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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmarkعالمت   "  روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 ویر تصال رایانه به اینترنتادرصورت  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 اخبار تهیه شده در سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

 :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

 
 ایرنا  – 27/6/1397تاریخ : 

 تفاهمنامه ای برای مدیریت آب استان های شمالی امضا شد
های ورزشسازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی تفاهمنامه ای را برای ساماندهی مسائل آب،  -ایرنا -تهران 

 .آبی و گردشگری در استان های شمالی امضا کردند

ها با هدف رفع مشکل کم آبی در استان های شمالی، بندانبه گزارش سه شنبه تارنمای سازمان برنامه و بودجه، برنامه بهسازی آب
سال از  2پروری به مدت آبزیهای زیرزمینی و افزایش تولید تامین آب مطمئن بخش کشاورزی، مهار و کنترل سیالب، تغذیه آب

 .دیگر اهداف این تفاهمنامه عنوان شده است
های مرتبط وظایفی مشخص شد که یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه و بودجه، تامین در این تفاهمنامه برای هر یک از دستگاه

 .الیحه بودجه سنواتی استدرصد از اعتبار مورد نیاز در  50سهم اعتبارات ملی در قالب تفاهمنامه به میزان 
در این آیین رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر جهاد کشاورزی، استانداران مازندران و گیالن و همچنین معاون عمرانی 

 .استانداری گلستان حضور داشتند
  .ای تاالب است که به دست انسان ساخته شده باشدبندان گونهبه گزارش ایرنا، آب

 .آبزی، ذخیره آب در فصول بارانی برای کشت برنج و آب شرب تخصیص می یابدبیشتر به پرورش ماهیان گرمها بندانآب
 شودهزار هکتار شالیزار استفاده می ۸1های شمالی سالیانه برای آبیاری های استانبندانذخایر آب

 لینک خبر 
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 آب 

 فود پرس  – 27/6/1397تاریخ : 

 درصد افزایش یافت ۴00بندی به تولید کنندگان/ قیمت مواد اولیه گذاری آب بستهواگذاری قیمت
درصدی  ۸گذاری سازمان تعزیزات بر اساس نرخ تورم های آبهای معدنی و آشامیدنی با انتقاد از مالک قیمتدبیر انجمن

 .گذاری معنایی نداردرصد افزایش یافته است، این قیمتد ۴00گفت: وقتی مواد اولیه 

شهریورماه امسال با موضوع نحوه تعیین قیمت كاالها و خدمات توسط  10در  ٤۸021پیمان فروهر از اجرای بند جدید مصوبه  

 مسئولیت قیمت گذاريوزیر صنعت به سازمان حمایت و سایر دستگاههاي متولي خبر داد و گفت: در بند ج این مصوبه آمده است که 

شود و لذا براي تغییر قیمت گروه کاالیی نیستند، به واحدهاي تولیدي آب بسته بندی واگذار می 2۵کاالهایی که جز مجموعه 

 .محصوالت نیازي به تایید سازمان حمایت نیست

نی در ادامه با اشاره به اینکه واحدهای های آبهای معدنی و آشامیدبه گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی نوش آنالین، دبیر انجمن

اند مشمول قیمت گذاری توسط سازمان حمایت نیستند، بیان محصول گروه یک کاالیی قرار نگرفته 2۵فهرست   ای که درتولیدی

كرده  مشروط به دریافت جواز از سازمان حمایت را قیمت ٪10کرد: تا پیش از این مصوبه اي صادر شده بود كه افزایش بیش از 

را احیاء کرد و لذا براي تغییر قیمت محصوالت نیازي به تایید سازمان حمایت  ٤۸021بود و لذا این مصوبه جدید مجددا مصوبه 

آن واحد  هایتوانند قیمتشان را تغییر دهند مگر اینکه سازمان حمایت شکایتی وصول کند و قیمتنیست این واحدهای تولیدی راسا می

 .ندتولیدی را بررسی ک

اند، گفت: در ابتدا باید ببینیم سازمان تعزیرات او درباره واحدهای تولیدی که در این مدت به دلیل افزایش قیمت مشمول جریمه شده

ای را به دلیل نداشتن جواز از این سازمان ها درست عمل کرده است یا نه. ولی اگر سازمان حمایت واحد تولیدیدرباره این جریمه

امال نادرست است و از این جریمه تبرئه خواهد شد مگر اینکه متهم شود به اینکه خودشان تغییرات قیمتی را اعمال جریمه کرده، ک

 .کرده است

گذاری سازمان تعزیزات بر اساس نرخ به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی نوش آنالین، فروهر در پایان با انتقاد از مالک قیمت

درصدی تورم معنایی  ۸گذاری بر اساس نرخ درصد افزایش یافته است، مالک قیمت ۴00مواد اولیه درصدی گفت: وقتی  ۸تورم 

 .که دولت اعالم کرده است، نداردنداشته و این موضوع هیچ ارتباطی با محاسبات نرخ تورمی

 

 لینک خبر 
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  آب

 ایرنا  – 25/6/1397تاریخ : 

 پژوهشگران کشاورزی؛ قابلیت ها و مشکالت
پژوهشگران کشاورزی قابلیت های زیادی برای کمک به تامین امنیت غذایی کشور و تولید محصوالت سالم  -ایرنا -قزوین

 .نیز گالیه دارند که پیچ و خم های اداری برای دریافت مجوزها از جمله آنهاستدارند، اما از مشکالت و موانع پیش رو 

گزارش ایرنا، با رشد روزافزون جمعیت جهان دیگر اتکا به روش های سنتی در کشاورزی نمی تواند تامین کننده امنیت غذایی  به

خش گردهم جمع شده تا با تولید فناوری و اختراعات مردم دنیا باشد از این رو در بسیاری از کشورها محققان و پژوهشگران این ب
  .جدید به بهره وری و ارتقای عملکرد بخش های مختلف کشاورزی کمک کنند

در کشور ما نیز تشکیالتی بنام مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی کشاورزی محققان و پژوهشگران این بخش را گردهم آورده 
ترش استفاده از علم و فناوری در بخش های مختلف کشاورزی کشور همچون آب و خاک، گیاه است و با فعالیت های آن شاهد گس

  .پزشکی، زراعت و باعبانی، دام و طیور، شیالت و صنایع تبدیلی بوده ایم
و  یتدر استان قزوین نیز محققان و مخترعان توانمندی در این مرکز و واحد رشد کشاورزی به فعالیت می پردازند که حاصل فعال

تالش آنها اختراعات و یافته های علمی متنوعی است که برای ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و افزایش عملکرد بخش های 
  .مختلف کشاورزی به کار گرفته شده اند

 قزوین در همین رابطه برای معرفی دستاوردها و همچنین تشریح مسایل و مشکالت محققان کشاورزی میزگردی به میزبانی ایرنا
  .تدارک و برگزار شد

اکبر زاجکانی مدیر شرکت فن پرداز سپهر آسیا فعال در زمینه تهیه و اجرای اتوماسیون های آبیاری های هوشمند و مهدی رجبی 
نژاد مدیر شرکت الماس فناوران گیتی پارس فعال در زمینه تهیه محصول سالم و تولید حشرات بیولوژیک برای مبارزه با آفات 

ع و همچنین افشین یوسف گمرکی رییس مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین و مهرزاد محصص مستشاری مزار
  .رییس مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی کشاورزی استان قزوین میهمانان و اعضای حاضر در این میزگرد بودند

 
 دولت محققان بخش کشاورزی را دریابد **

یر شرکت الماس فناوران گیتی پارس فعال در زمینه تولید محصول سالم و تولید حشرات بیولوژیک شکاری مهدی رجبی نژاد مد
برای مبارزه با آفات در این میزگرد با بیان اینکه امروزه نمی توان با دیدگاه های سنتی و روش های قدیمی در بخش کشاورزی 

  .ه از توجیه اقتصادی برخوردار نیستفعالیت داشت و چنین فعالیتی محکوم به شکست است چرا ک
این محقق جوان گفت: اگر دولت توجه بیشتری به حوزه تحقیقات در کشاورزی داشته باشد، شاهد علمی تر شدن کشاورزی کشور و 

  .کاهش هزینه ها و ارتقای بهره وری در این بخش خواهیم بود
ریم بلکه انتظار دیده شدن و برطرف شدن پیچ و خم های اداری برای بهتر وی با بیان اینکه از دولت انتظار تزریق پول و اعتبار ندا

  .کار کردن را داریم و این موضوع باید با سیاست گذاری های مناسب عملی و محقق شود
 
 مبارزه بیولوژیک با آفات، ارتقای بهره وری در مزارع **

به عضویت مرکز رشد کشاورزی قزوین درآمدم و  9٤: از سال وی در ادامه به معرفی فعالیت های پژوهشی خود اشاره کرد و گفت
طی این مدت با فعالیت های علمی و تحقیقاتی انجام شده با همکاران خود در زمینه کنترل بیولوژیک آفات موفق به پرروش زنبور و 

  .حشرات شکاری جهت مبارزه با آفت ها شدیم
هکتار از مزارع گوجه فرنگی استان قزوین پیاده  500با موفقیت در سطح  این محقق بخش کشاورزی گفت: سال گذشته طرح خود را

  .نوع زنبور از جمله دراگون استفاده کردیم 2کرده و برای مبارزه با آفت مینوز این محصول از 
ین در ا رجبی نژاد در خصوص نحوه مبارزه با آفات به شکل بیولوژیک با تولید زنبور و حشرات شکاری، گفت: به عبارت ساده

ساعت از تخم آفات موجود تغذیه می کنند و  72تا  2٤روش زنبور و حشرات مورد نیاز در سطح مزرعه رهاسازی می شوند و طی 
  .آنها را از بین می برند

با  وی اظهار داشت: استفاده از این روش مصرف کود شیمیایی را کم کرده و هزینه های بهره برداران را کاهش می دهد و با مبارزه
  .آفات عملکرد و تولید محصوالت را افزایش می دهد

رجبی نژاد با بیان اینکه اجرای این طرح در صورت فراگیر شدن اشتغالزایی قابل توجهی را نیز به همراه دارد، اظهار داشت: سال 
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ای بسته بندی و عملیات اجرای نفر نیرو بر 10هکتار طرح خود را اجرایی کردیم به حدود  500گذشته با وجود اینکه تنها در سطح 
  .طرح نیازمند بودیم

وی با بیان اینکه هنوز استفاده از این روش بهینه بین کشاورزان فرهنگ سازی نشده و حتی برخی از بهره برداران در خصوص 
روش را ببینند تا  اجرای آن مقاومت و مخالفت می کنند، افزود: برخی کشاورزان حتما باید با چشم خود و از نزدیک کارایی این

راضی به اجرای آن در اراضی خود شوند که چنین مساله ای بدلیل صرف وقت و هزینه باال برای ما امکان پذیر نیست بلکه باید 
بخش های ترویجی جهاد کشاورزی این فناوری و روش را به کشاورزان معرفی و آنها را راغب به اجرای این دسته از طرح ها 

  .کند
امیدواریم در راستای حمایت از فعالیت های تحقیقاتی و در جهت کاهش هزینه های بخش کشاورزی، وزارت  :وان گفتاین محقق ج

جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت هر ساله سهمیه ای برای مبارزه با آفات به روش بیولوژیکی تعیین کرده و آنرا برای سازمان 
  .زامی کندهای جهاد در استان ها و بهره برداران ال

 
 آب کم هزینه در اختیار کشاورزان، مانع توسعه سیستم های آبیاری هوشمند  **

اکبر زاجکانی مدیر شرکت فن پرداز سپهر آسیا فعال در زمینه آبیاری های هوشمند نیز در این میزگرد گفت: با مشاهده خالء هایی 
  .مینه و رفع کمبودهای موجود در این حوزه عالقه مند شدمدر بخش آبیاری کشاورزی به فعالیت علمی و تحقیقاتی در این ز

به عضویت مرکز رشد کشاورزی قزوین درآمدم،افزود: در همین رابطه شرکت خود را ثبت کردیم و با  9٤وی با بیان اینکه از سال 
  .ردیمتشکیل یک تیم هفت نفره کارمان را در زمینه ایجاد سیستم ها و اتوماسیون هوشمند آبیاری آغاز ک

راجکانی توضیح داد: فناوری بدست آمده در زمینه هوشمندسازی سیستم های آبیاری می تواند به شکل هوشمند از یک گیاه داخل 
  .گلدان در آپارتمان شروع شده و به مزارع و باغات چندصد هکتاری ختم شود

ته به نیاز گیاه تشخیص داده می شود، یادآور شد: در این وی با بیان اینکه در این سیستم بهترین زمان آبیاری در طول شبانه روز بس
  .فناوری صاحب مزرعه می تواند از راه دور و با موبایل و یا لپ تاب کنترل آبیاری مزرعه و باغ خود را در اختیار داشته باشد

ایم که در همه این موارد بهره  طرح با استفاده از فناوری آبیاری هوشمند شده 10زاجکانی همچنین گفت: تاکنون موفق به اجرای 
  .برداران رضایت باالیی از انجام کار داشته اند

این محقق بخش کشاورزی بهترین زمان آبیاری گیاهان را در نیمه شب عنوان کرد که میزان تبخیر بسیار اندک است در صورتی که 
دارد و یا کم تر امکان پذیر است، گفت: در این سیستم در این ساعات بدالیل مختلف امکان استفاده حداکثری از نیروی کار وجود ن

میزان رطوبت خاک و گیاه از طریق سنسورهای پیش بینی شده مشخص می شود و هر زمان که گیاه به آب احساس نیاز کند، آبیاری 
  .می شود بنابراین از پرت آب و آبیاری در ساعات نامناسب جلوگیری می کند

آب را با قیمت نازل و حتی رایگان به بهره برداران تحویل می دهیم و آنها احساس نیاز به صرفه جویی  زاجکانی با بیان اینکه چون
پیدا نمی کنند شاهد مصرف بی رویه آب در باغات و مزارع کشور هستیم، اظهار داشت: همین موضوع موجب شده تا خیلی از 

که سیستمی فراتر از روش های قطره ای و تحت فشار است تمایل فعاالن این بخش برای استفاده از سیستم های هوشمند آبیاری 
  .نداشته باشند

 
 تجاری سازی اختراعات بخش کشاورزی با مشکل روبروست **

وی با بیان اینکه هنوز موفق به تجاری سازی و تولید انبوه محصوالت خود نشده ایم در صورتی که محصول ما نسبت به دستگاه 
مت کمتری برخوردار بوده و به لحاظ کیفیت چیزی از آنها کم ندارد، اظهار داشت: اصوال در زمینه تجاری های مشابه خارجی از قی

سازی بسیاری از اختراعات و یافته های پژوهشی این بخش با مشکل روبرو هستیم چرا که در زمینه فرهنگ سازی برای استفاده از 
  .آنها با ضعف مواجه هستیم

ین رابطه باید شاهد فرهنگ سازی و کمک دولت باشیم تا بتوانیم با اتکا به چنین روش های نوین و فناورانه وی با بیان اینکه در ا
مصرف آب کشاورزی را پایین آورده و منابع آبی خود را حفظ کنیم، افزود: ما از دولت تقاضای کمک مالی نداریم ولی می خواهیم 

  .اورانه در بخش کشاورزی کمک کندما را در ترویج استفاده از روش های نوین و فن
 ،زاجکانی با بیان اینکه چون در ابتدای راه هستیم باید اول دستگاه ها به ما اعتماد کنند تا سپس بتوانیم اعتماد کشاورزان را جلب کنیم

خی که آن پیاده کنیم اما پاسگفت: به همین دلیل در آغاز راه به سراغ استانداری رفتیم تا سیستم آبیاری هوشمند خود را در فضای سبز 
به ما دادند این بود که ما کارگران افغانی داریم که به گل ها و چمن های محوطه هر روز آب می دهند و حقوق آنها را نیز شهرداری 

  .تقبل می کند که چنین برخوردی برای ما دلسرد کننده بود
 

 دولت برای اجرای آبیاری هوشمند یارانه بدهد  **
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بخش کشاورزی گفت: البته این را نیز باید اذعان کرد که در مراجعه به چند مرکز علمی مانند دانشکاه بین المللی امام  این محقق
  .خمینی )ره( که بدلیل جایگاه علمی ارزش کار تحقیقاتی و پژوهشی را می دانند از کار ما استقبال کردند و قول همکاری دادند

دولت در حمایت از اجرای روش های آبیاری قطره ای و تحت فشار طی سال های اخیر، گفت: زاجکانی با اشاره به اقدام خوب 
امیدواریم بخشی از اعتیارات و یارانه های این حوزه صرف اجرای طرح های هوشمند آبیاری نیز شود چرا که در آینده نه چندان 

  .بسیار باالیی برخوردار خواهد بوددور با تشدید مشکالت کم آبی اجرای این پروژه ها از توجیح اقتصادی 
 
 

 ضرورت اصالح قوانین و تسهیل گری برای حمایت از واحدهای فن آور کشاورزی  **
واحد فناور در این  35افشین یوسف گمرکی رییس مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: 

  .ت کشاورزی تشکیل شد، به فعالیت می پردازنددر مجموعه مرکز تحقیقا 9٤مرکز که از سال 
وی همچنین گفت: هدف عمده ما در مرکز رشد ایجاد روحیه خودباوری در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی و فن آوران است چرا که 

برای انگیزه بخشی ساختار اداری ما محدود است و همه مخاطبان نمی توانند در این حوزه جذب شوند بنابراین این مکان بهترین جا 
  .به این نیروها و شکوفا ساختن استعدادهای آنان و فراهم کردن بستر شغلی مناسب برای محققان بخش کشاورزی به شمار می رود

گمرکی با بیان اینکه در مرکز ما تنها تحصیالت مالک نیست و هرکس که ایده و خالقیت فکری برای تولید فناوری و یا اختراع دارد 
ستقبال می کنیم، اظهار داشت: فن آوران این مرکز در زمینه های مختلف بخش کشاورزی همچون باغبانی، آب و خاک، کشت از او ا

  .بافت، گیاه پزشکی، شیالت، کمپوست، اتوماسیون شبکه های آبیاری و ساخت ادوات و صنایع تبدیلی به فعالیت می پردازند
ن قزوین گفت: ساخت دستگاه شخم زنی تلسکوپی و دستگاه کود خشک کن برای رییس مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استا

  .استفاده واحدهای دامی و زراعی بخشی از دستاوردهای اخیر محققان مشغول به فعالیت در این مرکز است
ا برای جامعه و مردم وی اظهار داشت: شاید فعالیت های مرکز تحقیقات و مرکز رشد کشاورزی به یکباره خبرساز نباشند و کار آنه

عادی زیاد به چشم نیایند اما با بررسی فعالیت آنها در طول یک دوره زمانی می توان به خدمات آنها به بخش کشاورزی و نقشی که 
  .در تامین امنیت غذایی جامعه داشته اند، پی برد

جز اتکا به روش های علمی برای افزایش بهره گمرکی با بیان اینکه با وجود محدودیت های فراوان در عرصه آب و خاک چاره ای 
  .وری و عملکرد در بخش کشاورزی نداریم، افزود: تحقق این موضوع با حمایت و تقویت فعالیت های پژوهشی میسر است

وی در ادامه از رسانه ها خواست تا به معرفی دستاوردهای مرکز رشد کشاورزی بپردازند و جامعه را با نخبگان این حوزه و 
  .محصوالت آنها آشنا کنند

 
 مصائب واحدهای فن آور در دریافت مجوز **

وی در بخش دیگری از صحبت های خود اصالح برخی قوانین و مقررات و تسهیل گری به منظور حمایت از فن آوران و محققان 
  .بخش کشاورزی را ضروری دانست و گفت: نباید در این خصوص شاهد مقاومت و سخت گیری باشیم

مرکی با اشاره به مشکالت شرکت های فناور کشاورزی در جهت گرفتن مجوزهای قانونی، گفت: یک شرکت فناور با تعداد گ
خواست که یک فرایند اداری  2انگشتان کمتر از دست را نمی توان با یک کارخانه بزرگ برابر دانست و برای ارایه مجوز از هر 

  .را طی کنند
ی زیادی از محققان شرکت های فناور کشاورزی برای گرفتن مجوزها گرفته می شود که منطقی و وی اظهار داشت: وقت و انرژ

  .صحیح نیست و باید در این خصوص شاهد انعطاف مقررات به سود این مجموعه ها باشیم
 

 تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حمایت از فعالیت های پژوهشی  **
، آموزش و منابع طبیعی کشاورزی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: این مهرزاد محصص مستشاری رییس مرکز تحقیقات

مرکز یکی از تشکیالت زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که ریاست آن با معاون وزیر است اما به لحاظ ساختار تشکیالتی 
  .به لحاظ جایگاه علمی خود مستقل بوده و به شکل هیات امنایی فعالیت می کند

ا بیان اینکه آموزش به بهره برداران و پیگیری امور فنی و علمی بخش کشاورزی از مهم ترین فعالیت مراکز تحقیقات و وی ب
آموزش است، اظهار داشت: این مراکز با توجه به ظرفیت های کشاورزی هر استان در یکی از بخش ها فعالیت های پررنگ تری 

  .بویژه در زمینه انگور و زیتون فعالیت های چشم گیری داریمدارد که در قزوین نیز در زمینه امور باغی 
رییس مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی کشاورزی قزوین، انتقال دانش فنی به شکل عملیاتی به بهره برداران را از فعالیت های 

نکه از نظر حجم فعالیت و نیروی محقق و پژوهشگر در این مرکز عضویت دارند و با وجود ای 90مهم این مرکز برشمرد و گفت: 
  .انسانی با خیلی استان های دیگر قابل مقایسه نیستیم اما این مرکز همواره جزو مراکز نمونه کشور بوده است
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محصص مستشاری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اهمیت پژوهش در رشد علم و فناوری در جوامع، گفت: اگر 
  .های اقتصاد مقاومتی و تحقق آن هستیم باید به این بخش توجه ویژه و جدی کنیمخواهان پیشبرد سیاست 

این مسئول گفت: متاسفانه در کشور ما جا افتاده است که هر وقت بودجه و اعتبار یک دستگاه کم آمد، اعتبار پژوهشی حذف می شود 
  .ی یک مجموعه دانستدر صورتی که این حوزه را باید جزو مهم ترین بخش ها برای رشد و اعتال

محصص مستشاری افزود: باید توجه داشت که حذف بخش پژوهش، اثرات خود را در همان مقطع نشان نمی دهد بلکه آثار منفی آن 
  .سال بعد هویدا می شود 10طی چندین سال مثال 

رقام به کار گرفته شده گندم در سال پیش ا 10وی به بیان برخی دستاوردهای پژوهشی این مرکز اشاره کرد و اظهار داشت: تا 
تن در هر هکتار داشت اما با کارهای پژوهشی و تولید و معرفی ارقام جدید و مقاوم به خشکی و  ٤مزارع استان قزوین عملکرد زیر 

  .تن در هر هکتار نیز افزایش یافته است 12سرما این عملکرد تا 
نگور مقاوم به سرما و خشکی نیز فعالیت های زیادی داشته ایم، گفت: محصص مستشاری با بیان اینکه در زمینه معرفی ارقام ا

سیستم های داربستی برای نخستین بار توسط مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین معرفی شد که در ابتدا با مقاومت برخی باغداران 
رپسند، بسیاری از باغداران این محصول به روبرو شد اما امروز شاهد این هستیم که بدلیل حفاظت میوه از باران و سرما و تولید بازا

  .دنبال اجرای این طرح در باغ های خود هستند
رییس مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی کشاورزی استان قزوین گفت: در زمینه مدیریت بهره وری آب نیز فعالیت های زیادی 

  .داران می باشدتوسط محققان این مرکز انجام شده است که در حال معرفی به بهره بر
وی با اشاره به فعالیت پنج ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی شامل ایستگاه چند منظور اسماعیل آباد، گیاهان دارویی، پسته، انگور، شوری 

محققان و پژوهشگران در این ایستگاه ها به انجام فعالیت های پژوهشی مشغول  :و زهکشی خاک در استان قزوین اشاره کرد و گفت

  .هستند
محصص مستشاری با اشاره به فعالیت آزمایشگاه های کشاورزی در بخش آب و خاک، ژنتیک، کشت باف و گیاه پزشکی و بذر در 

استان قزوین، گفت: چندین ذخیره گاه ژنتیکی گیاهی با چند هزار نمونه نگهداری شده نیز در این استان وجود دارد که از ظرفیت این 
  .عالیت های تحقیقاتی استفاده می کنیممکان ها نیز برای پیشبرد ف

این مسئول گفت: با دیگر مراکز تحقیقاتی کشاورزی کشور ارتباط تنگاتنگ داریم و از یافته های یکدیگر برای کمک به اجرا و 
  .تکمیل طرح های تحقیقاتی استفاده می کنیم

در زمینه  :ول نگهداری و مورد مطالعه قرار دارد، افزودوی با بیان اینکه در ایستگاه تحقیقاتی انگور یک هزار رقم از این محص

  .معرفی ارقام مقاوم انگور و اصالح آنها با توجه به اینکه استان ما قطب تولید این محصول است، فعالیت های زیادی داشته ایم
 
 پژوهش باید در بخش کشاورزی نهادینه شود **

رعه نیازمند تغییر نگرش هستیم و باید برای ارتقای کیفیت و عملکرد در این محصص مستشاری با بیان اینکه در زمینه مدیریت مز
بخش پژوهش را در کشاورزی خود نهادینه کنیم، اظهار داشت: ما باید به فکر تولید محصوالت خود با برند جهانی و با کیفیت و 

  .استانداردهای روز دنیا باشیم
الت خود ضعیف هستیم، افزود: در زمینه فرآوری نیز ضعف های زیادی داریم وی همچنین با بیان اینکه در تجاری سازی محصو

مثال زعفران خود را با قیمت ارزان به خارجی ها می فروشیم و آنها این محصول را تبدیل به دارو کرده و چند ده برابر قیمت به 
  .یقاتی داخلی بیشتر و بهتر استفاده کردخود ما می فروشند در صورتی که برای حل این مشکل می توان از ظرفیت مراکز تحق

محصص مستشاری با بیان اینکه قوانین دست و پاگیر را برای رشد مراکز تحقیقات باید از میان برداریم، گفت: با کارهای انجام شده 
ای طوری که برای اجرطی سال های اخیر مرکز تحقیقات به خوبی برای مدیران استانی جا افتاده و به جایگاه مناسبی دست یافته به 

طرح های کشاورزی کالن نظر محققان مرکز مورد استفاده قرار می گیرد با این وجود هنوز تا رسیدن به هدف نهایی خود فاصله 
 .زیادی داریم

  لینک خبر
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 آب 

ایرنا  – 2۸/6/1397تاریخ :   

 میلیارد لایر خسارت به بخش کشاورزی وارد شدهزار  200امسال 
عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت: در سال زراعی جاری بر اثر خشکسالی، سرمای  -ایرنا  -سنندج 

 .هزار میلیارد لایر خسارت به بخش کشاورزی وارد شد 200بهاره، کمبود آب و ریزگردها در مجموع 

ازعلی ابراهیمی پاک روز دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای روش شاخص عملکرد پرداخت بیمه در به گزارش خبرنگار ایرنا، نی
هزار میلیارد لایر خسارت وارد شده است 70سنندج اظهار داشت: در این مدت همچنین به بخش باغبانی کشور  . 

د: در سال های گذشته نیز بر اثر کمبود خطر همواره تولیدات کشاورزی را در جهان تهدید می کند، افزو 30وی با بیان اینکه 
تا  120بارندگی و خشکسالی حدود   .هزار میلیارد لایر خسارت به بخش های مختلف حوزه کشاورزی وارد شده بود 150

میلیون قطعه به بیماری  27میلیون قطعه مرغ تخم گذار،  50ابراهیمی پاک با اشاره به اینکه از مهر ماه سال گذشته تاکنون از 
درصد تولید مرغ کشور از بین رفت 50نفلوآنزا دچار شده و از چرخه مصرف خارج شدند، یادآور شد: آ . 

 60قانون جدید بیمه محصوالت کشاورزی تصویب شد، اضافه کرد: بر اساس این قانون دولت تنها  63وی با بیان اینکه از سال 
 .درصد خسارت محصوالت کشاورزی را پرداخت می کند

موضوع بیمه ای را  152محصول کشاورزی و  90دیره صندوق بیمه کشاورزی کشور اظهار داشت: در حال حاضر عضو هیات م
 .در این بخش تحت پوشش بیمه قرار داده ایم

ابراهیمی پاک خواستار تشویق کشاورزان به بیمه محصوالت کشاورزی براساس روش جدید بیمه ای شد و گفت: از سال گذشته 
یلیارد لایر خسارت به مرغداری های کشور پرداخت شد تا کمکی برای این بخش برای جبران خسارت ها باشدتاکنون سه هزار م . 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان  600وی شرایط اقلیمی کردستان را خاص توصیف کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه 
ش بیمه کشاورزی قرار گیرددیم است، می طلبد سطح بیشتری از این اراضی تحت پوش . 

مشکل اصلی مربوط به پرداخت بیمه را تاخیر در پرداخت و کافی نبودن میزان غرامت پرداختی اعالم کرد و  2ابراهیمی پاک 
 .افزود: نیاز است برای رفع این مشکالت به شکلی اساسی گام برداشته و دغدغه های کشاورزان برطرف شود

مه کشاورزی هم با اشاره به اینکه هر سال بنا به ضرورت شاهد تحوالتی در پرداخت بیمه بوده ایم، مدیر امور بیمه ای صندوق بی
اظهار داشت: هدف اصلی ما افزایش ضریب نفوذ بیمه و رضایت بیمه گذاران است و تنها راه برای دستیابی به این هدف تغییر در 

 .روش های پرداخت بیمه ای است
ت بیمه کشاورزی به روش جدید خبر داد و یادآور شد: به دنبال برنامه ریزی ها و مطالعات صورت گرفته، حبیب هللا پارسا از پرداخ

 .امسال محصوالت کشاورزی دیم براساس روش جدید شاخص عملکرد، بیمه می شود
بیمه کردن محصول هدف اصلی این روش،  :وی با بیان اینکه امسال این روش برای محصول گندم دیم اجرا می شود، تاکید کرد

سال گذشته مد  5سال گذشته است بطوریکه میانگین تولید گندم منطقه مورد نظر در بازه زمانی  5براساس عملکرد تولید گندم دیم در 
 .نظر قرار گرفته و درصد پوشش بیمه براساس تولید در واحد سطح محاسبه می شود

پرداختی خسارت و آگاهی بیمه گذار از میزان خسارتی است که دریافت  پارسا ُحسن اصلی این روش را شفاف بودن مبلغ و میزان
می کند اعالم کرد و گفت: باید برای بیمه گذار مزایا و مشخصات روش جدید پرداخت بیمه کشاورزی را مشخص کرد که بی شک 

 .مورد استقبال آنان نیز قرار می گیرد
ار هکتار اراضی کشاورزی شامل هز 220به گزارش ایرنا، کردستان دارای یک میلیون و  هکتار اراضی دیم  235هزار و  896

هزار اراضی آبی حدود  121درصد و  ۸۸حدود   .درصد است 12
هزار ُتن محصوالت  ٤00میلیون و  2هزار نفر است که این جامعه ساالنه حدود  115جمعیت بهره بردار کشاورزی کردستان دارای 

ر ُتن از این میزان مربوط به محصوالت باغی و باقی نیز مربوط به بخش زراعت استهزا 320کشاورزی تولید می کنند که  . 
هزار ُتن در سال است و عمده محصول تولیدی باغی نیز توت فرنگی  ۸00عمده محصول زراعی این استان مربوط به گندم با حدود 

هزار ُتن است ٤۸با حدود  . 

 لینک خبر 
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کالن اقتصاد   

ایرنا  – 31/6/1397اریخ : ت  

 درصد افزایش داشت ٤2معامالت انواع کاال در بورس 
شهریور تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل  29و  2۸شهریور) روزهای  27بورس کاال در هفته منتهی به  -ایرنا -تهران

هزار میلیارد لایر بود که نسبت به هفته قبل از  25به ارزش بیش از تن انواع کاال  116هزار و  571بود( شاهد مبادله 

 .درصدی را تجربه کرد ٤2و  20نظر حجم و ارزش به ترتیب رشد 

شهریور 27تا  2٤به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از بورس کاال، هفته گذشته )  269در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی،  (

میلیارد لایر معامله شد 935هزار و  10ارزش  تن انواع کاال به ۸00هزار و  . 
 700هزار تن آهن اسفنجی، سه هزار و  15تن فوالد، یک کیلوگرم شمش طال،  990هزار و  250برپایه این گزارش در این تاالر 

تن کنسانتره مولیبدن از سوی مشتریان خریداری شد 110تن مس و  . 
** و پتروشیمی هزار میلیارد لایر محصوالت نفتی1٤مبادله   

تن انواع کاال به  279هزار و  265همچنین در هفته گذشته در دو بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 
هزار میلیارد لایر به فروش رسید1٤ارزش نزدیک به  . 

تن  500تن قیر ،  999هزار و  5٤عالوه براین در تاالر  « تن مواد  110هزار و  75ی، تن عایق رطوبت 500، «سالپس واکس

وکیوم باتوم»هزار تن  77تن گوگرد،  100تن مواد شیمیایی، پنج هزار و  70هزار و  29پلیمری،  « لوب کات»هزار تن  23و  «

 .معامله شد
تن انواع کاال به ارزش  525هزار و  36تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در هفته گذشته، شاهد معامله  736 

تن گندم و  520هزار و  36میلیارد لایر بود، در این تاالر دادوستد   .کیلوگرم زعفران مشاهده شد 5400
به گزارش ایرنا، روزهای گذشته، دولت با هدف شفافیت معامالت محصوالت پتروشیمی و فوالدی در بورس کاال، سقف معامالت این 

 .محصوالت در بورس کاال را برداشت
معامالت پتروشیمی در بورس کاال پنج درصد در روز بود که دالالن با سوءاستفاده از این موضوع، به خرید از پیش از این، سقف 

  .بورس و فروش آن به نرخ آزاد دست می زدند و مصرف کنندگان واقعی آسیب می دیدند
خرید از بورس کاال و فروش تومانی، سبب شده بود دالالن با  ٤200فروش محصوالت پتروشیمی در بورس کاال به نرخ ارز 

 .محصوالت به نرخ ارز آزاد در بازار یا صادرات آن سود سرشاری به دست آورند
 .این روند سبب رشد قیمت ها و محرومیت تولیدکنندگان بخش پایین دستی و مصرف کنندگان، از مواد اولیه ارزان شد

کنندگان به محصول در بورس افزایش و سود دالالن کاهش پیدا کند انتظار می رود با آزاد شدن سقف معامالت، امکان دسترسی تولید
 .که به تدریج باعث حذف آنها می شود

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت

 
 ایرنا  – 2٤/6/1397تاریخ : 

 درصد طلب گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می شود75
میلیارد لایر  6۸0هزار و  ۸3مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون،  -ایرنا -تهران

 .درصد می رسد 75درصد از طلب گندمکاران پرداخت شده است که این رقم تا پایان هفته جاری به  67معادل 
 

 500میلیون و  9روز شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون  «یزدان سیف»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
درصد از مطالبات کشاورزانی که گندم خود را  10میلیارد لایر از کشاورزان خریداری و  640هزار و 12٤هزار تن گندم به ارزش 

 .تا ابتدای تیرماه تحویل داده اند، پرداخت شده است
هزار میلیارد لایر اوراق خزانه و فروش آن در بازار سرمایه، میزان پرداختی دولت به  15ا انتشار وی ابراز امیدواری کرد که ب

 .گندمکاران افزایش یابد
درصدی در کشور، امسال نزدیک یک میلیون تن افزایش  26سیف طرح خرید گندم را موفق دانست و گفت: با وجود کاهش بارندگی 

 .یم که پیش بینی می شود، رشد تولید و خرید در مناطق سردسیر تا اواسط مهرماه ادامه یابدخرید گندم نسبت به سال گذشته داشت
میلیون تن گندم در سال زراعی جاری تولید  11وی تصریح کرد: با توجه به افزایش خرید در سال جاری، به نظر می رسد بالغ بر 

 .شده باشد
 13لایر است در حالی که سال گذشته هر کیلوگرم گندم  270هزار و  13سیف گفت: امسال بهای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 

 .لایر خریداری شده بود 6۸0هزار و 
میلیون لایر بود که  222میلیون لایر رسیده در حالی که سال گذشته  227وی افزود: میانگین دریافتی کشاورزان گندمکار امسال به 

  .ته استدرصد افزایش درآمد کشاورزان را در پی داش 17
  .تن افزایش یافته است 17به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، سرانه گندم تحویلی هر کشاورز 

مرکز گندم  112مورد است در حالی که سال گذشته یک هزار و  150وی ادامه داد: امسال تعداد مراکز خرید یک هزار و 
 .کشاورزان را خریداری می کرد

میلیون  3سال خرید گندم در مراکز خرید موقت کاهش یافته است به طوری که امسال میزان خرید این مراکز به سیف اضافه کرد: ام
 .درصد کاهش یافته است 20هزار تن بود که امسال  600میلیون و  ٤هزارتن رسید؛ سال گذشته این رقم  200و 

خرید، امسال شرایط وزنی و پروتئینی گندم تحویلی  این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: با وجود کاهش میزان
 .کشاورزان افزایش یافته است

معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: به دلیل سیاست های فعلی کشور، صادرات آرد از محل تولید داخل ممنوع است اما صادرات آرد 
  .از محل ورود موقت گندم همچنان برقرار است

 
 کاالهای اساسی تامین است **

یف اظهارداشت: با توجه به شرایط تحریم ها ذخایر استراتژیک گندم، برنج، شکر و روغن خوراکی کشور بیش از نیاز مصرفی س
  .تامین است و مشکلی در این خصوص نداریم

کردنی  معاون وزیر جهادکشاورزی درباره تنظیم بازار روغن نیز گفت: مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های روغن بویژه روغن سرخ
 .در حال ترخیص از گمرک است و به زودی بازار آن متعادل می شود و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت

 .سیف اطمینان داد: دلیل کمبود روغن سرخ کردنی، طوالنی شدن زمان ترخیص روغن خام از گمرکات بوده که مشکل رفع شده است
 

 هبی تامین استهزارتن برنج، روغن و شکر هیات های مذ 60 **
 30هزارتن کاالی اساسی توسط بخش دولتی و خصوصی برای تنظیم بازار هیات های مذهبی تامین است که  60سیف گفت: امسال 

تومانی دریافت کرده اند، تامین  ٤200هزارتن توسط واردکنندگانی که ارز  30هزار تن آن توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و 
  .خواهد شد
 5را هفت هزار تومان و برنج تایلندی را  1121برای هیات های مذهبی شرکت بازرگانی قیمت هر کیلوگرم برنج هندی  وی افزود:

  .تومان اعالم کرده است 200هزار و 
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  .هزارتومان و روغن با نرخ درج شده روی بسته بندی عرضه می شود 3وی ادامه داد: در این ایام هر کیلوگرم شکر به نرخ 
های آتی گفت: نگرانی یر جهاد کشاورزی درباره اظهار نگرانی انجمن شکر درباره کمبود احتمالی این محصول در ماهمعاون وز

 .هزارتن است و واردات نیز به سهولت انجام می شود 500بابت شکر نداریم زیرا موجودی کارخانجات باالی 
 

 ها نداریمسازی روغن در خانهمشکلی با ذخیره **
جهادکشاورزی درباره پدیده احتکار خانگی روغن و دیگر محصوالت توسط مردم افزود: ما هیچ نگرانی برای تامین  معاون وزیر

کاالهای اساسی نداریم و نیازی به خرید باال و احتکار کاالهایی از جمله روغن نیست زیرا این کاالها به سرعت تامین و در بازار 
 .جایگزین می شود

کمبودی در  :خود از بازار مولوی تهران و چند فروشگاه زنجیره ای در هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت سیف از بازدید میدانی

 .این مراکز خرید مشاهد نشد
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: روغن مورد نیاز کشور تامین است اما نگهداری بیش از اندازه این محصول 

 .دهد شکالی ندارد زیرا این امر هزینه دولت را نیز برای نگهداری روغن در مخازن کاهش میدر خانه ها از دید ما ا

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
 

 ایرنا  – 25/6/1397تاریخ : 

 درصد بود 1.۸ بانک مرکزی: رشد اقتصادی بهار امسال
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: رشد اقتصادی کشور )بر پایه قیمت های ثابت سال  -ایرنا -تهران
 .درصد رسید 1.۸( در سه ماهه نخست امسال به 1390

به گزارش یکشنبه تارنمای بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص 
میلیارد تومان رسید  670هزار و  167به  1397( در سه ماهه اول سال 1390به قیمت های ثابت سال )داخلی کشور به قیمت پایه و 

 .درصد افزایش یافت 1.۸ که نسبت به مدت مشابه پارسال
 .درصد افزایش یافته بود ٤.6نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن  1396تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال 

حسب روال معمول، آخرین داده ها و اطالعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آمار رسمی مربوطه از قبیل وزارت 
رت نفت، طرح آماری کارگاه های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت های بخش ساختمان )اداره آمار جهاد کشاورزی، وزا

  .اقتصادی بانک مرکزی(، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شد
 .وع استفاده شدهمچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت ها، از منابع آماری و شاخص های قیمت مرتبط با موض

ارزش افزوده  1397بررسی سهم فعالیت های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در فصل اول سال 
خدمات مستغالت و خدمات حرف های »و « برق، گاز و آب»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «نفت»فعالیت های 

واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش مؤثری در افزایش روند رشد تولید  0.1، 1.2، 0.5، 0.1ل به ترتیب با سهمی معاد« تخصصی
  .ناخالص داخلی ایفا کردند

واحد  0.1و منفی  0.2با سهمی معادل منفی « بازرگانی، رستوران و هتلداری»و « صنعت»در مقابل ارزش افزوده فعالیت های 
 .تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی مورد نظر داشتنددرصد از رشد اقتصادی، نقش کاهنده ای در 

 
 کشاورزی **

آمار و اطالعات مقدماتی دریافت شده از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصوالت زراعی، باغی و 
  .دار بوددرصد برخور 5.1و  2.1، 3.6نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل  1397دامی در سال 

و بر مبنای محاسبات فصلی، ارزش افزوده گروه کشاورزی )به قیمت های ثابت سال  1397بر این اساس در سه ماهه اول سال 
 .درصد افزایش یافت 0.3(، نسبت به دوره مشابه پارسال 1390

 
 نفت **

هزار و  ٤0به میزان  1390های ثابت سال  به قیمت 1397بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه اول سال 
  .درصد رشد نسبت به دوره مشابه پارسال است 5.2میلیارد تومان برآورد شد که گویای  110

نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، به طور عمده ناشی 
 .خام، تولید میعانات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه پارسال بود از افزایش صادرات نفت

 
 صنعت **

درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد( در  70در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی )که حدود 
  .درصد کاهش یافت 0.5نسبت به دوره مشابه پارسال  1397سه ماهه اول سال 

درصدی(  ٤9رشته فعالیت صنعتی با ضریب اهمیت ) 11، 1397رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه اول سال  2٤از مجموع 
  .رشد مثبت داشتند

( به ترتیب مربوط به فعالیت 1397همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی )در سه ماهه اول سال 
 .ولید صنایع فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم تریلرو صنایع تولید موادغذایی بودت

 
 ساختمان **

 1397در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری در فصل اول سال 
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  .ش یافتدرصد افزای 1۸.9نسبت به دوره مشابه پارسال 
با اعمال شاخص های قیمت متناظر و تعدیل این رقم، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال 

  .درصد برآورد شده است 2.0معادل منفی  1390
ی ثابت سال در نهایت با احتساب این رقم و در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت ها

 .درصد برآورد می شود 0.1معادل  1390
های زمانی فصلی را که در یک چارچوب حسابداری استاندارد ای از سریبه گزارش ایرنا، حساب های ملی فصلی، مجموعه

ساالنه بوده و ها و قواعد حسابداری ملی فصلی همانند حساب های ملی بندیدهد. تعاریف، مفاهیم، طبقهاند، تشکیل میهماهنگ شده
 .یابدشوند در حساب های ملی فصلی نیز مصداق میمهمترین اهدافی که در تدوین حساب های ملی ساالنه در نظر گرفته می

هایی همچون دقت، هدف عمده از حساب های ملی فصلی فراهم ساختن تصویری از تحوالت جاری اقتصاد است. از این رو، ویژگی
  .شودگام بودن و تفصیل متعارف از الزامات تهیه حساب های ملی فصلی محسوب میجامعیت، انسجام منطقی، بهن
توان از آن در زمینه ارزیابی، تجزیه و تحلیل آورد که میها، حساب های فصلی چارچوبی را فراهم میدر صورت تامین این ویژگی

  .و بازنمایی تحوالت جاری اقتصاد استفاده کرد
ا تحت مدت یهای تجاری، بررسی موقعیت اقتصاد در کوتاههای کالن اقتصادی، تجزیه و تحلیل دوره غیرتحلیل روابط پویا بین مت

 .رودشرایط تورمی و باالخره کنترل نتایج حساب های ملی سالیانه از دیگر مزایای حساب های ملی فصلی به شمار می
ها و اطالعات قابل اتکای د حساب های ملی فصلی بر مبنای دادهپذیر است که محاسبه و برآوردستیابی به این اهداف زمانی امکان

  .جاری انجام شود
به بیان دیگر، مزیت اصلی حساب های ملی فصلی، ارائه تصویر جاری بخش واقعی اقتصاد به منظور اتخاذ تصمیم در مورد روند 

 .فعلی آن است
رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آینده  :ش خود عنوان کردبیست و نهم فروردین ماه امسال صندوق بین المللی پول در گزار

 .درصد برآورد شد ٤.3میالدی به صورت یکنواخت چهار درصد پیش بینی می شود؛ در حالی که این رقم در سال گذشته میالدی 
صادی بدون احتساب درصدی رخ داد. رشد اقت 3.7بر اساس گزارش بیست و چهارم خردادماه بانک مرکزی، پارسال رشد اقتصادی 

 .درصد اعالم شد که بیانگر تغییر مسیر رشد اقتصادی نسبت به گذشته است ۴.۶نفت نیز 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت

 باشگاه خبر نگاران جوان  – 25/6/1397تاریخ : 

 هزار تومان 5۸در ایام محرم/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی آخرین وضعیت نرخ گوشت 
هزار تومان به مصرف کننده عرضه  5۸تا  57یک مقام مسئول گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

 .شودمی

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت

، درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز در ایام محرم اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون باشگاه خبرنگاران جوان
 .شودکننده عرضه میبه مصرفهزار تومان  5۸تا  57دنبه با نرخ 

رود که جلوی قاچاق دام از ربط انتظار میبه گفته وی، با توجه به افزایش تقاضا در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از مسئوالن ذی
 .مرزهای کشور را بگیرند تا کمبود دام در میادین منجر به نوسان مجدد قیمت گوشت در بازار نشود

هزار تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که اگر از صادرات  27تا  26م زنده در میادین را شکوهی نرخ هر کیلو دا
ها و شک قیمت دام زنده در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به سبب ازدیاد تقاضا از سوی هئیتغیرقانونی دام جلوگیری نشود، بی
 .تکایا در بازار افزایش خواهد یافت

 کمبودی در توزیع گوشت قرمز نداریم/افزایش تقاضا برای خرید گوشت منجمد در بازار بیشتر بخوانید:

وی با اشاره به ضرورت افزایش توزیع گوشت منجمد برزیلی در بازار بیان کرد: با توجه به آنکه تمامی خانوارها قدرت خرید 
های منجمد برزیلی را در بازار افزایش دهند چرا رود که توزیع گوشتربط انتظار میگوشت گرم داخلی را ندارند، از مسئوالن ذی

 .ت داخل تأثیر بسزایی داردکه این امر در کاهش قیمت گوش

های منجمد برزیلی تنها در تعاونی ها، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در پایان تصریح کرد: هم اکنون گوشت
شود و از آنجا که امکان دسترسی تمامی خانوارها به این ای، میادین میوه و تره بار عرضه میهای زنجیرهفروشگاه
های وارداتی را در اختیار اصناف قرار رود که پشتیبانی امور دام مقداری از این گوشتدارد؛ بنابراین انتظار میوجود ن  هافروشگاه

 دهد تا با توزیع آن میان مردم، قیمت گوشت داخل در بازار افت کند

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا

ایرنا  – 2۸/6/1397تاریخ :   

 هزار میلیارد لایر خسارت به بخش کشاورزی وارد شد 200امسال 
بر اثر خشکسالی، سرمای عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت: در سال زراعی جاری  -ایرنا  -سنندج 

 .هزار میلیارد لایر خسارت به بخش کشاورزی وارد شد 200بهاره، کمبود آب و ریزگردها در مجموع 

به گزارش خبرنگار ایرنا، نیازعلی ابراهیمی پاک روز دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای روش شاخص عملکرد پرداخت بیمه در 
هزار میلیارد لایر خسارت وارد شده است 70ه بخش باغبانی کشور سنندج اظهار داشت: در این مدت همچنین ب . 

خطر همواره تولیدات کشاورزی را در جهان تهدید می کند، افزود: در سال های گذشته نیز بر اثر کمبود  30وی با بیان اینکه 
تا  120بارندگی و خشکسالی حدود  ورزی وارد شده بودهزار میلیارد لایر خسارت به بخش های مختلف حوزه کشا 150 . 

میلیون قطعه به بیماری  27میلیون قطعه مرغ تخم گذار،  50ابراهیمی پاک با اشاره به اینکه از مهر ماه سال گذشته تاکنون از 
درصد تولید مرغ کشور از بین رفت 50آنفلوآنزا دچار شده و از چرخه مصرف خارج شدند، یادآور شد:  . 

 60ون جدید بیمه محصوالت کشاورزی تصویب شد، اضافه کرد: بر اساس این قانون دولت تنها قان 63وی با بیان اینکه از سال 
 .درصد خسارت محصوالت کشاورزی را پرداخت می کند

موضوع بیمه ای را  152محصول کشاورزی و  90عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور اظهار داشت: در حال حاضر 
ار داده ایمدر این بخش تحت پوشش بیمه قر . 

ابراهیمی پاک خواستار تشویق کشاورزان به بیمه محصوالت کشاورزی براساس روش جدید بیمه ای شد و گفت: از سال گذشته 
 .تاکنون سه هزار میلیارد لایر خسارت به مرغداری های کشور پرداخت شد تا کمکی برای این بخش برای جبران خسارت ها باشد

هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان  600ا خاص توصیف کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه وی شرایط اقلیمی کردستان ر
 .دیم است، می طلبد سطح بیشتری از این اراضی تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گیرد

ختی اعالم کرد و مشکل اصلی مربوط به پرداخت بیمه را تاخیر در پرداخت و کافی نبودن میزان غرامت پردا 2ابراهیمی پاک 
 .افزود: نیاز است برای رفع این مشکالت به شکلی اساسی گام برداشته و دغدغه های کشاورزان برطرف شود

مدیر امور بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی هم با اشاره به اینکه هر سال بنا به ضرورت شاهد تحوالتی در پرداخت بیمه بوده ایم، 
ضریب نفوذ بیمه و رضایت بیمه گذاران است و تنها راه برای دستیابی به این هدف تغییر در  اظهار داشت: هدف اصلی ما افزایش

 .روش های پرداخت بیمه ای است
حبیب هللا پارسا از پرداخت بیمه کشاورزی به روش جدید خبر داد و یادآور شد: به دنبال برنامه ریزی ها و مطالعات صورت گرفته، 

براساس روش جدید شاخص عملکرد، بیمه می شودامسال محصوالت کشاورزی دیم  . 
هدف اصلی این روش، بیمه کردن محصول  :وی با بیان اینکه امسال این روش برای محصول گندم دیم اجرا می شود، تاکید کرد

سال گذشته مد  5سال گذشته است بطوریکه میانگین تولید گندم منطقه مورد نظر در بازه زمانی  5براساس عملکرد تولید گندم دیم در 
 .نظر قرار گرفته و درصد پوشش بیمه براساس تولید در واحد سطح محاسبه می شود

پارسا ُحسن اصلی این روش را شفاف بودن مبلغ و میزان پرداختی خسارت و آگاهی بیمه گذار از میزان خسارتی است که دریافت 
روش جدید پرداخت بیمه کشاورزی را مشخص کرد که بی شک  می کند اعالم کرد و گفت: باید برای بیمه گذار مزایا و مشخصات

هزار هکتار اراضی کشاورزی شامل  220به گزارش ایرنا، کردستان دارای یک میلیون و  مورد استقبال آنان نیز قرار می گیرد
هزار اراضی آبی حدود  121درصد و  ۸۸هکتار اراضی دیم حدود  235هزار و  896 .درصد است 12 بردار جمعیت بهره 

هزار ُتن محصوالت کشاورزی تولید  ٤00میلیون و  2هزار نفر است که این جامعه ساالنه حدود  115کشاورزی کردستان دارای 
هزار ُتن از این میزان مربوط به محصوالت باغی و باقی نیز مربوط به بخش زراعت است 320می کنند که  عمده محصول زراعی .

