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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 
 ایرنا  – 13/7/1397تاریخ : 

درصد کاهش یافته است 19حجم مخازن سدها   
در شرایطی آغاز می کنیم که  را 97-98مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: سال آبی  -ایرنا -تهران

درصد کاهش یافته است 19کشور حجم مخازن سدهای  . 
 

روز جمعه در نشست خبری که در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه صنعت « هامحمد حاج رسولی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
میلیون  810میلیارد و  19، افزون بر 97-98آب و تاسیسات آب و فاضالب برگزار شد، افزود: موجودی مخازن در اول سال آبی 

میلیون مترمکعب بود 320میلیارد و  23عب است در حالی که مدت مشابه سال گذشته حدود مترمک . 
درصد نسبت به سال آبی قبل از آن کاهش پیدا کرد 33نیز ورودی سدهای کشور  96-97وی یادآور شد: در سال آبی  . 

میلیمتر، سال گذشته را  171نگین بارندگی ها درباره آخرین بارندگی ها و وضعیت شرایط آبی کشور نیز گفت: با میاحاج رسولی
 2ساله اخیر، رتبه چهل و هشتم را به خود اختصاص داده است؛ یعنی در مدت نیم قرن، فقط  50پشت سر گذاشتیم که در آمارهای 

بود که نسبت به سال قبل،  96-97سال بارندگی ها کمتر از سال آبی   .درصد کاهش نشان می دهد 21
 96درصد کاهش تولید انرژی برقابی داشتیم، گفت: بر اساس سال شمسی، در سال  25، حدود 96-97در سال آبی وی با بیان اینکه 

میلیون مگاوات ساعت تولید انرژی  16معادل  95تولید انرژی هفت درصد کاهش داشت؛ به نحوی که در سال  95نسبت به سال 
این رقم به  96داشتیم اما در سال  دمیلیون مگاوات رسی 15 . 

ها درباره طرح های سدسازی نیز گفتحاج رسولی طرح سدسازی نیمه کاره و در دست ساخت در کشور وجود دارد  109اکنون  :

درصد دارند 50طرح از آنها پیشرفت های باالی  52که  . 
باید حداکثر تا پایان  الزاما -که هدف تامین آب شرب دارند  -سد از این سدها  43وی افزود: بر اساس اولویت بندی وزارت نیرو، 
 .برنامه ششم توسعه وارد مدار بهره برداری شود

هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با توجه به اولویت آنها، به هر طریق باید  15طرح به حدود  43به گفته وی، تکمیل این 
 .تامین شود

د درباره تامین اعتبار این شرکت گفت: بخشی از منابع ما مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در بخش دیگری از سخنان خو
درصد( از طریق اسناد خزانه اسالمی،  35تا  30) درصد به صورت اوراق مشارکت و بخشی نیز به صورت نقدی تامین  50تا  45

 .می شود که تقریبا صد درصد منابع نقدی به تملک اراضی مردم اختصاص می یابد
ابع آب ایران افزود: اسناد خزانه اسالمی که به تولیدکنندگان، پیمانکاران و مشاوران پرداخت می شود، مدیرعامل شرکت مدیریت من

سررسیدهای یک تا سه ساله دارد؛ برای جبران این مساله با سازمان برنامه و بودجه در حال مذاکره هستیم که هزینه های تنزیل این 
.اوراق را تامین کنیم المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب روز چهارشنبه مین نمایشگاه بینبه گزارش ایرنا، چهارده 11 

المللی تهران های بینشرکت داخلی و خارجی در محل نمایشگاه 244وزیر نیرو و مشارکت « رضا اردکانیان»مهرماه با حضور 
.آغاز به کار کرد شرکت داخلی و خارجی حضور  244ضالب المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فادر این دوره از نمایشگاه بین

شرکت خارجی هستند 28شرکت از داخل کشور و  216اند که از این تعداد پیدا کرده . 
هزار مترمربع دایر خواهد بود که در این دوره آخرین دستاوردهای  21المللی به مدت چهار روز در فضایی به وسعت این رویداد بین

های زدایی آب، شیرآالت، سامانههای تصفیه، فیلتراسیون و نمکلوله و اتصاالت، سامانهصنعت آب و تاسیسات فاضالب شامل 
گیری و تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات صنعتی در معرض دید صنعتگران و اتوماسیون، ابزارهای دقیق، سیستم اندازه

.بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت ، آلمان، اتریش، ترکیه، دانمارک، اسپانیا، هلند، کشور خارجی شامل ایتالیا، چین 12نمایندگان 

انگلستان، یونان، آمریکا و فرانسه در این دوره از نمایشگاه حاضر هستند که کشورهای آلمان، چین و ترکیه به صورت ویژه )پاویون 
.اختصاصی( در این دوره حضور دارند های تخصصی حوزهگری دولت و سپردن هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، کاهش تصدی

 .به بخش خصوصی ذکر شده است این امر در راستای توجه ویژه دولت تدبیر و امید به فعاالن بخش خصوصی است
میزبان متخصصان صنعت آب و فاضالب  17تا  9المللی صنعت آب و تاسیسات و فاضالب همه روزه از چهاردهمین نمایشگاه بین

 است
 لینک خبر 
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 آب 
 

ایرنا  – 11/7/1397تاریخ :   

 بهره وری آب در کردستان از میانگین کشوری بیشتر است
کیلوگرم در  1،5معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: بهره وری آب در استان کردستان  -ایرنا  -سنندج 

