که هم اکنون هیچ کمبودی در نهاده های تولید بخش کشاورزی و اقالم مواد 

یر بسیار خوبی در اختیار بخش خصوصی و بخش دولتی به حجتی ادامه داد:در حال حاضر ذخا.غذایی کشور وجود نداشته باشد

عنوان پشتیبانی کننده نیاز بازار وجود دارد و نهاده های مورد نیاز کشور برای ماه های آتی نیز خریداری شده و در حال حمل به 

ا زمان رسیدن دست مصرف وزیر جهاد کشاورزی بر نظارت مستمر بر کلیه فرآیندهای تامین و توزیع از مبداء ورود ت.کشور است

 .کننده نهایی تاکید کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6634539/%D8%AA%D8% 
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 اقتصاد کالن
 ایرانا

 چوب نقدینگی الی چرخ کشاورزی

منابع مالی بهره برداران کشاورزی، تامین نقدینگی مورد نیاز برای کود و بذر مناسب با توجه به ضعف  -ایرنا  -تبریز

 .در جهت تداوم تولید و افزایش بهره وری در این بخش راهبردی ضروری است

 و به گزارش ایرنا، بخش کشاورزی، نقش مهمی در خود اتکایی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد و از این رو تولید کیفی

 .سالم محصول با رعایت توسعه پایدار این بخش از دغدغه های دولت است

بر این اساس با برگزاری میزگردی با حضور کارشناسان کشاورزی و تعاون روستایی استان سعی شد چالش های موجود بررسی و 

 .راه کارهای مناسب ارائه شود

 هزار تن بذر  25تولید ساالنه  **

ذربایجان شرقی، عمده موانع موجود در مصرف بذر مناسب و اصالح شده را ضعف نقدینگی دانست و بر مدیر تعاون روستایی آ

 .ضرورت اهتمام بیشتر در ترویج و فرهنگ سازی در جهت افزایش آگاهی بهره برداران تاکید کرد

بالفاصله پس از برداشت محصول، آماده حسین غفاری با اشاره به اینکه استفاده از بذر محدودیت زمانی دارد و در آذربایجان شرقی 

چنانچه بهای محصول فروخته شده با تاخیر به دست کشاورز برسد، مجبور  :سازی زمین برای کشت بعدی شروع می شود، گفت

 .خواهد بود بدون استفاده از بذر مناسب زمین خود را زیر کشت ببرد

لید کیفی، رابطه مستقیم وجود دارد، خاطرنشان کرد: در کنار اصالح خاک غفاری با بیان اینکه بین استفاده از بذر اصالح شده و تو

و استفاده از مکانیزاسیون و شیوه های نوین بهره برداری، در صورت استفاده از بذر اصالح شده می توانیم انتظار افزایش بهره وری 

هزار تن در سال است که بخشی از آن  25بذر استان  وی با اشاره به هزینه بر بودن تولید بذر، گفت: توان تولید.را داشته باشیم

 .توسط بخش خصوصی زیر نظر معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تولید می شود

هزار تنی استان به بذر کشاورزی از سایر استان ها تامین می شود، خاطرنشان کرد: بذر مصرفی  75غفاری با بیان اینکه بقیه نیاز 

کارشناس زراعت جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه در .ز تحقیقات بذر و نهال کشور کنترل می شودتوسط مرک

تن تولید داشتیم، گفت: با توجه به سیاست  3500تا  3گذشته تنها شرکت خدمات حمایتی بخش کشاورزی تولید کننده بذر بود و 

اتحادیه تعاون روستایی در شهرستان های میانه، بستان آباد،  5جمله  شرکت از 11ها خصوصی سازی دولت در زمان حاضر 

درصد بذر مصرفی استان اصالح شده است، گفت:  90موسی موحدی با بیان اینکه .هشترود، چاراویماق و کلیبر در این زمینه فعالند

  .درصد بذر مصرفی به صورت رسمی و بقیه توسط خود بهره برداران بوجاری می شود 35

 اصالح مدیریت مزرع ضروری است **

معاون فنی و اجرایی سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه استفاده از بذر و کود مناسب اصالح شده در کنار 

الح بذر اصو ارتقای ضریب مکانیزاسیون از عوامل موثر در بهبود تولید کشاورزی است، گفت: انتظار ما در استفاده از « به زراعی»

 .شده افزایش عملکرد در واحد سطح است که افزایش درآمد کشاورزان را در پی دارد

درصدد تولید بذر مقاوم به تنش ها هستیم، خاطرنشان کرد: با توجه به سهم « به نژادی»رسول عالیی با اشاره به اینکه از طریق 

از بذر مقاوم به کم آبی و زود رس است که طول زمان رشد  درصدی آب استان، رویکرد ما استفاده 80بخش کشاورزی در مصرف 

وی در کنار استفاده از ارقام مقاوم به کم آبی و آفات بر ضرورت اصالح مدیریت مزرعه از جمله تغییر شیوه آبیاری و  .کم شود

 .استفاده از سامانه های نوین قطره ای و تحت فشار تاکید کرد
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آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه به دلیل محدودیت های موجود در جهت افزایش سطح  کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی

نقش بذر مناسب و اصالح شده در این شیوه توسعه مهم است و باید مورد  :زیر کشت، راهکار موجود توسعه عمودی است، گفت

طی را در جهت تولید کیفی محصول ضروری بهزاد بهرامی مدیریت عوامل خسارت زا، آفات و استرس های محی.توجه قرار گیرد

 .دانست و افزود: افزایش دمای زمین، محصوالت استان ما را که بیشتر سردسیری هستند، دچار تنش می کند

بهرامی با بیان اینکه زمستان های معتدل و بهار سرد آسیبی جدی به بخش کشاورزی وارد می کند، گفت: فعالیت های نظارتی و 

استفاده از بذر اصالح شده در کاهش بیماری های غالت از جمله سن گندم در استان موثر بوده و شاهد کاهش آلودگی تحقیقاتی و 

  .این محصول راهبردی به آفت یاد شده هستیم

 .درصد بذر گندم مصرفی استان ضدعفونی می شود، گفت: تمام مزارع تکثیری نظارت می شود 85وی با بیان اینکه 

 برابری تولید گندم در آذربایجان شرقیافزایش سه  **

معاون فنی و اجرایی سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی، افزایش سه برابری تولید گندم استان در سال جاری نسبت به سال 

مچون ه گذشته را در کنار بارندگی های به موقع نتیجه استفاده از بذر مناسب دانست و خاطرنشان کرد: طرح مشترک بین المللی

 .ایران ایکاردا و ایران سیمیت در جهت افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی در استان در حال اجراست

اعالیی با اشاره به اشتیاق کشاورزان به استفاده از ارقام پرمحصول، گفت: در کنار برنامه های افزایش تولید باید به تقویت توان 

 .یلی توجه شودفراوری محصوالت از طریق ایجاد صنایع تکم

درصدی در تولید ناخالص داخلی خاطرنشان کرد: 25درصدی محصوالت کشاورزی در تامین نیاز غذایی و  75وی با اشاره به سهم 

 .کمبود صنایع تبدیلی موجب کاهش ارزش افزوده این بخش شده است

 .نیازمند صنایع تکمیلی استوی خام فروشی را مغایر با برنامه های اشتغال زایی دانست و گفت: زنجیره تولید 

وی با اشاره به رسوب برخی محصوالت همچون سیب زمینی در برخی سال ها به جهت کشت بیش از نیاز مصرفی، گفت: در کنار 

برنامه های افزایش بهره وری از طریق بهبود شیوه های تولید و استفاده از بذر اصالح شده، ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و افزایش 

مدیرتعاون روستایی آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه در زمینه تولید سیب .ن ذخیره سازی در انبارهای سرد ضروری استتوا

زمینی سعی داریم کار به خرید تضمینی نکشد، گفت: در شهرستان سراب به عنوان مرکز تولید این محصول، انبار مکانیزه سرد با 

 .هزار تن در حال احداث است 30تبدیلی با توان هزار تن ایجاد شده و واحد  15ظرفیت 

وی با اشاره به اینکه واحدهای فرآوری نیازمند خوراک مرغوب هستند، گفت: گام نخست برای تامین خوراک این صنایع استفاده از 

ارداشت: هدف ما غفاری با بیان اینکه ارزش افزوده محصول سیب زمینی از طریق فراوری سه برابر می شود، اظه.بذر مناسب است

 .اقتصادی کردن تولید در بخش کشاورزی است و تمامی عوامل تولید باید همکاری کنند تا بتوان با بازار جهانی رقابت کرد

هزار تن در برنامه تعاون  60وی با تاکید بر اینکه تولید بر اساس نیاز بازار بر زمین نمی ماند، گفت: ایجاد صنایع تبدیلی با ظرفیت 

غفاری یکپارچه سازی اراضی را از چالش های اساسی تولید اقتصادی در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: چنانچه .است روستایی

کارشناس حفظ .هزار هکتار اراضی سیب زمینی استان با بذر مناسب کشت شود، مشکلی در عرضه محصول نخواهیم داشت 9

قش و سهم کود و سم مناسب در کنار استفاده از بذر اصالح شده در کیفیت نباتات جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به ن

بهرامی با اشاره به .تولید، گفت: با اجرای طرح ساماندهی فروشنده های کود و سم، سالمت محصوالت کشاورزی ارتقا یافته است

گفت: توزیع کود هم بر اساس آزمون  اینکه ساالنه یک طیف از سمومی که مکانیزم عصبی دارند از چرخه توزیع حذف می شوند،

هزار تنی استان به کود  150اعالیی، معاون فنی و اجرایی تعاون روستایی آذربایجان شرقی هم با اشاره به نیاز .خاک انجام می شود
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گ سازی و به هر حال در کنار فرهن.درصد این میزان استفاده می شود 50ازته، گفت: به دلیل قیمت باال و سهل الوصول نبودن، 

 . افزایش آگاهی های بهره برداران تامین به موقع بذر و کود راهکار بهبود تولید و افزایش توان اقتصادی بخش کشاورزی است

http://www.irna.ir/fa/News/83007085 
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 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۲ : تاریخ

 دهد فارس از وضعیت آب و هوای کشور گزارش می

 ها تداوم گردوخاک در شرق کشور و زابل/ بارش باران در برخی استان

ها در سه روز آینده در مدلهای هواشناسی و خروجی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس تحلیل آخرین نقشه

های ساحلی خزر بارش باران، گاهی وزش باد و در ساعات بعدازظهر در شمال آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل، استان

 .شودمی بینیپیش البرز مرکزی رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت

شنبه و دریای خزر به ویژه غرب آن روزهای سه ان گیالن خواهد بود همچنینشنبه و چهارشنبه در استشدت بارش روزهای سه

 .چهارشنبه مواج است

در سه روز آینده تداوم باد و گردوخاک در شرق کشور خواهیم داشت که در زابل با طوفان گردوخاک همراه است و در همین مدت 

استان مرکزی و قم وزش باد نسبتاً شدید در برخی  های سمنان و تهران و شمال اصفهان و برخی نقاطدر جنوب استان

 .دشومی بینیپیش ساعات

 .شنبه نواحی مرکزی خلیج فارس مواج استروزهای چهارشنبه و پنج

 .درجه خواهد بود 26و  36 تهران در فردا دما کمینه و بیشینه و شودمی بینیپیش آسمان تهران فردا صاف گاهی با وزش باد

ترین درجه باالی صفر خنک 9ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای مدرجه باالی صفر گر 46فردا اهواز با بیشینه دمای 

 .مرکز استان خواهد بود

 سال بارش میزان شد، ثبت میلی متر 165مرداد امسال  12تا روز   (96مهرماه )میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی

 . درصد کمتر از سال گذشته است 21.7 جاری سال بارش مذکور تاریخ تا بنابراین بود، متر میلی 210.9 زمانی بازه این در گذشته

درصد کمتر از سال  27.1میلی متر بود که بارش سال جاری  226.3میانگین بلندمدت بارندگی کشور در بازه زمانی مذکور 

 . بلندمدت است

میلی مترو  6.2هفته چهل و پنجم سال زراعی متعلق به منطقه بلده در استان مازندران به میزان بیشترین میزان بارش در 

 . همچنین منطقه فیروزکوه در استان تهران به همین میزان بوده است

و  درجه سلسیوس 51دهرم در استان فارس به میزان  دژگاه همچنین میانگین گرمترین منطقه در تاریخ مذکور مربوط به منطقه

 . است بوده سلسیوس درجه صفر میزان به تهران استان در فیروزکوه منطقه ترینخنک

 .مشاهده کنند را از اینجا توانند جزئیات بیشتری از خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزیکاربران همچنین می

https://www.farsnews.com/news/00094413970522/%D8%AA%D8%AF% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرانا

 شناسایی ظرفیت های طبیعت به افزایش تولید منجر می شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت که شناسایی ظرفیت های طبیعت موجب توسعه بخش کشاورزی و در نهایت  -ایرنا-کرج

 .افزایش تولید را در برخواهد داشت

رقم جدید زراعی و باغی در موسسه تحقیقات ،اصالح و  29حجتی روز سه شنبه در حاشیه آیین رونمایی از  به گزارش ایرنا، محمود

تهیه نهال و بذر کشور مستقر در کرج در گفت وگو با خبرنگاران افزود: تولید و شناسایی رقم های جدید زراعی و باغی حاصل 

سال محققان بر روی آنها کار  13ولیدبرخی از این ارقام شاهد هستیم که تالش و فعالیت های چند ساله محققان ما است که برای ت

 .کرده و نتایج قطعی آنها را امروز می بینیم

وی اضافه کرد: ارقام جدید تاثیر زیادی در رشد، افزایش تولید ، مقاومت به خشکی، مقاوم به تنش های آبی، مقاوم به شوری و 

 .بر عرصه های علمی صفات بارز خود را دارندتنش های آبی داشته و هر کدام منطبق 

حجتی گفت: ظرفیت های بی شماری در دل طبیعت وجود دارد که ما بخشی از این ظرفیت ها را شناخته ایم و بخش های زیادی 

 . وجود دارند که هنوز از آنها آگاهی نداریم

محققان بر این است که هر چه بیشتر بر این ظرفیت ها با وی با بیان اینکه این ظرفیت ها پایانی ندارند، خاطر نشان کرد: تالش 

 .هدف توسعه تولید و افزایش محصوالت در بخش زراعی و باغی آشنایی یابند

وزیر جهاد کشاورزی افزود: همانگونه که آشنایی ما به ظرفیت های طبیعت روز به روز در حال افزایش است به همان میزان 

 .زراعی و باغی افزایش خواهد یافت تولیدات ما در عرصه های مختلف

حجتی افزود: همچنین با افزایش این آگاهی می توان در مواجه با مقاومت هایی که در تنش های محیطی شاهد هستیم 

 .راهکارهایی اساسی و عملی اندیشیده شود

زی گفت: با توجه به اینکه بخش وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های استان البرز در بخش تحقیقات کشاور

 .عمده ای از موسسات تحقیقاتی در این استان مستقر هستند البرز نقش اول را در این زمینه خواهد داشت

http://www.irna.ir/fa/News/83008169 
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 انتصابات
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷مرداد  ۲۲تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ قیمت هویج همچنان باالست

وساناتی در نیک مقام مسئول گفت: قیمت اکثر اقالم میوه و صیفی در مقایسه با هفته گذشته تغییری نداشته و تنها نرخ هویج با 

 .رو شده استبازار روبه

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

اظهار کرد: قیمت اکثر اقالم میوه و صیفی در مقایسه با هفته گذشته  بازار میوه و صیفیدرباره آخرین وضعیت  ،جوانخبرنگاران 

 .گرفتند قرار بازار در تحوالتی و تغییر دستخوش هویج و  تغییری نداشته است و تنها نرخ هندوانه

 .است کرده تجربه را  درصد افزایش در بازار 15و هویج  درصد کاهش 20به گفته وی، نرخ هندوانه در مقایسه با هفته گذشته 

هزار، انگور  11تا  5قیمت هر کیلو انگور بی دانه زرد  :هزار تومان اعالم کرد و افزود 8تا  4کارگر نرخ هر کیلو انجیر سیاه را 

هزار، آلو  7تا  2هزار، آلو سیاه  7تا  3را هزار،آلو سانت 9تا  3هزار، آلو زرد  11تا  6هزار، آلبالو رسمی  7تا  500هزار و  2عسگری 

 .تومان است 500هزار و  7تا  500هزار و  5هزار و موز  20تا  6هزار، سیب گالب  17تا  6هزار،توت فرنگی  9تا  4شابلون 

 حطی در بازار میوه وجود نداردق/ چیست؟ باغی محصوالت قیمت افزایش علت بیشتر بخوانید:

هزار، شلیل  10تا  4هزار، شلیل انجیری  4تا  500رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: هر کیلو خیار گلخانه با نرخ یک هزار و 

هزار، گالبی  2تا  800هزار، هندوانه  3تا  500هزار، طالبی شاه پسند یک هزار و  4 تا 500هزار، خربزه یک هزار و  9تا  3شبرنگ 

 عرضه مرکزی میدان در  هزار تومان 7تا  4هزار و گردو تازه  12تا  6هزار، هلو زعفرانی  13تا  6هزار، هلو انجیری  20تا  8بیروتی 

 .شودمی

هزار،  5تا  2ای تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو بادمجان گلخانه 500و هزار  2تا  800ای را وی نرخ هر کیلو بادمجان دلمه

تا یک هزار و  600، سیب زمینی 800تا یک هزار و  700، پیاز شیری 500تا یک هزار و  600هزار، پیاز زرد  7تا  3بامیه 

هزار و فلفل  6تا  3، فلفل تند ریز 500و  هزار 6تا  4، غوره عسگری 500هزار و  4تا  2هزار، غوره آبی  9تا  4،سیر خشک 800

 .هزار تومان است 11تا  5شیرین شمال 

کارگر با اشاره به نرخ سایر انواع صیفی در میدان مرکزی میوه و تره بار اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو کاهو پیچ ساالدی یک 

تا یک هزار و  600، کلم بروکلی 500هزار و  2یک هزار تا  ، کرفس200هزار و  2هزار، کاهو رسمی یک هزار تا  3تا  500هزار و 

هزار، گوجه فرنگی نو  5تا  2هزار، گوجه فرنگی گلخانه  11تا  4، گوجه زیتونی 200هزار و  2، کلم سفید و قرمز یک هزار تا 300

 .تومان است 800هزار و  2تا  200و و هویج یک هزار  500هزار و  4تا  500هزار و  2، لوبیا سبز 200هزار و  3تا  500یک هزار و 

 .است تومان هزار 2 تا 800( قورمه آش، پلو،)جور سبزی و هزار 4 تا هزار  به گفته وی، نرخ هر کیلو سبزی خوردن یک

بینی بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیشدر بازار را پیش قیمت میوهرئیس اتحادیه میوه و سبزی 

شود که در صورت اعمال مدیریت صحیح روند کنونی قیمت ها در بازار ادامه یابد و با وجود کاهش تولید محصوالت باغی ناشی می

 .از سرمازدگی انتظار کاهش قیمت را نداریم

ایط کنونی اقتصاد و کوچک شدن سفره خانوارها، تقاضای چندانی در بازار میوه وجود ندارد و مطمئنا اگر به گفته وی با توجه به شر

 .بود همراه بازار در بیشتری  به دلیل کمبود با نوسانات قیمت محصوالت باغی تقاضا بیشتر بود، افزایش
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ها گفت: اتحادیه با موضوع تخلف در برخی رده فروشیدرصد در برخی خ 35کارگر در پایان درباره دالیل احتساب سود باالتر از 

توان گفت تا زمانی که قانون خالص فروشی در مبدا اجرا نشود، سودجویی برخی عوامل توزیع و ها بیگانه نیست اما میخرده فروشی

 .خرده فروش نیز ادامه خواهد داشت

https://www.yjc.ir/fa/news/6630398/%D8%A2%D8%AE% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۲تاریخ: 

 بررسی عوامل موثر در گرانی میوه/درآمد افزایش قیمت میوه به جیب کشاورز نرفته است

سودجویی دالالن،افزایش هزینه های تولید و تنظیم بازار نامناسب از جمله دالیل گرانی میوه به  کارشناسان معتقدند سرمازدگی،

 .شمار می رود

،شاعری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باش صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

و تورم اخیر، جو روانی در جامعه ناشی از  افزایش قیمت میوهخصوص عوامل افزایش قیمت میوه ، تصریح کرد:یکی از علل 

 .اتفاقات اقتصادی و سیاسی اخیر است

و سم افزایش پیدا کرده و تالطم قیمت ارز را هم طی  همچون کود نهاده های کشاورزی شاعری افزود:هزینه حمل و نقل، هزینه

 . چند ماه گذشته داشته ایم

 سبب عوامل این افزایی هم و کرده تحمیل باغداران به  هزار میلیارد تومان 8امسال خسارت  سرمازدگیوی ادامه داد: همچنین 

 .است شده میوه قیمت افزایش

 نکرده است وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار، خوب عمل

این عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت:بازار تابع عرضه و تقاضاست امسال جهاد کشاورزی در تنظیم بازار خوب عمل نکرده 

 .است و کمبود عرضه سبب بروز نابسامانی در بخش میوه شده است

ل که سبب افزایش قیمت ها شد، ساوی تصریح کرد:امسال شرایط اقتصادی خاصی پیش آمد و تولید به دلیل سرمازدگی کمتر شد 

 .های گذشته هم دالل ها بودند اما امسال عوامل دیگر در گرانی موثر بود

 ضرورت اصالح سیستم توزیع میوه

 در ها واسطه نقش به اشاره با کشور باغداران سراسری اتحادیه مدیره هیئت رئیس برنامه یداللهی  بر اساس این گزارش در ادامه

 .است نرفته کشاورز جیب به میوه قیمت افزایش درآمد: گفت میوه بازار نابسامانی

وی از ارائه نشدن برچسب بر روی میوه در مراکز خرید و فروش انتقاد کرد و افزود: سیستم توزیع میوه باید از تولید به مصرف 

 .یداری شوداصالح و حق العمل حذف شود و محصول متناسب با کیفیت آن قیمت گذاری و از باغدار خر

 میزان محصوالت تولیدی بیش از نیاز داخل است

ون وزیر جهادکشاورزی در امور باغبانی گفت: دولت از طریق پرداخت یارانه به حلقه های معا مشاور رادفر  بر اساس این گزارش

  .تولید از جمله کود ، بذر و سم مانع از افزایش قیمت محصوالت باغی شده است

 .شود حذف کاذب های داللی که است این تالش آینده سال در و ندارد تولید به ارتباطی میوه قیمت گرانی: افزود  وی

 تولیدی محصوالت میزان درصد تولید دنیا را دارد و 3رادفر تصریح کرد: ایران در تولید محصوالت باغی جزو ده کشور اول است و 

  .است کشور نیاز از بیش کشور

  

 گرانی میوهسرمازدگی عامل اصلی 

 متقی افزایش  بر اساس این گزارش صابری رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در گفتگوی تلفنی با برنامه گفت: علت اصلی

 .است گذشته فصل در محصوالت سرمازدگی  میوه

 .شود می اضافه میوه قیمت بر بارفروشان کار العمل حق بعنوان درصد 10 تا 3  صابری افزود: در حال حاضر 
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وی تصریح کرد: شغل ما خرید میوه از کشاورز و باغدار و با کشیدن کمترین سود ممکن به قیمت میوه آنرا به دست مصرف کننده  

 .رساندن است، قیمت را میزان عرضه و تقاضا تنظیم می کند

کنترل نشدن آفت  مقدار و کیفیت میوه در صورت :گفت و داد خبر گذشته سال در  صابری از آفت پرتقال های شمال کشور 

 .محصول کاهش یافته و در اثر کمبود آن در بازار ، قیمت افزایش خواهد یافت

هزار تومان است که خرده فروشان  15هزار تومان تا  5وی در خصوص قیمت میوه گفت: به طور مثال قیمت سیب در بازار از  

 .شود نظارت بازرسان توسط باید و اند کرده درج آن روی بر میوه نوع برحسب را  قیمت

https://www.yjc.ir/fa/news/6631510/%D8%A8%D8%B1%D8%B 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۹تاریخ: 

 نقطه استان تهران 104زنده در آستانه عیدقربان/ فروش دام قربانی در آخرین وضعیت قیمت دام 

وضعیت قیمت و عرضه دام زنده در آستانه عیدقربان دغدغه خریداران است چراکه پالس گرانی غیرمنطقی دامِ قربانی از طرف 

، این روزها با نزدیک شدن به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .دالالن صادر می شود

های ه سبب افزایش تقاضا نگرانیعید قربان مردم در تکاپوی برگزاری یکی از بزرگترین اعیاد مذهبی خود هستند. همه ساله در این ایام ب

صت خاصی از حیث کمبود دام زنده و نوسان قیمت در بازار بوجود می آید چرا که افراد سودجو با برهم زدن نظم بازار در نظر دارند از این فر

ت بی نصیب نخواهد بود چرا که دهد که امسال هم بازار از این نوسان قیمها نشان میآخرین بررسی.پیش آمده بیشتری سود را عاید خود کنند

های اخیر نوسان نرخ دالر انگیزه قاچاقچیان را برای خروج دام از کشور افزایش داده است. با وجود آنکه کمتر از سه روز به عید قربان در ماه

ی در زمینه عرضه جهاد کشاورز وزارت رسد. حال باید منتظر ماند و دید که سیاستزمان باقی است زمزمه التهاب بازار دام زنده به گوش می

رویم تا از کم به سراغ مسئوالن ذیربط می  قیمت و عرضه دام زندهبرای اطالع از آخرین وضعیت  .دام به کدام سمت و سو خواهد رفت

 .وکیف ماجرا با خبر شویم

 قیمت دام زنده ظهر روز عید قربان تعدیل می شود

،از بهبود عرضه دام نسبت به  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگاردر گفتعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 

پو شده توسط های دهفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: با توجه به جلوگیری از خروج غیر قانونی دام از کشور و توزیع دام

 .کمبودی در توزیع نخواهیم داشتدامداران در عید قربان 

به گفته وی با توجه به وضعیت مناسب عرضه دام در میادین تصور ما بر آن است که مشکل خاصی از حیث نوسان قیمت در عید 

 تومان اعالم 500هزار و 23تا  23هزار تومان و در تهران را  22ها را ملکی نرخ هر کیلو دام زنده در شهرستان.قربان پیش نیاید

یم از هجوم کنهای گذشته به افراد توصیه میای به افراد گفت: بر اساس تجربه سالرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در توصیه.کرد

شود این در حالی در بازار شکسته می 11تا  10و تعجیل برای خرید دام در ابتدای صبح اجتناب کنند چرا که نرخ دام از ساعت 

های مشخصی گانه شهر تهران جایگاه 22وی ادامه داد: در مناطق .ها خواهد داشتبسزایی بر قیمتاست که ازدحام افراد تاثیر 

شود برای خرید به مراکز مشخص شده مراجعه کنند چرا که دامپزشک برای خرید و ذبح دام تعبیه شده است که از افراد تقاضا می

 .های مشترک دام و انسان وجود ندارداز حیث بیماری این وجود نگرانیکند . با قبل و بعد از ذبح ،دام زنده و الشه را بررسی می

عید ملکی با اشاره به اینکه دام به اندازه کافی در میادین وجود دارد تاکید کرد:بعلت وجود به اندازه دام برای عرضه در 

 مشکلی در توزیع دام زنده وجود ندارد .نداردها در بازار وجود جای هیچگونه نگرانی مبنی بر افزایش غیر مترقبه قیمت  قربان

از توزیع مناسب دام در آستانه عید صنعت،تجارت و کشاورزی ،  وگو با خبرنگارحسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران ایران در گفت

 .وزیع و عرضه دام طبیعی است و مشکلی در این زمینه وجود نداردقربان خبر داد و گفت: در آستانه عید قربان روال ت

ها دور کنند افزایش بیش از حد قیمتهای دپو شده خود را در این ایام عرضه میبه گفته وی با وجود آنکه بسیاری از دامداران دام

 های اخیر را تاییدد عرضه دام در ماهنعمتی در پاسخ به این سوال که آیا اظهار نظر برخی افراد مبنی بر کمبو.از ذهن است

کنید؟ بیان کرد: طی دو سه ماه اخیر عرضه تمامی کاالها به دنبال نوسان نرخ دالر دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفت که می

گفت: هم اکنون نعمتی قیمت دام زنده در بازار را تابع عرضه و تقاضا دانست و .کنداین امر در مورد توزیع دام زنده نیز صدق می

 .توان قیمت دقیقی برای دام زنده در آستانه عید قربان متصور شدنمی

 رسدزمزمه گرانی دام زنده در آستانه عید قربان به گوش می 
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با انتقاد از نوسان  عت،تجارت و کشاورزیصن خبرنگار  وگو باحسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت

های قیمت دام زنده در بازار اظهار کرد: با توجه به فراوانی خروج دام از کشور بازار تعریف چندانی ندارد چرا که افراد با قیمت

در عید قربان وجود ندارد بینی قیمت دام زنده وی با اشاره به اینکه امکان پیش. کننددلخواه اقدام به عرضه دام زنده در بازار می

هزار تومان است که در روزهای آتی به سبب کمبود در بازار ممکن است با  24تا  23،گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو دام زنده 

های اخیر نوسان رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری ادامه داد: با توجه به آنکه در ماه.افزایش مجدد قیمت روبرو شویم

 با که رفتمی انتظار ذیربط هایدستگاه و مسئوالن از داد افزایش  ر انگیزه قاچاقچیان را برای خروج غیر قانونی دام از کشورنرخ دال

 .یمنشو  روبرو بازار در قربان عید آستانه در عرضه کمبود مشکل با تا کردندمی جلوگیری شوم پدیده این از یکدیگر همکاری

 هزار تومان/ احتمال افزایش مجدد قیمت در بازار دور از انتظار نیست 2۵نرخ هر کیلو دام زنده 

درباره آخرین وضعیت صنعت،تجارت و کشاورزی، خبرنگار  وگو بامنصور پوریان رئیس شورای صادر کنندگان دام زنده در گفت

اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن عید قربان، امسال آمادگی توزیع نسبت به مدت مشابه سال  عرضه دام زنده در آستانه عید قربان

پوریان با اشاره به اینکه مشکلی در تامین و توزیع دام زنده وجود ندارد بیان کرد: البته گرانی موجود در .قبل افزایش یافته است

رود مسئوالن ذیربط نظارت بیشتری در بازار داشته است که انتظار میبازار ،مصرف کنندگان را با مشکالت متعددی روبرو کرده 

 .باشند تا افراد سودجو نتوانند سودهای هنگفتی را به جیب بزنند

به گفته وی با وجود آنکه کمتر از سه روز به عید قربان زمان باقی است اما فروش دام زنده نسبت به مدت مشابه سال قبل تعریفی 

با توجه به ازدیاد تقاضا و سودجویی  بینی کرد و گفت:صادرکنندگان دام زنده قیمت دام در عید قربان را پیش رئیس شورای.ندارد

عوامل واسطه احتمال افزایش مجدد قیمت در بازار دور از انتظار نیست . این در حالی است که در بخش دام سبک تقاضا برای 

 .جود داردهزار تومان و 20های کمتر از خرید دام با نرخ

 مرکز عرضه دام در سطح استان تهران 104اندازی راه

اد ، درباره آخرین وضعیت تعدصنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  با وگوگفت  اصغر برائی نژاد مدیر کل دامپزشکی استان تهران در

کشتارگاه و مراکز خیریه در سطح استان تهران در نظر مرکز تحت پوشش شهرداری ،  104مسال مراکز عرضه دام زنده اظهار کرد: ا

 .گرفته شده است

 .دارند نظارت زنده دام کشتار و  روحانی در این مراکز بر ذبح 85کارشناس دامپزشکی و  350به گفته وی 

شود خرید و ذبح دام را در مراکز مجاز انجام دهند چرا که به می ای به خانوارها گفت: به افراد توصیهبرائی نژاد در پایان در توصیه

 .هایی مبنی بر بیماری مشترک میان دام و انسان به ویژه تب کریمه کنگو وجود داردسبب گرمای هوا نگرانی

https://www.yjc.ir/fa/news/6378296/%D8%A2%D8%AE%D8%B1 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۳۰تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار میوه در آستانه عید قربان/موز گران شد

ازار برئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: قیمت موز، هویج، گوجه فرنگی و بادمجان نسبت به هفته گذشته با نوساناتی در 

 .روبرو شده است

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

،هویج،گوجه فرنگی،بادمجان، گالبی و بسیاری از قیمت موز :درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد ،خبرنگاران جوان

 .اقالم باغی دیگر نسبت به هفته گذشته با نوساناتی در بازار روبرو شده است که این امر به معنای گران فروشی نیست

 15را دلیل اصلی افزایش  صادرات بادمجان و گوجه فرنگیزدگی بهاره و وی کاهش تولید و توزیع محصوالت باغی ناشی از سرما

 .درصدی قیمت مطرح کرد 17تا 

 .هزار تومان در میدان رسید 10به  500هزار و  7تومانی از  500هزار و  2با افزایش  قیمت هر کیلو موزبه گفته کارگر 

 جیب کشاورز نرفته است به میوه قیمت افزایش درآمد/میوه گرانی در موثر عوامل بررسی بیشتر بخوانید:

هزار،انگور بی  13تا  7 قیمت هر کیلو انجیر زرد هزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین 8 تا 4وی نرخ هر کیلو انجیر سیاه را 

هزار،آلو شابلون  7تا  3هزار،آلو سانترا  7تا  500هزار و  3هزار،انگور عسگری  7تا  500هزار و  3هزار،انگور رطبی  11تا  5دانه زرد 

 .هزارتومان است 8تا  4هزار،سیب دو رنگ  20تا  6هزار،سیب گالب  17تا  10هزار،زغال اخته  16تا  6هزار،توت فرنگی  10تا  5

 4تا  500هزار،خربزه یک هزار و  4تا  500رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: هم اکنون هر کیلو خیار رسمی با نرخ یک هزار و 

 18تا  8هزار، گالبی شاه میوه  20تا  8 البی بیروتیگهزار، 3تا  500هزار،طالبی شاه پسند یک هزار و  9تا  3هزار،شلیل شبرنگ 

 7تا  4هزار و گردو تازه  2تا  800هزار، هندوانه  11تا  6هزار،هلو زعفرانی  13تا  6هزار،هلو انجیری  10تا  500هزار و  7هزار،موز 

 .هزار تومان در میدان عرضه می شود

 5تا  2 قیمت هر کیلو بادمجان گلخانه :تومان اعالم کرد و گفت 800ر و هزا 2وی نرخ هر کیلو بادمجان دلمه ای را یک هزار تا 

تا یک هزار و  600،سیب زمینی 500تا یک هزار و  700،پیاز شیری 500تا یک هزار و  600هزار،پیاز زرد  7تا  3هزار،بامیه 

هزارو  4تا  500دلمه سبز یک هزار و هزار،فلفل  9تا  4هزار، سیر خشک  10تا  5هزار،فلفل شیرین  7تا  3،فلفل تند ریز 700

نرخ هر کیلو کاهو پیچ   :کارگر با اشاره به نرخ سایر صیفی جات در بازار بیان کرد.هزار تومان است 10تا  4فلفل دلمه رنگی 

وکلی ،کلم بر500هزار و  2تا  200،کرفس یک هزار و 500هزار،کاهو رسمی یک هزار تا یک هزار و  3تا  500یک هزار و  ساالدی

هزار،  5تا  2هزار،گوجه فرنگی گلخانه  11تا  4،گوجه زیتونی 500هزار و  2تا  200هزار،کلم سفید و قرمز یک هزار و  13هزار تا  6

هزار و هویج  12تا  7،لیموترش ریز 500هزار و  4 تا 500 و  هزار 2، لوبیا سبز 200هزار و  3تا  500گوجه فرنگی نو یک هزار و 

 .هزار تومان است 3تا  500یک هزار و 

هزار  2هزار و سبزی خوردن یک هزار تا  2تا  800 (به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هر کیلو سبزی جور)پلو،آش،قورمه

 یب میوه نرخ در تقاضا و عرضه: گفت و  را پیش بینی کرد در آستانه عید قربان قیمت میوهوی در پایان .تومان است 200و 

 بازار در یتحوالت و تغییر دستخوش قربان عید آستانه در میوه قیمت تقاضا، افزایش با که شود می بینی پیش و بود نخواهد تاثیر

 .گیرد قرار

https://www.yjc.ir/fa/news/6639565/آست-در-میوه-بازار-تحوالت-آخرین 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۲۸یکشنبه , 

 شودتومان/بازار متعادل می۸1۷۵عرضه مرغ تنظیم بازاری؛ هر کیلو 

ل دمدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با آغاز توزیع گوشت مرغ با قیمت تنظیم بازار، بازار گوشت مرغ تا پایان هفته متعا

 اراتخس و دما افزایش علت به مرغ گوشت عرضه اینکه به اشاره با به گزارش ایران اکونا به نقل از صداوسیما، رضا سالمی .می شود

  .یابد افزایش بازار در مرغ گوشت قیمت شد سبب عوامل این: افزود است، شده مختل پرورش های سالن در برق قطع از ناشی

 100تومان و  6750تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلو  500تا  300ر روزانه بازا مدیریت و شهروندان نیاز تأمین منظور به وی گفت:

تومان در میدان مرکزی بهمن، میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره  8175تن گوشت گرم مرغ با قیمت هر کیلو  150تا 

  .ای و تعاونی ها توزیع و عرضه می شود

تومان و هر کیلو گوشت گرم  6320انی امور دام استان تهران افزود: این شرکت هر کیلو مرغ منجمد را در سردخانه مدیرکل پشتیب

  .تومان دراختیار توزیع کنندگان قرار می دهد 7600را هر کیلو 

بازار این محصول تا پایان هفته  مصوب قیمت با مرغ گوشت توزیع و برق قطع مشکالت رفع و ریزی جوجه افزایش با سالمی گفت:

  .تومان است و بیشتر از آن مورد تأیید نیست 9250 مرغ گوشت کیلوگرم هر کارشناسی قیمت وی افزود: .متعادل می شود

یره جمدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران درباره اقدامات تنظیم بازار تخم مرغ گفت: در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زن

 .تومان توزیع می شود 600هزار و  12ای شهروند تخم مرغ با قیمت شانه ای 

 .سالمی افزود: تخم مرغی که در میادین توزیع می شود تولید داخل است و وارداتی نیست

http://iranecona.com/86288/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9 
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 بازار و قمیت ها
 ایران اکونا – ۱۳۹۷مرداد / /  ۲۹دوشنبه , 

 بارجایگاه میادین میوه و تره 2۷هزار راس دام در  ۳0عرضه 

 .جایگاه میادین میوه و تره بار عرضه می شود 27هزار راس دام در  30به مناسبت روز عرفه و عید قربان 

عبدالحسین رحیمی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار در نشست خبری عرضه بهداشتی دام و اقدامات ویژه در جمع خبرنگاران 

 .رساندیم 27به  25گفت: امسال سعی کردیم توسعه فیزیکی و کیفی را در دستور کار قرار دهیم و جایگاه های عرضه دام را از عدد 

 .مناطقی هستند که دو جایگاه عرضه دام در آنها اختصاص یافته است 18و  15،2، 4وی افزود: مناطق 

رحیمی با اشاره به تب کریمه کنگو گفت: این بیماری چند سالی است بروز و ظهور دارد اما به دلیل اینکه هر سال عید قربان به گرما 

و کشنده است و سالمت مردم ایجاب می کند که نزدیک تر می شود زمینه رشد آن بیشتر شده است. این بیماری بسیار خطرناک 

جایگاه را در تهران ساماندهی کردیم  40مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار افزود: ما امسال .جدی تر در این زمینه ورود کنیم

: استفاده از ترازوهای وی با اشاره به عرضه غیربهداشتی دام نیز گفت.جایگاه مربوط به خودمان و بقیه برای خیریه هاست 27که 

نامناسب و حجم باالی آب و نمکی که برای افزایش وزن به دام می دهند و همچنین نبود دامپزشک، ایراداتی است که ما توصیه می 

 .کنیم مردم حتما دام را از جایگاه های مخصوص خریداری کنند

ی کنند و بعد از انتقال دام به قربانگاه باز هم گوشت توسط رحیمی ادامه داد: دامپزشکان ما دو بار دام را پیش از ذبح معاینه م

ذابح حرفه ای را در مراکزمان  500مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار افزود: ما امسال نزدیک به .کارشناس معاینه می شود

ن عرضه دام از فردا همزمان با نفر بیش از سال گذشته که مردم کمتر در صف ها معطل شوند. همچنی 100مستقر کرده ایم یعنی 

 3صبح تا  5ادامه خواهد داشت. در روز عید نیز دام از  20تا ساعت  20و  19بعدازظهر و در مناطق  19صبح تا  9روز عرفه از 

 .بعدازظهر عرضه می شود

صورت شبانه روزی خواهد صبح عرضه دام به  8که مراکز ثابت ما هستند از فردا ساعت  18و  15، 4رحیمی تصریح کرد: در مناطق 

هزار دام وارد جایگاه ها شدند که عمدتا از استان  28 گذشته سال: گفت دام عرضه میزان درباره وی در پاسخ به سوال خبرنگار.بود

هزار دام ذبح شدند و بخشی هم به صورت زنده و  14های همدان، اردبیل، آذربایجان، خراسان، کردستان و قم بودند. از این تعداد 

 .پس از معاینه به شهروندان ارائه شد

 .هزار دام عرضه شود 30وی گفت: پیش بینی ما این است امسال بیش از 

http://iranecona.com/86366/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/86366/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۴ : تاریخ

 گذاری ندارد/ دولت در اجرای قانون انتزاع قاطع نیست ای جز توقف سرمایههای یک شبه نتیجهممنوعیت

تمام  94به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس قانون انتزاع )تمرکز( مصوبه مجلس شورای اسالمی از اواخر سال 

وظایف زنجیره تولید، نظارت بر بازار، توزیع، صادرات و واردات محصوالت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد چرا که 

پیش از این انتقاد وجود داشت که وزارت جهاد کشاورزی فقط متولی بخش تولید این محصوالت است و با واردات یا صادرات 

 .خوردتوازن بازار بر هم مییکسری از محصوالت در این حوزه 

اگر چه همواره وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت سعی در عدم اجرای این قانون داشته و یا به عنوان مختلف این قانون را دور 

 .اند اما مجلس همچنان تأکید بر نظر وزیر جهاد کشاورزی بر اجرای این مهم داردزده

معدن و تجارت در دستوری ممنوعیت صادرات شیر خشک، کره و چای را به عنوان سه اخیراً نیز محمد شریعتمداری وزیر صنعت، 

محصول کشاورزی صادر کرد، در حالی که حجتی وزیر جهاد کشاورزی باید در مورد ممنوعیت صادرات این محصوالت اقدام 

 .هم نداشت کرد. در حالی که بنا به اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی حجتی از این مسأله خبرمی

علی وقف چی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد این موضوع در پاسخ به خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، گفت: 

برداشت و نگاه دولت این است که مسئول تنظیم بازار وزیر صنعت، معدن و تجارت است، در حالی که مسائل مربوط به بخش 

ایم و کالن در این بخش بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. بارها متذکر شدهها و مدیریت کشاورزی و حتی کنترل قیمت

 .شود و دولت هم قاطعیت عملیاتی در این زمینه نداردایم، اما متأسفانه این موضوع تکرار میگفته

زیرساختی سبب وی در مورد ممنوعیت صادراتی به یکباره برخی محصوالت هم گفت: قطعاً این رویکردها بدون تصمیم علمی و 

گذاری در آید از بین برود و مردم به جای سرمایهاندرکاران این صنعت فرصت حداقلی که برایشان به وجود میشود که دستمی

  .شود که شاهدیمکنند و وضع همان میگذاری میهای تولیدی پولشان را سپردهبخش

از وزارت جهاد کشاورزی انتظار داریم که با قاطعیت بیشتری  نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی به صراحت گفت که

  .وارد موضوع شود و از جایگاه قانونی خود برای پیگیری موضوعات استفاده کند

https://www.farsnews.com/news/13970524000692/%D9%85%D9%85% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۷تاریخ: 

 امکان کشت فراسرزمینی در کنیا وجود دارد

انواع لوبیا، نخود و عدس( در کشور کنیا و  ) رایزن بازرگانی ایران در کنیا از بررسی وضعیت تولید و صادرات انواع حبوبات

 .ن اقتصادی ایران و کنیا در این حوزه خبر دادراهکارهای همکاری فعاال

عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مرتضی دیالن، در این  به نقل از روابط گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

انواع لوبیا در جهان و دومین تولید کننده پیشرو در شرق آفریقا پس از تانزانیا خصوص گفت: کشور کنیا هفتمین تولید کننده 

دره ریفت، شرقی، نیانزا، استانهای غربی و "میلیون کشاورز معمولی و به طور سنتی در مناطق  5/1است، که توسط بیش از 

 مین تولید کننده لوبیای سودانیدر وسعتی به مقیاس حدودی یک میلیون هکتار کشت می شود. این کشور چهار "مرکزی

(pigeon pea (  پس از کشور های هند، میانمار و ماالوی در دنیاست که مازاد آن به کشور های آمریکا، انگلیس و ایرلند شمالی

جذب سرمایه وی افزود: با توجه به فراوانی آب و حاصلخیز بودن زمین و اعطای انواع تسهیالت توسط سازمان .صادر می گردد

، و با عنایت به کمبود آب در کشورمان، امکان کشت فراسرزمینی این محصوالت در کشت فراسرزمینیدر حوزه  گذاری کنیا

کنیا وجود داشته و فعاالن اقتصادی دولتی و خصوصی این حوزه نیز استقبال الزم را از بکار گیری تکنولوژی و تجارب ایرانی ها 

شور کنیا دومین غذای اصلی مردم پس از غالت بوده و یک کاالی ضروری جهت تامین گفتنی است، حبوبات در ک.خواهند نمود

 .رودامنیت غذایی به شمار می

https://www.yjc.ir/fa/news/6636522/%D8%A7%D9%85%DA 
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 هابرنامه و سیاست 
 ایرانا

 مشکل بنگاه های خرد، مدیریت بر پایه ضوابط واحدهای بزرگ است

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مانع رشد و بالندگی بنگاه های خرد و کوچک این  -ایرنا -تهران

 .است که آنها بر اساس قواعد و ضوابط بنگاه های بزرگ اداره می شوند

تامین مالی بنگاه های خرد و »در کارگاه آموزشی  (امروز )سه شنبه« انوشیروان محسنی بندپی»اقتصادی ایرنا، به گزارش خبرنگار 

 .افزود: تامین منابع مالی شرط الزم برای ایجاد اشتغال و موفقیت بنگاه هاست اما کافی نیست« کوچک

تامین مالی، آنها را بی نیاز کنیم. بنابراین با توجه به اینکه وی اضافه کرد: در فلسفه بنگاه های مالی خرد گفته می شود باید بدون 

  .درصد بنگاه های کشور، بنگاه های خرد به شمار می روند باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشیم 96.5اکنون 

: کشورهای توسعه یافته بندپی توسعه بنگاه های خرد و کوچک را از مهمترین دغدغه های کشورهای در حال توسعه دانست و گفت

این مسیر را طی کردند و آثار آن را در رشد اقتصادی و بالندگی خود دیدند اما کشورهایی مانند ایران نتوانستند در این مسیر موفق 

اشته د به گفته وی، در کنار تامین مالی بنگاه ها توانمندسازی افراد نیز مهم است و زنجیره تامین و ارزش باید به هم اتصال.شوند

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: افراد در جامعه استعدادهای فراوانی دارند، اما این  .باشد تا موفق باشیم

 .استعدادها را باید در مسیری هدایت کرد که به اشتغال منجر شود

نیز تامین شود می توانیم مانع از بیکاری جوانان وی گفت: اگر فضا و بستر را فراهم کنیم تا استعدادها به کار آید و منابع مالی 

  .شویم

 چرخش معیوب نقدینگی یکی از چالش های اقتصادی است  **

قائم مقام معاونت اموراقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی در حال توسعه کارکردهای چندگانه و اعتبار 

  .د سرمایه روبرو بوده استویژه ای دارد و همواره این بخش با کمبو

افزود: با توجه به محدودیت پس انداز کشاورزان، عمده اتکای بخش خصوصی و دولت به تسهیالت بانکی « حسن قاسمی زانیانی»

  .است که با توجه به کاهش دسترسی بنگاه ها به این منابع و افزایش هزینه شاهد رکود فعالیت اقتصادی هستیم

داد: چرخه نقدینگی در کشور معیوب است و باید حرکت مستمر داشته باشد تا پس از برگشت منابع به نظام قاسمی زانیانی ادامه 

  .بانکی در اختیار فعاالن اقتصادی قرار گیرد

وی افزود: مولفه های فنی و محیطی از مولفه های اصلی پایداری اقتصادی به شمار می رود؛ به عبارتی فعالیتی سودآور و پایدار 

  .که به لحاظ محیطی قابل اجرا و از لحاظ فنی مشکل کمی داشته باشد است

قائم مقام معاونت اموراقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت مبتنی بر قرارداد توضیح داد: در این روش 

  .مشخص است چه محصولی و برای چه هدفی تولید می شود

  .ن، گوجه فرنگی، چای، ذرت، جو، برنج و گندم دروم در حال تدوین استقاسمی زانیانی گفت: زنجیره زعفرا

 فعالیت بنگاه های خرد و کوچک مبتنی بر رابطه بازار و مشتری است **

درصد بنگاه های کشور خرد و کوچک است اما  96معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: 

  .گاه های بزرگ و متوسط مورد توجه قرار می گیردتامین مالی بن

ادامه داد: عمده فعالیت بنگاه های خرد و کوچک مبتنی بر بازار و مشتری است؛ بنابراین به محض اینکه نوسان « عیسی منصوری»

  .اقتصادی رخ می دهد این بنگاه ها متضرر می شوند
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  .و تامین مالی دسترسی ندارندمنصوری افزود: همه این بنگاه ها به فرصت های بازار 

  .نوع تامین مالی داخل و خارج صنعت داریم 2معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: 

، بطدر تامین مالی داخل صنعت، ارائه کنندگان جدید خدمات مالی ایجاد می شوند و مبتنی بر دانش و روابط موجود است اما روا»

  .«یک طرفه و تحمیلی است و سرمایه دار بزرگی نداریم و مقیاس آن کوچک و کوتاه مدت است

در تامین مالی خارج صنعت، حجم منابع مالی باالست، گزینه ها متنوع تر و ارائه تسهیالت به صورت بلندمدت است اما اعتماد 

  .کمتر، هزینه ها باالتر و دانش ناکافی است

امروز )سه شنبه( با تالش معاونت توسعه کارآفرینی و « تامین مالی بنگاه های خرد و کوچک»کارگاه آموزشی  به گزارش ایرنا،

توجه به بنگاه های خرد و متوسط و حمایت از خودکفایی در تولید کاالهای  .اشتغال در مجموعه فرهنگی ورزشی تالش برگزار شد

 .ابالغ شد 1392ت که در سال راهبردی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی اس

http://www.irna.ir/fa/News/83000938 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرانا

 فهرست کاالهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی اصالح شد

استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بند پنجم هیات وزیران با  -ایرنا -تهران

 .بسته جدید ارزی را اصالح و فهرست بازنگری شده کاالهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی را اعالم کرد

تومان کلید زد و با تهیه و  4200هر دالر به گزارش ایرنا، دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعالم قیمت 

 .تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعالم کرد

  .از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد

مان ابالغ ز کنندگان و تولیدکنندگان برای همه کاالهایی که تادولت در بند پنجم این بسته ارزی تاکید کرد سازمان حمایت مصرف

های کاالیی اول و دوم( تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته صورت بانکی یا در سامانه نیما )گروهنامه، ارز آنها به این تصویب

و با رعایت سایر ضوابط نسبت به « نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص»و « نرخ ارز زمان پرداخت»التفاوت است، ضمن اخذ مابه

 .وز ترخیص اقدام کندصدور مج

بر پایه سند تصویبنامه هیات وزیران که امروز )دوشنبه( تاریخ خورده و در اختیار ایرنا قرار گرفته است، اعضای دولت در نشست 

 .بیست و چهارم مردادماه اصالحاتی را درباره بند پنجم اعمال کرد

 :وت ارزی معاف استبر اساس بند اصالح شده، موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفا

ـ ماشین آالت، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه 1

 .های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط

ی شود با تشخیص وزارتخانه ـ مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری م2

 .تولیدی ذیربط

ـ مواد اولیه دارو، تجیهزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز 3

 .رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 اصالح متن بند پنجم **

 :ح شدهمچنین بند پنجم به شرح زیر اصال

از طریق بانک یا  16/5/97در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 

بانک عامل  (سامانه نیما پذیرفته شده اما کاالی مربوط ترخیص نشده باشد )بجز کاالهای موضوع بند یک تصویبنامه یاد شده

از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار )بازار ثانویه(  موظف است با اخذ تعهدنامه

هزار ریال به ازای هر دالر )و متناسب نسبت به دیگر ارزها( نسبت به صدور اعالمیه تامین ارز به  28زمان ترخیص کاال معادل 

 .کاال( اقدام کند مجوز ترخیص)عنوان گمرک جمهوری اسالمی ایران 

رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت یاد شده به بانک عامل 

 .ماه از تاریخ ترخیص است 6)و واریز به حساب خزانه داری کل کشور( و حداکثر تا 

تناب کند بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت اج

 .مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منعکس کرده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود

 اصالح های دیگر **

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

  :اضافه کرد 11د همچنین هیات وزیران در این جلسه متن زیر را به عنوان تبصره، به بن

و اصالحات بعدی آن با  22/1/97هـ مورخ 55300/ت 4353تصویبنامه شماره  14تبصره ـ مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده 

 .ابالغ این تصویبنامه همچنان به قوت خود باقی است

http://www.irna.ir/fa/News/83007594 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرانا

 جلوگیری از انحراف دستگاه های اجرایی به کمک مجلس نیاز دارد

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجلس نقش حمایتی و هدایتی دارد، چون  -ایرنا -تهران

 .و مشکل نیستند های اجرایی خالی از انحرافدستگاه

 امروز )دوشنبه( در« بندپیانوشیروان محسنی»به گزارش ایرنا از تارنمای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، 

جلسه ای در ساختمان این صندوق اضافه کرد: مشکالتی مانند اشتغال پایدار در مقابل ما قرار دارد که لزوم همکاری کمیسیون 

 .کندس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بیشتر میاجتماعی مجل

در این جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 

ای تعطیل یا دچار طقهدانم وقتی یک بنگاه اقتصادی در منبندپی ادامه داد: من خودم نماینده بودم و میمحسنی.حضور داشتند

واند باعث ها نتشود. بنابراین همه در کنار هم باید تالش کنیم تا تحریمشود، بیشترین فشار به نمایندگان منطقه وارد میرکود می

  .به وجود آمدن مشکالت بیکاری جوانان کشور شود

مورد توجه قرار گرفته است و صندوق بیمه اجتماعی های وزارتخانه بسیار ریزیبه گفته وی، اشتغال فراگیر روستایی در برنامه

 .شودکشاورزان، روستاییان و عشایر یکی از بازوهای مهم ما در این بخش محسوب می

هزار خانوار مورد 160هزار خانوار پشت نوبتی که نام آنان در سامانه ثبت شده است، تا پایان مردادماه  760وی اضافه کرد: از 

 .ماه تعیین شودمام خمینی )ره( یا سازمان بهزیستی درآمدند و امیدواریم تکلیف بقیه نیز تا پایان آبانحمایت کمیته امداد ا

 شکاف درآمدی روستایی و شهری **

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز در این نشست خالصه وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاییان، 

رو و نقش کمیسیون اجتماعی مجلس ها و راهبردهای پیشها، شرایط بیمه روستاییان، چالشخشی از نابرابریمحاسبه و تحلیل ب

 .سازی بیمه روستاییان را تشریح کردشورای اسالمی در ارتقای بهینه

ییان و ها درآمد دارند و متاسفانه نه فقط بین روستادرصد شهری 50تصریح کرد: روستاییان « محمدرضا واعظ مهدوی»