هزار ُتن  ٤۸هزار ُتن در سال است و عمده محصول تولیدی باغی نیز توت فرنگی با حدود  ۸00د این استان مربوط به گندم با حدو
 .است

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 

 ایرنا  – 2۸/6/1397تاریخ : 

 هکتار مرتع گلستان آسیب زد 50آتش به 
هکتار  50رکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: سهل انگاری گردشگران در خاموشی آتش، به مدی -ایرنا  -گرگان 

 .شهرستان کردکوی خسارت وارد کرد« درازنو»عرصه مرتعی تک درخت در جنوب بلندی های 

« صبح دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت« ابوطالب قزلسفلو دقیقه عصر یکشنبه  30و 1٤این آتش سوزی ساعت  :

در عرصه های مرتعی منطقه پشت کوه واقع در جنوب بلندی های درازنو روی داد که با حضور به موقع ماموران منابع طبیعی، 
  .محیط زیست، نیروهای مردمی، فرمانداری و سایر دستگاه های اجرایی شامگاه گذشته مهار شد

هار این آتش سوزی قدردانی کرد و از گردشگران و اهالی منطقه خواست که هنگام وی از مشارکت مردم و دستگاه های اجرایی در م
حضور در عرصه های منابع طبیعی از برافروختن آتش برای پخت و پز تا حد ممکن خود داری و پیش از ترک محل آتش را به 

ان نشودصورت کامل خاموش کنند تا وزش باد باعث شعله ور شدن آن و بروز خسارت به طبیعت است .  
کیلومتری جنوب شهرستان کردکوی از نقاط هدف گردشگری در استان گلستان محسوب می شود 20منطقه درازنو در  .  

کیلومتری غرب گرگان قرار دارد و ارتفاعات جنگلی آن به دریای خزر مشرف است 27شهرستان کردکوی در  . 
کند مشهد از مرکز این شهر عبور می -گرگان  -جاده اصلی تهران  . 

 لینک خبر
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 انگور/کشمش

 ایرنا  – 25/6/1397تاریخ : 

 کشور دنیا 20یاقوت زرد ایران در سبد خانوار 
ده فرآوری ش، از جمله اقالم صادراتی کشورمان به شکل «یاقوت زرد»انگور شهرستان ملکان، مشهور به  -ایرنا  -تبریز

 .کشور اروپایی و حوزه خلیج فارس راه یابد 20است که به دلیل مرغوبیت، توانسته به سبد غذایی 

  .میلیون دالر در سال، مرزهای ملی را در نوردیده است ۸0به گزارش ایرنا، شهرت انگور و کشمش صادراتی ملکان با 
در اقصی نقاط جهان خریدار دارد و به یکی از اقالم مهم صادراتی امروزه انگور ملکان در مناطق مختلف کشورمان و کشمش آن 

  .تبدیل شده است
هزار تن انگور و  350درصد از  53رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 

ناخته شده مثل همدان و مالیر نیز از آذربایجان کشمش استان در ملکان تولید می شود و عالوه بر این محصول انگور شهرهای ش
  .شرقی صادر می شود

در شهرستان ملکان تاسیس شود و تولیدات انگور کشور « صندوق ملی انگور»اکبر فتحی' اضافه کرد: بر این اساس مصوب شده '

 .زیر پوشش این صندوق و زیر نظر جهادکشاورزی به فروش برسد
هزار تن انگور در این شهرستان  260در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: به طور متوسط ساالنه فرماندار شهرستان ملکان نیز 

  .درصد آن به شکل کشمش صادر می شود 90تولید و 
میلیون دالر ارزش صادرات این محصول در سال است، بیان کرد: کشمش ملکان به  ۸0محمدباقر خانی' با اشاره به اینکه افزون بر '

دنیا از جمله آلمان، روسیه، اوکراین، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود و برند صادراتی و کشاورزی کشور  20
  .منطقه است

انگور و  :کارآفرین و صادر کننده نمونه کشور در بخش صادرات محصوالت کشاورزی نیز در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت

  .ان ترین انواع این محصول کشاورزی در دنیا استکشمش ملکان از مرغوب ترین و گر
 .مجتبی حدادی بناب' افزود: انگور ملکان در بازارهای جهانی جای ویژه ای برای خود باز کرده است'

  .وی ادامه داد: کشمش انگوری، تیزآبی و آفتابی از مهم ترین گونه کشمش های صادراتی ملکان به کشورهای خارجی است
  .میلیون دالر از این محصول صادر می شود 250اد: به طور متوسط ساالنه حداکثر تا حدادی ادامه د

هزار هکتار تاکستان در این شهرستان وجود دارد  11مدیر جهاد کشاورزی ملکان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
  .نوع انگور در آن به عمل می آید 117که 

ر فخری، حسینی، صاحبی، کشمشی، قزل اوزم، قره اوزم، قورا شیرین، جغجغا و شاهنی از جمله مهمترین حسن علیوند' افزود: انگو'

  .گونه های انگور شهرستان ملکان است
  .هزار تن از محصوالت انگور ملکان به صورت کشمش صادر می شود ۸0وی بیان کرد: 

عمده ترین گونه های کشمش صادراتی از شهرستان ملکان به کشورهای  نوع کشمش کالیفرنی و تیزآب بی دانه از 2علیوند ادامه داد: 
  .هدف است

وی همچنین با اشاره به آغاز برداشت انگور فخری ملکان از تاکستان های این شهرستان گفت: انگور فخری یکی از ارقام دانه 
  .جیلی مصرف می شوددرشت بی دانه است که ارزش غذایی فراوان دارد و معموال در فصل زمستان بصورت آ

  .هزار تن انگور فخری برداشت شود 10علیوند بیان کرد: پیش بینی می شود امسال 
درجه ای که ملکان آن را تجربه کرد برداشت مناسب از تاکستان  ٤5تاک دار نمونه ملکان نیز به ایرنا گفت: امسال به رغم گرمای 

  .های این شهرستان داشتیم
تن امکان  55تن به روش سنتی برداشت می شود اما امسال از هر هکتار  ٤0رد: از هر هکتار باغ انگور منصور صادقیان اظهار ک

  .برداشت وجود دارد
وی در خصوص مشکالت تاکداران ملکان نیز گفت: کود حیوانی و ارگانیک مورد استفاده در باغ های انگور این شهرستان در هر 

  .یلیون لایر هزینه دارد و امسال به لحاظ قیمت افزایش زیادی داشته استم 15کیلوگرم است که حدود  300هکتار 
  .صادقیان ادامه داد: کمیاب بودن کود ارگانیک در بازار از دیگر مشکالت امسال تاکداران بوده است
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  .وش می رسدهزار لایر به فر 35هزار لایر و انگور کیلویی  1۸0وی گفت: امسال هر کیلو کشمش به صورت عمده و فله ای 
 .کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع شده است 155هزار نفر جمعیت در فاصله 110شهرستان ملکان با 

  لینک خبر
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 انگور / کشمش 

 ایرنا  – 2۸/6/1397تاریخ : 

 مالیر را خشکاند ؛ گلوی انگورکاران«تیزاب»

فصل برداشت انگور را برای انگورکاران مالیری با مشکل مواجه « تیزاب»کمبود پودر کربنات پتاسیم یا همان  -ایرنا  -همدان 
 .کرده است، مشکلی که می رود روند خشک کردن این محصول راهبردی را دستخوش چالش های جدی کند

معتقدند که افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت کاالهای وارداتی، از عمده به گزارش ایرنا، کارشناسان حوزه کشاورزی 
علل بروز این مشکل به شمار می رود و موجب شده باغداران مالیری تیزاب مورد نیاز برای خشک کردن محصول انگور خود را 

برابر قیمت پیشین تهیه کنند 2به بیش از  . 
تن از  50ر نمانده و به تازگی نمایندگان مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی همراه با بیش از این مشکل اما از چشم مسئوالن دو

دیگر نمایندگان مجلس، نامه ای خطاب به وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نوشته و خواستار تامین پودر کربنات 
 .پتاسیم برای خشک کردن انگور و حل سریع این مشکل شده اند

ن در حالی است که گفته می شود تیزاب مورد نیاز باغداران توسط یک شرکت بخش خصوصی تامین شده و در گمرک بندر شهد ای
رجایی منتظر ترخیص است و با وجود پیگری های انجام شده از سوی نمایندگان مجلس و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، 

به طور کامل حل نشده استمعدن و تجارت، هنوز مشکل ترخیص این کاال  . 
در همین زمینه بانک مرکزی با استناد به اینکه هنگام گشایش اعتبار برای واردات این ماده، صد درصد بهای کاال پرداخت نشده 

است، اعالم می کند که امکان تامین ارز برای این محصول وجود ندارد و در طرف دیگر بر اساس نظر کارشناسی معاون باغبانی 
تن پودر کربنات پتاسیم و تولید نشدن آن در داخل کشور، واردات این  ۸00ت جهاد کشاورزی نیاز ساالنه به یکهزار و وزار

 .محصول را در فصل های مورد نیاز ضروری می کند
ارد و صنعتی حال اما با فرا رسیدن فصل برداشت انگور در مالیر، باغداران مجبورند تا چند برابر قیمت از تیزاب های غیر استاند

موجود در بازار خریداری کنند که در صورت تأمین نشدن این ماده، احتمال بروز خسارت سنگین به باغداران مالیری وجود دارد و 
 .چه بسا صادرات و ارز آوری این محصول را نیز با چالش های جدی مواجه کند

ار ایرنا گفت: با پیگیری های مستمری که طی روزهای گذشته نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی در این باره به خبرنگ
داشتیم، بخشی از موانع وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص پودر کربنات پتاسیم از گمرک بندر 

 .شهید رجایی حل شد
ی از طریق دکتر حسینعلی امیری معاون پارلمانی حجت االسالم احد آزادیخواه بیان کرد: با همراهی بخش خصوصی مکاتبه های زیاد

 .رئیس جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت انجام شد تا موفق به رفع بخشی از مشکل شدیم
وی ادامه داد: معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز قول مساعد داد از طریق وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد 

موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب پیگیری کند تا مشکل ترخیص پودر کربنات پتاسیم سریع حل شودکشاورزی  . 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس دهم افزود: عالوه بر این نامه ای نیز به سید محمد مجابی معاون امور مجلس وزارت جهاد 

 .کشاورزی ارسال و از وی درخواست کمک کردیم
م آزادیخواه اظهار داشت: در این نامه از دکتر مجابی درخواست کردیم به قید فوریت نسبت به اعالم نیاز فوری و حجت االسال

 .تخصیص ارز الزم از طریق بانک مرکزی برای ترخیص کربنات پتاسیم اقدام الزم انجام شود
مربوطه، طی چند روز آینده مشکل تامین و ترخیص وی ابراز امیدواری کرد: با پیگیری های انجام شده و قول های مساعد مسئوالن 

 .پودر کربنات پتاسیم به قید فوریت حل شود
حجت االسالم آزادیخواه از باغداران و تولیدکنندگان کشمش در مالیر درخواست کرد: چند روز صبر کنند تا پودر کربنات پتاسیم به 

تیزاب تهیه کنندقیمت مناسب وارد بازار شود و مجبور نشوند از بازار سیاه  . 
دیگر نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: به دلیل مشکالت ارزی وقفه ای در ترخیص کربنات پتاسیم وارداتی از 

 .گمرک ایجاد شد که رفع موانع ترخیص از طریق نمایندگان در دست پیگیری است
ان و تولیدکنندگان کشمش به کربنات پتاسیم و قرار گرفتن در فصل با توجه به نیاز ضروری باغدار :محمد کاظمی خاطرنشان کرد

 .خشک کردن انگور و تولید کشمش، موضوع در سفر اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به همدان مطرح شد
موجود برای ترخیص وی افزود: همچنین طی مکاتبه ای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتم، زمینه رفع مشکالت ارزی و اعتباری 
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 .کربنات پتاسیم فراهم شده است
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم ادامه داد: عالوه بر این نمایندگان مجلس در نامه ای به وزارت صنعت، معدن و 

 .تجارت بر ضرورت شتاب گیری روند رفع این مشکل تاکید کردند
 

 بازار سیاه تیزاب در مالیر **
جهاد کشاورزی مالیر نیز کمبود پودر کربنات پتاسیم را عاملی برای ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت آن عنوان کرد و مدیر اداره 

برابر به باغداران فروخته می شود 2گفت: در حال حاضر کربنات پتاسیم در بازار با قیمتی بیش از  . 
رصد باغداران تیزاب مورد نیاز خود را از باقیمانده خرید سال د 30تا  20علی مروت امیری بیان کرد: این در حالیست که حدود 

 .های قبل داشتند و امسال استفاده کردند و عده ای نیز از بازار تهیه کردند
وی افزود: با این وجود طبق برآورد جهاد کشاورزی حدود نیمی از مشکل تیزاب در این شهرستان حل شده و مابقی باغداران نیاز 

کربنات پتاسیم دارندفوری به پودر  . 
تن پودر کربنات پتاسیم یا همان تیزاب در این شهرستان  150تا  120مدیر اداره جهاد کشاورزی مالیر ادامه داد: هر سال بین 

 .مصرف می شود که در صورت تامین این میزان در سالجاری، مشکلی برای باغداران به وجود نمی آید
ئوالن ذیربط اقدامات الزم برای ترخیص پودر کربنات پتاسیم از گمرک در حال انجام است که امیری گفت: با تالش نمایندگان و مس

 .امیدواریم هر چه سریعتر مشکالت یاد شده، حل شود
وی یادآور شد: چنانچه مشکل پودر کربنات پتاسیم حل نشود، عالوه بر افزایش چند برابری قیمت این ماده، عده ای افراد سودجو از 

ء استفاده می کنندبازار سو . 
صورت مصارف خوراکی و صنعتی از برخی کشورهای خارجی وارد می شود اما  2امیری اظهار داشت: پودر کربنات پتاسیم به 

روی بسته ها نوع آن عنوان نمی شود و در این شرایط برای بسیاری از باغداران نوع مصرف ماده خریداری شده قابل تشخیص 
ه نوع خوراکی و صنعتی دچار مشکل شوندنیست و ممکن است در تهی . 

این در حالیست که استفاده از نوع صنعتی پودر کربنات پتاسیم در خشک کردن انگور، صادرات کشمش مالیر را  :وی تاکید کرد

 پای درد دل باغدار نمونه کشوری **.تحت تاثیر قرار می دهد
بیشتر انگورکاران این شهرستان مجبور شدند تیزاب را با چند برابر قیمت یک باغدار مالیری نیز در این باره به ایرنا گفت: امسال 

 .از بازار تهیه کنند
 2علی غفاری که سال گذشته باغدار نمونه کشوری شده است، افزود: من نیز مانند بقیه باغداران مجبور شدم این پودر را با بیش از 

 .برابر قیمت خریداری کنم
صد باغداران همچنان برای تهیه تیزاب مشکل دارند و در توان آنها نیست که با این قیمت تیزاب تهیه در ٤0وی ادامه داد: بیش از 

 .کنند
این باغدار نمونه کشوری ادامه داد: به همین خاطر اکثر باغداران به ویژه در مناطق ترک غربی و ازندریان مالیر، انگور را بدون 

ی کننداستفاده از تیزاب و به صورت آفتابی خشک م . 
غفاری بیان کرد: سال گذشته از هر هکتار یک تن انگور برداشت کردم که امسال این آمار به حدود یک و نیم برابر افزایش یافته 

 .است و این موضوع بر ضرورت تامین بیشتر تیزاب می افزاید
یم گفت: قبل از فصل برداشت باید مشکل دیگر باغدار مالیری نیز ضمن ابراز گالیه از وضعیت موجود و کمبود پودر کربنات پتاس

 .تیزاب برای باغداران مالیری حل شود تا در زمان حساس برداشت انگور به این مشکالت مواجه نشویم
داود بیات ادامه داد: با توجه به اینکه زمان برداشت، خشک کردن انگور و تبدیل آن به کشمش تیزابی، بسیار حساس است و باید در 

مراحل طی شود، ما نمی توانیم منتظر بمانیم و باید در هر شرایطی پودر کربنات پتاسیم را از بازار تهیه کنیم زمان خود این . 
هزار تن انگور و بیش از  2٤0هزار هکتار باغ انگور در شهرستان مالیر وجود دارد که ساالنه بیش از  11به گزارش ایرنا، حدود 

سایر کشورهای جهان صادر می شود هزار تن کشمش تیزابی از این شهر به ٤5 . 
هزار تن کشمش در این شهرستان تولید شود که  30هزار تن انگور و بیش از  220طبق برآوردها، پیش بینی می شود امسال بیش از 

ددر نهایت تولید این محصول وارد می شو در صورت تامین نشدن به موقع پودر کربنات پتاسیم، خسارت سنگینی به باغداران و . 
درصد مابقی  75درصد به مشتقات انگور همچون آبغوره، شیره، سرکه، باسلق و  25از میزان انگوری که در مالیر تولید می شود، 

شودبه کشمش صادراتی که مرغوبترین نوع کشمش ایران است، تبدیل می . 

 لینک خبر 
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 ابازار و قیمت ه

 
 فود پرس  – 27/6/1397تاریخ : 

 درصد افزایش یافت ۴00بندی به تولید کنندگان/ قیمت مواد اولیه گذاری آب بستهواگذاری قیمت

درصدی گفت: وقتی  ۸گذاری سازمان تعزیزات بر اساس نرخ تورم های آبهای معدنی و آشامیدنی با انتقاد از مالک قیمتدبیر انجمن

 .گذاری معنایی نداردافزایش یافته است، این قیمتدرصد  ۴00مواد اولیه 

شهریورماه امسال با موضوع نحوه تعیین قیمت كاالها و خدمات توسط  10در  ٤۸021پیمان فروهر از اجرای بند جدید مصوبه  

ي لیت قیمت گذاروزیر صنعت به سازمان حمایت و سایر دستگاههاي متولي خبر داد و گفت: در بند ج این مصوبه آمده است که مسئو

شود و لذا براي تغییر قیمت گروه کاالیی نیستند، به واحدهاي تولیدي آب بسته بندی واگذار می 2۵کاالهایی که جز مجموعه 

 .محصوالت نیازي به تایید سازمان حمایت نیست

ر ادامه با اشاره به اینکه واحدهای های آبهای معدنی و آشامیدنی دبه گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی نوش آنالین، دبیر انجمن

اند مشمول قیمت گذاری توسط سازمان حمایت نیستند، بیان محصول گروه یک کاالیی قرار نگرفته 2۵فهرست   ای که درتولیدی

ه مشروط به دریافت جواز از سازمان حمایت كرد را قیمت ٪10کرد: تا پیش از این مصوبه اي صادر شده بود كه افزایش بیش از 

را احیاء کرد و لذا براي تغییر قیمت محصوالت نیازي به تایید سازمان حمایت  ٤۸021بود و لذا این مصوبه جدید مجددا مصوبه 

آن واحد  هایتوانند قیمتشان را تغییر دهند مگر اینکه سازمان حمایت شکایتی وصول کند و قیمتنیست این واحدهای تولیدی راسا می

 .تولیدی را بررسی کند

اند، گفت: در ابتدا باید ببینیم سازمان تعزیرات او درباره واحدهای تولیدی که در این مدت به دلیل افزایش قیمت مشمول جریمه شده

ای را به دلیل نداشتن جواز از این سازمان ها درست عمل کرده است یا نه. ولی اگر سازمان حمایت واحد تولیدیدرباره این جریمه

نادرست است و از این جریمه تبرئه خواهد شد مگر اینکه متهم شود به اینکه خودشان تغییرات قیمتی را اعمال  جریمه کرده، کامال

 .کرده است

گذاری سازمان تعزیزات بر اساس نرخ به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی نوش آنالین، فروهر در پایان با انتقاد از مالک قیمت

درصدی تورم معنایی  ۸گذاری بر اساس نرخ درصد افزایش یافته است، مالک قیمت ۴00اولیه  درصدی گفت: وقتی مواد ۸تورم 

 .که دولت اعالم کرده است، نداردنداشته و این موضوع هیچ ارتباطی با محاسبات نرخ تورمی

 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 2٤/6/1397تاریخ :   
 

 خرید تضمینی گندم یک میلیون تن افزایش یافت
 .تضمینی گندم تا امروز نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون تن افزایش داشته استسیف گفت:میزان خرید 

سیف معاون وزیر جهادکشاورزی یزدان  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در نشست خبری با اصحاب رسانه ،با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم به عنوان پروژه مهم 
هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است که این  ۵00میلیون و  9لجستیک کشور روبه پایان است،اظهار کرد: تا به امروز 

 .درصدی بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون تن افزایش داشته است 2۶زان علی رغم کاهش می

وی با اشاره به اینکه برداشت گندم تا اواسط مهر ماه از مناطق سردسیر ادامه دارد،افزود: با توجه به رشد گندم در مناطق سردسیر 
 .هزارتن برسد 700میلیون و  9پیش بینی می شود که میزان خرید به 

سیف ادامه داد:البته این میزان خرید به معنای کل تولید گندم کشور نیست بلکه مقداری برای خود مصرفی است که اگر به این رقم 
 .میلیون تن می رسد 11افزوده شود،رقم تولید به 

لایر پرداخت کردیم که  ۶۸هزار و  13به گفته این مقام مسئول در سال زراعی گذشته به ازای هر کیلو گندم تحویلی کشاورزان 
 .لایر رسیده است 270هزار و  13درصد افزایش به  1.۵امسال این رقم با 

میلیون لایر بوده است،بیان کرد:این  222معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه میانگین دریافتی کشاورزان در سال گذشته 
تن رسیده  20تن به  17فزایش یافته است،ضمن آنکه سرانه تحویل گندم کشاورزان از میلیون لایر ا 2۶7درحالی است که امسال به 

که این امر بیانگر افزایش راندمان،بهبود اقتصاد درونی کشاورزان و راندمان اقتصادی است که بخشی از آن ناشی از بهبود عملیات 
 .زراعی،تامین به موقع نهاده ها و فضل الهی است

هزار  ۸3میلیارد لایر ارزش خرید گندم،تا کنون  ۶۴0هزار و  12۴عیت مطالبات گندمکاران گفت: از مجموع وی درباره آخرین وض
 .درصد مطالبات گتدمکاران پرداخت شده است ۶7میلیارد لایر معادل  ۶۸0و 

ه اوراق، تامین و به حساب هزار میلیارد لایر منابع مالی از طریق عرض 1۵به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی تا پایان هفته قریب 
 .درصد می رسد 7۵کشاورزان واریز خواهد شد که با این وجود میزان مطالبات پرداختی تا پایان هفته به 

درصد مطالبات خود را دریافت  ۵0شهریور گندم تولیدی خود را به مراکز دولتی تحویل داده اند، 23وی ادامه داد:کشاورزانی کا تا 
 .شاورزانی که تا اول تیرماه گندم خود را تحویل دادند به طور کامل مطالبات آنها تسویه حساب شده استکرده اند،ضمن آنکه ک

درصد مطالبات گندمکارانی که تا پایان تیرماه گندم تولیدی خود را تحویل دادند،از طریق  100به گفته سیف به دنبال آن هستیم که 
 .انتشار اوراق پرداخت کنیم

به منظور تسهیل کار کشاورزان تعداد  97-96اد مراکز خرید در سال جاری خبر داد و گفت: در سال زراعی وی از افزایش تعد

 .مرکز افزایش یافت 1150به  1112مراکز خرید از 
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هزارتن سال گذشته به  600میلیون و  ٤به گفته سیف علی رغم افزایش تعداد مراکز خرید، اما میزان عرضه گندم به مراکز موقت از 
 .درصدی میزان خرید در مراکز موقت است 20هزار تن در سال جاری کاهش یافت که این امر بیانگر کاهش  200میلیون و  3

و افزود: تا به امروز قریب یک   معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش میزان خرید تضمینی گندم در استان کردستان خبر داد
 519مهم خریداری شده است، درحالیکه سال گذشته در این مقطع زمانی این رقم حدود هزارتن گندم از این استان  2٤میلیون و 

 .هزارتن بود

میلیارد تومان معادل دوبرابر  353این مقام مسئول ادامه داد: کشاورزانی کردستانی تا کنون از محل تولید گندم حدود یک هزار و 
 .میلیارد تومان بود 676ذشته این رقم حدود سال گذشته درآمد کسب کردند و این درحالی است که سال گ

بود که  12تا  11.5وی از افزایش پروتئین گندم تولیدی در سال جاری خبر داد و گفت: سال گذشته میزان پروتئین گندم تولیدی بین 
 .رسیده است 12امسال در کل نمونه برداری های صورت گرفته میزان پروتئین به 

ن سن زدگی گندم در سال زراعی جاری بهبود پیداکرده است، بیان کرد: امسال میزان سن زدگی در سیف با اشاره به اینکه میزا
برخی استان ها به صفر رسید که این امر ناشی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی است که موجب شد در خصوص سن زدگی سال 

 .بی نظیر در تولیدگندم داشته باشیم

، مبنی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   سخ به سوالمعاون وزیر جهاد کشاورزی در پا

دید، نظر شما چیست؟،بیان کرد: وزارت بر آنکه با وجود اظهار نظرات مختلف راجع به نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ج
را به دولت ارائه داد که هم اکنون  9۸-97جهاد کشاورزی براساس محاسبات صورت گرفته،بسته پیشنهادی خود برای سال زراعی 

ند بحث های کارشناسی در این زمینه در شورای اقتصاد در حال انجام است، ضمن آنکه تمامی مسئوالن دولت عزم خود را جزم کرد
 .تا پایان شهریور نرخ های جدید را اعالم کنند و انتظار می رود نرخی اعالم شود که به صالح کشاورزان باشد

 درصدی خرید تضمینی کلزا در سال زراعی جاری ۸2رشد  

اورزان هزارتن دانه روغنی کلزا از کش 330درصدی خرید کلزا خبر داد وگفت:تا کنون  ۸2وی در بخش دیگر سخنان خود از رشد 
 .هزارتن بود 1۸1خریداری شده است درحالیکه این میزان مدت مشابه سال قبل 

 ٤میلیارد لایر اعالم کرد و افزود: این میزان در مدت مشابه سال قبل  100هزار و  9سیف ارزش ریالی کلزا خریداری شده را 
 .ن استدرصدی درآمد کشاورزا ۸7میلیارد لایر بود که بیانگر افزایش  ۸٤6هزار و 

این مقام مسئول عملکرد در حوزه دانه های روغنی در بخش کشاورزی را مثبت تلقی کردو گفت: با برنامه توسعه کشت دانه های 
روغنی به دنبال کاهش واردات و ایجاد ارزش افزوده بیشتری هستیم به طوریکه به جای واردات روغن خام درصدد وارد کردن دانه 

 .یت کارخانه های روغن کشی ادامه دار شودهای روغنی هستیم تا فعال

میلیون  22درصدی به  10میلیون تومان سال گذشته با افزایش  20به گفته وی میانگین درآمد کشاورزان در دانه های روغنی از 
 .تومان در سال جاری رسید

و گفت: این درحالی است که در سال  میلیون تن اعالم کرد 5مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ظرفیت کارخانه های روغن کشی را 
ظرفیت کاری این کارخانه های روغن کشی به صفر رسیده بود که خوشبختانه با کاهش واردات روغن خام ظرفیت کارخانه های  92

هزارتن در سال جاری رسید که  ٤00هزارتن سال گذشته به یک میلیون و  926روغن کشی به مرور افزایش یافت به طوریکه از 
 .درصدی اشتغال،رشد اقتصادی و رسیدن به جایگاه مطلوب در اقتصاد است ٤5امر بیانگر افزایش  این

 مردم نگران تامین کاالهای استراتژیک مورد نیاز نباشند
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وی درباره آخرین وضعیت تامین کاالهای راهبردی افزود: شرایط خوبی در کاالهای اساسی نظیر برنج، روغن و شکر در کشور 
 .که دولت از شش ماه گذشته تامین خوبی در این حوزه انجام داده است که هم اکنون مشکلی در این زمینه نداریم داریم چرا

سیف افزود: با توجه به تامین مناسب ذخایر استراتژیک نگران احتکار کاال از سوی مردم نیستیم چرا که در مجموع مشکلی در 
 .کاالهای برنج، روغن و شکر نداریم

این مقام مسئول بنده طی بازدیدهای میدانی که از بنکداران عمده و فروشگاه های زنجیره ای داشتیم، هیچ کمبودی در هیچ از به گفته 
یک کاالهای استراتژیک احساس نکردم و تنها مقداری روغن سرخ کردنی میزانی کمتر از وفور در مغازه ها بود که این امر بیانگر 

  .به هر میزانی که دوست دارند، اقدام به خرید و احتکار کاال در خانه های خود کنند کمبود نیست و مردم می توانند

وی درباره آخرین وضعیت توزیع اقالم اساسی در ایام محرم بیان کرد: هیئت های مذهبی دارای مجوز از تبلیغات اسالمی می توانند 
 .کنندبا مراجعه به بازرگانی دولتی اقالم مورد نیاز رخود را دریافت 

هزارتن برنج در اختیار بازرگانی دولتی برای توزیع به  10هزار تن روغن و  10هزارتن شکر، 10سیف ادامه داد: برای ایام محرم 
 .تومان واردکردند ٤200هیئت های مذهبی است، ضمن آنکه مقادیری واردکنندگان با ارز 

هزار و روغن را به نرخ درج  3،شکر 300هزار و  5رنج تایلندی هزار تومان، ب 7را  1121این مقام مسئول قیمت هر کیلو برنج 
 .شده بر روی محصول اعالم کرد

وی با اشاره به اینکه فروشگاه های زنجیره ای مکانیزم های متفاوتی در استان های مختلف دارند،بیان کرد: براین اساس ممکن است 
ر افراد قرار ندهند که این امر به معنای کمبود نیست بلکه بدان معناست عدد روغن در اختیا 3فروشگاه های زنجیره ای تنها بیش از 

 .که قفسه های فروشگاه های زنجیره ای تا روز بعد که مجددا شارژ می شود، نباید خالی باشد

 موضوع قطحی اقالم اساسی در ماه های آتی صحت ندارد

ر از قحطی اقالم غذایی در دو الی سه ماه آینده می دهند،بیان سیف در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آنکه برخی مسئوالن خب
کرد: مردم نگرانی از حیث ذخایر استراتژیک نداشته باشند و افرادی که چنین اصطالحاتی را مطرح می کنند، به دنبال اهداف دیگر 

 .چراکه به کاربردن این واژه ها برای اقتصاد ایران معنایی ندارد  هستند

هزارتن برنج در سال جاری ، ذخیره بیش از نیم میلیون تن شکر در کارخانه  200میلیون و  2تا  2با توجه به تولید  وی ادامه داد:
 .هزارتن روغن در مخازن بندر بخش خصوصی وجود دارد و مشکل در حیث تامین کاالهای اساسی نداریم 130و   ها

ماه آینده کاال در انبارهای بازرگانی دولتی وجود دارد که  6به اندازه  به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی در شرایط کنونی حداقل
 .تصورانی مبنی بر قحطی صحت ندارد

مدیرعامل بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه تحرم های کنونی بیش تر جو روانی است تا واقعی، اظهار کرد: در گذشته تمامی تحریم 
ر کشورها را با یکدیگر داشتیم درحالیکه هم اکنون تنها تحریم آمریکا را داریم و ترامپ در نظر ها اعم از اولیه، ثانویه، آمریکا و دیگ

 .آبان ایران را به تسلیم درآورد 15دارند با فشار آوردن بر ایران تا قبل از 

دم می دهم که هیچ مشکلی در این مقام مسئول ادامه داد: بنده از جانب خود و سایر تامین کنندگان کاالهای اساسی این قول را به مر
 .کاالهای اساسی نخواهیم داشت و موضوع افزایش قیمت باید در داخل مدیریت شود و هیچ ارتباطی به کمبود کاال ندارد

 واردات کره افزایش یافت
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همچون هند وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت واردات برنج اظهار کرد: هم اکنون برنج از مبادی مختلفی 
 .که مورد نیاز کشور باشد، برنج وارد کشور خواهد شد و مردم نگرانی در این زمینه نداشته باشند  وارد می شود و تا حدی

هزارتن شکر خام وارد و تحویل کارخانه های چغندری داده شده است، بیان کرد: با این وجود  ۸7سیف با اشاره به اینکه تا کنون 
 .دات نداریم چرا که نیم میلیون تن شکر سفید موجود درکارخانه ها جوابگوی نیاز کشور استنگرانی در زمینه وار

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مشکلی در تامین شیر و لبنیات مورد نیاز کره نداریم، گفت: اخیرا کارخانه ای با 
کره از طریق واردات تامین و در داخل تولید شود، ضمن آنکه  ظرفیت محدود مشغول به کار هستند و قرار است مواد مورد نیاز

 .برای تنظیم بازار،بازرگانی دولتی و بخش خصوصی مقداری کره وارد کرده که میزان بخش خصوصی بیش از داخلی بوده است

شد درحالیکه امسال  کره وارد کشور 590هزار و  10وی درباره آخرین وضعیت میزان واردات کره گفت: در پنج ماهه سال گذشته 
 .تن رسیده است و با این وجود در حوزه تامین بازار مشکلی نداریم 20هزار و  16به   این رقم با مقداری افزایش

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با انتقاد از نوسان قیمت بسته بندی مواد غذایی تصریح کرد: درحوزه های بسته بندی مواد 
گوجه فرنگی و... قیمت بسته بندی محصوالت افزایش یافته است اما قیمت این بسته بندی نباید به گونه ای  غذایی، آب معدنی، رب

 .باشد که از قیمت خود محصول باالتر باشد و درنهایت اقتصاد متوازن کشور را به اقتصاد کاریکاتوری تبدیل کند

  لینک خبر
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 بازار و قیمت 

 باشگاه خبر نگاران جوان  – 25/6/1397تاریخ : 

 هزار تومان 5۸آخرین وضعیت نرخ گوشت در ایام محرم/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 
هزار تومان به مصرف کننده عرضه  5۸تا  57یک مقام مسئول گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

 .شودمی

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت

ز در ایام محرم اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون ، درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمباشگاه خبرنگاران جوان
 .شودکننده عرضه میهزار تومان به مصرف 5۸تا  57دنبه با نرخ 

رود که جلوی قاچاق دام از ربط انتظار میبه گفته وی، با توجه به افزایش تقاضا در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از مسئوالن ذی
 .یرند تا کمبود دام در میادین منجر به نوسان مجدد قیمت گوشت در بازار نشودمرزهای کشور را بگ

هزار تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که اگر از صادرات  27تا  26شکوهی نرخ هر کیلو دام زنده در میادین را 
ها و حسینی به سبب ازدیاد تقاضا از سوی هئیت شک قیمت دام زنده در ایام تاسوعا و عاشورایغیرقانونی دام جلوگیری نشود، بی
 .تکایا در بازار افزایش خواهد یافت

 کمبودی در توزیع گوشت قرمز نداریم/افزایش تقاضا برای خرید گوشت منجمد در بازار بیشتر بخوانید:

وی با اشاره به ضرورت افزایش توزیع گوشت منجمد برزیلی در بازار بیان کرد: با توجه به آنکه تمامی خانوارها قدرت خرید 
های منجمد برزیلی را در بازار افزایش دهند چرا رود که توزیع گوشتیربط انتظار مگوشت گرم داخلی را ندارند، از مسئوالن ذی

 .که این امر در کاهش قیمت گوشت داخل تأثیر بسزایی دارد

های منجمد برزیلی تنها در تعاونی ها، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در پایان تصریح کرد: هم اکنون گوشت
شود و از آنجا که امکان دسترسی تمامی خانوارها به این یوه و تره بار عرضه میای، میادین مهای زنجیرهفروشگاه
های وارداتی را در اختیار اصناف قرار رود که پشتیبانی امور دام مقداری از این گوشتوجود ندارد؛ بنابراین انتظار می  هافروشگاه

 نددهد تا با توزیع آن میان مردم، قیمت گوشت داخل در بازار افت ک

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 2٤/6/1397تاریخ : 

 از مرزها قاچاق می شود به خارج گندم/گندمدرصدی نرخ خرید تضمینی  30ضرورت افزایش 
 30مسئول گفت: باوجود ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال گذشته انتظار می رود که امسال شاهد افزایش  یک مقام

 .درصدی قیمت باشیم
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار 

، با اشاره به ضرورت اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود ثبات نرخ خرید تضمینی گندم خبرنگاران جوان
 . درصد افزایش یابد 30نتظار می رود که به طور متوسط قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی جدید در دو سال زراعی گذشته ا

درصدی از سوی بانک مرکزی،به طور متوسط هزینه سموم به عنوان یکی از نهاده های تولید  9.6وی افزود: علی رغم اعالم تورم 
دولت به منظور افزایش قدرت خرید کشاورزان، نرخ خرید  درصد افزایش داشته است که از این رو انتظار می رود که 300

 .درصد باال ببرد 30تضمینی کلزا، گندم، جو و... را نسبت به مدت مشابه سال قبل 
درصدی در نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای سال زراعی جدید اتفاق  30به گفته ایمانی اگر بنا به هر دلیلی افزایش 

 .صد آسیب خواهد دید چرا که امکان تامین هزینه های تولید برای کشاورزان وجود نداردنیفتد،تولید صد در 
درصدی قیمت سموم چطور ممکن است که در صورت عدم  300رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به افزایش 

 تولید خود را تامین کند؟درصدی نرخ خرید تضمینی محصوالت، کشاورز بتواند هزینه های  30افزایش 
تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه پیشنهاد  1600وی نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت تضمینی گندم را 

صنف کشاورزان بیش از رقم فعلی بوده است، در کمیسیون اقتصادی پیگیر حقوق گندمکاران هستیم تا یکبار برای همیشه مشکل 
 .تضمینی محصوالت کشاورزی را حل کنیم قانون خرید

این مقام مسئول با اشاره به اینکه افزایش نرخ خرید تضمینی بر مبنای تورم اجهاف در حق کشاورزان است، بیان کرد: با توجه به 
وی می از سشرایط کنونی اقتصاد و اعمال تحریم های جدید، انتظار برآن است که قیمت خرید تضمینی محصوالت بیش از تورم اعال

 .بانک مرکزی اعالم شود تا عالوه بر حفظ معیشت کشاورزان، پایداری تولید استمرار یابد
 پرداخت صددرصد مطالبات گندمکاران تا ماه آینده 

هزارتن گندم  500میلیون و  9وی در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: تا کنون حدود 
 .میلیون تن نرسیده بود 9رزان خریداری شده است، درحالیکه در سال زراعی گذشته میزان خرید به از کشاو

به گفته ایمانی اگرچه میزان خرید تضمینی گندم در ابتدای فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل خود روند کاهشی داشت، اما به سبب 
 .ران شده استشرایط مساعد اقلیمی در مناطق سردسیر این کاهش تولید جب

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران درباره آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران گفت: تا کنون بخشی از مطالبات گندمکاران از 
طریق بودجه سنواتی و بانک کشاورزی نیز پرداخت شده است و مابقی قرار است که از محل اوراق خزانه اسالمی به حساب 

 .گندمکاران واریز شود
تا   درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: بنابر وعده وزیر جهاد کشاورزی، مابقی مطالبات گندمکاران 77از پرداخت وی 

 .پایان ماه آتی به طور کامل پرداخت خواهد شد
 نرخ ارز انگیزه قاچاقچیان برای خروج گندم از مرزها را افزایش دادنوسان

در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به قاچاق گندم به خارج از کشور هشدار داد و گفت: در  رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران
مواقعی که قیمت کاالیی در کشور ارزان باشد، بدیهی است که این امر انگیزه قاچاقچیان را افزایش می دهد تا نسبت به خروج کاال از 

 .کشور اقدام کنند
 .نرخ ارز انگیزه قاچاقچیان برای صادرات گندم به آن سوی مرزها را افزایش داده استبه گفته ایمانی در شرایط کنونی نوسان 
 ۸تومانی، دالر  ٤200دالر اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه قیمت گندم با احتساب ارز  2٤5وی نرخ گندم در بازارهای جهانی را 

که اگر منافع کشاورزان تامین نشود،دالالن در این بخش ورود هزار تومانی در بازار ثانویه و ارز آزاد یک قیمت نیست؛بدیهی است 
می کنند و با نرخ های باالتر از دولت اقدام به خرید محصول ، خروج گندم از کشور و درنهایت تبدیل دالر صادراتی به لایر می 

 .کنند که با این وجود سودهای هنگفتی عایدشان می شود
تومان وارد می شود، اظهار کرد: اگر بر واردات نهاده های  ٤200های تولید کشاورزان با ارز  این مقام مسئول با بیان اینکه نهاده

سر از بازار آزاد در می   تولید همچون سموم که با ارز یارانه ای وارد می شود، نظارتی صورت نگیرد؛ بدیهی است که این نهاده ها
 .آورند و این موضوع در مورد گندم نیز صادق است
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در شرایط کنونی اقتصاد حاکم بر جامعه از شورای اقتصاد انتظار می رود که بر تمامی امور توجه الزم   پایان تصریح کرد:وی در 
 .را داشته باشد تا دیگر گندمکاران انگیزه ای برای فروش گندم تولیدی خود به دالالن نداشته باشند

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6664973/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%E2%80%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 بازار و قیمت 

 باشگاه خبرنگارن جوان – 22/6/1397تاریخ : 

 میلیون تومان 12درصدی قیمت زعفران در بازار/ حداکثر نرخ هر کیلو طالی سرخ  ٤0افزایش 
و  200میلیون و  5درصدی  ٤0تا  25یک مقام مسئول گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ با افزایش 

 .میلیون تومان است 12حداکثر 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی و با خبرنگاروگغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت

نرخ  درصدی نرخ زعفران طی روزهای اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل ٤0تا  25، از افزایش خبرنگاران جوان
 .میلیون تومان است 12و حداکثر  200میلیون و  5هر کیلو طالی سرخ 

وی با اشاره به دالیل گرانی زعفران در بازار و انتقاد به عرضه این محصول در بورس کاال، افزود: خرید زعفران برای نخستین 
فراد سودجو و دالل پس از خرید محصول بار از سوی سازمان تعاون روستایی و عرضه آن از طریق بورس کاال موجب شد برخی ا

ها را به خروج آن از گردش بازار کنند و از آنجا که دیگر زعفرانی دست کشاورزان نیست، قیمت  و نگهداری در انبارها اقدام به
 .دلخواه خود در بازار افزایش دهند

میلیون در بازار افزایش  2زعفران به یکباره یک تا میری از رکود حاکم بر بازار زعفران خبر داد و گفت: در شرایطی که قیمت 
 .یابد، بدیهی است که به سهولت امکان فروش آن در بازار وجود نداردمی

 !برابر شد 2سط دالالن احتکار به زعفران رسید/ قیمت طالی سرخ تو بیشتر بخوانید:

روز به  20شود، افزود: با توجه به آنکه تنها درصد زعفران تولیدی به بازارهای هدف صادر می ۸0این مقام مسئول با بیان اینکه 
هم اکنون تمامی   گران به اهداف شوم خود نخواهند رسید چرا کهفصل برداشت زعفران زمان باقی است، از این رو دالالن و واسطه

 .خریداران خارجی منتظر ورود محصول نو به بازار هستند

تواند تأثیری بر کنترل قیمت در بازار داشته باشد، تصریح کرد: وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا خرید توافقی زعفران می
ها زعفران با دو هدف لقرار است تعاملی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی صورت گیرد تا از طریق تشک

مشترک حمایت از کشاورز و صادرکننده و همچنین ثبات قیمت در بازار عرضه شود که اگر این امر محقق شود بی شک در آینده 
 .دست دالالن از بازار زعفران کوتاه خواهد شد

 لینک خبر
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 بازار و قیمت 

 

 ایرنا  – 25/6/1397تاریخ : 

 کاال به فهرست معاف ازپرداخت مابه التفاوت ارز اضافه شد 173
قلم  173ایران اعالم کرد: براساس فهرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت گمرک جمهوری اسالمی  -ایرنا -تهران

کاال در حوزه کشاورزی، معادن، شیمایی، برق، الکترونیک، فلزی، لوازم خانگی، ماشین سازی وتجهیزات دیگر به 
 .کاالهای معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اضافه شد

  .قلم رسید 637تعداد کاالهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز به سه هزار و  به گزارش روز یکشنبه ایرنا از گمرک،
گمرک برای تسهیالت به فعاالن اقتصادی، واردکنندگان و صادرکنندگان پیشنهاد واردات کاال بدون انتقال ارز را برای کاالهای 

  .موجود در انبارها داد که مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت
براین اساس ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص واردات کاال به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ این تصویب نامه 

صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی  -دارای قبض انبار اماکن گمرکی ، مناطق آزاد تجاری 
  .هیات وزیران مجاز شد

همچنین ترخیص کاالهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها یکم مردادماه امسال است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات مجاز 
 . است

قلم کاال مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز شده اند، بنابراین در زمان  637بر اساس این گزارش، اکنون سه هزار و 
یک کد تعرفه هر کاال به گمرکات ابالغ و اطالع رسانی شده است، نیازی به تاییدیه سازمان حمایت ترخیص این کاالها که به تفک

 .مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا تعهد بانکی نیست
ک نچنانچه کاالیی مشمول فهرست معافیت ها نبود، وارد کننده کاال می تواند به بانک مراجعه و با ارائه تعهد و اخذ کد رهگیری با

 .درصد کاالی خود از گمرکات اقدام کند 100نسبت به ترخیص 
گمرک ایران همچنین از واحدهای تولیدی درخواست کرد تا از تسهیالت ترخیص نسیه؛ ترخیص کاال با نگهداشتن بخشی از کاال به 

د موقت و استرداد حقوق ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده یا ترخیص درصدی کاال ، تسهیالت جدید ورو
 .ورودی استفاده کند

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 
 فود پرس  – 25/6/1397تاریخ : 

 چشم انداز کاهش نرخ های قهوه و ذرت برزیل پس از انتخابات آن کشور
های قهوه و ذرت برزیل ممکن است تا سطح نرخ های حداقل تضمینی دولت سقوط کند،  نرخ -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر سبب گردد روند رو به کاهش نرخ رآل برزیل معکوس شود
. 

ازار و نرخ تضمینی را می پردازد اغاز می در آن صورت برنامه یارانه های دولتی که به تولید کنندگان تفاوت قیمت بین نرخ های ب 

شود. در صورتی که رئیس جمهور بعدی به مسند قدرت بنشیند و نرخ دالر آمریکا در برابر رآل برزیل کاهش یابد، احتماال قیمت 

ه اکتبر شدیدا قهوه به شدت کاهش می یابد و به حداقل ممکن خواهد رسید. دو محصول عمده برزیل یعنی قهوه و ذرت با انتخابات ما

 .در معرض افت قیمت چشمگیر هستند

رای شده از سوی دولت ب  تقویت دالر در مقابل رآل برزیل سبب شده بود کشاورزان آن کشور بسیار منتفع شوند. نرخ حداقل تعیین

در ماه جاری دالر( است، حال اینکه میانگین قیمت آن  ۸1.٤7رآل )معادل  3٤1.21کیلوگرمی قهوه عربی درجه شش  60کیسه 

  .رآل بود 06.٤2٤

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 
 ایرنا  – 2٤/6/1397تاریخ : 

 درصد کاهش یافت ٤0صرف شیرینی و شکالت 
درصدی مصرف این  ٤0تا  30دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت از کاهش  -ایرنا -تهران

 .محصوالت در بازار داخلی به دلیل افزایش قیمت ها و پایین آمدن توان خرید مردم خبر داد

روز شنبه در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت ایران « ایجمشید مغازه»اقتصادی ایرنا، به گزارش خبرنگار 
که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپاست، در جمع خبرنگاران افزود: صنعت شیرینی و شکالت ساالنه ظرفیت تولید 

ساالنه یک میلیون و  هزار تن را دارد اما اکنون 500میلیون و  2  .هزار تن تولید می کند 600
هزار تن از ظرفیت تولید شیرینی و شکالت در کشور خالی است، شاهد ورود شیرینی و  ۸00وی اظهار داشت: با اینکه نزدیک 

 .شکالت قاچاق به کشور هستیم
کیلوگرم است 2به گفته وی، براساس آمارها سرانه مصرف شیرینی و شکالت برای هر ایرانی حدود  . 

کشور دنیا از جمله  66میلیون دالر به  700هزار تن انواع شیرینی و شکالت به ارزش  2٤0مغازه ای تصریح کرد: سال گذشته 
درصد کاهش یافته است 2آمریکا صادر شد و بر اساس آمارها در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات  . 

 
مواد اولیه  درصدی قیمت 30افزایش  **  

 ٤0تا  30دبیر انجمن صنفی شیرینی و شکالت ایران افزود: با توجه به تغییر نرخ ارز، بهای مواد اولیه مورد نیاز این صنعت بین 
 .درصد افزایش یافته است تا جایی که حتی برای تامین برخی مواد اولیه وارداتی دچار مشکل هستیم

ت ارز و بالتکلیفی در بخشنامه های روزمره را از دیگر مشکالت این صنعت برشمرد و وی تهیه مواد اولیه تولید و شیوه برگش
اظهار داشت: تولیدات این صنعت جزو کاالهای لوکس به شمار می رود بنابراین ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از بازار آزاد یا 

 .سامانه نیما تامین می شود
دالر است یعنی برای  300ی و شکالت تصریح کرد: در بورس جهانی اکنون قیمت شکر دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرین

تومان تمام می شود درحالی که اکنون صنایع شیرینی شکر با کیفیت را بیش از نرخ فعلی در  3000تا  2۸00ما هر کیلوگرم شکر 
 .بازار خریداری می کنند

خبر داد و اظهار داشت: صنعت شیرینی و شکالت اکنون شیرخشک مغازه ای از کمبود شیرخشک برای مصرف در این صنعت 
مصرفی خود را از تولیدات داخل تامین می کند در حالی که ما ترجیح می دهیم به دلیل باال بودن کیفیت و بار میکروبی پایین تر، از 

 .شیرخشک خارجی استفاده کنیم
ر تومان خریداری می شد که اکنون قیمت این محصول در بازار به هزا 12وی اضافه کرد: پیش از این هرکیلوگرم شیرخشک حدود 

هزارتومان رسیده است 20 . 
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت اظهار داشت: افزایش بهای مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در حالی انجام 

ع شده استشده که ورود موقت شکر، گندم، شیرخشک و روغن برای این صنعت ممنو .  
مغازه ای گفت: اکنون یکی از مشکالت ما در تامین مواد اولیه مورد نیاز همچون شکر، عرضه این محصوالت در بورس کاالست، 

زیرا پول اقالمی چون شکر بدون اینکه از نظر کیفی بررسی شود، پرداخت می شود و ممکن است از لحاظ کیفیت برای مصرف در 
 .این صنعت مناسب نباشد

 
 تعدد بخشنامه های ارزی، صادرکنندگان شیرینی و شکالت را با مشکل مواجه کرد **

بخشنامه ارزی به صادرکنندگان ابالغ شده است که ادامه این روند می  25تا  20مغازه ای گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون بین 
ه باشدتواند سردرگمی صادرکنندگان صنعت شیرینی و شکالت را به دنبال داشت . 

وی افزود: صنعت شیرینی و شکالت با مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات مواجه است و به نظر می رسد سپرده گذاری ارزی، 
 .بدهی ارزی به بانک، تهاتر ارز با واردات و معرفی به واردکنندگان از طریق سامانه نیما راهکارهای رفع این مشکل باشد

درصد ماشین آالت مورد نیاز این صنعت از محل تولیدات داخلی  70ت ایران تصریح کرد: اکنون دبیر انجمن صنفی شیرینی و شکال
درصد از محل واردات تامین می شود 30و  . 
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شرکت  1۸شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه امسال حضور دارند که از این تعداد سهم شرکت های خارجی  ٤20وی اضافه کرد: 
کشور است 25از  . 