بیشتر است و نشان از سخت کوشی و استفاده صحیح کشاورزان از درصد از میانگین کشوری  30مترمکعب است که 

 .منابع آبی دارد

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی مراد اکبری عصر چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان که با حضور اعضای 
: تمام پروژه های آب و خاک این استان در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی برگزار شد، اظهار داشت

 .دست مردم بوده و با مدیریت آنها اداره می شود
 2وی با بیان اینکه مردم این استان به خوبی قدر آب را می دانند، افزود: موید این ادعا باال بودن تقاضای آبیاری تحت فشار است که 

 .برابر متوسط کشوری است
کشاورزی یادآور شد: نیاز است حتما بحث تخصیص آب در کردستان بازنگری و تعیین تکلیف شود معاون آب و خاک وزارت جهاد 

 .و به عنوان یک سند برای توسعه بخش کشاورزی مدنظر قرار گرفته تا براساس آن عمل شود
یاب شبکه سدها قرار هزار هکتار آن در پا 54هزار هکتار از اراضی کشاورزی کردستان آبی است که  140اکبری با بیان اینکه 

هزار هکتار آن دست نخورده باقی مانده و سیستم های فرعی است 26هزار هکتار نیز  56دارد، تاکید کرد: از این  . 
وی ذخیره کردن آب در پشت سدهای مناطق پرباران )مانند حوزه دریای خزر( را متناقض با اصول علمی دانست و گفت: اختصاص 

ی نیز در بخش های جنوبی کشور اشتباه استآب تخصیص یافته به کشاورز . 
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه باید پکیج جدیدی برای تخصیص آب به کردستان تعریف شود، اضافه 

 .کرد: نیاز است نیم نگاهی به غفلت هایی که در گذشته در این استان شده داشته و آن را تصحیح کنیم
نسبت به سال  97به اینکه اعتبارات آب کشور در سال  اکبری با اشاره درصد کاهش یافته است، افزود: باید از محل  40، 96

 .صندوق توسعه ملی برای تکمیل پروژه های ملی و استان کردستان اعتبارات ویژه ای اختصاص یابد
درصد بودجه کاهش یافت 3،۵سهم اعتبارات منابع آبی در برنامه ششم توسعه به  **  

درصد  ۶،8مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران هم در این نشست با اشاره به اینکه سهم فصل منابع آب از برنامه پنجم توسعه 
درصد سهم اعتبارات تملک دارایی کاهش یافته است 3،۵بود، گفت: این رقم در برنامه ششم توسعه به  . 

ار داشت: این در حالی است که سهم اعتبارات فصل منابع آبی کشور از برنامه محمد حاج رسولی ها با انتقاد از کاهش این سهم اظه
درصد سهم بودجه بود 9،۶چهارم توسعه  . 

سد در کشور وظیفه تامین آب شرب کشور را برعهده دارند، افزود: اولویت اول مشکالت منابع آبی  ۴3وی با اشاره به اینکه 
میلیارد لایر  250های غیرمرزی و شبکه های پایاب سدهاست که سه هزار و  کردستان تخصیص اعتبار مورد نیاز برای طرح

 .اعتبار برای آن مورد نیاز است
 500هزار و  2حاج رسولی ها اولویت دوم کردستان را در حوزه آب، اصالح طرح های تکمیلی سدهای استان دانست و تاکید کرد: 

دهای استان مورد نیاز استمیلیارد لایر اعتبار برای اجرای طرح های تکمیلی س . 
وی با اشاره به اینکه اولویت سوم استان در این حوزه، انجام پنج پروژه آبرسانی است، یادآور شد: تمام سدهای این پروژه ها ساخته 

 .شده و آب آن تامین شده اما برای اتمام این پروژه ها هشت هزار میلیارد لایر اعتبار نیاز داریم
یت منابع آب ایران با بیان اینکه اولویت چهارم حوزه آب در کردستان انجام طرح های جدید است، تاکید کردمدیرعامل شرکت مدیر : 

هزار میلیارد لایر اعتبار نیاز است که امیدواریم این امر محقق شود 23طرح مرزی  2برای اجرای فاز  . 
میلیارد لایر اعتبار اعالم کرد و گفت 250ار و حاج رسولی ها انجام طرح های اولویت دار آب استان را نیازمند سه هز امیدواریم  :

 .مجلس ردیف متمرکزی برای این امر اختصاص دهد تا بخش عمده ای از مشکالت کمبود آب در این استان رفع شود
می و به گزارش ایرنا، نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کردستان با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسال

 .معاونین وزرای جهاد کشاورزی و نیرو و مسئوالن و مدیران اجرایی این استان برگزار شد
اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی برای بررسی مسایل و مشکالت حوزه کشاورزی امروز به 

نیز حضور پیدا خواهند کردکردستان سفر کرده اند و در سفر سه روزه خود در شهرستان های استان  . 
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شرکت در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از جمله برنامه های نمایندگان 
 .عضو کمیسیون کشاورزی در روز اول این سفر است

مجلس شورای اسالمی است های تخصصیکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی یکی از کمیسیون . 
برای انجام وظایف محوله درمحدوده کشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیالت، محیط زیست و  62این کمیسیون بر اساس ماده 

شودنامه تشکیل میهواشناسی مطابق ضوابط این آیین . 
مستعد یکی از قطب های تولید محصوالت هزار هکتار زمین قابل کشت مرغوب و  200کردستان با داشتن بیش از یک میلیون و 