شهرنشینان فاصله وجود دارد، بین خود روستاییان نیز نابرابری وجود دارد. در جدول درآمدها، بین درآمد اولین روستا و آخرین 

 .درصد اختالف وجود دارد 350روستا، 

ه اییان و عشایر بیمهای کافی، شمار بیشتری از کشاورزان، روستوی ابراز امیدواری کرد با کمک وزارتخانه و مجلس و تامین بودجه

باید کاری کنیم این صندوق دچار »رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، نیز تاکید کرد « سلمان خدادادی».شوند

نفر  300به گزارش ایرنا، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کمتر از .«ای نشودهای بیمهمشکالت دیگر صندوق

 .هزار کارگزاری در سراسر کشور دارد 2ه کارمند و نزدیک ب

http://www.irna.ir/fa/News/83007633 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرانا

 درصد از مراتع کشور ممیزی شده است 90

میلیون  ۷6آبخیزداری از ممیزی شدن بیش از مدیرکل دفتر امور مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و  -ایرنا -شهرکرد

 .درصد از اراضی مرتعی کشور خبر داد 90هکتار معادل 

 
 84.7به گزارش ایرنا، ترحم بهزاد روز دوشنبه در نشستی با مسئوالن منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، وسعت مراتع کشور را 

نده نیز در صورت تامین اعتبار تا پایان برنامه ششم توسعه ممیزی می میلیون هکتار عنوان و اظهار داشت: مابقی اراضی باقی ما

  .به گزارش ایرنا، ممیزی کردن به منظور شناسایی بهره برداران ذیحق در مراتع است .شود

کرد و بهزاد، ممیزی کردن مراتع را اقدامی ضروری در جهت صدور پروانه چرا برای بهره برداران و مجریان طرح های مرتعی عنوان 

  .هزار پروانه چرا صادر شده است906افزود: برای این سطح از مراتع نیز 

میلیون  20میلیون هکتار از این طرح ها تصویب و 32.5میلیون هکتار مراتع گفت:  34وی با بیان تهیه طرح های مرتعداری برای 

میلیون  6میلیون هکتار از مراتع اجرا شده و  14ی در بهزاد ادامه داد: طرح های مرتعدار .هکتار از این رقم نیز واگذار شده است

  .هکتار نیز به اتمام رسیده است

هزار خانوار در حال بهره برداری از مراتع هستند، درحالی که براساس  916وی درباره وجود دام مازاد بر ظرفیت مراتع تصریح کرد: 

  .هزار بهره بردار را داشت 180مراتع کشور تنها گنجایش  80مطالعات دانشگاه تهران در دهه 

برابر ظرفیت مراتع کشور  2.2میلیون واحد دامی متکی به مراتع اظهار داشت: این میزان نیز  83بهزاد، همچنین با بیان وجود 

از  شوی تاکید کرد: با تغییرمثبت رویکرد سازمان جنگل ها و مراتع برای در اولویت قرار دادن حفظ واحیای مراتع، امسال بی .است

میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه  100یکهزار میلیارد ریال برای اجرای عملیات بیولوژیکی در نظر گرفته و بیش از یکهزار و 

  .ملی به استان ها پرداخت شده است

http://www.irna.ir/fa/News/83007240 
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 برنج
 ایرانا

 تن برنج احتکاری در ارومیه کشف شد ۳600بیش از 

تن برنج به همراه مقادیر  600فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه گفت: افزون بر سه هزار و  -ایرنا -ارومیه

 .بسیاری روغن نباتی و انواع حبوبات از محتکران در ارومیه کشف و ضبط شد

روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به کشف این مقدار برنج از سه انبار مختلف،  سرهنگ پاسدار کریم علی نژاد

تن لوبیا چیتی و پنج تن نخود نیز از این انبارها کشف شده و در اختیار مراجع  80تن عدس، 200تن روغن،  15تن چای،  2افزود: 

 .مرتبط قرار گرفته است

ومیه یک انبار غیرمجاز دارو که در آن با استفاده از برچسب های کارخانه های معتبر اقدام به تولید وی اضافه کرد: با تالش سپاه ار

 .دارو می شد نیز در این شهر کشف شده است

 .وی گفت: این انبار با حضور نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و دادستانی پلمب شد

سپاه ارومیه بیان کرد: دستگاه های مسئول در این زمینه تا شب گذشته در حال شمارش و لیست فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 

 .برداری از داروهای کشف شده بودند

به گزارش ایرنا در روزهای اخیر انبارهای مختلف احتکار در استان های گوناگون کشف و اقالم آن برای توزیع در اختیار نهادهای 

 .مرتبط قرار گرفته است

گرانی و مساله تحریم این روزها با تحلیل های متفاوتی روبرو بوده اما بدون شک یکی از رایج ترین علل گرانی، احتکار کاالها از 

 .سوی برخی افراد سودجو و ناامنی در عرضه آنهاست

http://www.irna.ir/fa/News/83002030 
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 برنج
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۹ : تاریخچ

 حتمال قاچاق برنج به کشورهای همسایه وجود دارد 

های دولت در حوزه نظارت بر گذاریوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با انتقاد از عملکرد سیاستمسیح کشاورز در گفت

التفاوت خواهد که برای تامین مابهاز یک طرف دولت از ما می :دولتی اظهار داشتهای ای برخی ارگانواردات برنج و برخورد سلیقه

ا ایم تنیاز و تولید برنج به عنوان یکی از کاالهای اساسی در کشور وارد عمل شویم و حتی به عنوان بخش خصوصی سعی کرده

هایی مانند نیروی انتظامی و از طرف دیگر سازمان های احتمال آبان ماه داشته باشیم، امامقداری ذخیره استراتژیک برای تحریم

 .نامندهای وارداتی موجود در انبارها را احتکار میتعزیرات برنج

د به کند، بلکه بایکند، آن را یک روزه وارد بازار نمیکشاورز در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد: تاجری که برنج وارد می

گویند مدارک و مستندات بیاورید که چه تاریخی ثبت کنند و سپس میقایان ابتدا انبارها را پملب میمرور آن را توزیع کند، اما آ

 ار مدارکش تمام کننده وارد تاجر باید تازه و است شده ثبت انبارها جامع سامانه در آیا و شده کشور وارد زمانی چه  سفارش شده،

 .نیست کننده احتکار که کند ثابت تا بیاورد و ببرد ماه یک تا روز 10 بین

هزار تن آن در گمرکات در حال تخصیص ارز و ترخیص  200هزار تن برنج وارد شده که  900وی به این نکته اشاره کرد که امسال 

 .است و بخشی هم بارگیری شده و در راه است

ا ای وارد کشور شده بجی که با ارز یارانهگویند برندبیر انجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که برخی می

هزار تومان خارج  20شیطنت برخی فعاالن بازار به صورت قاچاق از مرز عراق و با ارز آزاد کیلویی دو دالر یعنی رقمی حدود 

مان در مبادی ورودی هزار تو 7ای برنج وارداتی را کیلویی شود، با رد این موضوع گفت: سازمان حمایت با توجه به نرخ ارز یارانهمی

هزار تومان به دست مصرف کننده برسد و اصال امکان چنین موضوعی با حجم زیاد وجود  8گذاری کرده که در نهایت باید قیمت

های برنج از گمرکات خارج مضاف بر اینکه وقتی محموله .ندارد، مگر اینکه در حد کم و توسط ساکنان محلی مرزی این اتفاق بیفتد

کند، اما متاسفانه مشهد و شهرهای استان مرکزی هم حرکت میهای اصفهان، تهران،ه سمت انبارهای اصلی در استانشود، بمی

کند که ما قاچاق داخلی نداریم. بلکه باید مبادی خروجی به سمت عراق، ستاد مبارزه با قاچاق کاال نیروی انتظامی را توجیه نمی

 .دانا که یک بخش اندکی از قاچاق تولیدی برنج اتفاق افتاده که جلوی آن را گرفتهافغانستان و ترکیه را کنترل کنیم. چر

کند کشاورز این هشدار را هم داد که مسئوالن با ایجاد التهاب در بازار و وقفه در عرضه در نهایت موجبات نگرانی مردم را فراهم می

فتد تمام تولیدات هندوستان را هم که وارد کنیم، جوابگوی نیاز که باید مراقب احتکار خانگی برنج باشیم که اگر این اتفاق بی

های دیگر منتشر شد که نشان از کشف به گزارش خبرنگار فارس طی یک ماه اخیر اخباری در رسانه ملی و رسانه.نخواهد بود

ار شده بود. موضوعی که اکنون داد که موجبات افزایش قیمت در بازانبارهای احتکار کاالهای اساسی از جمله برنج و روغن را می

 .دبیر انجمن وارد کنندگان برنج نگاه متفاوتی به آن دارد

https://www.farsnews.com/news/13970529000560/%D8%A7%D8%AD 
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 برنج
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۷مرداد  ۲۹تاریخ: 

 فروشی استهزار تومان گران ۸فروش برنج خارجی با نرخ های باالتر از 

 .هزار تومان در مغازه ها را گران فروشی اعالم کرد 8یک مقام مسئول فروش برنج با نرخ های باالتر از 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیمسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار 

اظهار کرد: با ابالغ دستور رئیس جمهور مبنی بر واردات برنج تا پایان شهریور، برخی  واردات برنج، درباره آخرین وضعیت ،جوان

ه واردات تمدید شده است درحالیکه به دلیل تاخیر در اختصاص ارز به وارد کنندگان،این زمان برای ورود برنج افراد گمان کردند ک

در  دوره ممنوعیت برنجبه گفته وی با وجود آنکه این میزان واردات برای مصرف .های خریداری شده به کشور تمدید شده است

تمامی واردکنندگانی که ارز دریافت کردند، موظفند تا پایان شهریور محموله نظر گرفته شده است؛بنابراین براساس این ابالغیه 

هزارتن برنج از ابتدای سال خبر داد و گفت: با احتساب میزان کاالی ترخیصی  830کشاورز از واردات .های خود را وارد کشور کنند

هستیم و این درحالی است که با در نظر هزارتن در شرایط عادی نسبت به مدت مشابه سال قبل عقب  100از گمرک ،حدود 

 .گرفتن بحث تحریم ها، میزان واردات باید بیش از رقم سال گذشته باشد

 هزار تومان گران فروشی است ۸ از باالتر نرخ با برنج فروش/ ندارد صحت خارجی برنج احتکار بیشتر بخوانید:

موجب می این مقام مسئول ادامه داد:تمدید واردات برنج در دوره ممنوعیت و ورود برنج های خریداری شده توسط واردکنندگان 

قیمت برنج وی با اشاره به اینکه در عرضه و .شود تا در ماه های آتی کسری در روند توزیع برنج خارجی در بازار پیش نیاید

مشکلی در بازار وجود ندارد، بیان کرد:اظهار نظر غیر کارشناسی برخی افراد و مطرح کردن موضوعاتی همچون احتکار  خارجی

 کافی هانداز به برنج درحالیکه شود، می خانوارها و بنکداران نگرانی ، بازار التهابات به منجر انبارها لمپپ و  برنج در برخی رسانه ها

در رسانه ها موجب شده است تا  احتکار برنجبه گفته کشاورز پرداختن به موضوع .داشت نخواهیم توزیع در مشکلی و دارد وجود

 .مصرف کنندگان نیز اقدام به خرید و احتکار در خانه های خود کنند که با این وجود آرامش و تعادل بازار از بین خواهد رفت

 .کردهزار تومان در مغازه ها را گران فروشی اعالم  8با نرخ های باالتر از  فروش برنج دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان

https://www.yjc.ir/fa/news/6635533/%D9%81%D8%B1%D9% 
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 برنج
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۸یک شنبه 

 هزار تن برنج با ارز دولتی وارد کشور شد 900

 5دبیر انجمن وارد کنندگان برنج با بیان اینکه مشکلی برای واردات و تامین برنج مصرفی مردم وجود ندارد، گفت: در  <کشاورزی

 .هزار تن از این محصول به کشورمان وارد شده است 900ماهه سال جاری یک میلیارد دالر برای واردات برنج اختصاص یافته و 

 یم پخش ها رسانه از برنج احتکار با برخورد خبر شب هر روزها این: کرد اظهار اخیر رنج مسیج کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان ب

 که است حالی در شود ایجاد گرانی یا کمبود برنج بازار در است قرار که کند می ایجاد مردم بین را نگرانی این خود امر این و شود

 .تغییر یافته و مشکلی برای تامین نیاز مردم وجود نداردرخ ارز ن افزایش اساس بر تنها بازار در محصول این قیمت

وی با ذکر مثالی افزود: در صورتی که این خبر مطرح شود که بانکها در حال ورشکستگی هستند ممکن است همه مردم پولهای خود 

م را پاسخ در نخواهند بود این نیاز مردرا به یکباره از بانکها بیرون بکشند و این خبر واقعا منجر به ورشکستگی بانکها شود و بانکها قا

وی افزود: این شرایط در بازار برنج نیز متصور است و در صورتی که در مردم این نگرانی ایجاد شود که تامین برنج با مشکل .دهند

 .ریزدسازی چند برابری کنند بازار برنج نیز به هم میبرخورده است و هر یک به جای مصرف مشخص خود اقدام به ذخیره

هزار تن  900ماهه سال جاری برای واردات برنج اختصاص یافته و  5دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ادامه داد: یک میلیارد دالر در 

 .دهد مشکلی برای تامین مصارف کشور وجود نداردبرنج به کشورمان وارد شده است؛ این اعداد نشان می

 یذخیره احتیاطی برنج توسط دولت و بخش خصوص

اند تا کشاورز تصریح کرد: عالوه بر عرضه معمول برنج در بازار مصرف بخش خصوصی و دولتی نیز ذخایر احتیاطی را در نظر گرفته

 .در روزهای تحریم نیز مشکلی برای نیاز مردم وجود نداشته باشد

گذارند این امر موجودی انبار را به حراج می شوند ووی اظهار کرد: زمانی که افرادی غیرتخصصی برای مبارزه با احتکار وارد عمل می

 هک حالی در مواجهیم مشکل با برنج تامین در که کندمی ایجاد مردم میان را نگرانی این و داشت خواهد  عملکرد معکوسی در بازار

 .تارز باال رفته اساساس تغییر نرخ بر تنها محصول این قیمت و ایمنداشته برنج قیمت افزایش بابت مشکلی اخیر هایهفته در

 احتمال قاچاق برنج های وارداتی به خارج از کشور

وی با بیان اینکه محصول برنج کاالیی احتکارپذیر نیست، گفت: باال رفتن نرخ دالر در بازار آزاد باعث شده است که عمال قاچاق برنج 

 که با ارز دولتی به کشور وارد شده است به صورت قاچاقبه کشور صرفه نداشته باشد اما باید در این شرایط مواظب باشیم که کاالیی 

شود باید موارد هایی که از انبارهای برنج انجام میدر بازرسیدبیر انجمن وارد کنندگان برنج ادامه داد:.از کشورمان خارج نشود

تی های آینده با قیمرای عرضه در ماهبهداشتی، خروج تدریجی برنج برای عرضه به بازار، بررسی شود تا اینکه افراد محصول خود را ب

باالتر نگه ندارند اما اینکه بخواهیم به یکباره محصول انباری را که بتدریج در حال عرضه به بازار است را یکجا در بازار عرضه کنیم 

و مردم را تشویق به دهد که ممکن است در بازار برنج التهاب ایجاد کند وی افزود: این عملیات نشان می.کندمشکالتی ایجاد می

 .کندکند و منجر به ایجاد بحرانی در عرضه این محصول استراتژیک ایجاد میاحتکارهای خانگی می

 درصد دو تا یک با حتی مواقعی در و حداقلی سود با  کشاورز اظهار کرد: در شرایط فعلی واردکنندگان برنج محصول خود را

 .برای تامین ارز، کاالهای وارداتی تامین کنندرا باید نقدینگی الزم زی فروشندمی  ضرر

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج با بیان اینکه نباید به گرانی و کمبود در بازار برنج دامن بزنیم گفت: مردم نگرانی بابت تامین برنج 

  .نداشته باشند زیرا میزان تامین برنج در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است
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ماهه ابتدایی سال به کشور وارد شده بود که این رقم در سالجاری  5هزار تن برنج در مدت  40د: سال قبل یک میلیون و وی یادآور ش

هزار تنی آن نیز به خاطر اختصاص دیرهنگام ارز است اما اکنون این محصوالت در گمرک قرار  140هزار تن است، دلیل فاصله  900

 .شودداشته و بزودی وارد کشور می

 الیل افزایش قیمت برنج خارجید

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج درباره دالیل افزایش قیمت برنج خارجی از سالجاری اظهار کرد: نرخ ارز اختصاصی به واردات برنج 

اجه های حمل و نقل نیز با افزایش موتومان افزایش یافته، همچنین هزینه 1200تا  1100در سالجاری در مقایسه با سال گذشته 

 .تومانی قیمت هر کیلوگرم برنج نسبت به سال گذشته است 1500شده که این امر منجر به باال رفتن 

ها به کشور وارد وارداتی که به طور معمول بیشتر از همه نوع برنج 1121فروشی هر کیلوگرم برنج هندی وی اظهار کرد: قیمت عمده

 برنج  رسد، قیمت عمده فروشی هر کیلوگرمومان به دست مصرف کننده میهزار ت 8تومان است و به قیمت حدود  7500شود می

ای وی درباره واردات برنج از تایلند گفت: با توجه به اینکه کشورمان ضوابط بهداشتی سختگیرانه.است تومان 7900 نیز پاکستانی

این برنج با وجود اینکه استانداردهای کُدکس اروپا را برای واردات برنج دارد امکان واردات برنج تایلندی به کشورمان وجود ندارد زیرا 

 .خوانددارد اما با ضوابط بهداشتی ما نمی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f2858e2ecf6047cf9e06749f973053 
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 برنج
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۲۳سه شنبه , 

 کشاورزان برنج به ما عرضه نکردند

های گیالن و مازندران مستقر مرکز خرید توافقی برنج در استان 22مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی گفت: با آنکه 

 .ایم، اما تا این لحظه هیچ کشاورزی برنجی برای فروش به ما عرضه نکرده که نشان گر وضعیت خوب بازار برنج استکرده

هزار تن گندم  800لیون و می 8دوشنبه( )آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: تا پایان وقت دیروز سید مؤمن نیافر در مورد

از کشاورزان سراسر کشور تحویل گرفته شده است و برداشت گندم در مناطق گرمسیر به پایان رسیده، در مناطق معتدل تا حدی 

وی به افزایش برداشت گندم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و .پایان یافته، اما در مناطق سردسیر همچنان ادامه دارد

های سردسیری مانند همدان، ایم و وضعیت بسیار خوبی در استاندرصد افزایش برداشت داشته 3ت: امسال نسبت به سال قبل گف

مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی همچنین در مورد وضعیت خرید .زنجان، کردستان آذربایجان غربی و شرقی داریم

مردادماه آغاز شود، گفت: تعداد مراکز خرید خود را افزایش دادیم و  20نی که قرار بود از توافقی برنج از کشاورزان گیالنی و مازندرا

ایم، اما جالب اینجاست که تاکنون کشاورزان برنجی به مرکز خرید در استان مازندران دایر کرده 6مرکز خرید در استان گیالن و  16

نیافر به این نکته اشاره کرد که ورود دولت در جهت حمایت .ج خوب استدهد، وضعیت فروش برناند که این نشان میما عرضه نکرده

 .ندخواهد، از کشاورزان خریداری کنها نتوانند برنج را به هر قیمتی که دلشان میاز تولیدکننده است و با این کار سبب شد تا واسطه

کردند تا برنج را با قیمتی پایین از کشاورز سعی می هاهر ساله با آغاز برداشت برنج و عرضه زیاد این محصول به بازار، واسطه 

 .خواهی دالالن را گرفتخریداری کنند، اما دولت با اجرای طرح توافقی خرید برنج از سال گذشته جلوی زیاده

برنج ندا ، تومان 860 و هزار 5 شیرودی برنج کیلوگرم هر شکستگی درصد 8 محاسبه با نرخ مصوب خرید توافقی برنج از کشاورزان 

 .تومان تعیین شده است 828هزار و  9تومان و برنج هاشمی و طارم محلی  238هزار و  5و نعمت 

http://iranecona.com/86226/%DA%A9%D8%B4%D8%A7 
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 برنج
 ایرانا

 دوم شوندشالیکاران بی خیال کشت 

کشت دوم برنج در مازندران به پشتوانه بارندگی اندک مرداد جاری این روزها چنان شتاب گرفته است  -ایرنا  -ساری 

 .که کارشناسان مرکز تحقیقات برنج کشور را هم به فرجام این کار و خطر باالی آن نگران کرده است

ران سبب شد تا برخی شالیکاران هشدار جدی کارشناسان در مورد خطر به گزارش ایرنا، بارندگی های پراکنده هفته گذشته مازند

 .و نشاکاری باشند« آب تخت کردن»پذیری باالی کشت دوم پس از نیمه مرداد را نادیده گرفته و همچنان مشغول 

میلی متر و  1.5یزان مرداد سراسر استان شاهد بارندگی بود که کمترین م 26بر پایه آمار هواشناسی مازندران، در هفته پایانی 

 .میلی متر بود 43بیشترین هم 

موسسه تحقیقات برنج هر سال با جمع بندی داده های مختلف از جمله پیش بینی های فصلی هواشناسی و دوره طغیان آفت های 

مرداد  20را تا مختلف زمان مشخصی را برای پایان کشت دوم برنج اعالم می کند و امسال هم حداکثر زمان مناسب برای این کار 

 .جاری اعالم کرد

کارشناسان این موسسه معتقدند که پشت سر گذاشتن موعد تعیین شده کارشناسی، ضریب آسیب پذیری محصول را در بازه زمانی 

 .کاشت تا برداشت به سبب طغیان آفت و یا سرمای زودرس افزایش می دهد

درصدی محصول مرکبات  50همراه بود، افزون بر نابودی بیش از  که با بارش برف در روزهای نخست آذر 95سرمای زودرس سال 

مازندران، بخشی از کشت دوم برنج را هم در مناطق مختلف استان از بین برد، اگرچه به علت عمق خسارت باغ های مرکبات در آن 

 .زمان، این موضوع کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت

ر در آمل روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به برنجکاران استان هشدار داد که معاون موسسه تحقیقات برنج کشور مستق

 .خارج از موعد تعیین شده کارشناسی کشت دوم برنج را ادامه ندهند، چون با ضرر و زیان مواجه خواهند شد

روز  85س طارم محلی در مازندران عبدالرحمان عرفانی گفت: مدت زمان به بار نشستن خوشه و به مرحله درو رسیدن رقم زودر

است و با توجه به اهمیت شرایط آب و هوایی روزهای فصل پاییز برای به بار نشستن خوشه های برنج کشت دوم، نشاکاری پس از 

 .مرداد با خطرپذیری باال همراه خواهد بود 20

برای کشت دوم برنج پس از موعد تعیین شده  وی آفت ساقه خوار نسل چهارم و سرمای احتمالی فصل پاییز را مهم ترین تهدید

 .دانست و تاکید کرد: هر یک از دو تهدید می تواند همه زحمت ها، هزینه ها و دسترنج های کشاورزان را بر باد دهد

کشت دوم برنج نیز همانند کشت یکم نیازمند صرف هزینه های شخم و شیار، دستمزد نشاکاری، آبیاری و سمپاشی و دیگر 

ضروری برای نگهداری است که در صورت از بین رفتن محصول به علت تاخیر در کشت، کشاورزان دچار ضرر و زیان  کارهای

 .غیرقابل جبران خواهند شد

معاون مرکز تحقیقات برنج از کشاورزان خواست تا به خطر پذیری از بین رفتن محصولشان به سبب تاخیر در کشت دوم توجه 

 .به خاطر بارندگی اندک مرداد را مالک عمل قرار ندهندجدی کنند و تنها وجود آب 

وی در عین حال نسبت به احتمال کمبود آب هم هشدار داد و گفت: مشکل کم آبی با بارندگی اندک این ماه رفع نشده است و 

 .د نیاز را تامین کنندخطر همچنان وجود دارد که برنجکاران برای کشت دومی که با تاخیر انجام می دهند، نتوانند آب کافی و مور

 

 مکانیزاسیون و افزایش رغبت به کشت دوم  **
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یکی از دالیل افزایش رغیب برنجکاران مازنی به کشت دوم در چند سال گذشته، مکانیزه شدن برداشت این محصول بوده است که 

 .سبب شده تا در بازه زمانی یک ماهه کار برداشت به اتمام برسد

داشت برنج، کشاورزان به علت کمبود کارگر و ضرورت یاری گرفتن از همسایگان، به نوبت شالیزارها را در شیوه سنتی کاشت و بر

ماه به درازا  2.5نشا می کردند و به همین دلیل زمان برداشت شالی نیز این نوبت رعایت می شد و دوره برداشت حدود دو ماه تا 

 .می کشید

ت شالی در مناطق مختلف مازندران دستکم دو ماه زمان می برد و بسیاری از در حالی که حتی تا دو سال پیش دوره برداش

روزه کار برداشت به اتمام برسد و به همین  35کشاورزان به کشت دوم نمی رسیدند، امسال به نظر می رسد در دوره زمانی حداکثر 

 .دلیل برنجکاران تاخیر چند روزه را با وجود هشدار کارشناسان نادیده می گیرند

ساله در کمتر از دو سال  10هزار هکتار کشت دوم در یک دوره  30برداشت مکانیزه سبب شد تا برنامه جهاد کشاورزی برای 

 .محقق شود و از آن هم فراتر رود

هزار هکتار شالیزار استان زیر کشت دوم رفت و پیش بینی می شد  38پارسال بر اساس آمار جهاد کشاورزی مازندران، بیش از 

هزار هکتار کاهش یابد  20ال با هشدارهای کارشناسان و مسئوالن ذیربط و اطالع رسانی رسانه ای این میزان به نصف و حدود امس

 .ولی با شتابی که این روزها در کشت دوم دیده می شود ممکن است سطح زیر کشت بیشتر از سال گذشته شود

می دهد بسیاری از کشاورزان با دیدن بارندگی و جاری شدن روان آب در  مشاهدات خبرنگار ایرنا از مناطق مختلف مازندران نشان

 .رودخانه ها و نهرهای کشاورزی و افزایش میزان آب، آببندان ها به صورت پرکوب در حال شخم و شیار شالیزارها هستند

ه و بارندگی اندک مرداد، کمترین این دسته از کشاورزان که تنها کمبود آب را مانع کشت دوم می دیدند، به یمن برداشت مکانیز

 .اثرپذیری را از هشدارها در باره احتمال سرمازدگی و طغیان آفات دارند

این در حالی است که کارشناسان کشاورزی می گویند کشت دوم با نسل سوم و چهارم کرم ساقه خوار برنج به صورت جدی تهدید 

 .ینده حتی کشت اول را هم برای آنان سخت غیرممکن کندمی شود و در صورت بی توجهی کشاورزان ممکن است در آ

کرم ساقه خوار نسل اول و دوم بیشتر در کشت یکم طغیان می کند که کشاورزان به صورت غیرشیمیایی یا شیمیایی با آنها مبارزه 

لیزاری و مزارع مجاور می کنند ولی نسل دوم و سوم در ساقه های باقی مانده در شالیزارها یا داخل علف های هرز مرزهای شا

مقابله شیمیایی با این آفت در کشت دوم به خاک شالیزاری آسیب جدی وارد می .پنهان می شوند و با کشت دوم طغیان می کنند

معاون مرکز تحقیقات برنج کشور به کشاورزان .کند و ممکن است به دیگر محصوالت پاییزی مزارع اطراف هم خسارت وارد کند

عرفانی گفت: این دو محصول مناسب .جای کشت دوم برنج، در شالیزارهای خود باقال و علوفه دامی کشت کنند توصیه کرد تا به

ترین برای کشت دوم در زمین های شالیزاری هستند زیرا عالوه بر درآمدزایی خوب، الگوی مناسب تناوب کشت برای زمین های 

 .ه دو روش نشای دوباره و پرورش ساقه انجام می شودکشت دوم برنج در شالیزارهای مازندران ب.شالیزاری است

هزار هکتار از شالیزارهای استان هم به روش پرورش ساقه کشت  60کارشناسان جهاد کشاورزی برآورد کرده اند که امسال حدود 

ها  ت به سایر برنجمی گویند که از مرغوبیت بیشتری نسب« دونوج»برنج حاصل از پرورش ساقه را در اصطالح محلی .دوم برنج شود

درصد نیاز  42هزار تن برنج سفید تولید می کنند که برابر  50کشاورزان مازندرانی بنا بر آمارها حدود یک میلیون و .برخوردار است

 .کشور به این محصول است

http://www.irna.ir/fa/News/83005339 
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 پسته
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۹تاریخ: 

 صادرات پسته در صدر خشکبار ایران

 .به خود اختصاص داده است چهار ماه نخست امسال درصد از کل صادرات خشکبار ایران را در 55 صادرات پسته و مغز پسته

 دفتر خشکبار میز دبیرعمومی سازمان توسعه تجارت ایران؛ روابطبه نقل از  خبرنگاران جوان گروه اقتصادی باشگاهبه گزارش 

با  چهار ماه نخست امسال گفت: صادرات محصوالت خشکبار در صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی هماهنگی

درصد  55 است که از این میزان صادرات پسته و مغز پستههزار تن صورت پذیرفته  131.4میلیون دالر و وزن  319ارزشی معادل 

میلیون دالر  101ماه نخست امسال معادل  4در  صادرت خرما :سودابه خالدیان افزود.از کل صادرات این گروه را دربرداشته است

درصدی در ارزش و رشد  31ایش درصد از کل صادرات این گروه را دربرداشته و در مقایسه با مدت مشابه پارسال افز 32که  بوده

 .درصدی داشته است16وزنی 

هزار تن بوده است که در  19میلیون دالر و  175چهار ماه نخست امسال معادل خالدیان اظهار داشت: پسته و مغز پسته در 

 .درصد افزایش در وزن است 19.1درصد افزایش ارزشی و  3.4 مقایسه با مدت مشابه پارسال نشاندهندۀ

 گفت: به دلیل شرایط نامناسب جوی در اوایل سال، تولید محصوالت خشکبار با تاکید بر تاثیر شرایط نامناسب جوی امسال براو 

به شدت کاهش یافته است و به تبع آن، صادرات محصوالت خشکبار در مقایسه با مدت و محصول آنها  بیشتر درختان صدمه دیده

 .درصد رشد داشته است 1.9د کاهش و به لحاظ وزنی درص 7مشابه سال قبل از نظر ارزشی 

 .های بانکی و ارزی اشاره کرد، محدودیتاز موانع و مشکالت توسعه صادرات خشکبار می توان به تولید ناکافی محصوالت

https://www.yjc.ir/fa/news/6639385%D/8%B5%D8%A7% 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۸تاریخ: 

 نخ و پنبه پشت درب های بسته کمرگ/کارگاه های تولید پوشاک به مرز تعطیلی رسیدند

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت:نخ و پنبه بعنوان ماده اولیه تولید پوشاک در گمرک مانده و 

 .تولیدکنندگان را به مرز تعطیلی رسانده است

صنعت،تجارت و  خبرنگار  با وگوگفت در ابوالقاسم آقا حسین شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک

، درباره علت رکود بازار پوشاک اظهار کرد: در حال حاضر مواد اولیه مثل نخ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .پارچه و سایر ملزومات تکمیل کننده لباس در دسترس تولیدکنندگان نیست

 ها گمرک اک محسوب می شود دراست همچنین پارچه که ماده اصلی تولید پوش پنبه و نخ وارداتی وی افزود: میزان عمده ای از

 .مانده و به دست تولیدکنندگان نرسیده است

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک به نوسانات ارزی در ماه های اخیر اشاره کرد و افزود: نوسانات ارزی، افزایش 

ازار ب ری نکرده است و از عوامل دیگر رکود درقیمت سایر کاالها را به دنبال داشته است این در حالی است که قیمت پوشاک تغیی

 شیرازی با تاکید بر استقبال مردم و مسئوالن از کمپین های ایجاد شده توسط اتحادیه در سال حمایت از.به شمار می رود پوشاک

شگاه های عرضه کننده کاالی ایرانی استقبال خوبی کردند اما در حال حاضر تولید کنندگان مردم از برپایی فرو :گفت کاالی ایرانی

وی عدم دسترسی به پارچه های وارداتی را عامل بیکاری .ملی به دلیل فقدان مواد اولیه با مشکالت عرضه رو به رو شده اند

 را ها هپارچ هزینه ابتدا در که افرادی وجود  نطقی پارچه وکارگران و تعطیلی تولیدی ها دانست و تشریح کرد: افزایش قیمت غیر م

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و .ویل می دهند موجب رکود بازار می شودتح کننده تولید به را پارچه بعد ماه چند و دریافت

 بیان و دانست صنف این فعاالن مشکالت از را ها شهرداری عوارض و بیمه حق درصد 30 و مالیات  فروشندگان پوشاک ؛پرداخت

شیرازی ادامه داد: دولت با آزاد .دکن کمک پوشاک تولید چرخه به ها بیمه حق و ها مالیات انواع کاهش با تواند می دولت: کرد

است ، می تواند از گران فروشی ها و احتکار جلوگیری کرده و پس از گذراندن شرایط جنگ  واد اولیه پوشاککردن پارچه که م

وی تبلیغات محیطی و افزایش کیفیت پوشاک را عامل اعتماد مردم برای خرید تولیدات .اقتصادی سیاست های خود را به کار گیرد

رئیس اتحادیه .در حال تالش برای پیشرفت این صنف هستند  داخلی برشمرد و اظهار کرد: شبکه ایران کاال و کارگروه مد و لباس

تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اشاره به وجود نواقصی در تولید پوشاک خواستار اعتماد مردم برای خرید پوشاک ایرانی شد 

 هدخوا پیدا را ها کشور سایر با رقابت قابلیت دوخت و مدل رنگ، طرح، لحاظ  و تصریح کرد:در صورت حمایت مردم ،تولیدات ما به

 .کرد

https://www.yjc.ir/fa/news/6635961/%D9%86%D8% 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/tags/5448/1/کالای-ایرانی
https://www.yjc.ir/fa/news/6635961/%D9%86%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 تامین منابع مالی
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۹ : تاریخ

و  ای/راه سرطانامکان ردگیری مصرف ازت در کشاورزی با تکنولوژی هسته 1-ای در کشاورزینقش تکنولوژی هسته

 شود زیست محیطی بسته می آلودگی

میلیارد  41میلیون تن ازت و نیتروژن در بخش کشاورزی به ارزش  112الملل خبرگزاری فارس، ساالنه به گزارش گروه اقتصاد بین

شود که شود که به دلیل عدم اطالع از نحوه و میزان مصرف باعث آلودگی آب، خاک، هوا و زیست محیطی میمی دالر مصرف

 .های زیادی از جمله سرطان استنتیجه آن تغییرات زیست محیطی و بیماری

 ایالمللی انرژی اتمی: امکان ردیابی ازت با استفاده از تکنولوژی هستهسازمان بین*

ای فائو( اعالم کردند با استفاده از تکنولوژی هسته)المللی انرژی اتمی و سازمان خواروبار جهانی در گزارش مشترکی که آژانس بین

رویه این ماده توان روند مصرف نیتروژن )ازت( را در بخش کشاورزی ردیابی و رصد کرد. این عمل باعث جلوگیری از مصرف بیمی

  .ی خواهد شدشیمیایی در بخش کشاورز

برابری محصول را به همراه دارد و به همین دلیل  10ازت در بخش کشاورزی بسیار کاربرد دارد، استفاده یک واحد از ازت افزایش 

کشاورزان رغبت بیشتری برای استفاده از این ماده شیمیایی برای باال بردن تولید محصولشان دارند اما در صورتی که ازت در بخش 

هایی مثل سرطان، باری خواهد داشت که از جمله آنها بیماریریزی مصرف شود نتایج گراندلیل و یا بدون برنامهکشاورزی بی

 .آلودگی آب، خاک، فاجعه زیست محیطی و تشدید تغییرات آب و هوایی است

 هااستفاده بهینه ازت یعنی افزایش تولید و کاهش سرطان*

تواند روند مصرف ازت را در خاک، می 15مشخص شده که استفاده از نیتروژن با ایزوتوپ  المللیدر تحقیقات این دو سازمان بین

کنند و هیچ آب و حتی داخل گیاه مشخص کند، که در این صورت کشاورزان مطابق با نیاز و مصرف واقعی گیاه کود توزیع می

 .اضافه یا کمبودی گیاه نخواهد داشت

شود ها میاین ماده در میوه انباشته شود، ازت بیش از حد در محصول باعث انواع سرطان شوددادن ازت بیشتر به خاک باعث می

ازت زیادی در گوجه فرنگی معموال .انددر سالهای گذشته همواره به باال بودن ازت در گوجه فرنگی و محصوالت جالیزی هشدار داده

متر طبیعی است اما زمانی که تمام قطر گوجه فرنگی سانتیشود البته سفیدی در حد یک به صورت سفیدی در داخل آن دیده می

ازت زیاد همچنین باعث آلودگی خاک و هوا شده و با افزایش انتشار .شود دلیلی بر مصرف زیاد ازت در این محصول استسفید می

المللی انرژی اتمی و فائو ندر گزارش آژانس بی.شودای باعث تشدید گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی میگازهای گلخانه

آمده است که نیتروژن برای تمام اشکال زندگی یک امر حیاتی است و این محصول یک نقش بسیار اساسی در تغذیه گیاه و تولید 

  .آوری محصوالت کشاورزی کافی نیستمحصوالت کشاورزی دارد اما در برخی موارد نیتروژن در خاک کمبود دارد و برای عمل

 میلیون تن کود ازته در دنیا 112النه مصرف سا*

 112در چنین مواقعی کشاورز مجبور است تا این ماده را به صورت شیمیایی به خاک اضافه کند. کشاورزان جهان ساالنه بیش از 

  .کنندمیلیارد دالر استفاده می 41میلیون تن کود شیمیایی ازته به ارزش بیش از 

واند تماده بسیار اساسی و در تولید محصوالت کشاورزی است اگر استفاده نادرستی شود میدر حالی که نیتروژن به عنوان یک 

  .ای شده و تغییرات آب و هوایی را تشدید کندباعث آلودگی آب و انتشار گازهای گلخانه
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 کشاورزی افزایش داد بلکه توان نه تنها استفاده آن را در محصوالتاما در صورتی که بتوان روند مصرف نیتروژن را ردیابی کرد می

  .از تبعات و مضرات آن نیز کم کرد زیرا در چنین حالتی استفاده ازت بهینه خواهد بود

یک ایزوتوپ پایدار نیتروژن است که برای ردیابی مصرف این ماده در بخش کشاورزی کاربرد دارد. این ماده به  15نیتروژن 

 .آزمایشگاهی و طبیعی قابل رصد است حالت دو هر در هوا و آب گیاه، خاک، در  راحتی

  تشدید تغییرات آب و هوایی با استفاده بیشتر ازت *

کنند بنابراین با ترغیب و حمایت می 15المللی انرژی اتمی و همچنین فائو اعضای خود را برای استفاده از نیتروژن آژانس بین

دیابی کرد و این به پایداری محیط زیست کمک بسیاری خواهد کرد. توان مصرف ازت را در هر مرحله راستفاده از این ماده می

 تر خواهد شدبنابراین در چنین حالتی میزان تقاضای کشاورزان برای استفاده از این ماده کمتر خواهد شد و اما نتیجه هم مطلوب

خواهد رسید، از سویی دیگر  شود و میزان هدررفت آن در خاک و بخش کشاورزی به حداقلیعنی مصرف این ماده بهینه می

 آن و گرفت طبیعت از توانمی ازت مصرف کاهش برای  اما کمک دیگری هم.های محیط زیستی نیز بسیار کمتر خواهد شدآلودگی

از این دسته هستند و در صورت   «هالگوم» تیره شود، خاک به نیتروژن تزریق باعث تواندمی کشاورزی محصوالت چه بدانیم اینکه

استفاده از این تیره گیاهی در تناوب زراعی مصرف نیتروژن به صورت کود شیمیایی بسیار کمتر خواهد شد. همچنین با مدیریت 

ای و بنابراین با استفاده از روش تکنولوژی هسته.توان مصرف ازت را در بخش کشاورزی بسیار کمتر کردصحیح زراعی هم می

 .ا در طبیعت گرفت و امنیت غذایی جهانی را تضمین کردر  ازت منفی تأثیرات توانمی  های مکملروش

https://www.farsnews.com/news/13970529000849/%D8%A7%D9%8 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۲تاریخ: 

 تومان ۷400ارزان شد/ قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری تخم مرغ 

 .است یافته کاهش گذشته هفته به نسبت تومان 200مرغ درب مرغداری یک مقام مسئول گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو تخم

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارگذار استان تهران در گفتپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران تخمناصر نبی

، اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ بازار تخم مرغدرباره آخرین وضعیت  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .هزار تومان است 14شانه ای و  400هزار و  7درب مرغداری 

 نسبت  تومان 200ود حد قبل های ماه  به گفته وی، نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری به سبب افزایش جوجه ریزی ناشی از

 .است یافته کاهش گذشته هفته به

خرده فروشی ها منطقی است،  هزار تومان در 20تا  17نبی پور در پاسخ به این سوال که آیا فروش هر شانه تخم مرغ با نرخ های 

بیان کرد: از زمانی که تخم مرغ از درب مرغداری به مصرف کننده برسد، حداقل دست دو تا سه واسطه می چرخد که هر کدام 

درصدی سود برای خود در نظر می گیرند که با احتساب دیگر هزینه ها از جمله حمل و نقل منطقی است و همواره مسئوالن ذی 

 .ل نظارت بیشتر بر بازار باید از گران فروشی برخی واحد های متخلف جلوگیری کنندربط با اعما

 تومان هزار 16 مرغداری درب مرغتخم شانه هر نرخ/ شد گران مرغ تخم بیشتر بخوانید:

در هفته های اخیر موجب شد تا هجوم مردم به سمت بازار  قیمت گوشت و مرغیک مقام مسئول ادامه داد: افزایش چشمگیر 

و در نهایت قیمت این کاال دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گیرد، اما در هفته جاری قیمت هر کیلو تخم   تخم مرغ افزایش یابد

تومان کاهش یافت که اگر مشکلی در بحث شیوع بیماری پیش نیاید، اتفاق  200های قبل مرغ ناشی از ازدیاد جوجه ریزی در ماه 

 .غیر مترقبه ای در بازار رخ نخواهد داد

درصد سود  15تا  10تومان اعالم کرد و افزود: با احتساب  500هزار و  6وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را 

 .تومان است 500هزار و  7کیلو تخم مرغ برای مرغدار، قیمت واقعی هر 

نبی پور درباره آخرین وضعیت واردات تخم مرغ بیان کرد:اگرچه سیاست وزارتخانه برای تعادل قیمت تخم مرغ در بازار بر آن است 

تومانی از  4200تا کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود، اما با وجود آنکه قیمت تخم مرغ وارداتی با اختصاص ارز 

داخلی ارزانتر نخواهد بود، واردات به صالح نیست چرا که با وجود افزایش هزینه های تولید و میزان سرمایه گذاری مرغداران در هر 

 .درصد سود رقم چندانی نیست 15تا  10یک از واحدهای تولیدی 

بینی کرد و گفت: با توجه به ر روزهای آتی را پیشگذار استان تهران در پایان قیمت تخم مرغ درئیس هیئت مدیره مرغداران تخم

میلیون مرغ جوجه ریزی می شود، به نظر می رسد که اگر مشکل خاصی در بحث شیوع بیماری رخ ندهد، با  4تا  3آنکه ماهانه 

 .افزایش عرضه قیمت تخم مرغ کاهش می یابد

https://www.yjc.ir/fa/news/6629761/%D8%AA%D8%AE%D9 

 

 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6620832/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-16-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/6629761/%D8%AA%D8%AE%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۹تاریخ: 

 هزار تومان 19ثبات نرخ تخم مرغ در بازار/ نرخ واقعی هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی ها 

با توجه به هزینه های تولید، نرخ واقعی هر  :داد و گفتیک مقام مسئول از ثبات نرخ تخم مرغ طی یک هفته اخیر در بازار خبر 

ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران تخم گذار استان تهران در گفت و گو با .هزار تومان است 19شانه تخم مرغ 

 و داد خبر بازار در اخیر هفته یک طی  ثبات نرخ تخم مرغ از ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

 .هزار تومان است 14و شانه ای  200هزار و  7اری مرغد درب مرغ تخم کیلو هر نرخ متوسط اکنون هم: گفت

 قیمت کنونی تخم مرغتخم مرغ در بازار افزود: با توجه به افزایش قیمت نهاده های مصرفی و مکمل ها، وی با انتقاد از نرخ کنونی

به گفته نبی پور نرخ مکمل های تولید با .برای مرغدار صرفه اقتصادی ندارد چرا که نرخ نهاده های دامی روزانه در حال تغییر است

 .هزار تومان در بازار رسیده است 18ذشته به تومان سال گ 600هزار و  5درصدی از  300افزایش 

 مرغ تخم و مرغ قیمت ینزول روند/ پروتئینی محصوالت بازار مدیریت برای دولت بیشتر بخوانید: تدابیر

تومان اعالم کرد و گفت: طی  500هزار و  7تا  400هزار و  7درب مرغداری را  مرغ تخم کیلو هر واقعی  نرخاین مقام مسئول 

تومان رسید که با احتساب سایر هزینه های تولید،  450هزار و  2به  600چند روز اخیر قیمت کارتن تخم مرغ از یک هزار و 

 .م مرغ نباید کمتر از این رقم باشدقیمت فروش تخ

هزار تومان در مغازه ها منطقی است، بیان کرد: با توجه  19تا  18وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش هر شانه تخم مرغ با نرخ 

 .به افزایش هزینه های تولید، احتساب هزینه های حمل و سود مغازه دار این نرخ واقعی است

تصریح کرد: با توجه به آنکه  واردات تخم مرغرئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران تخم گذار استان تهران در پایان با انتقاد از 

واردات تخم مرغ،خسارت اقتصادی زیادی به تولیدکنندگان وارد می کند، نیازی به واردات نداریم، از این رو انتظار می رود که 

 قادر هاآن وجود این با چراکه  دولت به جای اختصاص ارز به مرغداران، این میزان ارز را در اختیار تشکل ها و مرغداران قرار دهند

 .ا در بازار عرضه کنندر خود تولیدی محصول دولتمردان نظر مد های قیمت به بود خواهند

https://www.yjc.ir/fa/news/6638779/%D8%AB%D8%A8 
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 تولیدات باغی
 ایرانا

 تولید انجیر جهان استایران دارنده رتبه چهارم 

مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت که ایران با  -ایرنا  -ساری 

 .هزار تن انجیر دارنده رتبه چهارم جهان است ۸0تولید ساالنه 

 255زود: رتبه نخست تولید انجیر جهان با به گزارش ایرنا، مسعود لطیفیان سه شنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران در گلوگاه اف

 .هزار تن متعلق به کشور ترکیه است

 .وی تولید ساالنه انجیر جهان را یک میلیون تن اعالم کرد

به « پنجمین جشنواره مرغوب ترین انجیر ایران»این مسوول در وزارت جهاد کشاورزی که به منظور شرکت در آیین آغاز به کار 

هکتار باغ انجیر، رتبه ششم کشور در تولید این میوه را در  250است، همچنین گفت که این استان با داشتن مازندران سفر کرده 

  .مرداد ادامه دارد 26این جشنواره شامگاه سه شنبه در شهرستان گلوگاه در شرق مازندران آغاز به کار کرد و تا .اختیار دارد

 ر در مازندران نخستین نهالستان استاندارد انجیر شمال کشو **

مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی همچنین از نبود نهالستان استاندارد به عنوان یکی 

از موانع توسعه باغ و اقتصادی کردن تولید انجیر در شمال کشور نام برد و گفت که نخستین نهالستان سالم و استاندارد شمال 

وی، داشتن نهال سالم را مهم ترین دغدغه باغداران و کشاورزان دانست و افزود: اگر نهال به عنوان .اه احداث می شودکشور در گلوگ

لطیفیان، ایجاد یک هزار .پایه کشت و تولید به درستی انتخاب نشود، ممکن است باغداران با خسارت فراوانی در آینده رو به رو شود

هکتار از این گستره  300نامه های وزارت جهاد کشاورزی در طول برنامه ششم اعالم کرد و گفت که هکتار باغ انجیر را از بر 100و 

هزار اصله نهال انجیر  150بر اساس برنامه ریزی ها و نیز برنامه ششم توسعه  :وی افزود.در زمین های شیبدار قرار خواهد داشت

این مسوول در وزارت جهاد .نهالستان استاندارد تولید خواهد شدسالم و گواهی شده برای مازندران نیاز است که با احداث 

کشاورزی ادامه داد: به همین منظور مجوز توسعه پنج هکتار نهالستان سالم انجیر برای گلوگاه صادر شده و سرمایه گذار اکنون در 

میوه از ارقام سفید، سبز و سیاه، مقام تن  800هکتار باغ انجیر و تولید ساالنه  105شهرستان گلوگاه با .حال اجرای کارها است

انجیر از جمله میوه هایی است که طب سنتی برای آن فواید زیادی بر شمرده که کاهش فشار .نخست را در استان مازندران دارد

مه، هاض خون و وزن، جلوگیری از سرطان سینه، باال بردن تراکم استخوان، برطرف کردن سیاه سرفه و ذات الریه، جلوگیری از سوء

 .کاهش حرارت بدن، افزایش ادرار و رفع یبوست از جمله آنها به شمار می رود

http://www.irna.ir/fa/News/83001496 
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 تولیدات باغی
 ایرانا

 دستورالعمل پیشگیری از سرمازدگی باغ های کشور ابالغ شد

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی پیشگیری و مدیریت  -ایرنا -تهران

 .بحران سرمازدگی، یخ زدگی و تگرگ در باغ ها و گلخانه های کشور را ابالغ کرد

وزارت کشور و قائم مقام رییس این دستورالعمل را به « عبدالمهدی بخشنده»به گزارش سه شنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، 

 .شورای عالی مدیریت بحران کشور نیز فرستاد تا اجرا شود

در این نامه از مدیران ارشد ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی خواسته شده است گزارش عملکرد بخش خود را به طور 

 .نندمستمر و فصلی به دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی ارسال ک

استان  17به گزارش ایرنا، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی اردیبهشت ماه امسال اعالم کرد سرمازدگی فروردین ماه باغ ها در 

 .کشور بیش از هفت هزار میلیارد ریال تعهد جدید برای صندوق بیمه کشاورزی به همراه آورد

 .تنش خشکی، متوجه صندوق بیمه کشاورزی می شودمیلیارد ریال خسارت بر اثر  250در زیربخش زراعت، بیش از 

 .صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شود 1397قرار شد خسارت کشاورزان با تحقق بودجه 

http://www.irna.ir/fa/News/83001402 
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 تولیدات باغی
 ایرانا

 هزار هکتار زمین های کم بازده و شیب دار باغ می شود 500

هزار هکتار از زمین های کم بازده کشور در قالب  ۵00معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت:  -ایرنا  -گرگان 

 .طرح اراضی شیب دار در استان ها زیرپوشش کشت محصوالت باغی سازگار با اقلیم این مناطق قرار می گیرد

زارش خبرنگار ایرنا محمدعلی طهماسبی روز دوشنبه در همایش ملی زیتون در گرگان اظهارداشت: این رقم حدود نیم درصد به گ

  .از زمین های منابع طبیعی، دیم و کم بازده در سطح کشور بوده که مطالعات آن انجام و مستعد ایجاد باغ است

این نوع زمین ها در استان ها نتیجه داده و به استفاده بهتر از آب، ممانعت از به گفته وی، باغ های ایجاد شده به صورت نمونه در 

وی با بیان اینکه ایجاد باغ مثمر در زمین های شیب دار کشور  .تبخیر آن و حفظ دارایی ساکنان این مناطق کمک کرده است

هاد کنونی طرح ایجاد باغ در زمین های شیب دار با و از استان گلستان با دریافت ردیف ملی کلید خورد، افزود: پیشن 80اوایل دهه 

طهماسبی افزود:  .این پشتوانه انجام می شود که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در این راستا پیشقدم شده است

و روان آب ها بوده  هزار هکتار زمین شیب دار در گلستان، ظرفیت مناسبی برای ایجاد باغ، ممانعت از فرسایش خاک 110وجود 

وی در خصوص حمایت از باغداران و صنایع تبدیلی زیتون هم گفت: جهادکشاورزی آماده حمایت  .که باید با جدیت پیگیری شود

از تولید نهال سازگاز با اقلیم، فراهم سازی زمینه برقراری ارتباط بخش خصوصی با مراکز تحقیقاتی مرتبط، فعال شدن تشکل های 

درصد  6تان ها، پشتیبانی از کارخانه داران در راستای رفع مشکل سرمایه در گردش و اختصاص وام ارزان قیمت زیتون در اس

متر  700هزار هکتار زمین شیب دار زیر ارتفاع  70رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان هم گفت: در این استان حدود  .است

ختار مهاجر افزود: با توجه به شرایط فرسایش خاک در زمین های شیب م .وجود دارد که مستعد ایجاد و توسعه باغ زیتون است

دار، شتاب دادن کشت و توسعه باغبانی به ویژه محصوالتی همچون زیتون و گیاهان دارویی به صورت ترکیبی می تواند در حفظ 

بخش خصوصی در اجرای طرح وی، خواستار مشارک پررنگ  .خاک و آب موثر و کمک کننده به اقتصاد ساکنان این مناطق باشد

 .ایجاد باغ در زمین های شیب دار شد و اظهار داشت: اعتبارات دولتی محدود است و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود

هزار هکتار باغ زیتون ایجاد شده و هفت کارخانه فرآوری این محصول وجود  22به گفته وی، در استان گلستان در سطح حدود 

مد چوپانی رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان هم از آمادگی این مجموعه در راستای کشت و علی مج .دارد

توسعه باغبانی در زمین های شیب دار به ویژه کشت زیتون خبر داد و گفت: فعال کردن انجمن زیتون دراین جهت بوده تا با 

مهدی عباسی رییس شورای  .سب با اقلیم به مقابله با فرسایش خاک بپردازیماستفاده از زمین های کم بازده و کشت محصوالت منا

ملی زیتون هم گفت: نبود برند زیتون از مشکالت بوده و انتظار است که دستگاه های اجرایی در استان ها بیش از گذشته از انجمن 

د تشکیل شرکت های مشاوره ای را دارد و بر وی برای توسعه این صنعت پیشنها .زیتون در راستای رونق این صنعت حمایت کنند

در این نشست سه ساعته نمایندگان بخش های باغداری، تولید نهال و کارخانه  .شناسنامه دار کردن فعاالن حوزه زیتون تاکید کرد

  .دندش های صنایع تبدیلی به طرح مسایل و مشکالت پیش رو صنعت زیتون استان گلستان پرداخته و خواستار حمایت بیشتری

اقلیم دنیا، زمین های مستعد و شیب دار برای  13هزار کیلومترمربع وسعت و داشتن هفت اقلیم از  20استان گلستان با بیش از 

هزار نفر جمعیت داشته که اقتصاد اصلی ساکنان آن را کشاورزی و  869این استان شمالی یک میلیون و  .توسعه باغبانی دارد

  .دامپروری تشکیل می دهد

http://www.irna.ir/fa/News/83007287 
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 تولیدات زراعی
 ایرانا

 سبزی آلوده به مواد نفتی همچنان برداشت می شود

ی و شهرری ـ ایرنا ـ چند روز پس از انتشار گزارش آبیاری سبزی های مزارع جنوب پایتخت با آب آلوده به مواد نفت

 .تایید سازمان محیط زیست، مشاهده شده که همچنان کار برداشت و بارگیری این سبزی های آلوده ادامه دارد

مرداد ماه از بخشی از مزارع کاشت سبزی در باقرشهر بازدید کرد؛ جایی که تلمبه ها، آب را همراه  24خبرنگار ایرنا ظهر چهارشنبه 

کشند که پخش تصاویر و جزییات خبر آن در خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا( طی چند هفته با موادنفتی از زیرزمین بیرون می 