سالن و سه بخش شامل محصوالت، مواد اولیه و  10ایرنا، هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت ایران در به گزارش 

شهریور ماه برپاست 27ماشین آالت از امروز در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد و تا  . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 

ایرنا  – 31/6/1397تاریخ :   

 سیب درختی؛ مزیت اقتصادی اما پُر آب بَر آذربایجان غربی

غربی حدود یک ششم از حجم تولید این  سیب درختی به عنوان مهمترین محصول کشاورزی آذربایجان -ایرنا -ارومیه
بخش در استان را به خود اختصاص داده است؛ محصول ُپر آب َبری که با توجه به مزیت تولید، اشتغال، صادرات و 

 .درآمدزایی در برخی موارد به مشکالت اجتماعی تبدیل می شود

زرگترین باغ سیب کشور با عنوان 'آذربایجان غربی' تولید به گزارش ایرنا در حال حاضر ساالنه نزدیک به یک میلیون تن سیب در ب
  .میلیون تنی محصوالت باغی و زراعی استان، رقم بسیار زیادی به شمار می رود 6.2می شود که در کنار تولید 

میزان در دسترس نیست میزان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم این محصول نیز بسیار زیاد است و با وجود اینکه آمار دقیقی از این 
  .ولی می توان تخمین زد که دهها هزار نفر در استان به درآمد این محصول وابستگی مستقیم و غیرمستقیم دارند

هزار نفری اشتغال بخش صنعت آذربایجان غربی در کنار آن قرار گیرد؛ صنعتی  60این آمار تخمینی زمانی اهمیت می یابد که آمار 
ز آن به محصوالت کشاورزی و از جمله سیب وابسته استکه بخش قابل توجهی ا .  

همین مزیت های اقتصادی سیب درختی در آذربایجان غربی هم موجب شده است تا مدیریت زنجیره سیب کشور با هدف ساماندهی 
ارومیه نیز قابل تامل لیتر آب برای تولید یک کیلوگرم سیب در حوضه آبریز دریاچه  60بازار به این استان واگذار شود اما مصرف 

  .است
گفت و گوی خبرنگار ایرنای مرکز آذربایجان غربی با برخی از مسووالن نیز مزیت ها و چالش های سوال برانگیز تولید سیب 

  .درختی در این استان را بازگو می کند
هزار هکتار  112ت باغ های استان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه وسع

درصد زیر کشت درختان سیب قرار دارد ٤7.3هزار هکتار از آن شامل حدود  53است، گفت:  .  
عبدهللا فتح هللا زاده اضافه کرد: عالوه بر تولید بیش از یک میلیون تنی سیب در آذربایجان غربی، راندمان تولید نیز در این استان 

تن محصول به صورت متوسط برداشت می شود 23که از هر هکتار باغ  بسیار خوب است به طوری .  
تن در هر هکتار است،  1٤و ترکیه  19، چین ٤0تن در هکتار، آمریکا  19وی با اشاره به اینکه راندمان کشوری در این خصوص 

ختی یا همان صنعتی هم وجود داردبیان کرد: با وجود این مزیت های تولید سیب در آذربایجان غربی، چالشی به نام سیب زیردر .  
هزار تن سیب در آذربایجان غربی خبر می دهند و مسووالن نیز  50تا  ٤0به گزارش ایرنا برخی ها از زیردرختی بودن حدود 

  .برنامه ریزی های سلبی و ایجابی خوبی را برای حل مشکل سیب و به ویژه سیب زیردرختی تدوین کرده اند
امه ریزی ها، مدیریت زنجیره سیب کشور در آذربایجان غربی است؛ امری که می تواند به ساماندهی بازار یکی از مهمترین برن

  .سیب درختی و کاهش مشکالت باغداران منجر شود
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی معتقد است که آذربایجان غربی به خاطر اینکه بیشترین سهم تولید 

در کشور را دارد، می تواند سهم بسزایی در بهبود تولید، عرضه، بازاریابی و فروش این محصول به نفع کشاورزان داشته  سیب
  .باشد

احمد دهقان، افزود: چهار حلقه تولید، صادرات، صنایع تبدیلی و تکمیلی و حمل و نقل در این زنجیره فعالیت می کنند که سه نفر از 
ز حلقه صادرات، یک نفر از حلقه صنایع تبدیلی، یک نفر از صنایع تکمیلی و یک نفر از حلقه حمل و نقل در حلقه تولید، یک نفر ا

  .این زنجیره عضو هیات مدیره خواهند بود
مدیرکل امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی هم انباشت و خرید سیب صنعتی در کنار جاده های استان را طی سال جاری 

م کرد و گفت: بازرسی و نظارت روزانه در این زمینه الزامی است و گزارش آن نیز باید ارائه شودممنوع اعال .  
حسین سیوانی افزود: جهاد کشاورزی و تعاون روستایی موظف است تا تابلوهای اطالع رسانی را در این زمینه در کنار جاده ها 

  .نصب کند
افقی خواهد بود و به زودی قیمت آن با هماهنگی اتحادیه باغداران به بازار ارائه وی اضافه کرد: امسال قیمت پایه سیب صنعتی تو

  .می شود
وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت سردخانه ها برای انباشت سیب های درختی صنعتی الزم است و تامین اعتبار مورد نیاز تعاون 

شاورزی استان هماهنگ شودروستایی برای این امر نیز پیگیری می شود تا با صندوق توسعه ک .  
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رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز به کمبود کانتینرهای یخچال دار برای صادرات سیب اشاره کرد و افزود: 
مدیریت زنجیره سیب کشور در آذربایجان غربی تاثیر بسزایی در فروش محصول سیب درختی استان خواهد داشت اما مشکالت 

ید مرتفع شودزیرساختی نیز با .  
اسمعیل کریم زاده با اشاره به اینکه طرح بسته بندی مطلوب و بهداشتی سیب صنعتی باید توسط باغداران اجرا شود، بیان کرد: 

  .انباشت و خرید سیب صنعتی به صورت غیربهداشتی در کنار جاده های استان هم ممنوع شده است
ستاندار آذربایجان غربی نیز راه حل توسعه بخش تولیدات کشاورزی به ویژه سیب را معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع ا

برندسازی دانست و گفت: سیب مناطق مختلف استان به طور مثال اشنویه از لحاظ کیفی و کمی توانایی تبدیل شدن به برند ملی را 
  .دارد

قق این امر انجام و در کنار آن نیز کارخانه های صنایع تکمیلی رضا حسینی افزود: در یک سال آینده باید اقدامات تکمیلی جهت تح
  .احداث شود

به گزارش ایرنا بازاریابی برای این محصول از طریق برگزاری جشنواره ها دنبال می شود اما جلب مشارکت کشاورزان برای 
  .کاهش مصرف آب از طریق توسعه آبیاری مدرن ضروری است

ن توجه به کیفیت محصول از جمله مهمترین مشکالت برخی تولیدات از جمله سیب در آذربایجان غربی از سوی دیگر بازاریابی بدو
 است

  .لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 
  ایران اکونا  – 31/6/1397تاریخ : 

 بازار شیرخام/خریدتوافقی ادامه داردضعف مدیریت در کنترل 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی گفت:متاسفانه به رغم اعالم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر 

 .توقف خرید تضمینی شیر خام از سوی تعاون روستایی،این محصول همچنان در حال خریداری است

صدا و سیما، علی احسان ظفری با اشاره به اینکه وضعیت شیرخام در کشور به یک پدیده ناشناخته  به گزارش ایران اکونا به نقل از
 .تا شش ماهه سال جاری موجب تعجب استساله شیر خام در پنج  ۴0درصدی قیمت  90رشد  :تبدیل شده است، افزود

سال قبل تا شب  ۴0فزایش قیمتی می شد، گفت: قیمت شیر خام از وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در کشور افتاده نباید منجر به چنین ا
 .تومان رسیده است 100تومان و از شب عید تا امروز به کیلویی دو هزار و  200عید به کیلویی یک هزار و 

در  فانهظفری دالیل افزایش قیمت شیر خام را مدیریت ضعیف و غیر کارشناسانه وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: متاس
 .مقطعی که تقاضای شیر خام در جامعه وجود داشت وزارت جهاد کشاورزی اقدام به خرید تضمینی شیر خام کرد

مقوله خرید تضمینی بیشتر برای مواقعی که محصولی مازاد بر  :رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی ایران گفت

 !شد نه در زمان کمیابی و وجود تقاضانیاز مصرف در کشور وجود داشته با

وی افزود: متاسفانه به رغم اعالم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توقف خرید تضمینی شیر خام از سوی تعاون روستایی این محصول 
 .همچنان در حال خریداری است

، کنسانتره پروتئین آب (MPC) ین شیرظفری اضافه کرد: در حال حاضر مشتقات شیر خام به صورت قاچاق در قالب کنسانتره پروتئ

 .از مرزهای پاکستان بدون هیچ گونه پرداخت حق گمرکی از کشور خارج می شود (WPI) و ایزوله پروتئین آب پنیر (WPC) پنیر

 درصد افزایش یافته است 11تولید شیر خام 

ه نیست که به سرعت کاهش یا افزایش پیدا کند بلکه از مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز در این رابطه گفت: تولید شیر خام به این گون
 .یک روند باثباتی برخوردار است

علیرضا عزیز الهی با اشاره به اینکه امسال تولید شیر خام در واحدهای دامپروری کشور تغییر چندانی پیدا نکرده است، افزود: در 
 .وری گاو شیری تامین می شوددرصد شیر خام مملکت از سوی واحدهای صنعتی دامپر ۵2حال حاضر 

 10.۸وی ادامه داد: حجم تولید این واحدها به دلیل افزایش جمعیت جدید تولید کننده شیر خام نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته 
 .درصد رشد یافته است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت 

 ایران اکونا  – 31/۶/1397تاریخ : 

 میلیون تومان رسید10تعاون روستایی مسبب گرانی زعفران/قیمت به 
میلیون تومان گران شده  ۴شته نزدیک به روز گذ 12تا  10نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه زعفران طی 

 .درصد رشد داشته است 30است،گفت: صادرات این محصول تا آخر مرداد ماه 

میلیون تومان عنوان کرد و گفت: طی حدود  10میلیون تومان و حداکثر حدود  ۶قیمت هرکیلوگرم زعفران را حداقل  غالمرضا میری
  .میلیون تومان افزایش داشته است ۴روز گذشته قیمت طالی سرخ حدود  12تا  10

وی با اشاره به اینکه دلیل این مساله ورود سازمان مرکزی تعاون روستایی به حوزه بازار زعفران است، افزود: این سازمان با دو 
  .هدف حمایت از کشاورز و تنظیم و تثبیت قیمت در بازار به این حوزه ورود کرد اما عمال اتفاق دیگری رخ داد

رئیس شورای ملی زعفران گفت: هم اکنون سازمان مرکزی تعاون روستایی اقدام به عرضه محصول در بورس کرده و کسانی  نایب
که محصول را خریداری می کنند نه صادرکننده هستند، نه افرادی که در واحدهای بسته بندی فعالند و نه سایر فعاالن حوزه بلکه بیشتر 

  .ی کرده و در خانه هایشان دپو می کنندافراد نامرتبط محصول را خریدار

  .میری ادامه داد: همین مساله باعث شده زعفران از بازار جمع آوری شود و قیمت آن افزایش یابد

وی با بیان اینکه برداشت رسمی زعفران در کشور از بیستم مهرماه آغاز می شود، درباره اینکه آیا سازمان تعاون مجددا اقدام به خرید 
 .صول خواهد کرد؟، گفت: به نظر می رسد این کار در برنامه آنان قرار دارداین مح

میری اضافه کرد: به نظر می رسد برنامه سازمان تعاون روستایی این است که قیمت ها را باال ببرد تا وقتی خرید را متوقف کرد و 
  .بازار شودقیمت ها مقداری دچار افت شد به همین بهانه افت قیمت، مجددا دوباره وارد 

تن  ۸0نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره صادرات طالی سرخ در سالجاری نیز اضافه کرد: تا پایان مرداد ماه جاری بیش از 
  .درصد در این زمینه رشد داشته ایم 30حدود  زعفران از کشور صادر شده و 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 ایرنا  – 27/6/1397تاریخ : 

 گرانفروشی برخی نانوایی های متخلف پایتخت
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران می گوید هیچ موردی از گرانفروشی در این استان مشاهده نکرده  -ایرنا -تهران

خبرنگار ایرنا از محله ای در شرق پایتخت نشان می دهد که برخی نانوایان نه تنها تخلف و گرانفروشی می اما گزارش 
 .کنند بلکه در پاسخ به مشتریان معترض می گویند: نان گران شده است

اما براساس گزارش مسئوالن می گویند هر نانوایی که نان را بیشتر از نرخ مصوب بفروشد متخلف است و با آن برخورد می شود 
خبرنگار ایرنا یکی از نانوایی های سنگک که با نرخ دولتی آرد می گیرد در شرق پایتخت طی چندروز اخیر نان را گران تر از 

 .قیمت مصوب عرضه می کند
ته از نانوایی ها به گزارش ایرنا، عرضه نان در پایتخت از طریق دو دسته نانوایی آزادپز و دولتی انجام می گیرد؛ دولتی ها آن دس

 ۸00هستند که از دولت مجوز فعالیت گرفته اند و آرد با نرخ دولتی می گیرند و قیمت مثال نان سنگک آنها برای هر قرص نان 
 .تومان اعالم شده است

تومان( عرضه  300آزادپز ها آن دسته از نانوایی ها هستند که آرد دولتی نمی گیرند و نان را گران تر از نرخ دولتی ) یکهزار و 
 .می کنند و برای این واحدهای آزادپز هم سقف قیمت تعیین شده و مجاز به عرضه هر نرخی نیستند

این واحدها البته با پاشیدن مقداری کنجد روی نان یا سیاه دانه و ... نان را گران تر هم ممکن است بفروشند اما درحالی که هیچ 
لتی مبنی بر افزایش نرخ نان در استان تهران یا پایتخت مشاهده و منتشر نشده چند تصمیم و خبری تاکنون از سوی مسئوالن دو

« پنج تن»روزی است که اهالی محله ای در شرق تهران واقع در مسیل باختر از یک واحد نانوایی سنگکی در خیابانی به نام 
 .ی کنددرحالی که آرد را با نرخ دولتی می گیرد نان را گرانتر از نرخ مصوب عرضه م

تومان و نان با مقدار کمی کنجد را یک هزار تومان به مردم می فروخت اما از هفته  ۸00این نانوایی تا چندی پیش نرخ نان ساده را 
 .تومان و دو طرف کنجد دو هزار تومان می فروشد 500گذشته نان ساده یک هزار تومان، نان یک طرف کنجد یک هزار و 

ضر در محل عرضه نان های این واحد، شاطر این نانوایی در واکنش به اعتراض مردم محل تنها به این به گزارش خبرنگار ایرنا حا
 .و انگار نه انگار که مردم این شهر اگر نان گران شود مطلع خواهند شد« نان گران شده است»جمله اکتفا می کند که 

ایرنا( محفوظ است تا درصورت نیاز در اختیار متولیان قرار کد و محل دقیق این نانوایی متخلف نزد خبرگزاری جمهوری اسالمی )
 .گیرد

 پاسخ اتحادیه**
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران روز سه شنبه در پاسخ به خبرنگار ایرنا گفت: قیمت نان در نانوایی های سطح استان از 

 .تاکنون ثابت است 93سال 
 .یچ اطالعیه ای مبنی بر افزایش قیمت نان از مسئوالن استانی ارسال نشده استقاسم زراعتکار اظهارداشت: تا این لحظه ه

باید در این خصوص فکر اساسی داشت چراکه نانوایی  :وی با بیان اینکه بسیاری از نانواها به ثابت ماندن قیمت نان معترضند گفت

 .ها با مشکل افزایش هزینه های کارگر، برق، آب و گاز مواجه هستند
درصد افزایش داشته  22اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران با بیان اینکه با تصمیم مسئوالن استانی قیمت نان در قم و زنجان رئیس 

 .است افزود: در این خصوص درصددیم جلساتی را با متولیان برگزار کنیم
ن را هزینه خرید آرد و مابقی پرداخت حقوق میلیون آ 11میلیون بوده که  22به گفته وی به طور مثال درآمد یک نانوایی لواشی 

 .کارگر، بیمه و حق پرداخت انشعابات صرف می شود
به گزارش ایرنا، آنطور که این رئیس اتحادیه می گوید این نانوایی ها متضرر هم می شوند درحالی که به نظر می رسد باید هزینه 

انتها و عرضه نان مورد بررسی دقیق و علمی قرار گیرد و مشخص  های این صنف و درآمدهایشان از چرخه ابتدایی تولید آرد تا
شود که اگر این واحدها زیان ده هستند چرا طی چند سال اخیر اینهمه درخواست برای راه اندازی نانوایی در نقاط مختلف پایتخت 

 .است وجود داشته و شمار بسیار زیادی از نانوایی آزاد پز نیز در جای جای شهر راه اندازی شده
 
 هیچ گران فروشی مشاهده نشده است*

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران در عین حال در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر مشاهده گرانفروشی برخی واحدهای 
خصوص  نانوایی تصریح کرد: در حال حاضر نظارت از واحد ها به صورت معمول انجام می شود و هیچ گونه گران فروشی در
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 .ارائه نان وجود ندارد
زراعتکار با اشاره به اینکه هیچ کمبودی در عرضه خمیرمایه به نانوایی وجود ندارد گفت: در نظر داریم از طریق مکاتبات کارگروه 

 .اه شودآرد و نان به شرکت تولیدی خمیرمایه مشهد این محصول به قیمت کارخانه به نانوایی ها عرضه تا دست واسطه ها از آن کوت
 
 کمبود آرد نداریم *

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران همچنین اظهارداشت: هیچ کمبودی در توزیع آرد برای تهیه نان به واحدهای تولیدی وجود 
 .ندارد و دلیل اعتراض برخی نانواها در این خصوص بی کیفیت بودن گندم تولید داخلی است

ت گندم های مصرفی در سه درجه )یک، دو و سه( محاسبه می شود گفت: به علت مصرف آرد در وی با بیان اینکه از لحاظ کیفی
برخی از استان های پر مصرف از جمله تهران، گندم های درجه دو و سه به آنها تعلق می گیرد که این موضوع باعث شده کیفیت 

 .نان تا حدودی پایین تر باشد
به خمیر تولیدی نانوایی ها از نمک استفاده می شود که این موضوع باعث شده در برخی زراعتکار ادامه داد: برای کیفیت دادن 

 .موارد جریمه های سنگین به آنها تعلق گیرد
همچنین به علت تقاضای زیاد در ایام دهه اول محرم هیچ کمبودی در عرضه نان برای شهروندان وجود ندارد  :وی خاطر نشان کرد

 .ه برای تهیه و عرضه نان حوصله الزم را مدنظر قرار دهندو از نانوایی ها تقاضا شد
 

 کنجدهای نطلبیده مراد هستند؟ **
به گزارش خبرنگار ایرنا غیر از گران فروشی اصل نان، موضوع دیگری که طی چند سال اخیر صدای مردم را در پایتخت 

 .های آن است درآورده اما هیچکس هم پاسخگو نبوده موضوع پاشیدن کنجد روی نان و قیمت
تا چند سال پیش نانوایی ها کارشان عرضه نان بدون هرگونه افزودنی بود و اگر کسی تمایل داشت درخواست می کرد و مثال می 

 .گفت خشخاشی یا کنجدی می خواهم که اندکی به قیمت افزوده و عرضه می شد
انوایی ها دستور و روال کارشان تهیه نان همراه با کنجد اما در سال های اخیر آنچه رخ داده حالت برعکس این موضوع است یعنی ن

است مگر اینکه شما نان ساده طلب کنید و خدا نکند که نان ساده بخواهید زیرا باید کلی منتظر بمانید تا شاید شاطر لطف کند و پس از 
و عجله ای که دارند عطای نان ساده را  کلی ُغرولُند، یک نان ساده را سفارش بگیرد که بیشتر مواقع هم مردم به خاطر شلوغی صف

 .به لقایش می بخشند
صرفنظر از کیفیت نان ساده یا کنجدی، قیمت آن نیز محل اعتراض است زیرا بخش عمده ای از نانوایی ها با پاشیدن چند عدد کنجد 

 .سی هم با آنها کاری نداردمبلغی در حدود یکهزار تومان یا حتی افزون تر از قیمت خود نان از مشتری پول می گیرند و ک
 

این درحالی است که رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران استفاده از کنجد، سبزی و سیاه دانه بر روی نان را بسته به درخواست 
ود وج در این خصوص هیچ گونه نوشته ای برای متفاوت بودن کنجد) سیاه یا سفید( برای پخت نان نیز :مشتری می داند و می گوید

 .ندارد
 

به گزارش ایرنا بسیاری از جامعه شناسان نظارت های دقیق، مستمر و برخوردهای تنبیهی بدون اغماض را ابزاری بسیار قوی و 
مهم در کنار اقدامات فرهنگی و رفتارساز می دانند که به تثبیت رفتارها و خرده فرهنگ ها در جامعه می انجامد و تاکید دارند: برای 

از ناهنجاری و نارضایتی شهروندان بویژه در حوزه گرانفروشی ها، احتکار یا دیگر تخلف های صنوف مختلف، اگر جلوگیری 
ابزارهای نظارتی از اعمال مقتدرانه مقررات بیافتند، مجازات ها بازدارنده نباشد یا بیشتر طرف متخلفان را بگیرند، تعیین و تکلیف 

دان خواهد افتاد و آنها با سوء استفاده از وضعیت، سرانجام مناسبی را دامن نخواهند زد زیرا امور در این خالء به دست برخی شهرون
 .ممکن است بیشتر به دنبال سودجویی شخص خود باشند تا رعایت حال جمع کثیری از مردم

  لینک خبر
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 رنامه ها و سیاست ها ب

 
 ایرنا  – 27/6/1397تاریخ : 

 تفاهمنامه ای برای مدیریت آب استان های شمالی امضا شد
های سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی تفاهمنامه ای را برای ساماندهی مسائل آب، ورزش -ایرنا -تهران 

 .آبی و گردشگری در استان های شمالی امضا کردند

ها با هدف رفع مشکل کم آبی در استان های شمالی، بندانسازمان برنامه و بودجه، برنامه بهسازی آببه گزارش سه شنبه تارنمای 
سال از  2پروری به مدت های زیرزمینی و افزایش تولید آبزیتامین آب مطمئن بخش کشاورزی، مهار و کنترل سیالب، تغذیه آب

 .دیگر اهداف این تفاهمنامه عنوان شده است
های مرتبط وظایفی مشخص شد که یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه و بودجه، تامین نامه برای هر یک از دستگاهدر این تفاهم

 .درصد از اعتبار مورد نیاز در الیحه بودجه سنواتی است 50سهم اعتبارات ملی در قالب تفاهمنامه به میزان 
شاورزی، استانداران مازندران و گیالن و همچنین معاون عمرانی در این آیین رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر جهاد ک

 .استانداری گلستان حضور داشتند
  .ای تاالب است که به دست انسان ساخته شده باشدبندان گونهبه گزارش ایرنا، آب

 .خصیص می یابدآبزی، ذخیره آب در فصول بارانی برای کشت برنج و آب شرب تها بیشتر به پرورش ماهیان گرمبندانآب
 شودهزار هکتار شالیزار استفاده می ۸1های شمالی سالیانه برای آبیاری های استانبندانذخایر آب

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست  

 ایرنا  – 2۸/6/1397تاریخ : 

 تا نیمه مهرماه مشخص می شودنرخ خرید تضمینی محصوالت زراعی 
معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد: نرخ خرید تضمینی محصوالت زراعی تا پیش از نیمه نخست مهر  -ایرنا -تهران

 .ماه در شورای اقتصاد مطرح و مصوب می شود

ی اقتصاد که به ریاست روز دوشنبه گفت: در جلسه امروز شورا« عبدالمهدی بخشنده»به گزارش ایرنا وزارت جهادکشاورزی، 
معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، لزوم تصویب هرچه سریع تر قیمت خرید تضمینی 

 .محصوالت زراعی برای سال جاری و ابالغ آن به کشاورزان و تولیدکنندگان را مطرح کرد
 .که قیمت های پیشنهادی این وزارتخانه هر چه زودتر مصوب شودوی افزود: در این جلسه وزیر جهادکشاورزی خواستار آن شد 

به گفته بخشنده، معاون اول رییس جمهوری نیز در این نشست به سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا در نخستین جلسه بعدی 
الت زراعی مطرح و مصوب شورای اقتصاد که تا قبل از نیمه اول مهرماه سال جاری تشکیل خواهد شد، قیمت های تضمینی محصو

 .شود
به گزارش ایرنا، طبق قانون دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی استراتژیک را در آغاز فصل زراعی 

)شهریور تا مهر ماه( و تا پیش از شروع فصل کشت برای حمایت و اطمینان بخشی کشاورزان اعالم کند؛ نرخ خرید تضمینی 
هر سال از سوی وزارت جهادکشاورزی محاسبه و به شورای اقتصاد اعالم می شود و پس از تصویب این شورا برحسب نرخ تورم 

 .قابلیت اجرا دارد
محصول زراعی راهبردی مشمول قانون خرید تضمینی دولت هستند که مهمترین آن گندم است؛ گندم معمولی و دوروم، جو،  28

ه سویا، دانه آفتابگردان، دانه کلزا، دانه گلرنگ، عدس، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا سفید، لوبیا ای، چغندر قند، پنبه )وش(، دانذرت دانه
، برنج گروه یک )خزر، شیرودی، فجر و کشوری(، برنج گروه دو )سپیدرود و گوهر(، برنج گروه سه )ندا، 2قرمز 

اقالمی هستند که دولت خرید آن را از کشاورزان  1۸1زمینی، پیاز، برگ سبز چای و پیله طرح کرم ابریشم دانیال(، سیبکوهسار،
 .تضمین می کند

( نرخ خرید محصوالت کشاورزی نسبت به سال گذشته افزایشی نداشت و ثابت بود اما به گفته 96-97در سال زراعی جاری )
 ت کشاورزی با توجه بهرئیس نظام صنفی کشاورزی ایران انتظار می رود که نرخ خرید تضمینی محصوال« محمد شفیع ملک زاده»

 .رشد نرخ تورم، با افزایش روبرو شود
هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در نظر گرفته  10کل کشور بالغ بر  1397در قانون بودجه 

 .شده است

  لینک خبر
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 است ها برنامه و سی

 خبرنگاران جوان  -25/6/1397تاریخ :

 خصوصی توانایی اداره سازمان تعاون روستایی را نداردبخش

نج کند بلکه زندگی پشیرزاد گفت: واگذاری سازمان تعاون روستایی به بخش خصوصی نه تنها مشکلی از دولت حل نمی
 دهد.میلیون خانوار روستایی را تحت تأثیر قرار می

به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 
وزارت اقتصاد و دارایی پیرامون واگذاری  9۵.2.۸مورخه  1۸۴۸۸مرکزی تعاون روستایی در پی قوت گرفتن اجرای مصوبه 

های اخیر وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، سازمان مان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی، اظهار کرد: سیاستساز
 مرکزی تعاون روستایی و شبکه عظیم تعاونی روستایی کشور را دچار سردرگمی و بالتکلیفی کرده است.

بخش خصوصی کم رمق، ناتوان و انبوهی از وظایف  وی افزود: سوال اصلی این است، در شرایط کنونی اقتصاد ملی و حضور
های حاکمیتی انباشت شده بر دوش سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در امر هدایت، نظارت و حمایت از شبکه عظیم تعاونی

 ی و هزار وکشاورزی و روستایی، تنظیم بازار، مباشرت و نقش سازمان به عنوان مجری انواع خریدهای حمایتی، تضمینی و توافق
 ای بخش خصوصی پیدا کنیمیک مشکالت بجای مانده تاریخی در بخش کشاورزی، چگونه و با چه ساز و کاری و با چه اهلیت و سابقه

 تا این وظایف را بر عهده بگیرد؟

ون واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرام ۸.2.9۵مورخ 1۸۴۸۸بر اساس مصوبه   معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد:

های مشمول واگذاری باشد و تا پایان شهریور ماه آن سال سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مقرر شده سازمان مذکور جزء شرکت
اجرای این مصوبه نه تنها مشکل و اخالل در ماموریت  سهام سازمان باید واگذار و وظایف حاکمیتی آن به وزارت متبوع محول شود، 

های تعاونی در سطح کشور و بحران در روند فعالیت ۶000کند؛ بلکه باعث از هم گسیختگی انسجام رت متبوع ایجاد میهای ذاتی وزا
 .ها و زیربناهای سازمان شده استآنها و تشدید استهالک در زیرساخت

ن مرکزی تعاون روستایی در بنده به عنوان یک کارشناس بخش کشاورزی اعالم می کنم، حذف سازما  شیرزاد در پایان تصریح کرد:
واقع نه تنها مشکلی از دولت حل نخواهد کرد بلکه مستقیما زندگی پنج میلیون خانوار روستایی عضو تعاونی های روستایی را تحت 

 های انباری و ذخیره سازی محصوالت را با استهالک شدید مواجه ساخته و اثر منفی در تولیدات بخشدهد، زیرساختتأثیر قرار می
 کشاورزی خواهد داشت.

  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 

 ایرنا  – 25/6/1397تاریخ : 

 کاال به فهرست معاف ازپرداخت مابه التفاوت ارز اضافه شد 173
قلم  173ایران اعالم کرد: براساس فهرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت گمرک جمهوری اسالمی  -ایرنا -تهران

کاال در حوزه کشاورزی، معادن، شیمایی، برق، الکترونیک، فلزی، لوازم خانگی، ماشین سازی وتجهیزات دیگر به 
 .کاالهای معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اضافه شد

  .قلم رسید 637تعداد کاالهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز به سه هزار و  به گزارش روز یکشنبه ایرنا از گمرک،
گمرک برای تسهیالت به فعاالن اقتصادی، واردکنندگان و صادرکنندگان پیشنهاد واردات کاال بدون انتقال ارز را برای کاالهای 

  .موجود در انبارها داد که مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت
براین اساس ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص واردات کاال به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ این تصویب نامه 

صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی  -دارای قبض انبار اماکن گمرکی ، مناطق آزاد تجاری 
  .هیات وزیران مجاز شد

همچنین ترخیص کاالهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها یکم مردادماه امسال است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات مجاز 
 . است

قلم کاال مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز شده اند، بنابراین در زمان  637بر اساس این گزارش، اکنون سه هزار و 
یک کد تعرفه هر کاال به گمرکات ابالغ و اطالع رسانی شده است، نیازی به تاییدیه سازمان حمایت ترخیص این کاالها که به تفک

 .مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا تعهد بانکی نیست
ک نچنانچه کاالیی مشمول فهرست معافیت ها نبود، وارد کننده کاال می تواند به بانک مراجعه و با ارائه تعهد و اخذ کد رهگیری با

 .درصد کاالی خود از گمرکات اقدام کند 100نسبت به ترخیص 
گمرک ایران همچنین از واحدهای تولیدی درخواست کرد تا از تسهیالت ترخیص نسیه؛ ترخیص کاال با نگهداشتن بخشی از کاال به 

د موقت و استرداد حقوق ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده یا ترخیص درصدی کاال ، تسهیالت جدید ورو
 .ورودی استفاده کند

 لینک خبر
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 برنامه و سیاست 

 

 ایرنا  – 25/6/1397تاریخ : 

 پژوهشگران کشاورزی؛ قابلیت ها و مشکالت
تامین امنیت غذایی کشور و تولید محصوالت سالم پژوهشگران کشاورزی قابلیت های زیادی برای کمک به  -ایرنا -قزوین

 .دارند، اما از مشکالت و موانع پیش رو نیز گالیه دارند که پیچ و خم های اداری برای دریافت مجوزها از جمله آنهاست

 منیت غذاییگزارش ایرنا، با رشد روزافزون جمعیت جهان دیگر اتکا به روش های سنتی در کشاورزی نمی تواند تامین کننده ا به
مردم دنیا باشد از این رو در بسیاری از کشورها محققان و پژوهشگران این بخش گردهم جمع شده تا با تولید فناوری و اختراعات 

  .جدید به بهره وری و ارتقای عملکرد بخش های مختلف کشاورزی کمک کنند
کشاورزی محققان و پژوهشگران این بخش را گردهم آورده در کشور ما نیز تشکیالتی بنام مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی 

است و با فعالیت های آن شاهد گسترش استفاده از علم و فناوری در بخش های مختلف کشاورزی کشور همچون آب و خاک، گیاه 
  .پزشکی، زراعت و باعبانی، دام و طیور، شیالت و صنایع تبدیلی بوده ایم

خترعان توانمندی در این مرکز و واحد رشد کشاورزی به فعالیت می پردازند که حاصل فعالیت و در استان قزوین نیز محققان و م
تالش آنها اختراعات و یافته های علمی متنوعی است که برای ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و افزایش عملکرد بخش های 

  .مختلف کشاورزی به کار گرفته شده اند
دستاوردها و همچنین تشریح مسایل و مشکالت محققان کشاورزی میزگردی به میزبانی ایرنا قزوین  در همین رابطه برای معرفی

  .تدارک و برگزار شد
اکبر زاجکانی مدیر شرکت فن پرداز سپهر آسیا فعال در زمینه تهیه و اجرای اتوماسیون های آبیاری های هوشمند و مهدی رجبی 

رس فعال در زمینه تهیه محصول سالم و تولید حشرات بیولوژیک برای مبارزه با آفات نژاد مدیر شرکت الماس فناوران گیتی پا
مزارع و همچنین افشین یوسف گمرکی رییس مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین و مهرزاد محصص مستشاری 

  .ضر در این میزگرد بودندرییس مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی کشاورزی استان قزوین میهمانان و اعضای حا
 
 دولت محققان بخش کشاورزی را دریابد **

مهدی رجبی نژاد مدیر شرکت الماس فناوران گیتی پارس فعال در زمینه تولید محصول سالم و تولید حشرات بیولوژیک شکاری 
روش های قدیمی در بخش کشاورزی  برای مبارزه با آفات در این میزگرد با بیان اینکه امروزه نمی توان با دیدگاه های سنتی و

  .فعالیت داشت و چنین فعالیتی محکوم به شکست است چرا که از توجیه اقتصادی برخوردار نیست
این محقق جوان گفت: اگر دولت توجه بیشتری به حوزه تحقیقات در کشاورزی داشته باشد، شاهد علمی تر شدن کشاورزی کشور و 

  .ی در این بخش خواهیم بودکاهش هزینه ها و ارتقای بهره ور
وی با بیان اینکه از دولت انتظار تزریق پول و اعتبار نداریم بلکه انتظار دیده شدن و برطرف شدن پیچ و خم های اداری برای بهتر 

  .کار کردن را داریم و این موضوع باید با سیاست گذاری های مناسب عملی و محقق شود
 
 ای بهره وری در مزارع مبارزه بیولوژیک با آفات، ارتق**

به عضویت مرکز رشد کشاورزی قزوین درآمدم و  9٤وی در ادامه به معرفی فعالیت های پژوهشی خود اشاره کرد و گفت: از سال 
طی این مدت با فعالیت های علمی و تحقیقاتی انجام شده با همکاران خود در زمینه کنترل بیولوژیک آفات موفق به پرروش زنبور و 

  .شکاری جهت مبارزه با آفت ها شدیمحشرات 
هکتار از مزارع گوجه فرنگی استان قزوین پیاده  500این محقق بخش کشاورزی گفت: سال گذشته طرح خود را با موفقیت در سطح 

  .نوع زنبور از جمله دراگون استفاده کردیم 2کرده و برای مبارزه با آفت مینوز این محصول از 
مبارزه با آفات به شکل بیولوژیک با تولید زنبور و حشرات شکاری، گفت: به عبارت ساده در این  رجبی نژاد در خصوص نحوه

ساعت از تخم آفات موجود تغذیه می کنند و  72تا  2٤روش زنبور و حشرات مورد نیاز در سطح مزرعه رهاسازی می شوند و طی 
  .آنها را از بین می برند

مصرف کود شیمیایی را کم کرده و هزینه های بهره برداران را کاهش می دهد و با مبارزه با  وی اظهار داشت: استفاده از این روش
  .آفات عملکرد و تولید محصوالت را افزایش می دهد

رجبی نژاد با بیان اینکه اجرای این طرح در صورت فراگیر شدن اشتغالزایی قابل توجهی را نیز به همراه دارد، اظهار داشت: سال 
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نفر نیرو برای بسته بندی و عملیات اجرای  10هکتار طرح خود را اجرایی کردیم به حدود  500وجود اینکه تنها در سطح  گذشته با
  .طرح نیازمند بودیم

وی با بیان اینکه هنوز استفاده از این روش بهینه بین کشاورزان فرهنگ سازی نشده و حتی برخی از بهره برداران در خصوص 
مخالفت می کنند، افزود: برخی کشاورزان حتما باید با چشم خود و از نزدیک کارایی این روش را ببینند تا  اجرای آن مقاومت و

راضی به اجرای آن در اراضی خود شوند که چنین مساله ای بدلیل صرف وقت و هزینه باال برای ما امکان پذیر نیست بلکه باید 
را به کشاورزان معرفی و آنها را راغب به اجرای این دسته از طرح ها بخش های ترویجی جهاد کشاورزی این فناوری و روش 

  .کند
امیدواریم در راستای حمایت از فعالیت های تحقیقاتی و در جهت کاهش هزینه های بخش کشاورزی، وزارت  :این محقق جوان گفت

ش بیولوژیکی تعیین کرده و آنرا برای سازمان جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت هر ساله سهمیه ای برای مبارزه با آفات به رو
  .های جهاد در استان ها و بهره برداران الزامی کند

 
 آب کم هزینه در اختیار کشاورزان، مانع توسعه سیستم های آبیاری هوشمند  **

فت: با مشاهده خالء هایی اکبر زاجکانی مدیر شرکت فن پرداز سپهر آسیا فعال در زمینه آبیاری های هوشمند نیز در این میزگرد گ
  .در بخش آبیاری کشاورزی به فعالیت علمی و تحقیقاتی در این زمینه و رفع کمبودهای موجود در این حوزه عالقه مند شدم

به عضویت مرکز رشد کشاورزی قزوین درآمدم،افزود: در همین رابطه شرکت خود را ثبت کردیم و با  9٤وی با بیان اینکه از سال 
  .تیم هفت نفره کارمان را در زمینه ایجاد سیستم ها و اتوماسیون هوشمند آبیاری آغاز کردیم تشکیل یک

راجکانی توضیح داد: فناوری بدست آمده در زمینه هوشمندسازی سیستم های آبیاری می تواند به شکل هوشمند از یک گیاه داخل 
  .ی ختم شودگلدان در آپارتمان شروع شده و به مزارع و باغات چندصد هکتار

وی با بیان اینکه در این سیستم بهترین زمان آبیاری در طول شبانه روز بسته به نیاز گیاه تشخیص داده می شود، یادآور شد: در این 
  .فناوری صاحب مزرعه می تواند از راه دور و با موبایل و یا لپ تاب کنترل آبیاری مزرعه و باغ خود را در اختیار داشته باشد

طرح با استفاده از فناوری آبیاری هوشمند شده ایم که در همه این موارد بهره  10ی همچنین گفت: تاکنون موفق به اجرای زاجکان
  .برداران رضایت باالیی از انجام کار داشته اند

که  در صورتی این محقق بخش کشاورزی بهترین زمان آبیاری گیاهان را در نیمه شب عنوان کرد که میزان تبخیر بسیار اندک است
در این ساعات بدالیل مختلف امکان استفاده حداکثری از نیروی کار وجود ندارد و یا کم تر امکان پذیر است، گفت: در این سیستم 

میزان رطوبت خاک و گیاه از طریق سنسورهای پیش بینی شده مشخص می شود و هر زمان که گیاه به آب احساس نیاز کند، آبیاری 
  .ن از پرت آب و آبیاری در ساعات نامناسب جلوگیری می کندمی شود بنابرای

زاجکانی با بیان اینکه چون آب را با قیمت نازل و حتی رایگان به بهره برداران تحویل می دهیم و آنها احساس نیاز به صرفه جویی 
وضوع موجب شده تا خیلی از پیدا نمی کنند شاهد مصرف بی رویه آب در باغات و مزارع کشور هستیم، اظهار داشت: همین م

فعاالن این بخش برای استفاده از سیستم های هوشمند آبیاری که سیستمی فراتر از روش های قطره ای و تحت فشار است تمایل 
  .نداشته باشند

 
 تجاری سازی اختراعات بخش کشاورزی با مشکل روبروست **

ه محصوالت خود نشده ایم در صورتی که محصول ما نسبت به دستگاه وی با بیان اینکه هنوز موفق به تجاری سازی و تولید انبو
های مشابه خارجی از قیمت کمتری برخوردار بوده و به لحاظ کیفیت چیزی از آنها کم ندارد، اظهار داشت: اصوال در زمینه تجاری 

زمینه فرهنگ سازی برای استفاده از سازی بسیاری از اختراعات و یافته های پژوهشی این بخش با مشکل روبرو هستیم چرا که در 
  .آنها با ضعف مواجه هستیم

وی با بیان اینکه در این رابطه باید شاهد فرهنگ سازی و کمک دولت باشیم تا بتوانیم با اتکا به چنین روش های نوین و فناورانه 
تقاضای کمک مالی نداریم ولی می خواهیم مصرف آب کشاورزی را پایین آورده و منابع آبی خود را حفظ کنیم، افزود: ما از دولت 

  .ما را در ترویج استفاده از روش های نوین و فناورانه در بخش کشاورزی کمک کند
 ،زاجکانی با بیان اینکه چون در ابتدای راه هستیم باید اول دستگاه ها به ما اعتماد کنند تا سپس بتوانیم اعتماد کشاورزان را جلب کنیم

در آغاز راه به سراغ استانداری رفتیم تا سیستم آبیاری هوشمند خود را در فضای سبز آن پیاده کنیم اما پاسخی که  گفت: به همین دلیل
به ما دادند این بود که ما کارگران افغانی داریم که به گل ها و چمن های محوطه هر روز آب می دهند و حقوق آنها را نیز شهرداری 

  .ای ما دلسرد کننده بودتقبل می کند که چنین برخوردی بر
 

 دولت برای اجرای آبیاری هوشمند یارانه بدهد  **
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این محقق بخش کشاورزی گفت: البته این را نیز باید اذعان کرد که در مراجعه به چند مرکز علمی مانند دانشکاه بین المللی امام 
  .نند از کار ما استقبال کردند و قول همکاری دادندخمینی )ره( که بدلیل جایگاه علمی ارزش کار تحقیقاتی و پژوهشی را می دا

زاجکانی با اشاره به اقدام خوب دولت در حمایت از اجرای روش های آبیاری قطره ای و تحت فشار طی سال های اخیر، گفت: 
آینده نه چندان  امیدواریم بخشی از اعتیارات و یارانه های این حوزه صرف اجرای طرح های هوشمند آبیاری نیز شود چرا که در

  .دور با تشدید مشکالت کم آبی اجرای این پروژه ها از توجیح اقتصادی بسیار باالیی برخوردار خواهد بود
 
 

 ضرورت اصالح قوانین و تسهیل گری برای حمایت از واحدهای فن آور کشاورزی  **
واحد فناور در این  35در این میزگرد گفت: افشین یوسف گمرکی رییس مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین نیز 

  .در مجموعه مرکز تحقیقات کشاورزی تشکیل شد، به فعالیت می پردازند 9٤مرکز که از سال 
وی همچنین گفت: هدف عمده ما در مرکز رشد ایجاد روحیه خودباوری در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی و فن آوران است چرا که 

است و همه مخاطبان نمی توانند در این حوزه جذب شوند بنابراین این مکان بهترین جا برای انگیزه بخشی  ساختار اداری ما محدود
  .به این نیروها و شکوفا ساختن استعدادهای آنان و فراهم کردن بستر شغلی مناسب برای محققان بخش کشاورزی به شمار می رود

ک نیست و هرکس که ایده و خالقیت فکری برای تولید فناوری و یا اختراع دارد گمرکی با بیان اینکه در مرکز ما تنها تحصیالت مال
از او استقبال می کنیم، اظهار داشت: فن آوران این مرکز در زمینه های مختلف بخش کشاورزی همچون باغبانی، آب و خاک، کشت 

  .و صنایع تبدیلی به فعالیت می پردازند بافت، گیاه پزشکی، شیالت، کمپوست، اتوماسیون شبکه های آبیاری و ساخت ادوات
رییس مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین گفت: ساخت دستگاه شخم زنی تلسکوپی و دستگاه کود خشک کن برای 

  .استفاده واحدهای دامی و زراعی بخشی از دستاوردهای اخیر محققان مشغول به فعالیت در این مرکز است
ید فعالیت های مرکز تحقیقات و مرکز رشد کشاورزی به یکباره خبرساز نباشند و کار آنها برای جامعه و مردم وی اظهار داشت: شا

عادی زیاد به چشم نیایند اما با بررسی فعالیت آنها در طول یک دوره زمانی می توان به خدمات آنها به بخش کشاورزی و نقشی که 
  .برد در تامین امنیت غذایی جامعه داشته اند، پی

گمرکی با بیان اینکه با وجود محدودیت های فراوان در عرصه آب و خاک چاره ای جز اتکا به روش های علمی برای افزایش بهره 
  .وری و عملکرد در بخش کشاورزی نداریم، افزود: تحقق این موضوع با حمایت و تقویت فعالیت های پژوهشی میسر است

به معرفی دستاوردهای مرکز رشد کشاورزی بپردازند و جامعه را با نخبگان این حوزه و  وی در ادامه از رسانه ها خواست تا
  .محصوالت آنها آشنا کنند

 
 مصائب واحدهای فن آور در دریافت مجوز **

وی در بخش دیگری از صحبت های خود اصالح برخی قوانین و مقررات و تسهیل گری به منظور حمایت از فن آوران و محققان 
  .شاورزی را ضروری دانست و گفت: نباید در این خصوص شاهد مقاومت و سخت گیری باشیمبخش ک

گمرکی با اشاره به مشکالت شرکت های فناور کشاورزی در جهت گرفتن مجوزهای قانونی، گفت: یک شرکت فناور با تعداد 
خواست که یک فرایند اداری  2یه مجوز از هر انگشتان کمتر از دست را نمی توان با یک کارخانه بزرگ برابر دانست و برای ارا

  .را طی کنند
وی اظهار داشت: وقت و انرژی زیادی از محققان شرکت های فناور کشاورزی برای گرفتن مجوزها گرفته می شود که منطقی و 

  .صحیح نیست و باید در این خصوص شاهد انعطاف مقررات به سود این مجموعه ها باشیم
 

 قاومتی در گرو حمایت از فعالیت های پژوهشی تحقق اقتصاد م **
مهرزاد محصص مستشاری رییس مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی کشاورزی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: این 
ی تمرکز یکی از تشکیالت زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که ریاست آن با معاون وزیر است اما به لحاظ ساختار تشکیال

  .به لحاظ جایگاه علمی خود مستقل بوده و به شکل هیات امنایی فعالیت می کند
وی با بیان اینکه آموزش به بهره برداران و پیگیری امور فنی و علمی بخش کشاورزی از مهم ترین فعالیت مراکز تحقیقات و 

در یکی از بخش ها فعالیت های پررنگ تری  آموزش است، اظهار داشت: این مراکز با توجه به ظرفیت های کشاورزی هر استان
  .دارد که در قزوین نیز در زمینه امور باغی بویژه در زمینه انگور و زیتون فعالیت های چشم گیری داریم

رییس مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی کشاورزی قزوین، انتقال دانش فنی به شکل عملیاتی به بهره برداران را از فعالیت های 
محقق و پژوهشگر در این مرکز عضویت دارند و با وجود اینکه از نظر حجم فعالیت و نیروی  90م این مرکز برشمرد و گفت: مه

  .انسانی با خیلی استان های دیگر قابل مقایسه نیستیم اما این مرکز همواره جزو مراکز نمونه کشور بوده است
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شاره به اهمیت پژوهش در رشد علم و فناوری در جوامع، گفت: اگر محصص مستشاری در بخش دیگری از صحبت های خود با ا
  .خواهان پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق آن هستیم باید به این بخش توجه ویژه و جدی کنیم

ود شی حذف می شاین مسئول گفت: متاسفانه در کشور ما جا افتاده است که هر وقت بودجه و اعتبار یک دستگاه کم آمد، اعتبار پژوه
  .در صورتی که این حوزه را باید جزو مهم ترین بخش ها برای رشد و اعتالی یک مجموعه دانست

محصص مستشاری افزود: باید توجه داشت که حذف بخش پژوهش، اثرات خود را در همان مقطع نشان نمی دهد بلکه آثار منفی آن 
  .سال بعد هویدا می شود 10طی چندین سال مثال 

سال پیش ارقام به کار گرفته شده گندم در  10به بیان برخی دستاوردهای پژوهشی این مرکز اشاره کرد و اظهار داشت: تا وی 
تن در هر هکتار داشت اما با کارهای پژوهشی و تولید و معرفی ارقام جدید و مقاوم به خشکی و  ٤مزارع استان قزوین عملکرد زیر 

  .هکتار نیز افزایش یافته است تن در هر 12سرما این عملکرد تا 
محصص مستشاری با بیان اینکه در زمینه معرفی ارقام انگور مقاوم به سرما و خشکی نیز فعالیت های زیادی داشته ایم، گفت: 
سیستم های داربستی برای نخستین بار توسط مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین معرفی شد که در ابتدا با مقاومت برخی باغداران 

رو شد اما امروز شاهد این هستیم که بدلیل حفاظت میوه از باران و سرما و تولید بازارپسند، بسیاری از باغداران این محصول به روب
  .دنبال اجرای این طرح در باغ های خود هستند

یادی فعالیت های ز رییس مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی کشاورزی استان قزوین گفت: در زمینه مدیریت بهره وری آب نیز
  .توسط محققان این مرکز انجام شده است که در حال معرفی به بهره برداران می باشد

وی با اشاره به فعالیت پنج ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی شامل ایستگاه چند منظور اسماعیل آباد، گیاهان دارویی، پسته، انگور، شوری 
محققان و پژوهشگران در این ایستگاه ها به انجام فعالیت های پژوهشی مشغول  :فتو زهکشی خاک در استان قزوین اشاره کرد و گ

  .هستند
محصص مستشاری با اشاره به فعالیت آزمایشگاه های کشاورزی در بخش آب و خاک، ژنتیک، کشت باف و گیاه پزشکی و بذر در 

گهداری شده نیز در این استان وجود دارد که از ظرفیت این استان قزوین، گفت: چندین ذخیره گاه ژنتیکی گیاهی با چند هزار نمونه ن
  .مکان ها نیز برای پیشبرد فعالیت های تحقیقاتی استفاده می کنیم

این مسئول گفت: با دیگر مراکز تحقیقاتی کشاورزی کشور ارتباط تنگاتنگ داریم و از یافته های یکدیگر برای کمک به اجرا و 
  .اده می کنیمتکمیل طرح های تحقیقاتی استف

در زمینه  :وی با بیان اینکه در ایستگاه تحقیقاتی انگور یک هزار رقم از این محصول نگهداری و مورد مطالعه قرار دارد، افزود

  .معرفی ارقام مقاوم انگور و اصالح آنها با توجه به اینکه استان ما قطب تولید این محصول است، فعالیت های زیادی داشته ایم
 
 پژوهش باید در بخش کشاورزی نهادینه شود **

محصص مستشاری با بیان اینکه در زمینه مدیریت مزرعه نیازمند تغییر نگرش هستیم و باید برای ارتقای کیفیت و عملکرد در این 
با کیفیت و  بخش پژوهش را در کشاورزی خود نهادینه کنیم، اظهار داشت: ما باید به فکر تولید محصوالت خود با برند جهانی و

  .استانداردهای روز دنیا باشیم
وی همچنین با بیان اینکه در تجاری سازی محصوالت خود ضعیف هستیم، افزود: در زمینه فرآوری نیز ضعف های زیادی داریم 

ابر قیمت به مثال زعفران خود را با قیمت ارزان به خارجی ها می فروشیم و آنها این محصول را تبدیل به دارو کرده و چند ده بر
  .خود ما می فروشند در صورتی که برای حل این مشکل می توان از ظرفیت مراکز تحقیقاتی داخلی بیشتر و بهتر استفاده کرد

محصص مستشاری با بیان اینکه قوانین دست و پاگیر را برای رشد مراکز تحقیقات باید از میان برداریم، گفت: با کارهای انجام شده 
ر مرکز تحقیقات به خوبی برای مدیران استانی جا افتاده و به جایگاه مناسبی دست یافته به طوری که برای اجرای طی سال های اخی

طرح های کشاورزی کالن نظر محققان مرکز مورد استفاده قرار می گیرد با این وجود هنوز تا رسیدن به هدف نهایی خود فاصله 
 .زیادی داریم

 

  لینک خبر

 

 برنامه و سیاست ها 
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ایرنا  – 2٤/6/1397تاریخ :   

 بنای غیر مجاز در البرز تخریب شد  321 
بنا و ساخت و ساز  321مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اعالم کرد که با حکم قضایی  -ایرنا-کرج

 .ساوجبالغ تخریب و رفع اثر شدغیر مجاز در اراضی شهرستان 
به گزارش ایرنا، رفیع یگانه روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بناها شامل تجاری، مسکونی، سرایداری ، انباری، 

 .بود که طی روز های اخیر در اراضی منطقه سعید آباد شهرستان ساوجبالغ تخریب شد ...محوطه سازی ، دیوار کشی و 
ساخت و ساز غیر مجاز در روستای سعید آباد شهرستان ساوجبالغ رفع اثر شده بود 171در اردیبهشت ماه سال جاری  پیش از این .  