هزار تن انگور دیم رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده  45کشاورزی کشور است و باغداران استان با تولید ساالنه بیش از 
 .اند، سیب، گالبی، زردآلو، هلو، شلیل، بادام، گیالس، آلبالو، آلو و گردو از دیگر محصوالت باغی کردستان است

 

 لینک خبر 
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 آب 
 

ایرنا – 11/7/1397تاریخ :   

های کشاورزی یزد آرامشی برای حیاتسکوت چاه  
تعطیلی موقت برداشت است، طرحی که با  این روزها دغدغه کم آبی و بی آبی مردم را نگران کرده و قرار -ایرنا  -یزد 

شده بود در اجرای طرح ملی احیا و تعادل بخشی منابع آب های شروع  های کشاورزی از سال ها قبلآب چاه

در استان یزد ادامه یابد 97ماهه این منابع سال  2بار دیگر با خاموشی  زیرزمینی . 
برداری و برداشت منابع آب های ارت کنترل بر بهرهدر اجرای طرح ملی یادشده با افزایش نظ 1393به گزارش ایرنا ، از سال 
حلقه چاه به سامانه هوشمند از  658درصد از  88اندازی کنتورهای هوشمند، اقداماتی انجام شد که تجهیز زیرزمینی با نصب و راه

هاستجمله آن .  
مترمکعب اعالم شد که سال بعد با طرح میلیون  45ها در زمستان روه چاه 30آب از محل خاموشی  جوییمجموع صرفه 1395سال 
روزه باشد 60میلیون مترمکعب افزایش یافت و امسال قرار است زمان اجرای این طرح  70روزه خاموشی چاه ها به  45 .  

ای یزد در شورای حفاظت آب و هماهنگی دشت پایلوت )نمونه آزمایشی( شهرستان ابرکوه با اشاره به مدیرعامل شرکت آب منطقه
اری کشاورزان در صرفه جویی آب افزود: در این ارتباط مدیریت جهاد کشاورزی استان همکاری خوبی داشته و داردهمک .  

های بعدی است یادآورشدرویه آب، خیانت به نسلزاده با اشاره به اینکه برداشت بیمحمدمهدی جوادیان  نیاکان ما در گذشته  : 

 ردند و از آب قنات گذشته از بخش کشاورزی برای بهداشت و آشامیدن نیز استفاده میکمصرف و برداشت آب را به خویی مدیریت 
  .کردند

جویی شودمیلیون مترمکعب آب صرفه 70های کشاورزی بیش از ماهه چاه 2وی پیش بینی کرد: امسال با خاموشی  .  
مترمکعب ذکر کرد و یادآور شد: با اجرای طرح میلیون  252ای یزد میزان بیالن منفی ساالنه آب را مدیرعامل شرکت آب منطقه

های زیرزمینی به صفر برسدملی احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی، باید پنج سال آینده برداشت آب از سفره .  
ز آب شد و در این مدت باید عالوه بر نیمی اجوادیان زاده تاکید کرد: در راستای مدیریت مصرف آب اجرای این طرح شروع 

درصد بخش شرب هم کاهش یابد 20درصد آب مصرفی صنعت و  30مصرفی بخش کشاورزی ،  .  
ای یکی از بازیگران است، وی تنها راهکار صرفه جویی را اجرای کامل طرح ملی یادشده دانست و تأکید کرد: شرکت آب منطقه

، مدیران سیاسی و محلی دیگر بازیگران اصلی اجرای  جهاد کشاورزی ، صنعتگران ، کشاورزان ، دستگاه قضایی ، نیروی انتظامی
  .طرح هستند

پروژه  10ای یزد گفت: طرح ملی یادشده با عنوان طرح تعادل بخشی تعریف شد و برداری آب منطقههمچنین معاون حفاظت و بهره
به تصویب شد پروژه در شورای عالی آب 15شد که بعد به طرح احیا و تعادل بخشی با  در قالب آن اجرا می .  

های آب مورد از سوی وزارت نیرو و شرکت 11سید محمد طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از مجموع پروژه ها ، 
شودشناسی اجرا میمنطقه ای ، سه پروژه از سوی جهاد کشاورزی و بقیه از سوی سازمان زمین .  

سال گذشته بر  10یافت ، در حالیکه خشکسالی از  نگین تبخیر ساالنه آب نیز افزایشها، میابه گفته وی همزمان با کاهش بارندگی
  .اقلیم منطقه غلبه پیدا کرد، به همین دلیل یزد در وضعیت فوق بحرانی قرار دارد

ورزی، درصد آب مصرفی استان در بخش کشا 82اکنون ای یزد خاطرنشان کرد: همبرداری شرکت آب منطقهمعاون حفاظت و بهره
شوددرصد در شرب و بهداشت و هفت درصد در بخش صنعت صرف می 11 .  