 .گذشته خبرساز شده بود

کارگران هنوز در حال برداشت شوید، ریحان، شاهی و دیگر محصوالت در این محل بودند و وانت بارها نیز برای انتقال این سبزی 

 .ها آنجا توقف کرده بودند

زدیکی پاالیشگاه، تاسیسات شرکت خطوط لوله و مخابرات و نیز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قراردارد و این مزارع در ن

 .مسئوالن نفتی می گویند که تالش برای پیداکردن منشا این آلودگی هنوز ادامه دارد و کارگروه هایی برای آن تشکیل شده است

به موضوع « نشت نفت در مزارع جنوب پایتخت»نا( در گزارشی با عنوان هفتم مردادماه جاری خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایر

سرایت مواد نفتی به زمین های کشاورزی و منابع آب جنوب تهران پرداخت؛ چند روز پس از انتشار این گزارش مدیرکل حفاظت 

د آلودگی آب و خاک اعالم کرد که محیط زیست استان تهران از محل مورد اشاره بازدید و با ارسال خبری به رسانه ها ضمن تایی

 .موضوع تحت پیگرد قرار گرفته است

باقرشهر از توابع شهرستان ری است که طی سال های اخیر به علت کاهش بارش ها بیشتر آب موردنیاز کشاورزی آن از منابع 

 .زیرزمینی تامین می شود

 .این محصول استان تهران دارد هزار تن سبزی نقش مهمی در تولید 240شهرستان ری با تولید ساالنه 

آلودگی آب استحصالی از چاه های این زمین های کشاورزی که با بو و رنگ موادنفتی همراه است نیاز به تایید کارشناس ندارد و 

برای هر فردی قابلیت تشخیص دارد اما درعین حال و باوجود تایید سازمان محیط زیست، اینکه چرا همچنان عرضه این محصوالت 

و بارگیری برای مصرف شهروندان ادامه دارد و کسی جلو آن را نمی گیرد محل پرسشی است که خبرنگار ایرنا آن را رها نکرده 

موضوعی که به نظر می رسد هیچ نهادی مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد و به جای برخورد با این پدیده فقط همدیگر را .است

 .متهم و متولی معرفی می کنند

 .قابل تامل اینکه بسیاری از درختان حاشیه تلمبه های آب به علت آبیاری با آب آلوده خشک شده استنکته 

خبرنگار ایرنا در این زمینه با مدیران شبکه بهداشت، جهاد کشاورزی و محیط زیست شهرستان ری مصاحبه کرده است که به شرح 

 :زیر از نظر مخاطبان می گذرد

 ده استمحیط زیست: سبزی ها آلو **

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری آلودگی سبزی و صیفی جات اطراف تاسیسات نفتی جنوب تهران را تایید و بیان کرد: 

براساس آزمایش های انجام شده توسط محیط زیست آب و خاک این منطقه آلوده است و واحدهای صنعتی مسبب این آلودگی 

 .طقه را پاکسازی کنندباید با اجرای طرح های مختلف آب و خاک من

زهره عبادتی یادآور شد: آب و خاک برای کشت محصوالت کشاورزی باید استاندارهای الزم را برای کشت داشته باشد که زمین 

 .های اطراف تاسیسات نفتی جنوبی تهران هیچکدام از این موارد را ندارند
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رکت خطوط لوله و مخابرات و شرکت ملی پخش فرآورده های وی تصریح کرد: تاسیسات نفتی جنوب تهران از جمله پاالیشگاه، ش

  .نفتی باید طرح های پاک سازی آب و خاک منطقه باقرشهر را در اسرع وقت به اداره محیط زیست ارائه کنند

عبادتی افزود: اداره محیط زیست شهرستان ری پیگیری های حقوقی الزم را در خصوص آلودگی های آب و خاک منطقه باقرشهر 

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی شهرستان ری باید با هرگونه کشت در زمین های .انجام داده و در انتظار حکم مراجع قضایی است

 .اطراف پاالیشگاه و شبکه بهداشت نیز با عرضه این محصوالت به بازار مصرف مقابله کند

 شبکه بهداشت نیز منتظر حکم دادگاه  **

تنها راه جلوگیری از فروش سبزیجات آلوده به  :رستان ری نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفترئیس شبکه بهداشت و درمان شه

 .مواد نفتی زمین های باقرشهر تخریب زمین های کشاورزی است

فاطمه تاجیک عنوان کرد: شبکه بهداشت ری طرح شکایت و مستندات خود را در این زمینه به دستگاه قضایی ارائه کرده و در 

وی اضافه کرد: تخریب آالچیق های فروش سبزیجات و صیفی جات موجود در زمین های اطراف پاالیشگاه .تظار حکم دادگاه استان

راهکار لحظه ای است؛ برای اینکه این معضل از بین برود بایستی تخریب مزارع و محصوالت کشاورزی تولید شده در دستور کار 

بکه بهداشت و درمان ری مادامی که حکم دادگاه ابالغ نشود نمی تواند محصوالت و مزارع تاجیک با اشاره به اینکه ش.قرار گیرد

کشاورزی را تخریب کند، گفت: سبزیجات آبیاری شده با آب آلوده به مواد نفتی هیچگونه رنگ و بوی خاصی ندارد و مصرف 

و صیفی جات را به عنوان مواد غذایی سالم و  وی عنوان کرد: مردم سبزیجات.کنندگان هرگز آلودگی آن را متوجه نخواهند شد

 .مفید می شناسند در حالی که مواد نفتی موجود در سبزیجات زمین های اطراف پاالیشگاه عامل انواع سرطان است

تاجیک با اشاره به اینکه مسئوالن تاسیسات نفتی جنوب تهران برداشت آب از چاه های غیرمجاز را علت اصلی آلوده شدن سفره 

 .ی زیرزمینی منطقه می دانند بر ضرورت حل این مشکل تاکید کردها

 جهاد کشاورزی در انتظار اثبات آلودگی **

درحالی که مسئوالن شبکه بهداشت و محیط زیست می گویند زمین و آب این منطقه آلوده به مواد نفتی است، مدیر جهاد 

اطراف تاسیسات نفتی جنوب تهران باید به شکل علمی اثبات  کشاورزی شهرستان ری با بیان اینکه سالمت محصوالت کشاورزی

آلودگی های زمین های اطراف پاالیشگاه اگر در طی سال ها تداوم داشته پس محصولی هم نباید تولید می  :شود، معتقد است

 .شده، بنابراین آلودگی آن مزارع و محصوالت باید اثبات شود

ا با اشاره به اینکه جهادکشاورزی تنها وظیفه شناسایی و معرفی متخلفان بخش کشاورزی محمد عباسی در گفت وگو با خبرنگار ایرن

 .را برعهده دارد، گفت: برخورد با کشاورزانی که در مزارع آلوده کشت می کنند بر عهده شبکه بهداشت و درمان است

نوع و مسئولیت پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از ، آلوده ساختن آب مم«قانون توزیع عادالنه آب» 46وی ادامه داد: بر اساس ماده 

 .شده استآلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول 

بازرسان جهاد کشاورزی هرگونه کشت با  :عباسی که ابتدا خواهان اثبات علمی آلودگی آب و خاک این منطقه شده بود اظهارداشت

کنند که در حوزه زمین های باقرشهر نیز این کار انجام شده ضمن اینکه با  آب های غیرمتعارف را به شبکه بهداشت معرفی می

 .مسئوالن تاسیسات نفتی جنوب تهران در خصوص پاکسازی و خرید زمین های کشاورزی اطراف پاالیشگاه مکاتبات کرده است

نظور حفظ سالمت شهروندان ضروری به به گزارش ایرنا از آنجا که برخورد فوری با عرضه کنندگان سبزی آلوده به موادنفتی به م

نظر می رسد باید منتظر ماند و دید که متولیان این حوزه غیر از انداختن توپ در زمین یکدیگر و انتظار برای حکم قضایی، چه 

 .اقدام عملی را برای حفظ سالمت شهروندان در دستور کار قرار می دهند
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هزار تن محصوالت کشاورزی و زراعی تولید می کند و  850رزی ساالنه حدود هکتار زمین کشاو 500هزار و  11شهرستان ری با 

 .رتبه اول تولیدگندم، ذرت علوفه ای، سبزی و صیفی جات، شیر و رتبه دوم را در تولید تخم مرغ در استان تهران دارد

http://www.irna.ir/fa/News/83005455 
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 تولیدات زراعی
 ایرانا

 آن روی سکه کشت های نایلونی

رها سازی پالستیک در زمین های کشاورزی مربوط به کشت های نایلونی که طی سال های اخیر رواج  -ایرنا  -قزوین 

 .همراه استپیدا کرده با مخاطرات جدی برای محیط زیست، آب، خاک و هوا 

به گزارش ایرنا، هرچند بهره گیری از پالستیک در کشت محصوالت جالیزی و سبزی و صیفی جات مزایای کوتاه مدتی چون بهبود 

عملکرد و تولید بیشتر و حتی صرفه جویی در آب را بدنبال دارد اما به نظر می رسد اگر به شکل درستی از آن استفاده نشود 

  .بیشتر استمخاطرات آن از مزایایش 

افزایش تولید و صرفه جویی در مصرف آب را می توان با روش های دیگری نیز همچون استفاده از سیستم های نوین آبیاری و 

ایجاد گلخانه دنبال و پیگیری کرد اما باید توجه داشت رهاسازی پالستیک در کشت نایلونی صدمات جبران ناپذیری به آب و خاک 

  .وارد می سازد

ای بودن زمین های کشاورزی، زمان بر و هزینه بر بودن جمع آوری پالستیک موجب شده تا در کشت های نایلونی معموال اجاره 

  .پالستیک های استفاده شده در دل خاک باقی بمانند و اقدامی برای جمع آوری آنها صورت نگیرد

سال گذشته ممنوعیت این کشت را به تصویب رساند با توجه به مخاطرات زیست محیطی این نوع کشت، کارگروه پسماند قزوین 

  .اما با این وجود هنوز شاهد استفاده از پالستیک در کشت بعضی محصوالت کشاورزی استان هستیم

 هکتار از اراضی کشاورزی قزوین  4800استفاده از پالستیک در **

هکتار از  600هزار و  11: در سال زراعی جاری حدود مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی قزوین در گفت و گو با ایرنا گفت

هکتار محصوالت جالیزی  526هکتار سبزی و صیفی جات و سه هزار و  170اراضی استان به کشت سبزیجات شامل هشت هزار و 

  .هکتار زمین از پالستیک استفاده شده است 800اختصاص پیدا کرد که از این رقم برای کشت در سطح چهار هزار و 

فرزاد خوش اخالق به مزایای استفاده از پالستیک در کشت سبزی و صیفی جات و محصوالت جالیزی اشاره کرد و افزود: پالستیک 

مانع تبخیر آب شده و در واقع به صرفه جویی در مصرف آب منجر می شود و محیط ریشه را گرم تر می کند در نتیجه در سطح 

  .که موجب تولید بیشتر محصول و عملکرد باالی آن خواهد شدخاک جوانه سازی بیشتری صورت می گیرد 

وی با بیان اینکه استفاده از پالستیک حین کشت موجب زودتر رسیدن محصول و برداشت آن می شود، اظهار داشت: همین 

درآمد قابل توجهی موضوع موجب شده تا کشاورزان در چینش اول محصول خود را زودتر روانه بازار و با قیمت خوبی عرضه کرده و 

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی قزوین همچنین گفت: کارکرد دیگر پالستیک در کشت سبزی و  .را نصیب خود کنند

  .صیفی جات و محصوالت جالیزی کمک به حذف علف های زاید و هرز است

سرد باشد در مقابل آن از گیاه محافظت می  وی اظهار داشت: این پالستیک ها همچنین نقش عایق را بازی می کنند و اگر هوا

خوش اخالق همچنین به استفاده از پالستیک در کشت سبزی و صیفی جات و محصوالت جالیزی اشاره کرد و گفت: اگر  .کنند

  .نسبت به جمع آوری پالستیک پس از پایان برداشت اقدام نشود شاهد آلودگی زیست محیطی در سطح اراضی خواهیم بود

مور زراعت سازمان جهاد کشاورزی قزوین با بیان اینکه تجزیه پالستیک در خاک به صدها سال زمان نیازمند است ، افزود: مدیر ا

  .باقی ماندن پالستیک در خاک همچنین برخی اوقات مانع فعالیت ادوات و ماشین آالت کشاورزی می شود

شخم زنی مناسب در کشت دوره بعد شده و اگر روش کشت  رهاسازی پالستیک در زمین های کشاورزی مانع :وی اظهار داشت

  .بعد غرقابی باشد مشکالت زیادی را نیز به وجود می آورد
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 معضل رهاسازی پالستیک در اراضی اجاره ای  **

 مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی قزوین با بیان اینکه معضل رهاسازی پالستیک بیشتر در اراضی اجاره ای به چشم می

خورد، اظهار داشت: جمع آوری پالستیک هایی که برای کشت محصول از آنها استفاده شده مستلزم وقت و هزینه است به همین 

  .خاطر معموال در زمین های کشاورزی که اجاره شده اند شاهد رها سازی پالستیک و عدم جمع آوری آنها هستیم

بردارانی که به عنوان مستاجر زمین کشاورزی را از موجر دریافت می کنند را ملزم وی اظهار داشت: می توان با انعقاد قرارداد، بهره 

  .ساخت تا در صورت استفاده از پالستیک در کشت محصول، در پایان برداشت و هنگام تحویل زمین آنها را جمع آوری کنند

جهاد کشاورزی، اظهار داشت: این دستگاه را خوش اخالق در ادامه با اشاره به خرید یک دستگاه پالستیک جمع کن توسط سازمان 

  .سال قبل خریداری کرده و در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی در شهرستان بویین زهرا قرار دادیم 3حدود 

هکتار زمین  10وی اظهار داشت: طریقه استفاده از این دستگاه را نیز که روزانه قادر به برداشت و جمع آوری پالستیک از سطح 

  .ست را به کشاورزان بویین زهرایی آموزش داده ایما

این مسئول گفت: با این وجود با توجه به قیمت باالی این دستگاه و اینکه مشابه داخلی ندارد موجب شده تا این دستگاه و فناوری 

  .کشاورزان استان قرار نگیردمربوط به آن که برای جمع آوری پالستیک در اراضی کشاورزی استفاده می شود در اختیار همه 

 کشت نامناسب نایلونی از مخاطرات جدید محیط زیست  **

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: کشت نامناسب نایلونی را باید از مخاطرات 

حین کشت جمع آوری نشده و در خاک مدفون  جدید زیست محیطی دانست چرا که در این روش پالستیک های به کار رفته در

حسن پسندیده با بیان اینکه در دهه های اخیر استفاده از پالستیک به طرز چشم گیری در دنیا افزایش پیدا کرده  .باقی می مانند

ی و رهاساز است و این موضوع به حوزه کشت محصوالت کشاورزی نیز ورود پیدا کرده است، افزود: مصرف بیش از اندازه پالستیک

  .آن در محیط از چالش های مهم زیست محیطی در دنیا به شمار می رود

این مسئول گفت: بهره گیری از پالستیک برای کشت محصوالت کشاورزی در نواحی گرم وخشک هرچند در صرفه جویی آب 

می ماند، به شکل عایق عمل کمک می کند اما در اصل قاتل خاموش محیط زیست محسوب می شود زیرا پالستیک در خاک باقی 

  .می کند و مانع تنفس طبیعی خاک خواهد شد

سال زمان نیاز است  500تا  300مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: برای تجزیه پالستیک های باقی مانده در خاک بین 

حتی گاهی اوقات منجر به سمی شدن و به دلیل شیمیایی بودن این مواد اثرات نامطلوبی را بر گیاهان و جانوران در پی دارد و 

باقی می  2پسندیده گفت: عالوه بر آلودگی های آب و خاک و تاثیر منفی که رهاسازی پالستیک بر کیفیت این  .خاک می شود

گذارد باید به آلودگی هوا نیز اشاره کنیم چرا که مشتقات نفتی پالستیک جذب خاک شده و در هنگام وزش باد آنها را تبدیل به 

  .یزگرد می کندر

 هکتار از زمین های کشاورزی قزوین گرفتار معضل پالستیک  7300**

هکتار از اراضی  300مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین همچنین گفت: براساس بررسی های به عمل آمده در هفت هزار و 

مع آوری پالستیک های به کارگیری کشاورزی استان از کشت نایلونی استفاده می شود که در بسیاری اوقات شاهد برداشت و ج

  .شده در آنها نیستیم

پسندیده اظهار داشت: با پیگیری های اداره کل محیط زیست قزوین تالش های زیادی برای جلوگیری از مخاطرات زیست محیطی 

  .ناشی از استفاده نامناسب از پالستیک داشته ایم که یکی از آنها در زمینه کشت های نایلونی بوده است

وی همچنین گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده دستگاه فعلی جمع آوری پالستیک از اراضی کشاورزی از راندمان مناسبی 
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  .برخوردار نیست و عمال کارایی الزم را ندارد

 ممنوعیت کشت نایلونی در اراضی کشاورزی استان قزوین **

ته ممنوعیت استفاده از کشت نایلونی در استان در کارگروه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: در سال گذش

پسماند مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و این موضع مصوب شد تا این مساله با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و از طریق 

  .اعتبارات این سازمان در قالب بسته های تشویقی مورد اجرا قرار بگیرد

د با توجه به اهمیت این موضوع از طریق فرمانداری ها اطالع رسانی الزم در این خصوص انجام این مسئول گفت: همچنین مقرر ش

پسندیده در ادامه گفت: با توجه به معضالت استفاده از پالستیک در کشت محصوالت کشاورزی ضرروی است با همکاری  .شود

الزم صورت بگیرد و در کنار آن الگوی کشت جدید  دستگاه های ذیربط با استفاده کنندگان از این نوع کشت برخورد قانونی

  .متناسب با شرایط اقلیمی اجرا شده و از توسعه کشت گلخانه ای نیز حمایت های الزم به عمل آورده شود

http://www.irna.ir/fa/News/83000567 
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 طیورتولیدات دام و 
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۳ : تاریخ

 گردد برمی ریزی در دو ماه گذشته/ قیمتافزایش قیمت مرغ به خاطرعدم جوجه

وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه امروز قیمت مرغ تازه در بازار دوباره خانی در گفتمهدی یوسف

اظهارنظر در مورد نرخ مرغ خاطرنشان کرد: قاعدتا وقتی قیمت مرغ افزایش علت افزایش قیمت چیست، بدون  افزایش یافته،

د، به انیابد، منشأ آن تولید است. طی چند روز گذشته تولیدکنندگان مرغ، مرغ زنده را با نرخ باالتری روانه کشتارگاه کردهمی

که با محاسبه ضایعات، قیمت تمام شده مرغ  تومان به کشتارگاه فروخته شده 7400طوری که روز گذشته هر کیلوگرم مرغ زنده 

 .تومان خواهد 9900کیلویی 

شود که خودتان در سطح بازار کننده و مغازه را در نظر بگیرید، نتیجه همانی میوی اضافه کرد: اگر سود کشتارگاه و سود پخش

 .شاهد هستید

ریزی تا از زمان جوجه وسط تولیدکنندگان هم گفت:رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی در توضیح علت افزایش قیمت مرغ ت

ریزی در خرداد ماه که در پی افت قیمت مرغ اتفاق افتاده روز زمان الزم است و به دلیل کاهش جوجه 50ارسال مرغ به کشتارگاه 

ظرف یک ماه آینده قیمت ها به حالت عادی برگشته و ریزیای هستیم، اما در تیرماه دوباره جوجهبود، اکنون شاهد چنین مسئله

 .شودمرغ متعادل می

تومان رسیده  100هزار و  11های میدانی خبرنگار فارس از سطح شهر هر کیلوگرم مرغ به به گزارش خبرنگار فارس، طبق گزارش

 .است

و ذرت از سوی هایی همچون کنجاله سویا طی چند ماه گذشته شیوع پدیده آنفلوآنزای پرندگان از یکسو و افزایش قیمت نهاده

ریزی نداشته باشند که دیگر و کاهش قیمت مرغ در بازار همه دست به دست هم داد تا مرغداران چندان رغبتی برای تولید و جوجه

 .شودتبعات آن اکنون مشخص می

news/https://www.farsnews.com/13970523000565/%D8%A7%D9%8 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۸ : تاریخ

 میلیارد تومان درآمد مالیاتی به عشایر  64هزار رأس دام عشایری برای ذبح در عید قربان/ اختصاص  2۵عرضه 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کرمعلی غندالی امروز در نشست خبری در محل سازمان امور عشایر ایران به عرضه 

 7تا  6شهرها برای ذبح در عید قربان خبرداد و گفت: از این میزان هزار رأس دام عشایر در کل کشور به ویژه در کالن 25تا  20

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت چرای  .در استان تهران عرضه خواهد شد غرفه 64هزار رأس دام سبک در 

درصد دام  4درصد دام سبک و  28میلیون هکتار از مراتع کشور متعلق به عشایر است و  38 :دام عشایر در مراتع کشور گفت

  .شودسنگین موجود در کشور توسط عشایر تأمین می

 دستی برای جلوگیری از چرای بی رویه دام عشایر توزیع کنسانتره و علوفه

ای در دستورکار داریم تا با توزیع کنستانتره و علوفه آماده تا حدی از وی افزود: همچنین برای حذف استفاده از علوفه خام، برنامه

کیلوگرم علوفه، یک کیلوگرم گوشت را در دام عشایری  6رویه دام عشایر در مراتع کشور خودداری کنیم و به ازای مصرف چرای بی

ها و هزار تن کنسانتره در داخل کارگاه 250اکنون ظرفیت تولید هم غندالی همچنین به این نکته اشاره کرد: .افزایش دهیم

  .های عشایری در سراسر کشور ایجاد شده استهای تشکلکارخانه

 راه عشایریهزار کیلومتر ایل  66بازسازی ساالنه 

ها در راهها از جمله ایلهای سازمان امور عشایر برشمرد و افزود: بازسازی زیرساختوی ساماندهی کوچ در عشایر را یکی از اولویت

 .ها مرمت شود که این مهم برعهده سازمان امور عشایر کشور استراههزار کیلومتر از ایل 66دستورکار است و قرار است تا هر سال 

 رسانی سیار به صورت دائم بر سر راه کوچ عشایردستگاه تانکر آب 600 سازمان امور عشایر ایران همچنین از تأمینرئیس 

هایی بر سر راه کوچ عشایر، آب مورد نیاز را برای این قشر تأمین خبر داد و گفت: سیاست ما این است که با ایجاد و حفر چاه

  .کنیم

 شودن سوخت فسیلی برای عشایر میپنل خورشیدی و کپسول گاز جایگزی

یکی دیگر از نکاتی که همواره دغدغه سازمان جنگلها و سازمان امور شایر است، استفادها از چوب درختان جنگلی و سوخت فسیلی 

جایگزین هایی برای برنامه :زند و در همین راستا رئیس سازمان امور عشایر کشور گفتتوسط عشایر است که به طبیعت آسیب می

غندالی از امضای تفاهم  .کردن سوخت فسیلی برای عشایر داریم که نمونه آن توزیع کپسول و همچنین پنل خورشیدی است

 20های عشایری خبر داد و گفت: تاکنون هزار پنل خورشیدی ظرف پنج سال برای خانواده 75ای با وزارت نیرو برای تأمین نامه

  .اندل خورشیدی شدههزار خانوار عشایری مجهز به پن

 میلیارد تومان به سرمایه در گردش عشایر 200اختصاص 

بینی برای کمک به نیازهای عشایر خبر داد و گفت: پیش 96میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی در سال  207وی همچنین از اختصاص 

د گوشت از جمله خرید علوفه و سایر خدمات به عشایر اختصاص میلیارد تومان برای سرمایه در گردش تولی 200بیش از  97شود در سال می

  .یابد

 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به عشایر 64اختصاص 

ها و عشایر کشور درصد از کل مالیات ارزش افزوده کشور به روستائیان، بخشداری 30رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین از اختصاص 

شود بینی میمیلیارد تومان است و پیش 64خبر داد و گفت: برای نخستین بار از این محل به عشایر اعتبار تخصیص داده شده است که رقم آن 

  .ارد تومان برسدمیلی 100تا پایان امسال مبلغ اختصاص داده شده به عشایر به 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۷تاریخ: 

 ۳۷00واردات نهاده هاى دامى با دالر گرانى گوشت و مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده هاى دامى!/ نماینده مجلس: 

 تومانی انجام شده است

انحصار در واردات نهاده های دامی افزایش چشمگیر قیمت گوشت،مرغ،تخم مرغ و در نهایت کاهش قدرت خرید خانوار در بازار را 

 .به همراه داشته است

 ایهنهاده واردات انحصار که است ماهی چند ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

 برخی وقوع برای را زمینه تنها نه نفر دو توسط محصول این واردات که چرا روست به رو مجلس نمایندگان متعدد واکنش با دامی

 شده نیز خانوار خرید قدرت کاهش موجب بازار در مرغ تخم و مرغ گوشت، قیمت افزایش بعلت م کرده بلکهفراه هارانت و فسادها

 .است

 نفر! 2درصد گران شد/ همچنان واردات سویا و ذرت در انحصار  70کنجاله سویا  بیشتر بخوانید:

 وزارت جهاد کشاورزی ای است، بنابراین ازارز مبادله های دامی بر مبنایبسیاری از مسئوالن بر این باورند که نرخ کنونی نهاده

های موجود در بازار به رود هر چه سریعتر گزارشی از میزان ارز اختصاص یافته و قیمت نهادهبه عنوان متولی امر انتظار می

ه فته نماند که در سایکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ارائه دهد تا متخلفان به مراجع قضایی معرفی شوند البته نا گ

غفلت مسئوالن ذی ربط برخی افراد با در دست گرفتن بازار و گران فروشی، سودهای هنگفتی را به جیب زده اند و این امر منجر 

 های دام و طیور از ابتدای سال در بازار شده است.به رشد غیر طبیعی نهاده

های دامی توسط دو نفر پرداخت و اکنون در ابتدای تیر ماه به بررسی موضوع واردات نهاده ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه

 منفعت و سودجویانه واردات با مقابله وضعیت آخرین از تا ایم رفته  در جهت اطالع رسانی به مردم به سراغ مسئوالن ذی ربط

 .شویم خبر با افراد این گرایانه

 تومان وارد شده است ۷00هزار و  ۳های دامی در انحصار دونفر با ارز تمام نهاده

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

ای شد تا واردکنندگان نوسان نرخ ارز از ابتدای فروردین ماه بهانه :اظهار کرد های دامی،انحصار صورت گرفته در واردات نهاده

 .های دامی را به طور چشم گیری افزایش دهندقیمت نهاده

گیرد اما تومانی صورت می 200هزار و  4رز دولتی ها با اکند که واردات نهادهوی افزود: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی اعالم می

تومان وارد شده است. با  700هزار و  3های دامی همانند سال گذشته با ارز دهد که تاکنون تمامی نهادهها نشان میآخرین بررسی

 .ها نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار نباید تفاوتی داشته باشداین وجود قیمت نهاده

های دامی دستخوش تغییر و تحوالتی قرار ای شد تا قیمت نهادهاپی زاده نوسان نرخ ارز و عدم نظارت در سطح بازار بهانهبه گفته پ

 .شودکننده تمام میگیرد که این امر به زیان تولیدکننده و مصرف

شود، بیان کرد: با وجود آنکه وزارت صنعت های دامی انحصارا توسط دو نفر انجام میاین مقام مسئول با اشاره به اینکه واردات نهاده

 ایهای دامی توسط افراد انگشت شمار را تأیید کرده است، اما وزیر جهاد کشاورزی پاسخ قانع کننده، معدن و تجارت؛ واردات نهاده

وزارت جهاد هده بر ع محصوالت کشاورزیدر این زمینه نداده است در حالی که بر اساس قانون، تمرکز واردات و صادرات انواع 

 .است کشاورزی
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گیرد، به وزارت جهاد کشاورزی اعالم های دامی توسط افراد معدود و خاص صورت میبا توجه به آنکه واردات نهاده وی ادامه داد:

رزی و های بخش کشاوبا فعال کردن تشکل ایم به جای ثبت سفارش کاال،ایجاد انحصار و کنترل قیمت بازار توسط افراد خاص،کرده

 .های دامی خاتمه دهدبه نهاده انحصار وارداتها به موضوع ها توسط اعضای این تشکلواردات نهاده

گزارشی جامع از میزان ارز اختصاص یافته به   های صورت گرفته قرار است ،وزیر جهاد کشاورزیبه گفته وی براساس پیگیری

ازار به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ارائه دهد تا بر اساس آن های موجود در بهای دامی و قیمتواردات انواع نهاده

 .های الزم اتخاذ شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شوندتصمیم گیری

بر قیمت محصوالت  های دامیواردات نهادهعضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمس در پایان درباره تأثیر انحصار در 

های تولید و نوسان شدید قیمت گوشت، مرغ، تخم های دامی افزایش هزینهکرد: ایجاد انحصار در واردات نهاده پروتئینی، تصریح

مرغ را به همراه داشته است به طوری که مصرف آن در سبد خانوار کاهش یافته است ، با ادامه این روند، تولید کنندگان زیادی از 

 .شوندچرخه تولید خارج می

 تخلفاتی در واردات محصوالت کشاورزی/ چرا نهاده های دامی ارز دولتی گرفتند ولی گوشت گران شد؟ :بیشتر بخوانید

 ای نیستارز مبادله های دامی بر مبنایقیمت نهاده

، با انتقاد از موضوع اینکه صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   علیرضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران در گفت و گو با

های دامی افزایش چشم گیری داشته و دای سال قیمت نهادهای نیست، اظهار کرد: در ابتهای دامی بر مبنای ارز مبادلهقیمت نهاده

 .این موضوع بر قیمت تمام شده تولید تأثیر گذار بوده است

های موجود در بازار بر مبنای این امر های دامی اما قیمتتومانی به واردات نهاده 200هزار و  4رغم اختصاص ارز وی افزود: علی

 .کنند جلوگیری متخلف افراد سودجویی از بیشتر هاینظارت اعمال با ربط ذی مسئوالن رودمی انتظار خاطر همین به  نیست

های نامتوازنی عرضه و تقاضا و افزایش هزینه عزیزالهی با اشاره به دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ در روزهای اخیر، گفت:

چشم گیری در بازار رو به رو شوند و تا زمانی که عرضه و تقاضا با  تولید موجب شده است تا قیمت گوشت قرمز و مرغ با نوسانات

 .یکدیگر باالنس نشوند دلیلی بر کاهش قیمت وجود نخواهد داشت

ای در بازار خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون قیمت اقالم درصدی قیمت اقالم علوفه 80تا  70این مقام مسئول از افزایش 

درصد در بازار افزایش داشته است.  30و کنجاله سویا  28، جو 22درصد، ذرت  80تا  70، سبوس و کاه ای همچون یونجهعلوفه

 .گوشت قرمز و مرغ را تحت تأثیر خود قرار داده است این موضوع قیمت تمام شده شیر، تخم مرغ،

البته قیمت گوشت  :منطقی دانست و گفت های دامی و هزینه نیروی انسانیبا وجود نرخ کنونی نهاده قیمت شیر در بازار را  وی

شود. تأخیر در واردات و کاهش عرضه قرمز تا حدودی غیرمنطقی است چرا که بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می

 .رودنسبت به واردات دلیل اصلی این افزایش غیر منطقی قیمت در بازار به شمار می

کنید، بیان کرد: بنده اظهار نظری راجع به های دامی را تأیید میانحصار در واردات نهاده وی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع

کنم چرا که واردکنندگان بر اساس مقررات دولت مکلف به واردات هستند و هرگاه خارج از این چارچوب وارداتی این موضوع نمی

 .صورت گیرد، مسئوالن ذی ربط باید با متخلفان برخورد کنند

های دامی در بازار وجود ندارد، گفت: بازار به قدری ر عامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه امکان پیش بینی قیمت نهادهمدی

رود دولت تصمیمات مهمی را توان نسبت به آینده آن پیش بینی خاصی داشت به همین خاطر انتظار مینامشخص است که نمی

 .ها را تحت تأثیر خود قرار ندهدو آزاد شرایط قیمت ایاتخاذ کند تا نوسان ارز مبادله
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 تومان قانون تجارت است 200هزار و  4محاسبه کاالهای مانده در انبار بر مبنای ارز 

، با انتقاد از نوسان رت و کشاورزیصنعت،تجا  محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با خبرنگار

های اظهار کرد: از ابتدای سال قیمت ذرت و کنجاله سویا ناشی از نوسان نرخ جهانی نهاده های دامی در بازار،شدید قیمت نهاده

 .درصد در بازار افزایش یافته است 30ها حدود دامی و تأخیر در ثبت سفارش

 200هزار و  4های اخیر موجب شد تا وارد کنندگان کاالهای موجود در انبار را بر مبنای ارز ماهها در وی افزود: نوسان نرخ نهاده

توانند به زیان کاالی خود را به بازار تومان محاسبه و به بازار عرضه کنند چرا که این امر عرف تجارت است و واردکنندگان نمی

 .عرضه کنند

گفت: در شرایط کنونی، ثبت سفارش واردات کاالها به معاونت بازرگانی های دامی، ادهیوسفی با تکذیب بحث انحصار در واردات نه

مالی و مهارت کافی در این  توان از که افرادی زیرا ندارد وجود واردات در انحصاری وجود این با  وزارت خانه واگذار شده است

پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این سوال که آیا رئیس انجمن .توانند اقدام به واردات کنندمی زمینه برخوردارند،

تصریح کرد: این امر  شود،تومان تخلف محسوب نمی 200هزار و  4محاسبه کاالهای مانده در انبار از سال گذشته بر مبنای ارز 

ا با سودهای غیر متعارف در قانون تجارت است و تنها سازمان حمایت باید در این زمینه ورود کند تا وارد کنندگان کاالی خود ر

 .توان انتظار داشت که از جیب خود به تولید کننده و مصرف کننده یارانه پرداخت کندبازار عرضه نکنند اما از آنها نمی

https://www.yjc.ir/fa/news/6635187/%DA%AF%D8%B1% 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۸تاریخ: 

 هزار رأس دام عشایری برای ذبح در عید قربان 2۵عرضه 

هزار رأس آن در  7تا  6شود که هزار رأس دام عشایری برای ذبح در عید قربان در سراسر کشور توزیع می 25تا  20غندالی گفت: 

 .استان تهران توزیع خواهد شد

 حلم در خبری نشست در امروز ایران عشایر امور سازمان رئیس ، کرمعلی غندالیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 ذبح در عید قربانشهرها برای هزار رأس دام عشایر در کل کشور به ویژه در کالن 25تا  20 عرضه به ایران عشایر امور سازمان

 .غرفه در استان تهران عرضه خواهد شد 64هزار رأس دام سبک در  7تا  6خبرداد و گفت: از این میزان 

تار از مراتع کشور میلیون هک 38وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت چرای دام عشایر در مراتع کشور گفت: 

 .شوددرصد دام سنگین موجود در کشور توسط عشایر تأمین می 4درصد دام سبک و  28متعلق به عشایر است و 

 توزیع کنسانتره و علوفه دستی برای جلوگیری از چرای بی رویه دام عشایر

تا با توزیع کنستانتره و علوفه آماده تا حدی از ای در دستورکار داریم وی افزود: همچنین برای حذف استفاده از علوفه خام، برنامه

کیلوگرم علوفه، یک کیلوگرم گوشت را در دام  6در مراتع کشور خودداری کنیم و به ازای مصرف  دام عشایررویه چرای بی

 .عشایری افزایش دهیم

های ها و کارخانهر داخل کارگاههزار تن کنسانتره د 250اکنون ظرفیت تولید هم غندالی همچنین به این نکته اشاره کرد:

 .های عشایری در سراسر کشور ایجاد شده استتشکل

 هزار کیلومتر ایل راه عشایری 66بازسازی ساالنه 

ها در راهها از جمله ایلهای سازمان امور عشایر برشمرد و افزود: بازسازی زیرساختوی ساماندهی کوچ در عشایر را یکی از اولویت

 .ها مرمت شود که این مهم برعهده سازمان امور عشایر کشور استراههزار کیلومتر از ایل 66و قرار است تا هر سال دستورکار است 

رسانی سیار به صورت دائم بر سر راه کوچ عشایر خبر داد دستگاه تانکر آب 600رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین از تأمین 

 .هایی بر سر راه کوچ عشایر، آب مورد نیاز را برای این قشر تأمین کنیمو گفت: سیاست ما این است که با ایجاد و حفر چاه

 شودپنل خورشیدی و کپسول گاز جایگزین سوخت فسیلی برای عشایر می

کاتی که همواره دغدغه سازمان جنگلها و سازمان امور شایر است، استفادها از چوب درختان جنگلی و سوخت فسیلی یکی دیگر از ن

هایی برای جایگزین برنامه :زند و در همین راستا رئیس سازمان امور عشایر کشور گفتتوسط عشایر است که به طبیعت آسیب می

 .آن توزیع کپسول و همچنین پنل خورشیدی است کردن سوخت فسیلی برای عشایر داریم که نمونه

های عشایری خبر هزار پنل خورشیدی ظرف پنج سال برای خانواده 75ای با وزارت نیرو برای تأمین غندالی از امضای تفاهم نامه

 .اندهزار خانوار عشایری مجهز به پنل خورشیدی شده 20داد و گفت: تاکنون 

 مایه در گردش عشایرمیلیارد تومان به سر 200اختصاص 

برای کمک به نیازهای عشایر خبر داد و  96میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی در سال  207وی همچنین از اختصاص 

میلیارد تومان برای سرمایه در گردش تولید گوشت از جمله خرید علوفه و سایر  200بیش از  97شود در سال بینی میگفت: پیش

 .تصاص یابدخدمات به عشایر اخ

 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به عشایر 64اختصاص 
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ها و درصد از کل مالیات ارزش افزوده کشور به روستائیان، بخشداری 30رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین از اختصاص 

 میلیارد تو 64یص داده شده است که رقم آن برای نخستین بار از این محل به عشایر اعتبار تخص :عشایر کشور خبر داد و گفت

https://www.yjc.ir/fa/news/6637411/%D8%B9%D8%B1%D8 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۸تاریخ: 

 هزار رأس دام عشایری برای ذبح در عید قربان 2۵عرضه 

هزار رأس آن در  7تا  6شود که هزار رأس دام عشایری برای ذبح در عید قربان در سراسر کشور توزیع می 25تا  20غندالی گفت: 

 .استان تهران توزیع خواهد شد

 حلم در خبری نشست در امروز ایران عشایر امور سازمان رئیس ، کرمعلی غندالیاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه به گزارش 

 ذبح در عید قربانشهرها برای هزار رأس دام عشایر در کل کشور به ویژه در کالن 25تا  20 عرضه به ایران عشایر امور سازمان

 .غرفه در استان تهران عرضه خواهد شد 64س دام سبک در هزار رأ 7تا  6خبرداد و گفت: از این میزان 

میلیون هکتار از مراتع کشور  38وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت چرای دام عشایر در مراتع کشور گفت: 

 .شوددرصد دام سنگین موجود در کشور توسط عشایر تأمین می 4درصد دام سبک و  28متعلق به عشایر است و 

 توزیع کنسانتره و علوفه دستی برای جلوگیری از چرای بی رویه دام عشایر

ای در دستورکار داریم تا با توزیع کنستانتره و علوفه آماده تا حدی از وی افزود: همچنین برای حذف استفاده از علوفه خام، برنامه

کیلوگرم علوفه، یک کیلوگرم گوشت را در دام  6در مراتع کشور خودداری کنیم و به ازای مصرف  دام عشایررویه چرای بی

 .عشایری افزایش دهیم

های ها و کارخانههزار تن کنسانتره در داخل کارگاه 250اکنون ظرفیت تولید هم غندالی همچنین به این نکته اشاره کرد:

 .های عشایری در سراسر کشور ایجاد شده استتشکل

 ه عشایریهزار کیلومتر ایل را 66بازسازی ساالنه 

ها در راهها از جمله ایلهای سازمان امور عشایر برشمرد و افزود: بازسازی زیرساختوی ساماندهی کوچ در عشایر را یکی از اولویت

 .ها مرمت شود که این مهم برعهده سازمان امور عشایر کشور استراههزار کیلومتر از ایل 66دستورکار است و قرار است تا هر سال 

رسانی سیار به صورت دائم بر سر راه کوچ عشایر خبر داد دستگاه تانکر آب 600زمان امور عشایر ایران همچنین از تأمین رئیس سا

 .هایی بر سر راه کوچ عشایر، آب مورد نیاز را برای این قشر تأمین کنیمو گفت: سیاست ما این است که با ایجاد و حفر چاه

 شودوخت فسیلی برای عشایر میپنل خورشیدی و کپسول گاز جایگزین س

یکی دیگر از نکاتی که همواره دغدغه سازمان جنگلها و سازمان امور شایر است، استفادها از چوب درختان جنگلی و سوخت فسیلی 

هایی برای جایگزین برنامه :زند و در همین راستا رئیس سازمان امور عشایر کشور گفتتوسط عشایر است که به طبیعت آسیب می

 .کردن سوخت فسیلی برای عشایر داریم که نمونه آن توزیع کپسول و همچنین پنل خورشیدی است

های عشایری خبر هزار پنل خورشیدی ظرف پنج سال برای خانواده 75ای با وزارت نیرو برای تأمین غندالی از امضای تفاهم نامه

 .اندی شدههزار خانوار عشایری مجهز به پنل خورشید 20داد و گفت: تاکنون 

 میلیارد تومان به سرمایه در گردش عشایر 200اختصاص 

برای کمک به نیازهای عشایر خبر داد و  96میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی در سال  207وی همچنین از اختصاص 

جمله خرید علوفه و سایر  میلیارد تومان برای سرمایه در گردش تولید گوشت از 200بیش از  97شود در سال بینی میگفت: پیش

 .خدمات به عشایر اختصاص یابد

 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به عشایر 64اختصاص 
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ها و درصد از کل مالیات ارزش افزوده کشور به روستائیان، بخشداری 30رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین از اختصاص 

 میلیارد تو 64نخستین بار از این محل به عشایر اعتبار تخصیص داده شده است که رقم آن برای  :عشایر کشور خبر داد و گفت

https://www.yjc.ir/fa/news/6637411/%D8%B9%D8%B1%D8 
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 طیورتولیدات دام و 
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۸یک شنبه 

 میلیارد تومان درآمد مالیاتی به عشایر 64هزار رأس دام عشایری برای ذبح در عید قربان/ اختصاص  2۵عرضه 

هزار رأس دام عشایری برای ذبح در عید قربان در سراسر کشور توزیع  25تا  20رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت:  <مواد غذایی

 .هزار رأس آن در استان تهران توزیع خواهد شد 7تا  6شود که می

هزار رأس دام عشایر در کل کشور به ویژه  25تا  20کرمعلی غندالی در نشست خبری در محل سازمان امور عشایر ایران به عرضه 

غرفه در استان تهران عرضه  64هزار رأس دام سبک در  7تا  6شهرها برای ذبح در عید قربان خبرداد و گفت: از این میزان در کالن

میلیون هکتار از مراتع  38وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت چرای دام عشایر در مراتع کشور گفت:  .خواهد شد

  .شوددرصد دام سنگین موجود در کشور توسط عشایر تأمین می 4درصد دام سبک و  28کشور متعلق به عشایر است و 

 توزیع کنسانتره و علوفه دستی برای جلوگیری از چرای بی رویه دام عشایر

ای در دستورکار داریم تا با توزیع کنستانتره و علوفه آماده تا حدی از وی افزود: همچنین برای حذف استفاده از علوفه خام، برنامه

کیلوگرم علوفه، یک کیلوگرم گوشت را در دام عشایری  6صرف رویه دام عشایر در مراتع کشور خودداری کنیم و به ازای مچرای بی

  .افزایش دهیم

های های تشکلها و کارخانههزار تن کنسانتره در داخل کارگاه 250اکنون ظرفیت تولید هم غندالی همچنین به این نکته اشاره کرد:

  .عشایری در سراسر کشور ایجاد شده است

 ر ایل راه عشایریهزار کیلومت 66بازسازی ساالنه 

ها در راهها از جمله ایلهای سازمان امور عشایر برشمرد و افزود: بازسازی زیرساختوی ساماندهی کوچ در عشایر را یکی از اولویت

 .ها مرمت شود که این مهم برعهده سازمان امور عشایر کشور استراههزار کیلومتر از ایل 66دستورکار است و قرار است تا هر سال 

رسانی سیار به صورت دائم بر سر راه کوچ عشایر خبر داد و دستگاه تانکر آب 600رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین از تأمین 

  .هایی بر سر راه کوچ عشایر، آب مورد نیاز را برای این قشر تأمین کنیمگفت: سیاست ما این است که با ایجاد و حفر چاه

 شودجایگزین سوخت فسیلی برای عشایر میپنل خورشیدی و کپسول گاز 

یکی دیگر از نکاتی که همواره دغدغه سازمان جنگلها و سازمان امور شایر است، استفادها از چوب درختان جنگلی و سوخت فسیلی 

جایگزین  هایی برایبرنامه :زند و در همین راستا رئیس سازمان امور عشایر کشور گفتتوسط عشایر است که به طبیعت آسیب می

  .کردن سوخت فسیلی برای عشایر داریم که نمونه آن توزیع کپسول و همچنین پنل خورشیدی است

های عشایری خبر داد هزار پنل خورشیدی ظرف پنج سال برای خانواده 75ای با وزارت نیرو برای تأمین غندالی از امضای تفاهم نامه

  .اندپنل خورشیدی شدههزار خانوار عشایری مجهز به  20و گفت: تاکنون 

 میلیارد تومان به سرمایه در گردش عشایر 200اختصاص 

برای کمک به نیازهای عشایر خبر داد و گفت:  96میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی در سال  207وی همچنین از اختصاص 

میلیارد تومان برای سرمایه در گردش تولید گوشت از جمله خرید علوفه و سایر خدمات  200بیش از  97شود در سال بینی میپیش

  .به عشایر اختصاص یابد

 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به عشایر 64اختصاص 
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ها و عشایر درصد از کل مالیات ارزش افزوده کشور به روستائیان، بخشداری 30رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین از اختصاص 

میلیارد تومان است و  64کشور خبر داد و گفت: برای نخستین بار از این محل به عشایر اعتبار تخصیص داده شده است که رقم آن 

  .ارد تومان برسدمیلی 100شود تا پایان امسال مبلغ اختصاص داده شده به عشایر به بینی میپیش

 
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=1c5fc102a31f49e3ae98fc7c33d 
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 تولیدات دام و طیور
 اکوناایران  - ۱۳۹۷مرداد / /  ۲۹دوشنبه , 

 جایگاه عرضه و ذبح بهداشتی دام در روز عید قربان 104

رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران لیست کامل جایگاه های عرضه و ذبح بهداشتی دام در روز عید سعید قربان در استان تهران 

جایگاه ثابت و  104سید اصغر برائی نژاد، رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه .و شهرستان های آن را اعالم کرد

جایگاه در شهر  25: گفت بود، خواهند فعال آن های شهرستان و تهران استان در قربان عید روز در موقت عرضه و ذبح بهداشتی دام 

  .جایگاه در شهرستان های استان فعال خواهند بود 58تهران و 

ناظر  85دامپزشک و کارشناس بهداشتی در طرح نظارت بهداشتی عید قربان فعال خواهند بود، افزود:  349وی با اشاره به اینکه 

  .شرعی نیز در این طرح حضور دارند

حفظ سالمت جامعه، از کشتار دام در منازل یا معابر عمومی این مقام مسئول از مردم خواست: به منظور کاهش مخاطرات بهداشتی و 

  .خودداری کرده و به اماکن در نظر گرفته شده برای این منظور مراجعه کنند

  .برای اطالع از ادرس و مراکز عرضه و قربانگاه دام زنده، می توانید به دو لینک زیر مراجعه کنید

  97ر شهرستان های استان تهران درعید قربان جایگاه و قربانگاه د 58لیست اسامی و ادرس 

 (جایگاههای شهرداری تهران) 97جایگاه و قربانگاه در شهر تهران در عید قربان  25لیست اسامی و ادرس 

 (جایگاههای بهزیستی) 97جایگاه و قربانگاه در شهر تهران در عید قربان  21لیست اسامی و ادرس 

http://iranecona.com/86359/%DB%B1%DB%B0%DB% 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۴تاریخ: 

 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد 113

 .میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است 11۳یک مقام مسئول گفت: تاکنون 

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارساز رئیس سازمان چای در گفتحبیب جهان

هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  80اظهار کرد: براساس آخرین آمار  خرید تضمینی برگ سبز چای درباره آخرین وضعیت

 .میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است 168

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده  113تا کنون  :خبر داد و گفت مطالبات چایکاراندرصد  68وی از پرداخت 

 .مرور به حساب کشاورزان واریز خواهد شد است و مابقی پس از تأمین مالی به

 ن پرداخت شدچایکارا مطالبات درصد 6۷ بیشتر بخوانید:

کارخانه چای سازی مشغول خرید برگ سبز  77ساز با بیان اینکه چین سوم برگ سبز چای آغاز شده است، افزود: هم اکنون جهان

 .ارتن برسدهز 110چای هستند و پیش بینی می شود که تا پایان فصل برداشت مجموع بهای برگ سبز خریداری شده به 

 .هزارتن چای خشک استحصال شده است 17به گفته رئیس سازمان چای تا کنون از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده،

هزارتن چای از منابع رسمی و  55تا  50براساس آمار، سال گذشته  :تصریح کرد واردات چایوی در پایان درباره آخرین وضعیت 

 .که امسال به سبب نوسان نرخ ارز،قاچاق مقرون به صرفه نخواهد بود هزارتن منابع غیر رسمی وارد شد 40

https://www.yjc.ir/fa/news/6631632/113- 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۳۰تاریخ: 

 هزارتن رسید/ضرورت رفع ممنوعیت صادرات چای ایرانی ۸۵خرید تضمینی برگ سبز چای به 

میلیارد تومان از چایکاران خریداری  176هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  85رئیس سازمان چای گفت: براساس آخرین آمار 

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار.شده است

میلیارد  176با ارزش بالغ بر  برگ سبز چایهزارتن  85درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس آخرین آمار 

 .کاران خریداری شده استتومان از چای

میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده و  117خبر داد و گفت: تا کنون  مطالبات چایکاراندرصد  66.2وی از پرداخت 

 .مابقی پس از تامین اعتبار به مرور به حساب چایکاران واریز می گردد

بهای مشغول خرید برگ سبز چای هستند، افزود: تا کنون از مجموع کارخانه چای سازی  77رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه 

 .هزارتن چای خشک استحصال شده است 19خریداری شده  برگ سبز

 چایکاران مطالبات درصد 66 پرداخت/رفت فراتر هزارتن ۷4 از چای سبز برگ خرید بیشتر بخوانید:

نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از خشکی هوا در ابتدای فصل یک  سبز چایخرید تضمینی برگ وی ادامه داد: میزان 

 .شود جبران تولید کسری این فصل ادامه در شود می بینی پیش که است داشته  درصد کاهش

تصریح کرد: صادرات چای یک فرصت برای تولید داخل به  صادرات چای ایرانی ممنوعیتاین مقام مسئول در پایان با انتقاد از 

شمار می رود که باید از این فرصت مغتنم به نحو احسن استفاده کرد که بدین منظور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 

 .چای با پیگیری های صورت گرفته درصدد رفع ممنوعیت صادرات از ابتدای شهریور ماه هستند

https://www.yjc.ir/fa/news/6638202/%D8%AE%D8%B1 
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 حبوبات
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 خاک
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 خرما
 ایرانا

 بر فراز نخلستان های بافق« کالغ سبز »رواز 

خرمای نخلستان های شهر بافق استان یزد، آماده رسیدن می شود، پرندگانی زیبا و خوش صدا وارد وقتی  -ایرنا -یزد

 .می گویند« کالغ سبز»این شهر شده و بر فراز نخلها به پرواز در می آیند که مردم بافق به آنها 

هم می گویند، « مرغ خرما رنگ کن» آن  به گزارش ایرنا با به صدا در آمدن آواز و پرواز کالغ های سبز که در اصطالح محلی به

  .پخته شدن خرما به مردم شهر نوید داده می شود

در نیمه دوم مرداد و قبل از پخته شدن خرما، مردم شهرهایی که نخل های سرافراز، زینت بخش شهرشان شده شاهد پرواز 

خرما، رسیدن این محصول و ایجاد روحیه نشاد و  پرندگانی با بالهای مایل به رنگ سبز هستند که آمدنشان ارتباط مستقیمی با

  .شادمانی در بهره برداران دارد

گیرد و دقیقا در همین زمان، این پرنده زیبا در کم رنگ زیبای قرمز یا زرد به خود میهرسال با گرم شدن هوا خوشه سبز خرما کم

به کشاورزان نوید رنگ شدن خرما و نزدیکی به فصل  های سر به فلک کشیده بافق ظاهر می شود و با آواز خوش خودنخلستان 

  .دهدبرداشت این محصول را می

هم می گویند و آمدن آن را به نخلستان ها خوش یُمن می « بلبل خرما»برخی از قدیمی های بافق به این پرنده خوش الحان 

است، واژه ای که برای خیلی ها غریب به  «الغ سبزک»یا « مرغ خرما رنگ کن»و حاال نخلستان های بافق این روزها میزبان  .دانند

نظر می رسد اما واقعیتی است که می گوید کالغ می تواند سیاه نباشد و مژده دهنده رسیدن خرما یکی از محصوالت ارزشمند 

  .صادراتی باشد

ت کم کم شهریور ماه از راه می بعد از این که پرنده خرما رنگ کن بر بلندای نخلستان های بافق از این شاخه به آن شاخه نشس

  .رسد و فصل خرما پزان آغاز می شود و نخلکاران این محصول را از آخر شهریور تا پایان مهر برداشت می کنند

بعد از برداشت محصول خرما، این پرنده از این شهرستان کوچ می کند تا سال آینده در همین فصل که دوباره مهمان کشاورزان و 

  .ن دیار باشدنخلستانهای ای

الی ها و آواز این پرنده در البهرسد ولی زیبایی نخلستاندرجه سانتیگراد می 48هوای بافق در بعضی از این روزها به بیش از 

زیست و قبول تحمل رنج  های خرما از نظر یک گردشگر، منحصر بفرد است و باعث جذب گردشگران و دوستداران محیطشاخه

  .تاب می شودسفر به شهر نخل و آف

 کالغ سبزی که آفت ها را هم نابود می کند **

یکی از کشاورزان بافقی به ایرنا گفت: وقتی کالغ سبز از شاخه ای به شاخه دیگر پرواز می کند به نخلکاران این نوید را می دهد که 

  .فصل برداشت خرما نزدیک است

نگ است و با صدایی خوش الحان، هم سالم بودن و عاری از آفت بودن محمد علی کارگران افزود: این پرنده، برعکس نامش، رنگار

  .خرما را نوید می دهد و هم موسم چیدن خوشه های این محصول را با نوای دلنشین خود یادآور می شود

ر کرده و از شوند را هم شکاهای درخت که همزمان با رسیدن خرما زیاد میوی بیان کرد: پرنده مورد اشاره، حشرات موذی و کرم

  .کندآفت زدگی خرما جلوگیری می

یکی دیگر از باغداران بافقی گفت: از زمان کودکی که با پدر و گاهی پدر بزرگ به نخلستان ها می آمدم مرغ خرما رنگ کن را در 

رنده خوشحال به اواخر تیر کم و بیش و در ماه مرداد مخصوصا نیمه دوم زیاد می دیدم و احساس می کردم پدرم از دیدن این پ
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  .نظر می رسد

حسین محمدی ادامه داد: پدر بزرگم این پرنده را کالغ می نامید اما هیچ شباهتی به آنچه پدر بزرگ می گفت نداشت زیرا این 

  .پرنده رنگارنگ و بسیار زیبا، برعکس کالغ که صدایی گوش خراش دارد با چهچه بلبل گونه، مهمان نخلستان های بافق می شود

 

 بهره بردار خرما در بافق  600هزارو  2فعالیت **

مدیر جهاد کشاورزی بافق هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از اوایل مرداد ماه، مردم بافق شاهد پرواز پرندگانی سبز 