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه تغییرکاربری زمین های کشاورزی و باغی در سال های گذشته 
تغییر کاربری ها با اعمال قانونی مهار خواهد شداین  :سبب محدودیت این منابع شده، گفت . 

وی با بیان اینکه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به عنوان یک پدیده شوم سبب خارج شدن این اراضی از چرخه تولید 
دام، اراضی مرغوب می شود، افزود : متاسفانه تعداد اندکی افراد سودجو و فرصت طلب بدون توجه به عواقب تلخ و ناگوار این اق

 .کشاورزی را به محل ساخت و ساز تبدیل می کنند
 .یگانه گفت: تخریب اراضی کشاورزی و باغی سبب کاهش تولید و اشتغال شده و از سوی دیگر بر مشکالت اجتماعی می افزاید

ه ظرفیت ها برای پیشگیری از مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی البرز اضافه کرد: به رغم محدویت منابع مالی و امکانات از هم
 .تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ های استان استفاده کرده ایم

وی ادامه داد: به همین منظور مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان البرز براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 
سازهای غیرمجاز در خارج از محدوده قانونی شهر و بافت مصوب روستاها را ها با به کارگیری نیروها و امکانات موجود ساخت و 

 .مورد رصد خود قرار داده است
پل ارتباطی مردم و جهاد کشاورزی است که در تمام شبانه روز آماده دریافت گزارش  131مدیر امور اراضی بیان داشت: سامانه 

  .مردمی و پیگیری آن خواهد بود
ژه حفظ کاربری اراضی با بهره مندی از نیروهای مومن و متعهد جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی و وی گفت: گشت های وی

چراغ گردان و بغل نویس وظیفه پیشگیری از  (GPS)امکانات مورد نیاز مانند خودروهای مناسب مجهز به تجهیزات مکان یابی

را برعهده دارندتغییرکاربری غیرمجاز و برخورد قانونی با عامالن تغییر کاربری  . 
به محض مشاهده تغییرکاربری  13۸5اصالحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب  10یگانه افزود: طبق ماده 

دراراضی کشاورزی با صدوراخطاریه ازادامه کار جلو گیری و با دستورقضایی نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات ایجاد شده اقدام 
ت اول اعاده می نمایندو زمین را به حال . 

واحد گشت ویژه در سطح اراضی کشاورزی و باغی استان فعال است 15وی گفت: در زمان حاضر تعداد  . 
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی البرز از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی 

اطالع رسانی کنند 131گان سامانه کشاورزی و باغات ، مراتب را با شماره گیری رای . 
هزار هکتار اراضی زراعی و باغی حاصلخیز است 75استان البرز دارای حدود   

 لینک خبر 
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 باشگاه خبرگزاران جوان  – 22/۶/1397تاریخ : 

 جاری/ قیمت برنج خارجی تا پایان سال نوسانی نخواهد داشتهزارتنی واردات برنج در سال  1٤0کاهش 
هزارتن برنج وارد کشور شد که این میزان، در مقایسه با مدت مشابه  900یک مقام مسئول گفت: از ابتدای سال تاکنون، 

 .هزارتن کاهش داشته است 1٤0سال قبل، 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی نگارمسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در گفت و گو با خبر

هزارتنی واردات برنج از ابتدای سال تا کنون در بازار خبر داد و گفت: بنابر آمار رسمی گمرک  1٤0، از کاهش خبرنگاران جوان
 200هزارتن برنج، رقمی معادل  120تا  100هزارتن برنج وارد کشور شد که با احتساب مصرف ماهانه  900از ابتدای سال 

 .ی مانده استهزارتن تاپایان دوره ممنوعیت، برنج در انبارها باق
وی از آرامش حاکم بر بازار برنج خارجی خبر داد و افزود: با توجه به آنکه برنج به اندازه کافی در انبارها موجود است، نگرانی از 

 .حیث نوسان قیمت برنج خارجی در بازار نیست
برنج با دیگر کاالها متفاوت است و به کشاورز، با انتقاد از حواشی پیرامون احتکار برنج خارجی در انبارها بیان کرد: موضوع 

سبب دوره ممنوعیت چند ماهه تا پایان فصل برداشت، چاره ای جز دپو کردن محصول در انبارها نیست. این درحالی است که 
دستگاه های نظارتی این دیدگاه را ندارند و موازی با وزارت صمت و بدون تخصص کار نظارت و بازرسی را انجام می دهند چرا 
که به جای بررسی مدارک و استعالم از وزارت صنعت، اقدام به پلمپ انبارها می کنند که این امر تاثیرات منفی در بازار به همراه 

 .دارد
 افزایش نرخ برنج ناشی از سودجویی دالالن است/احتکار برنج ایرانی صحت ندارد بیشتر بخوانید:

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: مطرح کردن موضوع احتکار برنج و پلمپ انبارها، نگرانی هایی مبنی بر کمبود برنج در 
ه نتیجه این امر، چیزی جز احتکار برنج در خانه ها و به صفر رساندن ذخایر استراتژیک موجود در کشور خانوارها ایجاد می کند ک

 .نیست
وی درباره آخرین وضعیت بازار برنج در ایام محرم گفت: اگر موضوع پلمپ انبارها از سوی دستگاه های نظارتی بدون بررسی 

 .شک بحث عرضه در ایام محرم با مشکالتی روبرو خواهد شدمدارک و استعالم از وزارت صمت ادامه دار شود،بی 
تومانی به  ٤200کشاورز در پایان درباره آخرین وضعیت قیمت برنج خارجی در بازار تصریح کرد: با توجه به اختصاص ارز 

برنج خارجی با  واردات، نگران افزایش قیمت تا پایان سال در بازار نیستیم چرا که براساس مصوبه سازمان حمایت، هر کیلو
 .هزار تومان به مصرف کننده توزیع شود ۸احتساب هزینه های حمل و نقل و سود مغازه دار ، نباید بیش از 
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ایرنا  – 2٤/6/1397تاریخ :   

 پسته جلوگیری می کند« پسیل»مدیریت تلفیقی از شیوع آفت 
که این  «پسیل»تلفیقی به خوبی می توان از شیوع آفت مدیر پژوهشکده پسته ایران گفت : با مدیریت  -ایرنا -کرمان 

 .روزها به جان درختان پسته در استان کرمان افتاده است، جلوگیری کرد

های گل و برگ سال آینده درختان  ها و حتی جوانه پسته آفتی است که از شیره پرورده گیاه حاصل و موجب ریزش برگ« پسیل»

  .به این محصول صادراتی وارد می کند پسته می شود و خسارت کمی و کیفی
به گزارش ایرنا ، علی اسماعیلی پور شامگاه جمعه در اختتامیه همایش ملی پسته در دانشگاه ولیعصر)عج( رفسنجان افزود: در روش 

خم ، شمدیریت تلفیقی از فصل زمستان تا پس از برداشت محصول پسته، رسیدگی هایی به باغ از جمله حذف علف های هرز، هرس
زدن زمین، استفاده از روش های غیرشیمیایی و بیولوژیک، مثل کارتها و نوارهای زرد برای کنترل آفات به ویژه پسیل پسته توصیه 

  .می شود
وی آخرین راه کنترل این بیماری درختان پسته را استفاده از سموم عنوان و تصریح کرد: کشاورزان باید برای کنترل آفت از نظرات 

سان جهاد کشاورزی و کلینیک های گیاه پزشکی در راستای خرید سموم، نحوه و زمان سمپاشی و کاربرد تجهیزات کنترل کارشنا
  .غیرشیمیایی استفاده کنند

سال قبل این مشکل را نداشتیم کاهش کیفیت آب و  50اسماعیلی پور بیان کرد: وضعیت محصول پسته امسال منحصر بفرد است و تا 
ر منطقه، تغییرات اقلیمی و وضعیت تغذیه نامناسب بر تولید محصول تاثیر گذار بوده و افت محصول را در پی شور شدن خاک د

  .داشته است
کیلو  50سال گذشته در انار و رفسنجان کمترین عملکرد تولید پسته در هر هکتار یک هزار و  6حداقل طی  :اسماعیلی پور ادامه داد

  .کیلوگرم بوده است 1500در هر هکتار « احمدآقایی»ترین عملکرد مربوط به گرم مربوط به رقم فندقی و بیش
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که کمبود سرما، سرمازدگی بهاره و گرمازدگی اسفند سال گذشته بر 

  . کاهش محصول پسته در استان کرمان موثر بوده است
: طرحهایی از جمله استفاده از سایبان و پوشش پالستیکی را جهت مقابله با این معضالت در دستور مدیر پژوهشکده پسته ایران گفت

  .کار داریم که امید می رود در سال آینده این طرح ها تصویب شوند
رخت را د ۸0درخت را از بین می برد و مصرف سم الیت تا  300تا  250در پسته ساالنه « گوموز»اسماعیلی پور افزود: بیماری 

  .از خطر این بیماری کاهش می دهد
وی یادآور شد: دو بیماری جدید در باغات پسته رفسنجان مشاهده شده که حاصل تغییرات جوی در فروردین و اردیبهشت ماه است که 

  .این مورد نیز به سازمانهای اجرایی برای بررسی بیشتر منعکس شده است
  . هزار هکتار آن در شهرستان رفسنجان قرار گرفته است ۸0تان کرمان وجود دارد که هزار هکتار باغ پسته در اس 2۸0بیش از 

  .کیلومتری کرمان قرار دارد 110هزار نفر در  311رفسنجان با جمعیت بالغ بر 
مقابله  مقاله به صورت سخنرانی و پوستر بمنظور 167دومین همایش ملی پسته ایران نیز طی دو روز گذشته در رفسنجان برگزار و 

  .با بیماریهای پسته ارائه شد

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی

  ایرنا – 2۸/6/1397تاریخ :
 وام بانکی کشاورزان خسارت دیده تا سه سال امهال می شود

دیده از حوادث غیرمترقبه در سال  مرکزی اعالم کرد: تسهیالت بانکی دریافتی کشاورزان خسارتبانک  -ایرنا -تهران
 .سال امهال می شود به مدت سه 1396-1397زراعی 

قانون برنامه ششم توسعه در ابالغیه ای از  «33»به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بانک مرکزی، این بانک بر اساس بند )خ( ماده 

واسته است تا از طریق کارگروه مندرج در مصوبه دولت، مشموالن واجد شرایط امهال تسهیالت را معرفی کنند تا مراتب بانک ها خ
 .برای تامین هزینه سه ساله امهال به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس شود

-1397استان هایی که در سال زراعی ( قانون برنامه ششم توسعه موظف است، پس از اعالم 33کارگروه موضوع بند )خ( ماده )»

تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار گرفته و از سوی سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعالم شده اند، به عنوان  1396
 «.مشموالن واجد بهره مندی از امهال تسهیالت را به بانک های عامل معرفی کنند

لف شده است به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تامین و تجهیز برنامه ششم توسعه دولت مک 33در ماده 
منابع، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، افزایش صادرات محصوالت کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت 

سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی  کشاورزی، در صورتی که کشاورزان از حوادث غیرمترقبه آسیب ببینند، ضمن بخشودگی
 .آنان، نسبت به امهال اصل وام آنان به مدت سه سال اقدام کند

 تعیین میزان خسرت وارده توسط کارگروهی متشکل از جهادکشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان انجام می شود

 لینک خبر
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 تامین منابع مالی 

 ایران اکونا  – 31/16/1397تاریخ : 

 های روستاییپرداخت وام به استارت آپ
هزار میلیارد تومان منابع اشتغالزایی روستایی که در  ۶معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: از 

میلیارد تومان بوده  700هزار و  2بانک ها به وام گیرندگان تا امروز حدود اختیار بانک ها فرار داده شده، پرداختی های 
 .است

زمانی  درباره روند پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی گفت:   سید ابوالفضل رضوی ، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور
تومان مرحله اول به وام گیرندگان پرداخت شده باشد. اما هزار میلیارد 6فاز دوم پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی آغاز می شود که 

هزار 3هنوز مرحله اول واریز نشده است. مطابق اطالعات کسب شده از سامانه کارا، پرداختی بانک ها به وام گیرندگان هنوز به مرز 
یعنی چیزی  میلیارد تومان است.  700هزارو  2تا امروز حدود  میلیارد تومان نمی رسد. پرداختی های بانک ها به وام گیرندگان 

در حال حاضر پول در بانک ها وجود دارد تا طرح ها بررسی و در قبال آن  میلیارد تومان باقی مانده است.  300هزار و 3حدود 
 .دسته از طرح هایی که تصویب می شود وام پرداخت شود

هزار  5هزار میلیارد تومان نرسیده است. مبلغ نزدیک به 6به وی ادامه داد: میزان مبلغ طرح های مصوب شده در مرحله اول هنوز  

هزار میلیارد تومان است، این ٤میلیارد تومان برای طرح های مصوب شده است. طرح های قرارداد منعقده شده نیز نزدیک به  150و 
ز جانب مرکز به شهرستان ها نباید شهریور ماه است. بنابراین تا کنون هیچ وام گیرنده ای منتظر تخصیص اعتبار ا 2٤آمار برای 

 .پرداخت نکرده اند درصد سهم اولیه در وام اشتغال روستایی را  50هیچ یک ازاستان های کشورنیز هنوز  .باشد

افزود: سقف  در محل وزارت کشور  شهریور با حضور استانداران سراسر کشور  25با اشاره به برگزاری جلسه یکشنبه  رضوی  

میلیارد تومان در کمیته فنی ملی به  6میلیارد تومان بوده است و باید طرح های باالی  6صویب در استان ها تاکنون تسهیالت قابل ت
تصویب می رسیدند اما به درخواست و موافقت استانداران بنا بر این شد که کمیته فنی استان ها دارای این اختیار باشند که طرح های 

 .تصویب کنند .بانک ها باید به شعب خود در استان ها اختیار اجرای این پروژه را بدهند میلیارد تومان را بررسی و10تا 

هزار میلیارد تومان را به مردم پرداخت 12معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بیان کرد: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم  

دپی روستایی با محسنی بن د را درباره ابعاد مختلف موضوعات اشتغال نظرات خو کنیم. در این نشست استانداران سراسر کشور نقطه 
 .اشتغال این وزارتخانه مطرح کردند و تیم مدیریتی و کارشناسی 

 وجود ناظران رسمی در پرداخت تسهیالت اشتغالزای روستایی *

ت: در این زمینه دو گروه ناظر رسمی در وی درباره روند فرایند پرداخت تسهیالت اشتغال برای جلوگیری از انحراف منابع نیز گف
ها یکی از مسئوالن ارشد استانداری اعم از استاندار یا یکی از معاونان به سطح استانی و ملی پیش بینی شده به طوریکه در استان

ند پرداخت میته فنی بر روعنوان ناظر بر فرایند پرداخت منابع این تسهیالت در استان مربوطه تعیین شدند. عالوه بر این ناظر ملی از ک
 .تسهیالت اشتغال نظارت می کنند

میلیارد دالر صندوق توسعه ملی گفت: نخست اینکه  1.5وی با تاکید بر لزوم رعایت سه اصل در پرداخت تسهیالت اشتغال از محل 
و عشایری پرداخت شود. موضوع  محل اجرای طرح های اشتغال مهمترین مسئله ما است و این تسهیالت باید با اولویت مناطق روستایی

دوم این است که منابع و سهم هر استان به صورت عادالنه و بر اساس شاخص های تعیین شده توزیع شود؛ عالوه بر این سومین اصل 
شود ناست تا منجر به بدهکاری تسهیالت گیرندگان و انحراف منابع تسهیالت اشتغال « درآمدافزا»مهم، پرداخت تسهیالت به طرح های 

 .که در این زمینه دستورالعمل های الزم برای رعایت همه اصول صادر و به استان ها ابالغ شده است
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ای ههای مختلف با اولویت رستهمعاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه این تسهیالت در استان
مانه سا»که در  های مربوطه متناسب با هر استان مشخص شده ت دار توسط دستگاههای اولویاشتغالزا پرداخت خواهد شد، گفت: رسته

 .در زمان ارائه درخواست از سوی متقاضی این رسته ها قابل مشاهده است« کارا

 های بخش کشاورزی اختصاص یافته است، گفت: برخیدرصد از این اعتبارات برای مشاغل مرتبط با رسته ٤5وی با اشاره به اینکه 
از مشاغل سنتی مشمول دریافت تسهیالت اشتغال نمی شوند چراکه این تسهیالت باید برای ایجاد اشتغال پایدار و در عین حال درآمدزا 
پرداخت شود. جهاد کشاورزی در برخی از رسته ها مانند دام سبک موافق نیست و معتقد است که این دام سبک برای وام گیرنده شغل 

انحرافات در پرداخت وام انحراف منابع در برخی از استان ها به معنی تخصیص اعتبار بیش از حد برای یک  پایدار نیست. یکی از
رشته است. به طور مثال رشته قالی بافی و کشاورزی از جمله رشته هایی است که بیشتر از ظرفیت ثبت نام شده و باید مورد بررسی 

 .در این زمینه وجود نداردقرار گیرد. به همین دلیل امکان ثبت نام جدید 

در جلسه با استانداران این را مطرح کردیم که استانداران   .رضوی گفت: در تعیین رسته ها دستگاه ها ملی و استان ها موثر بوده اند

 .متناسب با استان خود می توانند درصد هر رسته را جابه جا کنند

اما اینگونه نیست. طبق آماری که وجود دارد از هر  .سال پیش می بینند ٤0از مردم ، روستاها را با روال وی بیان کرد: عده ای 

درصد حاشیه نشین 60 .درصد است 7۸تحصیل کرده دانشگاهی وجود دارد. نرخ سواد در روستاها این روزها 2خانوار روستایی ، 9

ود حاشیه نشینی در شهرها به حداقل می رسد. هستند. معنای آن این است که اگر اشتغال در روستاها ایجاد ش های شهرها روستاییان 
اگر در روستاها اشتغال ایجاد شود مهاجرت به شهرها به حداقل می رسد. اگر روستاها آباد شود روستایی نیز فعال اقتصادی می شود. 

ها مهاجرت ها به شهراها کمتر از شهرهاست. این نرخ واقعی نیست، چرا که از روستبراساس آمار مرکز آمار نرخ بیکاری در روستا
نشینان در تهران روستاییان و عشایر هستند، به همین دلیل بحث بیکاری در درصد حاشیه 60توانیم بگوییم که داریم و از طرفی هم می

ی هزار شغل پایدار روستایی و عشایر 3۸٤ها مورد توجه ویژه دولت قرار گرفت. براساس برنامه ششم توسعه موظفیم ساالنه روستا
 .ایجاد کنیم

 نقش استارت آپ ها در توسعه و اشتغال *

وی درباره نقش استارت آپ ها اضافه کرد: نقش استارت آپ ها درتوسعه و اشتغال بسیار مهم است و امروز باید بپذیریم مشکالت 
دات روستایی هستند و مناطق روستایی بدون مشارکت استارت آپ ها حل نخواهد شد زیرا هم سرعت دهنده معرفی محصوالت و تولی

هم می توانند به کاهش واسطه ها کمک کنند. از ایده های استارت آپی که موجب توان افزایی اقتصادی شود حمایت می کنیم . تمام ایده 
 های استارت آپی بویژه در روستاها که منجر به توان افزایی اقتصادی و پایداری اشتغال شود مورد حمایت مادی و معنوی قرار می

 .گیرد. نقش واسطه ها در استارت آپ ها حذف می شود

ها کمتر توجه شده و الزم است تا دهیاران معاون روستایی رئیس جمهور گفت: متاسفانه در شکل گیری روستاها به ساختار اداری آن
 .و شوراهای روستایی نقش های اداری مانند آنچه در شهرها وجود دارد برعهده بگیرند

این رقم  در کشور سند دارند،  درصد خانه های روستایی  75مشکالت روستاییان در دریافت تسهیالت اشتغالی گفت: وی با اشاره به
 .ها و امالک روستایی سند قانونی دریافت کنندباید به صد در صد برسد و تمام خانه

ل اییان و عشایر، گفت: بر اساس دستورالعمرضوی با اشاره به تصمیم دولت برای پرداخت تسهیالت ارزان قیمت اشتغالزایی به روست
ابالغی امکان پذیرش وثیقه ملکی در اعطای وام اشتغال به روستاییان و عشایر وجود دارد. برای این تسهیالت سه سال دوره تنفس و 

شکل نقدی و غیر درصد آورده وام گیرنده به 20دوره مشارکت در نظر گرفته شده است و از سال چهارم بازپرداخت آغاز می شود و 
 .درصد است6نقدی است و کارمزد وام برای روستاها و عشایر تهران 
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ها یک میلیارد هزار نفر نیز وام سرمایه در گردش داده می شود، گفت: سقف این وام 10رضوی با بیان اینکه همچنین به شهرهای زیر 
میلیارد تومان در کشور است و طرح  15در سطح ملی تا ماه تنفس است. سقف پرداخت تسهیالت  6درصد با  10تومان با کارمزد 

 .میلیارد تومان بدون بررسی در کمیته فنی می توانند از سوی استانداران پرداخت شوند10های تا 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 25/6/1397تاریخ :

مرغهای مستعمل تخمها و شانهمرغداران برای استفاده از کارتنهشدار به   
مرغ در روزهای اخیر، نسبت به استفاده های تخمسازمان دامپزشکی کشور با توجه به افزایش قیمت کارتن و شانه

 .مرغداران از انواع مستعمل این کاالها هشدار داد

، به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل دفتر بهداشت و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
های های طیور سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به افزایش قیمت کارتن و شانه تخم مرغ و احتمال استفاده واحدمدیریت بیماری

های طیور به تواند ناقل بیماریپرورشی از اقالم استفاده شده در سایر واحدها گفت: با توجه به اینکه کارتن و شانه های مستعمل می
ای، از جمله صرفه جویی در میزان هزینه ویژه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان باشد؛ در صورت این سهل انگاری با هر انگیزه

های طیور از جمله آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بسیار محتمل های تخم مرغ، امکان گسترش بیماریو شانهپرداختی برای کارتن 
 .است

وی با تأکید بر مخاطرات جدی این اقدام و خسارت اقتصادی هزاران برابری بروز مخاطره ناشی از این سهل انگاری برای 
شود تحت هر عنوان و به هر دلیل از ورود اقالم مصرف شده در سایر درخواست می  مرغداران اظهار کرد: از تمام مرغداران

مرغ و یا دان به واحدهای خود خودداری کنندواحدهای پرورشی از جمله کارتن، شانه تخم . 
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 تولیدات باغی
 

 ایرنا  – 2۸/6/1397تاریخ : 

 کشاورز فیروزکوهی درختان مسن گردو را پیوند زد
کشاورزان مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه در استان تهران اعالم کرد: برای اولین بار در کشور یکی از  -ایرنا -تهران

 .سال و قطور گردو را پیوند زد 60این شهرستان درختان مسن باالی 

در  96رضا فرازی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: سید مجید حسینی کشاورز نمونه فیروزکوهی سال 
درختان گردو در روستای مهاباد این  سال تجربه به مدت پنج سال است که روی این شیوه طرح پیوند زنی 30استان تهران، با 

 .شهرستان فعالیت می کند
وی تفاوت این روش پیوند را در قطر درختان و سن باالی آنها اعالم و بیان کرد: همچنین این روش که از سال گذشته به بهره 

 .برداری رسیده با کمترین درصد خطا همراه بوده است
ن شیوه پیوند برای درختان مسن و قطور گردو انجام نشده افزود: درختان پیوندی در این روش این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون ای

مقاومت باالیی در برابر سرما و بیماری دارند به طوری که در سرمازدگی سال جاری هیچ آسیبی ندیدند؛ همچنین پیوند زنی بوته 
 .های جدید در این روش باردهی درختان را نیز افزایش داده است

فرازی با بیان اینکه درختان قطور و مسن گردو از فاصله یک متری قطع و با این شیوه پیوند زده می شوند اظهارداشت: در دو سال 
اول به دلیل رشد درختان، کشاورزان بار آنها را از ابتدا می ریزند و باردهی اقتصادی این درختان از سال سوم آغاز خواهد شد که تا 

 .زایشی به خود می گیردسال پنجم روند اف
 .به گفته این مسئول پیوند زنی درختان گردو به این شیوه سبب می شود تا مغز میوه آنها نیز یکرنگ و یکدست شود

مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه گفت: بیش از دو هکتار زمین کشاورزی در روستای مهاباد از توابع بخش مرکزی شهرستان 
  .ین پیوند قرار دارد و پس از سرمازدگی امسال کشاورزان بیشتری به این پیوند زنی روی آورده اندفیروزکوه زیر کشت گردو با ا

فرازی افزود: همچنین این کشاورز فیروزکوهی از استان های قزوین و آذربایجان غربی نیز سفارش پیوند گرفته و پیوند درختان 
 .قطور در دیگر استان ها رو به افزایش است

 .کیلومتری شمال شرقی پایتخت واقع شده است 120وزکوه دارای دو بخش مرکزی و ارجمند در شهرستان فیر
هکتار اعالم شده و تولید ساالنه آنها نیز به طور میانگین  620برپایه آمارها سطح زیرکشت گردو در شهرستان فیروزکوه حدود 

 .تن بوده است ۸00حدود یکهزار و 
  می گویند امسال به علت سرمازدگی آمار برداشت گردو در این شهرستان کاهش یافته استمسئوالن جهاد کشاورزی فیروزکوه 

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 

 ایرنا  – 31/6/1397تاریخ :

 گلخانه؛ ناجی بخش کشاورزی ایران

فرسایش باالی خاک و بحران کم آبی در کشور، گسترش واحدهای  با توجه به ادامه خشکسالی ها، -ایرنا  -سمنان 

گلخانه ای در استان های مختلف از جمله راهکارهای موثر نجات بخش کشاورزی برای گذر از این چالش مهم به شمار 

 .می رود

ی جز وفقیت بیشتر، امروز راهبه گزارش ایرنا، کارشناسان علوم کشاورزی نیز با تایید این موضوع معتقدند که برای دستیابی به م
حرکت به سمت کشاورزی درون زا، تولید محور و اشتغالزا وجود ندارد بنابراین با توجه به تنش آبی و بهره برداری غیر اصولی از 

ن امنابع آب زیر زمینی، گلخانه و اصالح الگوی کشت تنها راه نجات کشاورزی در کشور به ویژه در استان های کم آبی مانند سمن
 .است

میلیون مترمکعب آب، چاه های بدون آب، زمین های تشنه و خشکسالی مداوم اصالح الگوی کشت در استان  1٤3کمبود ساالنه 
  .سمنان را اجتناب ناپذیر کرده است

د و باش کارشناسان معتقدند که برای توسعه کشاورزی الزم است وزارت جهاد کشاورزی ارزیابی درستی از منابع آبی موجود داشته
درصد و به عنوان یک  33بر اساس آن به کشاورزان الگوی کشت بدهد، چرا که میزان بهره وری آب در بخش کشاورزی تنها 

  .چالش مطرح است
درصد است و باید توجه داشت یک  37درصد و در کشور  ٤2بازدهی مصرف آب بخش کشاورزی در استان سمنان به طور متوسط 

 .میلیون لایر هزینه است 700نیازمند  درصد افزایش بازدهی آب
کشت گلخانه ای در واقع نمادی از عبور کشاورزی سنتی به علمی است که صرفه جویی، اشتغالزایی، استفاده از حداقل زمین برای 

حصول به م شده، قابلیت کنترل محصول و آفات، تولید و تنوعریزی تولید محصول، افزایش کارایی مصرف آب، افزایش تولید برنامه
  .صورت خارج از فصل، تنظیم برنامه کشت مطابق نیاز بازار از جمله مهمترین مزایای آن اعالم شده است

هزار تن محصول وجود دارد، بر اساس برنامه ششم توسعه در  19هزار مترمربع گلخانه با تولید ساالنه حدود  960در استان سمنان 
  .هکتار طرح کشت گلخانه ای اجرا شود 35ساله باید  سمنان ساالنه هفت هکتار و در دوره پنج

هزار  ٤۸هکتار از میزان  760هزار و  16هکتار گلخانه در کشور وجود دارد که  200هزار و  11طبق آمار موجود، اکنون 
 .هکتار برنامه ریزی شده تا پایان برنامه ششم توسعه گلخانه اجرا می شود

میلیون  درصدی نسبت به دوره قبل از آن به یک 9.٤در استان سمنان با افزایش  96 - 95ی تولید مصوالت کشاورزی در سال زراع

 33هزار تن محصوالت راهبردی حوزه کشاورزی در استان بود که افزایش حدود  672هزار تن رسید که از این میزان  570و 
 .درصدی داشت

ت های اقتصادی در این بخش با تعداد واحدهای فرآوری درصدی محصوالت به صورت غرقابی و تناسب نداشتن ظرفی 60کشت 
 .مانع توسعه بیشتر کشاورزی استان سمنان بوده است

 
 ساختار کشاورزی سمنان اصالح شود **

استاندار سمنان گفت: برای رونق بخش کشاورزی در مرحله اول باید ساختارهای موجود اصالح شود و کشاورزان را از کشت 
 .صوالت کشاورزی در گلخانه ها سوق دادغرقابی به تولید مح

سید شهاب الدین چاوشی افزود: تاکنون برنامه ریزی های دولت برای تغییر الگوی کشت در استان مطلوب بوده و باید توسعه کشت 
 .گلخانه ای و همچنین نصب سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش یابد

سازی این سامانه باید با توجه به شرایط آب و هوایی و متناسب با اقلیم این سامانه اجرا شود و دولت باید بر  اد: بومیوی ادامه د
 .اجرای آن نظارت کافی و جدی داشته باشد

یتی ماچاوشی اضافه کرد: رویکرد اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، خوداتکایی به تولید داخلی با بهره گیری از بسته های ح
 .دولت است که تاکنون رونق اقتصادی قابل توجهی در بخش کشاورزی به وجود آمده است
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وی با بیان اینکه دولت تمام تالش خود را برای رونق کشاورزی در سمنان انجام می دهد، تصریح کرد: به دلیل محدودیت منابع آب 
از سامانه های نوین آبیاری در بخش های مختلف را در دستور در استان، باید کشاورزان کشت سبزی سازمان دهی شده و استفاده 

 .کار قرار دهند
استاندار سمنان با اشاره به اینکه تسهیالت به سرمایه گذاران برای توسعه کشاورزی گلخانه ای و کاهش هزینه آب و رونق صنایع 

میلیارد لایر در اختیار بهره برداران  ۸00ود تاکنون دولت برای رونق بخشی بخش کشاورزی، حد :تبدیلی موثر است، اضافه کرد

 .قرار داده است
واحد فرآوری و گلخانه ای در بخش های مختلف کشاورزی در استان به بهره برداری  50وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید حدود 

 .دیگر برنامه ریزی شده استواحد فرآوری  150رسید و برای افزایش اشتغال در این بخش از اقتصاد سمنان، راه اندازی 
 

 کشت غرقابی به صالح کشاورزان نیست **
درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف می  ۸7نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی نیز در گفت و گو با ایرنا، گفت: 

  .رف آب استشود و تغییر الگوی کشت و افزایش کشت گلخانه ای راهکارهای جدی افزایش تولید و کاهش مص
ابوالفضل حسن بیگی خاطر نشان کرد: این استان در کمربند خشک کره زمین و در شرایط بحرانی قرار دارد و مدیریت مصرف آب 

  .در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است
روز دیگر صالح نیست وی ادامه داد: تغییر الگوی کشت بحث بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود و در دنیای ام

  .َبر و با ارزش افزوده پایین بروندکشاورزان به سمت کاشت محصوالت آب
استان همگام با کشور، برای تحقق این امر به دنبال تدوین الگوی کشت است و با همکاری مراکز تحقیقات  :حسن بیگی اضافه کرد

  .این فعالیت را آغاز کرده است
س شورای اسالمی تصریح کرد: باید بررسی شود که هر محصول به اندازه و در مکان مناسب کشت نماینده مردم دامغان در مجل

بر که نیاز مردم است را نمی توان تولید نکرد بلکه با مدیریت آن و کشت در مکان شود، به طور مثال سبزیجات و میوه های آب
  .مناسب آن محصول را می توان تولید کرد

گوی کشت محصوالت کشاورزی که ارزش افزوده بیشتری دارند و آب کمتری مصرف می کنند برای کاشت حسن بیگی افزود: در ال
  .به کشاورزان توصیه می شود

وی ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده، کشاورزان استان هم به تغییر الگو کشت تمایل دارند، به طوری که سطح زیرکشت جالیز 
سال اخیر کشاورزان  10افت و سطح زیر کشت برخی از گیاهان دارویی و پسته دو برابر شده است و در در سال های اخیر کاهش ی

گام هایی هرچند کوچک در مسیر تغییر الگوی کشت برداشته اند و سازمان جهادکشاورزی به دنبال سرعت بخشیدن در این راه 
  .باشد

به مزیت های فراوان کشت گلخانه ای، افزود: تولید در محیط های گلخانه ای نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
 .برابر افزایش و همچنین مصرف آب به شدت کاهش می یابد 20
 

 گلخانه های سمنان نیمه سنتی است **
 هیالت اشتغالرئیس سازمان جهاد کشاورزی سمنان نیز افزود: کشت گلخانه ای در کنار توسعه کشت گیاهان دارویی، اولویت تس

  .درصد در نظر گرفته شد 10پایدار روستایی است که سود تسهیالت آن از چهار تا 
حتی اصالح  :ای به خاطر مزیت های آن، گفتسیدحسن میرعماد با تاکید بر توجه ویژه وزارت جهادکشاورزی به کشت گلخانه

از این گلخانه ها سامانه های گرمایشی و سرمایشی به روز  ساختار گلخانه های قدیمی مورد توجه این وزارتخانه است زیرا برخی
  .ندارند و برخی تجهیزات آن نیز مکانیزه نیست که نیاز به رسیدگی دارد

مقیاس نیز در دستور کار وزارت بیشتر گلخانه های استان نیمه سنتی است و ایجاد گلخانه های کوچک  :وی خاطرنشان کرد

  .ن تولید محصوالت در مقیاس کم با اشتغالزایی خرد استجهادکشاورزی است که هدف از آ
ای در شرایط کنونی ضروری به نظر میرعماد تصریح کرد: تولید برنامه ریزی شده به منظور صادرات محصوالت در کشت گلخانه

  .می رسد
مرحله ارایه است و جایگزینی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: طرح الگوی کشت در استان تهیه شده و در 

  .کشت گلخانه ای به جای کشت سنتی در گرمسار و آرادان نهادینه شده زیرا به بازار هدف در تهران نزدیک تر است
ای را نسبت به کشت های سنتی متمایز می کند بحران آب، قابل کنترل بودن میرعماد تصریح کرد: گزینه هایی که کشت گلخانه

د، تولید خارج از فصل، کاهش نیروی کار و نهاده هاست، که مهمترین مزیت گلخانه در این بخش تولید خارج از عوامل موثر تولی
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  .فصل است که کمتر به آن پرداخته می شود
، دداران برشمرد و گفت: بهره برداران گلخانه شناخت درستی از بازار ندارنوی نیاز به دانش فنی و بازار را مهمترین مساله گلخانه

 .در بازار جهانی مطابق ذائقه مشتری محصول تولید می شود نه اینکه مانند ایران ابتدا تولید کنیم سپس به دنبال مشتری آن باشیم
های سازمان جهاد کشاورزی استان است، تصریح کرد: در برنامه ای یکی از سیاستمیرعماد با بیان اینکه توسعه فضای گلخانه

  .شده استعنوان یک رویکرد اصلی عنوانای در استان بهششم، توسعه فضای گلخانه
شود و هیچ محدودیتی برای اعطای تسهیالت به متقاضیان مندان پرداخت میوی ادامه داد: تسهیالت خوبی برای ایجاد گلخانه به عالقه

 .وجود ندارد
 

 تولیدات گلخانه ای نیازمند بازار فروش **
ود نیز گفت: بازاریابی، بازارسازی و نماد سازی محصوالت گلخانه ای یکی از نیازهای اساسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهر

 .بخش کشاورزی است
محمدرضا قاسمی با تاکید بر ضرورت توسعه کشت در محیط های بسته برای تولید محصوالت با نیاز آبی باال، گفت: یکی از سیاست 

سبزی و صیفی تنها در محیط های بسته و گلخانه ای انجام شود زیرا در این  های جدی وزارت جهاد کشاورزی این است که کشت
 .شرایط میزان عملکرد در واحد سطح افزایش و مصرف آب به یک دهم مزرعه باز کاهش می یابد

 یوی درخصوص پرداخت تسهیالت به متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه کشت گلخانه ای، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با همکار
درصد و بدون محدودیت در تعداد متقاضیان، با عاملیت  15صندوق توسعه ملی منابع اعتباری برای پرداخت تسهیالت با نرخ بهره 

 .بانک کشاورزی درنظر گرفته است
ر دوی با تاکید بر اینکه بازاریابی یکی از نقاط ضعف در سرمایه گذاری گلخانه ای است، گفت: بخش خصوصی و تعاونی ها باید 

این زمینه جدی تر وارد شوند چراکه وظیفه بخش دولتی راهنمایی، آموزش و تسهیل در امور است. برای نمونه مجتمع گلخانه ای 
 .دهمال دارای شرکت تعاونی بوده و می تواند در کنار تولید مباحث فروش را هم دنبال کند

ب و ظرفیت قابل قبولی داشته باشیم می توانیم محصول خود را با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود افزود: اگر بسته بندی مناس
 .قیمت مناسب و بدون در نظر گرفتن نوسانات بازار در داخل و خارج کشور عرضه کنیم

 
 زیرساخت توسعه کشت گلخانه ای در سمنان فراهم است **

میلیون متر مکعب آب به ازای یک هزار هکتار  ۸7ه معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: ساالن
 .سازه گلخانه ای در بخش کشاورزی این استان ضرفه جویی می شود

لطف هللا رضایی گفت: با توجه به افزایش دمای ساالنه و خشکسالی های پی درپی در این استان، توسعه کشت های گلخانه ای یکی 
 .مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش کیفیت محصوالت تولیدی است از راهکارهای مقابله با پدیده خشکسالی و

وی خاطرنشان کرد: مصرف آب برای کاشت هفت هزار هکتار سبزی و صیفی جات در فضای باز برابر با یک هزار هکتار کشت 
هزار تن محصول  200هزار تن محصول و در یک هزار هکتار  105گلخانه ای است. با این تفاوت در هفت هزار هکتار 

 .کشاورزی تولید می شود
رضایی ادامه داد: کشت در محیط های گلخانه با توجه به مزایایی آن مانند افزایش تولید، کاهش چشم گیر مصرف آب، مقابله با آفات 

 .و کنترل بیماری ها، یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریت منابع آبی است
جهاد کشاورزی سمنان ادامه داد: یکی از سیاست گذاری های دولت برای مدیریت و بهره وری  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان

 .منابع آبی احداث سازه های گلخانه ای است
رضایی اضافه کرد: شرایط برای توسعه کشت گلخانه ای در سمنان فراهم است و تسهیالت موردنیاز به صورت نامحدود در این 

 .بخش ارایه می شود
ی تسهیالت برای تهیه سامانه های گرمایشی و سرمایشی، سلول های خورشیدی و ادوات مکانیزه گلخانه از محل خط پنج وی اعطا

 .اعتبارات مکانیزاسیون استان را برخی از بسته های حمایتی برای تشویق کشاورزان برای کشت گلخانه ای برشمرد
درصد از آب تولیدی در این استان در حوزه کشاورزی  ۸7و حدود هزار بهره بردار کشاورزی دارد  ٤0استان سمنان بیش از 

 شودمصرف می

 لینک خبر
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 تولیدات باغی 

 ایرنا  – 25/6/1397تاریخ : 

 کشور دنیا 20یاقوت زرد ایران در سبد خانوار 
، از جمله اقالم صادراتی کشورمان به شکل فرآوری شده «یاقوت زرد»ملکان، مشهور به انگور شهرستان  -ایرنا  -تبریز

 .کشور اروپایی و حوزه خلیج فارس راه یابد 20است که به دلیل مرغوبیت، توانسته به سبد غذایی 

  .نوردیده استمیلیون دالر در سال، مرزهای ملی را در  ۸0به گزارش ایرنا، شهرت انگور و کشمش صادراتی ملکان با 
امروزه انگور ملکان در مناطق مختلف کشورمان و کشمش آن در اقصی نقاط جهان خریدار دارد و به یکی از اقالم مهم صادراتی 

  .تبدیل شده است
هزار تن انگور و  350درصد از  53رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 

مش استان در ملکان تولید می شود و عالوه بر این محصول انگور شهرهای شناخته شده مثل همدان و مالیر نیز از آذربایجان کش
  .شرقی صادر می شود

در شهرستان ملکان تاسیس شود و تولیدات انگور کشور « صندوق ملی انگور»اکبر فتحی' اضافه کرد: بر این اساس مصوب شده '

 .وق و زیر نظر جهادکشاورزی به فروش برسدزیر پوشش این صند
هزار تن انگور در این شهرستان  260فرماندار شهرستان ملکان نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: به طور متوسط ساالنه 

  .درصد آن به شکل کشمش صادر می شود 90تولید و 
ارزش صادرات این محصول در سال است، بیان کرد: کشمش ملکان به میلیون دالر  ۸0محمدباقر خانی' با اشاره به اینکه افزون بر '

کشور دنیا از جمله آلمان، روسیه، اوکراین، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود و برند صادراتی و کشاورزی  20
  .منطقه است

انگور و  :ارتباط به خبرنگار ایرنا گفتکارآفرین و صادر کننده نمونه کشور در بخش صادرات محصوالت کشاورزی نیز در این 

  .کشمش ملکان از مرغوب ترین و گران ترین انواع این محصول کشاورزی در دنیا است
 .مجتبی حدادی بناب' افزود: انگور ملکان در بازارهای جهانی جای ویژه ای برای خود باز کرده است'

  .ن گونه کشمش های صادراتی ملکان به کشورهای خارجی استوی ادامه داد: کشمش انگوری، تیزآبی و آفتابی از مهم تری
  .میلیون دالر از این محصول صادر می شود 250حدادی ادامه داد: به طور متوسط ساالنه حداکثر تا 

رد هزار هکتار تاکستان در این شهرستان وجود دا 11مدیر جهاد کشاورزی ملکان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
  .نوع انگور در آن به عمل می آید 117که 

حسن علیوند' افزود: انگور فخری، حسینی، صاحبی، کشمشی، قزل اوزم، قره اوزم، قورا شیرین، جغجغا و شاهنی از جمله مهمترین '

  .گونه های انگور شهرستان ملکان است
  .می شود هزار تن از محصوالت انگور ملکان به صورت کشمش صادر ۸0وی بیان کرد: 

نوع کشمش کالیفرنی و تیزآب بی دانه از عمده ترین گونه های کشمش صادراتی از شهرستان ملکان به کشورهای  2علیوند ادامه داد: 
وی همچنین با اشاره به آغاز برداشت انگور فخری ملکان از تاکستان های این شهرستان گفت: انگور فخری یکی از  .هدف است

  .دانه است که ارزش غذایی فراوان دارد و معموال در فصل زمستان بصورت آجیلی مصرف می شود ارقام دانه درشت بی
  .هزار تن انگور فخری برداشت شود 10علیوند بیان کرد: پیش بینی می شود امسال 

شت مناسب از تاکستان درجه ای که ملکان آن را تجربه کرد بردا ٤5تاک دار نمونه ملکان نیز به ایرنا گفت: امسال به رغم گرمای 
تن به روش سنتی برداشت می شود اما امسال  ٤0منصور صادقیان اظهار کرد: از هر هکتار باغ انگور  .های این شهرستان داشتیم

وی در خصوص مشکالت تاکداران ملکان نیز گفت: کود حیوانی و ارگانیک مورد  .رداشت وجود داردبتن امکان  55از هر هکتار 

میلیون لایر هزینه دارد و امسال به لحاظ  15کیلوگرم است که حدود  300غ های انگور این شهرستان در هر هکتار استفاده در با
صادقیان ادامه داد: کمیاب بودن کود ارگانیک در بازار از دیگر مشکالت امسال تاکداران بوده  .قیمت افزایش زیادی داشته است

  .هزار لایر به فروش می رسد 35هزار لایر و انگور کیلویی  1۸0عمده و فله ای  وی گفت: امسال هر کیلو کشمش به صورت .است
 .کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع شده است 155هزار نفر جمعیت در فاصله 110شهرستان ملکان با 

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 

ایرنا  – 31/6/1397تاریخ :   

 سیب درختی؛ مزیت اقتصادی اما ُپر آب َبر آذربایجان غربی
سیب درختی به عنوان مهمترین محصول کشاورزی آذربایجان غربی حدود یک ششم از حجم تولید این  -ایرنا -ارومیه

مزیت تولید، اشتغال، صادرات و بخش در استان را به خود اختصاص داده است؛ محصول ُپر آب َبری که با توجه به 

 .درآمدزایی در برخی موارد به مشکالت اجتماعی تبدیل می شود

به گزارش ایرنا در حال حاضر ساالنه نزدیک به یک میلیون تن سیب در بزرگترین باغ سیب کشور با عنوان 'آذربایجان غربی' تولید 
زراعی استان، رقم بسیار زیادی به شمار می رودمیلیون تنی محصوالت باغی و  6.2می شود که در کنار تولید  .  

میزان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم این محصول نیز بسیار زیاد است و با وجود اینکه آمار دقیقی از این میزان در دسترس نیست 
م دارندولی می توان تخمین زد که دهها هزار نفر در استان به درآمد این محصول وابستگی مستقیم و غیرمستقی .  