سال با پدیده خشکسالی و بحران  18همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه این استان 
حلقه چاه و قنات  800هزار و  6عب آب از میلیون مترمک 580یک میلیارد و  83 - 84آبی روبروست ، گفت : در سال زراعی کم

شد و در بخش کشاورزی به مصرف رسیداستحصال   .  
های زیرزمینی در سید جمال سجادی پور افزود: این میزان برداشت با روند سیر نزولی ، به دلیل تداوم خشکسالی و افت سطح آب

میلیون مترمکعب کاهش یافت 986به 1396سال   .  
های زیرزمینی و بر پایه برنامه پنج ساله توسعه ششم با اجرای  مقدار باید در اجرای طرح احیا و تعادل بخشی سفرهبه گفته وی، این 

میلیون مترمکعب برسد 560ای و کم آبخواه به های آبیاری نوین، تغییر الگوی کشت و توسعه کاشت محصوالت گلخانهطرح  .  
برداران و تولید کنندگان این حوزه خواست با تغییر کشت سنتی به نوین ، در  این کارشناس ارشد بخش کشاورزی یزد از بهره

  .مدیریت مطلوب برداشت آب و بهره وری بیشتر تالش کنند
شهرستان استان یزد که چند سال اخیر با اجرای طرح تعادل بخشی ، نتایج مثبتی در کاهش مصرف آب کشاورزی و  10یکی از 
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های مثبتی برداشت ، ابرکوه استامهای زیرزمینی گاحیای سفره .  
آباد آباد و نوشآباد ، مدوئیه ، رستمهای جعفرآباد، علیاجرای این طرح در ابرکوه موجب جریان دوباره و افزایش میزان آبدهی قنات

  .شده است
اهد داشتجویی باال در مصرف آب کشاورزی، رونق اقتصاد منطقه را به همراه خوبه گفته مسئوالن محلی صرفه .  

های آبیاری با اجرای طرح 93به گزارش ایرنا، فرماندار ابرکوه در این ارتباط گفته است : مدیریت مصرف آب کشاورزی از سال 
های کشاورزی و نصب سامانه کنتور روزه چاه 45روزه و  30با اجرای طرح خاموشی  95نوین و تغییر الگوی کشت و در سال 

دستور کار قرار گرفت ها درهوشمند بر روی چاه .  
ها در سال ماهه چاهمحمدکاظمی نسب در بیست و هفتمین نشست شورای حفاظت منابع آب ابرکوه اظهار داشت: طرح خاموشی یک

های زیرزمینی و کاهش شوری آب دشت چاهگیر شده استسانتیمتر افت سطح آب 29موجب کاهش  95 .  
و خشک شدن  فرو چاله 36داشت منابع آبی منطقه افزود: به دلیل خشکسالی، ایجاد وی با اعالم موفقیت این طرح در مدیریت بر

ناپذیر استهای زیرزمینی در شهرستان اجتنابها ، دشت ابرکوه از مناطق ممنوعه کشور است و مدیریت آبقنات .  
های شور آبی، هجوم آبدر کنار کم های زیرزمینی باعث شدکاظمی نسب اضافه کرد: کاهش بارندگی و روند فزاینده افت سطح آب

های کشاورزی را دوچندان کرده استها آغاز شود که شوری و تلخی آب چاهاز کفه ابرکوه به سمت آبخوان .  
اکنون به هم 1394لیتر در ثانیه در سال  300فرماندار ابرکوه یادآور شد: با نصب کنتورهای هوشمند استحصال آب از پنج هزار و 

لیتر در ثانیه کاهش یافت 500سه هزار و  .  
شده برای حفظ منابع آبی های انجام ریزیهای کشاورزی و با برنامهوی یادآور شد: به دلیل آثار مثبت اجرای طرح خاموشی چاه

شودروزه اجرا می 30دوره  2ها در روزه خاموشی چاه 60موجود امسال نیز طرح  .  
درصد آب مورد نیاز کشاورزی استان  20رشته ، آبدهی دارد که  700هزار و  2رشته قنات،  79اکنون در استان از سه هزار و هم

  .را تأمین می کند
 163میلیون مترمکعب است که  163ها و قنات های استان حدود یک میلیارد و ها ، چشمهشود میزان تخلیه آب در چاهگفته می

های کشاورزی یزد در سال جاری ، بتواند آرامشی هرچند ماهه چاه 2 میلیون مترمکعب آن سهم قنات است و شاید سکوت غرش
ها یعنی آب که همچون مروارید در بیابان های استان نایاب شد، فراهم آورد و این سرمایه زندگی کوتاه مدت برای مایه حیات انسان

 بار دیگر در زیرزمین مجال حیاتی دوباره پیدا کند
 

.  

 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن

 
خبرگزاری فارس – 14/7/1397تاریخ :   

 تا اخبار مربوط به ارز و ریزش دالر  FATF مخالفت جریان دانشجویی و مراجع تقلید با
ها، مخالفت جریان تحریمالمللی، تحوالت داخلی و های مقام معظم رهبری در اجتماع بسیجیان، اخبار بینصحبت

  .، اخبار مربوط به ارز و و ریزش قیمت دالر در گزارش این هفته آمده است FATF دانشجویی و مراجع تقلید با
های مقام معظم رهبری در اجتماع بسیجیان، اخبار هفته، صحبت  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در گزارش این

ها و در نهایت وقایع مربوط به چنین تحوالت داخلی مربوط به برجام و تحریمیم، مذاکره و برجام و همالمللی مربوط به تحربین
های نفتی پوشش داده شده است. همچنین مخالفت جریان دانشجویی و مراجع تقلید باتحریم  FATF  که در بسته خبری این هفته آمده ،

میلیون 30ای مهم شورای هماهنگی اقتصادی و ریزش قیمت دالر پس از تزریق است. اخبار مربوط به ارز و اقتصاد شامل مصوبه ه
 .دالری بانک مرکزی می شود

 تحریم، برجام و مذاکرات*
دهیمها را شکست میمقام معظم رهبری در اجتماع بسیجیان: تحریم  

)مقام معظم رهبری در سخنرانی خود با بسیجیان سپاه محمد رسوهللا  ها تاکید کردند: آزادی در رابطه با مساله تحریمص( در استادیوم 

دشمن برای مقابله با جمهوری اسالمی بعد از کنکاش فراوان، به تحریم رسیده است. جز راه تحریم اقتصادی راه دیگری ندارد. »
ها در مقابل او مسدود استی راهبقیه تواند تحریم را شکست می تر از اقتصاد ملی ما است. اقتصاد ملی ماتحریم اقتصادی شکننده .