  .رنگ هستند که آمدنشان ارتباط مستقیمی با خرما و رسیدن این محصول دارد

 افزود: کشاورزان بافقی، آمدن پرنده در نخلستان از نیمه های مرداد را نویدی برای آغاز تغییر رنگ خوشه حمید عسکری باقر آبادی

  .دانندهای خرما می

  .بهره بردار در حوزه پرورش و تولید خرما در شهرستان بافق فعالیت دارند 600هزار و  2به گفته عسکری بیش از 

در جذب گردشگر اشاره کرد و افزود: دوستداران محیط زیست برای دیدن این پرنده زیبا این مسوول به نقش مرغ خرما رنگ کن 

کنند تا شاهد و ناظر پرکشیدن و نشستن این پرنده بر شاخه های درخت  درجه بافق را نیز تحمل می 48حتی گرمای بیش از 

  .باشند

 واحد فرآوری خرما در بافق  2مژده راه اندازی  **

واحد فرآوری این محصول با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با هدف ایجاد صنایع تبدیلی  2به ایرنا گفت: قرار است فرماندار بافق 

  .اندازی شود که این انقالبی در بحث نخیالت خواهد بود و اشتغالزایی را در پی دارددر بافق راه

و باغات بافق زیر کشت درخت خرما است و نخلستان هکتار از اراضی  100محمد زاده رحمانی تصریح کرد: بیش از سه هزار و 

  .هایی راست قامت با چشم اندازی زیبا را مقابل دیدگان آدمی قرار می دهد

هکتار سطح زیر کشت خرما محصول بومی و بقیه از ارقام کبکاب، زاهدی و پیارم و مقداری مضافتی است که پا  400یکهزار و 

  .این شهرستان منتقل و کشت شده استجوش درخت آن از برازجان بوشهر به 

کشاورزان بافقی، هم اینک به طور متوسط ساالنه بیش از چهار هزار تن خرما از ارقام مختلف برداشت و به بازار مصرف عرضه می 

  .کنند

شود و عمده  از اجزای درختان خرما برای تهیه حصیر، پادری، جارو، کاله، بادبزن، طناب و دیگر محصوالت حصیری استفاده می

  .صنایع دستی بافق مرهون و وابسته به نخل است

برداشت خرما در شهرستان بافق همه ساله از اوایل شهریور تا اواخر مهرماه انجام می شود که امسال با توجه به گرمی بیش از حد 

  .هوا برداشت این محصول در برخی مناطق، اندکی زودتر آغاز خواهد شد

  .کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد قرار دارد 110ر نفری بافق در فاصله هزا 50مرکز شهرستان 

http://www.irna.ir/fa/News/83005691 
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 خرما
 ایرانا

 نخل های تشنه بر لب کارون

جنوب خوزستان باشد ونخل های تشنه، جز با کارون، امسال نتوانست ساقی خوبی برای نخلستان های  -ایرنا  -اهواز 

 .آب شور مشروب نشدند

این را شیخ حسن فاضلی، نخلدار آبادانی می گوید. این باور ریشه در یک روایت « نخل عین عمه انسان است و احترامش واجب»

ل، خواهر آدم است و از او به قدیمی دارد که خداوند درخت خرما را از زیادی طینت )سرشت( حضرت آدم )ع( آفرید، بنابراین نخ

  .عنوان عمه انسان یاد می شود

این مجلس ختم، نه در سوگ »شیخ حسن و تعدادی از نخلداران آبادانی به تازگی مراسم ختم برگزار کردند آنطور که گفته اند: 

  .«میلیون نفر نخل 6امواتشان است بلکه برای مرگ نخل های تازه مرده است؛ 

در حاشیه رودخانه بهمنشیر دارد، همان منطقه ای که نخلستان هایش در « محرزی»نفر نخل در روستای  شیخ حسن، یک هزار

  .سال های نه چندان دور زبانزد عام و خاص بود

او می گوید: حاال نخل ها خشک و تشنه اند. بخشی از نخل ها در جنگ از بین رفت و بخشی را آب شور دارد می کُشد. این مراسم 

گرفتیم که با نخلداران مصیبت دیده عزاداری کنیم و آنها را تسلی دهیم. از این طریق می خواستیم صدایمان را به ختم را 

  .مسئوالن هم برسانیم تا بازمانده نخل ها را نجات دهیم، ولی هیچکس توجهی نکرد

 نخل ها ایستاده می میرند ***

  .میلیون اصله از آنها باقی ماند 2از جنگ میلیون اصله نخل داشت که بعد  6آبادان در زمان جنگ 

دبیر نظام صنفی کشاورزی آبادان می گوید: نخلستان های آبادان به دلیل شوری آب امروز دچار مرگ تدریجی شده اند، به ویژه 

میلیون اصله  2امسال که شدت شوری بسیار زیاد بود، بیشتر محصول خرما، میانه کاری )شامل یونجه، خربزه، بامیه و لوبیا( و 

  .پاجوش جوان نیز نابود شده است

 50هزار تن خرما در آبادان تولید می شد اما امسال، نخلستان ها از  100در سال های نرمال بیش از  :می افزاید« شاکر هندالی»

  .اشت کنیمدرصد خرما آنهم با کیفیت نامطلوب برد 50درصد به باال دچار خسارت شده اند و پیش بینی می کنیم کمتر از 

وی ادامه می دهد: آبادان تنها شهرستان تک محصولی است و هشت هزار نخلدار این شهرستان تنها از طریق نخلستان ها امرار 

 .معاش می کنند

برغم اینکه نیمی از نخلداران محصول خود را بیمه کرده اند ولی از انجا که اداره بیمه خسارت ناشی از شوری آب ، گرد و خاک را 

  .مشکل اصلی کشاورزان است، تقبل نمی کند ، انها روزبه روزفقیر تر می شوند که

 نوشداروی سدها ***

خوزستان قطب تولید خرما، رتبه دوم تولید این محصول و رتبه نخست صادرات آن را در کشور دارد. سهم این استان تولید حدود 

هزار هکتار آن  32های خوزستان زیر کشت نخیالت است که بیش از هزار هکتار از زمین  43هزار تن خرما است. هم اکنون  200

بارور است و بیشتر در اراضی شهرستان های خرمشهر، آبادان و شادگان و در حاشیه رودخانه کارون قرار دارد. میلیون ها اصله نخل 

  .در این شهرستان ها قربانی کمبود و شوری آب کارون شده است

ی خوزستان می گوید: به دلیل کمبود آب و شوری آن، به تولید خرمای استان خسارت وارد شده و این رئیس سازمان جهاد کشاورز

  .خسارت در شهرستان های آبادان، خرمشهر و شادگان جدی است

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

درصد است اما تا زمان برداشت محصول نمی  20کیخسرو چنگلوایی می افزاید: میزان خسارت به تولید خرمای امسال دست کم 

  .میزان دقیق آن را اعالم کرد توان

وی با اشاره به مکاتبات با استانداری درباره بحرانی بودن وضعیت آب نخیالت استان می گوید: شوری آب در پایین دست کارون 

بسیار باالست و به هیچ وجه به صالح نیست نخیالت با این آب آبیاری شود، به همین دلیل روز پنجشنبه گذشته در جلسه ستاد 

شکسالی، قرار شد که با هدف کاهش شوری و بهبود کیفیت آب در پایین دست کارون )آبادان و خرمشهر(، رهاسازی آب از خ

  .مترمکعب برثانیه افزایش یابد 650سدهای دز و گتوند از شنبه شب تا میزان 

 سهم اب نخل ها به نیشکر رسید ***

میلیارد  2هی داشته است. کارشناسان دلیل آن را انتقال حدود درصد کاهش آبد 65رودخانه کارون در سال زراعی جاری 

مترمکعب از سرشاخه های این رودخانه، سدسازی های بی رویه، افزایش برداشت در باالدست و خشکسالی می دانند. کاهش شدید 

تر بود به طوری که شوری آب کارون در سال های اخیر باعث پیشروی آب دریا به داخل رودخانه ها شده است. امسال اما وضع بد

آب شرب آبادان و خرمشهر، تجمعات اعتراضی مردم را در خرداد و تیر به دنبال داشت. در نیمه تیر ماه گذشته با افتتاح طرح 

انتقال آب از رودخانه کرخه به شهرهای خرمشهر و آبادان و شادگان )طرح غدیر( مساله آب شرب مردم حل شد؛ اما کارون و آب 

در محل تامین آب  (EC) بر اساس آمار سازمان آب و برق خوزستان در روز پنجشنبه شوری آب .مچنان شور ماندندنخیالت ه

هزار بوده  24بیش از « طره بخاخ»هزار میکروموس و در  10بیش از « مارد»نخلستان های خرمشهر و آبادان، ایستگاه های پمپاژ 

  .چهار هزار میکروموس است است. در حالی که آستانه تحمل نخل، شوری آب تا

مدیرعامل اتحادیه نخل داران خوزستان نیز می گوید: مشکل شوری آب شرب مردم آبادان و خرمشهر که حل شد، نخلستان ها رها 

  .شدند و برای آب نخیالت فکری نکردند و آب همچنان شور است

آن بسیار باال رفته و بیم آن می رود نخلستان ها به جاسم حزباوی می افزاید: چند سال است که آب شور شده اما امسال شدت 

شادگان( رسیده و آب )تا دارخوین « مَد دریا)اب شور(»کلی نابود شود، در حال حاضر آب رودخانه کارون به قدری کم شده که 

کارون، محصول خرما خوب شور کیلومترها از آب رودخانه را تحت تاثیر قرار داده است. امسال از اهواز تا دارخوین در شرق و غرب 

  .و درجه یک است اما از دارخوین به پایین دست )آبادان و خرمشهر( به خاطر شور شدن آب محصول نداریم

اکنون کانالی که آب را برای پتروشیمی های ماهشهر می برد پرآب است و  :وی با انتقاد از برخورد دوگانه با کشاورزان می گوید

را از رودخانه برداشت می کنند، اما نخلستان ها از آب کارون بی نصیب مانده اند و سرمایه چندین  مزارع توسعه نیشکر آب خود

  .سال عمر نخلداران در معرض نابودی است

معاون نظام صنفی کشاورزی خوزستان تصریح می کند: برای حل مشکل نخیالت استان با جهاد کشاورزی، فرمانداران، استاندار، 

  .و خبرگان نامه نوشتم نماینده های مجلس

بار نامش آمده، ارزش غذایی باالیی دارد و ارز آور است، با فرهنگ  20حزباوی توضیح می دهد: نخل تنها درختی است که در قرآن 

  .مردم عجین شده و معیشت مردم به آن وابسته است

 

 تغییر الگوی نخل ***

جهاد کشاورزی اما بحث تغییر اقلیم و تغییر الگوی کشت نخیالت را مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت 

  .مطرح می کند

تواند منکر آن شود، از سوی مسعود لطیفیان می گوید: شوری آب مسئله مهمی در منطقه آبادان و خرمشهر است که کسی نمی
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ه شده کنند که این یک اصل علمی پذیرفتدیگر به دلیل مسائل مختلف خشکسالی و تغییر اقلیم، مناطق مستعد کشت تغییر می 

  .است؛ بنابراین با توجه به اینکه کشور و منطقه جنوب غرب تحت تاثیر تغییر اقلیم و خشکسالی است از این قاعده مستثنی نیست

لی ست. ووی توضیح می دهد: خرما از نظر راندمان رسیدن به تولید اقتصادی از گیاهان بسیار حساس نسبت به کم آبی و شوری ا

از نظرتوانایی تحمل و امکان زنده ماندن، گیاه مقاومی به شمار می رود، در شرایط فعلی مناطق جنوب غرب کشور به دلیل 

  .خشکسالی و عواقب ناشی از آن مثل شوری آب، در تولید خرما کاهش تولید و افت راندمان خواهیم داشت

ر شرایط خشکسالی نیز می گوید: برخی خسارت ها قابل کنترل به روشهای لطیفیان درباره برنامه های وزارت جهاد کشاورزی د

مدیریتی هستند و برخی نیز قهری اما قابل تعدیل؛ یعنی اقدامات مدیریتی خسارت را تعدیل می کند ولی نمی تواند کامال آن را 

هزار هکتار از نخیالت آبادان و خرمشهر  35مهار کند، از جمله اقدامات حمایتی طرح احیا و بازسازی و اصالح سیستم آبیاری در 

تحت عنوان طرح مقام معظم رهبری در حال اجرا است، همچنین انتقال آب به شادگان برای جلوگیری از خشکی نخیالت آن 

وی ادامه می دهد: وقتی خشکسالی بیش از پنج سال طول می کشد، مقابله با اثرات بلند مدت آن  .شهرستان اقدام شده است

می شود، بر همین اساس طرح جامع مقابله با خشکسالی تدوین شده و برنامه های آن توسط دفتر مدیریت بحران وزارت  مطرح

اقلیم در حال تغییر است و مناطق مستعد کشت محصوالت از جمله  :لطیفیان می گوید .جهاد کشاورزی در دست پیگیری است

ای مثل آبادان و خرمشهر که روزی از مستعدترین مناطق کشت نخل خرما  نخل خرما هم در حال تغییر هستند، بنابراین منطقه

بودند امروز دیگر ممکن است آن استعداد اولیه را نداشته باشند، بنابراین باید برنامه استراتژیک تولید و الگوی کشت مناسب برای 

کسالی بحث تغییر الگوی کشت نخیالت و پیشنهاد وی می افزاید: در طرح مقابله با خش .مناطق تحت تاثیر تغییر اقلیم ارائه شود

  .الگوی کشت مناسب را پیگیری می کنیم

 نخل و فرهنگ ***

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز همچنین می گوید: وقتی آب خیلی شور شود یکی از راهکارها 

بازار را آماده کرد، این کار برای درختان خیلی سخت است زیرا یک تغییر دادن الگوی کشت است اما قبل از آن باید کشاورز و 

سال عمر داشته باشد و یا جزئی از سنت و یا فرهنگ مردم باشد؛ مثال بومی های خرمشهر و آبادان  30یا  20درخت ممکن است 

ت که یکی از اعضای خانواده وقتی یک نخل را می بینند خوشحال و بشاش می شوند و وقتی نخلشان از بین می رود مثل این اس

  .مرده است، بنابراین مسائل روحی و روانی دخیل است و تغییر به این سادگی نیست

مجید نبی پور تاکید می کند: مهمترین اقدام این است که نگذاریم زمین و منطقه شور شود، شاید به نظر برسد راحت ترین کار 

ی به جای آن بکاریم اما همانند کار پزشکی، جراحی آخرین تصمیم است نه اولین این باشد که یک گیاه را برداریم و گیاه دیگر

سال پیش نوشتم با این آبی که کارون به خرمشهر و آبادان می فرستد گیاهان نمی توانند دوام  10وی اضافه می کند:  .تصمیم

اما در صورت ادامه وضع باید کشت جایگزین  بیاورند؛ بنابراین باید شرایط به حالت طبیعی بازگردد و شوری کاهش پیدا کند،

  .بیاورند

 جایگزینی برای نخلستان ***

از قدیم نمادهای بی بدیل خوزستان بوده اند. در شرایطی که کارون جایش را به فاضالب ها و پساب های « کارون»و  «نخل»

 نیشکر داده. آیا جایگزینی هم برای نخل پیدا می شود؟ 

http://www.irna.ir/fa/News/83001533 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۳ : تاریخ

 هزار تن گندم/ کشاورزان برنج به ما عرضه نکردند  ۸00میلیون و  ۸خرید تضمینی 

تا پایان  :آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفتموردوگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در سید مؤمن نیافر در گفت

هزار تن گندم از کشاورزان سراسر کشور تحویل گرفته شده است و برداشت گندم در  800میلیون و  8وقت دیروز )دوشنبه( 

 .مناطق گرمسیر به پایان رسیده، در مناطق معتدل تا حدی پایان یافته، اما در مناطق سردسیر همچنان ادامه دارد

درصد افزایش  3وی به افزایش برداشت گندم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت: امسال نسبت به سال قبل 

 .های سردسیری مانند همدان، زنجان، کردستان آذربایجان غربی و شرقی داریمایم و وضعیت بسیار خوبی در استانبرداشت داشته

مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی همچنین در مورد وضعیت خرید توافقی برنج از کشاورزان گیالنی و مازندرانی که قرار 

مرکز خرید در  6مرکز خرید در استان گیالن و  16تعداد مراکز خرید خود را افزایش دادیم و  :مردادماه آغاز شود، گفت 20بود از 

ت دهد، وضعیاند که این نشان میایم، اما جالب اینجاست که تاکنون کشاورزان برنجی به ما عرضه نکردههاستان مازندران دایر کرد

نیافر به این نکته اشاره کرد که ورود دولت در جهت حمایت از تولیدکننده است و با این کار سبب شد تا .فروش برنج خوب است

 .خواهد، از کشاورزان خریداری کنندیها نتوانند برنج را به هر قیمتی که دلشان مواسطه

ن کردند تا برنج را با قیمتی پاییها سعی میبه گزارش فارس، هر ساله با آغاز برداشت برنج و عرضه زیاد این محصول به بازار، واسطه

 .ن را گرفتخواهی دالالدولت با اجرای طرح توافقی خرید برنج از سال گذشته جلوی زیادهاز کشاورز خریداری کنند، اما 

 ندا برنج تومان، 860 و هزار 5 شیرودی برنج کیلوگرم هر شکستگی درصد 8 محاسبه با  نرخ مصوب خرید توافقی برنج از کشاورزان

 .تومان تعیین شده است 828هزار و  9تومان و برنج هاشمی و طارم محلی  238هزار و  5 نعمت و

https://www.farsnews.com/news/13970523000105/%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 خدمات
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۸ : تاریخ

 تیم سیار دامپزشکی برای نظارت بر ذبح بهداشتی دام در عید قربان  9۳۸جایگاه ثابت و  9۵0اختصاص 

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درمورد تمهیدات درنظر گرفته شده توسط سازمان دامپزشکی پور در گفتعلیرضا رفیعی

ح بهداشتی دام در روز عید قربان کشور برای ذبح شرعی دام در عید قربان خاطرنشان کرد: برای تشدید نظارت بهداشتی بر ذب

های ثابت و سیار سازمان دامپزشکی در اقصی نقاط کشور از ناظر شرعی در جایگاه 580همکار فنی و  1700دامپزشک،  1200

  .صبح روز عید قربان تا پایان روز فعال خواهند بود

رت بر ذبح بهداشتی دام خبر داد و گفت: از این تیم سیار در نقاط مختلف کشور برای نظا 938تیم ثابت و  950وی از فعالیت 

رسانی تیم سیار در استان تهران برای ذبح بهداشتی دام در روز عید قربان به هموطنان خدمت 38جایگاه ثابت و  186تعداد 

یوع کنیم برای جلوگیری از شرئیس سازمان دامپزشکی کشور با توضیح این موضوع که از هموطنان درخواست می .کنندمی

های ناشی از ذبح دام در محیط زیست ترجیحا از ذبح نذورات و لودگیهای مشترک بین انسان و دام و همچنین رهاسازی آبیماری

  .های نامناسب خودداری کنندقربانی در کف خیابان و محل

د از قبل از حمل مورد معاینه قرار شوهایی که در جایگاه مورد تایید سازمان دامپزشکی عرضه میپور تصریح کرد: تمام دامرفیعی

شود و ها و قبل از خرید مشتری توسط دامپزشک معاینه شده و سپس ذبح بهداشتی میگرفته و حتی پس از ورود به جایگاه

  .توانند از سالمت کامل قربانی اطمینان کامل داشته باشندهموطنان می

برای ذبح بهداشتی دام و قربانی خود در محل دارند خواست تا با شماره  وی همچنین از افرادی که نیاز به حضور دامپزشکان سیار

  .در سراسر کشور حتی در روستاها تماس گرفته و درخواست حضور تیم دامپزشکی برای ذبح دام خود را انجام دهند 1512

ان ان یکی از نذورات مختص به عید قرببه گزارش خبرنگار فارس، هر ساله با فرا رسیدن عید سعید قربان تقاضا برای ذبح دام به عنو

 های مشترکیابد. شیوع بیماریهای نامناسب افزایش مییابد که عرضه دام غیربهداشتی و همچنین ذبح آن در محیطافزایش می

  .بین انسان و دام از جمله تب کریمه کنگو از جمله مواردی است که هم وطنان باید حتما هنگام ذبح دام به آن توجه کنند

https://www.farsnews.com/news/13970528000627/%D8%A7%D8% 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۷تاریخ: 

 درصد روغن کشور از منابع داخلی 14رکورد زد/ تأمین سال اخیر  ۳0تولید کلزا در 

سال گذشته به  30هزارتن کلزا از کشاورزان خریداری شد و به این ترتیب تولید کلزا در  355یک مقام مسئول گفت: تاکنون 

 .باالترین رکورد خود رسید

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی رنگاروگو با خبعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت

هزارتن کلزا  355تقریبا به پایان رسیده است، اظهار کرد: تاکنون  برداشت کلزا، با اشاره به اینکه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .هزارتن روغن استحصال خواهد شد 130اورزان خریداری شده است که از این میزان حدود از کش

درصدی تولید در سال زراعی  100بینی سال گذشته به باالترین رکورد خود رسید به طوریکه پیش 30به گفته وی، تولید کلزا در 

 .جاری محقق شد

هزار هکتار کلزا برنامه ریزی شده است، افزود: بذر مورد نیاز برای این  350ت مهاجر با اشاره به اینکه در سال زراعی آینده برای کش

 .رود با اختصاص بودجه الزم از سوی دولت، طرح به نتیجه مطلوب برسدمیزان سطح زیرکشت تهیه شده است و همواره انتظار می

 شد شکسته کلزا تولید رکورد بیشتر بخوانید:

، ه گلرنگهای روغنی از جملهای روغنی از کاهش تولید سویا ناشی از خشکسالی خبر داد و گفت: البته مابقی دانهمجری طرح دانه

 .هزارتن برسد 150آفتابگردان و کنجد کشت شده است که پیش بینی می شود تولید آنها به 

درصد نیاز کشور از  14هزارتن روغن استحصال خواهد شد، گفت: با این حال  160وی با بیان اینکه از مجموع دانه های روغنی  

 .میلیون دالر را به همراه خواهد داشت 450منابع داخلی تامین می شود که این امر صرفه جویی بالغ بر 

 نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا در سال زراعی جدید

ره اطالع افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد خود را به دولت اعالم کرده است که به موقع در این با

 .رسانی خواهد شد، اما مطمئنا نرخ خرید تضمینی افزایش خواهد یافت

https://www.yjc.ir/fa/news/6631605/%D8%AA%D9%88%D9%84%D 
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 روغن
 ایرانا

 شودمیتعرفه واردات روغن خام بازنگری 

طرح شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش قیمت روغن، سبب ورود ستاد تنظیم بازار به این موضوع شد و  -ایرنا -تهران

 .قرار است مواد اولیه مورد نیاز برای عرضه حداکثری، از محل ذخایر استراتژیک تامین شود

بازار در آخرین جلسه خود به منظور تامین حداکثری نیاز  به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم

 .روغن نباتی در بازار و افزایش ضریب خودکفایی تولید در شکر تصمیماتی را اتخاذ کرد

ه مواد اولیه مورد نیاز برای عرض»این ستاد در نشست اخیر خود با توجه به لزوم تامین حداکثری نیاز بازار روغن نباتی، تاکید کرد 

 .«کثری، از محل ذخایر استراتژیک تامین شودحدا

بر این اساس، در راستای کاهش هزینه تولیدکنندگان تصمیماتی به منظور تامین مواد اولیه بسته بندی روغن اعم از ورق مورد 

 .های پالستیکی استماده اولیه تولید بطری« پت»اتخاذ شد؛  (pet) مصرف در بسته بندی و پِت

 .تومانی وارد شود 4200ت واردات ورق مصرف در بسته بندی به منظور کاهش هزینه تولید با ارز این گزارش حاکی اس

ای سناریوی کاهش تعرفه واردات انواع روغن خام برای پوشش در این نشست اعضای کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر کردند کمیته

ین کنند. این سناریو الزم است به شکلی تدوین شود که مزیت های تبعی تولید را با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی تدوهزینه

 .تولید دانه داخلی و واردات دانه سویا بر روغن خام سویا ارجحیت داشته باشد

همچنین در راستای پوشش هزینه محاسباتی سازمان حمایت برای نرخ روغن خانوار، مقرر شد گزارشی در راستای تامین ضرر و 

 .به ریس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شودزیان مربوطه تدوین و 

 .در ادامه این جلسه وضعیت تولید و بازار شکر نیز مورد بررسی قرار گرفت

اعضای شورا با اشاره به افزایش ضریب خودکفایی در تولید شکر و کاهش وابستگی به واردات این کاال مقرر کردند در راستای 

شکر، قیمت شکر تولیدی در سال جاری با توجه به حمایت از خودکفایی و همچنین لحاظ شدن  حمایت از کارخانه های تولید

 .حقوق مصرف کننده بررسی و تعدیل شود

 شود با تصمیم اتخاذ شده افزایش عرضه شکر به رقابتی شدن بازار منجر شودپیش بینی می

ww.irna.ir/fa/News/http://w83004962 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۹تاریخ: 

 !برابر شد 2احتکار به زعفران رسید/ قیمت طالی سرخ توسط دالالن 

 .های دلخواه بازار را متشنج کرده اندحسینی گفت: برخی افراد سود جو با احتکار و فروش زعفران با نرخ

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

 زعفراندرباره آخرین وضعیت بازار طالی سرخ، اظهار کرد: با توجه به آنکه تا آغاز فصل برداشت تنها دو ماه زمان باقی است، 

مهر ماه خبر داد و گفت: با وجود آنکه زعفران کاالیی  20از  برداشت زعفرانوی از آغاز .چندانی برای عرضه در بازار وجود ندارد

 .محدود باشد،بنابراین تا دو ماه آینده مابقی زعفران های موجود در انبارها باید جذب بازار شود نیست که مدت زمان آن نا

قصد عرضه کاال در بازار را دارند تا  انبارها در زعفران نگهداری  از ماه چند گذشت از پس  به گفته حسینی برخی افراد سودجو

ی است که علی رغم تصور نادرست این افراد، مدت زمان مصرف زعفران بتوانند سودهای هنگفتی را به جیب بزنند و این درحال

 .محدود است و نگه داری طوالنی مدت آن در انبارها منجر به از دست دادن کیفیت و عطر خاص این محصول می شود

 چیست؟ زعفران صادرکنندگان مشکل!/ افغانستان به ایرانی زعفران قاچاق بیشتر بخوانید:

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به  300میلیون و  5تا  5را  کشاورزاناین مقام مسئول نرخ فروش هر کیلو زعفران توسط 

آنکه میزان قابل توجهی زعفران در اختیار سازمان تعاون روستایی و افراد فرصت طلب است؛بنابراین این دالالن با عرضه محصول به 

هم  :ر روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفتد بازار زعفرانوی .کنند متشج را بازار که دارند قصد تومان میلیون 9 تا 8  قیمت

اکنون خریداران خارجی در حد مصرف خود خریداری می کنند چرا که تا عرضه نو به بازار تنها دو ماه زمان باقی است که با این 

ه داری زعفران حسینی ادامه داد: با توجه به آنکه نگ.صادرات تا فصل برداشت با روند کاهشی روبرو شود  وجود پیش بینی می شود

در انبارها منجر به کاهش کیفیت محصول می شود،بنابراین به افراد توصیه می شود که به قصد فروش زعفران با نرخ های دلخواه از 

 زعفران صادرات:کرد بیان زعفران صادرات وضعیت آخرین درباره  عضو شورای ملی زعفران.نگه داری زعفران در انبار اجتناب کنند

نظر حجمی افزایش و ارزشی کاهش داشته است چرا که خریداران خارجی با رصد کردن بازارهای داخلی و برابری  از سال ابتدای از

نرخ ارز و ریال به طور دائم قیمت ها را در بازار اهش می دادند،ضمن آنکه ارزش واقعی پول حاصل از صادرات کمتر از میزان نرخ 

دالر است در  1400 نرخ هر کیلو زعفران پایان تصریح کرد: بنابر آمار صادراتی گمرک، وی در.استاعالمی آمار مربوط به گمرک

 .حالیکه در برخی مواقع نرخ واقعی فروش کمتر از هزار دالر بوده است

https://www.yjc.ir/fa/news/6631870/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA% 
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 زیتون
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۳۰تاریخ: 

 نفر رسید/ مردم از ذبح دام در معابر و منازل خودداری کنند 64تعداد مبتالیان تب کریمه کنگو به 

نفر از آنها  8نفر به این بیماری مبتال شدند که متأسفانه  64یک مقام مسئول گفت: براساس آخرین آمار وزارت بهداشت تاکنون 

وگو با کریم امیری معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری دامی سازمان دامپزشکی در گفت.اندجان خود را از دست داده

اظهار کرد:  بیماری تب کریمه کنگو، درباره آخرین وضعیت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

 .اندنفر از آنها جان خود را از دست داده 8نفر به این بیماری مبتال شدند که متأسفانه  64براساس آخرین آمار وزارت بهداشت تاکنون 

 .دها قرار دارنها در فصل گرما، افرادی که با دام سر و کار دارند بیشتر در معرض در گزش کنهمه ساله با طغیان کنهبه گفته وی، ه

امیری با اشاره به اینکه احتمال طغیان کنه در شهریور ماه وجود ندارد، افزود: در فصل بهار و تابستان به دلیل فصل گرما احتمال 

 .شود کمتر بیماری انتقال احتمال ها،کنه فعالیت کاهش دلیل به هوا خنکی با و  ها وجود داردطغیان کنه

 نفر رسید/ گزارشی از شیوع بیماری در استان تهران نداشتیم ۵0و به کنگ کریمه تب به مبتالیان تعداد بیشتر بخوانید:

 مبتال کنگو کریمه تب بیماری  نفر در افغانستان به 200به گفته این مقام مسئول سال گذشته با وجود سرمای شدید در زمستان 

 .دور از انتظار نیست سال طول در کنگو کریمه تب بیماری و  هاکنه طغیان احتمال وجود این با که شدند

در معابر و منازل خود به  کشتار دام شود در عید قربان از ذبح وای به خانوارها گفت: به افراد توصیه میوی در پایان در توصیه

ام ها اقدام به کشتار ددلیل بیماری مشترک میان دام و انسان به ویژه کریمه کنگو اجتناب کنند و حتما در مراکز مجاز و کشتارگاه

 .ساعته گوشت در اتاق پیشرد اقدام به عرضه محصول کنند 24کنند و سپس پس از نگهداری 

https://www.yjc.ir/fa/news/6638232/%D8%AA%D8%B9%D8 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۳سه شنبه 

 های شکسته چه بخوریم؟برای بهبود استخوان

استخوان هایی قوی و مستحکم دارد و در صورت  مندی ازرژیم غذایی یکی از مواردی است که نقشی کلیدی در بهره <غذا و تغذیه

 .مواجهه با شکستگی استخوان برخی مواد غذایی می توانند به تسریع روند بهبودی این شرایط به انسان کمک کنند

 .ترین بخش های بدن انسان محصوب می شوند و اسکلت ساختاری است که به بدن شکل می دهداستخوان ها از مستحکم 

 .، در صورت اعمال فشار بیش از حد به استخوان این اندام دچار شکستگی می شود"درز دایجستری"به گزارش 

مندی از استخوان هایی قوی و مستحکم دارد و در صورت مواجهه با رژیم غذایی یکی از مواردی است که نقشی کلیدی در بهره

 .ین شرایط به انسان کمک کنندشکستگی استخوان برخی مواد غذایی می توانند به تسریع روند بهبودی ا

برای تقویت و رشد استخوان محسوب می شوند. اگر با یک شکستگی استخوان مواجه شده اید، افزایش مصرف محصوالت لبنی  

 .سرشار از این مواد مغذی به پشتیبانی از روند بهبودی کمک خواهد کرد

 شیر سویا

محصوالت لبنی مصرف کنید، استفاده از شیر سویای غنی شده یکی از بهترین اگر به عدم تحمل الکتوز مبتال هستید و نمی توانید 

گزینه هایی است که می توانید مد نظر قرار دهید. با ترکیب شیر سویا با دانه های چیا، اندکی عسل و میوه تازه می توانید دسری 

 .حانه خود استفاده کنیدخوشمزه و مقوی تهیه کنید. همچنین، می توانید از شیر سویا به همراه غالت صب

 ماهی تن

مصرف کنید و ماهی های چرب مانند تن منبع خوبی  D کلسیم در شرایطی بهترین نتایج را رقم می زند که به میزان کافی ویتامین

بود. کافی حتی در صورت تامین کلسیم چالش برانگیز خواهد  D برای این ماده مغذی هستند. بهبود سالمت استخوان بدون ویتامین

 .به کنترل سطوح کلسیم در خون کمک می کند و نقشی کلیدی در رشد استخوان و تقویت ساختار آن دارد D ویتامین

 دانه های کدو تنبل

دانه های کدو تنبل منبع خوبی برای منیزیم هستند که این ماده معدنی به جذب کلسیم کمک می کند. از این رو، مصرف این ماده 

 .ظ استحکام استخوان ها کمک می کند که عواملی کلیدی در زمان بهبودی یک شکستگی هستندغذایی به تقویت و حف

 فلفل دلمه ای

هستند که یک ماده مغذی کلیدی برای تولید کالژن است  C فلفل دلمه ای های شیرین، به ویژه انواع قرمز آن، سرشار از ویتامین

 .داشته باشد C فنجان فلفل دلمه ای می تواند بیشتر از یک پرتقال ویتامین که این ماده برای بازسازی استخوان اهمیت دارد. نصف

 کیل

است. این ویتامین برای فعالیت های مرتبط با کلسیم در تشکیل استخوان  K کیل از خانواده سبزیجات چلیپایی سرشار از ویتامین

 .برای کمک به جوش خوردن دوباره استخوان کمک می کندبه بدن در استفاده بهینه از کلسیم  K نیاز است. به بیان دیگر، ویتامین

 ماهی ساردین

میلی گرم و مردان  1،200میلی گرم، زنان بزرگسال به  1،300ساز است. نوجوانان به ماهی سادرین منبعی غنی از کلسیم استخوان

 .ساردین را به رژیم غذایی خود اضافه کنید میلی گرم کلسیم در روز نیاز دارند. به اشکال مختلف می توانید ماهی 1،000بزرگسال به 

 تخم مرغ
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مورد نیاز بدن خود از منابع دیگر بیشتر توجه داشته باشید.  D اگر شیر غنی شده یا لبنیات مصرف نمی کنید باید به تامین ویتامین

 وتئین، آهن، و ویتامین هایو منیزیم است. همچنین، این ماده غذایی حاوی پر D تخم مرغ کامل دارای مقداری کلسیم، ویتامین

B است که عواملی کلیدی برای سالمت کلی انسان هستند. 

 لوبیا سیاه

اگر به دنبال تقویت و افزایش استحکام استخوان های خود هستید، لوبیا سیاه یکی از گزینه های خوبی است که می توانید مد نظر 

 .تر استخوان ضروری استن ماده معدنی برای بهبودی سریعقرار دهید. لوبیا سیاه منبع خوبی برای منیزیم است که ای

 انگور

درصد از مقدار مصرف توصیه شده روزانه برای این  25است. سه چهارم فنجان انگور می تواند  K انگور منبع خوبی برای ویتامین

 .ماست، ساالد یا جو دوسر مصرف کنیدویتامین را تامین کند. انگور را می توانید به اشکال مختلف مانند تازه، منجمد، به همراه 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=757f51e5730547e0acd10d779a118 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲4چهار شنبه 

 چگونه فشار خون باال را کنترل کنیم؟

 .از دیدگاه طب سنتی با مصرف برخی عرقیات و خوراکی ها می توان فشار خون باال را کنترل کرد <غذا و تغذیه

شود که عواملی مثل تغذیهناسالم، سن باال، تنش ها بیشتر از مقدار طبیعی باشد فشار خون ایجاد میزمانی که فشار در دیواره رگ 

ی، تنبلی کلیه، چاقی و ژنتیک در بروز این عارضه نقش دارند؛ مبتالیان به فشار خون باید در مصرف نمک احتیاط و سبزی عصب

  .ترخون را جایگزین نمک کنند

الطیب، بیدمشک، کرفس، اسطوخودوس و کیالک )زالزالک(( یکی از شربت هشت عرق )عرق برگ زیتون، گزنه، سیر، سنبل

، B1 مانند B های، گروه ویتامین A  ،C  ،D  ،E  ،K هایبرای کاهش فشار خون است که حاوی انواع ویتامینهای مفید نوشیدنی

B2 ،B3 ،B6 ،B9  کربوهیدرات، سدیم، پتاسیم، آهن، منگنز، منیزیم، کلسیم، فسفر، سیلیکا، ید، سلنیوم، گوگرد، روی و والرین ،

 فشار خونترین خواص شربت هشت عرق برای کاهش مهم .است

ترین خواص شربت هشت عرق اظهار کرد: این شربت تاثیر بسزایی در آرامش حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی درباره مهم

 .کنداعصاب، کاهش فشار خون و فشار خون عصبی دارد؛ شربت هشت عرق به کنترل قند و چربی خون هم کمک شایانی می

 .برد و برای مبتالیان به سرماخوردگی و عفونت ریه بسیار مفید استها را از بین میو ویروسها های بدن، قارچاین شربت عفونت  

شربت هشت عرق نقش موثری در کاهش وزن و الغری افراد دارد؛ این شربت خون را تصفیه و رقیق و به تسکین درد مفاصل و   

 .کندها کمک شایانی میاستخوان

های مجاری ادراری دارد؛ این شربت سیستم قلبی و ها و رفع عفونتپاکسازی کبد، کلیهشربت هشت عرق تاثیر چشمگیری در  

 .کندعروقی را تقویت و به تنظیم ضربان قلب و رفع تپش قلب هم کمک می

شود و به آوری شربت هشت عرق تصریح کرد: این شربت موجب رفع اگزما و خارش میبخشی و خوابوی با اشاره به خاصیت آرام 

خاصیت آنتی اکسیدانی دارد بنابراین سیستم ایمنی بدن را تقویت و بدن را در برابر  E و A  ،C هایت داشتن انواع ویتامینعل

 .کندها محافظت میهای مختلف به ویژه انواع سرطانبیماری

م و از بروزپوکی استخوان در ها را محکها و دنداناستخوان D شربت هشت عرق به علت داشتن کلسیم، فسفر، منیزیم و ویتامین  

 .کندافراد جلوگیری می

 سایر مواد غذایی مفید برای مقابله با فشار خون باال 

کلی، بروسایر مواد غذایی مفید در کاهش فشار خون عبارتند از : گریپ فورت، چای ترش، نارنج، زردآلو، موز، آلو، گوجه فرنگی، کلم 

 .کنندمواد غذایی هستند که به کاهش فشار خون کمک شایانی می خیار، انار، شاتوت و آب زرشک از جمله

 موارد منع مصرف شربت هشت عرق 

های شیمیایی ضد فشار خون مصرف کنند بنابراین باید بین نوشیدن مبتالیان به فشار خون نباید شربت هشت عرق را همزمان با دارو 

 .تا سه ساعت فاصله باشد 2ها این شربت و مصرف دارو

 لیتر شربت هشت عرق برای یک دوره درمانی 11واد الزم برای تهیه م 

 عرق برگ زیتون یک و نیم لیتر

 عرق سیر یک و نیم لیتر 

 الطیب یک و نیم لیترعرق سنبل 
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 عرق گزنه یک لیتر 

 عرق کرفس یک لیتر 

 عرق اسطوخودوس یک لیتر

 عرق کیالک یک لیتر 

 عرق بیدمشک یک لیتر 

 سرکه سیب نیم لیتر 

 منبع:پندارآنالین 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=951c7a6766c94e4ab21d3a50db 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۲دو شنبه 

 یا الغر؟پاستا شمارا چاق میکند 

گرم  43کالری، یک گرم چربی،  210پاستا به خودی خود چاق کننده نیست. اما یک فنجان پاستا پخته شده حاوی  <غذا و تغذیه

کربو هیدرات، سه گرم فیبر و شش گرم رپوتئین است. اگر رژیم غذایی تان شامل مقدار زیادی مواد غذایی غیر فرآوری شده است 

 .ای چند بار پاستا بخورید، مشکلی وجود نخواهد داشتمواد مغذی( پس مطمئنا اگر هفته )به ویژه سبزیجات تازه و

 
 هایخوراکی عنوان به – هاکوکی و نان حبوبات، و غالت جمله از –های فرآوری شده آیا پاستا سالمت است؟ همانطور که کربوهیدرات

هایی که حاوی کربوهیدرات هستند مورد ها را با سایرغذاکه آن شوند باید بدانید هنگامیشناخته می<Fatty foods> کننده چاق

های های اخیر پاستا به عنوان یکی از علتها شاخص گلیسمی کمتری دارند. در حقیقت در دههارزیابی قرار دادیم متوجه شدیم پاستا

 .های اصلی کشور ایتالیا استشود، در حالی یکی از غذاشایع چاقی محسوب می

کنید: آیا پاستا سالمت است، یا بیشتر مضر است؟ یک متا آنالیز اخیر به هم خیلی پاستا دوست دارید، احتماال تعجب میاگر شما 

کم  های غذاییهای این تجزیه و تحلیل بسیار شگفت انگیز بود به ویژه برای افرادی که رژیمدنبال پاسخ این سوال بود. یافته

 .کردندکربوهیدرات را دنبال می

شامل  BMJ به بررسی اثرات مصرف پاستا پرداخته است. متا آنالیز منتشر شده در مجله 2018بررسی سیتماتیک در سال  یک

شرکت کننده انجام گرفت. هدف از تجزیه و تحلیل چه بود؟  2500آزمایش تصادفی و کنترل شده بود که بر روی  29های یافته

 های چاقی )اضافه وزن زیاد و بیماران مبتال به چاقی( درکم گلیسیمی، بر وزن و نشانه تعیین چگونگی تاثیر ماکارونی در رژیم غذایی

 استاپ آیا شود؟می وزن کاهش باعث و است خوب پاستا آیا –گویند کنید مطالعات درباره پاستا چه میبنابراین فکر می.بزرگساالن

ه مصرف پاستا و از دست دادن وزن رابط به مطالعات از بسیاری شود؟می وزن اضافه و حد از بیش چاقی به منجر یا است؟ سالمت

، چربی بدن و اندازه کمر شرکت کنندگان را بررسی کردند و سپس تعیین کردند BMI اشاره دارند. در ابتدا محققان وزن، شاخص

 .شودهای بدن میآیا مصرف پاستا باعث تغییراتی در وزن و چربی

های غذایی کم گلیسمی به طور قابل توجهی در کاهش وزن بدن و شاخص پاستا با توجه به الگو"در پایان محققان نتیجه گرفتند که 

تجزیه  .هفته بود 12میانگین طول مطالعات در این بررسی  "های رژیم غذایی گلیسمی باال. توده بدنی موثر است در مقایسه با الگو

گیرد. ممکن است این کاهش وزن زیاد به نظر نرسد، اما نشان های کم گیلیسیرد جا میه پاستا در بخش الگوها نشان داد کو تحلیل

 .شودها به عنوان بخشی از رژیم غذایی کم گلیسیمی سبب افزایش وزن نمیدهد که مصرف پاستامی

تر و ها وعده پاستای خود سبکوانید با استفاده از آنتدهیم که میهایی را ارائه میچگونه ممکن است اینطور باشد؟ در ادامه توصیه

 .سالمتر کنید

دهد شرکت کنندگان در شرکت کنندگان پس از مصرف پاستا در رژیم غذایی خود مقداری وزن از دست داده بودند. این نشان می

 .ود بودندمطالعه با ایجاد تعادلی در مصرف مواد غذایی قادر به از دست دادن یا حفظ وزن ایده آل خ

 :تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم باشدچگونه پاستا می

ها به صورت متعادل باشد، سالمت باشند. اما خالف آن نیز مطمئنا درست خواهد بود: مصرف رسد در صورتی که مصرف آنبه نظر می

 .سبب اضافه وزن و افزایش ابعاد دوره کمر شودتواند مضر باشد و روزانه مقدار زیادی پاستا و دیگر مواد غذایی با کالری باال می
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گرم کربو هیدرات،  43کالری، یک گرم چربی،  210پاستا به خودی خود چاق کننده نیست. اما یک فنجان پاستا پخته شده حاوی 

 ویژه به –سه گرم فیبر و شش گرم رپوتئین است. اگر رژیم غذایی تان شامل مقدار زیادی مواد غذایی غیر فرآوری شده است 

 .ای چند بار پاستا بخورید، مشکلی وجود نخواهد داشتر هفتهاگ مطمئنا پس – مغذی مواد و تازه سبزیجات

 :کنند تامواد غذایی که شاخص گلیسمی پایینی دارند و به شما کمک می

 تر احساس سیری کنیدسریع •

 تر گرسنه شویددیر •

 کاهش مصرف کالری غذای بعدی •

های غنی از فیبر از جمله جو، حبوبات و غالت یکسان است. پاستا پاستا در مقایسه با بسیاری از کربوهیدرات های گلیسمیشاخص

ها با فیبر باال، از جمله نان گندم، غالت صبحانه و سیب زمینی گلیسمی پایین تری دارد. به عنوان مقایسه، نمودار نسبت به برخی غذا

و برنج  GI 78، سیب زمینی سفید با پوست GI 49دهد، اسپاگتی معمولی عدد نشان می شاخص گلیسمی دانشکده پزشکی هاروارد

 .است GI 73سفید 

 .این تحقیق همچنین نشان داد که پاستا دارای مقادیر بیشتری مواد مغذی است در مقایسه با سایر محصوالت مانند نان

هفته حدود  12ها مصرف کردند در طول پرس پاستا به جای دیگر کربوهیدرات 3.3شرکت کنندگانی که در هفته به طور میانگین 

د. پاستا گلیسمی کننیم کیلوگرم وزن کم کرده بودند. به گفته این متخصصان پاستا به افزایش وزن یا باال رفتن چربی بدن کمک نمی

 .شوددهد ومنجر به کاهش جذب نشاسته میتغییر می شود ساختارش راهایی که روی آن انجام میپایین دارد، اما به دلیل پردازش

، های قلبی، سرطان پستانشود و به منظور پیشگیری از بیماریای محسوب میپاستا همچنین بخش سنتی رژیم غذایی مدیترانه

 .افسردگی، دیابت، چاقی، آسم و اختالل نعوظ موثر است

 :تواند سخت باشدچگونه هضم پاستا می

ده های فر آروی شها حاوی کربوهیدراتخورید. اینکه پاستای به سالمت هضم شما دارد و اینکه با آن چه چیزی میاین مسئله بستگ

و یافت های گندم، چاودار و جاند تنها مشکل نیست. مسئله دیگر چیست؟ پاستا یک منبع گلوتن، پروتئینی سخت هضم که در دانه

شود. ها میها، کیک، و برخی شیرینیمامی محصوالت حاوی آرد گندم که شامل نان، کوکیشود. گلوتن نه تنها در پاستا بلکه در تمی

 .گردداین ماده باعث کش آمدن خمیر و ترد شدن بافت فراورده نهایی می

 ایغذیهباشد که متصل با نشاسته در اندوسپرم )بافت تمی glutelin و گلوتلین gliadin گلوتن ترکیبی از دو گلیکوپروتئین گلیادین

باشد( و گلوتلین حدود می prolamins های پروالمینیای حضور دارند. گلیادین )از پروتئیناطراف جوانه( بسیاری از غالت علوفه

 .دهندمی تشکیل را گندم دانه پروتئینی محتوای ٪ 80

تی در روده شوند. در صورتی که توانند منجر به مشکالچه مشکلی در خوردن گلوتن وجود دارد؟ غالت حاوی گلوتن به راحتی می

 .های خود ایمنی و کاهش انرژی شوندتواند سبب نفخ، کاهش جذب مواد مغذی، واکنشکمی به روده نفوذ کند می

درصد مردم جهان بعلت ابتال به بیماری سلیاک به گلوتن حساسیت دارند. بیماری سلیاک عبارت است از نوعی واکنش  1تا  0.7بین 

های مختلفی در تمام مصرف کنندگان گندم در جهان عی به گلیادین نسبتا جذب شده. این بیماری به میزان شدتایمنی غیر طبی

ها حساسیت به گردد. در انسانهای عصبی میهای آلرژیک و آسیبدهد. مصرف و استنشاق گلوتن نیز موجب برخی واکنشرخ می

 .گلوتن زیاد دیده شده است

 :صرف ماکارونی به عنوان بخشی از رژیم غذایی کم گلیسمی وجود داردتوصیه برای م 7در اینجا 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 غالت کامل را انتخاب کنید – 1

کند. مصرف غالت روید و این بشر است که در پروسه تهیه غذا آن را ناقص میروید به شکل غله کامل میای که از زمین میهر غله

 دهد. غالت کامل تأثیر به سزایی بر رویکامل خطر ابتال به عوارضی نظیر: بیماری قلبی، سکته، سرطان، دیابت و چاقی را کاهش می

غالت دارای منبع بسیار غنی از فیبر هستند. رژیم غذایی سرشار از فیبر غالت سبوس دار بخش بسیار مهمی  سالمتی دارند. این نوع

های شوند که در پایین آوردن سطح کلسترول بد خون، جلوگیری از چاقی، کاهش خطر بیماریاز رژیم غذایی سالم محسوب می

 .نقش دارند 2قلبی، سکته مغزی و کنترل دیابت نوع 

دارد؛ و داشتن یک رژیم غذایی سرشار از فیبر، شما را در رسیدن موجود در غالت کامل شما را از خوردن کالری اضافی باز میفیبر 

کند. همچنین فیبر موجود در این غالت با کمک به تحرک روده بزرگ از یبوست جلوگیری تر کمک میبه وزن ایده آل تان سریع

همراه با سبوس )جوانه همراه با پوسته داخلی( است و شامل گندم سبوس دار، جو دو سر،  کند. غالت کامل شامل تمام غالتمی

 .شودگندم سیاه، ذرت، برنج قهوه ای، گندم چاودار، ارزن می

 مراقب پروتیئن مصرفی خود باشید – 2

رای یک ماکارونی پخته شده را بتواند برای تجربه زندگی سالمت مفید باشد. سعی کنید فقط یک فنجان یک رژیم غذایی متعادل می

 .وعده غذایی در نظر بگیرید

 پاستا آل دنت – 3

ه میزان رود. این اصطالح اشاره بآل دنته اصطالحی است که در زبان ایتالیایی برای پخت پاستا، سبزیجات، برنج یا حبوبات به کار می

 .گوید غذا نباید بیش از اندازه پخته شودپختن غذا دارد و می

ا باید در حدی پخته شود که همچنان کمی سفت بماند، اگر بیش از اندازه آن را بپزید مقدار شاخص گلیسمی اش افزایش پاست

 .یابدمی

 اضافه کردن سبزیجات – 4

 هشود، باید توجه داشته باشید کدر حالی که در نتیجه متا آنالیز باال بیان شد که خوردن پاستا منجر به چاقی و افزایش وزن نمی

ا مواد ها را بها بیشتر پاستاخوردند. آنهای فر آوری شده نمیای، پنیر، و گوشتشرکت کنند گان این مطالعه پاستا را با سس خامه

 .کردندای مانند روغن زیتون، سبزیجات و لوبیا مصرف میغذایی سالم مدیترانه

، ه کنید. اضافه کردن سبزیجاتی مانند بروکلی، اسفناج، لوبیا سبزسعی کنید سبزیجات را نیز به وعده غذایی خود، از جمله پاستا اضاف

شود حجم بیشتری از مواد غذایی متنوع را بخورید، و احساس سبکی بیشتری داشته باشید. فلفل و بسیاری سبز برگان دیگر سبب می

 .این یک شیوه عالی برای کنترل مقدار غذای مصرفی و جلوگیری از پر خوری است

 های مفیدها و پروتئینها با چربیکربوهیدرات ترکیب – ۵

توانند وعده ها میازجمله ماست( به همراه پاستا)های قزل آال، گوشت گاو یا گوشت گوسفند، محصوالت لبنی مواد غذایی مانند ماهی

/ نشاسته / کربوهیدرات نیستند. های مفید دارای گلیسمی صفر هستند، زیرا حاوی قند ها و روغنچربی.غذایی ایده آلی را ارائه دهند

ن توانند به ترکیبات پاستا اضافه شوند. روغدهند و میهمچنین میزان قند خون و انسولین را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار نمی

 .تر کنندها را رضایت بخشتوانند به ترکیبات غذایی افزوده شوند تا طعم آنزیتون با کیفیت و روغن آوو کادو می

 ترفیبر بیشتر، هضم آسان – 6
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ها همچنین شامل زنجیره های پیچیده هستند را مصرف کنید، آنهایی که حاوی فیبر زیاد و کربوهیدراتسعی کنید خوراکی

 :ها و غالت کاملهایی از جمله لوبیا، حبوبات، سبزیجات، آجیل، دانهنمونه .های ساده هستندتر از قندطوالنی

 .های غذایی هستندشیوه برای افزایش محتوای فیبر در وعدهگیاهان بهترین  •

 1/2ها اضافه شوند. در حالت ایده ال، مقدار کم )حدود توانند به پاستالوبیا و حبوبات منابع مناسب فیبر و پروتئین هستند که می •

 .فنجان( برای کمک به هضم آسان مناسب است

کنند. بهتر است تخم کتان، دانه کدو تنبل، بادام و گردو را نیز یکبار مفید را تامین می هایهایی که فیبر و چربیها و دانهمیوه •

 .امتحان کنید

 بر روی تراکم کلی مواد تمرکز کنید – ۷

 :برای ادامه رژیم غذایی خود و افزایش مصرف مواد مغذی، این نکات را دنبال کنید

هستند به  "های سادهکربوهیدرات"ها مانند سیب، توت فرنگی و هلو دارای های تازه را افزایش دهید. بعضی از میوهمصرف میوه

کنند. از ترکیب سرکه و ماست غلیظ، سبزیجات کمک می GI مواد غذایی اسیدی به کاهش.باشنددلیل اینکه حاوی قند طبیعی می

  .با غالت برای طعم دار کردن ساالد پاستا خود استفاده کنید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=637d444a18604d63aa81372d 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۴ : تاریخ

 مایلی دامنه صیادی ایران در خزر  1۵های خلیج فارس نیست/ افزایش هیچ کشتی صیادی غیرایرانی در آب

از  96به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن صالحی امروز در نشست خبری به این نکته اشاره کرد که در سال 

پروری زار تن انواع آبزیان در حوزه صید و صیادی و آبزیه 200برنامه مصوب جلوتر عمل کردیم به طوری که یک میلیون و 

میلیون دالر برای ما درآمد صادراتی داشت و تراز  507ایم که هزار تن صادرات داشته 130برداشت شده است و از این رقم بیش از 

 .تجاری ما در بخش شیالت مثبت است

 پرورش قورباغه و زالو در دستور کار *

توسعه صیادی در آبهای خلیج فارس گفت: بنا داریم تا صید با رشته قالب را توسعه دهیم که این کار از وی همچنین در مورد 

ها در حال انجام است مضاف بر آنکه توسعه پرورش ماهیان زینتی، خاویار، قورباغه، زالو و گیاهان آبزی در دستورکار طریق قایق

  .سازمان شیالت قرار گرفته است

البته  گفت:اینکه ایران به عنوان تنها کشوری است که بزرگترین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در دنیا را دارد،وی با اشاره به 

ها قرار آالی ایرانی بر سر سفره اروپاییدهیم که امسال قزلآال هم هستیم و این وعده را میدهنده ماهی قزلبزرگترین پرورش

  .گیردمی

 وان گردشگر وارد کشور شده و با هیچ مسئولی دیدار نکرده استوزیر شیالت نروژ به عن *

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل گفت: تا حد ممکن سعی 

وریم تا برخی امکانات را از کنیم تا تجهیزات مورد نیاز را از محل داخل تأمین کنیم و تنها در بخش پرورش ماهی در قفس مجبمی

  .کشورهای ایتالیا، فرانسه و نروژ وارد کنیم

از  وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره حضور وزیر شیالت نروژ در ایران که منجر به برکناری وی شده است، خاطرنشان کرد:

ایشان به عنوان یک فرد عادی و به شکل  وزیر شیالت برای حضور در ایران دعوت نشده بود و دیداری هم صورت نگرفته است.