هزار نفری اشتغال بخش صنعت آذربایجان غربی در کنار آن قرار گیرد؛ صنعتی  60این آمار تخمینی زمانی اهمیت می یابد که آمار 
  .که بخش قابل توجهی از آن به محصوالت کشاورزی و از جمله سیب وابسته است

ه است تا مدیریت زنجیره سیب کشور با هدف ساماندهی همین مزیت های اقتصادی سیب درختی در آذربایجان غربی هم موجب شد
لیتر آب برای تولید یک کیلوگرم سیب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز قابل تامل  60بازار به این استان واگذار شود اما مصرف 

  .است
ای سوال برانگیز تولید سیب گفت و گوی خبرنگار ایرنای مرکز آذربایجان غربی با برخی از مسووالن نیز مزیت ها و چالش ه

  .درختی در این استان را بازگو می کند
هزار هکتار  112معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه وسعت باغ های استان 

درصد زیر کشت درختان سیب قرار دارد ٤7.3هزار هکتار از آن شامل حدود  53است، گفت:  .  
عبدهللا فتح هللا زاده اضافه کرد: عالوه بر تولید بیش از یک میلیون تنی سیب در آذربایجان غربی، راندمان تولید نیز در این استان 

تن محصول به صورت متوسط برداشت می شود 23بسیار خوب است به طوری که از هر هکتار باغ  .  
تن در هر هکتار است،  1٤و ترکیه  19، چین ٤0تن در هکتار، آمریکا  19وی با اشاره به اینکه راندمان کشوری در این خصوص 

  .بیان کرد: با وجود این مزیت های تولید سیب در آذربایجان غربی، چالشی به نام سیب زیردرختی یا همان صنعتی هم وجود دارد
غربی خبر می دهند و مسووالن نیز  هزار تن سیب در آذربایجان 50تا  ٤0به گزارش ایرنا برخی ها از زیردرختی بودن حدود 

  .برنامه ریزی های سلبی و ایجابی خوبی را برای حل مشکل سیب و به ویژه سیب زیردرختی تدوین کرده اند
یکی از مهمترین برنامه ریزی ها، مدیریت زنجیره سیب کشور در آذربایجان غربی است؛ امری که می تواند به ساماندهی بازار 

مشکالت باغداران منجر شودسیب درختی و کاهش  .  
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی معتقد است که آذربایجان غربی به خاطر اینکه بیشترین سهم تولید 
سیب در کشور را دارد، می تواند سهم بسزایی در بهبود تولید، عرضه، بازاریابی و فروش این محصول به نفع کشاورزان داشته 

شدبا .  
احمد دهقان، افزود: چهار حلقه تولید، صادرات، صنایع تبدیلی و تکمیلی و حمل و نقل در این زنجیره فعالیت می کنند که سه نفر از 
حلقه تولید، یک نفر از حلقه صادرات، یک نفر از حلقه صنایع تبدیلی، یک نفر از صنایع تکمیلی و یک نفر از حلقه حمل و نقل در 

هیات مدیره خواهند بود این زنجیره عضو .  
مدیرکل امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی هم انباشت و خرید سیب صنعتی در کنار جاده های استان را طی سال جاری 

  .ممنوع اعالم کرد و گفت: بازرسی و نظارت روزانه در این زمینه الزامی است و گزارش آن نیز باید ارائه شود
هاد کشاورزی و تعاون روستایی موظف است تا تابلوهای اطالع رسانی را در این زمینه در کنار جاده ها حسین سیوانی افزود: ج

  .نصب کند
وی اضافه کرد: امسال قیمت پایه سیب صنعتی توافقی خواهد بود و به زودی قیمت آن با هماهنگی اتحادیه باغداران به بازار ارائه 

  .می شود
فیت سردخانه ها برای انباشت سیب های درختی صنعتی الزم است و تامین اعتبار مورد نیاز تعاون وی بیان کرد: استفاده از ظر

  .روستایی برای این امر نیز پیگیری می شود تا با صندوق توسعه کشاورزی استان هماهنگ شود
سیب اشاره کرد و افزود:  رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز به کمبود کانتینرهای یخچال دار برای صادرات
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مدیریت زنجیره سیب کشور در آذربایجان غربی تاثیر بسزایی در فروش محصول سیب درختی استان خواهد داشت اما مشکالت 
  .زیرساختی نیز باید مرتفع شود

را شود، بیان کرد: اسمعیل کریم زاده با اشاره به اینکه طرح بسته بندی مطلوب و بهداشتی سیب صنعتی باید توسط باغداران اج
  .انباشت و خرید سیب صنعتی به صورت غیربهداشتی در کنار جاده های استان هم ممنوع شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی نیز راه حل توسعه بخش تولیدات کشاورزی به ویژه سیب را 
ف استان به طور مثال اشنویه از لحاظ کیفی و کمی توانایی تبدیل شدن به برند ملی را برندسازی دانست و گفت: سیب مناطق مختل

  .دارد
رضا حسینی افزود: در یک سال آینده باید اقدامات تکمیلی جهت تحقق این امر انجام و در کنار آن نیز کارخانه های صنایع تکمیلی 

  .احداث شود
از طریق برگزاری جشنواره ها دنبال می شود اما جلب مشارکت کشاورزان برای به گزارش ایرنا بازاریابی برای این محصول 

  .کاهش مصرف آب از طریق توسعه آبیاری مدرن ضروری است
از سوی دیگر بازاریابی بدون توجه به کیفیت محصول از جمله مهمترین مشکالت برخی تولیدات از جمله سیب در آذربایجان غربی 

 است

 لینک خبر 
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 ولیدات زراعی ت
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 تولیدات دام و طیور
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 چای
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 حبوبات
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 خاک
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 خرما
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 خرید تضمینی / خدمات 

 
 ایران اکونا   – 31/6/1397تاریخ : 

 ضعف مدیریت در کنترل بازار شیرخام/خریدتوافقی ادامه دارد
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی گفت:متاسفانه به رغم اعالم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر 

 .شیر خام از سوی تعاون روستایی،این محصول همچنان در حال خریداری استتوقف خرید تضمینی 

به گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما، علی احسان ظفری با اشاره به اینکه وضعیت شیرخام در کشور به یک پدیده ناشناخته 
 .ماهه سال جاری موجب تعجب استتا شش ساله شیر خام در پنج  ۴0درصدی قیمت  90رشد  :تبدیل شده است، افزود

سال قبل تا شب  ۴0وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در کشور افتاده نباید منجر به چنین افزایش قیمتی می شد، گفت: قیمت شیر خام از 
 .تومان رسیده است 100تومان و از شب عید تا امروز به کیلویی دو هزار و  200عید به کیلویی یک هزار و 

الیل افزایش قیمت شیر خام را مدیریت ضعیف و غیر کارشناسانه وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: متاسفانه در ظفری د
 .مقطعی که تقاضای شیر خام در جامعه وجود داشت وزارت جهاد کشاورزی اقدام به خرید تضمینی شیر خام کرد

مقوله خرید تضمینی بیشتر برای مواقعی که محصولی مازاد بر  :ایران گفترئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی 

 !نیاز مصرف در کشور وجود داشته باشد نه در زمان کمیابی و وجود تقاضا

وی افزود: متاسفانه به رغم اعالم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توقف خرید تضمینی شیر خام از سوی تعاون روستایی این محصول 
 .حال خریداری است همچنان در

، کنسانتره پروتئین آب (MPC) ظفری اضافه کرد: در حال حاضر مشتقات شیر خام به صورت قاچاق در قالب کنسانتره پروتئین شیر

 .از مرزهای پاکستان بدون هیچ گونه پرداخت حق گمرکی از کشور خارج می شود (WPI) و ایزوله پروتئین آب پنیر (WPC) پنیر

 درصد افزایش یافته است 11تولید شیر خام 

مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز در این رابطه گفت: تولید شیر خام به این گونه نیست که به سرعت کاهش یا افزایش پیدا کند بلکه از 
 .یک روند باثباتی برخوردار است

تغییر چندانی پیدا نکرده است، افزود: در  علیرضا عزیز الهی با اشاره به اینکه امسال تولید شیر خام در واحدهای دامپروری کشور
 .درصد شیر خام مملکت از سوی واحدهای صنعتی دامپروری گاو شیری تامین می شود ۵2حال حاضر 

 10.۸وی ادامه داد: حجم تولید این واحدها به دلیل افزایش جمعیت جدید تولید کننده شیر خام نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته 
 .است درصد رشد یافته

 لینک خبر
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  خرید تضمینی / خدمات 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 2٤/6/1397تاریخ :   

 
 خرید تضمینی گندم یک میلیون تن افزایش یافت

 .مشابه سال قبل یک میلیون تن افزایش داشته استسیف گفت:میزان خرید تضمینی گندم تا امروز نسبت به مدت 

یزدان سیف معاون وزیر جهادکشاورزی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

عامل شرکت بازرگانی دولتی در نشست خبری با اصحاب رسانه ،با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم به عنوان پروژه مهم  و مدیر
هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است که این  ۵00میلیون و  9لجستیک کشور روبه پایان است،اظهار کرد: تا به امروز 

 .بت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون تن افزایش داشته استدرصدی بارش نس 2۶میزان علی رغم کاهش 

وی با اشاره به اینکه برداشت گندم تا اواسط مهر ماه از مناطق سردسیر ادامه دارد،افزود: با توجه به رشد گندم در مناطق سردسیر 
 .هزارتن برسد 700میلیون و  9پیش بینی می شود که میزان خرید به 

این میزان خرید به معنای کل تولید گندم کشور نیست بلکه مقداری برای خود مصرفی است که اگر به این رقم سیف ادامه داد:البته 
 .میلیون تن می رسد 11افزوده شود،رقم تولید به 

لایر پرداخت کردیم که  ۶۸هزار و  13به گفته این مقام مسئول در سال زراعی گذشته به ازای هر کیلو گندم تحویلی کشاورزان 
 .لایر رسیده است 270هزار و  13درصد افزایش به  1.۵مسال این رقم با ا

میلیون لایر بوده است،بیان کرد:این  222معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه میانگین دریافتی کشاورزان در سال گذشته 
تن رسیده  20تن به  17ویل گندم کشاورزان از میلیون لایر افزایش یافته است،ضمن آنکه سرانه تح 2۶7درحالی است که امسال به 

که این امر بیانگر افزایش راندمان،بهبود اقتصاد درونی کشاورزان و راندمان اقتصادی است که بخشی از آن ناشی از بهبود عملیات 
 .زراعی،تامین به موقع نهاده ها و فضل الهی است

هزار  ۸3میلیارد لایر ارزش خرید گندم،تا کنون  ۶۴0هزار و  12۴وع وی درباره آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران گفت: از مجم
 .درصد مطالبات گتدمکاران پرداخت شده است ۶7میلیارد لایر معادل  ۶۸0و 

هزار میلیارد لایر منابع مالی از طریق عرضه اوراق، تامین و به حساب  1۵به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی تا پایان هفته قریب 
 .درصد می رسد 7۵واریز خواهد شد که با این وجود میزان مطالبات پرداختی تا پایان هفته به  کشاورزان

درصد مطالبات خود را دریافت  ۵0شهریور گندم تولیدی خود را به مراکز دولتی تحویل داده اند، 23وی ادامه داد:کشاورزانی کا تا 
 .د را تحویل دادند به طور کامل مطالبات آنها تسویه حساب شده استکرده اند،ضمن آنکه کشاورزانی که تا اول تیرماه گندم خو

درصد مطالبات گندمکارانی که تا پایان تیرماه گندم تولیدی خود را تحویل دادند،از طریق  100به گفته سیف به دنبال آن هستیم که 
 .انتشار اوراق پرداخت کنیم

به منظور تسهیل کار کشاورزان تعداد  97-96و گفت: در سال زراعی  وی از افزایش تعداد مراکز خرید در سال جاری خبر داد

 .مرکز افزایش یافت 1150به  1112مراکز خرید از 

هزارتن سال گذشته به  600میلیون و  ٤به گفته سیف علی رغم افزایش تعداد مراکز خرید، اما میزان عرضه گندم به مراکز موقت از 
 .درصدی میزان خرید در مراکز موقت است 20ی کاهش یافت که این امر بیانگر کاهش هزار تن در سال جار 200میلیون و  3
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و افزود: تا به امروز قریب یک   معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش میزان خرید تضمینی گندم در استان کردستان خبر داد
 519گذشته در این مقطع زمانی این رقم حدود  هزارتن گندم از این استان مهم خریداری شده است، درحالیکه سال 2٤میلیون و 

 .هزارتن بود

میلیارد تومان معادل دوبرابر  353این مقام مسئول ادامه داد: کشاورزانی کردستانی تا کنون از محل تولید گندم حدود یک هزار و 
 .ان بودمیلیارد توم 676سال گذشته درآمد کسب کردند و این درحالی است که سال گذشته این رقم حدود 

بود که  12تا  11.5وی از افزایش پروتئین گندم تولیدی در سال جاری خبر داد و گفت: سال گذشته میزان پروتئین گندم تولیدی بین 
 .رسیده است 12امسال در کل نمونه برداری های صورت گرفته میزان پروتئین به 

بهبود پیداکرده است، بیان کرد: امسال میزان سن زدگی در سیف با اشاره به اینکه میزان سن زدگی گندم در سال زراعی جاری 
برخی استان ها به صفر رسید که این امر ناشی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی است که موجب شد در خصوص سن زدگی سال 

 .بی نظیر در تولیدگندم داشته باشیم

، مبنی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال

 تبر آنکه با وجود اظهار نظرات مختلف راجع به نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید، نظر شما چیست؟،بیان کرد: وزار
را به دولت ارائه داد که هم اکنون  9۸-97جهاد کشاورزی براساس محاسبات صورت گرفته،بسته پیشنهادی خود برای سال زراعی 

بحث های کارشناسی در این زمینه در شورای اقتصاد در حال انجام است، ضمن آنکه تمامی مسئوالن دولت عزم خود را جزم کردند 
 .ا اعالم کنند و انتظار می رود نرخی اعالم شود که به صالح کشاورزان باشدتا پایان شهریور نرخ های جدید ر

 درصدی خرید تضمینی کلزا در سال زراعی جاری ۸2رشد  

هزارتن دانه روغنی کلزا از کشاورزان  330درصدی خرید کلزا خبر داد وگفت:تا کنون  ۸2وی در بخش دیگر سخنان خود از رشد 
 .هزارتن بود 1۸1ین میزان مدت مشابه سال قبل خریداری شده است درحالیکه ا

 ٤میلیارد لایر اعالم کرد و افزود: این میزان در مدت مشابه سال قبل  100هزار و  9سیف ارزش ریالی کلزا خریداری شده را 
 .درصدی درآمد کشاورزان است ۸7میلیارد لایر بود که بیانگر افزایش  ۸٤6هزار و 

حوزه دانه های روغنی در بخش کشاورزی را مثبت تلقی کردو گفت: با برنامه توسعه کشت دانه های این مقام مسئول عملکرد در 
روغنی به دنبال کاهش واردات و ایجاد ارزش افزوده بیشتری هستیم به طوریکه به جای واردات روغن خام درصدد وارد کردن دانه 

 .ر شودهای روغنی هستیم تا فعالیت کارخانه های روغن کشی ادامه دا

میلیون  22درصدی به  10میلیون تومان سال گذشته با افزایش  20به گفته وی میانگین درآمد کشاورزان در دانه های روغنی از 
 .تومان در سال جاری رسید

 میلیون تن اعالم کرد و گفت: این درحالی است که در سال 5مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ظرفیت کارخانه های روغن کشی را 
ظرفیت کاری این کارخانه های روغن کشی به صفر رسیده بود که خوشبختانه با کاهش واردات روغن خام ظرفیت کارخانه های  92

هزارتن در سال جاری رسید که  ٤00هزارتن سال گذشته به یک میلیون و  926روغن کشی به مرور افزایش یافت به طوریکه از 
 .ال،رشد اقتصادی و رسیدن به جایگاه مطلوب در اقتصاد استدرصدی اشتغ ٤5این امر بیانگر افزایش 

 مردم نگران تامین کاالهای استراتژیک مورد نیاز نباشند

وی درباره آخرین وضعیت تامین کاالهای راهبردی افزود: شرایط خوبی در کاالهای اساسی نظیر برنج، روغن و شکر در کشور 
 .وبی در این حوزه انجام داده است که هم اکنون مشکلی در این زمینه نداریمداریم چرا که دولت از شش ماه گذشته تامین خ
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سیف افزود: با توجه به تامین مناسب ذخایر استراتژیک نگران احتکار کاال از سوی مردم نیستیم چرا که در مجموع مشکلی در 
 .کاالهای برنج، روغن و شکر نداریم

میدانی که از بنکداران عمده و فروشگاه های زنجیره ای داشتیم، هیچ کمبودی در هیچ از به گفته این مقام مسئول بنده طی بازدیدهای 
یک کاالهای استراتژیک احساس نکردم و تنها مقداری روغن سرخ کردنی میزانی کمتر از وفور در مغازه ها بود که این امر بیانگر 

  .م به خرید و احتکار کاال در خانه های خود کنندکمبود نیست و مردم می توانند به هر میزانی که دوست دارند، اقدا

وی درباره آخرین وضعیت توزیع اقالم اساسی در ایام محرم بیان کرد: هیئت های مذهبی دارای مجوز از تبلیغات اسالمی می توانند 
 .با مراجعه به بازرگانی دولتی اقالم مورد نیاز رخود را دریافت کنند

هزارتن برنج در اختیار بازرگانی دولتی برای توزیع به  10هزار تن روغن و  10هزارتن شکر، 10رم سیف ادامه داد: برای ایام مح
 .تومان واردکردند ٤200هیئت های مذهبی است، ضمن آنکه مقادیری واردکنندگان با ارز 

ار و روغن را به نرخ درج هز 3،شکر 300هزار و  5هزار تومان، برنج تایلندی  7را  1121این مقام مسئول قیمت هر کیلو برنج 
 .شده بر روی محصول اعالم کرد

وی با اشاره به اینکه فروشگاه های زنجیره ای مکانیزم های متفاوتی در استان های مختلف دارند،بیان کرد: براین اساس ممکن است 
معنای کمبود نیست بلکه بدان معناست عدد روغن در اختیار افراد قرار ندهند که این امر به  3فروشگاه های زنجیره ای تنها بیش از 

 .که قفسه های فروشگاه های زنجیره ای تا روز بعد که مجددا شارژ می شود، نباید خالی باشد

 موضوع قطحی اقالم اساسی در ماه های آتی صحت ندارد

ه ماه آینده می دهند،بیان سیف در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آنکه برخی مسئوالن خبر از قحطی اقالم غذایی در دو الی س
کرد: مردم نگرانی از حیث ذخایر استراتژیک نداشته باشند و افرادی که چنین اصطالحاتی را مطرح می کنند، به دنبال اهداف دیگر 

 .چراکه به کاربردن این واژه ها برای اقتصاد ایران معنایی ندارد  هستند

هزارتن برنج در سال جاری ، ذخیره بیش از نیم میلیون تن شکر در کارخانه  200 میلیون و 2تا  2وی ادامه داد: با توجه به تولید 
 .هزارتن روغن در مخازن بندر بخش خصوصی وجود دارد و مشکل در حیث تامین کاالهای اساسی نداریم 130و   ها

بارهای بازرگانی دولتی وجود دارد که ماه آینده کاال در ان 6به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی در شرایط کنونی حداقل به اندازه 
 .تصورانی مبنی بر قحطی صحت ندارد

مدیرعامل بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه تحرم های کنونی بیش تر جو روانی است تا واقعی، اظهار کرد: در گذشته تمامی تحریم 
لیکه هم اکنون تنها تحریم آمریکا را داریم و ترامپ در نظر ها اعم از اولیه، ثانویه، آمریکا و دیگر کشورها را با یکدیگر داشتیم درحا

 .آبان ایران را به تسلیم درآورد 15دارند با فشار آوردن بر ایران تا قبل از 

این مقام مسئول ادامه داد: بنده از جانب خود و سایر تامین کنندگان کاالهای اساسی این قول را به مردم می دهم که هیچ مشکلی در 
 .اساسی نخواهیم داشت و موضوع افزایش قیمت باید در داخل مدیریت شود و هیچ ارتباطی به کمبود کاال ندارد کاالهای

 واردات کره افزایش یافت

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت واردات برنج اظهار کرد: هم اکنون برنج از مبادی مختلفی همچون هند 
 .ه مورد نیاز کشور باشد، برنج وارد کشور خواهد شد و مردم نگرانی در این زمینه نداشته باشندک  وارد می شود و تا حدی
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هزارتن شکر خام وارد و تحویل کارخانه های چغندری داده شده است، بیان کرد: با این وجود  ۸7سیف با اشاره به اینکه تا کنون 
 .کر سفید موجود درکارخانه ها جوابگوی نیاز کشور استنگرانی در زمینه واردات نداریم چرا که نیم میلیون تن ش

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مشکلی در تامین شیر و لبنیات مورد نیاز کره نداریم، گفت: اخیرا کارخانه ای با 
خل تولید شود، ضمن آنکه ظرفیت محدود مشغول به کار هستند و قرار است مواد مورد نیاز کره از طریق واردات تامین و در دا

 .برای تنظیم بازار،بازرگانی دولتی و بخش خصوصی مقداری کره وارد کرده که میزان بخش خصوصی بیش از داخلی بوده است

کره وارد کشور شد درحالیکه امسال  590هزار و  10وی درباره آخرین وضعیت میزان واردات کره گفت: در پنج ماهه سال گذشته 
 .تن رسیده است و با این وجود در حوزه تامین بازار مشکلی نداریم 20هزار و  16به   اری افزایشاین رقم با مقد

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با انتقاد از نوسان قیمت بسته بندی مواد غذایی تصریح کرد: درحوزه های بسته بندی مواد 
حصوالت افزایش یافته است اما قیمت این بسته بندی نباید به گونه ای غذایی، آب معدنی، رب گوجه فرنگی و... قیمت بسته بندی م

 .باشد که از قیمت خود محصول باالتر باشد و درنهایت اقتصاد متوازن کشور را به اقتصاد کاریکاتوری تبدیل کند

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 

ایرنا  – 2٤/6/1397تاریخ :   

 پسته جلوگیری می کند« پسیل»مدیریت تلفیقی از شیوع آفت 
که این  «پسیل»مدیر پژوهشکده پسته ایران گفت : با مدیریت تلفیقی به خوبی می توان از شیوع آفت  -ایرنا -کرمان 

 .پسته در استان کرمان افتاده است، جلوگیری کردروزها به جان درختان 

های گل و برگ سال آینده درختان  ها و حتی جوانه پسته آفتی است که از شیره پرورده گیاه حاصل و موجب ریزش برگ« پسیل»

  .پسته می شود و خسارت کمی و کیفی به این محصول صادراتی وارد می کند
شامگاه جمعه در اختتامیه همایش ملی پسته در دانشگاه ولیعصر)عج( رفسنجان افزود: در روش  به گزارش ایرنا ، علی اسماعیلی پور

مدیریت تلفیقی از فصل زمستان تا پس از برداشت محصول پسته، رسیدگی هایی به باغ از جمله حذف علف های هرز، هرس، شخم 
و نوارهای زرد برای کنترل آفات به ویژه پسیل پسته توصیه زدن زمین، استفاده از روش های غیرشیمیایی و بیولوژیک، مثل کارتها 

  .می شود
وی آخرین راه کنترل این بیماری درختان پسته را استفاده از سموم عنوان و تصریح کرد: کشاورزان باید برای کنترل آفت از نظرات 

زمان سمپاشی و کاربرد تجهیزات کنترل کارشناسان جهاد کشاورزی و کلینیک های گیاه پزشکی در راستای خرید سموم، نحوه و 
  .غیرشیمیایی استفاده کنند

سال قبل این مشکل را نداشتیم کاهش کیفیت آب و  50اسماعیلی پور بیان کرد: وضعیت محصول پسته امسال منحصر بفرد است و تا 
ار بوده و افت محصول را در پی شور شدن خاک در منطقه، تغییرات اقلیمی و وضعیت تغذیه نامناسب بر تولید محصول تاثیر گذ

  .داشته است
کیلو  50سال گذشته در انار و رفسنجان کمترین عملکرد تولید پسته در هر هکتار یک هزار و  6حداقل طی  :اسماعیلی پور ادامه داد

  .کیلوگرم بوده است 1500در هر هکتار « احمدآقایی»گرم مربوط به رقم فندقی و بیشترین عملکرد مربوط به 
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که کمبود سرما، سرمازدگی بهاره و گرمازدگی اسفند سال گذشته بر 

  . کاهش محصول پسته در استان کرمان موثر بوده است
ستور این معضالت در دمدیر پژوهشکده پسته ایران گفت: طرحهایی از جمله استفاده از سایبان و پوشش پالستیکی را جهت مقابله با 

  .کار داریم که امید می رود در سال آینده این طرح ها تصویب شوند
درخت را  ۸0درخت را از بین می برد و مصرف سم الیت تا  300تا  250در پسته ساالنه « گوموز»اسماعیلی پور افزود: بیماری 

  .از خطر این بیماری کاهش می دهد
ر باغات پسته رفسنجان مشاهده شده که حاصل تغییرات جوی در فروردین و اردیبهشت ماه است که وی یادآور شد: دو بیماری جدید د

  .این مورد نیز به سازمانهای اجرایی برای بررسی بیشتر منعکس شده است
  . است هزار هکتار آن در شهرستان رفسنجان قرار گرفته ۸0هزار هکتار باغ پسته در استان کرمان وجود دارد که  2۸0بیش از 

  .کیلومتری کرمان قرار دارد 110هزار نفر در  311رفسنجان با جمعیت بالغ بر 
مقاله به صورت سخنرانی و پوستر بمنظور مقابله  167دومین همایش ملی پسته ایران نیز طی دو روز گذشته در رفسنجان برگزار و 

  .با بیماریهای پسته ارائه شد

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 

ایرنا  – 2۸/6/1397تاریخ :   

 نرخ خرید تضمینی محصوالت زراعی تا نیمه مهرماه مشخص می شود
ز نیمه نخست مهر معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد: نرخ خرید تضمینی محصوالت زراعی تا پیش ا -ایرنا -تهران

 .ماه در شورای اقتصاد مطرح و مصوب می شود

روز دوشنبه گفت: در جلسه امروز شورای اقتصاد که به ریاست « عبدالمهدی بخشنده»به گزارش ایرنا وزارت جهادکشاورزی، 
خرید تضمینی معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، لزوم تصویب هرچه سریع تر قیمت 

 .محصوالت زراعی برای سال جاری و ابالغ آن به کشاورزان و تولیدکنندگان را مطرح کرد
 .وی افزود: در این جلسه وزیر جهادکشاورزی خواستار آن شد که قیمت های پیشنهادی این وزارتخانه هر چه زودتر مصوب شود

به سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا در نخستین جلسه بعدی به گفته بخشنده، معاون اول رییس جمهوری نیز در این نشست 
شورای اقتصاد که تا قبل از نیمه اول مهرماه سال جاری تشکیل خواهد شد، قیمت های تضمینی محصوالت زراعی مطرح و مصوب 

 .شود
ک را در آغاز فصل زراعی به گزارش ایرنا، طبق قانون دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی استراتژی

)شهریور تا مهر ماه( و تا پیش از شروع فصل کشت برای حمایت و اطمینان بخشی کشاورزان اعالم کند؛ نرخ خرید تضمینی 
برحسب نرخ تورم هر سال از سوی وزارت جهادکشاورزی محاسبه و به شورای اقتصاد اعالم می شود و پس از تصویب این شورا 

 .قابلیت اجرا دارد
محصول زراعی راهبردی مشمول قانون خرید تضمینی دولت هستند که مهمترین آن گندم است؛ گندم معمولی و دوروم، جو،  28

ای، چغندر قند، پنبه )وش(، دانه سویا، دانه آفتابگردان، دانه کلزا، دانه گلرنگ، عدس، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا سفید، لوبیا ذرت دانه
خزر، شیرودی، فجر و کشوری(، برنج گروه دو )سپیدرود و گوهر(، برنج گروه سه )ندا، ، برنج گروه یک )2قرمز 

اقالمی هستند که دولت خرید آن را از کشاورزان 181زمینی، پیاز، برگ سبز چای و پیله طرح کرم ابریشم دانیال(، سیبکوهسار،

 .تضمین می کند
نسبت به سال گذشته افزایشی نداشت و ثابت بود اما به گفته  ( نرخ خرید محصوالت کشاورزی96-97در سال زراعی جاری )

رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران انتظار می رود که نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی با توجه به « محمد شفیع ملک زاده»
 .رشد نرخ تورم، با افزایش روبرو شود

ان اعتبار برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در نظر گرفته هزار میلیارد توم 10کل کشور بالغ بر  1397در قانون بودجه 
 .شده است

  لینک خبر
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 باشگاه خبرنگاران جوان  – 2٤/6/1397تاریخ : 

 ز مرزها قاچاق می شودا به خارج درصدی نرخ خرید تضمینی گندم/گندم 30ضرورت افزایش 
 30مسئول گفت: باوجود ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال گذشته انتظار می رود که امسال شاهد افزایش  یک مقام

 .درصدی قیمت باشیم
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار 

، با اشاره به ضرورت اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود ثبات نرخ خرید تضمینی گندم خبرنگاران جوان
 . درصد افزایش یابد 30سال زراعی گذشته انتظار می رود که به طور متوسط قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی جدید در دو 

درصدی از سوی بانک مرکزی،به طور متوسط هزینه سموم به عنوان یکی از نهاده های تولید  9.6وی افزود: علی رغم اعالم تورم 
انتظار می رود که دولت به منظور افزایش قدرت خرید کشاورزان، نرخ خرید  درصد افزایش داشته است که از این رو 300

 .درصد باال ببرد 30تضمینی کلزا، گندم، جو و... را نسبت به مدت مشابه سال قبل 
درصدی در نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای سال زراعی جدید اتفاق  30به گفته ایمانی اگر بنا به هر دلیلی افزایش 

 .یفتد،تولید صد در صد آسیب خواهد دید چرا که امکان تامین هزینه های تولید برای کشاورزان وجود نداردن
درصدی قیمت سموم چطور ممکن است که در صورت عدم  300رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به افزایش 

 بتواند هزینه های تولید خود را تامین کند؟درصدی نرخ خرید تضمینی محصوالت، کشاورز  30افزایش 
تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه پیشنهاد  1600وی نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت تضمینی گندم را 

ه مشکل همیشصنف کشاورزان بیش از رقم فعلی بوده است، در کمیسیون اقتصادی پیگیر حقوق گندمکاران هستیم تا یکبار برای 
 .قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را حل کنیم

این مقام مسئول با اشاره به اینکه افزایش نرخ خرید تضمینی بر مبنای تورم اجهاف در حق کشاورزان است، بیان کرد: با توجه به 
والت بیش از تورم اعالمی از سوی شرایط کنونی اقتصاد و اعمال تحریم های جدید، انتظار برآن است که قیمت خرید تضمینی محص

 .بانک مرکزی اعالم شود تا عالوه بر حفظ معیشت کشاورزان، پایداری تولید استمرار یابد
 پرداخت صددرصد مطالبات گندمکاران تا ماه آینده 

هزارتن گندم  500میلیون و  9وی در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: تا کنون حدود 
 .میلیون تن نرسیده بود 9از کشاورزان خریداری شده است، درحالیکه در سال زراعی گذشته میزان خرید به 

به گفته ایمانی اگرچه میزان خرید تضمینی گندم در ابتدای فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل خود روند کاهشی داشت، اما به سبب 
 .سیر این کاهش تولید جبران شده استشرایط مساعد اقلیمی در مناطق سرد

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران درباره آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران گفت: تا کنون بخشی از مطالبات گندمکاران از 
طریق بودجه سنواتی و بانک کشاورزی نیز پرداخت شده است و مابقی قرار است که از محل اوراق خزانه اسالمی به حساب 

 .مکاران واریز شودگند
تا   درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: بنابر وعده وزیر جهاد کشاورزی، مابقی مطالبات گندمکاران 77وی از پرداخت 

 .پایان ماه آتی به طور کامل پرداخت خواهد شد
 نرخ ارز انگیزه قاچاقچیان برای خروج گندم از مرزها را افزایش دادنوسان

وانمند سازی گندمکاران در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به قاچاق گندم به خارج از کشور هشدار داد و گفت: در رئیس بنیاد ت
مواقعی که قیمت کاالیی در کشور ارزان باشد، بدیهی است که این امر انگیزه قاچاقچیان را افزایش می دهد تا نسبت به خروج کاال از 

 .کشور اقدام کنند
 .در شرایط کنونی نوسان نرخ ارز انگیزه قاچاقچیان برای صادرات گندم به آن سوی مرزها را افزایش داده استبه گفته ایمانی 

 ۸تومانی، دالر  ٤200دالر اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه قیمت گندم با احتساب ارز  2٤5وی نرخ گندم در بازارهای جهانی را 
قیمت نیست؛بدیهی است که اگر منافع کشاورزان تامین نشود،دالالن در این بخش ورود  هزار تومانی در بازار ثانویه و ارز آزاد یک

می کنند و با نرخ های باالتر از دولت اقدام به خرید محصول ، خروج گندم از کشور و درنهایت تبدیل دالر صادراتی به لایر می 
 .کنند که با این وجود سودهای هنگفتی عایدشان می شود
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تومان وارد می شود، اظهار کرد: اگر بر واردات نهاده های  ٤200ل با بیان اینکه نهاده های تولید کشاورزان با ارز این مقام مسئو
سر از بازار آزاد در می   تولید همچون سموم که با ارز یارانه ای وارد می شود، نظارتی صورت نگیرد؛ بدیهی است که این نهاده ها

 .نیز صادق است آورند و این موضوع در مورد گندم
در شرایط کنونی اقتصاد حاکم بر جامعه از شورای اقتصاد انتظار می رود که بر تمامی امور توجه الزم   وی در پایان تصریح کرد:

 .را داشته باشد تا دیگر گندمکاران انگیزه ای برای فروش گندم تولیدی خود به دالالن نداشته باشند

  لینک خبر
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 خشکسالی

ایرنا  – 2۸/6/1397تاریخ :    

 هزار میلیارد لایر خسارت به بخش کشاورزی وارد شد 200امسال 
عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت: در سال زراعی جاری بر اثر خشکسالی، سرمای  -ایرنا  -سنندج 

 .هزار میلیارد لایر خسارت به بخش کشاورزی وارد شد 200بهاره، کمبود آب و ریزگردها در مجموع 

رنگار ایرنا، نیازعلی ابراهیمی پاک روز دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای روش شاخص عملکرد پرداخت بیمه در به گزارش خب
هزار میلیارد لایر خسارت وارد شده است 70سنندج اظهار داشت: در این مدت همچنین به بخش باغبانی کشور  . 

ید می کند، افزود: در سال های گذشته نیز بر اثر کمبود خطر همواره تولیدات کشاورزی را در جهان تهد 30وی با بیان اینکه 
تا  120بارندگی و خشکسالی حدود   .هزار میلیارد لایر خسارت به بخش های مختلف حوزه کشاورزی وارد شده بود 150

طعه به بیماری میلیون ق 27میلیون قطعه مرغ تخم گذار،  50ابراهیمی پاک با اشاره به اینکه از مهر ماه سال گذشته تاکنون از 
درصد تولید مرغ کشور از بین رفت 50آنفلوآنزا دچار شده و از چرخه مصرف خارج شدند، یادآور شد:  . 

 60قانون جدید بیمه محصوالت کشاورزی تصویب شد، اضافه کرد: بر اساس این قانون دولت تنها  63وی با بیان اینکه از سال 
کنددرصد خسارت محصوالت کشاورزی را پرداخت می  . 

موضوع بیمه ای را  152محصول کشاورزی و  90عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور اظهار داشت: در حال حاضر 
 .در این بخش تحت پوشش بیمه قرار داده ایم

ابراهیمی پاک خواستار تشویق کشاورزان به بیمه محصوالت کشاورزی براساس روش جدید بیمه ای شد و گفت: از سال گذشته 
اکنون سه هزار میلیارد لایر خسارت به مرغداری های کشور پرداخت شد تا کمکی برای این بخش برای جبران خسارت ها باشدت . 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان  600وی شرایط اقلیمی کردستان را خاص توصیف کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه 
ن اراضی تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گیرددیم است، می طلبد سطح بیشتری از ای . 

مشکل اصلی مربوط به پرداخت بیمه را تاخیر در پرداخت و کافی نبودن میزان غرامت پرداختی اعالم کرد و  2ابراهیمی پاک 
 .افزود: نیاز است برای رفع این مشکالت به شکلی اساسی گام برداشته و دغدغه های کشاورزان برطرف شود

یمه ای صندوق بیمه کشاورزی هم با اشاره به اینکه هر سال بنا به ضرورت شاهد تحوالتی در پرداخت بیمه بوده ایم، مدیر امور ب
اظهار داشت: هدف اصلی ما افزایش ضریب نفوذ بیمه و رضایت بیمه گذاران است و تنها راه برای دستیابی به این هدف تغییر در 

 .روش های پرداخت بیمه ای است
پارسا از پرداخت بیمه کشاورزی به روش جدید خبر داد و یادآور شد: به دنبال برنامه ریزی ها و مطالعات صورت گرفته،  حبیب هللا

 .امسال محصوالت کشاورزی دیم براساس روش جدید شاخص عملکرد، بیمه می شود
اصلی این روش، بیمه کردن محصول هدف  :وی با بیان اینکه امسال این روش برای محصول گندم دیم اجرا می شود، تاکید کرد

سال گذشته مد  5سال گذشته است بطوریکه میانگین تولید گندم منطقه مورد نظر در بازه زمانی  5براساس عملکرد تولید گندم دیم در 
 .نظر قرار گرفته و درصد پوشش بیمه براساس تولید در واحد سطح محاسبه می شود

ن مبلغ و میزان پرداختی خسارت و آگاهی بیمه گذار از میزان خسارتی است که دریافت پارسا ُحسن اصلی این روش را شفاف بود
می کند اعالم کرد و گفت: باید برای بیمه گذار مزایا و مشخصات روش جدید پرداخت بیمه کشاورزی را مشخص کرد که بی شک 

 .مورد استقبال آنان نیز قرار می گیرد
هزار هکتار اراضی کشاورزی شامل  220یلیون و به گزارش ایرنا، کردستان دارای یک م هکتار اراضی دیم  235هزار و  896

هزار اراضی آبی حدود  121درصد و  ۸۸حدود   .درصد است 12
هزار ُتن محصوالت  ٤00میلیون و  2هزار نفر است که این جامعه ساالنه حدود  115جمعیت بهره بردار کشاورزی کردستان دارای 

هزار ُتن از این میزان مربوط به محصوالت باغی و باقی نیز مربوط به بخش زراعت است 320کنند که کشاورزی تولید می  . 
هزار ُتن در سال است و عمده محصول تولیدی باغی نیز توت فرنگی  ۸00عمده محصول زراعی این استان مربوط به گندم با حدود 

هزار ُتن است ٤۸با حدود  . 
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 لینک خبر 

 خشکسالی

 ایرنا  – 31/6/1397تاریخ :

 گلخانه؛ ناجی بخش کشاورزی ایران
با توجه به ادامه خشکسالی ها، فرسایش باالی خاک و بحران کم آبی در کشور، گسترش واحدهای گلخانه  -ایرنا  -سمنان 

 .بخش کشاورزی برای گذر از این چالش مهم به شمار می رودای در استان های مختلف از جمله راهکارهای موثر نجات 

به گزارش ایرنا، کارشناسان علوم کشاورزی نیز با تایید این موضوع معتقدند که برای دستیابی به موفقیت بیشتر، امروز راهی جز 
آبی و بهره برداری غیر اصولی از حرکت به سمت کشاورزی درون زا، تولید محور و اشتغالزا وجود ندارد بنابراین با توجه به تنش 

منابع آب زیر زمینی، گلخانه و اصالح الگوی کشت تنها راه نجات کشاورزی در کشور به ویژه در استان های کم آبی مانند سمنان 
 .است

ان میلیون مترمکعب آب، چاه های بدون آب، زمین های تشنه و خشکسالی مداوم اصالح الگوی کشت در است 1٤3کمبود ساالنه 
  .سمنان را اجتناب ناپذیر کرده است

کارشناسان معتقدند که برای توسعه کشاورزی الزم است وزارت جهاد کشاورزی ارزیابی درستی از منابع آبی موجود داشته باشد و 
 درصد و به عنوان یک 33بر اساس آن به کشاورزان الگوی کشت بدهد، چرا که میزان بهره وری آب در بخش کشاورزی تنها 

  .چالش مطرح است
درصد است و باید توجه داشت یک  37درصد و در کشور  ٤2بازدهی مصرف آب بخش کشاورزی در استان سمنان به طور متوسط 

 .میلیون لایر هزینه است 700درصد افزایش بازدهی آب نیازمند 
اشتغالزایی، استفاده از حداقل زمین برای کشت گلخانه ای در واقع نمادی از عبور کشاورزی سنتی به علمی است که صرفه جویی، 

شده، قابلیت کنترل محصول و آفات، تولید و تنوع محصول به ریزی تولید محصول، افزایش کارایی مصرف آب، افزایش تولید برنامه
  .صورت خارج از فصل، تنظیم برنامه کشت مطابق نیاز بازار از جمله مهمترین مزایای آن اعالم شده است

هزار تن محصول وجود دارد، بر اساس برنامه ششم توسعه در  19هزار مترمربع گلخانه با تولید ساالنه حدود  960ن سمنان در استا
  .هکتار طرح کشت گلخانه ای اجرا شود 35سمنان ساالنه هفت هکتار و در دوره پنج ساله باید 

هزار  ٤۸هکتار از میزان  760هزار و  16دارد که هکتار گلخانه در کشور وجود  200هزار و  11طبق آمار موجود، اکنون 
 .هکتار برنامه ریزی شده تا پایان برنامه ششم توسعه گلخانه اجرا می شود

میلیون  درصدی نسبت به دوره قبل از آن به یک 9.٤در استان سمنان با افزایش  96 - 95تولید مصوالت کشاورزی در سال زراعی 

 33هزار تن محصوالت راهبردی حوزه کشاورزی در استان بود که افزایش حدود  672میزان هزار تن رسید که از این  570و 
 .درصدی داشت

درصدی محصوالت به صورت غرقابی و تناسب نداشتن ظرفیت های اقتصادی در این بخش با تعداد واحدهای فرآوری  60کشت 
 .مانع توسعه بیشتر کشاورزی استان سمنان بوده است

 
 رزی سمنان اصالح شودساختار کشاو **

استاندار سمنان گفت: برای رونق بخش کشاورزی در مرحله اول باید ساختارهای موجود اصالح شود و کشاورزان را از کشت 
 .غرقابی به تولید محصوالت کشاورزی در گلخانه ها سوق داد

ت در استان مطلوب بوده و باید توسعه کشت سید شهاب الدین چاوشی افزود: تاکنون برنامه ریزی های دولت برای تغییر الگوی کش
 .گلخانه ای و همچنین نصب سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش یابد

 سازی این سامانه باید با توجه به شرایط آب و هوایی و متناسب با اقلیم این سامانه اجرا شود و دولت باید بر وی ادامه داد: بومی
 .اجرای آن نظارت کافی و جدی داشته باشد

چاوشی اضافه کرد: رویکرد اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، خوداتکایی به تولید داخلی با بهره گیری از بسته های حمایتی 
 .دولت است که تاکنون رونق اقتصادی قابل توجهی در بخش کشاورزی به وجود آمده است

ش خود را برای رونق کشاورزی در سمنان انجام می دهد، تصریح کرد: به دلیل محدودیت منابع آب وی با بیان اینکه دولت تمام تال
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در استان، باید کشاورزان کشت سبزی سازمان دهی شده و استفاده از سامانه های نوین آبیاری در بخش های مختلف را در دستور 
 .کار قرار دهند

به سرمایه گذاران برای توسعه کشاورزی گلخانه ای و کاهش هزینه آب و رونق صنایع استاندار سمنان با اشاره به اینکه تسهیالت 
میلیارد لایر در اختیار بهره برداران  ۸00تاکنون دولت برای رونق بخشی بخش کشاورزی، حدود  :تبدیلی موثر است، اضافه کرد

 .قرار داده است
ی و گلخانه ای در بخش های مختلف کشاورزی در استان به بهره برداری واحد فرآور 50وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید حدود 

 .واحد فرآوری دیگر برنامه ریزی شده است 150رسید و برای افزایش اشتغال در این بخش از اقتصاد سمنان، راه اندازی 
 

 کشت غرقابی به صالح کشاورزان نیست **
درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف می  ۸7فت و گو با ایرنا، گفت: نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی نیز در گ

  .شود و تغییر الگوی کشت و افزایش کشت گلخانه ای راهکارهای جدی افزایش تولید و کاهش مصرف آب است
ب یت مصرف آابوالفضل حسن بیگی خاطر نشان کرد: این استان در کمربند خشک کره زمین و در شرایط بحرانی قرار دارد و مدیر

  .در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است
وی ادامه داد: تغییر الگوی کشت بحث بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود و در دنیای امروز دیگر صالح نیست 

  .َبر و با ارزش افزوده پایین بروندکشاورزان به سمت کاشت محصوالت آب
همگام با کشور، برای تحقق این امر به دنبال تدوین الگوی کشت است و با همکاری مراکز تحقیقات استان  :حسن بیگی اضافه کرد

  .این فعالیت را آغاز کرده است
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: باید بررسی شود که هر محصول به اندازه و در مکان مناسب کشت 

بر که نیاز مردم است را نمی توان تولید نکرد بلکه با مدیریت آن و کشت در مکان وه های آبشود، به طور مثال سبزیجات و می
  .مناسب آن محصول را می توان تولید کرد

حسن بیگی افزود: در الگوی کشت محصوالت کشاورزی که ارزش افزوده بیشتری دارند و آب کمتری مصرف می کنند برای کاشت 
  .به کشاورزان توصیه می شود

وی ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده، کشاورزان استان هم به تغییر الگو کشت تمایل دارند، به طوری که سطح زیرکشت جالیز 
سال اخیر کشاورزان  10در سال های اخیر کاهش یافت و سطح زیر کشت برخی از گیاهان دارویی و پسته دو برابر شده است و در 

مسیر تغییر الگوی کشت برداشته اند و سازمان جهادکشاورزی به دنبال سرعت بخشیدن در این راه  گام هایی هرچند کوچک در
  .باشد

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به مزیت های فراوان کشت گلخانه ای، افزود: تولید در محیط های گلخانه ای 
 .ش می یابدبرابر افزایش و همچنین مصرف آب به شدت کاه 20
 

 گلخانه های سمنان نیمه سنتی است **
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سمنان نیز افزود: کشت گلخانه ای در کنار توسعه کشت گیاهان دارویی، اولویت تسهیالت اشتغال 

  .درصد در نظر گرفته شد 10پایدار روستایی است که سود تسهیالت آن از چهار تا 
حتی اصالح  :ای به خاطر مزیت های آن، گفتر توجه ویژه وزارت جهادکشاورزی به کشت گلخانهسیدحسن میرعماد با تاکید ب

ساختار گلخانه های قدیمی مورد توجه این وزارتخانه است زیرا برخی از این گلخانه ها سامانه های گرمایشی و سرمایشی به روز 
  .ی داردندارند و برخی تجهیزات آن نیز مکانیزه نیست که نیاز به رسیدگ

مقیاس نیز در دستور کار وزارت بیشتر گلخانه های استان نیمه سنتی است و ایجاد گلخانه های کوچک  :وی خاطرنشان کرد

  .جهادکشاورزی است که هدف از آن تولید محصوالت در مقیاس کم با اشتغالزایی خرد است
ای در شرایط کنونی ضروری به نظر والت در کشت گلخانهمیرعماد تصریح کرد: تولید برنامه ریزی شده به منظور صادرات محص

  .می رسد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: طرح الگوی کشت در استان تهیه شده و در مرحله ارایه است و جایگزینی 

  .ان نزدیک تر استکشت گلخانه ای به جای کشت سنتی در گرمسار و آرادان نهادینه شده زیرا به بازار هدف در تهر
ای را نسبت به کشت های سنتی متمایز می کند بحران آب، قابل کنترل بودن میرعماد تصریح کرد: گزینه هایی که کشت گلخانه

عوامل موثر تولید، تولید خارج از فصل، کاهش نیروی کار و نهاده هاست، که مهمترین مزیت گلخانه در این بخش تولید خارج از 
  .تر به آن پرداخته می شودفصل است که کم
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داران برشمرد و گفت: بهره برداران گلخانه شناخت درستی از بازار ندارند، وی نیاز به دانش فنی و بازار را مهمترین مساله گلخانه
 .باشیم آندر بازار جهانی مطابق ذائقه مشتری محصول تولید می شود نه اینکه مانند ایران ابتدا تولید کنیم سپس به دنبال مشتری 

های سازمان جهاد کشاورزی استان است، تصریح کرد: در برنامه ای یکی از سیاستمیرعماد با بیان اینکه توسعه فضای گلخانه
  .شده استعنوان یک رویکرد اصلی عنوانای در استان بهششم، توسعه فضای گلخانه

شود و هیچ محدودیتی برای اعطای تسهیالت به متقاضیان پرداخت می مندانوی ادامه داد: تسهیالت خوبی برای ایجاد گلخانه به عالقه
 .وجود ندارد

 
 تولیدات گلخانه ای نیازمند بازار فروش **

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود نیز گفت: بازاریابی، بازارسازی و نماد سازی محصوالت گلخانه ای یکی از نیازهای اساسی 
 .بخش کشاورزی است

می با تاکید بر ضرورت توسعه کشت در محیط های بسته برای تولید محصوالت با نیاز آبی باال، گفت: یکی از سیاست محمدرضا قاس
های جدی وزارت جهاد کشاورزی این است که کشت سبزی و صیفی تنها در محیط های بسته و گلخانه ای انجام شود زیرا در این 

 .ف آب به یک دهم مزرعه باز کاهش می یابدشرایط میزان عملکرد در واحد سطح افزایش و مصر
وی درخصوص پرداخت تسهیالت به متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه کشت گلخانه ای، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری 

لیت درصد و بدون محدودیت در تعداد متقاضیان، با عام 15صندوق توسعه ملی منابع اعتباری برای پرداخت تسهیالت با نرخ بهره 
 .بانک کشاورزی درنظر گرفته است

وی با تاکید بر اینکه بازاریابی یکی از نقاط ضعف در سرمایه گذاری گلخانه ای است، گفت: بخش خصوصی و تعاونی ها باید در 
ای  این زمینه جدی تر وارد شوند چراکه وظیفه بخش دولتی راهنمایی، آموزش و تسهیل در امور است. برای نمونه مجتمع گلخانه

 .دهمال دارای شرکت تعاونی بوده و می تواند در کنار تولید مباحث فروش را هم دنبال کند
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود افزود: اگر بسته بندی مناسب و ظرفیت قابل قبولی داشته باشیم می توانیم محصول خود را با 

 .و خارج کشور عرضه کنیمقیمت مناسب و بدون در نظر گرفتن نوسانات بازار در داخل 
 

 زیرساخت توسعه کشت گلخانه ای در سمنان فراهم است **
میلیون متر مکعب آب به ازای یک هزار هکتار  ۸7معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: ساالنه 

 .سازه گلخانه ای در بخش کشاورزی این استان ضرفه جویی می شود
رضایی گفت: با توجه به افزایش دمای ساالنه و خشکسالی های پی درپی در این استان، توسعه کشت های گلخانه ای یکی  لطف هللا

 .از راهکارهای مقابله با پدیده خشکسالی و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش کیفیت محصوالت تولیدی است
تار سبزی و صیفی جات در فضای باز برابر با یک هزار هکتار کشت وی خاطرنشان کرد: مصرف آب برای کاشت هفت هزار هک

هزار تن محصول  200هزار تن محصول و در یک هزار هکتار  105گلخانه ای است. با این تفاوت در هفت هزار هکتار 
 .کشاورزی تولید می شود

تولید، کاهش چشم گیر مصرف آب، مقابله با آفات  رضایی ادامه داد: کشت در محیط های گلخانه با توجه به مزایایی آن مانند افزایش
 .و کنترل بیماری ها، یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریت منابع آبی است

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سمنان ادامه داد: یکی از سیاست گذاری های دولت برای مدیریت و بهره وری 
 .ه ای استمنابع آبی احداث سازه های گلخان

رضایی اضافه کرد: شرایط برای توسعه کشت گلخانه ای در سمنان فراهم است و تسهیالت موردنیاز به صورت نامحدود در این 
 .بخش ارایه می شود

وی اعطای تسهیالت برای تهیه سامانه های گرمایشی و سرمایشی، سلول های خورشیدی و ادوات مکانیزه گلخانه از محل خط پنج 
 .مکانیزاسیون استان را برخی از بسته های حمایتی برای تشویق کشاورزان برای کشت گلخانه ای برشمرد اعتبارات

درصد از آب تولیدی در این استان در حوزه کشاورزی  ۸7هزار بهره بردار کشاورزی دارد و حدود  ٤0استان سمنان بیش از 
 شودمصرف می

  لینک خبر
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 دانه های روغنی
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 روغن
 

 ایرنا  – 31/۶/1397تاریخ : 

 کیفیت روغن زیتون ایرانی با نمونه خارجی برابر است
ه دهد ک نتایج پایان نامه دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران برای نخستین بار در ایران نشان می -ایرنا  -تهران 

کیفیت روغن زیتون های تولید داخل با نمونه های مشابه خارجی برابری می کند و تنها اختالف اندکی از نظر برخی 
 .استانداردها دارند

به گزارش روز شنبه گروه دانشگاه ایرنا، میترا فکور مجری این تحقیق درباره ارزیابی های صورت گرفته، گفت: برای مقایسه 
گیری و لی و خارجی و انتخاب بهترین کیفیت میان محصوالت خارجی و داخلی، پارامترهای مهمی باید اندازهروغن زیتون داخ

کنندگان دارد تر روغن زیتون و اثرات بیشتر آن در سالمت مصرف بررسی شود که درصد آن نشان از کیفیت مطلوب . 
مدل روغن زیتون  12های انجام شده روی افزود: در ارزیابی به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد، فکور در باره روش تحقیق 

های رایج مورد مصرف در جامعه انتخاب شد. سپس پارامترهای مورد نظر بر  نمونه خارجی از نمونه 6نمونه داخلی و  6ابتدا 
افزارها مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج حاصل از آنالیز با استفاده از نرمروی تمامی نمونه  Excele  مورد تجزیه و تحلیل قرار

 .گرفت
این پژوهشگر با بیان اینکه تمامی برندهای روغن زیتون )ایرانی و خارجی( مورد بررسی در این تحقیق در محدوده استاندارد قرار 

برندهای خارجی با دهد  نوع روغن زیتون از کیفیت مطلوب و قابل قبولی برخوردارند اما نتایج آنالیز نشان می 12دارند، افزود: این 
 .اختالف کمی از برندهای داخلی برتر هستند ولی این امر به منزله این نیست که برندهای داخلی مورد پذیرش و قابل قبول نباشند

توان های خارجی نسبت به زیتون ایرانی نیز اظهار داشت: این اختالف ناچیز را میفکور درباره عوامل برتری جزئی روغن زیتون
های بعضی از کارخانجات و کیفیت باالتر حمل و نقل و نگهداری نامناسب یا ضعیف بودن میوه زیتون و قدیمی بودن دستگاه به نحوه

 .میوه زیتون برندهای خارجی نسبت داد
بخش حاصل از مصرف های داخلی و خارجی مفید و سودمند بوده و اثرات سالمتیوی تصریح کرد: استفاده از هر دو مدل روغن

کنندگان توان از آنها دریافت کرد و اختالف ناچیز کیفیت تأثیر چندانی بر روی سودمندی محصوالت مصرف غن زیتون را میرو
 .ندارد

این دانشجوی واحد علوم و تحقیقات تهران در پاسخ به اینکه آیا در نتیجه انجام این تحقیق، پیشنهاد و راهکاری برای پیشی گرفتن 
از خارجی ارائه کرده است؟، گفت: در نتیجه تحقیق، توصیه شده است که برداشت محصول بر طبق اصول  های داخلیروغن زیتون

تعیین شده صورت گیرد یعنی در برداشت زیتون رعایت شود که میوه زیتون دچار لهیدگی نشود، سوراخ نشده یا تحت ضربه و فشار 
 .قرار نگیرد

زدن و انتقال به کارخانه در دمای مناسب بوده و با وسایل حمل و نقل سالم و مناسب به  وی با بیان این که زیتون باید در مرحله بار
االمکان به میوه آسیب کارخانجات تولیدی منتقل شوند، افزود: می بایست در مرحله انجام فرایند بر روی محصوالت در کارخانه حتی

ح و طبق اصول مندرج در استاندارد ملی انجام شودنرسد و شستشو، جداسازی، صاف کردن و استخراج روغن به طور صحی  

 لینک خبر 
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 روغن

 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 2٤/6/1397تاریخ : 

 درصدی خرید ساندویچ/روغن در بازار آزاد یافت نمی شود ٤0اُفت 
 .درصدی خرید ساندویچ خبر داد ٤0تا  30غذایی، از اُفت رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد 

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی  اسدهللا احمدی رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی در گفت وگو با خبرنگار

چرا   درصد اُفت کرده ۴0تا  30 درباره آخرین وضعیت اغذیه فروشی گفت: درحال حاضر میزان خرید ساندویچ  ،خبرنگاران جوان