 .«دهد و شکست تحریم، شکست آمریکا است و آمریکا یک سیلی دیگر از ملت ایران خواهد خورد
کنند این را به جوانان ما القا بعضی سعی می»چنین ایشان در رابطه با پناه بردن به آمریکا برای حل مشکالت تصریح کردند: هم

حلی وجود ندارد مگر زانو بست است، راهخواهد ملت ایران را به این نتیجه برساند که بنمیخواهد. دشمن کنند. دشمن این را می
کنم کسانی که در داخل کشور، این فکر را که مطلوب و محبوب دشمن است زدن و تسلیم شدن در مقابل آمریکا. من صریحاً اعالم می

است. اینکه بر طبق میل دشمن، ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به کنند. این خیانت به کشور ها خیانت میکنند، اینترویج می
ی الهی و به کمک شما، تا جان و توان افتد. من به حول و قوهدشمن نداریم، این بزرگترین خیانت به ملت ایران است. این اتفاق نمی

  .«.در بدن دارم نخواهم گذاشت این اتفاق در کشور بیفتد
های آمریکایی، انگلیسی، اروپایی، چینی، های جهان از جمله رسانهای در رسانهرهبری بازتاب گستردههای مقام معظم صحبت

های رژیم صهیونیستی داشته استعربی، روسی، هندی و رسانه . 
المللی الهه صادر شدرای دادگاه بین  

که در چارچوب آن ایران خواستار توقف اجرای دادگاه الهه در رابطه با شکایت ایران از آمریکا اعالم شد   روز چهارشنبه رای
 .تحریم های واشنگتن است

ها( را در رابطه با صادرات اردیبهشت ماه )خروج از برجام و اعمال تحریم 18طبق رای دادگاه الهه آمریکا باید تصمیمات خود در 
مول تحریم های آمریکا شوند. در این فهرست چنین فهرست کاالهایی منتشر شده که نباید مشموارد بشر دوستانه متوقف کند و هم

ای عالوه بر کمک های انسان دوستانه و لوازم یدکی برای هواپیما های مسافربری، غذا و دارو ذکر شده است. در رای دادگاه اشاره
ی به شکایت آمریکا روزه دادگاه بین المللی برای رسیدگ 4آوریل آخرین روز نشست های  30های بانکی و نفتی نشد. روز به تحریم

دو کشور درباره دوستی،  1955از ایران بود. در شکایت ایران گفته شد آمریکا با تحریم های یکجانبه خود علیه ایران پیمان سال 
  .روابط اقتصادی و حقوق کنسولی موسوم به پیمان مودت را نقض کرده است

پئو گفت که آمریکا پیمان مودت را لغو خواهد کرد. اما در رابطه با مایک پم .مقامات آمریکا نسبت به این رای واکنش نشان دادند

های مربوط به غذا و دارو را تضمین داری مجوزهای الزم برای انجام تراکنشی حکم دادگاه الهه، وزارت خزانهموارد بشردوستانه
کا صالحیت قضایی دادگاه را به رسمیت آمری 1986االجراست اما از سال  گفتنی است که رای دادگاه الهه الزم خواهد کرد. 

 .نشناخته است
آمریکا برجام که توافقی چندجانبه و بخشی از قطعنامه »های پمپئو نوشت: ی کشورمان در واکنش به صحبتوزیر امور خارجه

هم آمریکا از یک است. امروز « عهدنامه دوجانبه با ایران»شورای امنیت است را نقض کرده و ادعا کرده که به دنبال یک  2231
المللی دادگستری دستور داد به نقض آن عهدنامه )تحریم مردم ایران( خاتمه بعد از اینکه دیوان بین« عهدنامه دوجانبه با ایران » 

4«.]دهد، خارج شد. رژیم قانون شکن ] 
 نظر ظریف درباره مذاکره ایران و آمریکا: در دنیای احتماالت، هیچ چیز ناممکن نیست
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مصاحبه با خبرنگار روزنامه نیویورکر، در پاسخ به سوالی در خصوص پیش بینی وزیر خارجه دولت دوازدهم از آینده  ظریف در
« چیز ناممکن نیست ولی هنوز هم باید ماند و دید.کنیم چون هیچما در دنیای احتماالت زندگی می»روابط ایران و آمریکا گفته: 

اول از همه بگویم که ما عصبانی نیستیم. حاال هم اگر »گفته: « پنجاه قرار اول»ریکایی به نام ظریف با اشاره به یک فیلم سینمایی آم
وزیر خارجه در ادامه گفته که در مسیر بازسازی « ایم.قرار است به سمت حل مسائل برویم، باید مبنایمان چیزی باشد که قبال ساخته

توانیم. این ناممکن است. ما نمی»مدجواد ظریف در این خصوص گفت: توان هر روز همه چیز را از نو ساخت. محروابط، نمی
ای که نیستای است. دو صفحهصفحه 150رابطه شما باید برخی مبانی را داشته باشد. و ما یک سند داریم. این یک سند  ». 