  .گردشگر ویزا گرفته و به ایران آمده است

وی در توضیح بیشتر این موضوع تصریح کرد: اینکه دولت نروژ تصمیم به برکناری این فرد گرفته ارتباطی به ما ندارد چرا که ما با 

  .خص در ایران مطلع نبودیمایم و حتی از حضور این شوزیر نروژی تماس یا رفت و آمدی نداشته

 کندهیچ شناور خارجی در آبهای خلیج فارس برای صیادی فعالیت نمی *

های چینی در آبهای خلیج فارس منتشر شده و صالحی همچنین درباره اخباری که طی چند ماه گذشته مبنی بر فعالیت کشتی

گویم هیچ شناور خارجی در با قطعیت می یب این موضوع گفت:برند، با تکذها ذخایر آبزی خلیج را به یغما میاینکه این کشتی

 کنیم کهخلیج فارس یا آبهای مشترک که متعلق به ایران نباشد نیست، اما از دانش سایر کشورها در حوزه صید استفاده می

کنند را آبهای ما فعالیت میهای چینی در امیدواریم نیروهای ایرانی به تدریج جایگزین نیروهای خارجی شوند و این فضا که کشتی

  .زنند که صحت نداردمخالفان جمهوری اسالمی ایران دامن می

رئیس سازمان شیالت همچنین در مورد توسعه فعالیت شیالتی در سواحل مکران هم اظهار داشت: براساس فرمان مقام معظم 

  .یشرو در این زمینه هستیمهای پرهبری، توسعه سواحل مکران در دستوکار قرار گرفته و ما از سازمان

 مایل به دامنه فعالیت صیادی ایران در خزر افزوده شد 1۵ *
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صالحی همچنین در مورد سهم ایران از دریای خزر و تغییرات اخیر در رژیم حقوقی دریای خزر بین پنج کشور مشترک نیز اینگونه 

بر این موضوع تأکید داشتیم که عالوه بر این  92مایل از ساحل بود که از سال  10توضیح داد که از سالهای قبل فضای فعالیت ما 

مایل هم برای ماهیگیری باید به آن اضافه شود که محقق شد و مشکلی در این  10مایل آبهای سرزمینی خودمان و  15طرح، 

 .زمینه نداریم

 ممنوعیت صید ماهیان خاویاری در خزر ادامه داد *

گری از سخنان خود به توسعه پرورش میگو در استان گلستان اشاره کرد و گفت: در جنوب شرقی دریای خزر صالحی در بخش دی

تن میگو پرورشی در هزار هکتار از سواحل گمیشان استان  2500رکورد جدیدی اتفاق افتاده که قبالً صفر بوده است امسال 

هزار هکتار به عنوان مزارع  10سال آینده به  10ر افزایش یابد و در هزار هکتا 4گلستان برداشت شده و قرار است که این رقم به 

 .پرورش میگو خواهد رسید

رؤسای جمهوری پنج کشور در باکو توافق کردند که  2010وی در مورد صید ماهیان خاویاری در دریای خزر هم گفت: در سال 

به بعد این مسأله ساالنه مورد ارزیابی قرار گیرد و چون  2015صید تجاری ماهیان خاویاری برای پنج سال ممنوع شود و از در سال 

 .کند پیدا ذخایر ماهیان خاویاری بازیابی نشده پنج کشور تأکید کردند که ممنوعیت صید به جز موارد تحقیقاتی ادامه

 صد مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در ایران فعال است *

شناسند های خاویاری را با جمهوری اسالمی ایران میکه همه جای دنیا نام ماهی رئیس سازمان شیالت به این نکته هم اشاره کرد

هزار تن گوشت ماهیان خاویاری را از این  3تن خاویار و  5و اکنون صد مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور فعالند که امسال 

 .اندمزارع تولید کرده

ها که سبب از بین رفتن های موجود در این رودخانهدریای خزر و آلودگیهای منتهی به وی در مورد اصالح وضعیت رودخانه

ایم و با وزارت نیرو شد گفت: طی دو، سه سال گذشته با سازمان محیط زیست جلساتی را داشتهریزی ماهیان دریای خزر میتخم

 .ایمدر این موضوع مکاتبات بسیار کرده

 ریزی ماهیان را تأمین کنددریای خزر برای کمک به تخمهای منتهی به وزارت نیرو حقابه رودخانه *

ها صالحی در ادامه و در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست هم در این موضوع تأکید دارد که رودخانه

 ها برای احیای آنهاقابه تاالبکند و در کنار این موضوع همان گونه که حهای صنعتی جلوگیری میباید احیا شود و از ورود فاضالب

کنیم زمان مهاجرت ماهیان به ها هم باید از حقابه خود برخوردار شوند و از وزارت نیرو درخواست میشود رودخانهدر نظر گرفته می

ی خزر های منتهی به دریاریزی ماهیان شمال در رودخانهرودخانه حقابه این رودخانه را تأمین کنند تا شاهد مهاجرت و تخم

 .باشیم

ریزی ها به تخمرئیس سازمان شیالت با بیان اینکه طی سه، چهار سال گذشته با کمک صیادان محلی و روستاییان و مهار رودخانه

میلیون قطعه بچه ماهی تولید و در دریای خزر رهاسازی  30ها کمک شده تصریح کرد: با این کار ماهیان دریای شمال در رودخانه

  .شده است

 استان کشور آغاز شد 4رورش تیالپیال در پ *

صدور حواله برای واردات ماهی  96وی همچنین در مورد وضعیت واردات و تولید ماهی تیالپیال در کشور، گفت: از ابتدای سال 

استان  4های شور کویری ایم پرورش تیالپیال در آبتیالپیال ممنوع شده است و با مجوزهایی که از سازمان محیط زیست گرفته

 .گیردیزد، سمنان، خراسان جنوبی و کرمان در حال انجام است و به زودی تیالپیالی ایرانی در سفره مردم قرار می
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رئیس سازمان شیالت همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا وزیر جهاد کشاورزی بدون مشورت با 

درات خوراک آبزیان را صادر کرده و این موضوع به زنجیره فرآوری آبزیان و های مرتبط به یکباره دستور ممنوعیت صاتشکل

 از داعش پروری ما مدیون خوراک آبزیان است اما بعد از خروجکند، گفت: توسعه صنعت آبزیصادرات و ارزآوری لطمه وارد می

 ام آبزیان خوراک کارخانجات ندارد وجود عراق در کار این صنعت که آنجایی از و کرده پیدا گسترش کشور این در پروریآبزی عراق

خوراک آبزیان از کشور صادر شده که بخش زیادی از آن  تن هزار 6 گذشته سال در که طوری به اندکرده وارد را اینها نیاز از بخشی

 .به عراق بوده و مابقی به کشورهایی همچون ارمنستان و حاشیه دریای خزر ارسال شده است

 ای استواد مصرفی در خوراک آبزیان از ارز یارانهدرصد از م 25 *

درصد از ماده  25تا  20صالحی در مورد ارزبری مواد اولیه خوراک آبزیان را یکی از عوامل مانع صادرات این محصول باشد، گفت: 

ی آنکه کارخانجات خوراک آبزیان شود اما ما براای وارد کشور میشود که با ارز یارانههایی تشکیل میاولیه خوراک آبزیان از نهاده

ایم شان عمل کنند مکاتبات، استدالل و جلساتی را با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی انجام دادهبتوانند به تعهدات صادراتی

 .کنیم که این کارخانجات بتوانند به تعهدات خود عمل کنندو تالش می

یت صادرات خوراک آبزیان همچنان ادامه پیدا کند، گفت: قطعاً صادرات غذای کپور وی در پاسخ به اینکه آیا قرار است که ممنوع

ط های دولت بر اساس شرایرود و سیاستشود اما در آینده باید ببینیم که وضعیت کشور به چه سمتی پیش میماهیان بالمانع می

  .زمان خواهد بود

 های داخلیسازیضرورت تأمین شناورهای صیادی از کشتی *

های انجام شده تا یک دهه آینده صادرات یک میلیارد دالر انواع محصوالت گذاریوی در پایان بر این نکته تأکید کرد: طبق سیاست

ایم و این نکته را هم گفت که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری که تأکید به مصرف کاالی شیالتی را در دستور کار قرار داده

ایم که به جز شناورهای بزرگ پرساینر هر گونه صدور مجوز جدید صیادی حتی صنعت مذاکراتی داشتهایرانی دارند با وزارت 

  .های ایرانی باشدسازیشود منوط به ساخت شناور در کشتیشناورهایی که کهنه می

https://www.farsnews.com/news/13970524000444/%D9%87%DB%8C%DA%8 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۴تاریخ: 

 مایل به دامنه فعالیت صیادی ایران در خزر افزوده شد/وزیر اخراجی نروژ به عنوان گردشگر به ایران آمده بود 15

 .شیالت نروژ برای حضور در ایران دعوت نشده بود، این فرد به عنوان گردشگر به کشورمان وارد شدیک مقام مسئول گفت: از وزیر 

حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و ،جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

رئیس سازمان شیالت در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به اینکه در سال گذشته تولید و 

هزارتن محصوالت شیالتی  200صادرات محصوالت شیالتی از برنامه پیشی گرفته است،اظهار کرد: سال گذشته یک میلیون و 

 .میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شده است 507هزارتن با ارزش بالغ بر  30تولید شد که یکصد و 

هزارتن  33تن خاویار و  3هزارتن سردآبی،  160هزارتن، 200وی افزود:در بخش آبزی پروری ماهیان گرم آبی با تولید بیش از 

 .فرینی می کنیممیلیون عدد در فضای داخل نقش آ 200میگو و تکثیر بیش از 

هزارتن ماهیان با ارزش باال در اقیانوس هند در دریای عمان تولید شد، افزود: همچنین ایران در  690وی با اشاره به اینکه بیش از 

حوزه صید فراساحل اقیانوس هند در تولید تن ماهیان از جایگاه ویژه ای برخودار است، ضمن آنکه در میان سایر کشورها رتبه دوم 

فعالیت  :هزارتن صید فانوس ماهیان در سال گذشته خبر داد و گفت 24صالحی از تولید .نظر تعداد شناورهای صیادی را داراستاز 

 در زمینه این در  متر در آب های زیرزمینی در حال انجام است که خوشبختانه فعالیت 250جدید فانوس ماهیان در عمق فراتر از 

 . برداشت در را خوبی  نتایج یسرزمین های آب در گذشته سال دو

رئیس سازمان شیالت درباره آخرین وضعیت صید و صیادی در دریای خزر بیان کرد: بحث های مربوط به حوزه دریای خزر به طور 

کشور در  5نشست های مقامات شیالت  72جدی پس از فروپاشی شوروی سابق آغاز شد و در بحث کمیسیون منابع زنده از سال 

 5سای نشست رو ،93 سال در شروع شد و این مذاکرات در طول بیش از دو دهه نیز استمرار داشته است که درنهایت این زمینه

 . کشور اقداماتی صورت گرفت 5کشور توافق نامه ای را امضا کردند که بدین منظور در منابع زنده 

 دهبو اعماق در صیادی و صید فعالیت توسعه  ا عدموی با اشاره به اینکه در بحث مربوط به ماهی گیری یکی از مشکالت جدی م

  .مشترک را داشته ایم کشتیرانی حق که است درحالی این: کرد بیان است،

در سال جاری گفت:توسعه صید با رشته قالب در خلیج فارس،ماهیان  سازمان شیالتصالحی با اشاره به اهم برنامه های 

 .دنبال خواهیم کرد 97رباغه و گیاهان آبزی را در سال زینتی،خاویار و توسعه صادرات کروکودیل،قو

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباه برنامه پیش روی سازمان شیالت در سال جاری گفت: سازمان شیالت در نظر دارد که تولید 

ن دالر به باالی میلیو 507هزارتن و ارزش صادرات از  250هزارتن به یک میلیون و  200محصوالت شیالتی را از یک میلیون و 

هزارتن میگو در داخل تولید شد،گفت:با توجه به فضای  25وی با اشاره به اینکه سال گذشته .میلیون دالر ارتقا خواهد یافت 600

 صادراتی ارزش و  هزارتن 40مناسبی که در این زمینه وجود دارد، پیش بینی می شود که امسال تولید میگوی پرورشی به بیش از 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود از تولید تیالپیا در داخل خبر داد و .میلیون دالر برسد 50 و یکصد باالی به

 .گفت: امسال تیال پیا پرورشی در آبهای کویر ایران در سفره مردم قرار خواهد گرفت

 .عرضه خواهد شد تیالپیا پرورش داخل از نیمه دوم به بازاربه گفته وی 

 کندشناور خارجی در آبهای خلیج فارس برای صیادی فعالیت نمیهیچ 

های چینی در آبهای خلیج فارس منتشر شده و صالحی همچنین درباره اخباری که طی چند ماه گذشته مبنی بر فعالیت کشتی

ویم هیچ شناور خارجی در گبا قطعیت می برند، با تکذیب این موضوع گفت:ها ذخایر آبزی خلیج را به یغما میاینکه این کشتی
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 کنیم کهخلیج فارس یا آبهای مشترک که متعلق به ایران نباشد نیست، اما از دانش سایر کشورها در حوزه صید استفاده می

کنند را های چینی در آبهای ما فعالیت میامیدواریم نیروهای ایرانی به تدریج جایگزین نیروهای خارجی شوند و این فضا که کشتی

 .زنند که صحت نداردان جمهوری اسالمی ایران دامن میمخالف

رئیس سازمان شیالت همچنین در مورد توسعه فعالیت شیالتی در سواحل مکران هم اظهار داشت: براساس فرمان مقام معظم 

 .های پیشرو در این زمینه هستیمرهبری، توسعه سواحل مکران در دستوکار قرار گرفته و ما از سازمان

داد: اگر هواپیمایی به صورت نقد یا اجاره به شرط تملیک خریداری کردیم که بخواهیم ازدانش و تکنولوژی خارجی  وی ادامه

استفاده کنیم،ایا این امر بیانگر حضور و فعالیت خارجی هاست؟ و این امر در مورد شناورهای خارجی نیز صدق می کند چرا که در 

 .سایر کشورها در حوزه صید در حال استفاده هستیم دانش و تکنولوژی این زمینه نیز تنها از

 فارس خلیج در ماهی  میلیون تن 3.5صالحی با اشاره به اینکه شناورها متعلق به ایران است، بیان کرد: براساس تحقیقات بیش از 

 .است بوده هزارتن 24 تنها رقم این از ما صید میزان مجموع که دارد وجود

هزارتن ماهی در خلیج فارس و دریای عمان  724کاهش میزان صید در سال گذشته گفت: با وجود صید این مقام مسئول با رد 

این موضوع صحت ندارد و تنها این فضاها توسط مخالفان جمهوری اسالمی ایران مطرح می شود تا مردم را مایوس کنند، ضمن 

 .به مهلکی به صیادان وارد می کندآنکه اتحادیه های صیادی معتقدند که مطرح کردن چنین موضوعاتی ضر

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بارها اداره کل شیالت از وزارت کار در خواست کرد داوطلبان پس از آموزش می توانند روی 

 .روز ماندن روی آب تقاضای چندانی نداشته ایم50شناورها کار کنند که به سبب سختی کار و 

 صیادی ایران در خزر افزوده شدمایل به دامنه فعالیت  15

صالحی همچنین در مورد سهم ایران از دریای خزر و تغییرات اخیر در رژیم حقوقی دریای خزر بین پنج کشور مشترک نیز اینگونه 

این بر این موضوع تأکید داشتیم که عالوه بر  92مایل از ساحل بود که از سال  10توضیح داد که از سالهای قبل فضای فعالیت ما 

مایل هم برای ماهیگیری باید به آن اضافه شود که محقق شد و مشکلی در این  10مایل آبهای سرزمینی خودمان و  15طرح، 

 .زمینه نداریم

 وزیر شیالت نروژ به عنوان گردشگر وارد کشور شده و با هیچ مسئولی دیدار نکرده است

ام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل گفت: تا حد ممکن سعی صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید مق

کنیم تا تجهیزات مورد نیاز را از محل داخل تأمین کنیم و تنها در بخش پرورش ماهی در قفس مجبوریم تا برخی امکانات را از می

زیر شیالت نروژ در ایران که منجر به وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره حضور و.کشورهای ایتالیا، فرانسه و نروژ وارد کنیم

رای حضور در ایران دعوت نشده بود و دیداری هم صورت نگرفته ب نروژ از وزیر شیالت برکناری وی شده است، خاطرنشان کرد:

 .است. ایشان به عنوان یک فرد عادی و به شکل گردشگر ویزا گرفته و به ایران آمده است

ریح کرد: اینکه دولت نروژ تصمیم به برکناری این فرد گرفته ارتباطی به ما ندارد چرا که ما با وی در توضیح بیشتر این موضوع تص

 .ایم و حتی از حضور این شخص در ایران مطلع نبودیموزیر نروژی تماس یا رفت و آمدی نداشته

 بزرگترین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در ایران است 

امروز بزرگترین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در  :اری در چند سال گذشته خبر داد و گفتصالحی از توسعه پرورش ماهیان خاوی

 .ایران قرار دارد که با توجه به فضای مناسبی که در این زمینه قرار دارد، امسال خاویار ایرانی در بازار روسیه نیز حضور خواهد یافت

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 آسیای  در آب های شیرین را داراست،افزود: قزل آالی ایران با سالمونوی با بیان اینکه ایران رتبه نخست در پرورش قزل آال 

 .رقابت است که بدین منظور امسال سر سفره اروپایی ها قزل آالی ایران قرار خواهد گرفت قابل اروپا و شرقی جنوب

 استفاده از رنگ دانه ها در مرحله پایانی پرورش قزل آال در دنیا مرسوم است 

ت استفاده از رنگ دانه ها در مراحل پایانی پرورش قزل آال در دنیا را مرسوم دانست و گفت: در سه الی چهار رئیس سازمان شیال

دهه اخیر برای مشتری پسندی استفاده از رنگ دانه ها در اروپا آغاز شد که براساس تحقیقات صورت گرفته میزان استاندارد 

بر استفاده از ماهی قزل آال وجود ندارد چرا که میزان استفاده از رنگ  مصرف مشخص شده است و جای هیچ گونه نگرانی مبنی

به گفته وی برای ماهی قزل آال تولید داخل تمامی مواد غذایی، دارویی و مکمل ها تحت نظارت سازمان .دانه ها تحت کنترل است

 .دامپزشکی مصرف می شود

ن عرضه و در مزارع داخل تولید می شود، تحت نظارت سازمان دامپزشکی صالحی ادامه داد: مجموع آبزیانی که امروز در بازار ایرا

 .است و تمامی محموله های که توسط صیادان صید می شود، مورد آزمایش قرار می گیرد که هیچ نگرانی از این حیث وجود ندارد

در تحقیقات شیالت و کشورهای معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره ظرفیت آبزی پروری در ایران گفت: براساس مطالعاتی که 

هی در قفس در دریای خزر و خلیج فارس وجود دارد، ما پرورش تن میلیون یک از بیش امکان  صاحب نام صورت گرفته است،

 .تن میگوی پرورشی در حدود هزار هکتار منطقه بی آب و علف تولید خواهد شد 2500ضمن آنکه امسال بیش از 

 از ییک دلیل همین به که است محدود بسیار شیالت جز به ها فعالیت گواتر تا بندرعباس از  وربه گفته وی امروز در جنوب کش

 20رئیس سازمان شیالت افزود: هم اکنون به طور متوسط در جنوب کشور هر .حث های جدی ما توسعه زیرساخت هاستب

 .گیری را فراهم کردیمکیلومتر یک بندر صیادی وجود دارد که برای شناورهای صایدی نیز امکان سوخت 

 تن خاویار در سال جاری ۵تولید بیش از 

کشور توافق کردند  5روسای تجاری  2010وی درباره آخرین وضعیت ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری بیان کرد: در سال 

کنون این ممنوعیت استمرار که به منظور فعالیت های تحقیقاتی و بازسازی ذخایر، صید تجاری ماهیان خاویاری ممنوع شود که تا 

 .یافته است چرا که به نظر می رسد احیای ذخایر نیازمند زمان بیشتری است

صالحی با اشاره به اینکه بیش از یکصد مزرعه به پرورش خاویار مشغولند، گفت: امسال پیش بینی می شود که تولید خاویار به 

 .تن و صادرات به حدود یک تن برسد 5بیش از 

 نهاده های مصرفی وارداتی استدرصد  25

 آبزی با مرتبط صنایع کشور، در پروری آبزی توسعه با  رئیس سازمان شیالت درباره آخرین وضعیت صادرات خوراک آبزیان افزود:

وبخش عمده توسعه آبزی پروری مدیون خورام آبزیان است که با خروج داعش از عراق و   است یافته افزایش پروری

ری میان چند جا سال در و شد صادر عراق به گذشته سال آبزیان خوراک هزارتن 6 کشور،حدود این در  ماهیان ورتولیدکپ  توسعه

 .کارخانه قرارداد منعقد شد تا بخشی از این نهاده ها مورد استفاده قرار گیرد

هزارتن خوراک کپور ماهیان صادر  6درصد نهاده های مصرفی وارداتی است، بیان کرد: سال گذشته  25تا  20وی با اشاره به اینکه 

هزارتن خورا وارد شد و طبق جلساتی که در معاونت بازرگانی وزارت جهاد انجام شد، انتظار می رود که تعهدات قراردادهای  11و 

 غذای خوراک صادرات  صالحی با بیان اینکه نگرانی هایی راجع به آینده واردات وجود دارد، تصریح کرد: البته.انعقادی برآورده شود

 .ه به بازارهای هدف عرضه شودگذشت سال به نسبت درصدی 30 تا 20 رشد با تنها و شود بالمانع باید ماهیان کپور
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وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ضرورت تولید شناورها در کشتیرانی داخل بیان کرد: براساس فرمایش مقام معظم 

مذاکراتی با وزارت صنعت و معدن داشتیم تا به جز شناورهای بزرگ که دانش ساخت آن در رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخل 

داخل نداریم، هر گونه صدور مجوزهای صیادی و حتی تعویض شناورهای کهنه مربوط به ساخت این شناورها باید در کشتیرانی 

 11بین المللی شیالت،آبزی پرروری و صنایع وابسته از  معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان از برگزاری نمایشگاه.ایران صورت گیرد

 .مهر ماه سال جاری در مرکز نمایشگاه بین المللی تهران خبر داد 14تا 

https://www.yjc.ir/fa/news/6633234/15%D-9%85%D8%A7%DB%8C%D 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۸تاریخ: 

 جلوگیری از ورود ارز به کشور با تکیه بر ممنوعیت واردات خوراک آبزیان

میلیون دالر ارز به کشور  20تا  18رئیس اتحادیه ماهیان سرد آبی گفت: ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان منجر به جلوگیری 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارزاده رئیس اتحادیه ماهیان سرد آبی در گفتآرش نبی.خواهد شد

اظهار کرد: ممنوعیت صادرات خوراک، دید مشتریان خارجی را نسبت به بخش آبزیان  خوراک آبزیان،صادرات ، با انتقاد از ممنوعیت جوان

 توانند تهعدات خود را در خصوص ماهی انجام دهند یا خیر؟خراب کرده است چرا که آنها نگرانند که آیا تولیدکنندگان داخلی می

های خاصی در بازار ایجاد شده ها و رانتن اعمال شده است، تنشوی گفت: با وجود آنکه ممنوعیت صادرات تنها در بخش آبزیا

ات ادرص ممنوعیت جریان در آبزی بخش هایتشکل و  های صورت گرفته، سازمان شیالتزاده با توجه به پیگیریبه گفته نبی.است

 .خوراک آبزیان نبودند

 بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت صادرات خوراک آبزیان به روسیه/ صادرات خوراک دام و طیور آب رفت

بدون هیچ گونه نظرخواهی و ابالغیه صورت  صادرات خوراک آبزیان ممنوعیتبا انتقاد از این موضوع که  این مقام مسئول

گرفته است، بیان کرد: با توجه به آنکه بارها از وزارت جهاد کشاورزی تقاضا کردیم که از واردات تیالپیا جلوگیری کند، اما این 

جهاد بدون هیچ نظرخواهی از بخش، به یکباره صادرات خوراک آبزیان را ممنوع موضوع تاکنون صورت نگرفته است در حالیکه وزیر 

 .رو شدهای خوراک دام روبهاعالم کرد و این امر با واکنش شدید کارخانه

های خوراک به مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی درباره عواقب ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان گفت: عدم تعهدات کارخانه

های سنگین از تولیدکنندگان را به همراه دارد که در نهایت این امر ارجی بلوکه شدن منابع مالی و دریافت جریمههای خطرف

 .شوند مشکل دچار نقدینگی لحاظ از  های خوراکموجب شده تا کارخانه

 .آبزیان را به همراه دارد به گفته وی، حذف سرمایه نقدینگی و درگیری با کشورهای خارجی از بین رفتن تعادل در بازار خوراک

 هایکارخانه به  رفت که وزیر جهاد کشاورزیاین مقام مسئول ادامه داد: تا قبل از ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان انتظار می

 هزارتن 15زاده با اشاره به اینکه نبی.کنند عمل خارجی بازارهای در خود تعهدات به توانستندمی آنها تا دادمی مهلت خوراک

دالر است که  1.2تا  1شد، بیان کرد: براساس آمار ارزش هر کیلو صادرات خوراک آبزیان خوراک آبزیان به بازارهای هدف صادر می

ای هکند و این درحالی است که با ابالغ قانون انتزاع در سالمیلیون دالر ارز به کشور جلوگیری می 20تا  18این ممنوعیت از ورود 

کنندگان از این موضوع اظهار خرسندی داشتند که دیگر شاهد تصمیمات عجوالنه در واردات و صادرات گذشته تمامی تولید

مدیرعامل اتحادیه .نخواهند بود که تصمیم یکباره وزیر جهاد مبنی بر ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان با این قانون تناقض دارد

از اشتباه ممنوعیت صادرات  کشاورزی جهاد  وزارتی از مسئوالن ماهیان سردآبی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه بسیار

گویند که این موضوع باید اصالح شود، اما تاکنون وزیر جهاد کشاورزی پاسخی در این باره نداده دهند و میخوراک آبزیان خبر می

 .ر را بلوکه کنندهای خارجی به دنبال این بهانه هستند تا منابع مالی تجااست و این درحالی است که طرف

https://www.yjc.ir/fa/news/6635551/%D8%AC%D9%84%D9 
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https://www.yjc.ir/fa/news/6635551/%D8%AC%D9%84%D9
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 شیالت
 ایرانا

 مایل افزایش یافت 1۵سهم ایران از فضای سرزمینی دریای خزر به 

مطابق کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر، سهم ایران از رییس سازمان شیالت ایران گفت:  -ایرنا -تهران

 2۵مایل انحصار ماهیگری برای کشورمان، این میزان به  10مایل رسید که به همراه  1۵مایل به  10منطقه سرزمینی از 

 .مایل افزایش یافت

مناسبت در پیش بودن هفته دولت با  امروز )چهارشنبه( در نشست خبری به« حسن صالحی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

بین ایران و شوروی سابق، سهم سرزمینی ایران از  1940ارائه گزارش عملکرد این سازمان افزود: پیش از این، بر اساس تفاهم نامه 

  .مایل بود 10دریای خزر 

تم شرایط برای صید و صیادی بیش از وی اظهار داشت: با افزایش سهم سرزمینی و فضای ماهیگیری ایران از دریای خزر، به طور ح

 .پیش فراهم خواهد شد

 

 نیمه دوم امسال تیالپیای پرورشی ایران وارد بازار می شود **

صالحی از عرضه ماهی تیالپیای پرورشی در آبهای شور کویر ایران در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: این مهم ناشی از اقدام های 

 .سال اخیر در بافق یزد بوده است 10شیالت ایران در  ارزشمند موسسه تحقیقات علوم

وی یادآور شد: واردات گوشت ماهی تیالپیا از بهمن ماه پارسال با هدف حمایت از تولید داخلی این محصول ممنوع شده است زیرا 

و در اختیار مصرف  با مجوز حفاظت محیط زیست قرار است این ماهی در چهار استان یزد، قم، سمنان و خراسان جنوبی تولید

 .کنندگان قرار گیرد

هزار تن خواهد  50وی افزود: طبق برنامه، تا پایان برنامه ششم توسعه تولید ماهی تیالپیای پرورشی آبهای شور کویر ایران به 

 .رسید که بخش قابل توجهی از نیاز داخلی را تامین می کند

ر اساس قانون هرگونه برداشت از منابع آبی متکی به مدیریت ذخایر است و این مقام مسئول در سازمان شیالت ایران اضافه کرد: ب

 .در این زمینه ما ساالنه کمیته مدیریت صید را با مدیریت موسسه تحقیقات علوم شیالتی ایران در استان ها و مرکز داریم

تفاده مواد دارویی در دو مرکز قشم و وی درباره پرورش جلبک دریایی نیز گفت: کارهای تحقیقاتی پرورش جلبک دریایی برای اس

 .سیستان و بلوچستان توسط موسسه تحقیقات علوم شیالتی در دست اجرا است

 شرط شیالت برای صدور مجوزهای جدید صیادی **

 معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: براساس رهنمودهای رهبر معظم انقالب در زمینه مصرف کاالی ایرانی و حمایت از تولید داخلی،

با انجام مذاکره هایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد صدور هرگونه مجوز جدید صیادی، تعویض شناورهای کهنه به جز 

شناورهای بزرگ پرساینر که هنوز فاقد دانش و تکنولوژی ساخت آن در داخل هستیم، منوط به ساخت شناورها در کشتی سازی 

 .های داخل ایران باشد

 .در دستور کار سازمان شیالت ایران قرار گرفته است 1397ن مهم از ابتدای سال به گفته وی، ای

 ممنوعیت برداشت ماهیان خاویاری دریای خزر ادامه دارد **

میالدی رئیسان جمهوری پنج  2010رئیس سازمان شیالت ایران درباره وضعیت ماهیان خاویاری در دریای خزر گفت: در سال 

ند که صید تجاری ماهیان خاویاری برای مدت پنج سال ممنوع شود و فقط برداشت آن برای فعالیت های کشور در باکو توافق کرد
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 .بازسازی ذخایر و تحقیقاتی انجام گیرد

تاکنون نشان می دهد این ذخایر هنوز احیا نشده است بنابراین همه کشورهای مذکور  2015صالحی اضافه کرد: ارزیابی های سال 

 .عیت برداشت ماهیان خاویاری تاکید کردندبار دیگر بر ممنو

وی اظهار داشت: هر ساله نشست مدیریت ماهیگیری دریای خزر درباره ذخایر مشترک بویژه ماهیان خاویاری برگزار می شود و 

 .تاکنون صید تجاری این نوع ماهیات صادر نشده است

 .زمان طوالنی نیاز داریمبه گفته رییس سازمان شیالت، برای احیای ذخایر خاویاری خزر به 

وی تصریح کرد: برای زنده نگه داشتن نام خاویار ایرانی در دنیا طی سالهای اخیر به سمت توسعه پرورش ماهی خاویاری گام 

تن خاویار  5مزرعه پرورش ماهی خاویاری موجود است که پیش بینی می شود امسال بیش از  100برداشته ایم و امروز بیش از 

 .هزارتن گوشت ماهی خاویاری در کشور تولید شود 3ش از پرورشی و بی

صالحی یکی از مقاصد صادرات خاویار ایرانی را پس از اروپا، حوزه خلیج فارس، آسیای جنوب غربی، حوزه اوراسیا و روسیه عنوان 

 .کرد و افزود: اکنون حدود یک تن خاویار ایرانی صادر می شود

ن خاویار پرورشی تولید می شود اما اینکه چه میزان صادر می شود، سهم ناچیزی است زیرا ت 120به گفته وی، در دنیا بیش از 

کشورهایی چون فرانسه و ایتالیا خود پرورش ماهی خاویاری دارند و البته در ایران نیز بخش عمده ای از تولید این محصول به 

 .مصرف داخلی می رسد

 نیاز داخلی است ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان برای تامین  **

این مقام مسئول در سازمان شیالت ایران درباره ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان افزود: در سالهای اخیر با توسعه صنعت آبزی 

پروری در کشور شرایط برای توسعه صنایع مرتبط همچون کارخانه های خوراک آبزیان فراهم شده است به شکلی که امروز کارخانه 

 .سرمایه گذاری های زیادی در این بخش داریمهای پیشرفته و 

صالحی اظهار داشت: پس از خروج داعش از عراق توسعه آبزی پروری به ویژه کپور ماهیان در این کشور گسترش یافت و چون این 

 .متقبل شدند صنعت در عراق نبود، بنابراین برخی کارخانه های ایرانی بخشی از خوراک مورد نیاز این مزارع پرورشی را در عراق

هزارتن خوراک آبزیان از ایران صادر شد که عمده آن به عراق و بخشی به ارمنستان و  6رییس سازمان شیالت ایران افزود: پارسال 

 .دیگر کشورها بوده است

که نهاده هایی که به گفته وی، امسال نیز کارخانه های تولید خوراک آبزیان قرارداد صادرات این محصول را امضا کردند اما از آنجا 

تومانی وارد کشور می شود، ممکن است این کاال با سیاست های دولت مشمول قیمت  4200برای تولید آن استفاده می شود با ارز 

 .گذاری شود

درصد نهاده های مورد مصرف نهاده های وارداتی بخش عمده پودرماهی و خوراک  25تا  20برآورد ما این است که  :صالحی گفت

 .است که امروز خودمان تولید می کنیم و نیازی به وارداتش نداریممیگو 

هزارتن خوراک آبزیان برای میگو و پرورش ماهی در قفس،  11هزارتن خوراک کپور ماهیان صادر و  6وی ادامه داد: سال گذشته 

 .پرورش ماهیان خاویاری و پرورش الروی قزل آال وارد کشور شده است

ی اظهار داشت: طبق سیاست دولت برای اینکه در آینده ممکن است واردات با مشکالتی روبرو شود، معاون وزیر جهادکشاورز

ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان برای تامین نیازهایی داخل کشور وضع شده تا دغدغه ای برای تولید کنندگان داخلی بوجود 

 .نیاید

درصد  30اورزی داشته و تالش کرده ایم صادرات خوراک کپورماهیان با صالحی افزود: مذاکراتی با معاونت بازرگانی وزارت جهادکش
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رشد نسبت به سال گذشته بالمانع شود و همچنین کارخانه هایی که تعهدات صادراتی داشتند، بتوانند تا حد ممکن به تعهداتشان 

 .عمل کنند

 وزارت نیرو حق آبه رودخانه ها را تخصیص دهد **

سازمان محیط زیست متولی رودخانه ها  :رباره رودخانه های شمال کشور و مهاجرت ماهیان گفتمعاون وزیر جهادکشاورزی د

است اما سازمان شیالت نیز در دو سال گذشته برای پاکسازی رودخانه ها با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو مکاتبه 

 .داشتیم

حیط زیست و سازمان های مردم نهاد در استان های شمالی کشور صالحی اظهارداشت: در سالهای اخیر معاونت دریایی سازمان م

همکاری های خوبی با شیالت داشتند تا از ورود فاضالب های صنعتی، شیمیایی، کشاورزی به رودخانه ها جلوگیری شود و رودخانه 

 .ها احیا شوند

اریم حق آبه رودخانه ها نیز در زمان مهاجرت وی تاکید کرد: همانطور که تاالب های ما نیازمند حق آبه هستنه، امروز تالش د

 .ماهیان برای تخم ریزی در سرچشمه ها تامین شود

میلیون تکثیر طبیعی ماهیان در  30به گفته وی، در چهار سال گذشته با همکاری شوراهای حاشیه روخانه ها و صیادان پره 

 .رودخانه ها انجام شده است

 سال آینده  10محصوالت شیالتی تا هدف گذاری صدور یک میلیارد دالر  **

هزارتن محصوالت شیالتی در کشور تولید شد که بخشی از این محصوالت به  200صالحی اظهار داشت: سال گذشته یک میلیون و 

 .میلیون دالر به کشورهای هدف صادر شده است 507ارزش 

 .میلیون دالر برسد 600ی ایران به به گفته رییس سازمان شیالت، تالش می شود ارزش صادراتی محصوالت شیالت

 .میلیارد دالری صادرات محصوالت شیالتی را برای یک دهه آینده در دستور کار د اریم 1وی افزود: همچنین برنامه افزایش ارزش 

 حضور صیادان چینی در خلیج فارس واقعیت ندارد **

چینی در آبهای خلیج فارس صادر نشده است و حضور رئیس سازمان شیالت ایران گفت: مجوزی برای صید و صیادی شناورهای 

صیادان چینی در آبهای ساحلی ایران نه تنها واقعیت ندارد بلکه شایعه ای است که توسط دشمنان برای ناامیدی مردم منتشر می 

  .شود

 .وی ادامه داد: ورود شناورهای خارجی در آب های ایران ممنوع است و تخلف به شمار می رود

مهرماه سالجاری در  14تا  11برگزاری نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزی پروری و ماهیگیری و صنایع وابسته به آن از  صالحی به

 .مرکز بین المللی نمایشگاه های تهران برگزار خواهد شد

 وزیر اخراجی نروژ به عنوان گردشگر به ایران آمده بود*

الت نروژ در ایران که منجر به برکناری او شد، گفت: دعوتی از وزیر شیالت نروژ رییس سازمان شیالت ایران درباره حضور وزیر شی

برای سفر به ایران نشده بود؛ وی به عنوان یک فرد عادی و گردشگر روادید دریافت کرده و به ایران آمده بود و برکناری وی 

 .ارتباطی با سازمان شیالت ندارد

http://www.irna.ir/fa/News/83001854 

 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83001854


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 شیالت
 ایرانا

 ماهی سالمون در ایران تولید نمی شود

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اعالم اینکه ماهی سالمون در ایران تولید نمی شود، گفت: آنچه که  -ایرنا -تهران

عنوان این ماهی اسم برده شده، همان قزل آالی ایرانی است که به دلیل شباهت رنگ گوشت آن با سالمون در بازار با 

 .نروژی با قیمت های باالتری فروخته می شود

یا به عبارتی قزل آالی حاوی رنگدانه به صورت فیله در « سالمون ایرانی»به گزارش ایرنا، در سال های اخیر نوعی ماهی با عنوان 

شود؛ تفاوت رنگ گوشت آن با دیگر ماهیان ایرانی سبب شد تا در هفته های اخیر در فضای مجازی خبرهایی  ر فروخته میبازا

درباره استفاده از رنگ های مجاز برای تغییر رنگ گوشت آنها منتشر شود و عده ای عنوان کردند که سودجویان به دلیل گران 

 .را با استفاده از رنگدانه ها، به نام سالمون ایرانی می فروشندبودن ماهی سالمون نروژی، ماهی قزل آال 

 بالمانع بودن مصرف رنگ های گیاهی مجاز در پرورش ماهی قزل آال **

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این باره روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار « علیرضا رفیعی پور»

حاوی رنگ های خوراکی مجاز گیاهی از نظر بهداشتی مشکلی ندارد و تحت نظارت این سازمان است اما داشت: مصرف قزل آالی 

وی اظهارداشت: رنگ بدن ماهی و میگو ویژگی بسیار .حقوق مصرف کنندگان درباره نامگذاری این نوع از ماهی باید رعایت شود

در « کاروتنوئیدها»خی مواقع مشاهده می شود که از مواد رنگ زا مهمی برای این دو محصول به شمار می آید به همین دلیل در بر

به گفته وی، با توجه به خصوصیت .خوراک این گونه از آبزیان مورد مصرف قرار می گیرد که رنگ ماهی را صورتی رنگ می کند

اال می کنند، در انتهای دوره رنگدانه های کاروتنوئیدی، پرورش دهندگان ماهی قزل آال که اقدام به پروار ماهی در وزن های ب

پرورش از این رنگدانه ها که به صورت مجاز در کارخانجات خوراک آبزیان به خوراک افزوده می شود، استفاده می کنند که باعث 

و وی افزود: در مراکز عرضه باید بین قزل آال و ماهی سالمون تفکیک قایل شوند  .تغییر رنگ گوشت و فیله ماهی قزل آال می شود

مصرف کننده باید بداند که چه نوع ماهی مصرف می کند بنابراین استفاده از عبارت هایی نظیر سالمون ایرانی برای قزل آالهای یاد 

دو گونه مهم  :رفیعی پور افزود .شده اشتباه است و می توان از عناوین دیگری که نشان دهنده گونه قزل آال باشد، استفاده کرد

و ماهی سالمون از خانواده آزادماهیان هستند که این گونه ارزشمند قزل آال در کشور ما به وفور پرورش می  پرورشی ماهی قزل آال

هزار تن از این ماهی را  160ایران یکی از تولید کنندگان بزرگ ماهی قزل آال آب شیرین در دنیا است که ساالنه بالغ بر ».یاید

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد: گوشت ماهی قزل آالی .«ی شودتولید و بخشی از آن به کشورهای هدف صادر م

صورتی مورد تایید این سازمان بوده و تولید هرگونه ماهی و آبزیان در مراکز پرورش مجاز با نظارت سازمان دامپزشکی به طور قطع 

هارداشت: حتی برخی محصوالت کشاورزی وی اظ.سالم، کیفی و بهداشتی است و مردم برای مصرف آن نباید نگرانی داشته باشند

همچون گوجه فرنگی که دارای رنگدانه حاوی آنتی اکسیدان است، در کارخانجات خوراک آبزیان به پودر تبدیل می شود که می 

 .تواند موجب تغییر رنگ در گوشت نهایی ماهی و ماندگاری محصول نهایی شود

 .ناظران این سازمان در همه ابعاد از مزرعه تا سفره مردم اعمال می شود رفیعی پور گفت: نظارت های تخصصی دامپزشکی توسط

به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور، هرچند نظارت ها از مراکز تولید، بسته بندی و عرضه ماهی و آبزیان در فروشگاه های 

که مردم در کنار سازمان دامپزشکی خود در زنجیره ای و فروشگاه های عرضه فرآورده های خام دامی انجام می شود اما نیاز است 

 .هنگام خرید به قوام، رنگ و بو ماهی و دیگر آبزیان توجه و نظارت داشته باشند

وی افزود: تمامی فرآورده های خام دامی تولید داخل و وارداتی دارای کدرهگیری، برچسب مشخصات پروانه بهداشتی دامپزشکی 
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 .مورد کنترل قرار دارد هستند به طوری که از مبدا تا مقصد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از مردم خواست تا برای اطمینان داشتن از خرید ماهی و دیگر آبزیان کدرهگیری روی محصول را 

 .پیامک کنند تا از مبدا تولید تا عرضه پایانی محصول اطالع حاصل کنند 30008903به شماره 

ی نامتعارف را یک تخلف تعزیراتی دانست و افزود: شهروندان می توانند در صورت وی تغییر نام ماهی و عرضه آن با قیمت ها

سازمان دامپزشکی  1512مشاهده هرگونه تخلف در تولید ، پرورش، بسته بندی و عرضه این محصوالت شکایات خورد را به سامانه 

 .شود سازمان تعزیرات حکومتی اعالم کنند تا با متخلفان برخورد قانونی 124کشور و 

http://www.irna.ir/fa/News/83001597 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۲تاریخ: 

 بهداشتی اجتناب کنندارگانیک بودن لبنیات سنتی کذب است/افراد از خرید لبنیات غیر 

یک مقام مسئول گفت: اگرچه فروشندگان لبنیات سنتی ادعایی مبنی بر ارگانیک بودن آن دارند اما این موضوع به هیچ عنوان 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی پیام محبی رئیس انجمن دامپزشکان ایران در گفت و گو با خبرنگار.صحت ندارد

ی گویم با اطمینان م لبنیات سنتی ، با انتقاد از رشد قارچ گونه مغازه های لبنیات سنتی در کشور اظهار کرد: با توجه به فقدان نظارت برجوان

 .که کیفیت و بهداشت غیر قابل تایید و بیماری های غیر قابل تشخیص در این لبنیات غیر بهداشتی وجود دارد

 آوری معج دالل سری یک توسط  به گفته وی شیرهای دارای بار میکروبی باال، آنتی بیوتیک، فلزات سنگین و سایر افزودنی ها

غازه های لبنیات سنتی به فروش می رسد و این درحالی است که فروشندگان لبنیات سنتی ادعایی م در نظارتی هیچ بدون و شده

 .مبنی بر ارگانیک بودن آن دارند که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد

ان لبنیات گتنها برای فریب مشتری است، بیان کرد: از رئیس اتحادیه فروشند لبنیات سنتی محبی با اشاره به اینکه به کاربردن

سنتی باید پرسید که مبنای سنتی بودن چیست؟ چرا که سنت از تاریخ می آید و در کجای تاریخ کلمه لبنیات سنتی استفاده 

 . شده است

 بیشتر بخوانید:افزایش بی سرو صدای قیمت لبنیات در بازار

فاده است بهداشتی  لبنیات غیروان از این مقام مسئول در توصیه ای به افراد گفت: به خانوارها توصیه می شود که به هیچ عن

سال است که نسل در نسل در این شغل فعالیت دارند و کار آنها  100نکنند، هر چند که در این صنوف افرادی هستند که بیش از 

بر اساس اصول است اما رشد قارچ گونه آن در هر کوچه و خیابانی نشان می دهد که سود هنگفتی در این کار است که افراد سو 

 .سوی این شغل سوق می دهد استفاده گر را به سمت و

به گفته وی با توجه به فقدان نظارت بر عرضه لبنیات غیر بهداشتی و فله ای به افراد توصیه می شود همانگونه که افراد بی هویت 

 .را به منزل خود راه نمی دهند، از خرید این محصوالت نیز اجتناب کنند

سال اخیر با مطرح کردن اظهار  6تا  5لبنیات سنتی و بی کیفیت اظهار کرد: در  محبی با اشاره به دالیل گرایش مردم به استفاده از

از سوی وزیر بهداشت موجی منفی در کشور به وجود آمد که  استفاده از پالم در لبنیات پاستوریزهنظر غیر کارشناسی مبنی بر 

ا کنند و این درحالی است که در آن بازه زمانی درنهایت موجب شد بسیاری از افراد به سمت و سوی مصرف لبنیات فله گرایش پید

 .درصد چربی پالم اضافه می شد 5و  3.5با مجوز دولت به ماست و بستنی باالی 

رئیس انجمن جامعه دامپزشکان در پایان با بیان اینکه سازمان دامپزشکی تنها مسئول نظارت بر فرآورده های خام است،تصریح 

قانونی پیش روست چرا که وزارت بهداشت به دلیل درگیری های متعدد چشم خود را بسته است کرد: این مسئله یکی از خالهای 

 .در حالیکه می داند چه اتفاقی در حال رخ دادن است

https://www.yjc.ir/fa/news/6629194/%D8%A7%D8%B1%D 
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 و فرآورده هاشیر 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۷تاریخ: 

 "ارگانیک بودن لبنیات سنتی کذب است"توضیحات اتحادیه صنف لبنیات تهران درباره خبر 

 "ارگانیک بودن لبنیات سنتی کذب است"اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران در پاسخ به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با عنوان 

اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران در پاسخ به گزارش باشگاه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .صادر کردای جوابیه

 1800این اتحادیه با تعداد :ای صادر کرد که به شرح زیر است، جوابیه"ارگانیک بودن لبنیات سنتی کذب است "خبرنگاران جوان با عنوان

نماید و از همان ابتدای مراحل آن تماماً با جواز کسب معتبر اقدام به تولید و توزیع لبنیات میمشغول به فعالیت و اعضای  1324عضو از سال 

صالح به عمل و در صورت تأیید، پروانه کسب برای واحد مربوطه صادر های ذیهای بهداشتی الزم از طرف ارگانصدور پروانه کسب بازدید

لمی سعی بر بهبود مداوم کیفیت محصوالت عرضه شده توسط اعضای خود ضمن حفظ این اتحادیه با در پیش گرفتن رویکرد ع.گرددمی

های الزم بهداشتی در اصالت را دارد و همکاری تنگاتنگی با دفتر سالمت، محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص تدوین و اجرای دستورالعمل

ها تبر با دفاتر خدمات سالمت تحت نظر وزارت بهداشت که کار آنهای معاین خصوص داشته و همچنین اعضای این اتحادیه با عقد قرارداد

قابل ذکر است .باشد سعی بر حفظ و نیز ارتقای کیفیت و بهداشت خود دارندپایش مداوم بهداشت و محیط و محصوالت اعضای این اتحادیه می

تر سالمت، محیط و کار وزارت بهداشت و مراکز بهداشت صالح قانونی نظارت بر بهداشت و سالمت اعضای این صنف، دفهای ذیکه تنها ارگان

های علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص نظارت بر بهداشت محیط و محصوالت و نیز سازمان دامپزشکی کشور و ادارات زیر نظر دانشگاه

حال سوال این است که افرادی غیر .شندباها میهای اصناف شهرستانهای مرتبط اتاقتابعه در خصوص نظارت بر شیر خام و نهایتاً اتحادیه

باشد و تجربه خاصی هم در خصوص ها اساساً چیز دیگری میمطلع که سمت اجرایی خاص هم در این زمینه ندارند و اصالً حوزه کاری آن

رادی که در این اوضاع اقتصادی های غیر مستند و غیر علمی با حیثیت و آبروی افدهند که با ادعالبنیات ندارند چرا و چگونه به خود اجازه می

کنند؟تا جایی که اطالع داریم نمایند و در حوزه لبنیات که نیاز روزمره و حیاتی مردم عزیز کشورمان است بازی میمبادرت به کسب حالل می

یز بهداشت مواد غذایی نباشد و اساساً تجربه کاری در خصوص لبنیات و فردی که یک کلنسین دامپزشکی مشغول در حوزه حیوانات خانگی می

کنم نماید؟از ایشان خواهش میندارد، چگونه با این جسارت اطالعات غیر مستند در خصوص اعضای شریف این صنف را در مأل عام اعالم می

ین صورت این اتحادیه های خود دارند حتماً با دفتر این اتحادیه جهت ارائه آن اقدام نمایند؛ در غیر ااگر مدارک مستند و معتبر در خصوص ادعا

دهند که دانند چگونه به خود اجازه میایشان که هنوز نام درست این اتحادیه را نمی.داردهای قانونی را برای خود محفوظ میحق پیگیری

های روند افزایش واحد محصوالت این اتحادیه را غیر بهداشتی بنامند و مردم را از مصرف لبنیات منع کنند. آیا آمار و منابع مستندی از تعداد و

اند؟ فکر اند؟ یا بر اساس حدس و گمان این مسائل را مطرح کردهصنفی لبنیات در کشور دارند که رشد آن را فزاینده و قارچ گونه خوانده

ای خودشان هکنیم بد نیست که سری هم به فرهنگ لغت بزنند تا معنای واژه سنتی را مطالعه نمایند؛ تا حداقل تناقض را در صحبتمی

گویند افرادی در این صنف )که بهتر است اصالح کنیم واحدهای صنفی در این صنف( هست که بیش از صد سال متوجه شوند که از طرفی می

گویند که کلمه سنتی از کجا آمده است؛ الزم به ذکر است که حتی تولید کنندگان لبنیات صنعتی هم گاهاً از قدمت دارند و از طرف دیگر می

های اجتماعی مختلف که در دسترس عموم جامعه قرار دارد و با توجه به وجود رسانه.کنندلمه سنتی در برخی از محصوالت خود استفاده میک

دهند، اجازه اند که خود بهتر از هر کس خوب را از بد تمیز میاطالعات سرشار در آنها، عموم جامعه به یک رشد فرهنگی و آگاهی کامل رسیده

گیرد، مردم فهیم کشورمان خود در خصوص کیفیت به جای سمپاشی افکار عمومی که معلوم نیست به چه قصد و هدف انجام میدهید 

نمایند تصمیم بگیرند. این افراد غیر مطلع با اظهارات غیر مستند کاری به جز خسارت زدن به جمع کثیری که محصوالتی که استفاده می

نمایند و دائماً از طرف وزارت بهداشت هم از نظر بهداشت محیط و هم از نظر ر طبق قوانین بهداشتی فعالیت میسالهاست در این حوزه کامالً ب

دهند. لطفاً در خلوت خود در این خصوص تأمل بفرمائید که آب به آسیاب و آتش به خرمن چه شوند انجام نمیبهداشت محصوالت پایش می

دیه ضمن اعالم اطمینان کامل از محصوالت عرضه شده توسط اعضای خود از تمام افرادی که اطالعات اندازید؟ در پایان این اتحاکسانی می

 .نمایدمستند در خصوص بهبود کیفیت محصوالت این صنف دارند دعوت به همکاری می

https://www.yjc.ir/fa/news/6636250/%D8%AA%D9%88%D8% 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۲ : تاریخ

 خواهند شیر را از دامداران ارزان بخرند ممنوعیت صادرات شیرخشک و کره بدون اطالع وزارت جهاد/ می

ه ممنوعیت صادرات شیرخشک و کره خاطرنشان وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد بخشنامناصر مقدسی در گفت

کرد: طبق قانون انتزاع تمام مسائل بازرگانی اعم از ممنوعیت واردات و صادرات در حوزه محصوالت کشاورزی برعهده وزیر جهاد 

ت اکشاورزی است، اما جالب اینجاست که طی یک هفته گذشته شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ممنوعیت صادر

 .پسندی پشت آن نیستشیرخشک و کره را در کنار چند قلم دیگر کاال اعالم کرده که هیچ دلیل محکمه

ه اند چرا کوی تصریح کرد: هنوز دو هفته از افزایش قیمت شیرخام نگذشته است که کارخانجات لبنی شیطنت خود را آغاز کرده

ای یا افزایش قیمت در ان این کارخانجات لبنی بودند که به هر بهانهتوم 1440سال اخیر با وجود افزایش نرخ شیرخام به  4طی 

های رئیس هیأت مدیره کانون انجمن.کردندتومان زیر قیمت شیر را خریداری می 100تا  50کردند یا کیلویی خرید را اعمال نمی

ی شده از دامداران تبدیل به شیرخشک شده شیر مازاد خریدار 96و  95صنفی گاوداران ایران به این نکته هم اشاره کرد: طی سال 

میلیون تومان بودجه برای صادرات شیرخشک  200و در کارخانجات لبنی دپو شد و دولت از جیب خود به عنوان مشوق صادراتی 

 یهزار تن شیرخشک از این طریق صادر شد که سود آن تنها به جیب کارخانجات لبنی رفت و نه ریال 30اختصاص داد تا حدی که 

 .کننده داخلی داشتبه دامداران و تولیدکنندگان شیر پرداخت شد و نه تأثیری برای مصرف

کنند که مقدسی در مورد ممنوعیت صادرات شیرخشک و کره گفت: کارخانجات لبنی با دو ابزار قیمت شیرخام را مدیریت می

بر مصرف شده و از آنجایی که این کاال فسادپذیر شیرخشک و کره است چرا که وقتی شیرخشکی صادر نشود شیر در بازار مازاد 

 .است دامداران مجبور هستند به هر قیمتی شیر خود را تحویل کارخانجات لبنی بدهند

به گزارش خبرنگار فارس، طبق قانون انتزاع از سه سال اخیر تمام وظایف تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی اعم از شیر، لبنیات، 

به وزیر جهاد کشاورزی سپرده شده است اما محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در اقدامی  مرغگوشت، مرغ و تخم

مردادماه ممنوعیت صادرات چند قلم کاال از جمله چای، کره و شیرخشک را اعالم کرد در حالی که گفته  15یکجانبه به تاریخ 

 .است خبربی تصمیم این از  شود وزارت جهاد کشاورزیمی

های خبرنگار فارس برای ها نشان نداده است و تالشاین لحظه وزارت جهاد کشاورزی در مورد این موضوع هیچ واکنشی در رسانه تا

 .های بازرگانی و امور دام این وزارتخانه به جایی نرسیددریافت پاسخ از معاونت

https://www.farsnews.com/news/13970522000208/%D9%85%D9% 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۶ : تاریخ

 نظارتی بر واردات کاالهای اساسی نیست/ رانت دولتی و ایجاد بازارهای انحصاری در واردات برنج 

هزار تومان از یکسو و واردات گوشت  70گوشت قرمز تا مرز کیلویی به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، افزایش قیمت 