 .که قیمت مواد اولیه آن باال رفته و به تبع آن قدرت خرید مردم کاهش یافته است

های صنفی دچار مشکل هستند و احتمال داد و تصریح کرد: واحد وی، در ادامه از کمبود مواد اولیه همچون گوشت و روغن خبر
 .ها دور از انتظار نیستتعطیلی آن

  هزار دانش آموز، تحت پوشش کسبه قرار گرفتند 100 :بیشتربخوانید

 .شودبه گفته احمدی، درحال حاضر قیمت روغن باال رفته است بطوری که در بازار آزاد هم یافت نمی

بطوریکه اجازه  رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی، اذعان کرد: درحال حاضر حجم بسیاری از این اقالم در گمرک مانده است
 .تر شودترخیص ندارند .باید هرچه سریعتر این امر توسط مسئوالن حل شود چرا که ممکن است این وضعیت، بحرانی

شود بطور قطع نوسانات از خارج وارد می  احمدی بیان کرد: از آنجایی که بسیاری از اقالم مورد نیاز ما همچون گوشت و روغن
 .ثیرگذار خواهد بودنرخ ارز بر اغذیه فروشان تا

تومانی ،گفت:متاسفانه وارد کنندگان مواد اولیه مذکور را با  ۴200  وی با اشاره به واردات مواد اولیه مورد نیاز این صنف با ارز

 .برابری بدست ما می رسانند ٤تا  3افزایش 

  لینک خبر
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 زعفران
 

 ایران اکونا  – 31/۶/1397تاریخ : 

 میلیون تومان رسید10تعاون روستایی مسبب گرانی زعفران/قیمت به 
میلیون تومان گران شده  ۴روز گذشته نزدیک به  12تا  10نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه زعفران طی 

 .درصد رشد داشته است 30آخر مرداد ماه است،گفت: صادرات این محصول تا 

میلیون تومان عنوان کرد و گفت: طی حدود  10میلیون تومان و حداکثر حدود  ۶قیمت هرکیلوگرم زعفران را حداقل  غالمرضا میری
  .میلیون تومان افزایش داشته است ۴روز گذشته قیمت طالی سرخ حدود  12تا  10

مساله ورود سازمان مرکزی تعاون روستایی به حوزه بازار زعفران است، افزود: این سازمان با دو وی با اشاره به اینکه دلیل این 
  .هدف حمایت از کشاورز و تنظیم و تثبیت قیمت در بازار به این حوزه ورود کرد اما عمال اتفاق دیگری رخ داد

اقدام به عرضه محصول در بورس کرده و کسانی  نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: هم اکنون سازمان مرکزی تعاون روستایی
که محصول را خریداری می کنند نه صادرکننده هستند، نه افرادی که در واحدهای بسته بندی فعالند و نه سایر فعاالن حوزه بلکه بیشتر 

  .افراد نامرتبط محصول را خریداری کرده و در خانه هایشان دپو می کنند

  .ه باعث شده زعفران از بازار جمع آوری شود و قیمت آن افزایش یابدمیری ادامه داد: همین مسال

وی با بیان اینکه برداشت رسمی زعفران در کشور از بیستم مهرماه آغاز می شود، درباره اینکه آیا سازمان تعاون مجددا اقدام به خرید 
 .دارداین محصول خواهد کرد؟، گفت: به نظر می رسد این کار در برنامه آنان قرار 

میری اضافه کرد: به نظر می رسد برنامه سازمان تعاون روستایی این است که قیمت ها را باال ببرد تا وقتی خرید را متوقف کرد و 
  .قیمت ها مقداری دچار افت شد به همین بهانه افت قیمت، مجددا دوباره وارد بازار شود

تن  ۸0ر سالجاری نیز اضافه کرد: تا پایان مرداد ماه جاری بیش از نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره صادرات طالی سرخ د
  .درصد در این زمینه رشد داشته ایم 30حدود  زعفران از کشور صادر شده و 
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 شیالت

 
 ایرنا  – 31/۶/1397تاریخ : 

 وضعیت بحرانی ماهیان خاویاری خزر با وجود ممنوعیت صید تجاری
توافق پنج کشور حاشیه دریای خزر در اعمال ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری، نه تنها کمکی به  -ایرنا -تهران

احیای ذخایر آن نکرده بلکه به گفته رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور بحران از بین رفتن این گونه ارزشمند 
 .همچمنان در کمین آن است

بلوگا(، تاس ماهی ایرانی )قره برون ایرانی(، تاس )به گزارش ایرنا، پنج گونه از ماهیان خاویاری ممتاز جهان از جمله فیل ماهی 

های ، شیپ و اوزون برون )دراکول( در دریای خزر زندگی می کنند که اکنون در فهرست گونه (ی )چالباش روسماهی روس

  .شدت در معرض خطر انقراض قرار دارندبه 
در یک دهه اخیر ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر که ذخیره مشترک بین پنج کشور حاشیه خزری شامل روسیه، قزاقستان، 

مهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود، به دالیلی همچون صیدهای بی رویه و غیرمجاز و سن ترکمنستان، ج
تن رسید که زنگ خطر را برای کشورهای ساحلی دریای خزر به  500باالی بلوغ این گونه ها از حجم سه هزار تن به کمتر از 

  .صدا درآورد
دریای خزر در اجالس کمیسیون مشترک منابع زنده دریای خزر در باکو مقرر شد از سال  بر اساس توافق سران پنج کشور حاشیه

میالدی به مدت پنج سال صید تجاری ماهیان خاویاری به منظور بازسازی ذخایر دریایی ممنوع شود که این مهم در ابتدای  2010
مختلف منابع زنده این دریا را تحت حفاظت قرار دهند؛  هایعملیاتی شد و این کشورها موافقت کردند تا با اجرای طرح 2012سال 

  .ایران برای حفظ منابع زنده دریای خزر پیشنهاد خود را در شش بند ارایه داد که مورد توجه کشورهای حاشیه خزر قرار گرفت
ده دریای خزر ممنوعیت میالدی طبق توافق کشورهای مذکور در کمیسیون حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زن 2015در سال 

  .تمدید شد تا ذخایر این گونه ماهیان احیا و بازسازی شود 2020صید تجاری ماهیان خاویاری به مدت پنج سال دیگر یعنی تا سال 
بر اساس این ممنوعیت کشورهای مذکور هیچ مجوزی برای صید تجاری ماهیان خاویاری ندارند و کشورهایی که دارای مراکز 

  .، ساالنه می توانند مقدار کمی برداشت برای فعالیت های تحقیقاتی و تکثیر و بازسازی ذخایر داشته باشندتکثیر هستند
همچنین مقرر شد با بازسازی ذخایر دریایی و پرورش ماهیان خاویاری هر ساله گزارشی از آمار قطعی وضعیت این گونه از ماهیان 

  .یای خزر ارایه شودارزشمند دریای خزر به کمیسیون منابع زنده در
کماکان ممنوعیت برداشت تجاری ماهیان خاویاری در دریای خزر برقرار است و کشورهای حاشیه دریای خزر ملزم به رعایت این 

  .توافقنامه هستند
ری تن ماهی خاویا 9۸9نشان می دهد، مجموع صید و برداشت مجاز ماهیان خاویاری پنج کشور حوزه دریای خزر  2010آمار سال 

 ٤03تن سهمیه صادرات خاویار از کل دریای خزر بوده که سهم مجاز ایران در صید تجاری ماهیان خاویاری  ۸6نر و ماده و حدود 
  .بوده است (درصد ٤5تن صادرات خاویار ) 39درصد( و  ٤1تن ماهی نر و ماده )

ن و جمهوری آذربایجان نیز در صید ماهیان ت 23تن و صادرات خاویار  26۸در همین مدت، روسیه از صید ماهیان خاویاری 
  .تن سهم داشت 6تن و صادرات خاویار  ۸٤خاویاری 

حدود  1390تن و  93حدود  13۸9تن، 131حدود  13۸۸تن،  17۸حدود  13۸7تن،  300یک هزار و  1376ایران در سالهای 
  .تن برداشت ماهیان خاویاری از حوزه خزر داشته است ۸0
 

 جاری ماهیان خاویاری چندان موفق نبود ممنوعیت صید ت **
رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور روز شنبه در گفت و گو اختصاصی با ایرنا فقط « محمد پورکاظمی»در این پیوند 

ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری را موفقیت آمیز ندانست و افزود: براساس آمار موسسه تاس ماهیان، وضعیت ماهیان 
  .ری دریای خزر همچنان نگران کننده استخاویا

وی اظهارداشت: برای حفظ این ذخایر باید عالوه بر جلوگیری از صیدهای غیرمجاز، اقدام های الزم برای افزایش ذخایر این گونه 
ن ده اما ایماهیان توسط پنج کشور حاشیه دریای خزر صورت می گرفت زیرا ایران تاکنون به تعهداتش در بازسازی ذخایر عمل کر

  .کافی نیست
وی افزود: ماهایان خاویاری ذخایر مشترک پنج کشور ساحلی هستند بنابراین تا زمانی که این کشورها به طور مشترک عزم جدی 
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  .برای مقابله با صید غیرمجاز و افزایش ذخایر این گونه ماهیان نداشته باشند، نگرانی برای انقراض این گونه وجود دارد
طوالنی بودن مدت زمان سن بلوغ مشکل اصلی ماهیان خاویاری است زیرا  :ه تحقیقات علوم شیالتی کشور تصریح کردرییس موسس

سال برسند، ممکن است مورد صید غیرمجاز قرار گیرند که خود اثرات نامطلوبی  15تا این ماهیان بخواهند به سن بلوغ بین هشت تا 
  .در احیای این ذخایر دارد

: در نشست مشترکی با نمایندگان کشورهای حاشیه دریای خزر قرار شد گشت ذخایر دریایی مشترک برای تخمین وی اضافه کرد
آخرین وضعیت ذخایر این گونه از ماهیان خاویاری انجام شود تا بدانیم ممنوعیت صید تجاری وضعیت مطلوبی را نسبت به سالهای 

  .گذشته داشته است
د اقدام جدی برای جلوگیری از صیدهای غیرمجاز و همچنین برنامه جامعی برای بازسازی و احیای پورکاظمی گفت: به طور قطع بای

ذخایر صورت گیرد زیرا در غیر این صورت مجموع ماهیان خاویاری دریای خزر به صورت صید غیرمجاز از چرخه حیات خارج 
  .خواهند شد

طی سال های اخیر اقدامات خوبی داشته است اما این مهم بدون کمک  وی اظهار داشت: ایران در بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری
  .دیگر کشورها امکان پذیر نخواهد بود

وی عمق و شیب دریای خزر را به سمت ایران عنوان کرد و افزود: بچه ماهی خاویاری در سال های اول و دوم در آبهای ایران و 
دیگر مهاجرت می کند اما ما با نصب سیستم پالک گذاری این ماهی ها را  در سالهای سوم و چهارم به آبهای سرزمینی کشورهای

شناسایی می کنیم تا این ماهیان به آبهای ایران بازگردند که این امر نیز نیازمند همکاری دیگر کشورهای خزری است زیرا رهاسازی 
  .بچه ماهیان خاویاری توسط صید غیرمجاز هر کشوری می تواند انجام شود

قام مسئول در موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت: به طور عمده فیل ماهی و تاس ماهی روسی در آبهای ساحلی روسیه، این م
تاس ماهی ایرانی در آبهای ایران، ازون برون در آبهای قزاقستان و روسیه زندگی می کنند اما ایران در بازسازی ذخایر در تکثیر 

 .قدام های ارزنده ای داشته استمصنوعی شیب و تاس ماهی ایرانی ا
 

 ماهیان خاویاری خزر از چه نژادی هستند **
میلیون سال و عصر ژوراسیک  100آنها به چند  هستند که پیشینه ماهیانیماهیان خاویاری تحت عنوان استروژن از خانواده تاس

کنند؛ ن تعداد پنج گونه آن در دریای خزر زندگی میهای ماهیان خاویاری در دنیا موجود است که از ایرقم گونه 27گردد که برمی
  .استدرصد ذخایر ماهیان خاویاری جهان را در خود جای داده  93دریایی که به تنهایی 

حانه ترین صبارزش ماهیان خاویاری نه برای استفاده از گوشت بلکه برای تخم خاویار طالیی، سرخ و سیاه است که در شمار اشرافی
  .ار دارد که در این میان خاویار سیاه )مروارید سیاه( با ارزش ترین آنهاستهای جهان قر

ترین ماهی دریای خزر است که زیستگاه اصلی این آبزی دریای ماهیان بزرگاز راسته تاس «(Huso huso) فیل ماهی یا بلوگا»

هایی از آنها با وزنی در حدود نمونه .یار استخزر و دریای سیاه و گاهی دریای آدریاتیک است و خاویار آن گران ترین نوع خاو

شود. طول سالگی بالغ می 17و  1٤کند و بین سال دارد هر دو یا سه سال یکبار تخم ریزی می 100کیلوگرم و سنی بیش از  1٤00
وگرم خاویار طالیی کیل 230کیلوگرم بود که از آن  1250آن از یک و نیم متر تا بیش از چهار متر است. رکورد صید آن در ایران 

  .که گرانترین نوع خاویار است، استحصال شده است
تر رود؛ زیرا پیششمار میای مستقل بهبا رنگ تیره و دانه های سفید رنگ گونه« تاس ماهی دریای خزر یا بینی سیاه )قره برون(»

پیشی گرفته و به دلیل « روسی»وعی از گونه دانستند و اکنون برای تکثیر مصنای از تاس ماهی روس میاز این آن را زیرگونه
سایز بزرگ این ماهی و کیفی بودن خاویار نسبت به هم نژاد روسی خود از رتبه دوم ارزش برخوردار است و وزن تاس ماهی 

  .شودسالگی بالغ می 1٤تا  12متر است که در فاصله زمانی بین  2کیلوگرم به طول یک تا  130تا  60ایرانی بین 
متر است که رتبه سوم ارزش را در بین ماهیان  2کیلوگرم و طول یک تا  100تا  60دارای وزن « چالباش()ماهی روس تاس »

  .رسدسالگی بالغ و به سن تخم ریزی می 16تا  12خاویاری دارد و در فاصله زمانی 
گذاری های آبریز دریای خزر تخمخانهآید و در رودریزی به سواحل ایران میماهی خاویاری مهاجری است که برای تخم« شیپ»

ساله برخوردار است و از نظر ارزش در رتبه چهارم این ماهیان  30کند. این ماهی سبک وزن به طول بیش از یک متر از عمر می
  .سالگی بالغ می شود 1٤تا  10قرار دارد، در فاصله زمانی 

ماهی خاویار دریای خزر است که به لحاظ کیفی در رتبه آخر قرار دارد؛ ترین کوچک« دراکول()سیاه، ماهی اوزون برون یا بینی»

متر از نظر تکثیر مصنوعی با مشکالتی مواجه و  1.5زیرا تخم خاویار آن ریز و ارزان است، این ماهی سبک وزن به طول یک تا 
سالگی بالغ و به سن تخم ریزی می  12تا  ۸تعداد آن در شرایط طبیعی رو به کاهش است و ماهی اوزون برون در فاصله زمانی 

  .رسد
سال است که زمان زیادی می برد تا ماهی  20سن بلوغ ماهیان خاویاری برای ماهی اوزون برون تا فیل ماهیان بین هشت تا 
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  .خاویاری به سن بلوغ برسد
  .طرفداران خاویار سیاه در ایران و جنوب روسیه و خاویار سرخ در سیبری و خاور دور هستند

  لینک خبر
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 شکر
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 شیر و فرآورده ها
 خبرگزاری فارس  – 31/6/1397تاریخ : 

 هزار تن شیرخام به جای واردات شیرخشک را ارائه کردیم  19درخواست تحویل گرفتن روزانه 
هزار تن شیرخام به کارخانجات صنایع لبنی تحویل دهند  19ایم روزانه گفت: از دامداران خواسته دبیر انجمن صنایع لبنی

  .اند تا فکر کنندای نباشیم، ولی آقایان دو هفته است که رفتهتا ما پیگیر واردات شیرخشک با ارز یارانه
ینکه با توجه به تولید شیر به اندازه نیاز داخلی چرا وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در پاسخ به ارضا باکری در گفت

ای هستند، اظهار داشت: واقعیت این است که اگر تحویل شیرخام به کارخانجات صنایع لبنی به دنبال واردات شیرخشک با ارز یارانه
شدند، تقاضایی برای واردات شد و کارخانجات با کمبود شیرخام مواجه نمیانجام می 96و  95های صنایع لبنیات مطابق با سال

هزار تن شیرخشک  33نزدیک به  96هزار تن شیرخشک و در سال  2٤، 95شیرخشک معنا و مفهوم نداشت چرا که در سال 
 .عالوه بر تأمین نیاز داخل صادر کردیم

 درصد شیر ورود به کارخانجات لبنی 2۵کسری میانگین 
تن شیرخشک صادر شد اما به یک مرتبه با تغییر نرخ ارز و به هم ریختن  6750، هم در سه ماهه بهار 97وی افزود: در سال 

بازار از یک سو و تغییر نرخ شیرخام از سوی دیگر از میزان شیر ورودی به کارخانجات کاسته شد که این موضوع در مرداد و 
درصد رسید. البته ورودی برخی کارخانجات  25خام به کارخانجات به طور متوسط به شهریورماه اوج گرفت و کسری ورودی شیر

 .درصد کاهش یافت 70درصد و پاک سنندج  35درصد، کاله  50مانند پگاه 
 کاهش ورودی شیر به صنایع لبنی را از تیرماه هشدار دادیم

 
 هایی نوشته و باهای جهاد کشاورزی، صمت و سازمان حمایت نامهوزارتخانهدبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه از تیرماه به 

طرح موضوع مدام هشدار دادیم که فکری به حال این قضیه بکنند، افزود: کار به آنجا رسید که میزان ذخیره کارخانجات لبنی مانند 
لی که وزیر جهادکشاورزی از دامداران کرد شیر دامداران شیر، پنیر و ماست کم کم به بازار انتقال پیدا کرد و در نتیجه با حمایت ما

رفت و انجمن صنایع لبنی با اطالعاتی که از  های شیرخشکبه کارخانه  تن 2500به جای آنکه روانه صنایع لبنی بشود روزانه 
 .ای بکندانهای نداشت جز آنکه از دولت تقاضای واردات شیرخشک با ارز یارکرد، هیچ چارهکارخانجات دریافت می

باکری به صراحت گفت: برای ممنوعیت صادرات شیرخشک هم به حجتی نامه نوشتیم که کارخانجات لبنی برای تولید مایحتاج مردم 
با کمبود شیرخام مواجهند و جلوی صادرات شیرخشک را بگیرید که ایشان موضع گرفت و ترتیب اثر نداد و ما ناچار شدیم از آقای 

جمهور و شریعتمداری وزیر صمت موضوع را پیگیری کنیم که در نهایت منتج به ممنوعیت صادرات ول رئیسجهانگیری معاون ا
 .شیرخشک از اول شهریور ماه شد و تصور این بود که اگر شیرخشک صادر نشود مشکل حل خواهد شد

 مابه التفاوت نرخ ارز تمایل به انتقال کاال به خارج از کشور را دوچندان کرد
التفاوت نرخ ارز است که انگیزه برای ارسال شیرخشک به موضوع را هم اضافه کرد: ما گفته بودیم ریشه این مسئله در مابه وی این

برابری نرخ ارز در کشور وجود دارد تمایل به تخلیه کاال به خارج  2.5التفاوت خارج از کشور ایجاد کرده است و تا زمانی که مابه

 .های پولی و ارزی دولت استها به دلیل سیاستاین از کشور وجود دارد که همه
 ای گرفتند و به نرخ آزاد نهاده را به دامدار فروختندچه کسانی ارز یارانه

شود صنایع لبنی همواره دامداران را استثمار کرده و شیر را دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به خبرنگار فارس که پرسید گفته می
هایشان خرند، گفت: طبق روال کارخانجات لبنی پرداختو آن هم با تأخیر در پرداخت به صورت سه ماهه میزیر نرخ قیمت مصوب 

اند بهره روزه بوده است و آنهایی که سه ماهه پول را به دامدار پرداخت کرده ٤5روز یک بار، ماهی یک بار و به طور میانگین  15
 .کردندداخت میتأخیر را هم محاسبه کرده و پول را با سود پر

تر از بازار از دامداران توسط صنایع لبنی نیز اینگونه توضیح داد: طبق اسنادی که به وی در مورد خرید شیرخام با نرخ پایین
تومان را در تیرماه برای خرید شیرخام ابالغ کردند که وزیر جهادکشاورزی آن را  1570سازمان حمایت ارائه شده بود نرخ کیلویی 

مایحتاج  هاست حال سوال ما این است که اگر برای واردات نهادهشده باالتر از اینگوید قیمت تمامچرا که وزارت جهاد مینپذیرفت 
اند مقصر ما نیستیم که از آن تاریخ صنایع اند ولی آن را به قیمت آزاد و در بازار سیاه به دامدار دادهای گرفتهتولید شیر ارز یارانه

 فروشند؟را به دامدار می اند و به نرخ آزاد نهادهباید پرسید چه کسانی ارز رسمی را گرفته .سواره شد ارت جهادلبنی پیاده و وز
 هزار تن شیرخام از دامداران به جای واردات شیرخشک 19پیشنهاد دریافت 

تومان قیمت را پیشنهاد دادند.در  1950تومان مطرح شد که دامداران زیر بار نرفتند و تا  1750باکری خاطرنشان کرد: نهایتاً نرخ 
میلیون  11.5د کنینهایت اینکه طبق دو هفته اخیر جلساتی با تولیدکنندگان شیرخام داشتیم و به آنها پیشنهاد دادیم که مگر شما ادعا نمی

قبول دارید به کارخانجات  شود با نرخی کههزار تن می 19میلیون تن آن را که روزانه  7کنید بیایید تن شیرخام در سال تولید می
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هنوز  اند وکنیم؛ آقایان دو هفته است که رفتهلبنی تحویل بدهید تا کمبود اتفاق نیفتد و ما هم از واردات شیرخشک صرف نظر می
 .اندپاسخی برای انعقاد قرارداد به ما نداده

ز تمام کاالهای صادراتی نگیرد و اجازه بدهند کاال به التفاوت نرخ ارز را ادبیر انجمن صنایع لبنی به صراحت گفت: اگر دولت مابه
همین شکل از کشور خارج بشود تمام زحماتی که دولت برای تأمین کاالهای مورد نیاز مردم با اختصاص ارز رسمی کشیده از بین 

و باید هر چه زودتر شویم شود و با قحطی مواجه میرود و در عرض مدت کوتاهی تمام کاالها از کشور به خارج تخلیه میمی
 .التفاوت نرخ ارز از کاالهای صادراتی اعمال شودسیاست دریافت مابه

به گزارش خبرنگار فارس، طی یک ماه اخیر صادرات شیرخشک به خارج از کشور با دستور شریعتمداری وزیر صنعت ممنوع شد 
کنند با افزایش نرخ ارز دامداران ترجیح بنی ادعا میکه صدای دامداران و کارخانجات شیرخشک را درآورد، اما از طرفی صنایع ل

هزار تومانی ارز در بازار  1۴می دهند تا به جای تحویل شیر خام به کارخانجات آن را تبدیل به شیر خشک کرده و با توجه به قیمت 
 .آزاد صادر کنند

میلیارد تومان مشوق صادراتی پرداخت کرده  200دولت طی دو سال اخیر برای رونق گرفتن بازار صادراتی شیر خشک و لبنیات 
هزار تن شیرخشک مازار صادر شد. این نگرانی وجود دارد که حتی با ممنوعیت صادرات قاچاق شیرخشک به  ۵۵که در نهایت 

 خارج رونق بگیرد
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها 
 

 ایران اکونا   – 31/6/1397تاریخ : 
 ضعف مدیریت در کنترل بازار شیرخام/خریدتوافقی ادامه دارد

گفت:متاسفانه به رغم اعالم وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی 
 .توقف خرید تضمینی شیر خام از سوی تعاون روستایی،این محصول همچنان در حال خریداری است

به گزارش ایران اکونا به نقل از صدا و سیما، علی احسان ظفری با اشاره به اینکه وضعیت شیرخام در کشور به یک پدیده ناشناخته 
 .تا شش ماهه سال جاری موجب تعجب استساله شیر خام در پنج  ۴0درصدی قیمت  90رشد  :تبدیل شده است، افزود

سال قبل تا شب  ۴0وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در کشور افتاده نباید منجر به چنین افزایش قیمتی می شد، گفت: قیمت شیر خام از 
 .تومان رسیده است 100ان و از شب عید تا امروز به کیلویی دو هزار و توم 200عید به کیلویی یک هزار و 

ظفری دالیل افزایش قیمت شیر خام را مدیریت ضعیف و غیر کارشناسانه وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: متاسفانه در 
 .نی شیر خام کردمقطعی که تقاضای شیر خام در جامعه وجود داشت وزارت جهاد کشاورزی اقدام به خرید تضمی

مقوله خرید تضمینی بیشتر برای مواقعی که محصولی مازاد بر  :رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی ایران گفت

 !نیاز مصرف در کشور وجود داشته باشد نه در زمان کمیابی و وجود تقاضا

نی بر توقف خرید تضمینی شیر خام از سوی تعاون روستایی این محصول وی افزود: متاسفانه به رغم اعالم وزارت جهاد کشاورزی مب
 .همچنان در حال خریداری است

، کنسانتره پروتئین آب (MPC) ظفری اضافه کرد: در حال حاضر مشتقات شیر خام به صورت قاچاق در قالب کنسانتره پروتئین شیر

 .کستان بدون هیچ گونه پرداخت حق گمرکی از کشور خارج می شوداز مرزهای پا (WPI) و ایزوله پروتئین آب پنیر (WPC) پنیر

 درصد افزایش یافته است 11تولید شیر خام 

مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز در این رابطه گفت: تولید شیر خام به این گونه نیست که به سرعت کاهش یا افزایش پیدا کند بلکه از 
 .یک روند باثباتی برخوردار است

زیز الهی با اشاره به اینکه امسال تولید شیر خام در واحدهای دامپروری کشور تغییر چندانی پیدا نکرده است، افزود: در علیرضا ع
 .درصد شیر خام مملکت از سوی واحدهای صنعتی دامپروری گاو شیری تامین می شود ۵2حال حاضر 

 10.۸تولید کننده شیر خام نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته وی ادامه داد: حجم تولید این واحدها به دلیل افزایش جمعیت جدید 
 .درصد رشد یافته است

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
 

 خبرگزاری فارس – 31/6/1397تاریخ : 

 منوعیت صادرات کیوی به گمرک ابالغ شد م
ممنوعیت موقت صادرات کیوی با هدف جلوگیری از عرضه محصول غیر استاندارد کیفی به ویژه حد مطلوب قند کیوی 

  .در بازارهای هدف، به کلیه گمرکات سراسر کشور ابالغ شد

رر مازندران مقبر اساس تصمیمات جلسه میز ملی صادرات مرکبات و کیوی در استان   به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا،
مهرماه سال جاری از تمامی گمرکات خروجی  15شهریور ماه سال جاری لغایت  31شد؛ صادرات ارقام مختلف کیوی از تاریخ 

 .کشور ممنوع باشد

 :در این ابالغ آمده است

بازارهای هدف، ( در 2.6حداقل بریکس )با هدف جلوگیری از عرضه محصول غیر استاندارد کیفی به ویژه حد مطلوب قند کیوی 

مهرماه سال جاری از تمامی گمرکات خروجی کشور  15شهریور ماه سال جاری لغایت  31صادرات ارقام مختلف کیوی از تاریخ 
 .ممنوع شده است

مکرر آیین نامه  11( قانون مقررات صادرات و واردات و با رعایت مفاد ماده ٤لذا خواهشمند است به استناد تبصره ذیل ماده )
 ..ی مقررات صادرات و واردات مراتب فوق به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابالغ شوداجرای

مهرماه از گمرکات اجرایی کشور به دالیل ذکر  15تیرماه تا  15در ضمن از سال آینده به بعد همه ساله صادرات کیوی از تاریخ 
 .شده فوق ممنوع خواهد بود

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 

 ایران اکونا  – 31/6/1397تاریخ : 

 چالش بازار ارز بهانه دست واردکنندگان داد
درحالی که متولی حوزه تولید به شدت تاکید دارد که کشور نیازی به واردات شیرخشک ندارد و هرگونه واردات خسارت 

 .چشمگیری به تولید داخل وارد می کند، عده ای همچنان بر طبل واردات می کوبند

است بحث کمبود شیرخام و شیرخشک در کشور مطرح شده و هر روز این مساله جدی تر می شود تا جایی که اخیرا دبیر انجمن مدتی 
لبنی کشور در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار واردات شیرخشک به کشور شده این در حالی است که وزارت جهاد 

خشک که چندی قبل از سوی وزارت صنعت اعمال شد، معترض است و لغو این ممنوعیت کشاورزی همچنان به ممنوعیت صادرات شیر
  .را دنبال می کند

گفته می شود محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو ممنوعیت واردات شیرخشک به کشور، کاهش تعرفه 
ساله ای که با مخالفت شدید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تومانی برای این منظور شده است م ۴200واردات آن و اختصاص ارز 

  .متولی تولید و تشکل های تولیدی مواجه شده است

 واردات با ارز آزاد برای واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد

یران برده که آقای شریعتمداری طرحی را به هیات وز :افزود در همین زمینه سید احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور

تومانی به  ۴200درصد کاهش یابد و ارز  ۶درصد به  ۴0براساس آن واردات شیرخشک آزاد شود، تعرفه واردات این محصول از 
   .واردات آن اختصاص یابد. این پیشنهاد در هیات وزیران در دست بررسی است

   .قتصادی نداردبه گفته مقدسی، واردات شیرخشک با ارز آزاد برای واردکنندگان صرفه ا

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور با بیان اینکه تولیدکنندگان از وزیر جهاد کشاورزی خواسته اند مانع اجرای این طرح 
شود، اضافه کرد: گفته می شود وزیر جهاد کشاورزی نیز با پیشنهاد وزارت صنعت مخالف است و تالش می کند تا مانع تصویب آن 

   .شود

ز سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید معتقد است نه تنها هیچ کمبودی در زمینه شیرخام و شیرخشک وجود ا
ندارد بلکه با مازاد محصول مواجه هستیم و صادرات شیرخشک باید از سرگرفته شود. مسئوالن این وزارت خانه معتقدند واردات 

دی تولید داخل می شود و تولیدکنندگان را با چالش های جدی مواجه می کند. در همین زمینه شیرخشک با ارز دولتی منجر به نابو
مختار علی عباسی، مدیرکل مرکزاصالح نژاددام وبهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به پیشنهاد وزیر صنعت 

های مسئول در این زمینه از جمله وزارت صنعت، معدن و برای آزاد کردن واردات شیرخشک به کشور، اظهارداشت: ما با دستگاه 
 .تجارت و سازمان حمایت مکاتبات الزم را در این زمینه انجام داده ایم و در حال پیگیری آن هستیم

  وزارت جهاد: نیازی به واردات شیرخشک نداریم

را درباره کمبود و نیاز به واردات شیرخشک وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در جواب نامه ای که دولت نظر این وزارت خانه 
 .استعالم کرده بود، اعالم کرده که چنین مساله ای صحت ندارد

مدیرکل مرکزاصالح نژاددام وبهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: عالوه بر این ما همچنان پیگیر لغو ممنوعیت 
 .کنیم صادرات شیرخشک هستیم و این مساله را دنبال می
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ما کمبودی در این زمینه نداریم، تا دوماه قبل به دلیل  :عباسی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود شیرخام در کشور، افزود

 .وجود مازاد شیرخام، سازمان مرکزی تعاون روستایی این محصول را به صورت توافقی از دامداران خریداری می کرد

تومانی شیرخام خودداری می  1۴۴0و قیمت  1393چندماه قبل کارخانجات لبنی از اجرای مصوبه سال وی با بیان اینکه تا همین 
کردند، اظهارداشت:هیچ اتفاق خاصی نیفتاده که تولید شیرخام کاهش یابد اما مساله این است که قیمت این کاال همیشه کمتر از نرخ تمام 

 .زدیک شده استشده تولید آن بوده و مدتی است به میزان واقعی ن

تومان را برای شیرخام در سال جاری  1۵70این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار قیمت 
تعیین کرده است، گفت: به تبع این امر، به کارخانجات نیز اجازه داده شد قیمت فرآورده هایشان را افزایش دهند اما نکته اینجاست که 

 .تومان هم به اندازه نرخ تمام شده تولید شیرخام نیست 1۵70قیمت  همین

 10تا  ۵۵0میلیون و  10هزارتن و در سال جاری نزدیک به  200میلیون و  10عباسی میزان تولید شیرخام را در سال گذشته حدود 
 .هزارتن اعالم کرد ۶۵0میلیون و 

 و به تولید آسیب می زند واردات شیرخشک برخالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است

واردات شیرخشک کامال برخالف سیاست های اقتصاد  :وی با تاکید بر اینکه بنابراین هیچگونه کمبودی در این زمینه نداریم،گفت

 .مقاومتی است، به تولید شیر کشور آسیب جدی وارد می کند و بسیاری از واحدهای خرده پا و دامپروری های ما را از بین می برد

ن مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: واردات شیرخشک با ارز دولتی، بازار این محصول را به هم می زند و تولیدگان ای
 .را از پا در می آورد

عباسی با بیان اینکه بازار هم اکنون در شرایط تعادل خود به سر می برد، افزود: وزارت جهاد کشاورزی به شدت با واردات این 
 .ول مخالف استمحص

مدیرکل مرکزاصالح نژاددام وبهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: براساس 
 .درصد رشد داشته است ۶تا  ۵بررسی های انجام شده تولید شیرخام در سالجاری نسبت به سال گذشته 

 .درصد در این زمینه افزایش تولید داشته ایم 11توسط همکاران ما نشان می دهد که واحد گاوداری  70عباسی افزود: همچنین بررسی 

تن بوده است، گفت:  3۵۸0تن و شیرخشک غیرصنعتی  7390صادرات شیرخشک صنعتی  97وی با اشاره به اینکه تا پایان تیرماه 
 .اگر کمبودی در زمینه شیرخام داشتیم نمی توانستیم شیرخشک تولید و صادر کنیم

  هزارتن شیرخشک مازاد داریم 2۵

عباسی درباره اینکه گفته می شود همین تبدیل شیرخام به شیرخشک و صادرات آن باعث شده کمبود شیر حاصل شود،افزود: حتی اگر 
 .اینگونه بوده باشد به دلیل آن است که کارخانجات شیر را به قیمت مصوب و واقعی از دامداران خریداری نمی کنند

مرکزاصالح نژاددام وبهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان تولید شیرخشک در کشور نیز با بیان اینکه  مدیرکل
 ۶۵و میزان تولید تقریبا  هزارتن  ۸۵حدود یک میلیون تن شیر مازاد داریم، اضافه کرد: ظرفیت تولید شیرخشک در کشور حدود 

 2۵هزارتن عنوان کرد و افزود: بنابراین ما می توانیم حدود  ۴۵تا  ۴0به شیرخشک را بین  عباسی میزان نیاز کشور.هزار تن است

 .هزارتن شیرخشک از کشور صادر کنیم و مشکلی در این زمینه نداریم

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 

 ایرنا  – 25/6/1397تاریخ : 

 کشور دنیا 20یاقوت زرد ایران در سبد خانوار 

، از جمله اقالم صادراتی کشورمان به شکل فرآوری «یاقوت زرد»انگور شهرستان ملکان، مشهور به  -ایرنا  -تبریز

 .کشور اروپایی و حوزه خلیج فارس راه یابد 20شده است که به دلیل مرغوبیت، توانسته به سبد غذایی 

 

  .زهای ملی را در نوردیده استمیلیون دالر در سال، مر ۸0به گزارش ایرنا، شهرت انگور و کشمش صادراتی ملکان با 
امروزه انگور ملکان در مناطق مختلف کشورمان و کشمش آن در اقصی نقاط جهان خریدار دارد و به یکی از اقالم مهم صادراتی 

  .تبدیل شده است
ر تن انگور و هزا 350درصد از  53رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 

کشمش استان در ملکان تولید می شود و عالوه بر این محصول انگور شهرهای شناخته شده مثل همدان و مالیر نیز از آذربایجان 
  .شرقی صادر می شود

در شهرستان ملکان تاسیس شود و تولیدات انگور کشور « صندوق ملی انگور»اکبر فتحی' اضافه کرد: بر این اساس مصوب شده '

 .یر پوشش این صندوق و زیر نظر جهادکشاورزی به فروش برسدز
هزار تن انگور در این شهرستان  260فرماندار شهرستان ملکان نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: به طور متوسط ساالنه 

  .درصد آن به شکل کشمش صادر می شود 90تولید و 
میلیون دالر ارزش صادرات این محصول در سال است، بیان کرد: کشمش ملکان به  ۸0محمدباقر خانی' با اشاره به اینکه افزون بر '

کشور دنیا از جمله آلمان، روسیه، اوکراین، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود و برند صادراتی و کشاورزی  20
  .منطقه است

انگور و  :رزی نیز در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفتکارآفرین و صادر کننده نمونه کشور در بخش صادرات محصوالت کشاو

  .کشمش ملکان از مرغوب ترین و گران ترین انواع این محصول کشاورزی در دنیا است
 .مجتبی حدادی بناب' افزود: انگور ملکان در بازارهای جهانی جای ویژه ای برای خود باز کرده است'

  .تابی از مهم ترین گونه کشمش های صادراتی ملکان به کشورهای خارجی استوی ادامه داد: کشمش انگوری، تیزآبی و آف
  .میلیون دالر از این محصول صادر می شود 250حدادی ادامه داد: به طور متوسط ساالنه حداکثر تا 

شهرستان وجود دارد هزار هکتار تاکستان در این  11مدیر جهاد کشاورزی ملکان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
  .نوع انگور در آن به عمل می آید 117که 

حسن علیوند' افزود: انگور فخری، حسینی، صاحبی، کشمشی، قزل اوزم، قره اوزم، قورا شیرین، جغجغا و شاهنی از جمله مهمترین '

  .گونه های انگور شهرستان ملکان است
  .صورت کشمش صادر می شود هزار تن از محصوالت انگور ملکان به ۸0وی بیان کرد: 

نوع کشمش کالیفرنی و تیزآب بی دانه از عمده ترین گونه های کشمش صادراتی از شهرستان ملکان به کشورهای  2علیوند ادامه داد: 
  .هدف است

ام دانه وی همچنین با اشاره به آغاز برداشت انگور فخری ملکان از تاکستان های این شهرستان گفت: انگور فخری یکی از ارق
  .درشت بی دانه است که ارزش غذایی فراوان دارد و معموال در فصل زمستان بصورت آجیلی مصرف می شود

  .هزار تن انگور فخری برداشت شود 10علیوند بیان کرد: پیش بینی می شود امسال 
تجربه کرد برداشت مناسب از تاکستان  درجه ای که ملکان آن را ٤5تاک دار نمونه ملکان نیز به ایرنا گفت: امسال به رغم گرمای 

  .های این شهرستان داشتیم
تن امکان  55تن به روش سنتی برداشت می شود اما امسال از هر هکتار  ٤0منصور صادقیان اظهار کرد: از هر هکتار باغ انگور 

  .برداشت وجود دارد
ورد استفاده در باغ های انگور این شهرستان در هر وی در خصوص مشکالت تاکداران ملکان نیز گفت: کود حیوانی و ارگانیک م

  .میلیون لایر هزینه دارد و امسال به لحاظ قیمت افزایش زیادی داشته است 15کیلوگرم است که حدود  300هکتار 
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  .صادقیان ادامه داد: کمیاب بودن کود ارگانیک در بازار از دیگر مشکالت امسال تاکداران بوده است
  .هزار لایر به فروش می رسد 35هزار لایر و انگور کیلویی  1۸0ر کیلو کشمش به صورت عمده و فله ای وی گفت: امسال ه
 .کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع شده است 155هزار نفر جمعیت در فاصله 110شهرستان ملکان با 

  لینک خبر
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 صادرات و واردت 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 22/6/1397تاریخ : 

 هزارتنی واردات برنج در سال جاری/ قیمت برنج خارجی تا پایان سال نوسانی نخواهد داشت 1٤0کاهش 
مقایسه با مدت مشابه هزارتن برنج وارد کشور شد که این میزان، در  900یک مقام مسئول گفت: از ابتدای سال تاکنون، 

 .هزارتن کاهش داشته است 1٤0سال قبل، 
باشگاه گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی مسیح کشاورز دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار

هزارتنی واردات برنج از ابتدای سال تا کنون در بازار خبر داد و گفت: بنابر آمار رسمی گمرک  1٤0، از کاهش خبرنگاران جوان
 200هزارتن برنج، رقمی معادل  120تا  100هزارتن برنج وارد کشور شد که با احتساب مصرف ماهانه  900از ابتدای سال 

 .، برنج در انبارها باقی مانده استهزارتن تاپایان دوره ممنوعیت
وی از آرامش حاکم بر بازار برنج خارجی خبر داد و افزود: با توجه به آنکه برنج به اندازه کافی در انبارها موجود است، نگرانی از 

 .حیث نوسان قیمت برنج خارجی در بازار نیست
ارها بیان کرد: موضوع برنج با دیگر کاالها متفاوت است و به کشاورز، با انتقاد از حواشی پیرامون احتکار برنج خارجی در انب

سبب دوره ممنوعیت چند ماهه تا پایان فصل برداشت، چاره ای جز دپو کردن محصول در انبارها نیست. این درحالی است که 
را انجام می دهند چرا دستگاه های نظارتی این دیدگاه را ندارند و موازی با وزارت صمت و بدون تخصص کار نظارت و بازرسی 

که به جای بررسی مدارک و استعالم از وزارت صنعت، اقدام به پلمپ انبارها می کنند که این امر تاثیرات منفی در بازار به همراه 
 .دارد

 افزایش نرخ برنج ناشی از سودجویی دالالن است/احتکار برنج ایرانی صحت ندارد بیشتر بخوانید:
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: مطرح کردن موضوع احتکار برنج و پلمپ انبارها، نگرانی هایی مبنی بر کمبود برنج در 

نوارها ایجاد می کند که نتیجه این امر، چیزی جز احتکار برنج در خانه ها و به صفر رساندن ذخایر استراتژیک موجود در کشور خا
 .نیست

وی درباره آخرین وضعیت بازار برنج در ایام محرم گفت: اگر موضوع پلمپ انبارها از سوی دستگاه های نظارتی بدون بررسی 
 .صمت ادامه دار شود،بی شک بحث عرضه در ایام محرم با مشکالتی روبرو خواهد شدمدارک و استعالم از وزارت 

تومانی به  ٤200کشاورز در پایان درباره آخرین وضعیت قیمت برنج خارجی در بازار تصریح کرد: با توجه به اختصاص ارز 
سازمان حمایت، هر کیلو برنج خارجی با واردات، نگران افزایش قیمت تا پایان سال در بازار نیستیم چرا که براساس مصوبه 

 .هزار تومان به مصرف کننده توزیع شود ۸احتساب هزینه های حمل و نقل و سود مغازه دار ، نباید بیش از 

  لینک خبر
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 صنایع غذایی

 
 ایرنا  – 27/6/1397تاریخ : 

 تشکل های صنایع غذایی: بحران مواد اولیه ادامه دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت « محمد شریعتمداری»غذایی و آشامیدنی در نامه ای به تشکل های صنایع  -ایرنا -تهران

ماه گذشته واحدهای تولیدکننده محصوالت نهایی دست به گریبان بحران تامین مواد اولیه بوده و با  6اعالم کردند، در 
 .افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی مواجه بوده اند

ر اقتصادی ایرنا، این نامه را انجمن های صنایع لبنی، روغن نباتی، آب های معدنی و آشامیدنی، به گزارش روز سه شنبه خبرنگا
 .مالت و ماء الشعیر و انجمن صنفی نوشابه های گازدار مهرو امضا کرده اند

تولید بطری، بیش از  ماده اولیه (PET)این تشکل های صنفی در این نامه اعالم کرده اند، در پی بروز بحران افزایش قیمت شدید پِت

 .ماه بیشترین وقت خود را صرف رفع این بحران از طریق مراجعه به متولیان امر در دستگاه های مختلف کردند 6
با برخورداری از خواصی مانند شفافیت، سبک بودن، استحکام باال، خواص خزشی مطلوب، جذب پایین  (PET)اتیلن ترفتاالت  پلی

های یی باال، ظاهر زیبا، دسترسی آسانتر و قیمت پایین، به ماده انتخابی مناسب برای ساخت بطریعطر و طعم، مقاومت شیمیا
 .استبندی تبدیل کردهبسته

در ادامه این نامه آمده است: پیگیری ها در نهایت به صدور ابالغیه دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی بالفاصله پس از 
صنعت و وزیر نفت با تشکل ها منجر شد که براساس ماده هشت این ابالغیه، همه دستگاه های  برگزاری نشست حضوری وزیر

مسئول و مرتبط با موضوع تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی موظف به تخصیص سهمیه به واحدهای مصرف کننده نهایی صنایع 
 .یصی صنایع پایین دستی شده اندتبدیلی برای رفع نیاز محصول نهایی و کسر این تخصیص سهمیه از سهمیه تخص

همه تشکل های مشمول این موضوع بالفاصله پس از انتشار این ابالغیه نسبت به ارائه فهرست نیاز به مواد اولیه واحدهای تولیدی »

ا ا رعضو خود اقدام کردند و مدیرکل دفتر صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی وزارت صنعت نیز در نامه هایی رسمی این فهرست ه
 «.برای مسئوالن مرتبط و تصمیم ساز در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال کرد

هفته از ارسال فهرست ها به شرکت ملی صنایع  2این در حالی است که با وجود گذشت حدود یک ماه از صدور ابالغیه و حدود »

محدوده مکاتبات سازمانی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هیچ اقدام موثری در اجرای ماده هشت انجام نشده و این موضوع در 
پتروشیمی و شرکت بورس کاالی ایران متوقف شده است؛ به نظر می رسد عزمی برای اجرایی کردن ماده مذکور و در نهایت رفع 

 «.بحران موجود تامین مواد اولیه شرکت های تولیدی وجود ندارد
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و  2ت که اقدام های این در حالی اس»این تشکل های صنفی اعالم کردند، 

تعزیرات حکومتی با وجود چندین بار مکاتبه در شناسایی عوامل اصلی بحران موثر واقع نشده و بحران مواد اولیه همچنان تداوم 
 «.رفته و زیان آن برای تولیدکننده نهایی استیافته و روز به روز بر قیمت پلی اتیلن افزوده شده و سود آن به جیب دالالن می رود 

تشکل های صنایع غذایی و آشامیدنی در پایان یادآور شدند: عالوه بر آنچه موجب مضاعف شدن فشار روحی و روانی در صاحبان 
طی رایصنعت شده، اخطارهای پی در پی تعزیرات و تشکیل پرونده های تعزیراتی است که به ناحق تشکیل می شود. در چنین ش

شرکت های فروشنده پریفورم از ارائه فاکتور رسمی خودداری یا از درج وزن واقعی پریفورم در فاکتورهای صادره خودداری کرده 
و در بسیاری موارد مبالغ فاکتورهای خود را در چند نوبت و با استفاده از چند شماره حساب از تولیدکننده نهایی دریافت می کنند و 

 .قدام ها تعطیلی کارخانجات کوچک و بزرگ و حذف اشتغال استنتیجه همه این ا
به گزارش ایرنا، در ماه های اخیر کمبود و گرانی بطری، صنایع مرتبط با این بخش را با مشکالت زیادی مواجه کرده است؛ مشکل 

مصرف کنندگان واقعی، مشغول  اصلی به دالالن و سوداگرانی باز می گردد که با سوءاستفاده از شرایط موجود و با تضییع حقوق
  .خرید ارزان مواد اولیه در داخل و احتکار یا فروش گران به کشورهای همسایه هستند

  .نیز دیده می شود« پلی فرم»همچنین در بررسی علت کمبود و گرانی مواد اولیه بطری، رد پای تولیدکنندگان 
گرفته و با انجام عملیات تکمیلی روی آنها باید مواد را آماده عرضه به کارخانه مواد اولیه پِت را از بورس کاال « پلی فرم»تولیدکننده 

به جای کارخانه های داخلی، به « پلی فرم سازان»های تولید آب معدنی، روغن نباتی و .. کند، اما این مساله رخ نداده و تولیدات 
  .شده استخارج از مرزها صادر یا به قیمت گران به مصرف کنندگان تحویل داده 

مواد اولیه پت به خارج ممنوع شد. در تصمیم جدید دولت برای مقابله با « پلی فرم»برای مواجهه با این معضل چندی پیش، صادرات 
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  .دالالن، از هفته جاری با دستور وزارت صنعت، سقف معامالت پتروشیمی در بورس کاال آزاد شد
تومانی، معادل پنج درصد در روز بود که سبب شده بود دالالن  4200مبنای ارز  تاکنون سقف معامالت پتروشیمی در بورس کاال بر

با خرید از بورس کاال و فروش محصوالت به نرخ ارز آزاد در بازار یا صادرات آن، سود سرشاری به دست آورند. این روند سبب 
  .اد اولیه ارزان شدرشد قیمت ها و محرومیت تولیدکنندگان بخش پایین دستی و مصرف کنندگان، از مو

انتظار می رود با آزاد شدن سقف معامالت، امکان دسترسی تولیدکنندگان به محصول در بورس افزایش و سود دالالن کاهش می یابد 
  .که به تدریج باعث حذف آنها می شود

  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83037514


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 

 صنایع غذایی 

 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 2٤/6/1397تاریخ : 

 درصدی خرید ساندویچ/روغن در بازار آزاد یافت نمی شود ٤0اُفت 
 .درصدی خرید ساندویچ خبر داد ٤0تا  30رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی، از اُفت 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگار اسدهللا احمدی رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی در گفت

چرا   فت کردهدرصد اُ  ۴0تا  30 درباره آخرین وضعیت اغذیه فروشی گفت: درحال حاضر میزان خرید ساندویچ  ،خبرنگاران جوان

 .که قیمت مواد اولیه آن باال رفته و به تبع آن قدرت خرید مردم کاهش یافته است

های صنفی دچار مشکل هستند و احتمال وی، در ادامه از کمبود مواد اولیه همچون گوشت و روغن خبر داد و تصریح کرد: واحد
 .ها دور از انتظار نیستتعطیلی آن

  هزار دانش آموز، تحت پوشش کسبه قرار گرفتند 100 :بیشتربخوانید

 .شودبه گفته احمدی، درحال حاضر قیمت روغن باال رفته است بطوری که در بازار آزاد هم یافت نمی

بطوریکه اجازه  رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی، اذعان کرد: درحال حاضر حجم بسیاری از این اقالم در گمرک مانده است
 .تر شودترخیص ندارند .باید هرچه سریعتر این امر توسط مسئوالن حل شود چرا که ممکن است این وضعیت، بحرانی

شود بطور قطع نوسانات از خارج وارد می  احمدی بیان کرد: از آنجایی که بسیاری از اقالم مورد نیاز ما همچون گوشت و روغن
 .ثیرگذار خواهد بودنرخ ارز بر اغذیه فروشان تا

تومانی ،گفت:متاسفانه وارد کنندگان مواد اولیه مذکور را با  ۴200  وی با اشاره به واردات مواد اولیه مورد نیاز این صنف با ارز

 .برابری بدست ما می رسانند ٤تا  3افزایش 

  لینک خبر
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 صنایع غذایی

  
 ایرنا  – 2٤/6/1397تاریخ : 

 درصد کاهش یافت ٤0صرف شیرینی و شکالت 
درصدی مصرف این  ٤0تا  30دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت از کاهش  -ایرنا -تهران

 .خرید مردم خبر دادمحصوالت در بازار داخلی به دلیل افزایش قیمت ها و پایین آمدن توان 

روز شنبه در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت ایران « ایجمشید مغازه»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپاست، در جمع خبرنگاران افزود: صنعت شیرینی و شکالت ساالنه ظرفیت تولید 

را دارد اما اکنون ساالنه یک میلیون و هزار تن  500میلیون و  2  .هزار تن تولید می کند 600
هزار تن از ظرفیت تولید شیرینی و شکالت در کشور خالی است، شاهد ورود شیرینی و  ۸00وی اظهار داشت: با اینکه نزدیک 

 .شکالت قاچاق به کشور هستیم
کیلوگرم است 2هر ایرانی حدود به گفته وی، براساس آمارها سرانه مصرف شیرینی و شکالت برای  . 