 ظریف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی چین: چین تجارت خود را با ایران ادامه خواهد داد
« چین »مستقر در نیویورک گفت: « چاینا گلوبال»وگو با خبرنگار شبکه خبری وزیر خارجه ایران در گفت« جواد ظریفمحمد 

شریک تجاری نخست ایران است. بر این باوریم که روابط ما با چین قوی است و اطمینان داریم که چین تجارت خود را با ایران 
  .«ادامه خواهد داد

هاو گفتگو درباره تحریم قائم مقام وزیر امور خارجه دیدار هیات پرتغالی با   
هیات پنج نفره گروه دوستی پارلمانی پرتغال و جمهوری اسالمی ایران که در حال دیدار از کشورمان است صبح امروز با آقای 

م و اقدامات اروپا مرتضی سرمدی، قائم مقام وزیر امور خارجه دیدار و در خصوص گسترش روابط پارلمانی بین دو کشور، برجا
 .برای تامین منافع ایران و مسائل منطقه ای و آخرین تحوالت مربوط به مبارزه با تروریسم گفتگو و تبادل نظر کردند

تداوم فروش نفت ایران و ایجاد کانال بانکی برای مراودات مالی بین ایران و کشورهای مختلف دو موضوع مورد تاکید قائم مقام 
کشورمان برای اجرای موفق برجام بودوزیر امور خارجه  .  

 مذاکره صنعتی ایران با آلمان و اتریش
جنوبی، ژاپن، آلمان و اتریش  های صنعتی از توافق با کشورهای مختلف از جمله کرهمدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک

کشور و نیز افزایش میزان صادرات این قصد داریم به منظور توسعه و بهبود وضعیت صنایع کوچک و متوسط »خبر داد و گفت: 
جنوبی و ژاپن صورت گرفته است  صنایع با کشورهای توسعه یافته در این حوزه همکاری کنیم که تاکنون مذاکرات با کشورهای کره

در دستورکار  کنیم و پس از آن مذاکره با متولیان صنایع کوچک اتریشها نیز در برلین جلساتی را برگزار میو به زودی با آلمانی
 .«قرار دارد

کنندها با ایران همکاری نمیهای آلمانی از ترس تحریمبانک  
های های آلمانی به خاطر ترس از تحریمی پایگاه خبری گلوبال هندلزبلت، به رغم قول آلمانی مبنی بر حفظ برجام، بانکبه گفته

ی آلمانی بانک ملی ایران در هامبورگ گفته است موت گاتلیب، مدیر شعبهکنند. در این راستا هلآمریکا از همکاری با ایران امتناع می
ها، قوانین های آلمانی با رد پرداختشود. گاتلیب افزود که بانکهای آلمانی رد میها به بانکدرصد پرداخت 85تا  80نزدیک به 

های موردی یورومنطقه پرداخت تراکنش»بانک مرکزی آلمان و سیستم  » (SEPA) کنندنقض می بوط به اروپا را مر . 
های آلمانی را مجبور به قبول تواند بانکچنین نمینیست و هم SEPA بانک مرکزی آلمان گفته است که مسئول اجرای قوانین

ان ها کند. از دولت آلمان درخواست توضیح در این رابطه شده است، اما دولت آلمان مسئولیت را به گردن وزارت اقتصاد آلمپرداخت
 .انداخته است و وزارت اقتصاد آلمان از ارائه هر گونه پاسخ خودداری کرده است

شودمیلیارد دالر می 1.5ی احتمالی به مبلغ ی جریمهبانک استاندارد چارترد آماده  
وی مقامات آمریکا از س  میلیارد دالر 1.5بلومبرگ گفت بانک استاندارد چارترد در حال آماده شدن برای مجازات احتمالی به مقدار 

هاست. مقدار جریمه بر اساس ارتباطات بین بانک و مقامات آمریکا ارزیابی شده است، اما تصمیمات نهایی در به دلیل نقض تحریم
  .این رابطه هنوز به سرانجام نرسیده است

 روحانی: شاهد برداشتن یک گام مهم از سوی اروپا بودیم
اروپا برای حفظ »ر روز چهارشنبه در رابطه با تعهدات اروپا در برابر برجام گفت: ی هیئت دولت ددکتر روحانی در جلسه

تواند گام بسیار مهمی در حفظ برجام باشد، گر ای را تأسیس کرده و اجرای این طرح میارتباطات پولی و مالی ایران یک نهاد ویژه
هد این است که مسایل اقتصادی و روابط اقتصادی ایران، کامالً خواچه توقعات ما بیش از این است و آنچه بقای برجام از همگان می

در شرایط عادی باشد، بنابراین هر چه کمتر از این باشد به معنای آن است که آنها به طور کامل به تعهدات خود عمل نکردند، اما در 
 .«عین حال شاهد برداشتن یک گام مهم از سوی اروپا بودیم

های آمریکا نداردای جز اطاعت از تحریمارهنخست وزیر مالزی: مالزی چ  
« نخست وزیر مالزی در مصاحبه با شبکه« ماهاتیر محمد در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک  «تی آر تی» 