ای برای تنظیم بازار کاالی ها دالر ارز یارانهگرم از سوی دیگر این ذهنیت را به وجود آورده است که چرا با وجود خروج میلیون

ا گوشت وارداتی که در برخی اساسی همچون گوشت قرمز، همچنان قیمت این محصول در بازار عرضه پایین نیامده و تنه

ها هزار تومان است و چرا عرضه مازاد بر نیاز تأثیری بر کاهش قیمت 43شود، تا مرز کیلویی ای عرضه میهای زنجیرهفروشگاه

: گفتچی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون کشاورزی در این مورد به خبرنگار فارس،علی وقف.ندارد

مان نیست، صادرات دام از کشور هم باعث گیرد و عالوه بر اینکه مدیریتی روی وارداتأسفانه نظارتی بر این موضوع صورت نمیمت

 .تهدید مراتع و ذخایر استراتژیک شده است که باید زودتر فکری به حال آن کرد

 .قش خود را در این زمینه به درستی ایفا کنیمایم نوی تصریح کرد: ما به عنوان نمایندگان مجلس آن طور که باید نتوانسته

به گزارش خبرنگار فارس، یکی دیگر از موضوعاتی که اکنون با توجه به شرایط کشور در حوزه ارز سوال برانگیز شده واردات یک 

ه خبرنگار فارس چی در مورد این موضوع بای برای این محصول است که وقفمیلیون تن برنج و صرف یک میلیارد دالر ارز یارانه

هایی است که در دولت وجود دارد درصد واردات به ویژه واردات برنج هستیم و معتقدیم این رانت دولتی و نگاه 100گفت: مخالف 

 .کنندکنند، از آن استفاده میکه برخی بازارهای انحصاری ایجاد کرده است و افراد محدودی که مجوز برای واردات دریافت می

https://www.farsnews.com/news/13970526000295/%D9%86% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۵تاریخ: 

 میلیون تومانی/ افزایش قیمت نان منتفی شد 1۵انتقاد نانوایان نسبت به پرداخت تسهیالت 

 .یک مقام مسئول گفت:با وجود کاهش قدرت خرید خانوار، هیچ یک از مسئوالن دولتی با افزایش قیمت نان موافقت نکردند

گروه  کشاورزیصنعت،تجارت و  وگو با خبرنگارمحمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفت

های تولید خبر داد و گفت: با وجود آنکه هزینه هر یک از واحدهای ، از افزایش سرسام آور هزینهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

دولت تصمیم جدی برای جبران هزینه درصد افزایش یافته است، اما متأسفانه تا کنون  70تا  60نانوایی حجیم و نیمه حجیم 

 وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف نانوایان افزود: با توجه به گالیه مندی نانوایان سنتی و صنعتی و.نانوایان اتخاذ نکرده است

 .شعار باقی مانده است حد در نانوایان از  در چهار سال اخیر،تمامی حمایت ها ثبات نرخ نان

کنونی نان های تولیدی تعریفی ندارد چرا که نانوایان برای جبران هزینه های تولید چاره ای جز کاهش وزن به گفته کرمی کیفیت 

 .چانه را ندارند

 نان قیمت و دونرخی آرد سَرِ بر ها گالیه/  چیست؟ نانوایان مطالبات بیشتر بخوانید:

این مقام مسئول با بیان اینکه برگزاری جلسات مختلف و اتخاذ تصمیم گیری های متعدد دردی از نانوایان دوا نمی کند، گفت: با 

سریع تر باید امکان پذیر نیست که به همین دلیل دولت هر چه  نانوایانوجود افزایش هزینه های تولید، ادامه این روند برای 

 .تمهیدات اساسی برای جبران هزینه نانوا بیندیشد

خبر داد و افزود: با وجود شرایط کنونی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار، هیچ یک از  افزایش قیمت نان وی از منتفی شدن

ت ها و خدمات دولتی نظیر معاف از مسئوالن دولتی با افزایش قیمت نان موافقت نکردند، اما در عوض قرار شد که نانوایان از حمای

 .برخوردار شوند ...پرداخت مالیات،آب، برق،گاز، بیمه و

به نانوایان بیان کرد:اگرچه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی  تسهیالت بهسازی و نوسازی کرمی درباره آخرین وضعیت پرداخت

ن خبر داده است، اما باید گفت که با وجود افزایش هزینه های میلیون تومانی به نانوایا 15از پرداخت تسهیالت   در روزهای اخیر

به گفته رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه .ماشین آالت با این مبلغ امکان نوسازی و بازسازی یک واحد نانوایی وجود ندارد

وی در پایان درباره .د کرددرصد دردی از نانوایان دوا نخواه 18میلیون تومانی با نرخ  15حجیم صنعتی، پرداخت تسهیالت 

میلیون تومانی ،گفت: هم اکنون متقاضی چندانی برای دریافت این میزان تسهیالت  15نسبت به تسهیالت  نارضایتی نانوایان

 .وجود ندارد که به همین دلیل انتظار می رود میزان تسهیالت افزایش و نرخ سود بانکی کاهش یابد

https://www.yjc.ir/fa/news/6632771/%D8%A7%D9%86%D8% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۹تاریخ: 

 نرخ بستنی هم روند صعودی گرفت

 مواد اولیه روند صعودی به خود گرفته و رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ تأکید کرد: به واسطه نوسانات نرخ ارز، قیمت

 .عاملی شد تا قیمت لبنیات و محصوالتی همچون بستنی رشد کند

صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران  وگو با خبرنگارشاپ در گفتاسکندر آزموده رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی

اظهار کرد: در چند وقت اخیر به واسطه نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه روند صعودی به  قیمت بستنی، درباره گران شدن وانج

خود گرفته و عاملی شد تا قیمت مواد خوراکی به ویژه لبنیات رشد قابل توجهی را تجربه کند، این رشد قیمت لبنیات برای قیمت 

وی، قیمت هر کیلو .یر و پسته است تأثیر گذاشته استمحصوالتی همچون بستنی که یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده آن ش

هزار تومان و بستنی سوپر ویژه  13هزار و سنتی ساده را  14هزار، سنتی ممتاز را  20دار و زعفرانی را بستنی سنتی ویژه خامه

هزار و فالوده  20ای ممتاز میوههزار،  24ای ویژه مغزدار هزار تومان، اعالم کرد که در کنار آن هر کیلو بستنی میوه 24مغزدار را 

 .هزار تومان تعیین شده است 12شیرازی اعال 

  طرز تهیه بستنی زعفرانی خوشمزه برای این روزهای داغ: بیشتر بخوانید

شته و تا حدودی به بازار محصوالت سنتی که بستنی آزموده ادامه داد: این افزایش قیمت بر انواع بستنی کارخانجات تأثیر گذا

رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ، افزود: باتوجه به اینکه بستنی .سنتی و فالوده جزئی از آن است، سرایت کرده است

آزموده گفت: .اقب بودبنابراین باید بیش از این مر  حصولی تفننی است و اگر قیمت آن باال برود مردم توان خرید آن را ندارند،

هزار تومان  9شود که تفاوت آن تنها هزار تومان به مشتری عرضه می 24تا  13رحال حاضر چهار نوع بستنی داریم که از کیلویی 

های ساده ندارند و تنها تفاوت آن، موادی است که در بستنی به کار های مغزدار هیچ تفاوتی با بستنیاست. از نظر کیفیت بستنی

 .ودرمی

https://www.yjc.ir/fa/news/6638958/%D9%86% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲5پنج شنبه 

 افت چشمگیر قیمت شکر، قهوه، کاکائو در بورس نیویورک

 روند ترتیب این به و یافت کاهش شدیدا اوت 15 مورخ چهارشنبه روز معامالت پایان در قهوه قیمت  -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 .یافت ادامه جاری سال در مذکور قیمت نزولی

نرخ تحویل در  .بود آن روزه بیست متحرک میانگین از باالتر معامالت پایان قیمت ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

سنت رسید در تحولی دیگر نرخ کاکائو برای تحویل در دسامبر در پایان معامالت روز گذشته کاهش  105.75دسامبر به هر پوند 

داشت و روند نزولی دو هفته گذشته آن تداوم یافت. حد پایین دامنه نوسان قیمت کاکائو مبنای آغاز معامالت روز پنجشنبه خواهد 

درصد روند صعودی دسامبر تا آوریل بازگشت کند.  87بر تداوم یابد احتمال دارد بود. چنانچه روند نزولی نرخ های تحویل در سپتام

دالر رسید نرخ شکر برای تحویل در  2141قیمت پایان معامالت روز قبل باالتر از میانگین متحرک بیست روزه آن بود و به هرتن

 .سنت بود 10.23آن هر پوند  11اکتبر نیز کاهش یافت. و قیمت نمره 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=2e7e85b2a43a459c96542792f19b 
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 عسل
 ایرانا

 کارآفرینی کم هزینه با طعم عسل

اقتصادی دشمن هستند که باید مورد تکریم و توجه کارآفرینان افسران خط مقدم مقابله با جنگ  -ایرنا  -کرج 

مسئوالن قرار گیرند تا از این طریق اشتغال پایدار در کشور ایجاد شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان نیاز 

 .اساسی امروز ایران فراهم شود

ن هستند، قابلیت انجام این نوع کسب و کار کسب و کارهای خانگی یکی از راهکارهای اصلی ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جها

در محیط های کوچک نظیر منزل، مزایای بسیاری در پی دارد که مسئولیت پذیری در قبال خانواده و جامعه، کاهش هزینه های 

وه بر این این تولید، اشتغال بانوان، کاهش قیمت تمام شده و استفاده از نیروی کار ارزان در درون خانواده از جمله آنها است، عال

 .شیوه کارآفرینی و ایجاد اشتغال قابلیت انتقال به دیگران را به راحتی دارد و ترویج آن به راحتی صورت می گیرد

گسترش کارآفرینی کم هزینه و پردرآمد به ویژه کارآفرینی از طریق خوداشتغالی و ایجاد اشتغال برای خانواده، از راه های ایجاد 

  .محسوب می شود، به ویژه برخی از این مشاغل بسیار کم هزینه و پر درآمد نیز هستند کسب و کار زودبازده

شاید بتوان ادعا کرد که با شرایطی که دولت برای کارآفرینان فراهم کرده افراد به شرط داشتن همت باال و عزم راسخ برای ایجاد 

 .خود و خانواده و اقوام اشتغال های کوچک ایجاد کننداشتغال می توانند به عنوان یک کارآفرین وارد عرصه شده و برای 

در ایران مشاغلی وجود دارد کا با همت و تالش خانواده ای در منزل شکل گرفته و برای خانواده درآمدزایی دارد و گسترش اینگونه 

  .مشاغل می تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور و خانواده ها باشد

کشاورزی بیش از عرصه های دیگر زمینه بروز و ظهور دارد و گاه با کمترین هزینه شغل هایی  کارآفرینی به این شکل در عرصه

 .پردرآمد و با کمترین هزینه ایجاد می شود

پرورش گل و گیاه، قارچ، داروهای گیاهی و به ویژه تکثیر و پرورش زنبور عسل از فعالیت هایی است که زمینه بالقوه ای برای ایجاد 

شاید سخت بتوان باور کرد که پرورش زنبور و تولید عسل خالص و ارگانیک آن هم در خانه امکان پذیر باشد، اما این  .اشتغال دارد

 .ناممکن در بسیاری از نقاط کشور از جمله کرج ممکن شده است

ولت و با تسهیالتی که دترویج این سبک کارآفرینی از طریق دستگاه هایی نظیر جهادکشاورزی باعث معرفی آن به خانواده ها است 

 .برای ایجاد اینگونه مشاغل اختصاص داده، مسیر پرسنگالخ اشتغالزایی آن هم در اشتغال های کوچک و خانگی هموار خواهد شد

پرورش زنبور عسل آن هم به صورت ارگانیک یکی از کم هزینه ترین راه ها برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد خانوادگی است که با 

مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی قائم .هایی باالیی که دارد می تواند کمک بزرگی به اقتصاد خانواده باشدقابلیت 

هزار تن عسل، بعد از چین و ترکیه، کشور سوم  88وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت: ایران توانسته امروزه با تولید بیش از 

های زنبور عسل از غالمحسین طهماسبی اردیبهشت ماه سال جاری در همایش ملی فرآورده.تولید عسل در عرصه جهانی شود

با  90و  80، 70شناسی، سالمت و اقتصاد با مقایسه تولید عسل در ایران و دنیا گفت که تولید عسل در ایران در دهه منظر زیست 

با توجه به ظرفیت های باالی کشور برای تولید عسل  .ستهزار تن رسیده ا 88افزایش مطلوبی همراه بوده و امروز به بیش از 

ارگانیک صادرات این محصول می تواند ارزآوری مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد و می توان ادعا کرد که در صورت معرفی 

اعالم مسئوالن، بر اساس .مناسب توانمندی ایران در این خصوص، مشتری های جهانی برای محصول ایرانی به دست می آید

میانگین مصرف سرانه عسل در کشور نزدیک به یک کیلوگرم است که با توجه اثر سالمت بخش این ماده غنی غذایی، البته در 
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صورت ارگانیک و خالص بودن، مصرف آن باید افزایش یابد و با بازاریابی جهانی محصول تولید شده ایران را به جهان معرفی و صادر 

 .کرد

تواند توسعه عنوان ماده غذایی شفابخش، میمقام سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی توسعه تولید عسل بهائم به گفته ق

 .سالمتی را نیز برای هموطنان به دنبال داشته باشد

ونه این گ 2گونه زنبور در جهان پرورش داده شده و از آنها عسل تولید می شود، اظهار داشت:  9طهماسبی با اشاره به اینکه 

شود، در تمام ترین زنبور عسل جهان شناخته می عنوان اقتصادی که به زنبورها در مناطق گرمسیری ایران و گونه اروپایی آن

  .صورت پراکنده وجود دارد مناطق کشور به

عسل شده معتقد  عزیز جمالپور کارشناس دامپزشکی که در کرج موفق به آموزش و کارآفرینی گسترده در زمینه پرورش زنبور

  .است که یادگیری پرورش زنبور عسل و تولید عسل بسیار راحت و برای شروع سرمایه اندکی می خواهد

جمالپور تاکید دارد که ایجاد کسب و کار آن هم به شکل خانگی با کمترین هزینه ها امکان پذیر است، در صورتی که همت باالیی 

 .مسئوالن صورت گیرددر کار باشد و حمایت های الزم از سوی 

سال پیش تهیه و آغاز شد و اکنون به بهترین شکل در حال انجام  20طرح تولید عسل ارگانیک به نام طرح حامد از سوی اینجانب 

است و همه هموطنان می توانند با کمترین هزینه و می توان گفت که با پول تو جیبی اقدام به راه اندازی این کسب و کار پرسود 

ن کارشناس ارشد دامپزشکی البرز تاکید می کند: در این شیوه زنبورداری روش های نوینی به کار گرفته که در نوع خود ای.کنند

شاید در جهان بی نظیر باشد. محل رشد و نمو زنبورها جدا از محل تولید زنبورهای نوزاد است که این باعث می شود عملکرد در 

د. در نوع کلونی ها نیز نوآوری صورت گرفته که باعث افزایش بازده کار و کاهش هزینه ها می کندوها به طور قابل توجهی ارتقاء یاب

 .شود

وی با اشاره به اینکه امکان استقرار میلیون ها کندوی پرورش زنبور عسل و تولید عسل ارگانیک در خانه ها وجود دارد، گفت: در 

گی وجود دارد که با اندک آموزش دادن به مردم به راحتی کسب و کار صورت حمایت و معرفی این شیوه از زنبورداری این آماد

 .گسترده در کشور ایجاد کرد

جمالپور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی، گفت: ایجاد اشتغال و افزایش تولید محصوالت داخلی از 

هم در خانه خود مصداق بارزی از تحقق اقتصاد مقاومتی است. عسل  پایه های اقتصاد مقاومتی است و این شیوه تولید عسل آن

تولیدی به دلیل ارگانیک بودن قابلیت های خوبی برای صادرات هم دارد که عالوه بر ایجاد اشتغال امکان ارزآوری را نیز برای کشور 

 .فراهم می آورد

مایه بسیار کمی مورد نیاز است. هزینه یک کلونی با ظرفیت جمالپور خاطرنشان کرد: برای راه اندازی این کسب و کار پرسود، سر

کلونی در پشت بام  4هزار تومان است و یک نفر با راه اندازی تنها  500خوبی و جمعیت زنبور مناسب، با همه امکانات و وسایل 

کیلوگرم عسل ارگانیک  50نزدیک به میلیون تومان سرمایه نیاز دارد، در حالی که ساالنه می تواند از آنها  2خانه خود تنها مبلغ 

 .برداشت کند

وی خاطرنشان کرد: این شیوه از پرورش زنبور و تولید عسل در همه مکان ها از جمله باغ ها، حیاط خانه ها و پشت بام امکان پذیر 

  .است و نیاز به مهاجرت و انتقال کندوها نیز وجود ندارد

ریح کرد: در صورتی که خداناکرده آفتی هم ایجاد شود، تنها زنبورها از بین می روند این کارشناس ارشد دامپزشکی استان البرز تص

 .سال قابلیت استفاده دارند 20هزار تومان هم نرسد، زیرا کندوهایی که طراحی می شود تا  100که جمع آنها شاید به 

خانه ها، قابلیت آموزش و انتقال آسان تجربیات جمالپور همچنین گفت: یکی از مزایای طرح حامد یا همان تولید عسل ارگانیک در 
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است. اینجانب نیز به عنوان طراح این شیوه از کسب و کار آمادگی ارائه تجربیات به هموطنان و گسترش این کسب و کار در کشور 

گیرند تا شرایط کار و با اینجانب تماس ب09123164860را دارم. هموطنانی که قصد دارند وارد این عرصه شوند می توانند با شماره 

 .راهنمایی های الزم در اختیار آنان قرار گیرد

وی خاطرنشان کرد: امکان راه اندازی این کسب و کار پرسود برای همه هموطنان در سراسر کشور به آسانی وجود دارد و حتی 

 .ه بگیرندخانم های خانه دار نیز می توانند مسئولیت نگهداری و رسیدگی به آن را به سادگی بر عهد

این کارآفرین البرزی همچنین تاکید کرد: در صورت حمایت مسئولین از ایجاد کسب و کارهای این چنینی و تشویق و آموزش 

 .مردم، به طور قطع بخش عمده ای از مشکل اشتغال در کشور مرتفع می شود

نه مشاغل را ترویج دهیم، زیرا شاید بسیاری از وی تصریح کرد: باید با تشویق مردم و آگاهی رسانی مناسب به آنان ایجاد اینگو

مردم نسبت به کم هزینه و پرسود بودن اینگونه کسب و کارها واقف نباشند. این یک مسئولیت همگانی است که دستگاه های 

 .متولی باید آن را به درستی انجام دهند

میلیون کندوی پرورش زنبور و تولید  100که بیش از  کارشناس ارشد دامپزشکی استان البرز معتقد است که این امکان وجود دارد

عسل ارگانیک در منازل مردم در سراسر کشور وجود دارد و کافی است ضمن آگاهی رسانی آموزش هایی در این خصوص به مردم 

ل از اوایل بهار آغاز وی تصریح کرد: کار زنبورداری و انتقال بچه زنبورها از محلی جدا به کلونی های پرورش و تولید عس.ارائه شود

 .نوبت وجود دارد 4یا  3می شود و تا پایان شهریور و اوایل مهر ماه امکان برداشت عسل در 

استان البرز نیز به دلیل دارا بودن شرایط مناسب برای پرورش زنبور و تولید عسل جایگاه باالیی در تولید این محصول داشته و 

 .این فعالیت در استان وجود داردهنوز ظرفیت هایی برای گسترش و ترویج 

مدیر امور طیور و زنبور عسل معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی البرز گفت که سال گذشته در زنبورستان های این 

  .تن عسل تولید شد 286استان 

ه در اواخر شهریور ماه و اوایل مجتبی تقی زاده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس سرشماری ساالنه زنبورستان ها ک

هزار  53نفر شده اند که در مجموع دارای  709بهره برداری زنبور عسل با اشتغال  678انجام شد، در این استان  1396مهرماه سال 

  .کلنی بومی زنبور عسل هستند 70کلنی مدرن و  414و 

ای بومی به صورت حصیری، گلی و ... هستند، اظهار داشت: وی با بیان اینکه کلنی های مدرن به صورت جعبه ای بوده و کلنی ه

 424کیلوگرم،  23تن بوده و محصوالت جانبی تولیدی در کنار این محصول مثل ژل رویال  286مجوع تولید عسل در سال گذشته 

  .کیلوگرم بره موم بوده است 133کیلوگرم موم و  1367کیلوگرم گرده گل، 

تعداد کلنی و جمعیت زنبور و تولید زنبورستان ها در کشور عدد قابل توجهی را به خود اختصاص  وی گفت: استان البرز به لحاظ

نمی دهد ولی به لحاظ زنبوردارها و کیفیت زنبورداران )دانش فنی و تکنولوژی در تولید( و محصول عسل جایگاه خوبی را داریم به 

  .البرز انتخاب شده استدوره زنبوردار نمونه کشور از  2سال گذشته  5طوریکه در 

تقی زاده با بیان اینکه کیفیت عسل تولیدی در این استان جزو عسل های مطلوب است که امکان صادراتی خوبی دارد، افزود: به 

لحاظ این پتانسیل در مباحث مربوط به تسهیالت به عنوان یک ظرفیت ویژه به صنعت زنبورداری نگاه می شود به همین دلیل 

طرح با  19میلیون ریال و از منابع سامانه کارا  1025طرح با اعتباری معادل  5ل تسهیالت بهین یاب در مجموع امسال از مح

  .میلیون ریال تسهیالت پرداخت کردیم 350هزار و  11اعتباری معادل 

زنبورداری باید به سمتی نفر اشتغال پیش بینی شده، تصریح کرد: در بحث  40وی با اشاره به اینکه بر اساس این تسهیالت برای 

  .برویم که محصول اصلی تولید کنندگان عسل نباشد و عسل فقط به عنوان یکی از محصوالت در این عرصه به شمار رود
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مدیر امور طیور و زنبور عسل معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی البرز، تولید ملکه با کیفیت جهت مدیریت تولید تخم در 

نبورستان ها و تامین ژن مورد نیاز و سایر فراورده ها اعم از ژل رویال، گرده گل، موم وبره موم را مهم ترین تولیدات هر کلنی در ز

در این بخش دانست و گفت: اگر این محصوالت بتواند بخش عمده ای از تولید را داشته باشد و بتوانیم آن را توسعه دهیم می 

  .اشتغال در این بخش باشیم توانیم درآینده باعث افزایش درآمد و

وی ادامه داد: تعدادی زنبوردار پیشرو در هر کدام از این تولیدات داریم به طوریکه تعدادی در بحث ژل رویال کار می کنند و با 

  .توجه به ارزش اقتصادی که هر گرم از این ماده غذایی دارد می تواند باعث سطح توسعه یافتگی زنبورستان ها باشد

ده بیان داشت: از طرف دیگر چند واحد پرورش ملکه در استان فعال هستند که پتانسیل کافی برای تولید ژن الزم را داشته تقی زا

  .و می توانند اصالح نژاد را برای تولید ملکه زنبورستان ها داشته باشند

  :ری استان برشمرد و افزودوی به مشکالت موجود در بخش زنبورداری اشاره کرد و یکی از این مشکالت را مهاجرپذی

استان البرز به دلیل قابلیت مراتعی که در شهرستان طالقان و جاده چالوس به لحاظ نوع گیاهان و پوشش گیاهی مناسبی که دارد 

 و توان و پتانسیل باالی تولید شهد و گرده گل در این مناطق معموال مورد توجه همه زنبورداران در سطح کشور قرار می گیرد به

  .طوریکه همه ساله در مقاطعی از سال پذیرای زنبورستان هایی هستیم که در مسیر کوچشان به دیگر استان ها قرار داریم

وی با بیان اینکه در بعضی مواقع مالکان این زنبورستان ها قواعد و چارچوبی که به هنگام کوچ باید رعایت کنند را رعایت نمی 

داری ما آسیب می زند، اظهار داشت: زنبورداران برای کوچ و استقرار در استان های عبوری، باید کنند و این موضوع به صنعت زنبور

حتما به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبدا مراجعه کرده و گواهی بهداشتی را از دامپزشکی مبدا دریافت کرده و این 

صد را برای استقرار زنبورستان شان در مقطع خاصی کسب درخواست را به مدیریت جهاد مقصد ارایه کرده و موافقت شهرستان مق

  .کنند

تقی زاده ادامه داد: زنبورداران بعد از موافقت شهرستان مقصد این نقل و انتقال را می توانند انجام دهند و کندوها را در مکانی که 

تی در حوزه استان شده که این مشکالت به جانمایی شده مستقر کنند و در صورتیکه این قواعد را رعایت نکنند باعث بروز مشکال

  .حوزه طرح دعوی در محاکم قضایی کشیده شده و امکان استقرار زنبورستان ها میهمان را دچار اختالل می کنند

وی از تمام زنبورداران کوچ رو که در مسیر کوچشان خواستار استفاده از پتانسیل استان البرز هستند درخواست کرد که به طور 

  .ضوابط مربوط به مختصات زنبورستان ها را رعایت کنندحتم 

مدیر امور طیور و زنبور عسل معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی البرز از مردم خواست تا برای تهیه عسل با کیفیت به 

د زیرا از این مراکز می مراکزی مراجعه کنند که همچون تشکل های بهره برداران به صورت مستقیم متصل به بهره برداران باشن

  .توانند عسلی با کیفیت را تهیه کنند که آزمایش های الزم از لحاظ غذایی و استاندارد بودن بر روی آن انجام شده است

 .مورد زنبورستان مهاجر داریم که بخشی از دوره فعالیتشان را در البرز سپری می کنند 100تا  50هر ساله بین 

http://www.irna.ir/fa/News/83004650 
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایرانا

 کشت گلخانه ای، نسخه شفابخش کشاورزی

ایران در شرایط کنونی است، اما کمبود منابع آبی یکی از بزرگترین محدودیت های پیش روی کشاورزان  -ایرنا  -قم 

 .می توان آن را با استفاده از روش های کشت گلخانه ای به عنوان دارویی موثر برطرف کرد

به گزارش ایرنا، کشاورزی بیش از هر عامل دیگری به وجود منابع آبی و اقلیم مناسب وابسته است و در صورت آسیب دیدن هر یک 

 .ان با سختی های بسیاری مواجه و در نهایت به از بین رفتن محصول آنان ختم می شوداز موارد فوق، ادامه کار کشاورز

در دهه های اخیر کاهش منابع آبی و تغییر شرایط اقلیمی در استان قم مانند بسیاری از مناطق کشور تاثیرهای منفی بسیاری در 

 .ی کارشناسی گوناگونی ارایه شده استبخش کشاورزی گذاشته که برای گذر از این وضعیت ناخوشایند، دیدگاه ها

یکی از موثرترین این راه حل ها که نتایج موفقیت آمیز آن در بسیاری از مناطق دنیا تجربه شده، استفاده از کشت های گلخانه ای 

 .است که در آن محصول مورد نظر با آبیاری محدود و شرایط اقلیمی قابل کنترل، رشد می کند

ن استان قم از سال ها قبل برای استفاده از روش های کشت گلخانه ای و توسعه آن تالش کردند و امروز در همین زمینه مسئوال

 .نیز آن را به عنوان راهبردی مهم و موثر در حفظ حیات کشاورزی استان، دنبال می کنند

 قم به قطب کشت گلخانه تبدیل می شود  **

شرایط اقلیمی و تنش های محیطی، توسعه کشت گلخانه ای در دستور کار رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم، گفت: با توجه به 

  .قرار دارد و این استان در آینده نزدیک به یکی از مهمترین قطب های مهم کشت گلخانه ای کشور تبدیل می شود

از نیروی انسانی محمدرضا طالیی بیان کرد: قم، موقعیت ممتازی برای توسعه کشت گلخانه ای دارد و به علت برخورداری 

 .کارشناس و محیط پاک می تواند محصول سالم و استانداردی را در گلخانه های خود تولید کند

وی افزود: قرار گرفتن قم در منطقه مرکزی ایران و دسترسی آن به بازارهای عمده مصرف محصوالت کشاورزی کشور، نکته دیگری 

طالیی ادامه داد: در یک فرآیند مشخص متقاضیان احداث .آن را باال می برداست که توجیه اقتصادی توسعه کشت گلخانه ای در 

گلخانه در استان برای دریافت تسهیالت مورد نظر خود به بانک های عامل معرفی می شوند که با ادامه این روند و همکاری دستگاه 

رئیس .ات سالم و بهداشتی گلخانه ای باشیمهای مختلف می توان امیدوار بود که به زودی شاهد تبدیل شدن قم به قطب تولید

سازمان جهاد کشاورزی قم همچنین با اشاره به اهمیت ویژه مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی گفت: سال گذشته چهار هزار و 

شور وم کهکتار از زمین های کشاورزی قم به سامانه های نوین آبیاری با وسایل پیشرفته مجهز شد و استان توانست رتبه س 700

 .در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را در بخش مدیریت منابع آبی به دست آورد

 شهرک گلخانه ای صیفی در قنوات قم ایجاد می شود  **

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم همچنین گفت: موضوع ایجاد شهرک گلخانه ای سبزی و صیفی برای کشاورزان شهر قنوات در 

  .است و کارهای اجرایی آن به زودی آغاز می شود دستور کار قرار گرفته

طالیی افزود: کشاورزان این منطقه هر سال برای کشت صیفی به استان های همجوار می روند که این کار مشکل های بسیاری را 

 اسالمی برگزار وبرای آنان ایجاد می کند، برای حل این مساله نشستی با حضور استاندار و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای 

 .مقرر شد که شهرک گلخانه ای سبزی و صیفی در حاشیه شهر قنوات ایجاد و زمینه فعالیت کشاورزان منطقه در آن فراهم شود

نفر جمعیت بومی، دو هزار تن غیر بومی و سه هزار تبعه بیگانه است و در  500هزار و  12شهر قنوات از توابع استان قم دارای 

 .هکتاری سکونت دارند 300هزار نفر در این شهر  17مجموع بیش از 
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قنوات در مناطق خشک و کویری قم قرار گرفته است و در گذشته از طریق حفر قنات آب مورد نیاز مردم منطقه تامین می شد و 

 .به دلیل همین پیشینه تاریخی به نام شهر قنوات شناخته می شود

از کشاورزی و دامداری تامین می شود، اما در سال های اخیر به دلیل نبود آب کافی از نظر اقتصادی، درآمد بیشتر مردم این شهر 

 .در منطقه، باغ های آن از بین رفته است و تنها بخش محدودی از زمین های کشاورزی به غله کاری اختصاص می یابد

م برای انجام کارهای زیرساختی ایجاد این رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم بیان کرد: با توجه به این که سازمان جهاد کشاورزی ق

شهرک مشخص شده است، زمین مناسب برای احداث آن شناسایی و برای تامین آب مورد نیاز شهرک نیز مقرر شد سازمان برنامه 

به وی ادامه داد: با احداث و آغاز فعالیت این شهرک، کمک بزرگی .و بودجه آب را از منابع آبی موجود استان خریداری کند

 .کشاورزان شهر قنوات خواهد شد و آنان می توانند در استان قم به فعالیت اقتصادی بپردازند

رئیس شورای اسالمی شهر قنوات نیز در گفت و گو با ایرنا پیرامون اهمیت احداث گلخانه برای کشاورزان منطقه، افزود: در شرایط 

د کشاورزی قم پیشنهاد ایجاد گلخانه را به کشاورزان شهر قنوات داده اند کنونی با توجه به کمبود منابع آبی استان، مسئوالن جها

واحدی سبزی و  200محمد نوش افزود: در همین مورد قرار است شهرک گلخانه ای .تا با این کار معیشت خود را تامین کنند

کشاورزان برای ایجاد گلخانه تقسیم هکتار در منطقه ایجاد و زمین آن به قطعه های پنج هزار متری میان  100صیفی به گستره 

وی ادامه داد: تسهیالت خوبی برای مشارکت کشاورزان شهر قنوات در این طرح درنظر گرفته شده است و امیدواریم از سال .شود

 .آینده روند اجرایی آن آغاز شود

 هکتار توسعه می یابد  50سطح کشت گلخانه های قم تا  **

ستاندار قم گفت: تغییر الگوی کشت و استفاده از کشت گلخانه ای بهترین راهکارهای است که با معاون هماهنگی امور اقتصادی ا

استفاده از آن می توان بر محدودیت های موجود در بخش کشاورزی غلبه کرد و سطح درآمدزایی این حوزه اقتصادی را افزایش 

هکتار افزایش می  50ستان گفت: مساحت گلخانه های قم تا هکتار گلخانه در این ا 27مهرداد غضنفری با اشاره به وجود  .داد

وی بیان کرد: تحقق این امر با توجه به وضعیت منابع آبی موجود در استان و ضرورت کاهش مصرف آب دور از دست نیست و  .یابد

کشت گلخانه ای را یکی این مقام مسئول .با چندین برابر شدن تولیدهای کشاورزی ظرفیت های اقتصادی خوبی را خواهیم داشت

از کارهای موثر برای استفاده درست از منابع و افزایش تولید دانست و افزود: خوشبختانه بر اساس اعالم مدیران واحدهای گلخانه 

برابری منابع آب و پنج برابری تولید را موجب  20ای استان، استفاده از روش گلخانه ای نسبت به کشت به روش باز صرفه جویی 

غضنفری همچنین استفاده بهینه از منابع را در راستای اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: از بسته های حمایتی موجود در .است شده

استان به خوبی به استفاده می شود، از این رو از مردم ساکن در مناطق روستایی درخواست می کنیم، روش گلخانه ای را در 

وی یادآور شد: .دهند، چون برای این منظور تسهیالت بانکی کم بهره در دسترس است اولویت فعالیت های کشاورزی خود قرار

معاون اقتصادی استاندار .محصول هایی که از طریق کشت یاد شده تولید می شود به لحاظ ارگانیک، تضمین کننده سالمت است

د و موافق بودن استانداری با این موضوع، افزود: قم با اشاره به رویکرد واحدهای گلخانه ای استان در زمینه تکمیل زنجیره تولی

بدون تکمیل زنجیره تولید ارزش افزوده نیز ایجاد نخواهد شد و به همین علت به تولید کنندگان توصیه می شود در ارایه طرح ها 

 عاقب کشت گلخانه ای،غضنفری اضافه کرد: به دنبال ایجاد زنجیره تولید در بخش کشاورزی هستیم تا مت.به این نکته توجه کنند

صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته بندی را نیز داشته باشیم و با رویکرد صادرات محوری، مساله ارزش افزوده و تولید اقتصادی را 

هکتار برسد، به طور حتم، قم می تواند در تامین 100وی بیان داشت: اگر ظرفیت کشت گلخانه های استان به .پیگیری کنیم

 .چند استان کشور مشارکت کند نیازهای غذایی

 توسعه کشت گلخانه ای کشاورزی قم را متحول می کند  **
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مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان قم هم در این مورد، گفت: دنبال کردن سیاست گسترش کشت های گلخانه ای در 

  .شرایط آب و هوایی کنونی، وضعیت کشاورزی استان را متحول و پویا می کند

جی رحیمی، افزود: استان قم در وضعیت تنش های سخت محیطی و کم آبی قرار دارد و در این شرایط یکی از بهترین حسین حا

راهکارهای افزایش میزان بهره وری در بخش کشاورزی، استفاده از کشت های گلخانه ای است که در فضای بسته و قابل کنترل 

توسعه کشت های گلخانه ای در حال وقوع است، گفت: در قم شرایط مطلوبی برای وی با اشاره به اینکه انقالبی در .انجام می شود

گسترش گلخانه ها و ایجاد شهرک های گلخانه ای، فراهم شده است و بهره برداران بخش کشاورزی می توانند با انتخاب این روش 

 .استفاده کنند برای ادامه فعالیت خود از حمایت های دولتی و تسهیالت بانکی درنظر گرفته شده،

او بیان کرد: مزایای استفاده از کشت های گلخانه ای و متراکم در فضای بسته به اندازه ای است که حتی کشورهای دارای منابع 

 .آبی فراوان نیز از آن استفاده می کنند تا شرایط کشت گونه های گیاهی مورد نظر خود را زیر کنترل و نظارت داشته باشند

بیان اینکه باید از کشاورزی سنتی خداحافظی کنیم، گفت: در شرایط کم آبی، توجیهی ندارد که در قم، آب را از حاجی رحیمی با 

ژرفای زمین به سختی به سطح بیاوریم و با آن به کشاورزی سنتی بپردازیم، بلکه باید قدر منابع آبی خود را بدانیم و با استفاده از 

 .ی گلخانه ای، میزان بهره وری از آب را به بیشترین حد ممکن برسانیمروش های نوین کشاورزی مانند کشت ها

وی با اشاره به اینکه احداث گلخانه نیازمند بررسی های اولیه است و نمی توان آن را در هر مکانی ساخت، افزود: برای ایجاد گلخانه 

شناسی و دسترسی به منابع آبی مورد ارزیابی در هر منطقه ای ابتدا نیاز است که موقعیت جغرافیایی آن از نظر وضعیت هوا

 .کارشناسی قرار گیرد و سپس برای بهره برداری اقدام شود

 هکتار گلخانه در قم  65تقاضای ایجاد  **

هکتار گلخانه با استفاده از تسهیالت اشتغال  65مدیر جهاد کشاورزی شهر قم نیز در این مورد گفت: بخش خصوصی تقاضای ایجاد 

هادی مومنی نسب افزود: تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری برای نخستین بار با شرایط بسیار ویژه  .ا اعالم کرده استروستایی ر

 .درصد و دوره بازگشت هشت ساله از سوی دولت برای ایجاد اشتغال در روستاها تخصیص داده شد 6و با سود 

استفاده بهینه از منابع آب و خاک و ایجاد اشتغال می باشد که وی بیان کرد: اولویت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری، 

 .تسهیالت مذکور نیز در استان قم به طور عمده در قالب این اهداف اختصاص پیدا کرد

هکتار گلخانه برای اخذ تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری معرفی گردیده که در راستای ایجاد  65مومنی نسب تصریح کرد: 

تفاده بهینه از منابع آب و خاک می باشد و با احداث این واحدها افزایش چشمگیری در توسعه کشت گلخانه ای اشتغال و اس

 .خواهیم داشت که منجر به باال رفتن اشتغال و تولید محصوالت گلخانه ای در استان قم می شود

صدم درصد کل اراضی قابل  46این رقم  هکتار است که 730هزار و  105در بخش کشاورزی کل زمین های قابل کشت قم برابر 

هکتار  531هزار و  17هزار هکتار زراعت شامل  42هزار هکتار باغ و  20کشت کشور می باشد؛ مجموع کشت سبز استان شامل 

هکتار کشت کلزا و بقیه سطح زیر کشت به محصوالت یونجه،  346هکتار کشت گندم آبی، دو هزار و  675کشت جو، پنج هزار و 

 425هزار تن شامل  745میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر .پنبه و صیفی اختصاص یافته است ذرت،

بیشتر بهره برداران بخش .هزار تن محصوالت دامی است 320تن آبزیان و  208هزار تن محصوالت زراعی و باغی، یک هزار و 

 127، قم دارای 1395ه طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می دهند ک

تن است که در قالب  865هزار و  55خانوار است؛ جمعیت ساکن مناطق روستایی این استان بیش از  20روستا با جمعیت باالی 

 .خانوار زندگی می کنند 385هزار و  17

http://www.irna.ir/fa/News/83000384 
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 گندم
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۹ : تاریخ

 هزار میلیارد تومان به گندمگاران  ۷میلیون تن گذشت/ پرداخت  9خرید تضمینی گندم از مرز 

 تا: داشت اظهار گندم تضمینی خرید وضعیت آخرین مورد در فارس، خبرگزاری کشاورزی خبرنگار با وگوگفت در نیافر سیدمؤمن

درصد  60 معادل هزار میلیارد تومان 7 که  هزار تن گندم از سراسر کشور خریداری شده 100میلیون و  9 گذشته روز پایان

  .است شده پرداخت کشاورزان به گندم بهای

حل دولتی و از موی در مورد نحوه تأمین منابع پرداخت پول گندم این گونه توضیح داد که بخشی از منابع داخلی شرکت بازرگانی 

ها و بخش دیگر، استفاده از تسهیالت داری کل کشور و قانون بودجه، سازمان هدفمندسازی یارانهفروش گندم، بخشی از خزانه

بانکی چهار بانک کشاورزی، سپه، توسعه تعاون و ملت تأمین شده است و متأسفانه هنوز بانک ملی در این زمینه به تعهداتش عمل 

رکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران، بیشترین حجم تولید گندم را در استان خوزستان با رقمی بیش از مدی .نکرده است

یک و نیم میلیون تن اعالم کرد و افزود: استان کردستان با حدود یک میلیون تن تولید برای نخستین بار در مقام دوم تولید 

 تاناس سومین گلستان و است داشته افزایش کشور غرب شمال و غرب در هایبارندگ امسال که چرا گرفته، قرار درکشور گندم

های سردسیر از جمله آذربایجان شرقی و غربی، گیر تولید گندم در استاننیافر همچنین به افزایش چشم.تولیدکننده گندم است

 تهداش ادامه تضمینی خرید اول مهرماه کنیم که تابینی میزنجان و همدان اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت برداشت پیش

 .کنیم پرداخت را کارانمهرتمام مطالبات گندم پایان تا امیدواریم و باشد

https://www.farsnews.com/news/13970529000419/%D8%AE%D8% 
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 گندم
 ایرانا

 ارقام بذرهای گندم و جو به طور کامل در داخل تولید می شود

درصد  100معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گفت:  -ایرنا  -کرج 

 .ارقام بذور گندم، جو و کنجد و گیاهان مشابه آن داخلی است

سه شنبه در سومین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی در به گزارش ایرنا، کاظم خاوازی روز 

درصد اقالم بذر کلزا توسط موسسه تحقیقات در  50موسسه تحقیقات، اصالح و تهیه نهال بذر مستقر در کرج، افزود: همچنین 

ولید این ارقام در کشور به گونه ای بوده که با وجود سرمای وی اضافه کرد: ت.کشور تولید و در اختیار کشاورزان قرار داده می شود

شدید در سال گذشته بسیار مورد توجه کشاورزان قرار گرفته و به همین منظو موسسه تحقیقات در حال ارائه اقالم جدید با کنیک 

ترویج کشاورزی با وجود  خاوازی با اشاره به شرایط اقلیمی کشور اظهار داشت: سازمان تحقیقات، آموزش و.های جدید است

رقم  29در این مراسم از .پشتوانه قوی محققان در تالش است تا با تکنیک های جدید و به روز اقالم جدیدی را تولید و عرضه کند

 جدید بذر شامل رقم گندم آبی طالیی، رقم جو آبی مهتاب، رقم کلزا نفیس، رقم لوبیا قرمز دادفر و رقم باقال فیض رونمایی شد

http://www.irna.ir/fa/News/83007995 
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 گوجه فرنگی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۳تاریخ: 

 تومان هزار 2۳کمبودی در بازار گوشت قرمز وجود ندارد/ نرخ هر کیلو دام زنده سبک 

یک مقام مسئول گفت:با وجود آنکه کمبودی در بازار گوشت قرمز وجود ندارد، اما افزایش قیمت این کاال نگرانی هایی ایجاد کرده 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی  منصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده در گفت و گو با خبرنگار.است

وجود ندارد، اظهار کرد: این درحالی است که قیمت این محصول متاثر از تحوالت دیگر  بازار گوشت قرمزبا اشاره به اینکه کمبودی در  ،جوان

 . با نوساناتی در بازار روبروست

مشکلی وجود ندارد، اما افزایش قیمت این کاال در بازار نگرانی  تامین دام زنده و گوشت قرمزبه گفته وی با وجود آنکه در بخش 

 .هایی متعددی در برداشته است

 ببر گرانی گوشت تاثیر گذار است، بیان کرد: وزیر صنعت و معدن به سب قاچاق دام زندهپوریان در پاسخ به این سوال که آیا 

 از هایی دام تنها که چرا  عدم کنترل الزم بر بازار،قاچاق دام زنده را ممنوع اعالم کرد . این امر فشار مضاعفی بر دامداران وارد آورد

 .شد که برای آن متقاضی در داخل کشور وجود نداشت می خارج کشور

 دارد؟ زنده دام واردات به نیاز چقدر کشور بیشتر بخوانید:

به اینکه عرضه گوشت طبق روال عادی در حال انجام است، افزود: با توجه به آنکه مقدار زیادی دام با وزن این مقام مسئول با اشاره 

باال روی دست پرواربندها باقی مانده است، انتظار می رود که مسئوالن ذی ربط مجددا مجوز صادرات دام زنده را به صادرکنندگان 

 .تحت نظارت و کنترل بدهند

تا  22هزار تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی است که با نرخ های  18را  دامداری درب سبک  م زندهنرخ هر کیلو داوی 

 .هزار تومان در میادین توسط چوبداران عرضه می شود 23

هزار  45هزار و الشه بزرگ  49تا  48درب عمده فروشی را  نرخ هر کیلو الشه سبک  رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده،

 .اعالم کرد تومان

https://www.yjc.ir/fa/news/6630521/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88% 
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 گوشت قرمز
  خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۴تاریخ: 

 هزار تومان ۵۸را متشنج کرد/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی  امتناع دامداران از عرضه دام، بازار گوشت

یک مقام مسئول گفت: نزدیک شدن به اعیاد پیش رو و امتناع دامداران از عرضه دام به بازار موجب شده تا قیمت گوشت 

 .دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گیرد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار

در روزهای اخیر و کاهش قدرت خرید  گرانی گوشت درباره آخرین وضعیت بازار گوشت اظهار کرد: با توجه به ،خبرنگاران جوان

 .رکود سنگینی بر بازار گوشت حاکم است خانوار،

 خود دام قربان عید در دارند قصد آنها که چرا ندارند  تعجیلی در عرضه دام به بازار دامدارانوی افزود: با توجه به اعیاد پیش رو، 

تغییر و تحوالتی  در هفته های اخیر دستخوش  گوشت قیمت تا  شده موجب امر همین که رسانند فروش به باالتری های نرخ با را

 .در بازار قرار گیرد

چندان چشمگیر نیست، بیان کرد: اگرچه واردات گوشت در حال انجام است، اما  واردات گوشتملکی با اشاره به اینکه میزان 

رای ارک بمیزان آن به حدی نیست که بتواند نیاز بازار را پوشش دهد که از این رو ستاد تنظیم بازار برای تعادل قیمت در حال تد

 .افزایش میزان واردات است

 وتئینی /روند نزولی قیمت مرغ و تخم مرغپر محصوالت بازار یتمدیر برای دولت تدابیر بیشتر بخوانید:

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا در عید  25تا  24در میادین را  نرخ هر کیلو دام زنده این مقام مسئول

 .قربان، جهش مجدد قیمت دور از انتظار نیست

 سطح های فروشی خرده در تومان  هزار 66تا  65 ران و سردست و  هزار 58 را  وی نرخ هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه

از کشور ممنوع است و مجوزی برای  صادرات دام زندهرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: علی رغم آنکه .کرد اعالم شهر

 .یری برای قاچاقچیان افزایش یافته استآن صادر نمی شود،اما انگیزه قاچاق دام زنده ناشی از افزایش قیمت دالر به طور چشمگ

وی تصریح کرد: با توجه به آنکه با کاهش عرضه دام ناشی از قاچاق و امتناع دامداران از فروش ، بازار از تعادل خارج می شود به 

 .همین دلیل انتظار می رود که تمامی دستگاه های مسئول مانع قاچاق دام از کشور شوند

https://www.yjc.ir/fa/news/6631588/%D8%A7%D9%85%D8% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۶تاریخ: 

 هزار تومان جای سوال دارد 60مافیای واردات، چوب الی چرخ تولید می کنند/فروش گوشت گوساله با نرخ 

مقام مسئول گفت: مافیای واردات با مطرح کردن قاچاق دام زنده در نظر دارند که از این آشفتگی بازار بیشترین سود را عاید  یک

 .خود کنند و چوب الی چرخ تولید بگذارند

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار

هزار تومان است که پس  15 نرخ هر کیلو دام زنده،با انتقاد از نرخ باالی گوشت در قصابی ها اظهار کرد: هم اکنون متوسط جوان

هزار تومان به مشتری عرضه  43تا  42استخوان،هزینه های حمل و سود مغازه دار نباید بیش از درصد  10از کشتار با احتساب 

 .هزار تومان به فروش می رسد 60شود در حالیکه نمی دانم با چه علت به نرخ های بیش از 

به نظر می رسد به دلیل  ، تعداد زیادی دام روی دست دامداران مانده است وممنوعیت صادرات دام زندهوی افزود: با توجه به 

 .فاصله میان تولید تا مصرف به این نرخ فروخته می شود

تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی است که هم اکنون  400هزار و  17را  قیمت تمام شده هر کیلو گوساله نرمقدسی 

 .تومان ضرر آن را در بازار عرضه می کنند 400هزار و  2دامداران با 

هزار تومان  ۵۸هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی در بازار/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی به  6بیشتر بخوانید:افزایش 

 رسید

ندارد،بیان کرد: با توجه به نبود  قاچاق دام زنده رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه گرانی گوشت هیچ ارتباطی به

آنها می   ح کردن قاچاق دام زنده چوب الی چرخ تولید می کنند چرا کهواردات با مطر مافیای گوشت، بازار بر   کنترل های الزم

به گفته وی .بگیرند تومانی 200 و هزار 4 ارز گوشت واردات برای و کنند خود عاید را سود بیشترین  خواهند از این آشفتگی بازار

 وجود دارد، دلیل اصلی گرانی واردات گوشتگرانی گوشت هیچ ارتباطی به تولیدکننده ندارد و تنها عوامل توزیع و رانتی که در 

 .های اخیر است

 افزایش چشمگیر قیمت یونجه و جو در روزهای اخیر

در روزهای اخیر قیمت جو و یونجه ناشی از بیان کرد:  نهاده های دامیمقدسی در بخش دیگر سخنان خود درباه آخرین وضعیت 

 در ربط ذی مسئوالن که است درحالی این و  سودجویی دالالن و واسطه گران با نوسانات چشمگیری در بازار روبرو شده است

 اریک دسترسی، عدم و مکان نبود دلیل به دالالن به و روند می تولیدکنندگان سراغ به بازار در گوشت و ها نهاده گرانی صورت

ن عاید دامداران نمی شود؛بنابرای گرانی گوشترئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه سودی از .ندارند

 .گرانی های کاذب موجود در بازار اجهاف در حق تولیدکننده و مصرف کننده است

https://www.yjc.ir/fa/news/6628031/%D9%85%D8%A7%D9%81%DB% 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۷تاریخ: 

 ۸۵00مشکلی در تامین گوشت مرغ نداریم/نرخ منطقی هر کیلو مرغ 

 .هرارتن گوشت مرغ در کشور،مشکلی در تامین نیاز کشور وجود ندارد 200میلیون و  2ذوالفقاری گفت:با توجه به ظرفیت تولید 

ان جهاد کریم ذوالفقاری رئیس سازم،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 14کشاورزی استان تهران در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد،درباره آخرین وضعیت تولید گوشت مرغ و قرمز، اظهار کرد: 

درصد در  7میزان معادل تن واحد صنعتی و نیمه صنعتی در بخش استان تهران داریم که کمتر از هزار واحد از این 900هزار و 

کرد و افزود: تالش بر آن تن اعالم 200هزار و  31تهران را  وی تولید گوشت قرمز در استان.سر می برد تعطیلی و نیمه تعطیلی به

 .است تا ظرفیت جدیدی در کشور ایجاد نشود و تنها از طرفیت ایجاد شده در واحدهای فعال و نیمه فعال استفاده کنیم

هزارتن گوشت مرغ در  60استان تهران داریم،گفت: هم اکنون حدود  ذوالفقاری با بیان اینکه واحدهای مرغداری بسیار موفقی در

 .درصد کل تخم مرغ کشور در استان تهران تولید می شود 17تهران تولید می شود ضمن آنکه استان

میلیون تن  2 کشور ساالنه نیاز: است،افزود  هزارتن 200میلیون و  2این مقام مسئول با اشاره به اینکه ظرفیت تولید مرغ در کشور 

 .است و با این وجود به لحاظ میزان تولید گوشت مرغ مشکلی نداریم

وی درباره آخرین وضعیت نهاده های دامی گفت: بخش عمده نهاده های مورد نیاز از جمله ذرت و سویای واحدهای مرغداری به 

 .دلیل آب بر بودن از طریق واردات تامین می شود

 مورد تایید نیست تومانی مرغ ۵00هزار و  11نرخ  

در بازار بیان کرد: با توجه به آنکه در فصول مختلف  گرانی قیمت مرغ دالیل درباره رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

نیاز متفاوت است ؛بنابراین به واسطه افزایش تقاضا،دمای باالی هوا و محدودیت در حمل و نقل، قیمت گوشت مرغ در برخی نقاط 

 .تومان رسیده است که این رقم باالیی است و مورد تایید ما نیست 500زار و ه 11به نرخ 

تن مرغ گرم از طریق میدان بهمن و میادین میوه و تره بار  150تا  100تن مرغ منجمد و  400تا  300به گفته وی با عرضه روزانه 

 .درصدد مدیریت بازار هستیم

 .تومان اعالم کرد 8175و مرغ گرم  6750ذوالفقاری نرخ هر کیلو مرغ منجمد را 

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به جوجه ریزی مناسب واحدها، پیش 

 .بینی می شود که قیمت مرغ از دو هفته آینده کاهش یابد

درصدی قیمت ارز  30م کرد و گفت: با توجه به افزایش تومان اعال 500هزار و  8تا  8وی نرخ واقعی هر کیلو گوشت مرغ را 

اختصاص یافته به واردات نهاده های دامی ،افزایش قیمت مرغ طبیعی است و نباید انتطار داشت که مرغداران به نرخ سال گذشته 

ری آنفلوانزای حاد پرندگان ذوالفقاری درباره آخرین اقدامات انجام شده برای کنترل بیما.مرغ تولیدی خود را در بازار عرضه کنند

گفت: با وجود آنکه تا سال گذشته یکی از کشورهای صادرکننده تخم مرغ بودیم،اما همانند تمام قاره های دنیا به دلیل بیماری 

 .آنفلوانزای حاد پرندگان در واحدهای مرغ تخم گذار و پولت ،تولید تخم مرغ در کشور دچار آسیب شد

درصد کل تخم مرغ در استان تهران تولید می شود، افزود: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته نیمی از  17وی با اشاره به اینکه 

 واحدهای از تهران استان کشاورزی جهاد سازمان اصلی عضو 5  اکنون هم  به گفته ذوالفقاری.واحد ها به چرخه تولید بازگشتند

مجوز جوجه  نکند، رفع را قرمز خط موضوعات مرغدار که زمانی تا و ندکن می بازدید بهداشتی مسائل تمامی رعایت جهت مرغداری
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این مقام مسئول ادامه داد: بسیاری از واحدهای مرغداری ظرفیت محدودی داشتند که با دریافت تسهیالت .ریزی صادر نخواهد شد

 .چرخه تولید بازگردندتوانستند ظرفیت خود را افزایش دهند و همواره انتظار می رود مابقی واحدها مجددا به 

 قیمت دام زنده در عید قربان تابع عرضه و تقاضاست 

وی درباره آخرین وضعیت عرضه دام زنده در عید قربان بیان کرد: جلسات متعددی در ستاد تنظیم بازار استان با مجموع 

نقطه در استان تهران  60ر شد در دامپزشکی و نظام دامپزشکی و همکاران مدیریت دام سازمان برگزار شد که بدین منظور قرا

به گفته ذوالفقاری در میدان های اصلی عرضه دام در روز عید قربان .میدان های اصلی عرضه دام برای روز عید قربان آماده شوند

و تقاضا این مقام مسئول قیمت دام زنده را تابع عرضه .هزار راس دام زنده و مقداری الشه گرم وارداتی عرضه خواهد شد 60تا  50

 .هزار تومان در این مراکز توزیع می شود 33البته الشه گرم با نرخ مصوب  :اعالم کرد و گفت