کشور دنیا از جمله  66میلیون دالر به  700هزار تن انواع شیرینی و شکالت به ارزش  2٤0مغازه ای تصریح کرد: سال گذشته 
درصد کاهش یافته است 2آمریکا صادر شد و بر اساس آمارها در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات  . 

 
درصدی قیمت مواد اولیه  30ایش افز **  

 ٤0تا  30دبیر انجمن صنفی شیرینی و شکالت ایران افزود: با توجه به تغییر نرخ ارز، بهای مواد اولیه مورد نیاز این صنعت بین 
 .درصد افزایش یافته است تا جایی که حتی برای تامین برخی مواد اولیه وارداتی دچار مشکل هستیم

تولید و شیوه برگشت ارز و بالتکلیفی در بخشنامه های روزمره را از دیگر مشکالت این صنعت برشمرد و وی تهیه مواد اولیه 
اظهار داشت: تولیدات این صنعت جزو کاالهای لوکس به شمار می رود بنابراین ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از بازار آزاد یا 

 .سامانه نیما تامین می شود
دالر است یعنی برای  300یع بیسکویت، شیرینی و شکالت تصریح کرد: در بورس جهانی اکنون قیمت شکر دبیر انجمن صنفی صنا

تومان تمام می شود درحالی که اکنون صنایع شیرینی شکر با کیفیت را بیش از نرخ فعلی در  3000تا  2۸00ما هر کیلوگرم شکر 
 .بازار خریداری می کنند

مصرف در این صنعت خبر داد و اظهار داشت: صنعت شیرینی و شکالت اکنون شیرخشک مغازه ای از کمبود شیرخشک برای 
مصرفی خود را از تولیدات داخل تامین می کند در حالی که ما ترجیح می دهیم به دلیل باال بودن کیفیت و بار میکروبی پایین تر، از 

 .شیرخشک خارجی استفاده کنیم
هزار تومان خریداری می شد که اکنون قیمت این محصول در بازار به  12یرخشک حدود وی اضافه کرد: پیش از این هرکیلوگرم ش

هزارتومان رسیده است 20 . 
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت اظهار داشت: افزایش بهای مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در حالی انجام 

رای این صنعت ممنوع شده استشده که ورود موقت شکر، گندم، شیرخشک و روغن ب .  
مغازه ای گفت: اکنون یکی از مشکالت ما در تامین مواد اولیه مورد نیاز همچون شکر، عرضه این محصوالت در بورس کاالست، 

زیرا پول اقالمی چون شکر بدون اینکه از نظر کیفی بررسی شود، پرداخت می شود و ممکن است از لحاظ کیفیت برای مصرف در 
عت مناسب نباشداین صن . 

 
 تعدد بخشنامه های ارزی، صادرکنندگان شیرینی و شکالت را با مشکل مواجه کرد **

بخشنامه ارزی به صادرکنندگان ابالغ شده است که ادامه این روند می  25تا  20مغازه ای گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون بین 
را به دنبال داشته باشد تواند سردرگمی صادرکنندگان صنعت شیرینی و شکالت . 
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وی افزود: صنعت شیرینی و شکالت با مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات مواجه است و به نظر می رسد سپرده گذاری ارزی، 
 .بدهی ارزی به بانک، تهاتر ارز با واردات و معرفی به واردکنندگان از طریق سامانه نیما راهکارهای رفع این مشکل باشد

درصد ماشین آالت مورد نیاز این صنعت از محل تولیدات داخلی  70نفی شیرینی و شکالت ایران تصریح کرد: اکنون دبیر انجمن ص
درصد از محل واردات تامین می شود 30و  . 

شرکت  1۸شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه امسال حضور دارند که از این تعداد سهم شرکت های خارجی  ٤20وی اضافه کرد: 
ور استکش 25از  . 

سالن و سه بخش شامل محصوالت، مواد اولیه و  10به گزارش ایرنا، هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت ایران در 

شهریور ماه برپاست 27ماشین آالت از امروز در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد و تا  . 

 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی
 

 ایرنا  – 22/6/1397تاریخ : 

 گلستان، بهشت تولید گیاهان دارویی

اقلیم دنیا و خاک مناسب، زمینه را برای رشد  13واقع در شمال کشور با جای دادن هفت اقلیم از استان مرزی گلستان  -ایرنا -گرگان 
 .گونه نشان دهنده این فرصت است 700همه نوع گیاه به ویژه گیاهان دارویی فراهم کرده و شناسایی یکهزار و 

گونه  ٤09از مجموع گیاهان شناسایی شده دراستان  به گزارش ایرنا طبق گزارش دستگاه های مرتبط با گیاهان دارویی در گلستان،
گونه دیگر به صورت مشترک  10۸گونه درحاشیه مزارع و  ٤7گونه در مراتـع،  9۸گونه درجنگل ها،  156آن دارویی است کـه 

  .کند در اراضی جنگلی، مرتعی و زراعی رشد می
سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان )به جز گونه های خودرو( به گفته مسووالن حوزه باغبانی جهاد کشاورزی گلستان هم اینک 

 .هکتار بوده که بیشتر آن مربوط به زیره است200هزار و 2افزون بر 
کارشناسان و دست اندرکاران حوزه گیاهان دارویی در گلستان معتقدند: این استان با داشتن شرایط اقلیمی و آب و هوای مناسب می 

  .رویی کشور تبدیل شود زیرا بسیاری از گونه های آن به صورت خود رو وجود داردتواند به قطب گیاهان دا
این کارشناسان در شرایط کنونی بر اولویت بندی طرح توسعه کشت گیاهان دارویی متناسب با شرایط آب و هوایی و خاک استان و 

ان در اراضی مناطق شمالی و تحول در اقتصاد بویژه برای مقابله با فرسایش خاک در اراضی جنوبی و ممانعت از گسترش بیای
  .ساکنان آنها تاکید دارند

در این راستا، نشست تخصصی فرصت ها و چالش های تولید و تجاری سازی زیره سبز و گل گاوزبان به همت بنیاد نخبگان استان 
ن دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در با حضور مسووالن، دست اندارکاران و شماری از فعاالن بخش خصوصی، کارشناسان و محققا

  .راستای بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت کشت در گرگان برگزار شد
 
 گلستان بهشت گیاهان دارویی کشور است **

این استان با داشتن تنوع آب و هوایی و  :عضو هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی و مواد غذایی در این نشست گفت

مناسب، بهشت گیاهان دارویی در کشور است، چون گونه های دارویی خود رو یا کشت شده در این خطه باالترین اسانس و خاک 
  .ماده موثره را دارند

جمال الدین جاللی افزود: سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی از ضرورت هایی است که باید بیش ازگذشته مورد توجه در زمینه 
  .د تا فرآوری گیاهان دارویی به منظور بازاریابی قرار گیردحمایت از تولی

درصد نسبت به تولیدات سایر  15وی به زیره سبز تولید شده در ایران از جمله گلستان اشاره کرد و گفت: قیمت این محصول تا 
  .این محصول به شمار می روندکشورها باالتر است و ترکیه، هند، سوریه، افغانستان، مصر و یونان از رقبای اصلی در صادرات 

این صادر کننده گیاهان دارویی همچنین ابراز نگرانی کرد که تولید زیره سبز در ایران از جمله گلستان به دلیل کاهش نزوالت جوی 
  .هزار تن کاهش یافته است 9و بروز خشکسالی، به 

  .رویی متناسب با اقلیم و خاک در استان ها تاکید کردجاللی بر سرمایه گذاری در توسعه کشت زیره و سایر گونه های گیاه دا
 
 ضرورت بازاریابی گیاهان دارویی **

رییس کارگروه گیاهان دارویی بنیاد نخبگان گلستان گفت: موضوع بازاریابی تولید گیاهان دارویی در این استان به منظور کوتاه 
 جدی گرفته شود کردن دست واسطه ها و فراهم سازی زمینه صادرات محصول باید 

خدایار همتی اظهارداشت: همچنین راه اندازی میدان فروش گیاهان دارویی در استان پیشنهاد می شود تا استفاده از این ظرفیت رونق 
  .یابد

گونه آن و از جمله زیره سبز و گل گاوزبان  22به گفته وی، گلستان زمینه مناسبی برای پرورش گیاهان دارویی دارد و تاکنون 
  .ناسایی و جهت توسعه کشت به بهره برداران منطقه معرفی می شودش

همتی اضافه کرد: زمین های مناطق شمالی استان برای توسعه کشت زیره سبز و مناطق جنوبی برای رونق کشت گل گاوزبان مستعد 
و تهدید به بیابانی شدن این اراضی هستند که این اقدام باعث می شود تا ضمن کمک موثر به اقتصاد ساکنان آنها، از فرسایش خاک 

  .در آتی ممانعت شود
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 گیاهان دارویی ظرفیت گلستان **

سرمایه گذاری در این حوزه، کمک به تحقق  :رییس بنیاد نخبگان گلستان بر توجه به توسعه کشت گیاهان دارویی تاکید کرد و گفت

  .اقتصاد مقاومتی بوده و باید از این ظرفیت استفاده بهینه شود
ابوالقاسم خزائیان افزود: نخبگان در حوزه تولید گیاهان دارویی می توانند دانش خود را در اختیار دستگاه های مرتبط و بهره برداران 

  .در استان قرار دهند تا از این ظرفیت برای توسعه کشت گیاهان دارویی و رونق اقتصادی ساکنان استان استفاده شود
 
 مستعد کشت زیره  زمین های شمال گلستان**

رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: زمین های شمال گلستان به ویژه در منطقه گنبدکاووس مستعد کشت زیره سبز به شمار 
  .می رود و در گذشته بیشترین سطح کشت گیاهان دارویی استان را این محصول به خود اختصاص می داد

هزار تن بود که به دلیل مشکالت و مسائل مختلف امسال به حدود  25ال های گذشته حدود مختار مهاجر افزود: تولید زیره سبز در س
  .هزار تن کاهش یافته است 2

گونه گیاه دارویی شناسایی شده و برای توسعه کشت در استان در اولویت بوده که زیره، زعفران و شیرین بیان  21وی اظهار داشت: 
  .از جمله هستند

همچنین توسعه کشت گیاهان دارویی در این استان در قالب برنامه ششم توسعه دیده شده است که طی پنج سال مهاجر اضافه کرد: 
  .هزار هکتار می رسد 10اجرا و سطح زیرکشت به 

  .گونه گیاه دارویی را با داشتن شرایط اقلیمی و خاک مرغوب دارد ٤00به گفته وی، این استان زمینه کاشت، داشت و فرآوری 
جر همچنین سرمایه گذاری بیش از گذشته در توسعه کشت گیاهان دارویی، استاندارد سازی، فرآوری و بازاریابی را ضروری مها

  .دانست
مجری طرح کشت گیاهان دارویی وزارت جهادکشاورزی نیز پیشنهاد کرد که با توجه به سیاست مد نظر مسووالن و دست اندرکاران 

  .گاوزبان در استان تشکیل شود گلستان؛ انجمن زیره سبزه و گل
حسین زینلی افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی در استان ها به ویژه گلستان متناسب با اقلیم و خاک آنها جزو اولویت ها به شمار می 

ی یررود که برنامه ریزی به صورت استانی برای توسعه و استفاده از این ظرفیت با فعال کردن شورای راهبردی در دست پیگ
  .است

به گزارش ایرنا درمجموع شرکت کنندگان در این نشست بر ارایه الگوی کشت زیره سبز، پیگیری مکانیزه شدن عملیات کاشت، 
داشت و برداشت محصول، استاندارد سازی روش های تولید زیره سبز و گل گاوزبان، انجام مطالعات تحقیقاتی و ترویج بهترین 

این گونه ها، توانمندسازی بهره برداران، راه اندازی بازارچه و عمل به اجرای اولویت کشت  روش کاشت و جلوگیری از آفات
  .گیاهان دارویی در استان گلستان تاکید کردند

   .هزار نفر جمعیت بر پایه کشاورزی استوار است ۸69اقتصاد اصلی ساکنان گلستان با یک میلیون و 

  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 2٤/6/1397تاریخ : 

 درصد طلب گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می شود 75
 6۸0هزار و  ۸3مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون،  -ایرنا -تهران

درصد می  75درصد از طلب گندمکاران پرداخت شده است که این رقم تا پایان هفته جاری به  67میلیارد لایر معادل 
 .رسد

 
 500میلیون و  9روز شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون « یزدان سیف»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

درصد از مطالبات کشاورزانی که گندم خود را  10لیارد لایر از کشاورزان خریداری و می 640هزار و 12٤هزار تن گندم به ارزش 

 .تا ابتدای تیرماه تحویل داده اند، پرداخت شده است
هزار میلیارد لایر اوراق خزانه و فروش آن در بازار سرمایه، میزان پرداختی دولت به  15وی ابراز امیدواری کرد که با انتشار 

 .افزایش یابدگندمکاران 
درصدی در کشور، امسال نزدیک یک میلیون تن افزایش  26سیف طرح خرید گندم را موفق دانست و گفت: با وجود کاهش بارندگی 

 .خرید گندم نسبت به سال گذشته داشتیم که پیش بینی می شود، رشد تولید و خرید در مناطق سردسیر تا اواسط مهرماه ادامه یابد
میلیون تن گندم در سال زراعی جاری تولید  11توجه به افزایش خرید در سال جاری، به نظر می رسد بالغ بر وی تصریح کرد: با 

 .شده باشد
 13لایر است در حالی که سال گذشته هر کیلوگرم گندم  270هزار و  13سیف گفت: امسال بهای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 

 .لایر خریداری شده بود 6۸0هزار و 
میلیون لایر بود که  222میلیون لایر رسیده در حالی که سال گذشته  227زود: میانگین دریافتی کشاورزان گندمکار امسال به وی اف

  .درصد افزایش درآمد کشاورزان را در پی داشته است 17
  .ستتن افزایش یافته ا 17به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، سرانه گندم تحویلی هر کشاورز 

مرکز گندم  112مورد است در حالی که سال گذشته یک هزار و  150وی ادامه داد: امسال تعداد مراکز خرید یک هزار و 
 .کشاورزان را خریداری می کرد

میلیون  3سیف اضافه کرد: امسال خرید گندم در مراکز خرید موقت کاهش یافته است به طوری که امسال میزان خرید این مراکز به 
 .درصد کاهش یافته است 20هزار تن بود که امسال  600میلیون و  ٤هزارتن رسید؛ سال گذشته این رقم  200و 

این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: با وجود کاهش میزان خرید، امسال شرایط وزنی و پروتئینی گندم تحویلی 
 .کشاورزان افزایش یافته است

به دلیل سیاست های فعلی کشور، صادرات آرد از محل تولید داخل ممنوع است اما صادرات آرد  معاون وزیر جهادکشاورزی گفت:
  .از محل ورود موقت گندم همچنان برقرار است

 
 کاالهای اساسی تامین است **

فی ز مصرسیف اظهارداشت: با توجه به شرایط تحریم ها ذخایر استراتژیک گندم، برنج، شکر و روغن خوراکی کشور بیش از نیا
  .تامین است و مشکلی در این خصوص نداریم

معاون وزیر جهادکشاورزی درباره تنظیم بازار روغن نیز گفت: مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های روغن بویژه روغن سرخ کردنی 
 .در حال ترخیص از گمرک است و به زودی بازار آن متعادل می شود و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت

 .سیف اطمینان داد: دلیل کمبود روغن سرخ کردنی، طوالنی شدن زمان ترخیص روغن خام از گمرکات بوده که مشکل رفع شده است
 

 هزارتن برنج، روغن و شکر هیات های مذهبی تامین است 60 **
 30ذهبی تامین است که هزارتن کاالی اساسی توسط بخش دولتی و خصوصی برای تنظیم بازار هیات های م 60سیف گفت: امسال 

تومانی دریافت کرده اند، تامین  ٤200هزارتن توسط واردکنندگانی که ارز  30هزار تن آن توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و 
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  .خواهد شد
 5 را هفت هزار تومان و برنج تایلندی را 1121وی افزود: برای هیات های مذهبی شرکت بازرگانی قیمت هر کیلوگرم برنج هندی 

  .تومان اعالم کرده است 200هزار و 
  .هزارتومان و روغن با نرخ درج شده روی بسته بندی عرضه می شود 3وی ادامه داد: در این ایام هر کیلوگرم شکر به نرخ 

نی های آتی گفت: نگرامعاون وزیر جهاد کشاورزی درباره اظهار نگرانی انجمن شکر درباره کمبود احتمالی این محصول در ماه
 .هزارتن است و واردات نیز به سهولت انجام می شود 500بابت شکر نداریم زیرا موجودی کارخانجات باالی 

 
 ها نداریمسازی روغن در خانهمشکلی با ذخیره **

معاون وزیر جهادکشاورزی درباره پدیده احتکار خانگی روغن و دیگر محصوالت توسط مردم افزود: ما هیچ نگرانی برای تامین 
کاالهای اساسی نداریم و نیازی به خرید باال و احتکار کاالهایی از جمله روغن نیست زیرا این کاالها به سرعت تامین و در بازار 

 .جایگزین می شود
کمبودی در  :سیف از بازدید میدانی خود از بازار مولوی تهران و چند فروشگاه زنجیره ای در هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت

 .راکز خرید مشاهد نشداین م
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: روغن مورد نیاز کشور تامین است اما نگهداری بیش از اندازه این محصول 

 .دهد در خانه ها از دید ما اشکالی ندارد زیرا این امر هزینه دولت را نیز برای نگهداری روغن در مخازن کاهش می

 
 لینک خبر 
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 گندم 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 2٤/6/1397تاریخ : 

 از مرزها قاچاق می شود به خارج درصدی نرخ خرید تضمینی گندم/گندم 30ضرورت افزایش 
 30نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال گذشته انتظار می رود که امسال شاهد افزایش مسئول گفت: باوجود ثبات  یک مقام

 .درصدی قیمت باشیم
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار 

، با اشاره به ضرورت اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود ثبات نرخ خرید تضمینی گندم خبرنگاران جوان
 . افزایش یابددرصد  30در دو سال زراعی گذشته انتظار می رود که به طور متوسط قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی جدید 

درصدی از سوی بانک مرکزی،به طور متوسط هزینه سموم به عنوان یکی از نهاده های تولید  9.6وی افزود: علی رغم اعالم تورم 
درصد افزایش داشته است که از این رو انتظار می رود که دولت به منظور افزایش قدرت خرید کشاورزان، نرخ خرید  300

 .درصد باال ببرد 30... را نسبت به مدت مشابه سال قبل تضمینی کلزا، گندم، جو و
درصدی در نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای سال زراعی جدید اتفاق  30به گفته ایمانی اگر بنا به هر دلیلی افزایش 

 .اردنیفتد،تولید صد در صد آسیب خواهد دید چرا که امکان تامین هزینه های تولید برای کشاورزان وجود ند
درصدی قیمت سموم چطور ممکن است که در صورت عدم  300رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به افزایش 

 درصدی نرخ خرید تضمینی محصوالت، کشاورز بتواند هزینه های تولید خود را تامین کند؟ 30افزایش 
تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه پیشنهاد  1600ی گندم را وی نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت تضمین

صنف کشاورزان بیش از رقم فعلی بوده است، در کمیسیون اقتصادی پیگیر حقوق گندمکاران هستیم تا یکبار برای همیشه مشکل 
 .قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را حل کنیم

ش نرخ خرید تضمینی بر مبنای تورم اجهاف در حق کشاورزان است، بیان کرد: با توجه به این مقام مسئول با اشاره به اینکه افزای
شرایط کنونی اقتصاد و اعمال تحریم های جدید، انتظار برآن است که قیمت خرید تضمینی محصوالت بیش از تورم اعالمی از سوی 

 .ید استمرار یابدبانک مرکزی اعالم شود تا عالوه بر حفظ معیشت کشاورزان، پایداری تول
 پرداخت صددرصد مطالبات گندمکاران تا ماه آینده 

هزارتن گندم  500میلیون و  9وی در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: تا کنون حدود 
 .ن نرسیده بودمیلیون ت 9از کشاورزان خریداری شده است، درحالیکه در سال زراعی گذشته میزان خرید به 

به گفته ایمانی اگرچه میزان خرید تضمینی گندم در ابتدای فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل خود روند کاهشی داشت، اما به سبب 
 .شرایط مساعد اقلیمی در مناطق سردسیر این کاهش تولید جبران شده است

گندمکاران گفت: تا کنون بخشی از مطالبات گندمکاران از رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران درباره آخرین وضعیت مطالبات 
طریق بودجه سنواتی و بانک کشاورزی نیز پرداخت شده است و مابقی قرار است که از محل اوراق خزانه اسالمی به حساب 

شاورزی، مابقی درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: بنابر وعده وزیر جهاد ک 77وی از پرداخت .گندمکاران واریز شود

 .تا پایان ماه آتی به طور کامل پرداخت خواهد شد  مطالبات گندمکاران
 نرخ ارز انگیزه قاچاقچیان برای خروج گندم از مرزها را افزایش دادنوسان

: در فترئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به قاچاق گندم به خارج از کشور هشدار داد و گ
مواقعی که قیمت کاالیی در کشور ارزان باشد، بدیهی است که این امر انگیزه قاچاقچیان را افزایش می دهد تا نسبت به خروج کاال از 

 .کشور اقدام کنند
 .تبه گفته ایمانی در شرایط کنونی نوسان نرخ ارز انگیزه قاچاقچیان برای صادرات گندم به آن سوی مرزها را افزایش داده اس

 ۸تومانی، دالر  ٤200دالر اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه قیمت گندم با احتساب ارز  2٤5وی نرخ گندم در بازارهای جهانی را 
هزار تومانی در بازار ثانویه و ارز آزاد یک قیمت نیست؛بدیهی است که اگر منافع کشاورزان تامین نشود،دالالن در این بخش ورود 

ی باالتر از دولت اقدام به خرید محصول ، خروج گندم از کشور و درنهایت تبدیل دالر صادراتی به لایر می می کنند و با نرخ ها
 .کنند که با این وجود سودهای هنگفتی عایدشان می شود

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

نهاده های  تومان وارد می شود، اظهار کرد: اگر بر واردات ٤200این مقام مسئول با بیان اینکه نهاده های تولید کشاورزان با ارز 
سر از بازار آزاد در می   تولید همچون سموم که با ارز یارانه ای وارد می شود، نظارتی صورت نگیرد؛ بدیهی است که این نهاده ها

 .آورند و این موضوع در مورد گندم نیز صادق است
ر می رود که بر تمامی امور توجه الزم در شرایط کنونی اقتصاد حاکم بر جامعه از شورای اقتصاد انتظا  وی در پایان تصریح کرد:

 .را داشته باشد تا دیگر گندمکاران انگیزه ای برای فروش گندم تولیدی خود به دالالن نداشته باشند

  لینک خبر
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 گندم 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 2٤/6/1397تاریخ :   
 

 خرید تضمینی گندم یک میلیون تن افزایش یافت
 .نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون تن افزایش داشته استسیف گفت:میزان خرید تضمینی گندم تا امروز 

اورزی یزدان سیف معاون وزیر جهادکش ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در نشست خبری با اصحاب رسانه ،با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم به عنوان پروژه مهم 
هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است که این  ۵00میلیون و  9لجستیک کشور روبه پایان است،اظهار کرد: تا به امروز 

 .رصدی بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون تن افزایش داشته استد 2۶میزان علی رغم کاهش 

وی با اشاره به اینکه برداشت گندم تا اواسط مهر ماه از مناطق سردسیر ادامه دارد،افزود: با توجه به رشد گندم در مناطق سردسیر 
 .هزارتن برسد 700میلیون و  9پیش بینی می شود که میزان خرید به 

ه داد:البته این میزان خرید به معنای کل تولید گندم کشور نیست بلکه مقداری برای خود مصرفی است که اگر به این رقم سیف ادام
 .میلیون تن می رسد 11افزوده شود،رقم تولید به 

ت کردیم که لایر پرداخ ۶۸هزار و  13به گفته این مقام مسئول در سال زراعی گذشته به ازای هر کیلو گندم تحویلی کشاورزان 
 .لایر رسیده است 270هزار و  13درصد افزایش به  1.۵امسال این رقم با 

میلیون لایر بوده است،بیان کرد:این  222معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه میانگین دریافتی کشاورزان در سال گذشته 
تن رسیده  20تن به  17نکه سرانه تحویل گندم کشاورزان از میلیون لایر افزایش یافته است،ضمن آ 2۶7درحالی است که امسال به 

که این امر بیانگر افزایش راندمان،بهبود اقتصاد درونی کشاورزان و راندمان اقتصادی است که بخشی از آن ناشی از بهبود عملیات 
 .زراعی،تامین به موقع نهاده ها و فضل الهی است

هزار  ۸3میلیارد لایر ارزش خرید گندم،تا کنون  ۶۴0هزار و  12۴گفت: از مجموع  وی درباره آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران
 .درصد مطالبات گتدمکاران پرداخت شده است ۶7میلیارد لایر معادل  ۶۸0و 

ساب هزار میلیارد لایر منابع مالی از طریق عرضه اوراق، تامین و به ح 1۵به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی تا پایان هفته قریب 
 .درصد می رسد 7۵کشاورزان واریز خواهد شد که با این وجود میزان مطالبات پرداختی تا پایان هفته به 

درصد مطالبات خود را دریافت  ۵0شهریور گندم تولیدی خود را به مراکز دولتی تحویل داده اند، 23وی ادامه داد:کشاورزانی کا تا 
 .رماه گندم خود را تحویل دادند به طور کامل مطالبات آنها تسویه حساب شده استکرده اند،ضمن آنکه کشاورزانی که تا اول تی

درصد مطالبات گندمکارانی که تا پایان تیرماه گندم تولیدی خود را تحویل دادند،از طریق  100به گفته سیف به دنبال آن هستیم که 
 .انتشار اوراق پرداخت کنیم

به منظور تسهیل کار کشاورزان تعداد  97-96جاری خبر داد و گفت: در سال زراعی وی از افزایش تعداد مراکز خرید در سال 

 .مرکز افزایش یافت 1150به  1112مراکز خرید از 
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هزارتن سال گذشته به  600میلیون و  ٤به گفته سیف علی رغم افزایش تعداد مراکز خرید، اما میزان عرضه گندم به مراکز موقت از 
 .درصدی میزان خرید در مراکز موقت است 20ن در سال جاری کاهش یافت که این امر بیانگر کاهش هزار ت 200میلیون و  3

و افزود: تا به امروز قریب یک   معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش میزان خرید تضمینی گندم در استان کردستان خبر داد
 519درحالیکه سال گذشته در این مقطع زمانی این رقم حدود هزارتن گندم از این استان مهم خریداری شده است،  2٤میلیون و 

 .هزارتن بود

میلیارد تومان معادل دوبرابر  353این مقام مسئول ادامه داد: کشاورزانی کردستانی تا کنون از محل تولید گندم حدود یک هزار و 
 .میلیارد تومان بود 676سال گذشته درآمد کسب کردند و این درحالی است که سال گذشته این رقم حدود 

بود که  12تا  11.5وی از افزایش پروتئین گندم تولیدی در سال جاری خبر داد و گفت: سال گذشته میزان پروتئین گندم تولیدی بین 
 .رسیده است 12امسال در کل نمونه برداری های صورت گرفته میزان پروتئین به 

زراعی جاری بهبود پیداکرده است، بیان کرد: امسال میزان سن زدگی در  سیف با اشاره به اینکه میزان سن زدگی گندم در سال
برخی استان ها به صفر رسید که این امر ناشی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی است که موجب شد در خصوص سن زدگی سال 

 .بی نظیر در تولیدگندم داشته باشیم

، مبنی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار   معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال

ان کرد: وزارت بر آنکه با وجود اظهار نظرات مختلف راجع به نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید، نظر شما چیست؟،بی
را به دولت ارائه داد که هم اکنون  9۸-97جهاد کشاورزی براساس محاسبات صورت گرفته،بسته پیشنهادی خود برای سال زراعی 

بحث های کارشناسی در این زمینه در شورای اقتصاد در حال انجام است، ضمن آنکه تمامی مسئوالن دولت عزم خود را جزم کردند 
 .خ های جدید را اعالم کنند و انتظار می رود نرخی اعالم شود که به صالح کشاورزان باشدتا پایان شهریور نر

 درصدی خرید تضمینی کلزا در سال زراعی جاری ۸2رشد  

هزارتن دانه روغنی کلزا از کشاورزان  330درصدی خرید کلزا خبر داد وگفت:تا کنون  ۸2وی در بخش دیگر سخنان خود از رشد 
 .هزارتن بود 1۸1ت درحالیکه این میزان مدت مشابه سال قبل خریداری شده اس

 ٤میلیارد لایر اعالم کرد و افزود: این میزان در مدت مشابه سال قبل  100هزار و  9سیف ارزش ریالی کلزا خریداری شده را 
 .درصدی درآمد کشاورزان است ۸7میلیارد لایر بود که بیانگر افزایش  ۸٤6هزار و 

عملکرد در حوزه دانه های روغنی در بخش کشاورزی را مثبت تلقی کردو گفت: با برنامه توسعه کشت دانه های  این مقام مسئول
روغنی به دنبال کاهش واردات و ایجاد ارزش افزوده بیشتری هستیم به طوریکه به جای واردات روغن خام درصدد وارد کردن دانه 

 .شی ادامه دار شودهای روغنی هستیم تا فعالیت کارخانه های روغن ک

میلیون  22درصدی به  10میلیون تومان سال گذشته با افزایش  20به گفته وی میانگین درآمد کشاورزان در دانه های روغنی از 
 .تومان در سال جاری رسید

ت که در سال میلیون تن اعالم کرد و گفت: این درحالی اس 5مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ظرفیت کارخانه های روغن کشی را 
ظرفیت کاری این کارخانه های روغن کشی به صفر رسیده بود که خوشبختانه با کاهش واردات روغن خام ظرفیت کارخانه های  92

هزارتن در سال جاری رسید که  ٤00هزارتن سال گذشته به یک میلیون و  926روغن کشی به مرور افزایش یافت به طوریکه از 
 .درصدی اشتغال،رشد اقتصادی و رسیدن به جایگاه مطلوب در اقتصاد است ٤5این امر بیانگر افزایش 

 مردم نگران تامین کاالهای استراتژیک مورد نیاز نباشند
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وی درباره آخرین وضعیت تامین کاالهای راهبردی افزود: شرایط خوبی در کاالهای اساسی نظیر برنج، روغن و شکر در کشور 
 .گذشته تامین خوبی در این حوزه انجام داده است که هم اکنون مشکلی در این زمینه نداریمداریم چرا که دولت از شش ماه 

سیف افزود: با توجه به تامین مناسب ذخایر استراتژیک نگران احتکار کاال از سوی مردم نیستیم چرا که در مجموع مشکلی در 
 .کاالهای برنج، روغن و شکر نداریم

طی بازدیدهای میدانی که از بنکداران عمده و فروشگاه های زنجیره ای داشتیم، هیچ کمبودی در هیچ از به گفته این مقام مسئول بنده 
یک کاالهای استراتژیک احساس نکردم و تنها مقداری روغن سرخ کردنی میزانی کمتر از وفور در مغازه ها بود که این امر بیانگر 

  .ت دارند، اقدام به خرید و احتکار کاال در خانه های خود کنندکمبود نیست و مردم می توانند به هر میزانی که دوس

وی درباره آخرین وضعیت توزیع اقالم اساسی در ایام محرم بیان کرد: هیئت های مذهبی دارای مجوز از تبلیغات اسالمی می توانند 
 .با مراجعه به بازرگانی دولتی اقالم مورد نیاز رخود را دریافت کنند

هزارتن برنج در اختیار بازرگانی دولتی برای توزیع به  10هزار تن روغن و  10هزارتن شکر، 10برای ایام محرم  سیف ادامه داد:
 .تومان واردکردند ٤200هیئت های مذهبی است، ضمن آنکه مقادیری واردکنندگان با ارز 

هزار و روغن را به نرخ درج  3،شکر 300 هزار و 5هزار تومان، برنج تایلندی  7را  1121این مقام مسئول قیمت هر کیلو برنج 
 .شده بر روی محصول اعالم کرد

وی با اشاره به اینکه فروشگاه های زنجیره ای مکانیزم های متفاوتی در استان های مختلف دارند،بیان کرد: براین اساس ممکن است 
ه این امر به معنای کمبود نیست بلکه بدان معناست عدد روغن در اختیار افراد قرار ندهند ک 3فروشگاه های زنجیره ای تنها بیش از 

 .که قفسه های فروشگاه های زنجیره ای تا روز بعد که مجددا شارژ می شود، نباید خالی باشد

 موضوع قطحی اقالم اساسی در ماه های آتی صحت ندارد

ی در دو الی سه ماه آینده می دهند،بیان سیف در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آنکه برخی مسئوالن خبر از قحطی اقالم غذای
کرد: مردم نگرانی از حیث ذخایر استراتژیک نداشته باشند و افرادی که چنین اصطالحاتی را مطرح می کنند، به دنبال اهداف دیگر 

 .چراکه به کاربردن این واژه ها برای اقتصاد ایران معنایی ندارد  هستند

هزارتن برنج در سال جاری ، ذخیره بیش از نیم میلیون تن شکر در کارخانه  200میلیون و  2تا  2وی ادامه داد: با توجه به تولید 
 .هزارتن روغن در مخازن بندر بخش خصوصی وجود دارد و مشکل در حیث تامین کاالهای اساسی نداریم 130و   ها

ده کاال در انبارهای بازرگانی دولتی وجود دارد که ماه آین 6به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی در شرایط کنونی حداقل به اندازه 
 .تصورانی مبنی بر قحطی صحت ندارد

مدیرعامل بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه تحرم های کنونی بیش تر جو روانی است تا واقعی، اظهار کرد: در گذشته تمامی تحریم 
ر داشتیم درحالیکه هم اکنون تنها تحریم آمریکا را داریم و ترامپ در نظر ها اعم از اولیه، ثانویه، آمریکا و دیگر کشورها را با یکدیگ

 .آبان ایران را به تسلیم درآورد 15دارند با فشار آوردن بر ایران تا قبل از 

لی در این مقام مسئول ادامه داد: بنده از جانب خود و سایر تامین کنندگان کاالهای اساسی این قول را به مردم می دهم که هیچ مشک
 .کاالهای اساسی نخواهیم داشت و موضوع افزایش قیمت باید در داخل مدیریت شود و هیچ ارتباطی به کمبود کاال ندارد

 واردات کره افزایش یافت
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وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت واردات برنج اظهار کرد: هم اکنون برنج از مبادی مختلفی همچون هند 
 .که مورد نیاز کشور باشد، برنج وارد کشور خواهد شد و مردم نگرانی در این زمینه نداشته باشند  د و تا حدیوارد می شو

هزارتن شکر خام وارد و تحویل کارخانه های چغندری داده شده است، بیان کرد: با این وجود  ۸7سیف با اشاره به اینکه تا کنون 
 .م میلیون تن شکر سفید موجود درکارخانه ها جوابگوی نیاز کشور استنگرانی در زمینه واردات نداریم چرا که نی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مشکلی در تامین شیر و لبنیات مورد نیاز کره نداریم، گفت: اخیرا کارخانه ای با 
تامین و در داخل تولید شود، ضمن آنکه ظرفیت محدود مشغول به کار هستند و قرار است مواد مورد نیاز کره از طریق واردات 

 .برای تنظیم بازار،بازرگانی دولتی و بخش خصوصی مقداری کره وارد کرده که میزان بخش خصوصی بیش از داخلی بوده است

کره وارد کشور شد درحالیکه امسال  590هزار و  10وی درباره آخرین وضعیت میزان واردات کره گفت: در پنج ماهه سال گذشته 
 .تن رسیده است و با این وجود در حوزه تامین بازار مشکلی نداریم 20هزار و  16به   ین رقم با مقداری افزایشا

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با انتقاد از نوسان قیمت بسته بندی مواد غذایی تصریح کرد: درحوزه های بسته بندی مواد 
ت بسته بندی محصوالت افزایش یافته است اما قیمت این بسته بندی نباید به گونه ای غذایی، آب معدنی، رب گوجه فرنگی و... قیم

 .باشد که از قیمت خود محصول باالتر باشد و درنهایت اقتصاد متوازن کشور را به اقتصاد کاریکاتوری تبدیل کند

  لینک خبر
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 قرمزگوشت 

 باشگاه خبر نگاران جوان  – 25/6/1397تاریخ : 

 هزار تومان 5۸آخرین وضعیت نرخ گوشت در ایام محرم/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 
هزار تومان به مصرف کننده عرضه  5۸تا  57یک مقام مسئول گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

 .شودمی

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار حسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت

ز در ایام محرم اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون ، درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمباشگاه خبرنگاران جوان
 .شودکننده عرضه میهزار تومان به مصرف 5۸تا  57دنبه با نرخ 

رود که جلوی قاچاق دام از ربط انتظار میبه گفته وی، با توجه به افزایش تقاضا در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از مسئوالن ذی
 .یرند تا کمبود دام در میادین منجر به نوسان مجدد قیمت گوشت در بازار نشودمرزهای کشور را بگ

هزار تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که اگر از صادرات  27تا  26شکوهی نرخ هر کیلو دام زنده در میادین را 
ها و حسینی به سبب ازدیاد تقاضا از سوی هئیت شک قیمت دام زنده در ایام تاسوعا و عاشورایغیرقانونی دام جلوگیری نشود، بی
 .تکایا در بازار افزایش خواهد یافت

 کمبودی در توزیع گوشت قرمز نداریم/افزایش تقاضا برای خرید گوشت منجمد در بازار بیشتر بخوانید:

وی با اشاره به ضرورت افزایش توزیع گوشت منجمد برزیلی در بازار بیان کرد: با توجه به آنکه تمامی خانوارها قدرت خرید 
های منجمد برزیلی را در بازار افزایش دهند چرا رود که توزیع گوشتیربط انتظار مگوشت گرم داخلی را ندارند، از مسئوالن ذی

 .که این امر در کاهش قیمت گوشت داخل تأثیر بسزایی دارد

های منجمد برزیلی تنها در تعاونی ها، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در پایان تصریح کرد: هم اکنون گوشت
شود و از آنجا که امکان دسترسی تمامی خانوارها به این یوه و تره بار عرضه میای، میادین مهای زنجیرهفروشگاه
های وارداتی را در اختیار اصناف قرار رود که پشتیبانی امور دام مقداری از این گوشتوجود ندارد؛ بنابراین انتظار می  هافروشگاه

 نددهد تا با توزیع آن میان مردم، قیمت گوشت داخل در بازار افت ک

  لینک خبر
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 گوشت مرغ

 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 2٤/6/1397تاریخ :

 تومان ۸900 ثبات نرخ مرغ ادامه دار شد/ قیمت هر کیلو مرغ
 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ مرغ طی چند روز اخیر در بازار خبر داد

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

 5طی چند روز اخیر در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری   ، از ثبات نرخ مرغخبرنگاران جوان

 ۸و خرده فروشی  100هزار و  ۸، توزیع درب واحدهای صنفی 900هزار و  7، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 900هزار و 
 .تومان است 900ر و هزا

 .تومان است 900هزار و  ۸و ران مرغ با کمر برابر با قیمت مرغ  900هزار و  7به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 21و فیله مرغ  20هزار، سینه بدون کتف  19خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف یوسف
 .ان استهزار توم

 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ روند نزولی قیمت مرغ ادامه دار شد بیشتر بخوانید:

مرغ در بازار اعالم کرد و   و شرایط مساعد تولید را دلیل اصلی ثبات قیمت  هی در پایان افزایش عرضهرئیس اتحادیه پرنده و ما
 .شود که روند ثبات قیمت مرغ تا پایان هفته در بازار ادامه یابدبینی میگفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه پیش

  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 

 ایرنا  – 22/6/1397تاریخ : 

 کندهای مکانیزه به ورود دانش در کشاورزی کمک میایجاد شرکت
های ایجاد شرکت گفت: با« آتماک ایفارم»رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در حاشیه نمایشگاه  -ایرنا -تهران

 .رودخدمات مکانیزه، ضریب نفوذ دانش در کشاورزی باال می

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی ستاد برگزاری عصر نمایشگاه، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی اد شرکتطبیعی در حاشیه دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی در تهران گفت: ایج

 .بردبه کمک افراد تحصیل کرده و ارائه خدمات مکانیزه به کشاورزان، ضریب نفوذ دانش در کشاورزی را باال می
 دها جایگاه خود را حفظ کرده اند و کشاورزان با بازدیافزود: با وجود پیشرفت ابزارهای خبررسانی، هنوز نمایشگاه «احمد کبیری»

 .تری در مسیر کاری خود اتخاذ کننداز نمایشگاه های کشاورزی می توانند تصمیم درست
پذیر هستیم و این عمل جز با مکانیزه شدن صنایع این حوزه، امکان وی ادامه داد: ما به شدت نیازمند به روز کردن صنعت کشاورزی

  .نیست
عرفی و آموزش استفاده از ماشین آالت کشاورزی، افزود: اگر این کبیری با اشاره به اهمیت نقش کارشناسان کشاورزی در م

 .تجهیزات درست به کار گرفته شوند بازدهی را افزایش خواهند داد
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی اظهار کرد: در گذشته پدران ما با کمک حیوانات زمین های خود را شخم می زدند اما 

 .ترین ابزارها و تجهیزات استفاده شودمیلیونی کشور باید از پیشرفته ۸0امروزه برای تولید غذای جمعیت 
وی همچنین تصریح کرد: در میان مهندسان و کارشناسان کشاورزی، تعداد کمی بیکار مطلق هستند و سعی کرده ایم ساالنه پروژه 

 .بیشتر به دنبال یک شغل مستمر هستندهایی را برای فارغ التحصیالن این رشته تعریف کنیم. با این حال بیشتر آنان 
کبیری با اشاره به اینکه برخی می گویند اگر در صنعت کشاورزی از ابزارآالت پیشرفته استفاده کنیم، نیروی کار ما بالاستفاده می 

 وجود دارد. پس با ماند، تصریح کرد: ما دهها سال است که مشغول تولید ماشین آالت کشاورزی هستیم اما همچنان نیاز به نیروی کار
 .کنار گذاشتن این دیدگاه باید موانع توسعه مکانیزاسیون را از بین ببریم

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی بیان کرد: برای کشاورزی با سه تا پنج هکتار زمین کشاورزی، امکان استفاده از ماشین آالت 
  .شیده شده اما تاکنون اجرای آنها موفقیت آمیز نبوده استراهکارهایی برای رفع این مشکل اندی .کشاورزی وجود ندارد

های کشاورزی از طریق قانون ارث اشاره کرد و کبیری در توضیح این راهکارها به جلوگیری از خرد شدن بیشتر قطعات زمین
 .ا پوشش دهدهای تولید معرفی شده اما صرفا توانسته است بخشی از این ماجرا رافزود: این راهکار از سوی تعاونی

وی تاکید کرد: اگر این معضل حل شود، استفاده از ابزارآالت کشاورزی مفهوم دیگری پیدا می کند زیرا خرید یک مجموعه کامل از 
  .ماشین آالت کشاورزی برای کسی که تنها چند هکتار زمین دارد صرفه اقتصای ندارد

 لینک خبر 
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 مکانیزاسیون /ماشین آالت 

 ایرنا  – 2٤/6/1397تاریخ : 

 هزارهکتار زمین به آبیاری نوین مجهز می شود 300ساالنه حدود 
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق برنامه تدوینی وزارت جهاد کشاورزی ساالنه حدود  -ایرنا -ارومیه
 .اراضی کشاورزی کشور به آبیاری های نوین و تحت فشار مجهز می شودهزار هکتار از باغ ها و  300

علی مراد اکبری روز شنبه در حاشیه بازدید از طرح کشاورزی در دشت ارومیه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته 
  .برداران شدهزار هکتار از اراضی آبخور منابع سنتی کشور، این طرح ها اجرا و تحویل بهره  1۸0در 

هزار هکتار از اراضی آبخور شبکه های مدرن نیز طرح هایی اجرا و تحویل بهره برداران شده  100وی بیان کرد: در بیش از 
  .است

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره طرح های اجرایی دیگر در سال جاری افزود: هم اکنون چند پروژه بزرگ آبیاری تحت فشار 
هزار هکتاری در غرب و شمال غرب  227هزار هکتاری در خوزستان و ایالم،  550راست که شامل طرح در کشور در حال اج

  .هزار هکتاری در زابل است ٤6کشور و پروژه 
هزار هکتار در دست اجرا بوده و با استفاده از توسعه  130هزار هکتار آبیاری تحت فشار اجرا و بیش از  60وی گفت: امسال 
  .هزار هکتار خواهد رسید 300و روش های مدرن در آبخور شبکه های مدرن به  آبیاری تحت فشار

  .درصد رسیده است ٤٤درصد در سال گذشته به  39اکبری بیان کرد: راندمان آبیاری در بخش کشاورزی کشور از 
وسعه روش های مدرن آبیاری با انتقال وی افزود: استفاده بهینه از منابع آب در کشور در دستور کار بوده و در این راستا به غیر از ت

گیاهان پرمصرف به محیط های کنترل شده مانند گلخانه ها، استفاده از سیستم نوار تیپ در زراعت، استفاده از مالچ پالستیکی برای 
  .استجلوگیری از تبخیر، استفاده از رقم های مقاوم به خشکی و نشاکاری در راستای افزایش راندمان آبیاری تالش شده 

هزار هکتار آبیاری تیپ در اراضی گندم انجام شد و برای اولین بار  60معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: پارسال بیش از 
  .متر مکعب در هکتار ثبت شد 500تن در هکتار با مصرف آب به میزان سه تا سه هزار و  1٤رکورد تولید کشور باالی 

رسید اضافه کرد: در پنج سال گذشته ساالنه حدود هفت  1.32دهم کیلو گرم به بیش از  9از  اکبری با بیان اینکه بهره وری نیز
  .درصد به بهره وری کشور افزوده شده است

به گزارش ایرنا ، علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برای بازدید از روند طرح های اجرایی در این حوره 
  .تبه ارومیه سفر کرده اس

هکتار  350وی در این سفر از روند اجرایی پروژه آبیاری تحت فشار تجمیعی اراضی آبخور خان ارخی روستای بالو در سطح 
  .شبکه فرعی و ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری تحت فشار شهرستان ارومیه بازدید کرد

  .بازدید از باغ انگور در روستای دیم دشت ارومیه نیز در این سفر انجام شد
هکتاری گوجه فرنگی و کلم مجهز به آبیاری تحت فشار موضعی نوار تیپ در روستای جهتلوی ارومیه  9بازدید از مزرعه الگویی 

  .نیز امروز شنبه با حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و مسووالن ارومیه انجام شد

  خبرلینک 

 

 مکانیزاسیون و ماشین آالت 

ایرنا  – 25/6/1397تاریخ :   

  آب کم هزینه در اختیار کشاورزان، مانع توسعه سیستم های آبیاری هوشمند
اکبر زاجکانی مدیر شرکت فن پرداز سپهر آسیا فعال در زمینه آبیاری های هوشمند نیز در این میزگرد گفت: با مشاهده 

آبیاری کشاورزی به فعالیت علمی و تحقیقاتی در این زمینه و رفع کمبودهای موجود در این حوزه خالء هایی در بخش 
  .عالقه مند شدم
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به عضویت مرکز رشد کشاورزی قزوین درآمدم،افزود: در همین رابطه شرکت خود را ثبت کردیم و با  9٤وی با بیان اینکه از سال 
ه ایجاد سیستم ها و اتوماسیون هوشمند آبیاری آغاز کردیمتشکیل یک تیم هفت نفره کارمان را در زمین .  

راجکانی توضیح داد: فناوری بدست آمده در زمینه هوشمندسازی سیستم های آبیاری می تواند به شکل هوشمند از یک گیاه داخل 
  .گلدان در آپارتمان شروع شده و به مزارع و باغات چندصد هکتاری ختم شود

این سیستم بهترین زمان آبیاری در طول شبانه روز بسته به نیاز گیاه تشخیص داده می شود، یادآور شد: در این  وی با بیان اینکه در
  .فناوری صاحب مزرعه می تواند از راه دور و با موبایل و یا لپ تاب کنترل آبیاری مزرعه و باغ خود را در اختیار داشته باشد

طرح با استفاده از فناوری آبیاری هوشمند شده ایم که در همه این موارد بهره  10رای زاجکانی همچنین گفت: تاکنون موفق به اج
  .برداران رضایت باالیی از انجام کار داشته اند

این محقق بخش کشاورزی بهترین زمان آبیاری گیاهان را در نیمه شب عنوان کرد که میزان تبخیر بسیار اندک است در صورتی که 
ل مختلف امکان استفاده حداکثری از نیروی کار وجود ندارد و یا کم تر امکان پذیر است، گفت: در این سیستم در این ساعات بدالی

میزان رطوبت خاک و گیاه از طریق سنسورهای پیش بینی شده مشخص می شود و هر زمان که گیاه به آب احساس نیاز کند، آبیاری 
امناسب جلوگیری می کندمی شود بنابراین از پرت آب و آبیاری در ساعات ن .  