های که تحریمماهاتیر محمد با بیان این«. الملل برای اقتصاد مالزی هزینه خواهد داشتثباتی دولت آمریکا در روابط بینبی»گفت: 
دونالد ترامپ»آمریکا روابط تجاری مالزی با ایران را کاهش داده و احتماال کامال متوقف خواهد کرد درباره ادعاهای  در  «

خصوص تبعات روابط تجاری با ایران گفت: ما قطعا از این تصمیم آمریکا آسیب خواهیم دید؛ اما تجارت را با دیگر شرکای تجاری 
ها را کم کنیمتاثیر این آسیب دهیم تاادامه می ».  
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ها علیه ایران قرار بگیرند/ ادامه های ژاپنی نباید تحت تاثیر تحریماطالعیه وزارت خارجه ژاپن از جزییات مذاکره با آمریکا؛ شرکت
های نفتیمذاکره با واشنگتن برای دریافت معافیت  

های ژاپنی شان در جریان یک دیدار گفتند که فعالیت شرکتکای آمریکاییهای ژاپنی به شرای گفت: هیاتوزیر خارجه ژاپن در بیانیه
های آمریکا علیه ایران قرار بگیرد و هر دو طرف با ادامه مذاکرات موافقت کردند. این دیدار چهارمین دور از نباید تحت تاثیر تحریم

های آمریکا علیه ایران انجام شده است. توکیو به دنبال یمچنینی میان ژاپن و آمریکا بود که یک ماه قبل از شروع تحردیدارهای این
های خرید نفت علیه ایران استدریافت معافیت از تحریم . 

های آمریکا در آبان ماه های ژاپن به دنبال واردات هر چه بیشتر نفت ایران قبل از اعمال تحریمدهد پاالیشگاهچنین آمارها نشان میهم
دهد و درصدی را نشان می 65واردات نفت ژاپن از ایران در ماه اوت نسبت به همین ماه در سال قبل رشد  هستند. بر این اساس آمار

درصد کاهش داشته است 3.3نسبت به ماه قبل واردات نفت از ایران  . 
درصد گران کرد 60تحریم ایران بنزین آمریکا را  :رئیس لیپو اویل  

مت نفت خام سبب افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است. دونالد ترامپ پیش از انتخابات اندی لیپو، رئیس لیپو اویل گفت افزایش قی
تواند از پس آن بربیایدای آمریکا نمیدورهمیان ترامپ نگران است که افزایش قیمت بنزین بر هزینه های مصرفی تاثیر » :وی گفت .

افزایش قیمت انرژی نگرانی دولت آمریکاست که به انتخابات میان  بگذارد و این امر به رکود در اقتصاد آمریکا منجر خواهد شد.
از دست رفتن فروش نفت ایران به همراه کاهش تولید ونزوئال و تردید در مورد توانایی »لیپو توضیح داد:  .«دوره نزدیک می شود

دالر در هر بشکه برسد 82ها برای جبران کمبود نفت ایران، سبب شد تا قیمت نفت برنت به باالی اوپک و غیراوپکی .»  
کنیم/ به دنبال منابع جایگزین سوخت برای دهلی هستیممعاون وزیر خارجه آمریکا؛ نیاز هند به واردات نفت را درک می  

های آمریکا علیه ایران در چهارم نوامبر، واشنگتن نیاز هند به واردات تر شدن تحریمیک مقام ارشد دولت ترامپ گفته که با سخت
ل توجه نفت را درک کرده و مذاکراتی برای اطمینان از منابع جایگزین توزیع سوخت انجام شده تا اقتصاد کشور دوست ما یعنی قاب

مساله چابهار تحت بررسی دقیق است. ما »هایی نظیر چابهار گفت: های آمریکا بر پروژههند آسیبی نبیند. وی در مورد تاثیر تحریم
دهد بسیار احترام ن و ارائه کمک به افغانستان از جمله از طریق چابهار برای ارسال گندم انجام میبه آنچه هند در مورد تامی

گذاریم و از آنها سپاسگذاریممی کند نیز قدردانی ما همچنین از کاری که هند در مورد روابط تجاری دوجانبه با افغانستان می .

. در نتیجه همه این فاکتورها را در نظر داریمکنیم. بندر چابهار نقش مهمی در این زمینه داردمی ».  
 ادامه همکاری ایران و روسیه در برنامه نفت در برابر کاال

این برنامه پس از لغو تحریم ها به مدت »در مسکو گفت: « هفته انرژی»الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در حاشیه همایش 
تحریم ها، این برنامه همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا این مکانیسم به لحاظ چهار سال است که اجراء می شود. در صورت اجرای 

تن در سال است که  5در حال حاضر حجم تحویلی مورد توافق »وی افزود: «. طبیعت بلند مدت و برای هر دو کشور سودمند است
 .«در صورت تمایل دو کشور می تواند تغییر کند

مالیتحوالت مربوط به گروه ویژه اقدام   (FATF)تجمع اعتراضی دانشجویان به تصویب الیحه پیوستن ایران به کنوانسیون TF  مقابل

به احتمال الحاق   مجلس و دیگر نقاط کشورصبح روز یکشنبه صدها نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران در تجمعی اعتراض آمیز
کردند. عالوه بر تهران، دانشجویان در شهرهای ساوه، شیراز و حضور پیدا   ، مقابل مجلس شورای اسالمیTF ایران به کنوانسیون

 .ایالم اقدام به برگزاری تجمع کردند
تواند در برابرهمدانی:حوزه علمیه نمیهللا نوریآیت   FATF تفاوت باشدبی  

همدانی با اشاره به اینکه حوزه علمیه نمی تواند در برابرنوری هللاآیت  FATF این الیحه پیمانی عبری، عربی »گفت: تفاوت باشد، بی

مبادا تصویب این الیحه به سرنوشت »وی تاکید کرد: «. و غربی است و طرفداران آمریکا و رژیم صهیونیستی مسؤوالن آن هستند
ای کوتاه نخواهد آمدبرجام دچار شود، حوزه در برابر تصویب این الیحه ایستادگی کرده و ذره ». 