 هزار میلیارد تومان است 11ارزش تولید محصوالت زارعی و باغی استان بیش از 

 300ذوالفقاری درباره آخرین وضعیت تولید محصوالت زراعی، باغی و دامی در استان تهران اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و 

درصد اراضی کل  13.6هزار هکتار اراضی دارای آب است که در آن کشاورزی که حدود  178هزار هکتار از اراضی استان تهران 

دهد که این رقم چندان درصد کل اراضی کشور را تشکیل می 1.16ست که این رقم تنها استان جزو اراضی کشاورزی زیر کشت ا

هزار تن  700میلیون و  5به گفته وی با وجود آن که اراضی زیر کشت استان رقم چندانی نیست اما از این میزان .چشمگیر نیست

دهد وضعیت کشاورزی استان مطلوب می است که نشانبرابر سهم ما  4کنیم که این رقم محصوالت زراعی، دامی و باغی تولید می

: گفت  هزار میلیارد تومان اعالم کرد و 11این مقام مسئول ارزش کل تولیدات محصوالت کشاورزی استان تهران را بیش از .است

 .رودمی شمار به تهران استان هایبخش زیر تمامی در هاگذاریسرمایه سودآورترین از یکی کشاورزی بخش

مرغ، سبزی و سیفی، گل، قارچ، گیالس و ظرفیت فرآوری مواد لبنی رتبه محصول تخم 6ذوالفقاری ادامه داد: استان تهران در 

 در سوم رتبه درختی سیب و روزه یک جوجه همچنین و دوم رتبه ایعلوفه  ذرت و زینتی ماهیان خام،  نخست در تولید شیر

میلیون تن اعالم  4.5د محصوالت زراعی، باغی، سبزی و سیفی استان تهران را حدود وی مجموع تولی.هستیم دارا را کشور سطح

تن انواع  200هزار و  6میلیون تن محصوالت دامی و حدود  1.2هزار تن از این میزان در محیط گلخانه و حدود  575کرد و گفت: 

 .گذاری میزان تولیدات افزایش یابدبهبود سرمایه رود در سال زراعی آینده باشود که انتظار میآبزیان در استان تولید می

، 96ها را در سال این مقام مسئول در ادامه افزود: جهاد کشاورزی استان تهران در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی اکثر شاخص

برابر بیش  2.5د تا ها رتبه خوبی را کسب کرده است به طوری که در برخی موارانجام داده است و خوشبختانه در اکثر شاخص 97

 .از حد برنامه تولید داشته است

 استان تهران رتبه نخست در صنایع تبدیلی در کشور را دارا است 

 50 حدود تولیدات تن میلیون 5.7 مجموع از: گفت تهران استان در تکمیلی و تبدیل صنایع وضعیت آخرین  ذوالفقاری درباره

رود در آینده صد درصد شود که این رقم خوبی است که انتظار میتن فرآوری میمیلیون  2.6 معادل تهران استان در درصد

های تکمیلی رتبه اول در کشور را رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه در بخش واحد.محصوالت را فرآوری کنیم

 .ر حال ساخت استدارا هستیم بیان کرد: همچنین در بحث سردخانه حدود صد هزار تن ظرفیت جدید د

 های نوین آبیاری وجود نداردمحدودیتی در تأمین اعتبارات به تجهیز سیستم 

ها آب کمتری در بخش وی درباره آخرین وضعیت آبیاری تحت فشار در مزارع گفت: در استان تهران بر خالف سایر استان

درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی و  45تا  44ها گیرد به طوری که بر اساس آخرین برآوردکشاورزی مورد استفاده قرار می
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شود و کیلوگرم آب مصرف می 2به گفته ذوالفقاری در کشور به ازای هر متر مکعب تولید حدود .شودمابقی بخش شرب استفاده می

های تحت فشار این کیلوگرم است و همواره در حال تالشیم که با توسعه آبیاری 1.5این در حالی است که این رقم در استان تهران 

 .رقم را افزایش دهیم

هکتار به  184هزار و  56هزار هکتار کل اراضی کشاورزی دایر استان تهران حدود  187ای مقام مسئول ادامه داد: از مجموع 

مراجعه به  با کشاورزان و شودمی افزوده رقم این به هکتار هزار 6 تا 5 ساالنه که آن ضمن شدند مجهز آبیاری  های نوینسیستم

های نوین آبیاری میلیون تومان وام بالعوض برای تجهیز اراضی خود به سیستم 10توانیم به ازای هر هکتار ها میادارات استان

وی با اشاره به اینکه محدودیتی در تأمین اعتبارات وجود ندارد افزود: در صورت تقاضای کشاورزان این امکان وجود .دریافت کنند

های نوین مجهز شود و تنها کشاورزان باید مجوز تخصیص آب از وزارت نیرو و هزار هکتار اراضی به سیستم 15نه تا دارد که ساال

 .اسناد مالکیت اراضی را داشته باشد

 های کشور را داراستاستان تهران رتبه نخست در سطح گلخانه 

ها اقدامات خوبی توسط بخش استان تهران در خصوص گلخانهها در استان تهران گفت: در ذوالفقاری درباره آخرین وضعیت گلخانه

برابر نسبت به فضای آزاد است که با وجود  10ها حداقل دولتی و خصوصی انجام شده است چرا که میزان کارایی آب در گلخانه

 از کشور نجات  کاهش میزان بارندگی و قرار گرفتن کشور به ویژه استان تهران روی کمربندی خشک و نیمه خشک تنها راه

 .است گلخانه محیط در کشاورزی خشکسالی

های هزار و صد هکتار به گلخانه 2از این رقم حدود  :هکتار گلخانه در استان تهران خبر داد و گفت 200هزار و  3وی از اجرای 

هزار تن  575و سیفی  های سبزیهای گل شاخه بریده اختصاص دارد که از گلخانهسبزی و سیفی و هزار و صد هکتار گلخانه

ماه اخیر در استان  5هکتار گلخانه طی  81این مقام مسئول از احداث .شودمیلیون گل شاخه بریده تولید می 926محصول و 

 است  هکتار در استان تهران 200هزار و  3هکتار است که  300هزار و  12های کشور تهران خبر داد و گفت: مجموع کل گلخانه

داران بهترین به گفته وی توسط یکی از گلخانه.ها به استان تهران اختصاص داردرتبه نخست کشور در سطح گلخانهد وجو این با که

این مقام مسئول با اشاره به اینکه محدودیتی در اعطای تسهیالت به .شودانواع گل شاخه بریدن در بازار مرکزی گل لندن عرضه می

 .گیردها قرار میدرصد جهت حمایت از کشاورزان در اختیار آن 6ین تسهیالت با نرخ های جدید نداریم افزود: ااحداث گلخانه

درصد تسهیالت اشتغال روستایی مربوط به بخش کشاورزی است  87وی درباره آخرین وضعیت سامانه کارا گفت: در استان تهران 

درصد به متقاضیان پرداخت و مابقی نیز به  6با نرخ  میلیارد تومان 32میلیارد تومان تسهیالت پرداختی  240که تاکنون از مجموع 

های مختلف از جمله کشتارگاه، گلخانه، دامداری، صنایع به گفته ذوالفقاری این تسهیالت در قالب طرح.اندها معرفی شدهبانک

 ال مستقیم ایجاد کردهنفر اشتغ 700شود و تاکنون هزار و تبدیلی و تکمیلی، قارچ، شیالت به ویژه ماهیان زینتی پرداخت می

 .است

 پروژه در هفته دولت در استان تهران 6۳افتتاح  

 400میلیارد و  95های افتتاحی در هفته دولت اظهار کرد: در هفته دولت رئیس جهاد کشاورزی استان تهران درباره آخرین پروژه

میلیارد  57پروژه   63افتتاح خواهد شد که در این نفر  541نفر و غیر مستقیم هزار و  510میلیون تن پروژه با اشتغال مستقیم 

 .ها هزینه کرده استمیلیارد تومان دولت برای زیر ساخت 12.8میلیارد تومان تسهیالت و  26تومان آورده افراد، 

 .برداری خواهد رسیدمیلیون تومان در این ایام به بهره 748پروژه با سرمایه  11به گفته وی در بحث امور عشایر 

 ماهه امسال ۵مورد قلع و قمع تغییر کاربری غیر مجاز در  500 
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فت: رو هستیم گذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در بحث امور اراضی در استان تهران با تنگناهایی روبه

ید خارج کنند و از آنجا که زمین و خاک برخی افراد در اطراف شهرها با تغییر کاربری اراضی در صدد هستند تا آن را از چرخه تول

داران آن هستیم بنابراین برای حفظ آن از هیچگونه تالشی دریغ نخواهد رود که ما امانتهای اصلی کشور به شمار میجزو سرمایه

 .شد چرا که پس از تبدیل زمین به ویال دیگر قابلیت بازگشت آن میسر نخواهد شد

مورد قلع و قمع و تخریب اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز را  500قانون  2بر اساس تبصره  ماهه امسال 5وی ادامه داد: در 

 900مورد شناسایی یا تغییر کاربری صورت گرفت که حدود هزار و  958هزار  3به گفته این مقام مسئول سال گذشته .داشتیم

 .سیدگی استمورد از آن قلع و قمع شد و مابقی در دادگاه در حال صدور حکم در حال ر

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: افرادی که در جامعه شهری زندگی می کنند اوقات تعطیالت خود را دوست دارند از 

این قفس بیرون بزنند که بدین منظور شورای عالی معماری شهرسازی سازمان میراث فرهنگی را مکلف کرده تا با ایجاد فضاهایی 

 .روداسخ دهندکه ای امر اقدامی مثبت در جهت خرد شدن اراضی و تغییر کاربری اراضی به شمار میبه این نیاز مردم پ

 کشت چوب با آبهای نامتعارف در دستور کار قرار گرفت 

های وی از ممنوعیت کشت برنج در استان تهران خبر داد و گفت: اگر چه میزان محدودی برنج در مناطقی از جنوب تهران با آب

شد در نهایت با همکاری دستگاه محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت بهداشت و سازمان جهاد کشاورزی استان عارف آبیاری میغیر مت

 .های نامتعارف ممنوع اعالم شدهر نوع کشت محصوالت پر خطر با آب

ا رفت که هم اکنون ببه شمار میهای تولیدی کشور ذوالفقاری ادامه داد: یک زمانی برنج جنوب استان تهران یکی از بهترین برنج

های روغنی همچون ایم و هم اکنون کشت دانهبر بودن خارج کردهدستگاه کشت برنج از الگوی کشت به دلیل آب 4همکاری این 

 .ایمکلزا و آفتابگردان که نیاز کمتری به آب دارند جایگزین کرده

 .شودآب آلوده در استان تهران انجام نمی به گفته وی در شرایط کنونی هیچ گونه کشت سبزی و سیفی با

های شمال و به صرفه نبودن رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه افزود: با توجه به ممنوعیت برداشت چوب از جنگل

 .ایمههای نامتعارف در جنوب تهران انجام دادواردات با اتحادیه درودگران توافقاتی مبنی بر کشت چوب درختان صنوبر با اب

های غیر مجاز نداریم تصریح کرد: بر اساس آمارها تعداد آماری از تعداد چاه وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه

 .ها رقم چندانی نیستهای غیر مجاز در استان تهران نسبت به سایر استانچاه

https://www.yjc.ir/fa/news/6636056/%D9%85%D8%B4%DA 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۶تاریخ: 

 تهران گزارش نشده استمرکز مجاز کشتار دام در آستانه عید قربان/بیماری تب کریمه کنگو در  60راه اندازی 

 .مرکز کشتار مجاز دام در سطح استان تهران برای عید قربان و روز عرفه خبر داد 60یک مقام مسئول از راه اندازی 

گروه اقتصادی باشگاه  تجارت و کشاورزیصنعت،  اصغر برائی نژاد رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

اظهار کرد: با توجه به تشدید نظارت بهداشتی در زنجیره کشتارگاه،  تب کریمه کنگو درباره آخرین وضعیت ،خبرنگاران جوان

ساعت قبل از عرضه ،موردی از بیماری تب کریمه  24تجهیز کشتارگاه به سیستم پیش سرد و رعایت شرایط پیش سرد به مدت 

 .کنگو از سوی وزارت بهداشت تاکنون در استان تهران گزارش نشده است

ز ا خرید گوشت و جگر به گفته وی با وجود احتمال طغیان کنه ها در فصل گرما کماکان توصیه های بهداشتی مبنی بر امتناع از

 .هیز از مصرف خام و نیمه پخته جگر ادامه دارددست فروشان و واحدهای فاقد مجوز و پر

با همکاری شهرداری تهران به افراد توصیه می شود که  مرکز قربانگاه دام زندهبرائی نژاد ادامه داد:با توجه به راه اندازی سه 

 .نذورات خود را تحت نظارت بهداشتی دامپزشکان انجام دهند تا مخاطره به حداقل برسد

 /هشدارهای دامپزشکی را جدی بگیریدبیشتر بخوانید: موردی از بیماری تب کریمه کنگو در تهران نداشتیم

کشتارگاه دام در  12این مقام مسئول در توصیه ای به افراد گفت: با توجه به راه اندازی سه مرکز عمده تحت پوشش شهرداری و 

 .سطح استان به افراد توصیه می شود که از کشتار دام در منازل خود به ویژه در فصل گرما اجتناب کنند

در سطح استان برای عید قربان خبر داد و  دام کشتار مجاز مرکز 60  راه اندازیاستان تهران در پایان از  مدیرکل دامپزشکی

گفت: با توجه به آنکه دامپزشکان در روز عرفه و عید قربان در این مراکز بر نظارت بهداشتی و شرعی کشتار دام نظارت 

 .خود به این مراکز مراجعه کنند دارند؛بنابراین به افراد توصیه می شود که جهت نذورات

https://www.yjc.ir/fa/news/6630438/%D8%B1%D8%A7%D9%8 
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 گوشت قرمز
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۲۹دوشنبه , 

 شود/مردم برای خرید دام صف نکشندگوشت در عید قربان گران نمی 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت این نوع گوشت در ایام عید قربان گران نخواهد شد،گفت: مردم در روز عید 

 .قربان برای خرید دام زنده صف نکشند تا دام بهتری را با قیمت مناسب تر بخرند

گوشت گوسفندی در آستانه عید قربان گفت: خوشبختانه با تدابیر انجام شده از سوی  علی اصغر ملکی درباره آخرین وضعیت بازار

دولت، قیمت نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته ضمن اینکه درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه داران 

   .مان عرضه می کنندهزارتو 59تا  58درصد سود آن را به قیمت  10هزارتومان است که با  51حدود 

وی با بیان اینکه برخورد خوبی با قاچاق دام از کشور صورت گرفته است، افزود: علیرغم نزدیک شدن به عید قربان ، این امر نتوانسته 

 .هد کردابر قیمت گوشت در بازار تاثیرگذار باشد اما هم اکنون عرضه دام به اندازه کافی است و نیاز کشور در عید قربان را تامین خو

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه بازار گوشت در آرامش به سر می برد و نوسانی را شاهد نیستیم، افزود: عالوه بر 

اینکه عرضه دام زیاد شده، انتهای ماه است و مردم قدرت خرید زیادی ندارند همچنین تعداد سفرها افزایش یافته و همه این موارد 

   .ازار شده استباعث رکود ب

ملکی درباره وضعیت قیمت گوشت گوسفندی در روزهای آینده گفت: قیمت گوشت گوسفندی افزایش نخواهد یافت اما قیمت دام 

   .زنده احتمال دارد به صورت موقتی نوساناتی داشته باشد

و بهتر است مقابل مراکز عرضه صف نکشند وی توصیه کرد: مردم برای خرید دام زنده در روز عید قربان نباید شتاب زده عمل کنند 

   .و ازدحام نکنند تا بتوانند دام بهتری را با قیمت مناسب تر خریداری کنند

http://iranecona.com/86352/%DA%AF%D9%88%D8%B4 
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 گوشت مرغ
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۷ : تاریخ

 تن مرغ منجمد و گرم در پایتخت برای تعدیل قیمت مرغ  ۷00توزیع روزانه 

بخشی و تنظیم قیمت مرغ وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد اقدامات این شرکت برای تعادلرضا سالمی در گفت

اشت: برای تنظیم بازار و تعادل قیمت مرغ روزانه در سطح بازار که طی یک یا دو هفته اخیر روند افزایشی داشته است اظهار د

کننده از طریق تومان برای مصرف 6750تومان درب سردخانه و  6320تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم  600تا  500

 در تومان 8175 کیلوگرم هر قیمت به گرم مرغ همچنین  کنیم.بار عرضه میای و سازمان میادین و میوه و ترههای زنجیرهفروشگاه

 .شودمی عرضه بهمن میدان و بارتره و میوه میادین سازمان هایغرفه

تر توانند با هماهنگی اتحادیه مرغ و دریافت حواله برای خرید مرغ با قیمت پایینداران سطح شهر میوی این را هم گفت که مغازه

 .به شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران مراجعه نمایند

هزار تومان از  28تا  26ل پشتیبانی امور دام استان تهران همچنین از توزیع گوشت منجمد گوساله به قیمت هر کیلوگرم مدیرک

هزار  28هزار تومان و گرد ران  27هزار تومان، سردست  26گوشت گردن کیلویی  :ای خبر داد و گفتهای زنجیرهطریق فروشگاه

 .شودگرم عرضه میهای یک تا سه کیلوبندیتومان در بسته

هزار تومان  11تا  500هزار و  10به گزارش خبرنگار فارس، هم اکنون هر کیلوگرم مرغ گرم تازه در سطح پایتخت به رقمی بین 

شود از طرف دیگر قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ها در خرداد ماه عنوان میریزی کمتر مرغداریرسیده است که علت آن جوجه

بخشی قیمت در هزار تومان رسیده است که شرکت پشتیبانی امور دام برای تعادل 70ر تومان و گوشت گوسفندی به هزا 58تازه به 

 .بازار اقدام به توزیع مرغ و گوشت کرده است

https://www.farsnews.com/news/13970527000766/%D8%AA%D9% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۸تاریخ: 

 تومانی به بازار تا پایان هفته ۸100تا  6۷00توزیع مرغ 

 .سالمی گفت: با آغاز توزیع گوشت مرغ با قیمت تنظیم بازار، بازار گوشت مرغ تا پایان هفته متعادل می شود

عرضه گوشت ،رضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام تهران با اشاره به اینکه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

در سالن های پرورش مختل شده است، افزود: این عوامل سبب شد قیمت  قطع برق به علت افزایش دما و خسارات ناشی از مرغ

 .گوشت مرغ در بازار افزایش یابد

 100تومان و  6750تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلو  500تا  300بازار روزانه  مدیریت و شهروندان نیاز تأمین منظور به وی گفت:

مان در میدان مرکزی بهمن، میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره تو 8175تن گوشت گرم مرغ با قیمت هر کیلو  150تا 

 .ای و تعاونی ها توزیع و عرضه می شود

تومان و هر کیلو گوشت گرم  6320مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران افزود: این شرکت هر کیلو مرغ منجمد را در سردخانه 

 .کنندگان قرار می دهدتومان دراختیار توزیع  7600را هر کیلو 

 تههف پایان تا محصول این بازار مصوب قیمت با مرغ گوشت توزیع و برق قطع مشکالت رفع و ریزی جوجه افزایش با سالمی گفت:

 .نیست تأیید مورد آن از بیشتر و است تومان 9250 مرغ گوشت کیلوگرم هر کارشناسی قیمت وی افزود:.می شود متعادل

امور دام استان تهران درباره اقدامات تنظیم بازار تخم مرغ گفت: در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های مدیرکل پشتیبانی 

 .تومان توزیع می شود 600هزار و  12زنجیره ای شهروند تخم مرغ با قیمت شانه ای 

 .سالمی افزود: تخم مرغی که در میادین توزیع می شود تولید داخل است و وارداتی نیست

https://www.yjc.ir/fa/news/6637455/%D8%AA%D9%88% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۹تاریخ: 

 تومان 100هزار و  11تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ  600کاهش 

 .ها خبر دادتومانی نرخ مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 600منبع آگاه از کاهش یک 

تومانی  600از کاهش  ،خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگاریک منبع آگاه در گفت

، مرغ آماده 500هزار و  7امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  :ها خبر داد و گفتنرخ مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی

 .است تومان 100هزار و  11و خرده فروشی  250هزار و  10، توزیع درب واحد های صنفی 100هزار و  10در کشتارگاه   به طبخ

تومان اعالم کرد و  100هزار و  11و ران مرغ بدون کمر را برابر با قیمت مرغ  100هزار و  10وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

این منبع آگاه .هزار تومان است 22هزار و فیله مرغ  21هزار، سینه بدون کتف  20افزود: همچنین قیمت هر کیلو سینه با کتف 

در بازار دانست و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه  کاهش قیمت مرغروز گذشته را دلیل اصلی افزایش مناسب عرضه از 

 .پیش بینی می شود که قیمت مرغ مجددا برای فردا در بازار کاهش یابد

 ۸۵00 مرغ کیلو هر منطقی نرخ/نداریم مرغ گوشت تامین در مشکلی بیشتر بخوانید:

به دلیل ازیاد تقاضا احتمال افزایش مجدد قیمت وجود دارد، بیان کرد: اگر  عید قربان روز در آیا  وی در پاسخ به این سوال که

این منبع آگاه در پایان .داشتعرضه به روال روز گذشته در بازار ادامه یابد، ازدیاد تقاضا نیز تاثیری در افزایش قیمت نخواهد 

 .کرد اعالم  بازار در مرغ نرخ کاهش بر موثر دالیل از  افزایش جوجه ریزی و عرضه مرغ منجمد توسط پشتیبانی امور دام را یکی

https://www.yjc.ir/fa/news/6638846/%DA%A9%D8%A7%D9%87 
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 گوشت مرغ
 ایرانا

 قیمت مرغ کاهش می یابد

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: با توجه به جوجه ریزی های انجام شده و عرضه  -ایرنا -تهران

 .هفته آینده قیمت گوشت مرغ سیر نزولی پیدا می کند 2مناسب ، تا 

کریم ذوالفقاری روز شنبه در نشستی باخبرنگاران اظهار داشت: در تابستان با توجه به افزایش دما و به گزارش خبرنگار ایرنا، 

 .تومان عرضه شده است 500هزار و  11همچنین افزایش قیمت ارز، مرغ هر کیلو گرم 

هزار  4ال با توجه به قیمت ارز تومان رسیده بود و امس 500هزار و  8هزار تومانی قیمت مرغ به  3وی بیان کرد: سال گذشته با ارز 

 .تومانی قیمت مرغ دچار افزایش شد 200و 

هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود که  200میلیون و  2رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: ساالنه 

نهاده های دامی و افزایش جوجه ریزی  درصد بیشتر از نیازهای جامعه را تولید می کنیم که در زمان حاضر با تامین 20حدود 

 .هفته آینده قمیت مرغ در بازار روند نزولی پیدا کند 2مناسب تالش می کنیم تا 

و هر کیلو مرغ گرم  750هزار و  6مرکز میادین میوه و تره بار هرکیلو مرغ منجمد  32وی تاکید کرد: در زمان حاضر قیمت مرغ در 

 .ال عرضه استتومان در ح 175هزار و  8هرکیلو 

تن مرغ گرم با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام  150تا  100تن مرغ منجمد و  400تا  300ذوالفقاری خاطرنشان کرد: روزانه 

 .در تهران عرضه می شود که با این عرضه تالش می کنیم قیمت مرغ در پایتخت روند نزولی پیدا کند

واحد صنعتی و خدماتی بخش کشاورزی در استان تهران وجود دارد که کمتر از  900هزار و  14وی تصریح کرد: در شرایط کنونی 

 .یک هزار واحد آن نیمه تعطیل و تعطیل است

 میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی تولید می کند 5استان تهران بیش از  **

ار هکتار اراضی کشاورزی معادل هز 187رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه با بیان اینکه استان تهران 

درصد محصوالت  5.2هزار تن معادل  700میلیون و  5درصد کل اراضی کشاورزی کشور را دارد افزود: این استان ساالنه 1.16

 .درصد از محصوالت کشاورزی در داخل استان فرآوری می شود 50کشاورزی کشور را تولید می کند که حدود 

ران به لحاظ فرآوری محصوالت کشاورزی نسبت به سایر استان های کشور در جایگاه اول قرار دارد وی با بیان اینکه استان ته

درصد آب این استان در بخش  45آمارها نشان می دهد که حال کشاورزی استان تهران خوب است و با توجه به اینکه  :گفت

 .عیت کشاورزی در استان تهران خوب استکشاورزی مصرف می شود این میزان محصوالت کشاورزی نشان می دهد که وض

محصول تخم مرغ، سبزی و صیفی گلخانه ای، گل های شاخه بریده، قارچ خوراکی و گیالس  6به گفته ذوالفقاری، استان تهران در 

یگاه در جایگاه اول کشور قرار دارد و همچنین در بخش تولید محصوالتی همچون شیرخام، ماهیان زینتی و ذرت علوفه ای در جا

 .دوم کشوری است

 .هزار میلیارد تومان اعالم کرد 11وی ارزش ریالی کل محصوالت کشاورزی تولید شده در استان تهران را 

 هزار تن به ظرفیت سردخانه ای افزوده می شود 100 **

ر سردخانه های استان هزار تن محصوالت کشاورزی د 350رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه در زمان کنونی
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 .هزار تن به ظرفیت سردخانه های استان اضافه کنیم 100ذخیره می شود، افزود: امسال تالش می کنیم 

تا  65وی خاطرنشان کرد: آب مصرفی بخش کشاورزی در استان تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در سایر استان ها 

درصد آب مصرفی به بخش کشاورزی  45شاورزی است اما در استان تهران حدود درصد آب مصرفی مربوط به بخش ک 100

 .کیلوگرم محصول تولید می شود 2اختصاص دارد اما در استان به ازای هر متر مکعب آب حدود 

ا به هزار هکتار از اراضی کشاورزی ر 56هزار هکتار اراضی کشاورزی بیش از  187ذوالفقاری تصریح کرد: به همین منظور از 

 .هزار هکتار از اراضی به سیستم نوین آبیاری مجهز می شود 6تا  5سیستم های نوین آبیاری مجهز کردیم و ساالنه 

 در جنوب پایتخت برنج کشت نمی شود  **

 وی در ادامه با بیان اینکه استان تهران یکی از استان های کم آب و خشک کشور محسوب می شود افزود: در این شرایط ناچاریم

 پستهکشت محصوالت آب بر نظیر 

را ممنوع کنیم و در مناطق جنوب پایتخت به ویژه شهرستان ری حتی در یک هکتار نیز کشت برنج تولید نمی شود و کشت  

 .محصوالت کم آب بر جایگزین کشت برنج شده است

کرد و افزود: میزان تولید محصوالت  رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اهمیت احداث گلخانه توسط کشاورزان تاکید

برابر است و تنها راه نجات در این شرایط خشکسالی تولید محصوالت کشاورزی در محیط گلخانه  10گلخانه ای نسبت به فضای باز 

 .ای است

 وانند بهبه گفته وی در صورت داشتن مجوز تخصیص آب از وزارت نیرو و همچنین داشتن اسناد مالکیت اراضی کشاورزان می ت

 .میلیون ریالی بهره مند شوند 100ازای احداث هر هکتار گلخانه از وام بالعوض به مبلغ 

http://www.irna.ir/fa/News/83004707 
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 گوشت مرغ
 ایرانا

 مرغ طبیعی است وزیر جهاد کشاورزی: بخشی از افزایش قیمت گوشت

وزیر جهاد کشاورزی، بخشی از افزایش قیمت گوشت مرغ را به دلیل رشد جهانی نرخ نهاده ها و هزینه  -ایرنا -تهران

 .های تمام شده تولید طبیعی دانست و گفت: باید با عوامل دیگر افزایش نرخ ها برخورد قانونی شود

ز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت رو« محمود حجتی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

تامین گوشت، مرغ و نهاده های مورد نیاز دام و طیور و همچون کنجاله سویا، ذرت و جو در  :گوشت و مرغ در بازار اظهارداشت

 .حال انجام و ارز مورد نیاز آن نیز تخصیص یافته است

ولتی پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران، ذخایر خوبی دارند و هیچ کمبودی در زمینه نهاده وی افزود: تجار و شرکت های د

 .ها نداریم

تا  3200وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: با وجود افزایش جهانی قیمت نهاده ها، نرخ ارز تخصیص ذرت در مدت مشابه پارسال 

مان افزایش یافته است؛ بنابراین قیمت تمام شده گوشت مرغ باید با اندکی رشد تو 4200تومان بود که امروز این نرخ به  3250

وی ادامه داد: بخش دیگری از افزایش قیمت گوشت و محصوالت پروتئینی نیز باید توسط سازمان بازرسی کشور با .مواجه شود

 «.اشیمفکر می کنم مشکلی در خصوص کاالهای اساسی نداشته ب».نظارت بر قیمت ها کنترل شود

سازمان حمایت وظیفه تعیین قیمت نهایی  :حجتی درخصوص تاثیر ثبات نرخ گوشت و مرغ در بازار با تعیین نرخ مصوب ادامه داد

را دارد و سازمان  -عمده مواد اولیه و هزینه های جنبی آب، برق، کارگری  -محصول را با توجه به هزینه های تمام شده تولید 

 .ازمان حمایت، می تواند قیمت ها را در بازار کنترل کندبازرسی با قیمت گذاری س

 دلیل گرانی میوه **

وزیر جهاد کشاورزی درباره گران شدن میوه در بازار نیز اظهارداشت: بخش عمده گرانی میوه ها ناشی از سرمای اواخر فروردین ماه 

 .ومان به باغداران وارد کردهزار میلیارد ت 11و اثر بر سردرختی ها بود که خسارت سنگینی نزدیک به 

 .به گفته وی، این بدان معناست که با کمبود میوه سردرختی مواجه هستیم

تامین به موقع ارز برای نهاده ها، کاالهای اساسی و موادغذایی مردم و همچنین »حجتی گفت: اما آنچه دولت بر آن اسرار دارد 

 .است تا قیمت های قابل قبول و منطقی در بازار داشته باشیم« ینظارت قیمت این محصوالت توسط سازمان حمایت و بازرس

 پرداخت بخش دیگری از مطالبات گندمکاران در روزهای آینده **

میلیون تن عبور کرد و پیش بینی می کنیم تا پایان  9حجتی درباره پرداخت پول گندمکاران نیز گفت: خرید گندم کشور از مرز 

 .میلیون تن برسد 10شهریورماه خریدمان به مرز 

وی گفت: دولت در ارتباط با تامین منابع مورد نیاز پول گندمکاران، ردیف هایی در نظر گرفته بود که تاکنون تخصیص یافته و 

 .بخشی از این منابع مالی باید از محل تسهیالت بانکی تامین می شد

 «.تامین شود که در دستور کار است تاکنونی بخشی تامین شده و بقیه باید از اوراق قرضه و اسناد خزانه»

درصد پول گندمکاران به موقع تامین و به حسابشان واریز شده و در پرداخت نیم دیگر  50وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: 

 .مطالبات گندمکاران که نزدیک به دو ماه عقب هستیم نیز این روزها با توجه به تخصیص مبالغی، واریز خواهد شد

http://www.irna.ir/fa/News/83002307 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۸ : تاریخ

 هزار میلیارد تومانی برای توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی  6گذاری سرمایه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی اظهار کرد: همه 

 80دازه ای که به انتوانند بدون محدودیت، کاالی خود را با تسهیالت بانکی به فروش برسانند، به گونهتولیدکنندگان کشور می

های توانند با مراجعه به بانککنند. همچنین کشاورزان میدرصد دریافت می15درصد قیمت کاالهایشان، تسهیالت بانکی با کارمزد 

 .کشاورزی از تولیدات این کارخانجات و تولید کنندگان بدون محدودیت خرید کنند

ی دارد، به عنوان مثال در حوزه مکانیزاسیون برنج و در های کشاورزی آمار و وضعیت متفاوتوی افزود: رشد مکانیزاسیون در عرصه

تا  70ها مکانیزه بود، اما در حال حاضر این رقم به درصد زمین 12تا  10شالیزارهای کشور در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم 

های مانند کلزا و دانهرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: در حوزه محصوالت صنعتی .درصد رسیده است75

رسد، اما میزان رشد درصد می 80درصد و در غالت این عدد به حدود  90روغنی، سیب زمینی و... مکانیزاسیون بیش از 

عباسی گفت: در همین راستا دومین .درصد است که به دنبال توسعه بیشتر آن هستیم 20مکانیزاسیون در حوزه باغبانی نزدیک به 

شود که در این نمایشگاه شرکت های شهریور ماه امسال برگزار می 24تا  21 در فارمآی -للی کشاورزی اتماکالمنمایشگاه بین

ها نداشته باشد. البته یک روز را نیز به ها تاثیری روی حضور آنخارجی مانند ایتالیا، آلمان حضور پیدا کرده و امیدواریم تحریم

های کشاورزی های نوین و انجام عملیات توسط ماشینر این روز نحوه استفاده از ماشینایم که دعنوان روز مزرعه در نظر گرفته

ها جایی برای عرضه کاالهای داخلی است چرا که در نوین نمایش داده شده تا کشاورزان بتوانند با آن آشنا شوند. این نمایشگاه

ایم و تنها درصدی رسیده 95ن آالت کشاورزی به خود کفایی راستای اقتصاد مقاومتی باید به این خودباوری برسیم. در بخش ماشی

های زراعتی، باغبانی و دام و طیور نیازمند تأمین از مبادی واردات هستیم که امیدواریم تدبیری هایی نظیر ماشیندر ماشین

ادی را مانند امکان خرید منابع زی :وی اعالم کرد.گذاری در این بخش تسهیالتی در نظر گرفته شوداندیشیده و برای سرمایه

گذاری در این زمینه هزار میلیارد تومان سرمایه 6سال گذشته نزدیک به  5آالت کشاورزی در کشور تأمین کردیم و طی ماشین

های اتفاق افتاده است، در نتیجه یک امنیت خاطری در بازار ماشین آالت کشاورزی در کشور به وجود آمده که باعث ترغیب شرکت

 .شودمیخارجی 

https://www.farsnews.com/news/13970528000866/%D8%B3% 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹۷مرداد ماه  ۲۲دو شنبه 

 رونمایی از باشگاه خبرنگاران طالیی توسط گروه صنعتی وپژوهشی زر

 کاالی از حمایت راستای در کشور مطبوعات و هارسانه خبرنگاران از جمعی خبرنگار روز مناسبت به -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

دف زر رونمایی شد که ه گروه طالیی خبرنگاران باشگاه از مراسم این در همچنین. کردند بازدید زر پژوهشی و صنعتی گروه از ایرانی

 .از راه اندازی آن ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط دائمی و مستمر صنعت با رسانه ها می باشد

 برنگارانخ بود شده برگزار خبرنگار مقام نکوداشت منظور به که مراسم این حاشیه در ،«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر در این دیدار ضمن .گفتگو کردند بنیان دانش شرکت این مدیرعامل با

تبریک روز خبرنگار اظهارکرد: موفقیت های این مجموعه ناشی از همدلی عرصه تولید و قلم و تفکر و کالم نافذ خبرنگاران است و ما 

محسن امینی افزود: از اینکه خبرنگاران در کنار تولید هستند و .ماز ایده و فکرهای نو استقبال می کنیم و ان را به کار می بندی

بنیان داشته و جزو وی گفت: این پاالیشگاه تأسیساتی دانش.زحمات عرصه تولید را به جامعه معرفی می کنند جای بسی تشکر دارد

کننده دارد و شود و محصول آن در داخل و خارج مصرفست که در آن ذرت فرآوری و به قند مایع های فروکتوز تبدیل میهااولین

امینی اظهار داشت: پاالیشگاه غالت کشور بعنوان یکی از واحدهای صنعتی .امروز کشورهای زیادی متقاضی خرید این محصول هستند

تن غالت موجود در سیلوهای بنادر خود ایران، با اتکا به مزیت تأمین، تولید و توزیع در حال حاضر می تواند با فرآوری روزانه هزاران 

محسن امینی گفت: گروه صنعتی وپژوهشی زر کار .خوراک اولیه دهها واحد زیر دستی کنونی و آتی خود را پاالیش و فرآهم آورد

حضور رییس با  (با کلید خوردن مگاپروژه دانش بنیان غالت زر )زرفروکتوز 1395خود را از زرماکارون و آردزر آغاز کرد اما در سال

جمهور وارد مرحله جدیدی از فعالیت های تولیدی شد و مهمترین نقطه قوت این مجموعه سیستم لجستیک و اتصال آن به شبکه 

ریلی سراسری بوده که قادر است ضمن کاهش قیمت تمام شده، سرعت انتقال و ورود به بازارهای صادراتی را برای محصوالت آن 

 .فراهم کند

 گذار در و گرفته توسعه در بیشتری شتاب آمده، وجود به  ها و شرایط سختل حاضر این پاالیشگاه با وجود تحریمامینی گفت: درحا

این مجموعه و راه اندازی  توسعه از هدف که است داده شتاب را زرکام بزرگ کارخانه ایجاد و ساخت بیگانگان، ظالمانه هایتحریم از

بخش کانفکشنری توسعه پایدار و ارزآوری و تأمین زنجیره غذایی کشور می باشد و زر برای اعتالی کشور ایران عزیز از پای نمی 

 .نشیند و با همه سختی ها در سنگر صنعت تالش خواهد کرد

یت مسئولین و قوای سه گانه می تواند از این بحران عبور و وی گفت: امروز هم با این شرایط سخت باز هم با گام های استوار و حما

 .شاهد شکوفایی بزرگتر در اعتالی صنعت کشور باشد و قدم های مثبتی بردارد

مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ زر با اشاره به تحریم ها و مشکالت آن برای خبرنگاران گفت: رسانه ها در این شرایط به 

می کنند و باید بخش خصوصی از آنها حمایت نماید همانگونه که آنها با معرفی واحدهای تولیدی وصنعتی از  سختی و با زیان کار

 .تولید ملی حمایت می کنند

 .وی در خاتمه گفت: اگر پول و سرمایه کشور در اختیار تولید باشد عالوه بر شکوفایی شاهد رونق اقتصادی ایران خواهیم بود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8a9ce4e6a8244daabc1f63c 
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 متفرقه
 ایرانا

 کارآفرین برتر ملی معرفی شدند 10

ملی کارآفرین برتر ملی در حوزه های صنعت، کشاورزی و خدمات در دوازدهمین جشنواره  10 -ایرنا -تهران

 .کارآفرینان برتر معرفی و تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دوازدهمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر امروز)دوشنبه( در محل وزارت تعاون، کار و رفاه 

 .اجتماعی برگزار شد

 .این کارآفرینان برتر ملی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات فعالیت دارند

از خوزستان به عنوان « غالمعلی اسالمی زاده»از اصفهان و « حمیدرضا قلمکاری»از استان خراسان رضوی، « کریمحمدرضا شا»

سلمان »از استان البرز، « هاله حامدی فر»از بوشهر در بخش خدمات، « عبدالحسین خدری»کارآفرینان برتر در حوزه کشاورزی، 

ثمر »از تهران و « جلیل سبحانی»از گیالن، « احمد طاهری»از هرمزگان، « دیسید حامد واح»از استان زنجان، « بارانی بهبهانی

از استان مرکزی به عنوان کارآفرینان برتر ملی در بخش صنعت، تندیس خود را از انوشیروان محسنی بندپی سرپرست « رحمانی

 .وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کردند

اون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: تحقیقات انجام شده نشان می دهد که نیم درصد به گزارش ایرنا، سرپرست وزارت تع

 .درصد اشتغالزایی ایجاد کنند 38از فضای کسب وکار در اختیار کارآفرینان بوده و آنها توانسته اند 

ده شدند، گفت: این رقم در سال های هزار نفر به فضای کار افزو 77سالیانه  1392 -84بندپی با یادآوری اینکه در سال های 

 .هزار نفر رسیده که برای آینده باید به حدود یک میلیون نفر برسد 800گذشته به 

ایجاد مدارس اشتغال و حمایت از پارک های علمی و فناوری از دیگر اقداماتی است که باید برای اجرای آن اهتمام  :وی اضافه کرد

 .ویژه داشته باشیم

http://www.irna.ir/fa/News/83007244 
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 مرکبات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۱۳۹۷/۵/۲۵ : تاریخ

 وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد ارز مورد نیاز مواد غذایی مردم تأمین شده است 

گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،نشست مشترک مدیران توسعه بازرگانی کشاورزی به 

استان های سراسر کشور امروز پنجشنبه با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، معاونین وزارتخانه و مدیران ذیربط به 

دهی هر چه بیشتر در نظارت و پایش تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم و همچنین منظور تبیین شرایط اقتصاد کشور و سازمان

 .نهاده های مورد نیاز بخش تولیدات کشاورزی و نیز کنترل قیمت ها برگزار شد

 در این نشست، حجتی وزیر جهاد کشاورزی بر اهتمام ویژه و تالش شبانه روزی کلیه مدیران و مسئولین در تمامی رده های ملی،

استانی و شهرستانی به منظور تامین کمی و کیفی مواد غذایی مورد نیاز مردم و همچنین کنترل قیمت ها به ویژه در اقالمی که با 

 .استفاد از ارز دولتی وارد کشور شده اند و یا به عنوان نهاده تولید مورد استفاده قرار می گیرند، تاکید کرد

ست کل ارز مورد نیاز تامین اقالم غذایی مردم را اختصاص دهد و در دو ماه گذشته هم وی خاطرنشان کرد: دولت تصمیم گرفته ا

به همین ترتیب عمل کرده و باعث شده است که هم اکنون هیچ کمبودی در نهاده های تولید بخش کشاورزی و اقالم مواد غذایی 

ر اختیار بخش خصوصی و بخش دولتی به عنوان حجتی ادامه داد:در حال حاضر ذخایر بسیار خوبی د.کشور وجود نداشته باشد

پشتیبانی کننده نیاز بازار وجود دارد و نهاده های مورد نیاز کشور برای ماه های آتی نیز خریداری شده و در حال حمل به کشور 

زمان رسیدن دست در این نشست، وزیر جهاد کشاورزی بر نظارت مستمر بر کلیه فرآیندهای تامین و توزیع از مبداء ورود تا .است

 .مصرف کننده نهایی تاکید کرد

https://www.farsnews.com/news/13970525000625%D-/8%A7%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۷مرداد  ۲۳تاریخ: 

 التفاوت نرخ ارزمعافیت مواد اولیه از پرداخت مابه

جمهور،خواستار معافیت مواد اولیه واحدهای تولیدی و های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیسشافعی با ارسال نامه

 .تجاری دارای قرارداد با واحد تولیدی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شد

به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

تصادی جمهور و محمد نهاوندیان، معاون اقهای جداگانه به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسمعادن و کشاورزی ایران در نامه

 5جمهور، درخواست کرد کاالهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی، از بند رئیس

بانک مرکزی جمهوری اسالمی .بازار مستثنی شوند التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارزپرداخت مابه مصوبه هیات وزیران مبنی بر

وزیران ارائه نمود که در گیری به هیئتو مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را برای تصمیم ساماندهی بازار ارزایران در راستای 

کنندگان و نامه، سازمان حمایت مصرفاین تصویب 5بر اساس بند .وزیران به تصویب رسیدهیئت 1397/ 5/ 14جلسه مورخ 

صورت بانکی و یا در سامانه نیما نامه، ارز آنها بهزمان ابالغ این تصویبتولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کاالهایی که تا 

نامه(، ضمن این تصویب (1)جز کاالهای موضوع بند های کاالیی اول و دوم( تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته )به)گروه

و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز  "یصنرخ ارز در بازار در تاریخ ترخ"و  "نرخ ارز زمان پرداخت"التفاوت اخذ مابه

 .ترخیص اقدام کند

 :متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان به این شرح است

 با سالم

ته است: هیأت محترم وزیران که مقرر داش 1397.5.16هـ مورخ 55633.ت63793نامه شماره ( تصویب5احتراماً در ارتباط با بند )

 نهاآ ارز نامه،تصویب این ابالغ زمان تا که کاالهایی ٔ  کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیهسازمان حمایت مصرف»

ند جز کاالهای موضوع بیما )گروه کاالیی اول و دوم( تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته )بهن سامانه در یا و بانکی صورتبه

و با رعایت سایر ضوابط  "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص"و  "نرخ ارز زمان پرداخت"التفاوت امه( ضمن اخذ مابهن( این تصویب1)

 : رساند، مراتب زیر را به استحضار می«نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید

باشند، بر اساس سیاست مصوب و اعالمی واحدهای تولیدی و نیز بخش تجاری که دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی می-1

ریال جهت واردات مواد اولیه،  42000های تولیدی و تجاری موصوف با قیمت دولت محترم مبنی بر تخصیص ارز موردنیاز بخش

نظر، آالت و تجهیزات خطوط تولید مبادرت به انعقاد قرارداد، انجام ثبت سفارش، خرید کاالهای مورد ای و ماشینکاالهای واسطه

فایده معاهدات خود را بر مبنای ارز  -اند. فعاالن اقتصادی موصوف محاسبات اقتصادی و هزینهحمل و واردات کاالها به کشور کرده

، عالوه بر اینکه برخالف  "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص"و  "نرخ ارز زمان پرداخت"التفاوت مابه .اندریال انجام داده 42000

های توانند عطف به ماسبق شوند، برخالف عرف و رویهگوید قوانین و مقررات نمی( قانون مدنی است که می4ه )نص صریح ماد

گردد و در نتیجه شئون و حیثیت تجاری فعاالن اقتصادی خوشنام و معتبر المللی محسوب میجاری در تجارت داخلی و بین

هد کرد، زیرا با چند برابر شدن قیمت ارز و افزایش شدید حقوق ورودی، المللی دچار خدشه خواکشورمان را در سطوح ملی و بین

که واحدهای تولیدی ازنظر فقدان نقدینگی دچار های مربوطه، عالوه بر اینافزوده، عوارض گمرکی و سایر هزینهمالیات بر ارزش

ای دامن به اختالفات تجاری گسترده مشکل خواهند شد، فرایندهای تولیدی و تجاری واحدهای مزبور دچار اختالل گردیده و

 .خواهد زد
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دارد : اقالم مذکور عمدتاً بر اند، اشعار میدر خصوص کاالهایی که قبل از تصویب و ابالغ مصوبه مورد بحث وارد و ترخیص شده -2

ه کداده شده است و یا اینمابین بازرگانان و تولیدکنندگان در اختیار واحدهای تولیدی قرار پایه قراردادهای تجاری منعقده فی

توسط واحدهای تولیدی رأساً وارد گردیده و درهرحال در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و محصول تولیدی به بازارهای 

 التفاوت وداخلی و یا صادراتی عرضه شده و به فروش رسیده است. در چنین شرایطی، عطف به ماسبق کردن مقررات و وصول مابه

عالوه بر این، فعاالن اقتصادی یادشده  .ز برخوردهای تعزیراتی احتمالی با قوانین و مقررات جاری و عرف در تجارت مغایرت داردنی

بینی نشده دچار کمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان و در نتیجه ورشکستگی خواهند به دلیل فشارهای سنگین مالی پیش

 –ناپذیری را به واحدهای تولیدی نامه مذکور در شرایط فعلی کشور،خسارات جبران( تصویب5ند )با عنایت به اینکه اجرای ب.شد

بند موصوف مبنی بر مستثنا شدن کاالهای مواد اولیه  اصالح خصوص در فرمایید دستور است خواهشمند کند،می تحمیل صادراتی

 .تولیدی اقدام عاجل معمول گرددتولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای 

https://www.yjc.ir/fa/news/6632492/%D9%85%D8%B9%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۸تاریخ: 

 گیری استخواری به بهانه دور زدن تحریم در حال شکلرانت 

های گسترده شد و بیم آن شافعی گفت: جستجو برای دور زدن تحریم با هدف خیرخواهی باعث پیدایش رانت اقتصادی و اختالس

 .را داریم دوباره این چرخه فساد شکل بگیرد

، غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

شده است ه ننشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بیش از سه دهه است که تصمیمات درستی برای اقتصاد گرفت

 .رود و حتی شاهد تصمیمات وارونه در جهت خالف توسعه کشور هستیمو روند تصمیمات صحیح با کندی پیش می

اند اما در واقع گرانه به خود گرفتههای توسعهها در اقداماتی کوته فکرانه به جای تالش واقعی، ژستوی افزود: بعد از جنگ دولت

 .سترده از مفاهیم خصوصی سازی و حمایت از بخش خصوصی در کشور استجای تصمیمات صحیح سوءاستفاده گ

هاست که دولت در تالش برای اخد مالیات از تولیدکنندگان و مزد بگیران است و تالش رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سال

 .برای اصالح سیستم مالیاتی کشور صورت نگرفته است

های نفتی و عدم الزام واقعی به بخش تولید موجب رشد نقدینگی بدون هدایت منابع به سمت وی افزود: وابستگی دولت به درآمد

 .شودتولید شده است که نتیجه آن در وضعیت این روزهای بازار دیده می

ای های اساسی برای اصالح سیستم مالیات و سالم سازی درآمد دولت و تراز پرداخت از طریق بخشبه گفته وی، تا زمانی که چاره

تولیدی و کنترل مالی اندیشده نشود باید همواره منتطر شورای ارزی، سقوط پیوسته ارزش پول ملی و سیاست تک نرخی کردن 

رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرد: درآمدهای ارزی نفتی و فساد گسترده موجود در آن منجر به .ها باشیمارز و شکست این سیاست

ا گیران بدر شور شده که همه چیز را به تسخیر خود درآورده است و شاهد آن هستیم که تصمیمپیدایش مافیای نامولد قدرتمند 

ای در تعلل فراگیر در انجام اصالحات ساختاری به کارگزار و متحد اصلی این بخش تبدیل شده و ما شاهد انجام اقدامات سازنده

 .مورد مبارزه با این گروه نیستیم

ای داشتند و همواره فساد را به اژدهای هبری در بیانات خود درباره مبارزه بافساد تأکیدات ویژهوی تصریح کرد: مقام معظم ر

 .دانند که باید با آن مبارزه کرداند و عالوه بر آن فساد مالی را همانند غده سرطانی میسر تشبیه کردههفت

 گراییشود تجمعرا به دنبال دارد، فساد سازمانی باعث میهای اجتماعی شافعی ادامه داد: رانت و فساد خطر از دست رفتن سرمایه

تر از فقر واقعی است. با یابد و احساس فقر خطرناکتبدیل به قاعده عمومی و اجتماعی شود و فقر احساسی در جامعه گسترش می

هد یافت و فقر نسبی جامعه ها افزایش خواشروع این نوع از فقر منابع کشور به سمت تولید کاالهای ضروری نخواهد رفت، قیمت

 .شدیدتر و شدیدتر خواهد شد

وی افزود: در زمان جنگ منابع کافی در اختیار نداشتیم و دچار تحریم بودیم اما همبستگی مردم بیشتر از امروز بود و مشارکت 

 .گذاری بهتر بودمردم در سیاست

ظاهر خیرخواهی باعث پیدایش رانت اقتصادی، فساد و رئیس اتاق بازرگانی گفت: جستجوی برای دور زدن تحریم با هدف به 

 .ای شد و بیم آن را داریم دوباره این چرخه فساد شکل بگیردهای گستردهاختالس

های فراوانی به این بخش شده است و سخنان های ارزی بدون توجه به بخش خصوصی موجب خسارتگیریشافعی افزود: تصمیم

ها و گذاری در اقتصاد کشور است درحالی که بخش خصوصی باید در سیاستنها سرمایهدولتمردان از حضور بخش خصوصی ت

 .ها شرکت کندسازیتصمیم
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وی ادامه داد: اینکه از بخش خصوصی درخواست داشته باشند که تنها مجری کار باشد، روش صحیحی برای حل این مشکالت 

 .ه همراه داشته باشدتواند بنیست و این جاده یک طرفه مشکالت فراوانی را می

های موجود دارد و باید از نظرات کارشناسان در شافعی در پایان گفت: تصمیمات خلق الساعه اثرات منفی بیشتری نسبت به تحریم

 .تصمیمات خود استفاده کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/6637409/%D8%B1%D8%A7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6637409/%D8%B1%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرانا

 توسعه کشاورزی ایران فاصله زیادی با دنیا دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: اگر چه پیشرفت های زیادی  -ایرنا -کرج

 .ولی توسعه کشاورزی در ایران فاصله زیادی با شاخص های توسعه دنیا دارد در کشاورزی داشته ایم

به گزارش ایرنا، احمدعلی کیخا روز سه شنبه در آیین رونمایی از ارقام بذور زراعی و باغی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی در 

کشور ما در افزایش میزان  :برگزار شد، افزودسالن اجتماعات موسسه تحقیقات، اصالح و تهیه نهال و بذر کشور مستقر در کرج 

 .تولید پیشرفت خوبی داشته ولی در تنوع بذور و محصوالت با حد مطلوب فاصله زیادی داریم

وی اظهار داشت: راه ورود به این حوزه از تحقیقات می گذرد و بدون انجام تحقیقات به نتیجه درستی در کشاورزی نمی رسیم و 

 .ا تحقیقات در کشور ما توانسته نقش خود را به درستی ایفا کند که پاسخ آن منفی استباید سوال کرد که آی

وی با بیان اینکه در این عرصه نتوانسته ایم به درستی وظیفه خود را ایفا کنیم، افزود: برای توسعه کشاورزی ابتدا بایستی این باور 

یم مدیریتی درسطوح مختلف گرفته شود باید مهر تائید موسسات در وزارت جهاد کشاورزی تبلور پیدا کند که اگر بخواهد تصم

کیخا با اشاره به اینکه فاصله بین بخش اجرا و تحقیق در تمام .تحقیقاتی بر روی آن زده شود که هنوز اینکار انجام نشده است

رزی حاصل از نتایج علمی بخش های وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، بیان داشت: هنوز تصمیم ها و سیاست ها در بخش کشاو

وی گفت: ابتدا بایستی این باور در وزارت جهاد کشاورزی .نیست که اگر باشد خیلی از مسایل و مشکالت راحت تر برطرف می شود

ایجاد شود که سیاست گذاری برای بخش تحقیقاتی باید در سازمان تات )تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی( گرفته شود و 

 .ت مساله محور شود و بدانیم که منتج به نتیجه می شودهمچنین تحقیقا

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی افزود: امروز بیشتر اعتبارات به جای تحقیقات توسعه ، صرف تحقیقات پایه ای می 

نیم بدون داشتن بودجه وی گفت: انتظار داریم که اصالحاتی در ساختار بودجه به صورت هدفمند داشته باشیم زیرا نمی توا.شود

 .مناسب از محققان انتظار تحقیقات بزرگ و تاثیرگذار داشته باشیم

 .رقم جدید بذر زراعی و باغی رونمایی شد 29امروز در موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر با حضور وزیر جهاد کشاورزی از 

//www.irna.ir/fa/News/http:83008245 
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 مصاحبه، سخنرانی و بازدیدها
 ایرانا

 ایران بورس تولید واکسن و سرم های درمانی شود

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توانایی و ظرفیت های موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت  -ایرنا-کرج

می توان کشور را با مرکزیت این موسسه به بورس تولید واکسن و سرم های درمانی در که با استفاده از این ظرفیت ها 

 .منطقه تبدیل کرد

به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز سه شنبه در آیین گشایش ساختمان جدید تولید سرم های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و 

  .واکسن و سرم های درمانی نیاز داردسرم سازی رازی در کرج افزود: دنیای امروز به عرضه تولید 

وی اظهار داشت: تقاضا در این بخش روز به روز در حال افزایش بوده به طوری که اکنون مرزهای دانش همان مرزهای واکسن 

حجتی با تاکید بر اینکه بایستی هرچه بیشتر به بخش تولید واکسن های و سرم های درمانی پرداخت،گفت: این  .دردنیا است

نیاز  :وی با بیان اینکه امروزه تقاضاهای جهانی رو به افزایش است، افزود .لیت ها در این موسسه به خوبی انجام می شودفعا

کشورهای همسایه در زمینه انواع واکسن های دام و طیور روز به روز در حال افزایش است که با تولید واکسن در موسسه رازی 