زاجکانی با بیان اینکه چون آب را با قیمت نازل و حتی رایگان به بهره برداران تحویل می دهیم و آنها احساس نیاز به صرفه جویی 
پیدا نمی کنند شاهد مصرف بی رویه آب در باغات و مزارع کشور هستیم، اظهار داشت: همین موضوع موجب شده تا خیلی از 

این بخش برای استفاده از سیستم های هوشمند آبیاری که سیستمی فراتر از روش های قطره ای و تحت فشار است تمایل  فعاالن
  .نداشته باشند

 لینک خبر
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 متفرقه
 

 پرس  فود – 27/6/1397تاریخ : 

 کنیم؟برای گیاهخوار شدن چه مسیری طی 
 

کند و افراد متعددی به آن روی رژیم غذایی گیاهخواری هر ساله محبوبیت بیشتری در جهان پیدا می <غذا و تغذیه
اند تاکنون شمار کسانی که به گیاهخواری روی آورده 200۸آورند. این در حالیست که فقط در کشور انگلستان از سال می

 .درصد افزایش داشته است 3۵0

 

به  کنند، برخیاین رژیم غذایی بسیار متنوع است؛ برخی برای عقاید مذهبی خود از مصرف گوشت حیوانات پرهیز می دلیل انتخاب

های حیوانی منظور حفظ محیط زیست و حمایت از حقوق حیوانات و بعضی دیگر صرفا برای سالمت بدن خود از مصرف خوراکی

 .کنندخودداری می

ری ها از سالمتی بیشتگیاهخواری از فواید زیادی برخوردار است. محققان بر این باور هستند که وگاندر این راستا باید گفت رژیم 

 .نسبت به سایر افراد جامعه برخوردار هستند. البته این امر مستلزم این است که برنامه غذایی مناسبی داشته باشند

دن به رژیم گیاهخواری، بدنش با تغییرات فراوانی مواجه خواهد فردی که همیشه گوشت، جگر یا لبنیات مصرف کرده پس از سوئیچ کر

 .شد

 .در ادامه این مطلب می خواهیم به تغییرات بدن در طول رژیم گیاهخواری بپردازیم. با ما همراه باشید

 چند هفته اول گیاهخوار شدن

لیلش حذف مصرف غذاهای فراوری شده است. در د .های اول رژیم گیاهخواری، فرد با افزایش زیاد انرژی مواجه خواهد شددر هفته

 .بخش هستندعوض، مصرف میوه، سبزیجات و آجیل در این افراد باید بیشتر باشد و همه این مواد غذایی بسیار انرژی

مدت  شوند تا فرد برایها، مواد معدنی و فیبر فراوانی هستند. این مواد باعث میمیوه، سبزیجات و آجیل همچنین دارای ویتامین

 .تر احساس سیری داشته باشد و انرژی کمتری هم از دست بدهدطوالنی

کند. اما به تری غذا میل میشود، فرد گیاهخوار با نظم و الگوی مصرف سالموقتی مصرف غذاهای گوشتی از رژیم غذایی حذف می

 .شود و تحرک شخص نیز کمتر خواهد شداد میخاطر وجود فیبر زیادی که در گیاهان و سبزیجات وجود دارد، نفخ و باد شکم نیز زی

شوند و ممکن است باعث ایجاد سندرم روده همچنین، کربوهیدرات موجود در گیاهان نیز زیاد است و در نتیجه در معده تخمیر می

در  فخ و تغییراتپذیر شود. این سندرم نوعی اختالل در عملکرد روده است که با درد مزمن در ناحیه شکم، احساس ناراحتی، نتحریک

 .شودای مشخص میعادات روده

ته های موجود در روده تغییر خواهد کرد. البتواند نتایج مثبتی هم بدنبال داشته باشد. به این صورت که تنوع باکتریالبته این امر می

ی گیاهی و اهای فراوری شدهچنین تغییری به این امر بستگی دارد که فرد گیاهخوار برنامه غذایی متعادل و منظمی دارد یا غذ

 .کندکربوهیدرات مصرف می

های موجود در روده برای کل با اینکه این ادعا هنوز اثبات نشده، اما برخی دانشمندان معتقدند ایجاد تغییر اساسی در تنوع باکتری

 .سیستم بدن مفید است

 ماه پس از گیاهخوار شدن ۶تا  3

های پوستی است. یعنی به خاطر از گیاهخوار شدن شاهد آن خواهید بود، کاهش جوش و اکنه یکی از تغییرات محسوسی که چند ماه پس

 .مصرف میوه و سبزجیات پوستی صاف و شفاف پیدا خواهید کرد

یابد و خطرات زیادی را موجود در بدن به شدت کاهش می D اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که در این زمان، میزان ویتامین

انواع گوشت قرمز، ماهی و لبنیات است؛ یعنی تمامی موادی که  D رد بدنبال خواهد داشت. به این دلیل که منابع اصلی ویتامینبرای ف

 .شونددر رژیم غذایی گیاهخواری حذف می
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ها و سالمت دانها، دنرا فقط زمانی متوجه خواهید شد که دیگر دیر شده است. این ویتامین برای استحکام استخوان D کمبود ویتامین

های قلبی و هایی همچون سرطان، میگرن، افسردگی و ناراحتیساز بیماریهای بدن بسیار ضروری است و کمبود آن زمینهماهیچه

 .شودعروقی می

 .را ذخیره کند D تواند ویتامینماه می 2باید بدانید که بدن حداکثر تا 

ای خشک هاید گیاهخوار شوید، بسیار مهم است که میوهست. اگر تصمیم گرفتهیکی دیگر از منابع کسب ویتامین دی، نور خورشید ا

 .را مخصوصا در روزهای سرد زمستان، مصرف کنید D های ویتامینشده در مقابل آفتاب و قرص

لب و شود و در نتیجه، سیستم قچندین ماه پس از حذف مصرف مواد گوشتی و غذاهای فراوری شده، میزان مصرف نمک نیز کم می

 .تر، احتمال ایست قلبی، سکته یا گرفتگی عروق به شدت کم خواهد شدتر از قبل خواهند بود. به زبان سادهعروق بدن بسیار سالم

 

 .های مکمل زینک، آهن و کلسیم را نیز به برنامه غذایی خود اضافه کندالبته، الزم است فرد گیاهخوار حتما قرص

 چند سال پس از گیاهخوار شدن

یکی از مواد غذایی  B12 بدن پایان خواهد یافت. ویتامین B12 سال پس از روی آوردن به رژیم گیاهخواری، ذخیره ویتامینیک 

 های کمبود اینشود. نشانههای عصبی است و فقط در محصوالت حیوانی یافت میضروری برای عملکرد صحیح جریان خون و سلول

 .توان اشاره کردی عضالت دست و پا و تنفس ضعیف میویتامین شامل خستگی، حافظه ضعیف، گرفتگ

های غذایی مصرف کنید. توجه داشته باشید که تامین این راحتی پیشگیری کرد. برای این منظور باید مکملتوان بهمی B12 از کمبود

 .مغز و عصب وارد کند های جبران ناپذیر به سیستمتواند آسیبویتامین در بدن بسیار حائز اهمیت است زیرا کمبود آن می

دهند و ضعیف و شکننده خواهند شد. به این خاطر که دیگر های خود را نشان میها واکنشس از چند سال گیاهخواری کردن، استخوانپ

 .ها به پایان خواهد رسیدبدن قادر به جذب مواد معدنی موردنیاز خود نخواهد بود و ذخیره آن نیز در طول سال

کند. اگر نتوانید میزان کلسیم سالگی ادامه دارد و پس از آن بدن برای تامین کلسیم به اسکلت خود رجوع می 30ا تا ساخت کلسیم نهایت

 .شود و در نتیجه شکننده خواهند شدتر میتان هر روز ضعیفبندیموردنیاز را تامین کنید، استخوان

 .ی اشاره کردها همچون بروکلاز گیاهان و سبزیجات حاوی کلسیم باید به کلم

است و  شود. همچنین مقدار آن نیز کمتر و دیرتر از کلسیم حیوانی جذب میالبته باید بدانید که کلسیم موجود در سبزیجات بسیار سخت

 .باید حجم زیادی از سبزیجات را مصرف کنید تا میزان کلسیم الزم بدن تامین شود

های ریزی صحیح است. اگر بتوانید تمامی ویتامینهخواری مستلزم نظم و برنامههمان طور که در ابتدای این مقاله گفتیم، رژیک گیا

 .ضروری بدن را تامین کنید، این رژیم غذایی فواید فراوانی بدنبال خواهد داشت

 لینک خبر
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 متفرقه 

 
 ایرنا  – 2۸/6/1397تاریخ : 

 کشاورز فیروزکوهی درختان مسن گردو را پیوند زد
مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه در استان تهران اعالم کرد: برای اولین بار در کشور یکی از کشاورزان  -ایرنا -تهران

 .را پیوند زدسال و قطور گردو  60این شهرستان درختان مسن باالی 

در  96رضا فرازی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: سید مجید حسینی کشاورز نمونه فیروزکوهی سال 
سال تجربه به مدت پنج سال است که روی این شیوه طرح پیوند زنی درختان گردو در روستای مهاباد این  30استان تهران، با 

 .شهرستان فعالیت می کند
وی تفاوت این روش پیوند را در قطر درختان و سن باالی آنها اعالم و بیان کرد: همچنین این روش که از سال گذشته به بهره 

 .برداری رسیده با کمترین درصد خطا همراه بوده است
وش : درختان پیوندی در این راین مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون این شیوه پیوند برای درختان مسن و قطور گردو انجام نشده افزود

مقاومت باالیی در برابر سرما و بیماری دارند به طوری که در سرمازدگی سال جاری هیچ آسیبی ندیدند؛ همچنین پیوند زنی بوته 
 .های جدید در این روش باردهی درختان را نیز افزایش داده است

فرازی با بیان اینکه درختان قطور و مسن گردو از فاصله یک متری قطع و با این شیوه پیوند زده می شوند اظهارداشت: در دو سال 
اول به دلیل رشد درختان، کشاورزان بار آنها را از ابتدا می ریزند و باردهی اقتصادی این درختان از سال سوم آغاز خواهد شد که تا 

 .ایشی به خود می گیردسال پنجم روند افز
 .به گفته این مسئول پیوند زنی درختان گردو به این شیوه سبب می شود تا مغز میوه آنها نیز یکرنگ و یکدست شود

مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه گفت: بیش از دو هکتار زمین کشاورزی در روستای مهاباد از توابع بخش مرکزی شهرستان 
  .ن پیوند قرار دارد و پس از سرمازدگی امسال کشاورزان بیشتری به این پیوند زنی روی آورده اندفیروزکوه زیر کشت گردو با ای

فرازی افزود: همچنین این کشاورز فیروزکوهی از استان های قزوین و آذربایجان غربی نیز سفارش پیوند گرفته و پیوند درختان 
 .قطور در دیگر استان ها رو به افزایش است

 .کیلومتری شمال شرقی پایتخت واقع شده است 120زکوه دارای دو بخش مرکزی و ارجمند در شهرستان فیرو
هکتار اعالم شده و تولید ساالنه آنها نیز به طور میانگین  620برپایه آمارها سطح زیرکشت گردو در شهرستان فیروزکوه حدود 

 .تن بوده است ۸00حدود یکهزار و 
  ی گویند امسال به علت سرمازدگی آمار برداشت گردو در این شهرستان کاهش یافته استمسئوالن جهاد کشاورزی فیروزکوه م
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 متفرقه 

 

  ایرنا  – 2٤/6/1397تاریخ  : 

 معاون وزیر کار: جزئیات توزیع سبد حمایتی هنوز مشخص نیست
جزئیات طرح توزیع سبد حمایتی برای مردم  :معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت -ایرنا -تهران

 .و زمان اجرای آن هنوز مشخص نشده است
 

طرح توزیع سبد حمایتی میان مردم مصوب شده اما  :روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت« احمد میدری»

وی در پاسخ به اینکه آیا مشموالن دریافت این سبد مشخص شده اند، گفت: هنوز مشخص نیست .ز شیوه اجرای آن تعیین نشده استنوه

که چند دهک مشمول دریافت سبد حمایتی می شوند و اینکه قرار است در قالب اجرای طرح توزیع سبد حمایتی چه کاالهایی در اختیار 

باید تمامی زوایای اجرای این طرح بررسی و سپس  :تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساختمعاون وزیر .مردم قرار بگیرد

« انوشیروان محسنی بندپی»به گزارش ایرنا، پیش از این .اجرایی شود اما تا این لحظه نحوه توزیع سبد حمایتی مشخص نشده است

ی تا پایان شهریور خبر داده و گفته بود: یکی از طرح های ما برای سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد حمایت

 .حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی توزیع سبد حمایتی است که در نظر داریم این سبد به هشت دهک اختصاص یابد

امه دولت در حمایت از اقشار آسیب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره برن« محمد باقر نوبخت»همچنین پانزدهم شهریور ماه 

 پذیر اعالم کرد: دولت پنج بسته حمایتی از برنامه جامع مقابله با تحریم ها را تدوین کرده که نخستین بسته آن مربوط به تامین کاالهای

ت که بر این اساس وی گفت: این بسته مشمول مایحتاج عمومی، دارو و نهاده های کشاورزی اس.اساسی و داروی مورد نیاز مردم است

 .هزار ریالی تا پایان امسال اختصاص داده می شود ٤2قلم کاالی اساسی و مورد نیاز مردم با ارز  25میلیارد دالر برای  13

 نوبخت افزود: بسته دیگری نیز برای اقشار کم درآمد تهیه شده و بسته هایی نیز برای حمایت از حقوق بگیران، تولیدکنندگان و پیمانکاران

وی اظهار داشت: برخی از این بسته ها در شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه مطرح و مواردی نیز در این شورا .در دست تهیه است

 .تصویب شده است که با تاکید رهبر معظم انقالب، مصوبات این شورای عالی برای همه دستگاه ها و بخش ها الزم االجراست
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 متفرقه

ایرنا  – 31/6/1397تاریخ :   

 سه هزار سند بنیاد علوی به ترکمن ها واگذار شد

هکتار زمین زراعی و مسکونی بنیاد علوی با حضور  122سه هزار فقره سند مربوط به چهار هزار و  -ایرنا  -گرگان 

 .مسووالن محلی استان گلستان رایگان به مردم بندرترکمن اهدا شدرییس سازمان بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و 

فرماندار بندرترکمن در آیین واگذاری این اسناد که در روستای نیازآباد شهرستان « الیاس هیوه چی»به گزارش خبرنگار ایرنا، 
میلیارد لایر ارزش دارد ۸11اراضی زیرپوشش این اسناد  :برگزار شد، اظهار داشت .  

هکتار و به ارزش 100فقره اسناد مربوط به زمین های زراعی با مساحت چهار هزار و  500زود: دو هزار و وی اف میلیارد  727

  .لایر است
هکتار به اهالی این منطقه اهدا شد 22میلیارد لایر نیز به مساحت  ۸٤فقره سند اراضی مسکونی به ارزش  500به گفته وی،  .  

نیز در اجرای طرح محرومیت زدایی و با هدف توسعه اقتصادی  96و  95، 9٤عفان در سال های به گزارش ایرنا، بنیاد مستض
هزار  20هزار جلد سند مالکیت متعلق به امالک مسکونی، تجاری و اراضی کشاورزی این بنیاد به ارزش  20گلستان افزون بر 

ان اهدا کرده استمیلیارد لایر را به مردم برخی شهرها و روستاهای استان به صورت رایگ . 
 93٤اوایل سال جاری نیز با حضور سعیدی کیا رییس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی تعداد دوهزار فقره سند مربوط به یک هزار و 

 .هکتار از اراضی زراعی و مسکونی بنیاد علوی گلستان به صورت رایگان به مردم شهرستان آق قال در شمال استان اهدا شد
هزار نفر جمعیت در غرب استان گلستان واقع است ۸0بندرترکمن با  . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 

ایرنا  – 27/6/1397تاریخ :   

 یک تیر و چند نشان احیای کشت توتون
شرق استان گلستان به اعتقاد کارشناسان می احیای کشت توتون در شهرستان مینودشت در  -ایرنا  -گنبدکاووس 

 .تواند در افزایش درآمد کشاورزان و نیز ایجاد اشتغال برای مردم به ویژه نسل جوان این شهرستان بسیار موثر باشد

ن در پیشینه کشت توتون در شهرستان مینودشت را می توان حداقل یک تا دو دهه قبل از تاسیس نخستین اداره دخانیات این شهرستا
هجری خورشیدی شمسی برآورد کرد و اینکه کشت این محصول در نوع خود از محصوالت کم نظیر و مورد توجه  1330سال 

 .مردمان این دیار بوده است
کشت توتون به صورت دیم در زمین های شیبدار دامنه رشته کوه های البرز شرقی که اقلیم مناسب دارد، سبب تولید یکی از بهترین 

شده که مشتریان خاص خود را دارد« باسما»ترین ارقام این محصول به نام  و مرغوب .  
با وجود طوالنی بودن دوره کشت و برداشت توتون که با اندکی ارفاق حدود یک سال یعنی از ماه اسفند که در خزانه بذرپاشی شده تا 

ن سال آینده، به طول می انجامد، درآمد نسبتا خوبی را زمان انتقال به زمین و مراحل داشت و حداقل پنج مرحله برداشت آن تا بهم
 .عاید کشاورز می کند

دیم بودن اراضی و نیاز اندک آن به آب مهمترین فایده کشت این محصول در اراضی شیبدار و کم بازده است که حتی می توان آن را 
 .در اراضی کم بازده مناطق دشت نیز کاشت و جایگزین محصول شالی کرد

میلیون لایر در هر هکتار رقم قابل توجهی است که یک خانوار چهار تا پنج نفره در طول سال با برداشت  200ن درآمد میانگی
میانگین یک تن برگ توتون از یک هکتار زمین کم بازده خود به دست می آورد و اعضای خانواده می توانند درطول سال به این 

  .حرفه مشغول شوند
درصد افزایش  30دیگر مزایای توسعه کشت این محصول است و براساس اعالم متولیان امر، امسال با  خرید تضمینی توتون از

هزار لایر توسط شرکت های دخانی منطقه خریداری می شود 250قیمت هر کیلوگرم درجه یک آن  . 
ظرفیت مناسبی برای احیای مجدد سال قبل از مراکز مهم کشت توتون در استان گلستان بوده،  ۸0یا  70شهرستان مینودشت که از 

 .کشت این محصول دارد که عالوه بر افزایش درآمد کشاورزان به رفع معضل بیکاری جوانان این شهرستان نیز کمک می کند
نکته ای که فرماندار مینودشت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به آن اشاره کرده و می گوید: احیای مجدد کشت توتون دراین 

هکتار است، با کمترین هزینه فواید خوبی ازجمله افزایش درآمد و ایجاد اشتغال برای  5۸0که امسال سطح کشت آن حدود شهرستان 
 .کشاورزان و مردم منطقه به همراه دارد

براساس اعالم کارشناسان کشاورزی، کشت توتون نیاز به آب بسیار اندک دارد و می توان با توجه به  :سیدرضا طباطبایی گفت

رایط آب و هوایی مینودشت و نیز خشکسالی های اخیر و کمبود منابع آبی، آن را در اراضی کم بازده و شیبدار کشت کردش . 
بیکار در مینودشت، احیای کشت توتون دراین شهرستان می تواند مشکل بیکاری  2600عالوه بر این باتوجه به وجود  :وی افزود

دیگر مناطق نیز می توان نیروی کار به مینودشت اعزام کرد جوانان این منطقه را رفع کند و حتی از . 
نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل  10تا  5طباطبایی می گوید که براساس اعالم کارشناسان، هر هکتار کشت توتون برای 

 .ایجاد می کند که با توسعه کشت این محصول تعداد زیادی شغل در مینودشت ایجاد می شود
تا سه هزار هکتار بوده که این ظرفیت اکنون  2سطح زیرکشت توتون در مینودشت  72تا  70کرد: زمانی در سال های وی اضافه 

 .نیز وجود دارد و بایستی مورد توجه جدی کشاورزان و متولیان این بخش قرار گیرد
نفر است، گفت: برای تحقق این میزان  076فرماندار مینودشت با اشاره به سهمیه اشتغال این شهرستان درسال جاری که یک هزارو 

تا  100اشتغال باید تسهیالت چند صد میلیارد ریالی پرداخت کرد اما با توسعه کشت توتون، با کمترین حمایت مالی یعنی هر هکتار 
میلیون لایر برای حداقل پنج نفر شغل ایجاد می شود200 . 

راهم است و عالوه بر درآمد باال، چند هزار شغل پایدار نیز ایجاد می کند طباطیایی افزود: وقتی ظرفیت توسعه یک کشت در منطقه ف
 .باید مورد حمایت تسهیالتی قرار گیرد که با توجه به اهمیت موضوع، رایزنی با کارگروه اشتغال استان گلستان در حال انجام است

یلی وابسته به این محصول نیز در شهرستان مستقر وی با اشاره به وجود شرایط فرآوری توتون در مینودشت، گفت: اگر صنایع تبد
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 .شود، ارزش افزوده و اشتغال بیشتری نصیب مردم این منطقه می کند
فرماندار مینودشت همچنین با اشاره به مرغوبیت توتون این شهرستان بویژه یک رقم آن به نام 'باسما' که از رقم های مرغوب 

ش قابل توجهی از تولید این محصول را صادر کرددرجهان است، اضافه کرد: حتی می توان بخ . 
وی تصریح کرد: قطعا توسعه کشت توتون در منطقه عالوه بر رفع محرومیت ها، به توسعه شهرستان نیز کمک زیادی می کند که 

 .باید مورد توجه و حمایت متولیان قرار گیرد
ولت در سال جاری در این خصوص گفت: زمانی در شرق امام جمعه مینودشت نیز در مراسم افتتاح متمرکز طرح های هفته د

گلستان کشت پنبه و توتون رونق زیادی داشت که در این شهرستان باتوجه به شرایط آب و هوایی، توتون از دیگر محصوالت بیشتر 
 .کشت می شد

د دخانی می شود، چرا نباید با حجت االسالم سیدحسین حسینی افزود: وقتی در کشور ما ساالنه میلیاردها دالر صرف واردات موا
 .کشت توتون در داخل، این نیاز تامین شود، توتون در مینودشت از مرغوببت باالیی برخودار است و حتی می توان آن را صادر کرد

رند متاسفانه به نظر می رسد افرادی با کشت توتون و توسعه آن مخالفند که از واردات سیگار سودهای کالن می ب :وی اضافه کرد

درحالی که اگر کشت این محصول در مناطق مختلف از جمله مینودشت احیا شود، حداقل فایده آن افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد 
 .اشتغال پایدار برای خانواده ها خواهد بود

بری است و حجت االسالم حسینی تصریح کرد: توجه به ظرفیت های داخلی مصداق بارز سیاست های اقتصاد مقاومتی مدنظر ره
 .باید از این ظرفیت ها استفاده شود

به گزارش ایرنا، رییس قبلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان که در جلسه حضور داشت، در پاسخ به این مطالبه امام جمعه 
د با روش های علمی و احیای کشت توتون اگرچه ایجاد درآمد و اشتغال می کند اما بای :مینودشت به نکته ای مهم اشاره کرد و گفت

 .توجه به نیاز شرکت های تولید سیگار صورت گیرد
حسین پیشقدم افزود: برای تحقق این مهم باید شرکت های دانش بینان دراین حوزه فعال شوند تا محصول قابل رقابت با محصوالت 

 .خارجی تولید شود زیرا با تولیدات سنتی نمی توان صادرات داشت
شرکتی در مینودشت راه اندازی شود تا بر مراحل تولید و استحصال توتون به صورت علمی نظارت کرده و با نگاه وی پیشنهاد کرد: 

 .رقابت و صادرات، از توسعه کشت این محصول حمایت جدی شود
حصوالت با رییس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی گلستان نیز معتقد است که توتون همچون پنبه از جمله م

 .درآمد و اشتغال باال است که می توان آن را جایگزین کشت شالی در این استان کرد
علی موسی خانی به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون تنها در دو شهرستان علی آباد کتول و مینودشت استان گلستان توتون کشت می 

تار استشود که سطح زیر کشت آن اکنون در مجموع افزون بر دو هزار هک . 
وی افزود: هم اکنون صنایع تبدیلی و خشک کننده توتون در منطقه وجود دارد و فقط باید از لحاظ فنی و بازرگانی مورد توجه جدی 
قرار گیرد زیرا تا چند سال پیش تمامی مسائل مربوط به کشت و خرید این محصول توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام می شد اما 

هده دار این مسئولیت استاکنون بخش خصوصی ع . 
تا  200موسی خانی اضافه کرد: بخش خصوصی توان مالی الزم دراین دو حوزه بویژه خرید توتون که هر هکتار آن حداقل بین 

میلیون لایر درآمد دارد را فعال ندارد و برای توسعه کشت این محصول باید از تسهیالت حمایتی دولت نیز استفاده شود 250 . 
کشاورزی مینودشت نیز به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون کشت توتون که سابقه زیادی در این منطقه دارد، در دو بخش مدیر جهاد

هکتار است 5۸0مرکزی و کوهسارات این شهرستان انجام می شود و درسال جاری مجموع سطح زیرکشت این محصول حدود  .  
ت که یکی از مرغوب ترین توتون ها را تولید می کند حداقل چهار تا پنج خلیل شایستگان افزود: ظرفیت توسعه توتون در مینودش

 .برابر سطح زیرکشت فعلی است که درصورت حمایت از کشاورزان منطقه تحقق آن دور از دسترس نیست
از مهمترین  وی اضافه کرد: کشت دیم و نیاز کم به آب، درآمد و اشتغال باال، خرید تضمینی و وجود بازار مصرف داخلی و خارجی

 .مزایای کشت این محصول است که می تواند به توسعه منطقه نیز کمک کند
هزار نفر جمعیت در شرق استان گلستان واقع است ۸1شهرستان مینودشت با افزون بر  . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 

ایرنا  – 26/6/1397تاریخ :   
 

 عف زراعت چوب؛ پاشنه آشیل طرح تنفس جنگلض

ساله در کشور به اجرا گذاشته شده است که زراعت  10طرح تنفس جنگل در حالی برای یک دوره  -ایرنا  -ساری 

چوب به عنوان یکی از بسترهای مورد نیاز آن همچنان دچار ضعف اساسی است و هیچ گونه دورنمای امیدوار کننده 

 .ای دیده نمی شود

با تصویب قانونی، توسعه زراعت چوب را به منظور افزایش بهره وری  ۸9گزارش خبرنگار ایرنا، مجلس شورای اسالمی سال  به
نیز دولت مصوبه ای در خصوص بهینه  1392بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تکلیف تعریف کرد و دی ماه سال 

 .آن بر ضرورت توسعه زراعت چوب تاکید شده است ٤۸اده سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی گذراند که در م
درصد اعالم کرد و  ٤0از سوی دیگر، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور سهم زراعت چوب در تامین منابع سلولزی را 

 .هزار هکتار برسد 75 هزار هکتار کنونی به 15طبق برنامه سطح اختصاص یافته به این کار تا پایان برنامه ششم توسعه باید از 
اگرچه طرح تنفس و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل های هیرکانی شمال که از سال پیش کلید خورده است، در واقع شوک اطالع 
رسانی دولت تدبیر و امید نسبت به فاجعه آمیز بودن برداشت های بی رویه از جنگل های شمال است، اما برای به نتیجه رسیدن این 

 .یاز به حل مشکالت زراعت چوب استمصوبه ، ن
ساله برگشت سرمایه، نبود  10کارشناسان نبود اراضی یکپارچه، باال بودن دوره به بار نشستن سرمایه گذاری و انتظار هفت تا 

م پوشش دتحقیقات بنیادی و برآورد میزان سود دهی، نبود مکانیزم الزم و تضمین کننده برای خرید چوب آالت از تولید کنندگان و ع
 .سازمان های بیمه گذار را از مهم ترین چالش ها و مشکالت کاشت و زراعت چوب در کشور بویژه مازندران می دانند

مشکالت زراعت چوب استان مازندران در حالی است که به گفته کارشناسان با توجه به چالش های به وجود آمده ناشی از برداشت 
بع تولید چوب و تاکید بر جنبه های ذخیره گاهی و حفاظت از جنگل های شمال ،زراعت های غیر اصولی جنگل و محدودیت منا

 .چوب مهم ترین روش های تولید منابع و مواد اولیه صنایع چوبی است
هزار هکتار برابر با نیمی از زمین  230هزار هکتار زمین زراعی و باغی دارد و از آنجایی که شالیکاری با  ٤60استان مازندران 

ای کشاورزی استان مهم ترین کشت و کار محسوب می شود، زراعت چوب به دلیل ایجاد سایه و جلوگیری از تابش نور مستقیم ه
شان خورشید به سطح مزرعه در این اراضی قابل انجام نیست و کشاورزان شالیکار حتی از کاشتن صنوبر در اطراف مزرعه ا

  .کنندچندان استقبال نمی
های آبرفتی رودخانه ها، حاشیه دره های مرطوب، اماکن عمومی بویژه قبرستان ها، محوطه بقاع امامزادگان، کارشناسان مسیر 

حاشیه زمین های ورزشی، حاشیه آببندان ها و آبگیرها ،اطراف راههای روستایی و بین شهری را از فرصت های مهم زراعت چوب 
 .در بخشی از کشور بویژه استان های شمالی می دانند

 نبود برنامه برای اقتصادی کردن زراعت چوب  **
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با بیان اینکه همچنان برای جنگل های شمال در بخش های مختلف 

چوب به حفاظت، توسعه جنگل، احیاء و بهره برداری برنامه ریزی و طرح های جامعی تهیه نشده است، گفت: اگر طرح زراعت 
  .درستی برای تامین مواد اولیه واحدهای سلولزی اجرایی نشود، قاچاق چوب از داخل جنگل ها افزایش خواهد یافت

محمد امینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: جنگل های شمال قطعه قطعه آن نیاز به برنامه خاص دارد و با طرح استراحت 
 .جنگل چالش ها چندین برابر می شود

وی چالش های زراعت چوب در زمین های مازندران را جدی و پر رنگ دانست و بیان داشت: باید برای جای جای زمین های ملی 
 .و شخصی استان برنامه زراعت چوب تعریف کنیم

رود که  هزار هکتار از زمین های در کشور زیر کشت زراعت چوب می 100این استاد دانشگاه با اشاره به این که در حال حاضر 
میلیون متر مکعب است، گفت: با توجه به نیاز هفت میلیون متر مکعبی صنایع چوبی کشور ، زراعت چوب کمتر  2تولید ساالنه آن 

 .درصد نیاز را بر طرف می کند25از 
ی ، آببندان ها وی تهیه نهال مناسب و ارزان از سوی وزارت جهاد کشاورزی ،استفاده از زمین های کنار جاده های روستایی و شهر
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 .و حاشیه رودخانه ها از راهکارهای توسعه زراعت چوب در مازندران برشمرد
عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی ساری هشدار داد: اگر نتوانیم زراعت چوب را با هدف تامین مواد اولیه صنایع چوبی استان 

جنگل های شمال دوچندان می شود، بلکه با توجه به نیاز کارگاه ها و مازندران عملیاتی کنیم، یقین داشته باشید نه تنها قاچاق چوب از 
 .واحد های صنعت چوب ، قطع درختان در کوشه و کنار کشور دوچندان شده و قاچاق بیداد می کند

سال  بر اساس آمار کمیسیون قاچاق کاال و ارز مازندران کشف قاچاق چوب در استان در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه
 .برابر افزایش یافت 2قبل حدود 

قاچاقچی چوب  100هزار تن اعالم شده است که در این رابطه بیش از  ٤50بنابر این آمار میزان چوب قاچاق کشف شده حدود 
  .دستگیر شدند

رصد از نیازشان د 20تا  15هزار واحد کارگاهی و صنعتی بهره برداری چوب فعالیت دارند که طبق آمار  2در مازندران بیش از 
 .از داخل و بقیه از خارج تامین می شود

ساله بازگشت سرمایه و سود دهی  10این استاد دانشگاه یکی از دالیل عدم استقبال شالیکاران به زراعت چوب را انتظار هفت تا 
اری ن انگیزه ای برای صنوبر کاحتمالی دانست و گفت: با توجه به بی ثباتی قیمت ها و نبود تضمین خرید بر اساس تورم ، کشاورزا

 .ندارند
امینی افزود: از طرفی به دلیل نبود زمین های یکپارچه برای زراعت چوب و جزیره ای بودن آن ، شالیکاران به دلیل وجود سایه 

 .درختان ، اجازه درختکاری به همسایه های خود را نمی دهند
جنگل به حفاظت ، احیا و بویژه زراعت چوب توجه جدی تری داشته باشد، وی با بیان اینکه دولت باید در کنار اجرای طرح تنفس 

درصد عرصه های جنگلی شمال کشور فاقد طرح های جنگل داری است و به اذعان مسئوالن منابع طبیعی  50گفت: امروز بش از 
می شود که فاقد طرح جنگلداری  بیشترین تصرف و تخریب ، آتش سوزی و عوامل تهدید کننده دیگر در جنگل ها در مناطقی مشاهده

 .است
 نبود انگیزه ، مهم ترین چالش زراعت چوب  **

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری مازندران منطقه ساری هم از زراعت چوب به عنوان طرح جایگزین برای تامین مواد اولیه مورد 
رج تنفس جنگل های شمال، باید مواد اولیه صنایع سلولزی نیاز صنایع سلولزی در این خطه شمال کشور یاد کرد و گفت: با اجرای ط

 .استان های شمالی از محل زراعت چوب تامین شود
سید محسن موسوی تاکامی افزود: بر اساس قانون چندین دستگاه دولتی از جمله صنایع و معادن، شهرک صنعتی،دفتر امور روستایی 

لی اصلی این طرح هستند که تاکنون به نظر می رسد به طور جدی وارد این استانداری ها، شهرداری، جهاد کشاورزی و مردم متو
 .کارزار نشدند

وی کمبود اعتبار، نبود متولی اصلی پیشرو و نبود توجیه اقتصادی برای اجرای طرح از سوی مردم را عامل اصلی کمرنگ شدن 
 .این طرح دانست

زمین دارد که این اراضی در اختیار دستگاهها و مراکز دولتی و یا  موسوی تاکامی گفت: اجرای طرح زراعت چوب نیاز به تامین
 .مردمی خارج از حیطه اختیار منابع طبیعی است و این دستگاهها باید پیشقدم شوند

مدیرکل منابع طبیعی مازندران گفت: اگر طرح زراعت چوب به درستی برای تامین مواد اولیه واحدهای سلولزی اجرایی نشود، 
 .از داخل جنگل ها افزایش خواهد یافت قاچاق چوب

 .درصد منابع طبیعی تشکیل می دهد ۸۸هزار هکتار مساحت مازندران حدود  300میلیون و 2براساس آمار از 

  لینک خبر
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	آب
	تفاهمنامه ای برای مدیریت آب استان های شمالی امضا شد
	تهران - ایرنا- سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی تفاهمنامه ای را برای ساماندهی مسائل آب، ورزشهای آبی و گردشگری در استان های شمالی امضا کردند.

	واگذاری قیمتگذاری آب بستهبندی به تولید کنندگان/ قیمت مواد اولیه ۴۰۰ درصد افزایش یافت
	دبیر انجمنهای آبهای معدنی و آشامیدنی با انتقاد از ملاک قیمتگذاری سازمان تعزیزات بر اساس نرخ تورم ۸ درصدی گفت: وقتی مواد اولیه ۴۰۰ درصد افزایش یافته است، این قیمتگذاری معنایی ندارد.
	پژوهشگران کشاورزی؛ قابلیت ها و مشکلات
	قزوین- ایرنا- پژوهشگران کشاورزی قابلیت های زیادی برای کمک به تامین امنیت غذایی کشور و تولید محصولات سالم دارند، اما از مشکلات و موانع پیش رو نیز گلایه دارند که پیچ و خم های اداری برای دریافت مجوزها از جمله آنهاست.
	امسال 200 هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی وارد شد
	سنندج - ایرنا - عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت: در سال زراعی جاری بر اثر خشکسالی، سرمای بهاره، کمبود آب و ریزگردها در مجموع 200 هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی وارد شد.
	معاملات انواع کالا در بورس 42 درصد افزایش داشت
	تهران- ایرنا- بورس کالا در هفته منتهی به 27 شهریور( روزهای 28 و 29 شهریور تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل بود) شاهد مبادله 571 هزار و 116 تن انواع کالا به ارزش بیش از 25 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به هفته قبل از نظر حجم و ارزش به ترتیب رشد 20 و 42 درص...

	اقتصاد محصولات
	75درصد طلب گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می شود
	بانک مرکزی: رشد اقتصادی بهار امسال 1.8 درصد بود
	تهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور (بر پایه قیمت های ثابت سال 1390) در سه ماهه نخست امسال به 1.8 درصد رسید.
	آخرین وضعیت نرخ گوشت در ایام محرم/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 58 هزار تومان
	یک مقام مسئول گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 57 تا 58 هزار تومان به مصرف کننده عرضه میشود.

	اقلیم و منابع طبیعی
	امسال 200 هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی وارد شد
	سنندج - ایرنا - عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت: در سال زراعی جاری بر اثر خشکسالی، سرمای بهاره، کمبود آب و ریزگردها در مجموع 200 هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی وارد شد.
	آتش به 50 هکتار مرتع گلستان آسیب زد
	گرگان - ایرنا - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: سهل انگاری گردشگران در خاموشی آتش، به 50 هکتار عرصه مرتعی تک درخت در جنوب بلندی های «درازنو» شهرستان کردکوی خسارت وارد کرد.

	انگور/کشمش
	یاقوت زرد ایران در سبد خانوار 20 کشور دنیا
	تبریز- ایرنا - انگور شهرستان ملکان، مشهور به «یاقوت زرد»، از جمله اقلام صادراتی کشورمان به شکل فرآوری شده است که به دلیل مرغوبیت، توانسته به سبد غذایی 20 کشور اروپایی و حوزه خلیج فارس راه یابد.
	«تیزاب»؛ گلوی انگورکاران ملایر را خشکاند
	همدان - ایرنا - کمبود پودر کربنات پتاسیم یا همان «تیزاب» فصل برداشت انگور را برای انگورکاران ملایری با مشکل مواجه کرده است، مشکلی که می رود روند خشک کردن این محصول راهبردی را دستخوش چالش های جدی کند.


	بازار و قیمت ها
	واگذاری قیمتگذاری آب بستهبندی به تولید کنندگان/ قیمت مواد اولیه ۴۰۰ درصد افزایش یافت
	خرید تضمینی گندم یک میلیون تن افزایش یافت
	سیف گفت:میزان خرید تضمینی گندم تا امروز نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون تن افزایش داشته است.
	رشد 82 درصدی خرید تضمینی کلزا در سال زراعی جاری
	مردم نگران تامین کالاهای استراتژیک مورد نیاز نباشند
	موضوع قطحی اقلام اساسی در ماه های آتی صحت ندارد
	واردات کره افزایش یافت

	آخرین وضعیت نرخ گوشت در ایام محرم/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 58 هزار تومان
	یک مقام مسئول گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 57 تا 58 هزار تومان به مصرف کننده عرضه میشود.
	ضرورت افزایش ۳۰ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم/گندم به خارج از مرزها قاچاق می شود
	یک مقام مسئول گفت: باوجود ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال گذشته انتظار می رود که امسال شاهد افزایش 30 درصدی قیمت باشیم.
	افزایش 40 درصدی قیمت زعفران در بازار/ حداکثر نرخ هر کیلو طلای سرخ 12 میلیون تومان
	یک مقام مسئول گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ با افزایش 25 تا 40 درصدی 5 میلیون و 200 و حداکثر 12 میلیون تومان است.
	173 کالا به فهرست معاف ازپرداخت مابه التفاوت ارز اضافه شد
	تهران- ایرنا- گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: براساس فهرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت 173 قلم کالا در حوزه کشاورزی، معادن، شیمایی، برق، الکترونیک، فلزی، لوازم خانگی، ماشین سازی وتجهیزات دیگر به کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اضافه شد.
	چشم انداز کاهش نرخ های قهوه و ذرت برزیل پس از انتخابات آن کشور
	مواد غذایی> اقتصاد غذا - نرخ های قهوه و ذرت برزیل ممکن است تا سطح نرخ های حداقل تضمینی دولت سقوط کند، این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر سبب گردد روند رو به کاهش نرخ رآل برزیل معکوس شود
	.
	صرف شیرینی و شکلات 40 درصد کاهش یافت
	تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات از کاهش 30 تا 40 درصدی مصرف این محصولات در بازار داخلی به دلیل افزایش قیمت ها و پایین آمدن توان خرید مردم خبر داد.
	سیب درختی؛ مزیت اقتصادی اما پُر آب بَر آذربایجان غربی
	ارومیه- ایرنا- سیب درختی به عنوان مهمترین محصول کشاورزی آذربایجان غربی حدود یک ششم از حجم تولید این بخش در استان را به خود اختصاص داده است؛ محصول پُر آب بَری که با توجه به مزیت تولید، اشتغال، صادرات و درآمدزایی در برخی موارد به مشکلات اجتماعی تبدیل می...
	ضعف مدیریت در کنترل بازار شیرخام/خریدتوافقی ادامه دارد
	رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی گفت:متاسفانه به رغم اعلام وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توقف خرید تضمینی شیر خام از سوی تعاون روستایی،این محصول همچنان در حال خریداری است.
	تعاون روستایی مسبب گرانی زعفران/قیمت به ۱۰میلیون تومان رسید
	نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه زعفران طی ۱۰ تا ۱۲ روز گذشته نزدیک به ۴ میلیون تومان گران شده است،گفت: صادرات این محصول تا آخر مرداد ماه ۳۰ درصد رشد داشته است.
	گرانفروشی برخی نانوایی های متخلف پایتخت
	تهران- ایرنا- رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران می گوید هیچ موردی از گرانفروشی در این استان مشاهده نکرده اما گزارش خبرنگار ایرنا از محله ای در شرق پایتخت نشان می دهد که برخی نانوایان نه تنها تخلف و گرانفروشی می کنند بلکه در پاسخ به مشتریان معترض ...

	برنامه ها و سیاست ها
	تفاهمنامه ای برای مدیریت آب استان های شمالی امضا شد
	تهران - ایرنا- سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی تفاهمنامه ای را برای ساماندهی مسائل آب، ورزشهای آبی و گردشگری در استان های شمالی امضا کردند.
	نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی تا نیمه مهرماه مشخص می شود
	تهران- ایرنا- معاون وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد: نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی تا پیش از نیمه نخست مهر ماه در شورای اقتصاد مطرح و مصوب می شود.
	بخشخصوصی توانایی اداره سازمان تعاون روستایی را ندارد
	شیرزاد گفت: واگذاری سازمان تعاون روستایی به بخش خصوصی نه تنها مشکلی از دولت حل نمیکند بلکه زندگی پنج میلیون خانوار روستایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
	173 کالا به فهرست معاف ازپرداخت مابه التفاوت ارز اضافه شد
	تهران- ایرنا- گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: براساس فهرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت 173 قلم کالا در حوزه کشاورزی، معادن، شیمایی، برق، الکترونیک، فلزی، لوازم خانگی، ماشین سازی وتجهیزات دیگر به کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اضافه شد.
	پژوهشگران کشاورزی؛ قابلیت ها و مشکلات
	قزوین- ایرنا- پژوهشگران کشاورزی قابلیت های زیادی برای کمک به تامین امنیت غذایی کشور و تولید محصولات سالم دارند، اما از مشکلات و موانع پیش رو نیز گلایه دارند که پیچ و خم های اداری برای دریافت مجوزها از جمله آنهاست.
	321  بنای غیر مجاز در البرز تخریب شد
	کرج-ایرنا- مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اعلام کرد که با حکم قضایی 321 بنا و ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی شهرستان ساوجبلاغ تخریب و رفع اثر شد.

	برنج
	کاهش 140 هزارتنی واردات برنج در سال جاری/ قیمت برنج خارجی تا پایان سال نوسانی نخواهد داشت
	یک مقام مسئول گفت: از ابتدای سال تاکنون، 900 هزارتن برنج وارد کشور شد که این میزان، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 140 هزارتن کاهش داشته است.

	پسته
	مدیریت تلفیقی از شیوع آفت «پسیل» پسته جلوگیری می کند
	کرمان - ایرنا- مدیر پژوهشکده پسته ایران گفت : با مدیریت تلفیقی به خوبی می توان از شیوع آفت «پسیل» که این روزها به جان درختان پسته در استان کرمان افتاده است، جلوگیری کرد.

	پنبه
	تامین منابع مالی
	وام بانکی کشاورزان خسارت دیده تا سه سال امهال می شود
	تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات بانکی دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه در سال زراعی 1397-1396 به مدت سه سال امهال می شود.
	پرداخت وام به استارت آپهای روستایی
	معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: از ۶ هزار میلیارد تومان منابع اشتغالزایی روستایی که در اختیار بانک ها فرار داده شده، پرداختی های بانک ها به وام گیرندگان تا امروز حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	هشدار به مرغداران برای استفاده از کارتنها و شانههای مستعمل تخممرغ
	سازمان دامپزشکی کشور با توجه به افزایش قیمت کارتن و شانههای تخممرغ در روزهای اخیر، نسبت به استفاده مرغداران از انواع مستعمل این کالاها هشدار داد.

	لینک خبر
	تولیدات باغی
	کشاورز فیروزکوهی درختان مسن گردو را پیوند زد
	تهران- ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه در استان تهران اعلام کرد: برای اولین بار در کشور یکی از کشاورزان این شهرستان درختان مسن بالای 60 سال و قطور گردو را پیوند زد.
	گلخانه؛ ناجی بخش کشاورزی ایران
	سمنان - ایرنا - با توجه به ادامه خشکسالی ها، فرسایش بالای خاک و بحران کم آبی در کشور، گسترش واحدهای گلخانه ای در استان های مختلف از جمله راهکارهای موثر نجات بخش کشاورزی برای گذر از این چالش مهم به شمار می رود.
	یاقوت زرد ایران در سبد خانوار 20 کشور دنیا
	تبریز- ایرنا - انگور شهرستان ملکان، مشهور به «یاقوت زرد»، از جمله اقلام صادراتی کشورمان به شکل فرآوری شده است که به دلیل مرغوبیت، توانسته به سبد غذایی 20 کشور اروپایی و حوزه خلیج فارس راه یابد.
	سیب درختی؛ مزیت اقتصادی اما پُر آب بَر آذربایجان غربی
	ارومیه- ایرنا- سیب درختی به عنوان مهمترین محصول کشاورزی آذربایجان غربی حدود یک ششم از حجم تولید این بخش در استان را به خود اختصاص داده است؛ محصول پُر آب بَری که با توجه به مزیت تولید، اشتغال، صادرات و درآمدزایی در برخی موارد به مشکلات اجتماعی تبدیل می...

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	چای
	حبوبات
	خاک
	خرما
	خرید تضمینی / خدمات
	ضعف مدیریت در کنترل بازار شیرخام/خریدتوافقی ادامه دارد
	رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی گفت:متاسفانه به رغم اعلام وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توقف خرید تضمینی شیر خام از سوی تعاون روستایی،این محصول همچنان در حال خریداری است.
	خرید تضمینی گندم یک میلیون تن افزایش یافت
	سیف گفت:میزان خرید تضمینی گندم تا امروز نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون تن افزایش داشته است.
	رشد 82 درصدی خرید تضمینی کلزا در سال زراعی جاری
	مردم نگران تامین کالاهای استراتژیک مورد نیاز نباشند
	موضوع قطحی اقلام اساسی در ماه های آتی صحت ندارد
	واردات کره افزایش یافت

	مدیریت تلفیقی از شیوع آفت «پسیل» پسته جلوگیری می کند
	کرمان - ایرنا- مدیر پژوهشکده پسته ایران گفت : با مدیریت تلفیقی به خوبی می توان از شیوع آفت «پسیل» که این روزها به جان درختان پسته در استان کرمان افتاده است، جلوگیری کرد.
	نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی تا نیمه مهرماه مشخص می شود
	تهران- ایرنا- معاون وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد: نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی تا پیش از نیمه نخست مهر ماه در شورای اقتصاد مطرح و مصوب می شود.
	ضرورت افزایش ۳۰ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم/گندم به خارج از مرزها قاچاق می شود
	یک مقام مسئول گفت: باوجود ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال گذشته انتظار می رود که امسال شاهد افزایش 30 درصدی قیمت باشیم.

	خشکسالی
	امسال 200 هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی وارد شد
	سنندج - ایرنا - عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت: در سال زراعی جاری بر اثر خشکسالی، سرمای بهاره، کمبود آب و ریزگردها در مجموع 200 هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی وارد شد.
	گلخانه؛ ناجی بخش کشاورزی ایران
	سمنان - ایرنا - با توجه به ادامه خشکسالی ها، فرسایش بالای خاک و بحران کم آبی در کشور، گسترش واحدهای گلخانه ای در استان های مختلف از جمله راهکارهای موثر نجات بخش کشاورزی برای گذر از این چالش مهم به شمار می رود.

	دانه های روغنی
	روغن
	کیفیت روغن زیتون ایرانی با نمونه خارجی برابر است
	تهران - ایرنا - نتایج پایان نامه دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران برای نخستین بار در ایران نشان می دهد که کیفیت روغن زیتون های تولید داخل با نمونه های مشابه خارجی برابری می کند و تنها اختلاف اندکی از نظر برخی استانداردها دارند.
	اُفت 40 درصدی خرید ساندویچ/روغن در بازار آزاد یافت نمی شود
	رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی، از اُفت 30 تا 40 درصدی خرید ساندویچ خبر داد.

	زعفران
	تعاون روستایی مسبب گرانی زعفران/قیمت به ۱۰میلیون تومان رسید
	نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه زعفران طی ۱۰ تا ۱۲ روز گذشته نزدیک به ۴ میلیون تومان گران شده است،گفت: صادرات این محصول تا آخر مرداد ماه ۳۰ درصد رشد داشته است.

	زیتون
	سلامت
	سیب زمینی
	شیلات
	وضعیت بحرانی ماهیان خاویاری خزر با وجود ممنوعیت صید تجاری
	تهران- ایرنا- توافق پنج کشور حاشیه دریای خزر در اعمال ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری، نه تنها کمکی به احیای ذخایر آن نکرده بلکه به گفته رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بحران از بین رفتن این گونه ارزشمند همچمنان در کمین آن است.

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	درخواست تحویل گرفتن روزانه 19 هزار تن شیرخام به جای واردات شیرخشک را ارائه کردیم
	دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: از دامداران خواستهایم روزانه 19 هزار تن شیرخام به کارخانجات صنایع لبنی تحویل دهند تا ما پیگیر واردات شیرخشک با ارز یارانهای نباشیم، ولی آقایان دو هفته است که رفتهاند تا فکر کنند.
	ضعف مدیریت در کنترل بازار شیرخام/خریدتوافقی ادامه دارد
	رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی گفت:متاسفانه به رغم اعلام وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توقف خرید تضمینی شیر خام از سوی تعاون روستایی،این محصول همچنان در حال خریداری است.

	صادرات و واردات
	ممنوعیت صادرات کیوی به گمرک ابلاغ شد
	ممنوعیت موقت صادرات کیوی با هدف جلوگیری از عرضه محصول غیر استاندارد کیفی به ویژه حد مطلوب قند کیوی در بازارهای هدف، به کلیه گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.
	چالش بازار ارز بهانه دست واردکنندگان داد
	درحالی که متولی حوزه تولید به شدت تاکید دارد که کشور نیازی به واردات شیرخشک ندارد و هرگونه واردات خسارت چشمگیری به تولید داخل وارد می کند، عده ای همچنان بر طبل واردات می کوبند.
	یاقوت زرد ایران در سبد خانوار 20 کشور دنیا
	تبریز- ایرنا - انگور شهرستان ملکان، مشهور به «یاقوت زرد»، از جمله اقلام صادراتی کشورمان به شکل فرآوری شده است که به دلیل مرغوبیت، توانسته به سبد غذایی 20 کشور اروپایی و حوزه خلیج فارس راه یابد.
	کاهش 140 هزارتنی واردات برنج در سال جاری/ قیمت برنج خارجی تا پایان سال نوسانی نخواهد داشت
	یک مقام مسئول گفت: از ابتدای سال تاکنون، 900 هزارتن برنج وارد کشور شد که این میزان، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 140 هزارتن کاهش داشته است.

	صنایع غذایی
	تشکل های صنایع غذایی: بحران مواد اولیه ادامه دارد
	تهران- ایرنا- تشکل های صنایع غذایی و آشامیدنی در نامه ای به «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند، در 6 ماه گذشته واحدهای تولیدکننده محصولات نهایی دست به گریبان بحران تامین مواد اولیه بوده و با افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی مواجه بود...

	لینک خبر
	اُفت 40 درصدی خرید ساندویچ/روغن در بازار آزاد یافت نمی شود
	رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایی، از اُفت 30 تا 40 درصدی خرید ساندویچ خبر داد.

	صنایع غذایی
	صرف شیرینی و شکلات 40 درصد کاهش یافت
	تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات از کاهش 30 تا 40 درصدی مصرف این محصولات در بازار داخلی به دلیل افزایش قیمت ها و پایین آمدن توان خرید مردم خبر داد.

	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	گلستان، بهشت تولید گیاهان دارویی
	گرگان -ایرنا - استان مرزی گلستان واقع در شمال کشور با جای دادن هفت اقلیم از 13 اقلیم دنیا و خاک مناسب، زمینه را برای رشد همه نوع گیاه به ویژه گیاهان دارویی فراهم کرده و شناسایی یکهزار و 700 گونه نشان دهنده این فرصت است.


	گندم
	75 درصد طلب گندمکاران تا پایان هفته پرداخت می شود
	تهران- ایرنا- مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، 83 هزار و 680 میلیارد ریال معادل 67 درصد از طلب گندمکاران پرداخت شده است که این رقم تا پایان هفته جاری به 75 درصد می رسد.
	ضرورت افزایش ۳۰ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم/گندم به خارج از مرزها قاچاق می شود
	یک مقام مسئول گفت: باوجود ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال گذشته انتظار می رود که امسال شاهد افزایش 30 درصدی قیمت باشیم.
	خرید تضمینی گندم یک میلیون تن افزایش یافت
	سیف گفت:میزان خرید تضمینی گندم تا امروز نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیون تن افزایش داشته است.
	رشد 82 درصدی خرید تضمینی کلزا در سال زراعی جاری
	مردم نگران تامین کالاهای استراتژیک مورد نیاز نباشند
	موضوع قطحی اقلام اساسی در ماه های آتی صحت ندارد
	واردات کره افزایش یافت


	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	آخرین وضعیت نرخ گوشت در ایام محرم/ نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 58 هزار تومان
	یک مقام مسئول گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 57 تا 58 هزار تومان به مصرف کننده عرضه میشود.

	گوشت مرغ
	ثبات نرخ مرغ ادامه دار شد/ قیمت هر کیلو مرغ 8900 تومان
	رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ مرغ طی چند روز اخیر در بازار خبر داد.

	لینک خبر
	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	ایجاد شرکتهای مکانیزه به ورود دانش در کشاورزی کمک میکند
	تهران- ایرنا- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در حاشیه نمایشگاه «آتماک ایفارم» گفت: با ایجاد شرکتهای خدمات مکانیزه، ضریب نفوذ دانش در کشاورزی بالا میرود.
	سالانه حدود 300 هزارهکتار زمین به آبیاری نوین مجهز می شود
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