حجتی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف باید  .وانیم نیازهای منطقه را نیز تامین کنیمضمن برطرف کردن نیازهای داخلی می ت

وزیر جهاد کشاورزی افزود: با توجه  .از شرکت های دانش بنیان، فارغ التحصیالن، صاحبان اندیشه و دانش در کشور بهره مند شد

سه رازی و کشور می توانیم کشور و منطقه را به مرکزیت سرم به ظرفیت و سابقه این مجموعه ،سرمایه های نیروی انسانی در موس

حجتی در بخشی از سخنان خود از استاندار البرز درخواست  .سازی به بورسی برای تولید واکسن و سرم های درمانی تبدیل کنیم

  .کرد که فضای سبز موسسات تحقیقاتی مستقر در این استان را که برای ما به ارث مانده را حفظ کنند

http://www.irna.ir/fa/News/83007976 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرانا

 مدیرکل ترویج کشاورزی: روش سنتی پاسخگوی نیاز غذایی نیست

تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت  :ملی خبرگان گفتمدیرکل ترویج دانش و فناوری کشاورزی مجمع  -ایرنا  -تهران 

کشور گویای آن است که سیستم سنتی پاسخگوی نیاز غذایی نیست و باید با ورود فناوری روز کشاورزی ایران 

 .هوشمند شود

روز سه شنبه در آیین رونمایی پوستر اولین همایش ملی کشاورزی  'بهمن امیری الریجانی'به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

میلیون  600نزدیک به دو میلیارد و  2050آبان ماه برگزار می شود، افزود: براساس گزارش های جهانی تا سال  30هوشمند که 

 .نابراین برای تامین غذای چنین جمعیتی ورود دانش و فناوری در هر هکتار ضرورت داردنفر به جمعیت جهان اضافه می شود ب

میلیون نفر به شمار نفوس اضافه می شود. پیش بینی شده در  83ای در حال افزایش است و سالیانه جمعیت جهان بطور فزاینده

میلیارد نفر  7.6بالغ بر  2017جمعیت جهان تا پایان  میلیاردنفر برسد، این درحالی است که 8.6جمعیت کره زمین به  2030سال 

میلیارد دالر بوده که  10ارزش صنعت کشاورزی هوشمند دنیا  2016امیری الریجانی اظهارداشت: طبق آمار سال  .برآورد شده بود

 .یابدهزار میلیارد دالر یعنی چهار برابر افزایش  40این رقم به بیش از  2026پیش بینی می شود برای سال 

وی تصریح کرد: هوشمند سازی بخش کشاورزی و افزایش تولید باید استفاده از عناصر پایه همچون آب، باد، خاک و هوا مدیریت 

به اعتقاد این مروج کشاورزی، امروز به دلیل نبود کنترل های مناسب عناصر پایه در بخش کشاورزی و نداشتن آگاهی  .شود

 .مگیری به این بخش واردمی شود که بیمه باید آن را تقبل و پرداخت کندکشاورزان، ساالنه خسارت های چش

وی افزود: آگاهی دادن به موقع به کشاورزان و مدیریت و کنترل نحوه استفاده صحیح از منابع از طریق کشاورزی هوشمند می 

 . تواند بخشی از مشکالت را برطرف سازد

 نیست کشاورزی سنتی ایران پاسخگوی نیاز جمعیتی  **

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران گفت: واقعیت اینکه کشاورزی سنتی ایران، امروزه پاسخگوی نیاز  'علی خانمحمدی'

غذایی جمعیت رو به افزایش کشور نیست، بنابراین با برگزاری نشست هایی با صاحب نظران ذیربط در دانشگاه صنعتی شریف و 

 . ن نتیجه رسیدیم که باید به سمت کشاورزی هوشمند گام برداشتسازمان تحقیقات کشاورزی به ای

به گفته وی، کاهش هزینه های تولید، کاهش فرسایش خاک، افزایش بهره وری تولید، بهبود کیفیت محصول، مصرف منابع محدود 

 .ستآب، برق و نهاده های کشاورزی، کاهش آثار زیست محیطی و اکولوژیکی از مزایای کشاورزی هوشمند ا

خانمحمدی خاطرنشان کرد: طرح مطالعاتی کشاورزی هوشمند در استان خوزستان کلید خورد و اکنون سه پروژه کشاورزی 

هزار هکتار دراراضی زراعی زنجان و سه هزار  500هزار هکتار باغ های انگور استان قزوین،  350هوشمند به شکل آزمایشی در 

 .هکتار در کرمانشاه در حال اجرا است

 کشاورزی هوشمند برای مناطق ایران بومی سازی شود **

مدیرگروه برق دانشگاه صنعتی شریف گفت: با وجود اقلیم و وضعیت محدودیت برخی منابع باید شیوه های سنتی  'حمید نوبختی'

سنجش و پایش و کشاورزی ما به سمت کشاورزی هوشمند و کالن پیش برود که نیازمند ابزارآالتی برای جمع آوری اطالعات برای 

 .در اختیار قرار دادن آن برای سیاستگذاران است

درحال حاضر کشاورزی بومی ایران خرده مالکی و کالن است که باید برنامه مهندسی بومی طراحی و در اختیار  :وی اظهارداشت

 .کشاورزان قرار گیرد، زیرا در غیراینصورت پایدار و اثرگذار نیست
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مایش ملی کشاورزی هوشمند با محورهای اصول مبانی و مفاهیم، سابقه عاملیت کشاورزی هوشمند در به گزارش ایرنا، نخستین ه

جهان، ترویج آموزش و تحقیق کشاورزی، اصل بهره وری منابع پایه کشاورزی، مزایا و فرصت های کشاورزی هوشمند در مناطق، 

کل های بخش کشاورزی در ایجاد کشاورزی هوشمند، تحلیل کشاورزی هوشمند منابع پایه تجدید پذیر و محیط زیست، جایگاه تش

آثار اقتصادی و زنجیره تولید در کشاورزی هوشمند، چالش های قانونی، فنی، اجتماعی و اکوسیستمی کشاورزی هوشمند در نظام 

 .آبان ماه امسال در تهران برگزار می شود 30بهره برداری ویژه ایران 

http://www.irna.ir/fa/News/83001226 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرانا

 نوبخت دستور تشکیل کارگروه بررسی مشکل پیمانکاران را صادر کرد

کارگروهی برای بررسی آثار نوسان های  رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد در اسرع وقت -ایرنا -تهران

 .رفت از وضعیت کنونی تشکیل شودها و برونارزی بر قراردادهای پیمانکاری و روش های تامین مالی طرح 

 
با حضور « نهاد تعامل»یکصد و بیست و هشتمین جلسه  (ایرنا از تارنمای سازمان برنامه و بودجه کشور، امروز )دوشنبه به گزارش

 .ای کشور برگزار شدهای مهندسی، صنفی و حرفهاین سازمان و جمعی از اعضای شورای هماهنگی تشکل مسووالن

 جمهوریدر این جلسه که به همت امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد، معاون رییس

 .کید کردبر تشکیل کارگروهی ویژه برای حل مشکالت پیمانکاران تا

های مقرر کرد در این کارگروه برخی مسووالن سازمان برنامه و بودجه و اعضای شورای هماهنگی تشکل« محمدباقر نوبخت»

یکی از عوامل »رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از پیمانکاران به عنوان .ای کشور حضور داشته باشندمهندسی، صنفی و حرفه

نوبخت تاکید کرد سازمان برنامه و بودجه .یاد کرد« یار واقعی دولت برای خدمت به ملت»و « ه کشورکننده و موثر در توسعتعیین

های حمایتی تعریف نسبت به همه قشرها و اصناف جامعه مسوولیت دارد؛ از این رو، برای حمایت از آنها در وضعیت فعلی بسته

 .ه خاصی داریم و باید از آنها حمایت کنیمهای پیمانکاران نیز وظیفوی افزود: نسبت به شرکت.شده است

معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی  «حمیدرضا عدل»معاون امور اقتصادی و هماهنگی و « حمید پورمحمدی»در این جلسه 

 .سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات این سازمان برای رفع مشکالت پیمانکاران ارایه کردند

 .الت خود در زمینه اوراق بدهی و اسناد خزانه اسالمی و اثر افزایش نرخ ارز بر امور پیمانکاری را مطرح کردندپیمانکاران نیز مشک

تومان کلید زد و با تهیه و  4200به گزارش ایرنا، دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعالم قیمت هر دالر 

 .تخصیص ارز را اعالم کرد تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های

  .از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد

ز، های بازار اربیست و چهارم مردادماه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک پیام توییتری نوشت: یکی از آثار منفی نوسان

ه و بودجه برای حمایت منطقی از پیمانکاران و تسریع در تکمیل نحوه اجرای قراردادهای عمرانی است. همکارانم در سازمان برنام

اند که قرار شد در روزهای آینده با حضور پیمانکاران در نهاد تعامل، آنها را بررسی های عمرانی، پیشنهادهایی را آماده کردهطرح

 .کنند

دهی فعاالن اقتصادی، پیمانکاران و واحدهای تولیدی هزار میلیارد تومان از ب 100»نوبخت بیست و ششم تیرماه نیز اعالم کرده بود 

قانون بودجه تسویه  18و  5به بانک ها که از دولت طلب دارند بر اساس مصوبه هیات وزیران درباره آیین نامه های اجرایی تبصره 

  .«می شود

http://www.irna.ir/fa/News/83007564 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83007564


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 نهاده
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۴ : تاریخ

 های کشاورزیفرایند و نحوه صدور مجوز واردات نهاده

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مورد فرایند و نحوه صدور مجوز واردات نهاده های کشاورزی  

  .توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اطالعیه داد

در مورد فرایند و نحوه  شرکت خدمات حمایتی کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل 

یجاد شده برای صدور مجوز واردات نهاده های کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اطالعیه داد.پیرو سواالت ا

های انجام شده توسط واردکنندگان کودهای واردکنندگان نهاده های کشاورزی، در خصوص نحوه بررسی و کنترل ثبت سفارش

 :نمائیمکشاورزی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توجه شما را به موارد مهم ذیل جلب می

های کشاورزی همچون کود، سم، ایند ثبت سفارش برای واردات نهادهاز ابتدای ماه جاری و در راستای کنترل و نظارت بر فر  . 1

آالت، وفق دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس حجتی، سازمانها و دستگاههای تخصصی هریک بذر و ماشین

یر در امور زراعت عهده دار های کشاورزی را زیر نظر معاون محترم وزوظیفه کنترل و نظارت بر فرایند ثبت سفارش یکی از نهاده

شدند که بر همین اساس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز مسئولیت کنترل و نظارت بر فرایند ثبت سفارش کودهای 

 .گرفت عهده به کشاورز مهندس آقای جناب عالیه هدایت با  کشاورزی را

داشتن گواهی ثبت مواد کودی، داشتن پروفرمای )ها صرفا از جهت شکلی در روزهای آغازین وفق ابالغ وزارت متبوع درخواست  .2

معتبر و ...( بررسی و چنانچه کود درخواستی برای واردات دارای مدارک و مستندات الزم بود درخواست ثبت سفارش واردات آن 

 .شدتائید می

یک هفته از آغاز این طرح و با عنایت به محدودیتهای ارزی، وزیر محترم جناب آقای مهندس حجتی در  پس از گذشت بیش از  .3

جلسه ستاد مقابله با تحریم به جناب آقای مهندس کشاورز ماموریت دادند که کودهای وارداتی با توجه به نقش و اثرشان در تولید 

ندی بآقای مهندس مهرفرد معاون محترم وزیر در اموربازرگانی نیز بر اولویتبندی شوند. متعاقب دستور وزیر محترم، جناب اولویت

 .های ارزی تأکید نمودندکودهای وارداتی به جهت محدودیت

بر همین اساس معاون محترم وزیر در امور زراعت کارگروهی را با محوریت مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور مامور   .4

ی را بندودند. متعاقب آن کارگروه مذکور بر اساس ظرفیت تولید کود در داخل کشور، این اولویتبندی کودهای وارداتی نماولویت

 .مشخص و مبنای کار بررسی و کنترل ثبت سفارش کودهای وارداتی برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار داد

های واصله را کنترل و در صورت مطابقت ستهای ابالغی مذکور، درخواشرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز بر مبنای اولویت .5

 .نمایدبا دستورالعمل ابالغی تائید می

صددرصد پرونده ها بررسی، تعیین  22/5/1397پرونده واصله به کارتابل شرکت خدمات حمایتی تا امروز مورخ  800ازبیش از   .6

موارد ردی نیز دلیل یا دالیل رد آن در سامانه به فرد است. درخصوص بندی ابالغی تائید و یا رد شدهتکلیف و در چارچوب اولویت

 لمعمو را الزم  است. تا ایشان نیز متناسب با آن نسبت به اصالحات و ویرایش آن اقدامیا شرکت متقاضی منعکس و اعالم شده

 .نمایند

 .اشدمیب دالر  از یکصد میلیون های تائید شده در کارتابل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تا این تاریخ بیشارزش پرونده   .7

 ثبت کنترل و ممیزی فرایند معطل  متقاضیان  های جدید در کمتر از یک روز انجام شده و هیچیک ازرسیدگی به پرونده  .8

 .بود نخواهد شرکت این در کود واردات سفارش
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 حوزه بازرگانی، معاونت حوزه کشاورزی، حمایتی خدمات شرکت سایت وب به که میخواهیم  جهت راهنمایی متقاضیان از آنها  .9

 .الملل این شرکت مراجعه نماینداونت فنی و یا روابط عمومی و امور بینمع

 ها در کارتابل شرکت خدمات حمایتی کشاورزیمدارک موردنیاز جهت بررسی درخواست

 (ارائه تصویر گواهی ثبت مواد کودی )پشت و رو  . 1

 )معتبر )ترجیحا به تفکیک هر قلم کودارائه پروفرمای   .2

برای تسهیل امور و پیرو هماهنگی بعمل آمده با جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم وزیر در امورزراعت مقرر گردید که 

ا با ارائه نهاند تهیه و تحویل دفتر ایشان شود و متقاضیان تهایی که مورد تائید قرار گرفتهتوسط شرکت تعهدنامه محضری نیز صرفاً

 :دو مدرک

 (گواهی ثبت مواد کودی )پشت و رو . 1

 (پروفرما)  پیش فاکتور معتبر  . 2

 .شودمی انجام روز یک از کمتر ظرف کشاورزی حمایتی خدمات شرکت کارتابل در شاندرخواست  فرایند کنترل و بررسی

https://www.farsnews.com/news/13970524000184/%D9%81%D8%B 
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 نهاده
 فارس - ۹۷/۰۵/۲۳ : تاریخ

 اولویت تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع کود شیمیایی اعالم شد

های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع کود شیمیایی از سوی کارگروه اولویت بندی تخصیص ارز کودهای کشاورزی اولویت 

  .تعیین و اعالم شد

، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

ای تامین انواع کود کشاورزی در اطالعیه ای با اشاره به دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تعیین اولویت های تخصیص ارز بر

شیمیایی اعالم کرد:اولویت های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع کود شیمیایی از سوی کارگروه اولویت بندی تخصیص ارز 

کودهای کشاورزی متشکل از نمایندگان موسسه تحقیقات خاک و آب و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تعیین و اعالم شده 

 .است

 98درخواست به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارائه و پس از بررسی و تعیین تکلیف با  800ی افزاید: تاکنون این اطالعیه م

 .میلیون دالر تخصیص ارز برای تامین انواع کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی موافقت شده است

یک روز انجام می شود،تصریح می کند:هیچ متقاضی این اطالعیه با اشاره به این که رسیدگی به درخواست های جدید در کمتر از 

 .معطل فرآیند ممیزی و کنترل ثبت سفارش ها نخواهد شد

این اطالعیه از متقاضیان می خواهد تا برای ثبت درخواست خود به وب سایت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نشانی 

 www.assc.ir؛روند تایید و یا رد درخواست و یا نقص مدارک از طریق سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی به مراجعه کنند

 .رسداطالع متقاضیان می

در این اطالعیه با تاکید بر اهمیت تامین به موقع و کافی کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی برای پایداری تولیدات این 

 :د کشاورزی،به شرح جدول زیر اعالم شده استبخش،اولویت های اول تخصیص ارز انواع کو

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.maj.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolsenews&lang=1&tempname=main&sub=0&PageID=96685&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolsenews_sample_main_block14
http://www.maj.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolsenews&lang=1&tempname=main&sub=0&PageID=96685&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolsenews_sample_main_block14
http://www.assc.ir/
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 اولویت تامین ارز برای کود کشاورزی

https://www.farsnews.com/news/13970523001258/%D8%A7% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۳تاریخ: 

های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع کود شیمیایی از سوی کارگروه اولویت بندی تخصیص ارز کودهای اولویت 

 .کشاورزی تعیین و اعالم شد

کشاورزی، مرکز روابط عمومی و اطالع ،به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

در اطالعیه ای با اشاره به دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تعیین اولویت های تخصیص ارز  وزارت جهاد کشاورزیرسانی 

وه برای واردات انواع کود شیمیایی از سوی کارگر اولویت های تامین ارز یارانه ای:برای تامین انواع کود شیمیایی اعالم کرد

اولویت بندی تخصیص ارز کودهای کشاورزی متشکل از نمایندگان موسسه تحقیقات خاک و آب و شرکت خدمات حمایتی 

درخواست به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارائه و پس  800این اطالعیه می افزاید:تاکنون .کشاورزی تعیین و اعالم شده است

صیص ارز برای تامین انواع کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی موافقت شده میلیون دالر تخ 98از بررسی و تعیین تکلیف با 

این اطالعیه با اشاره به این که رسیدگی به درخواست های جدید در کمتر از یک روز انجام می شود،تصریح می کند:هیچ .است

 .متقاضی معطل فرآیند ممیزی و کنترل ثبت سفارش ها نخواهد شد

 ضیان می خواهد تا برای ثبت درخواست خود به وب سایت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نشانیاین اطالعیه از متقا

www.assc.ir  مراجعه کنند؛روند تایید و یا رد درخواست و یا نقص مدارک از طریق سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی به

به موقع و کافی کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی برای در این اطالعیه با تاکید بر اهمیت تامین .اطالع متقاضیان می رسد

 .پایداری تولیدات این بخش،اولویت های اول تخصیص ارز انواع کود کشاورزی،به شرح جدول زیر اعالم شده است

 
  

https://www.yjc.ir/fa/news/6632510/%D8%A7%D9%88%D9%8 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۵تاریخ: 

 های کشاورزیضرورت نظارت بر توزیع نهاده

اسی های اسمعاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به شرایط تشدید تحریم ها، تامین کاال

 .از ضروریات است مورد نیاز مردم با قیمت مناسب،

علی اکبر مهرفرد امروز در  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی؛به نقل از  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ور وزیر و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی نشست مشترک مدیران توسعه بازرگانی کشاورزی استان های سراسر کشور که با حض

در سراسر کشور موظف هستند کل فرآیند تامین و توزیع نهاده هایی را که با استفاده ارز  تنظیم بازار برگزار شدگفت: مسئوالن

دولتی تامین شده اند، از مبدا تا مصرف کننده، نظارت و کنترل کنند تا محصوالت غذایی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده 

وارد کشور می شود بدون واسطه به دست تولیدکننده  لتیارز دووی ادامه داد: هدف آن است که نهاده هایی که با .نهایی برسد

 .برسد و در نهایت محصوالت غذایی با قیمت مناسب سر سفره مردم قرار گیرد و این نظارت و کنترل وظیفه همه ماست

https://www.yjc.ir/fa/news/6634729/%D8%B6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6634729/%D8%B6%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷مرداد  ۲۹تاریخ: 

 ای افزایش نخواهد یافتقیمت کود یارانه

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: قیمت کودهای یارانه ای در سال جاری افزایش نخواهد یافت و با متخلفان در 

، به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .این زمینه برخورد جدی می شود

های انجام شده با سازمان های جهاد حمایتی کشاورزی اظهار کرد: طبق هماهنگی  حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات

تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مذاکرات فشرده با شرکت های  کشاورزی استان ها، سازمان

 ختیارا در برنامه طبق کشاورزی حمایتی خدمات شرکت سهمیه اوره کود که در کشور، مقرر شد تولیدکننده کود اوره پتروشیمی

افزود: متاسفانه در چند هفته اخیر به دلیل مشکالتی که در تحویل وی .است شده آغاز کار این اخیر روزهای در  و بگیرد قرار شرکت این

، رفتهکود اوره بروز کرده بود، برخی سودجویان در بازار اقدام به توزیع کود اوره با قیمت های غیرمصوب کردند؛ هم اکنون با اقدامات انجام گ

راکنی و ایجاد جو روانی منفی میان کشاورزان، به متالطم پ شایعه با کنند می تالش چنان هم ها آن اما شده گرفته جلوی این سودجویی ها

با قیمت  تامین و توزیع کود اورهبه همین دلیل، اعالم می کنیم که شرکت خدمات حمایتی در حفظ روند  .کردن فضای بازار ادامه دهند

 .مصوب و ثابت بسیار مصمم است

 بود کشاورزی جامعه بزرگ اوره،پیروزی کود قیمت ماندن ثابت بیشتر بخوانید:

 هم خاطر همین به  کنیم، می دنبال جد به را موضوع این و داده قرار قانونی  پیگرد تحت را متخلفان  این مقام مسئول ادامه داد:

پس از اعالم موضوع یارانه ای بودن این کود و لزوم نظارت و کنترل هرچه  حکومتی، تعزیرات سازمان با مکاتبه طی شرکت این

بیش تر در عرضه آن صرفا ازطریق شبکه ی رسمی کارگزاران این شرکت، برخورد جدی با متخلفین توسط واحدهای استانی 

ان های جهادکشاورزی استان های سازم روسای با رسولی ادامه داد: طی مکاتبه ای.شد خواستار  سازمان های تعزیرات حکومتی را

ه به ویژه کود اور توزیع کودهای یارانه ایسراسرکشور، از آن ها خواستیم تا به منظور نظارت و کنترل هرچه بیش تر بر عرضه و 

هماهنگی کاملی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و  دستورات الزم را به زیرمجموعه های خود ارائه کنند ضمن اینکه

 .باشند داشته سودجو متخلفین تولیدکنندگان و هم چنین سازمان تعزیرات حکومتی در استان خود جهت معرفی و پیگرد

اطمینان ریال،  385000کیلوگرمی  50 وی در پایان تصریح کرد:کشاورزان از ثبات قیمت کود اوره و تامین آن به ازای هرکیسه

 .الزم داشته باشند

https://www.yjc.ir/fa/news/6638974/%D9%82%DB%8C%D9%85 
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 نهاده
 ایران اکونا - ۱۳۹۷مرداد / /  ۲۹دوشنبه , 

 ای افزایش نخواهد یافتقیمت کود یارانه

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه قیمت کودهای یارانه ای در سال جاری افزایش نخواهد یافت،تصریح کرد:  مدیرعامل

 .با متخلفان در این زمینه برخورد جدی می شود

 ایگزارش ایران اکونا به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی گفت: طبق هماهنگی های انجام شده با سازمان ه

جهاد کشاورزی استان ها، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مذاکرات فشرده با شرکت های 

پتروشیمی تولیدکننده کود اوره در کشور، مقرر شد که کود اوره سهمیه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طبق برنامه در اختیار این 

 .است شده آغاز کار این اخیر ایروزه در شرکت قرار بگیرد و 

وی اضافه کرد: متاسفانه در چند هفته اخیر به دلیل مشکالتی که در تحویل کود اوره بروز کرده بود، برخی سودجویان در بازار اقدام 

ا ده اما آن هبه توزیع کود اوره با قیمت های غیرمصوب کردند؛ هم اکنون با اقدامات انجام گرفته، جلوی این سودجویی ها گرفته ش

به  .هم چنان تالش می کنند با شایعه پراکنی و ایجاد جو روانی منفی میان کشاورزان، به متالطم کردن فضای بازار ادامه دهند

همین خاطر، اعالم می کنیم که شرکت خدمات حمایتی در حفظ روند تامین و توزیع کود اوره با قیمت مصوب و ثابت بسیار مصمم 

 همین به   کنیم، می دنبال جد به را موضوع این و داده قرار قانونی ول ادامه داد: ما متخلفان را تحت پیگرد این مقام مسئ.است

ز اعالم موضوع یارانه ای بودن این کود و لزوم نظارت و کنترل ا پس حکومتی، تعزیرات سازمان با مکاتبه طی شرکت این هم خاطر

هرچه بیش تر در عرضه ی آن صرفا ازطریق شبکه ی رسمی کارگزاران این شرکت، برخورد جدی با متخلفین توسط واحدهای 

 .شد خواستار استانی سازمان های تعزیرات حکومتی را 

ازمان های جهادکشاورزی استان های سراسرکشور؛ از آن ها خواستیم تا به رسولی اضافه کرد: ضمنا طی مکاتبه ای با روسای س

منظور نظارت و کنترل هرچه بیش تر بر عرضه و توزیع کودهای یارانه ای به ویژه کود اوره دستورات الزم را به زیرمجموعه های خود 

لیدکنندگان و هم چنین سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کنند ضمن اینکه هماهنگی کاملی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تو

وی تاکید کرد:کشاورزان از ثبات قیمت کود اوره و تامین آن به .در استان خود جهت معرفی و پیگرد متخلفین سودجو داشته باشند

 .ریال، اطمینان الزم داشته باشند 385000کیلوگرمی  50ازای هرکیسه 

http://iranecona.com/86364/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/86364/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                      1397ماه مرداد  چهارم اهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 
 نهاده
 ایرانا

 میلیون دالر برای تامین کود کشاورزی تایید شد 9۸تخصیص 

وزارت جهاد کشاورزی در اطالعیه ای، اولویت های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع کود شیمیایی  -ایرنا -تهران

 .میلیون دالر تخصیص ارز در این زمینه موافقت شده است 98را اعالم کرد که بر اساس آن، با 

دی تخصیص ارز کودهای کشاورزی متشکل از نمایندگان به گزارش سه شنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، کارگروه اولویت بن

موسسه تحقیقات خاک و آب و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اولویت های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع کود شیمیایی 

 .را تعیین کرد

 .درخواست به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارائه شده است 800تاکنون 

  .در کمتر از یک روز رسیدگی می شودبه درخواست های جدید 

 همچنین از متقاضیان خواسته شده است برای ثبت درخواست خود به تارنمای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نشانی

www.assc.ir  مراجعه کنند؛ روند تایید یا رد درخواست و نقص مدارک از طریق سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی به

اولویت های تخصیص ارز انواع کود کشاورزی به شرح زیر است: سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم .می رسد اطالع متقاضیان

گرانوله )مصرف مستقیم(، دی آمونیم فسفات، سولفات پتاسیم )قابل حل در آب(، پتاسیم کلراید، سولفات آمونیوم، مونو آمونیوم 

  .(درصد 25درصد( و سولفات مس )حداقل  30ات، سولفات منگنز )حداقل فسفات، مونو پتاسیم فسفات، اسید فسفریک، اوره فسف

، (درصد 13حداقل ) fe- edta، (درصد 6حداقل ) fe- eddha، (درصد 17انواع دیگر کود شیمیایی شامل اسید بوریک )حداقل 

mn- edta ( درصد 13حداقل) ،zn- edta ( درصد 15حداقل) ،cu- edta ( اسید  13حداقل ،)هیومیک پودری درصد

درصد( و اسید آمینه پودری  100درصد( جلبک دریایی پودری )حداقل  25درصد(، اسید فولیک پودری )حداقل  50حداقل)

به گزارش ایرنا، از شانزدهم مردادماه بسته جدید ارزی دولت .درصد برای مصرف مستقیم و ماده اولیه تولید( است 25)حداقل 

 .ر دسته یکم قرار گرفت که از ارز دولتی بهره مند می شونداجرایی شد و کودهای کشاورزی د

http://www.irna.ir/fa/News/83001391 
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 نهاده
 ایرانا

 سم وارداتی آفت تولید داخلی

واردات بی رویه سموم کشاورزی به آفتی خطرناک برای آنطور که تولید کنندگان کود و سم می گویند،  -ایرنا-کرج

 .تولید داخلی تبدیل شده که اگر کنترل نشود صنعت کود و سم ایرانی را از پای در می آورد

به گزارش ایرنا، در این سال ها که تحریم به تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران تبدیل شده، حرکت نیم بند صنعت داخلی می تواند 

بحران ساختگی دشمن برهاند، لیکن آنچه در این میان خواسته یا ناخواسته بازی در زمین دشمن محسوب می شود،  کشور را از

 .واردات بی رویه بدون توجه به داشته های داخلی است

کنار  امروز حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی موضوعی مهم و حیاتی برای شریان اقتصادی کشور به شمار می رود زیرا در

 .تامین نیازها به تثبیت و توسعه اشتغال کمک می شود

آنچه در این وضعیت و شرایط اقتصادی بیش از هر چیز تامل برانگیز و جای سئوال دارد، واردات کاالها و محصوالت بی کیفیت 

 .خارجی است که صنعتگران ایرانی نمونه های با کیفیت آن را تولید می کنند

ی دشمن بس ناجوانمردانه است که حتی داد وستد در خارج از مرزها برای تولید ایرانی یا تامین مواد اولیه به این روزها ، تحریم ها

سختی انجام می شود لیکن افتخار مردم سرزمین ما به صنعتگرانی است که دانش بنیان و پا به کار با همتی مثال زدنی سرمایه و 

 .رو گذاشته اندعمرگرانمایه را برای رهایی از طلسم دشمن گ

با این وجود هستند افرادی که برای منافع شخصی ، چوب الی چرخ تولید داخلی می گذارند تا صنعتگران در زمین سنگالخی 

 .توانایی راه رفتن پیدا نکنند

راخور با این اوصاف امروز صنعت کود و سموم کشاورزی ایرانی که پس از پیروزی انقالب اسالمی به اوج شکوفایی رسیده و ف

نیازهای کشاورزی گام برمی دارد نه توسط دشمن بلکه به واسطه دست های آشکار و پنهان عده ای وارد کننده سودجو ، نبض این 

  .صنعت به شمارش افتاده است

 یاز سوی دیگر واردات سموم بی کیفیت آن هم برای از بین بردن آفات محصوالت کشاورزی و باغی در واقع عارضه و تهدیدی برا

 .سالمتی مردم به شمار می رود

به گفته تولید کنندگان ، سم و کود شیمیایی برخی کارشکنی ها ، دست و پای تولید کنندگان داخلی را بسته و صنعت کود و سم 

 .ایرانی را به حاشیه برده است

د و سموم کشاورزی را به ورطه آنطور که این تولید کنندگان می گویند: واردات بی رویه و اعمال برخی محدودیت ها، صنعت کو

 .نابودی کشانده است

به گفته یکی از اعضای انجمن تولید کود کشور، واردات بی رویه سموم کشاورزی ، صدها شغل داخلی را تهدید می کند ضمن آنکه 

 .تولید کنندگان ایرانی در آستانه تعطیلی قرار دارند

صنعت کود و سم کشاورزی ایران با توجه به تحریم ها با مشکالت عدیده ای این تولید کننده که خواست نامش ذکر نشود، گفت: 

روبرو است که به رغم صادراتی بودن محصوالت ، برخی وارد کنندگان و دست های پنهان عامل ورشکستگی این صنعت پویا 

 .هستند

ری دارد و مابقی باید از پتروشیمی و کارتن درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع کود و سم کشاورزی ایران ارزب 30وی بیان داشت : 

 . سازی با نرخ آزاد تهیه کنیم
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تومانی  200هزارو 4وی گفت: با اینکه تولید کننده ایرانی می توانند کود و سموم مورد نیاز بخش کشاورزی را تامین کند اما دالر 

 . صرف واردات این محصوالت می شود

ود و سم خارجی آن هم از نوع چینی و بی کیفیت در واقع هدر دادن ارز کشور و ضربه به این تولید کننده بیان داشت: واردات ک

 .صنایع داخلی و سالمت محصوالت کشاورزی و باغی است

وی اظهار داشت: امروز درهای صادرات هم بر روی تولید کنندگان کود و سم ایرانی بسته شده و به رغم اینکه کشورهای همسایه 

قستان ، افغانستان و دیگر کشورها مشتریان محصوالت کود و سم ایرانی بودند محدودیت ها سبب شده تا رقبا جای مانند عراق ، قزا

 .صنایع ایرانی را پر کنند

وی بیان داشت : کیفیت باالی محصوالت کود و سم ایرانی موجب شد تا مشتریان خوبی در بازارهای جهانی داشته باشیم اما 

 .ی رویه هر روز عرصه را بر صنایع کشورمان تنگ تر می کندمحدودیت ها و واردات ب

رئیس انجمن کود و سم استان البرز با اشاره به ضرورت توجه به تولید داخلی اعالم کرد که واردات بی رویه سموم شیمیایی 

  .کشاورزی با مشکالتی برای تولید کنندگان داخلی همراه شده است

  .توجه به ظرفیت های داخلی ، نباید مجوز واردات سموم کشاورزی صادر شود دکتر محمد خصوصی اظهار داشت : با

وی بیان داشت: سموم تولیدی داخل کشور از کیفیت باالیی برخوردار بوده و مطابق با استانداردهای جهانی تولید می شود.لیکن با 

  .والت کشاورزی و باغی شده استاین اوصاف واردات سموم بی کیفیت خارجی سبب آسیب به تولید داخلی و حتی محص

رئیس انجمن کود و سم البرز افزود: واردات سموم بی کیفیت خارجی افزون بر آسیب های اقتصادی ، سبب خروج ارز از کشور می 

درصد مشابه آنها با کیفیت بهتردر داخل تولید  70قلم سمومی که وارد کشور می شود بیش از  300خصوصی اظهارداشت: از  .شود

میلیون لیتر در  24رئیس انجمن کود و سم البرز گفت: کل نیاز کشور به سموم شیمیایی  .شود اما واردات همچنان ادامه دارد می

درصد کود و سم  12وی اظهار داشت : قرار براین بود که  .سال است که بخش عمده این نیاز در داخل کشور تولید می شود

رئیس انجمن کود و  .درصد واردات داریم که آسیب اساسی برای تولید داخلی است 30از شیمیایی وارد کشور شود اما اکنون بیش 

سم استان البرز افزود: تولید کنندگان داخلی می توانند کل نیاز کشور تامین کنند ضمن آنکه تولید سموم شیمیایی ایرانی مطابق 

برخی ما را محدود کرده اند و نمی گذارند  :ایرانی اظهار داشت وی با اشاره با شعار حمایت از کاالی .با استاندارد های جهانی است

خصوصی گفت: تولید کنندگان ایرانی آمادگی دارند ضمن  .تولید داخلی رشد کنند و سنگ الی چرخ تولید کنندگان می گذارند

می بایست بحث تعرفه ها و به گفته وی، مسئوالن  .تامین نیاز داخلی ، سموم شیمیایی را به کشورهای مختلف جهان صادر کنند

خصوصی ادامه داد: تمام نیاز کشور در بخش کود و .عوارض را سامان دهند و نگذارند سموم شیمیایی بیش از نیاز وارد کشور شود

سال های گذشته سموم علف کش مورد نیار  :وی گفت. سم به جز برخی مواد که دسترسی به آن نداریم ، می توانیم تامین کنیم

عراق ، ترکیه ، آذربایجان، تاجیکستان و قزاقستان را تهیه می کردیم ، تازه این صنعت راهش را پیدا کرده بود اما واردات کشورهای 

هزار نفر شغل مستقیم و غیر مستقیم در بخش کود و سم  10خصوصی بیان داشت : اکنون بیش .بر پیکره تولید داخلی ضربه زد

رئیس انجمن کود و سم .میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشور دارد 400م کشاورزی وی گفت: تولید سمو.ایرانی وجود دارد

شرکت اعالم کرد و بیان داشت: خواسته ما از وزارت جهاد کشاورزی  70استان البرز ، تعداد تولید کنندگان کود و سم کشور را 

کود و سم ایرانی به کشورهای ارمنستان، آذربایجان، وی بیان داشت : به رغم محدودیت ها ، اکنون .حمایت از تولید داخلی است

 .تاجیکستان و ترکمنستان صادر می شود

http://www.irna.ir/fa/News/83007839 
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 نهاده
 ایرانا

 قیمت کودهای یارانه ای ثابت می ماند

حمایتی کشاورزی اعالم کرد: براساس هماهنگی انجام شده با سازمان های مدیرعامل شرکت خدمات  -ایرنا  -تهران 

 .جهاد کشاورزی استان ها، قیمت کودهای یارانه ای امسال افزایش نخواهد یافت و ثابت می ماند

 سازمان های تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف :گفت 'حمید رسولی'به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 

کنندگان و تولیدکنندگان، مذاکرات فشرده با شرکت های پتروشیمی به عنوان تولیدکننده کود اوره در کشور داشتند و قرار است 

کود اوره سهمیه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، طبق برنامه در اختیار این شرکت قرار گیرد و بر این اساس در روزهای گذشته 

 .برنامه آن اجرایی شده است

یادآور شد: طی چند هفته گذشته به دلیل مشکالتی که در تحویل کود اوره بوجود آمده بود، برخی سودجویان در بازار به وی 

 .توزیع کود اوره به نرخ های غیرمصوب پرداخته بودند و با اقداماتی که به عمل آمد، از سوء استفاده، سودجویان جلوگیری شد

در حفظ روند تامین و توزیع کود اوره با قیمت مصوب و ثابت بسیار مصمم بوده و رسولی تصریح کرد:شرکت خدمات حمایتی 

پیگرد قانونی این سودجویان را که بر علیه منافع بخش کشاورزی و به قصد ضربه به اقتصاد کشور فعالیت می کنند، دنبال می 

س از اعالم موضوع یارانه ای بودن این کود و لزوم به گفته این مقام مسئول، براساس مکاتبه با سازمان تعزیرات حکومتی، پ.نماید

نظارت و کنترل هرچه بیش تر در عرضه آن از طریق شبکه ی رسمی کارگزاران این شرکت، برخورد جدی با متخلفین توسط 

 .واحدهای استانی سازمان های تعزیرات حکومتی را خواستار شد

ی جهادکشاورزی استان های سراسرکشور به عمل آمده، از آنها درخواست وی افزود: براساس مکاتبه ای که با رییسان سازمان ها

شده تا به منظور نظارت و کنترل هرچه بیش تر بر عرضه و توزیع کودهای یارانه ای به ویژه کود اوره، دستورات الزم را به 

ن و همچنین سازمان تعزیرات زیرمجموعه های خود داده و هماهنگی کاملی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگا

مدیرعامل شرکت خدمات .حکومتی در استان خود به منظور معرفی و پیگرد متخلفین سودجو به این دستگاه ها داشته باشند

هزار ریال، اطمینان  385کیلوگرمی  50حمایتی کشاورزی افزود: کشاورزان از ثبات قیمت کود اوره و تامین آن به ازای هرکیسه 

بر ثابت ماندن قیمت کود اوره، این  به گزارش ایرنا، طبق مصوبه تیرماه امسال دولت و دستور ریاست جمهوری مبنی.ندداشته باش

شانزدهم مردادماه امسال بسته جدید ارزی .امر منجر به آزاد شدن سهمیه خرداد ماه از پتروشیمی رازی و خرید تیر ماه امسال شد

 .ر دسته یکم قرار گرفت که از ارز دولتی بهره مند می شونددولت اجرایی شد و کودهای کشاورزی د

http://www.irna.ir/fa/News/83007433 
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
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	آب
	300 میلیون دلار برای طرح آبیاری نوین اختصاص یافت/بررسی طرح جدا سازی آب شرب از آب مصرفی
	غفلت از انرژی های تجدید پذیر/کاهش یک سومی ذخایر آبی
	آب شرب از آب مصرفی جدا می شود

	اجرای لایحه الگوی کشت مرهمی بر کمبود منابع آبی
	برداشت 600 میلیون مترمکعب آب در رفسنجان و انار فاجعه است
	کرمان - ایرنا - مدیر پژوهشکده پسته ایران گفت: سالانه 600 میلیون مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی شهرستان های رفسنجان و انار برداشت می شود که این برداشت بی رویه با توجه به شرایط موجود خشکسالی فاجعه است.

	برغم مشکل کم آبی امسال افزایش خرید گندم داشته ایم
	کرج- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال از لحاظ نزولات آسمانی با کاهش چشمگیری روبرو بودیم ولی با بکارگیری توصیه های محققین و آزمودن آنچه که محققین در داخل مزرعه عرضه کردند، امروز شاهد نتایج خوبی بوده و با افزایش خرید گندم نسبت به سال گذشته روبرو بودیم.


	اقتصاد کلان
	مدیریت لحظهای در بخش کشاورزی جواب نمیدهد/ 10 میلیارد دلار گردش مالی کشاورزی هوشمند در دنیا
	احتمال کاهش تعرفه واردات روغن خام /قیمت شکر تولید داخل بررسی میشود
	طرح جدید برای بدهکاران بانکی بالای صد میلیون تومان/ 400 هزار پرونده معوق در سال 96 تعیین تکلیف شد
	بانک مرکزی ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان صرف مدیریت بحران موسسات مالی غیرمجاز کرد
	تخصیص کل ارز مورد نیاز تامین مواد غذایی مردم/کمبودی در اقلام غذایی نیست
	چوب نقدینگی لای چرخ کشاورزی
	تبریز- ایرنا - با توجه به ضعف منابع مالی بهره برداران کشاورزی، تامین نقدینگی مورد نیاز برای کود و بذر مناسب در جهت تداوم تولید و افزایش بهره وری در این بخش راهبردی ضروری است.


	اقتصاد محصولات
	اقلیم و منابع طبیعی
	فارس از وضعیت آب و هوای کشور گزارش میدهد
	شناسایی ظرفیت های طبیعت به افزایش تولید منجر می شود
	کرج-ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت که شناسایی ظرفیت های طبیعت موجب توسعه بخش کشاورزی و در نهایت افزایش تولید را در برخواهد داشت.


	انتصابات
	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	آخرین تحولات بازار میوه و صیفی/ قیمت هویج همچنان بالاست
	بررسی عوامل موثر در گرانی میوه/درآمد افزایش قیمت میوه به جیب کشاورز نرفته است
	وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار، خوب عمل نکرده است
	ضرورت اصلاح سیستم توزیع میوه
	میزان محصولات تولیدی بیش از نیاز داخل است
	سرمازدگی عامل اصلی گرانی میوه

	آخرین وضعیت قیمت دام زنده در آستانه عیدقربان/ فروش دام قربانی در 104 نقطه استان تهران
	قیمت دام زنده ظهر روز عید قربان تعدیل می شود
	زمزمه گرانی دام زنده در آستانه عید قربان به گوش میرسد
	نرخ هر کیلو دام زنده 25 هزار تومان/ احتمال افزایش مجدد قیمت در بازار دور از انتظار نیست
	راهاندازی 104 مرکز عرضه دام در سطح استان تهران

	آخرین تحولات بازار میوه در آستانه عید قربان/موز گران شد
	عرضه مرغ تنظیم بازاری؛ هر کیلو ۸۱۷۵تومان/بازار متعادل میشود
	عرضه ۳۰ هزار راس دام در ۲۷ جایگاه میادین میوه و ترهبار

	برنامه و سیاست ها
	ممنوعیتهای یک شبه نتیجهای جز توقف سرمایهگذاری ندارد/ دولت در اجرای قانون انتزاع قاطع نیست
	امکان کشت فراسرزمینی در کنیا وجود دارد
	مشکل بنگاه های خرد، مدیریت بر پایه ضوابط واحدهای بزرگ است
	تهران- ایرنا- سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مانع رشد و بالندگی بنگاه های خرد و کوچک این است که آنها بر اساس قواعد و ضوابط بنگاه های بزرگ اداره می شوند.

	فهرست کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی اصلاح شد
	تهران- ایرنا- هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند پنجم بسته جدید ارزی را اصلاح و فهرست بازنگری شده کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی را اعلام کرد.

	جلوگیری از انحراف دستگاه های اجرایی به کمک مجلس نیاز دارد
	تهران- ایرنا- سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجلس نقش حمایتی و هدایتی دارد، چون دستگاههای اجرایی خالی از انحراف و مشکل نیستند.

	90 درصد از مراتع کشور ممیزی شده است
	شهرکرد- ایرنا- مدیرکل دفتر امور مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از ممیزی شدن بیش از 76 میلیون هکتار معادل 90 درصد از اراضی مرتعی کشور خبر داد.


	برنج
	بیش از 3600 تن برنج احتکاری در ارومیه کشف شد
	ارومیه- ایرنا- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه گفت: افزون بر سه هزار و 600 تن برنج به همراه مقادیر بسیاری روغن نباتی و انواع حبوبات از محتکران در ارومیه کشف و ضبط شد.

	حتمال قاچاق برنج به کشورهای همسایه وجود دارد
	فروش برنج خارجی با نرخ های بالاتر از 8 هزار تومان گرانفروشی است
	۹۰۰ هزار تن برنج با ارز دولتی وارد کشور شد
	کشاورزان برنج به ما عرضه نکردند
	شالیکاران بی خیال کشت دوم شوند
	ساری - ایرنا - کشت دوم برنج در مازندران به پشتوانه بارندگی اندک مرداد جاری این روزها چنان شتاب گرفته است که کارشناسان مرکز تحقیقات برنج کشور را هم به فرجام این کار و خطر بالای آن نگران کرده است.


	پسته
	صادرات پسته در صدر خشکبار ایران

	پنبه
	نخ و پنبه پشت درب های بسته کمرگ/کارگاه های تولید پوشاک به مرز تعطیلی رسیدند

	تامین منابع مالی
	تحقیقات و نوآوری ها
	نقش تکنولوژی هستهای در کشاورزی-1 امکان ردگیری مصرف ازت در کشاورزی با تکنولوژی هستهای/راه سرطان و آلودگی زیست محیطی بسته میشود

	تخم مرغ
	تخم مرغ ارزان شد/ قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 7400 تومان
	ثبات نرخ تخم مرغ در بازار/ نرخ واقعی هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی ها 19 هزار تومان

	تولیدات باغی
	ایران دارنده رتبه چهارم تولید انجیر جهان است
	ساری - ایرنا - مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت که ایران با تولید سالانه 80 هزار تن انجیر دارنده رتبه چهارم جهان است.

	دستورالعمل پیشگیری از سرمازدگی باغ های کشور ابلاغ شد
	تهران- ایرنا- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی پیشگیری و مدیریت بحران سرمازدگی، یخ زدگی و تگرگ در باغ ها و گلخانه های کشور را ابلاغ کرد.

	500 هزار هکتار زمین های کم بازده و شیب دار باغ می شود
	گرگان - ایرنا - معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: 500 هزار هکتار از زمین های کم بازده کشور در قالب طرح اراضی شیب دار در استان ها زیرپوشش کشت محصولات باغی سازگار با اقلیم این مناطق قرار می گیرد.


	تولیدات زراعی
	سبزی آلوده به مواد نفتی همچنان برداشت می شود
	شهرری ـ ایرنا ـ چند روز پس از انتشار گزارش آبیاری سبزی های مزارع جنوب پایتخت با آب آلوده به مواد نفتی و تایید سازمان محیط زیست، مشاهده شده که همچنان کار برداشت و بارگیری این سبزی های آلوده ادامه دارد.

	آن روی سکه کشت های نایلونی
	قزوین - ایرنا - رها سازی پلاستیک در زمین های کشاورزی مربوط به کشت های نایلونی که طی سال های اخیر رواج پیدا کرده با مخاطرات جدی برای محیط زیست، آب، خاک و هوا همراه است.


	تولیدات دام و طیور
	افزایش قیمت مرغ به خاطرعدم جوجهریزی در دو ماه گذشته/ قیمت برمیگردد
	عرضه ۲۵ هزار رأس دام عشایری برای ذبح در عید قربان/ اختصاص ۶۴ میلیارد تومان درآمد مالیاتی به عشایر
	گرانى گوشت و مرغ به دليل افزايش قيمت نهاده هاى دامى!/ نماينده مجلس: واردات نهاده هاى دامى با دلار ٣٧٠٠ تومانی انجام شده است
	تمام نهادههای دامی در انحصار دونفر با ارز 3 هزار و 700 تومان وارد شده است
	قیمت نهادههای دامی بر مبنای ارز مبادلهای نیست
	محاسبه کالاهای مانده در انبار بر مبنای ارز 4 هزار و 200 تومان قانون تجارت است

	عرضه ۲۵ هزار رأس دام عشایری برای ذبح در عید قربان
	توزیع کنسانتره و علوفه دستی برای جلوگیری از چرای بی رویه دام عشایر
	بازسازی سالانه ۶۶ هزار کیلومتر ایل راه عشایری
	پنل خورشیدی و کپسول گاز جایگزین سوخت فسیلی برای عشایر میشود
	اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان به سرمایه در گردش عشایر
	اختصاص ۶۴ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به عشایر

	عرضه ۲۵ هزار رأس دام عشایری برای ذبح در عید قربان
	توزیع کنسانتره و علوفه دستی برای جلوگیری از چرای بی رویه دام عشایر
	بازسازی سالانه ۶۶ هزار کیلومتر ایل راه عشایری
	پنل خورشیدی و کپسول گاز جایگزین سوخت فسیلی برای عشایر میشود
	اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان به سرمایه در گردش عشایر
	اختصاص ۶۴ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به عشایر

	عرضه ۲۵ هزار رأس دام عشایری برای ذبح در عید قربان/ اختصاص ۶۴ میلیارد تومان درآمد مالیاتی به عشایر
	۱۰۴ جایگاه عرضه و ذبح بهداشتی دام در روز عید قربان

	چای
	113 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد
	یک مقام مسئول گفت: تاکنون 113 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.
	خرید تضمینی برگ سبز چای به 85 هزارتن رسید/ضرورت رفع ممنوعیت صادرات چای ایرانی

	حبوبات
	خاک
	خرما
	رواز «کلاغ سبز » بر فراز نخلستان های بافق
	یزد- ایرنا- وقتی خرمای نخلستان های شهر بافق استان یزد، آماده رسیدن می شود، پرندگانی زیبا و خوش صدا وارد این شهر شده و بر فراز نخلها به پرواز در می آیند که مردم بافق به آنها «کلاغ سبز» می گویند.

	نخل های تشنه بر لب کارون
	اهواز - ایرنا - کارون، امسال نتوانست ساقی خوبی برای نخلستان های جنوب خوزستان باشد ونخل های تشنه، جز با آب شور مشروب نشدند.


	خرید تضمینی/خدمات
	خرید تضمینی ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم/ کشاورزان برنج به ما عرضه نکردند
	اختصاص ۹۵۰ جایگاه ثابت و ۹۳۸ تیم سیار دامپزشکی برای نظارت بر ذبح بهداشتی دام در عید قربان

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	تولید کلزا در 30 سال اخیر رکورد زد/ تأمین 14 درصد روغن کشور از منابع داخلی

	روغن
	تعرفه واردات روغن خام بازنگری میشود
	تهران- ایرنا- طرح شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش قیمت روغن، سبب ورود ستاد تنظیم بازار به این موضوع شد و قرار است مواد اولیه مورد نیاز برای عرضه حداکثری، از محل ذخایر استراتژیک تامین شود.


	زعفران
	احتکار به زعفران رسید/ قیمت طلای سرخ توسط دلالان ۲ برابر شد!

	زیتون
	سلامت
	تعداد مبتلایان تب کریمه کنگو به 64 نفر رسید/ مردم از ذبح دام در معابر و منازل خودداری کنند
	برای بهبود استخوانهای شکسته چه بخوریم؟
	چگونه فشار خون بالا را کنترل کنیم؟
	پاستا شمارا چاق میکند یا لاغر؟

	سیب زمینی
	شیلات
	هیچ کشتی صیادی غیرایرانی در آبهای خلیج فارس نیست/ افزایش ۱۵ مایلی دامنه صیادی ایران در خزر
	15 مایل به دامنه فعالیت صیادی ایران در خزر افزوده شد/وزیر اخراجی نروژ به عنوان گردشگر به ایران آمده بود
	هیچ شناور خارجی در آبهای خلیج فارس برای صیادی فعالیت نمیکند
	15 مایل به دامنه فعالیت صیادی ایران در خزر افزوده شد
	وزیر شیلات نروژ به عنوان گردشگر وارد کشور شده و با هیچ مسئولی دیدار نکرده است

	جلوگیری از ورود ارز به کشور با تکیه بر ممنوعیت واردات خوراک آبزیان
	سهم ایران از فضای سرزمینی دریای خزر به 15 مایل افزایش یافت
	تهران- ایرنا- رییس سازمان شیلات ایران گفت: مطابق کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر، سهم ایران از منطقه سرزمینی از 10 مایل به 15 مایل رسید که به همراه 10 مایل انحصار ماهیگری برای کشورمان، این میزان به 25 مایل افزایش یافت.

	ماهی سالمون در ایران تولید نمی شود
	تهران- ایرنا- رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اعلام اینکه ماهی سالمون در ایران تولید نمی شود، گفت: آنچه که در بازار با عنوان این ماهی اسم برده شده، همان قزل آلای ایرانی است که به دلیل شباهت رنگ گوشت آن با سالمون نروژی با قیمت های بالاتری فروخته می شود.


	شکر
	شیر و فرآورده ها
	ارگانیک بودن لبنیات سنتی کذب است/افراد از خرید لبنیات غیر بهداشتی اجتناب کنند
	توضیحات اتحادیه صنف لبنیات تهران درباره خبر "ارگانیک بودن لبنیات سنتی کذب است"

	صادرات و واردات
	ممنوعیت صادرات شیرخشک و کره بدون اطلاع وزارت جهاد/ میخواهند شیر را از دامداران ارزان بخرند
	نظارتی بر واردات کالاهای اساسی نیست/ رانت دولتی و ایجاد بازارهای انحصاری در واردات برنج

	صنایع غذایی
	انتقاد نانوایان نسبت به پرداخت تسهیلات 15 میلیون تومانی/ افزایش قیمت نان منتفی شد
	نرخ بستنی هم روند صعودی گرفت
	افت چشمگیر قیمت شکر، قهوه، کاکائو در بورس نیویورک

	عسل
	کارآفرینی کم هزینه با طعم عسل
	کرج - ایرنا - کارآفرینان افسران خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی دشمن هستند که باید مورد تکریم و توجه مسئولان قرار گیرند تا از این طریق اشتغال پایدار در کشور ایجاد شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان نیاز اساسی امروز ایران فراهم شود.


	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	کشت گلخانه ای، نسخه شفابخش کشاورزی
	قم - ایرنا - کمبود منابع آبی یکی از بزرگترین محدودیت های پیش روی کشاورزان ایران در شرایط کنونی است، اما می توان آن را با استفاده از روش های کشت گلخانه ای به عنوان دارویی موثر برطرف کرد.


	گندم
	خرید تضمینی گندم از مرز ۹ میلیون تن گذشت/ پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان به گندمگاران
	ارقام بذرهای گندم و جو به طور کامل در داخل تولید می شود
	کرج - ایرنا - معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گفت: 100 درصد ارقام بذور گندم، جو و کنجد و گیاهان مشابه آن داخلی است.


	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	کمبودی در بازار گوشت قرمز وجود ندارد/ نرخ هر کیلو دام زنده سبک 23 هزار تومان
	امتناع دامداران از عرضه دام، بازار گوشت را متشنج کرد/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 58 هزار تومان
	مافیای واردات، چوب لای چرخ تولید می کنند/فروش گوشت گوساله با نرخ 60 هزار تومان جای سوال دارد
	افزایش چشمگیر قیمت یونجه و جو در روزهای اخیر

	مشکلی در تامین گوشت مرغ نداریم/نرخ منطقی هر کیلو مرغ ۸۵۰۰
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	توزیع مرغ ۶۷۰۰ تا ۸۱۰۰ تومانی به بازار تا پایان هفته
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	تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی، بخشی از افزایش قیمت گوشت مرغ را به دلیل رشد جهانی نرخ نهاده ها و هزینه های تمام شده تولید طبیعی دانست و گفت: باید با عوامل دیگر افزایش نرخ ها برخورد قانونی شود.
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	رانت خواری به بهانه دور زدن تحریم در حال شکلگیری است
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