آیت هللا موحدی  های مربوط بهی: پیوستن به کنوانسیونکرمان  FATF تبعات خطرناکی دارد 
آیت هللا موحدی کرمانی در دیدار با اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان با بیان اینکه پیوستن به کنوانسیون 

دقت کند و این را تصویب نکند، اگر هم مجلس باید هوشیار باشد و »تبعات خطرناکی به دنبال دارد، گفت:  «FATF» های مربوط به

 .«تصویب کند من مطمئنم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد
 تحوالت اقتصادی و ارزی

 سیاستهای جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول و ارز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد
نه و قضاییه و به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد؛ رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شنبه این شورا که با حضور روسای قوای مقن

 .گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارز ارائه کرد و سیاست های بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز تصویب شد
صادرات خود را به موجب این سیاستهای ارزی، کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از 

در سامانه نیما عرضه و یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. 
 .صادرکنندگانی که در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق و تسهیالت صادراتی خواهند شد
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اختیارات الزم به رئیس کل بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز داده شد. بر این مبنا، بانک مرکزی از در این جلسه همچنین 
طریق بانک ها و صرافی های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات الزم برای کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و قیمت مبادله در 

د کرد. طبق یکی دیگر از مصوبات این جلسه، هر شخص حقیقی و حقوقی با بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطالع رسانی خواه
  .رعایت مقررات بانک مرکزی می تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید

های جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مدیریت بازار ارز / انتشار اوراق مشارکت ارزی و اجرای عملیات بازار مصوبه
ساله برای سرمایه گذاران خارجی 5متیاز اقامت باز/ ا  

در جلسه سه شنبه که با حضور سران قوای مقننه و قضاییه و به ریاست رییس جمهور برگزار شد؛ مصوب شد تا بانک مرکزی 
ریالی باشد –جمهوری اسالمی ایران مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی   بر اساس این مصوبه؛ بانک مرکزی موظف است .

تمهیدات و تسهیالت الزم را برای خرید و فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فوالد و دیگر محصوالت صادراتی که 
 .توسط صادر کنندگان عرضه می شود، در بازار ثانویه ارز فراهم نماید

اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسالمی مجاز به عملیات بازار باز می باشد و می تواند برای 
فروش اوراق مالی اسالمی منتشره توسط دولت اقدام نماید. همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ به منظور تشویق سرمایه 
گذاری و جذب منابع ارزی، تصویب کرد اتباع دولتهای خارجی در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دالر جهت سرمایه 

در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعالم می کند، می توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار گذاری 
  .شوند

میلیون دالری بانک مرکزی به بازار 30کاهش نرخ ارز با ورود   
ها شاهد هجوم شهروندان در مقابل گرد نرخعقبهایی از بازار آزاد ارز در ایران شامگاه دوشنبه نهم مهرماه پس از پدید آمدن نشانه

تومان  300هزار  1۵ها برای فروش دالرهای خانگی بود. در حالی که نرخ دالر در بازار ارز تا پایان وقت کاری به قیمت صرافی
از آخرین قیمت اعالم نیز رسید، شامگاه دوشنبه با هجوم دارندگان نگران ارز خانگی برای فروش، دالر دو تا سه هزار تومان کمتر 

هزار تومان نیز معامله شده است. عامل  10شده معامله شد و بعضی از رسانه ها مدعی شدند که در برخی شهرها حتی با قیمت زیر 
میلیون دالری بانک مرکزی به بازار است 30اصلی این کاهش قیمت، عرضه   
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 اقتصاد کالن 

 
ایرنا  – 9/7/1397تاریخ :   

درصد شد 18.2تورم تولید در شهریورماه   
ماه منتهی به  12در  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: شاخص بهای تولیدکننده* -ایرنا -تهران

درصد افزایش یافت 18.2میزان  شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به . 

نشان می دهد  1395دست آمده بر اساس سال پایه به گزارش دوشنبه تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، خالصه نتایج به
درصد افزایش یافت 9.4رسید که نسبت به ماه پیش  157.8شاخص بهای تولیدکننده در شهریور ماه به عدد  . 

درصد بیشتر شد 44.4این شاخص در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه پارسال  . 
 تغییر ماهانه تورم تولید *

 13.9« ساخت )صنعت(»درصد،  8.1« کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»تورم تولید شهریور ماه نسبت به مرداد ماه در گروه 
درصد افزایش یافت 6.8« هتل و رستوران»درصد و  4.2« مل و نقل و انبارداریح»درصد،  . 
سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و »درصد،  1.8« بهداشت و مددکاری اجتماعی»درصد،  0.6« آموزش»در بخش 

سه درصد نیز رشد ثبت شد و در گروه « خدمات»درصد و  3.1« شخصی « ری نداشتتغیی« اطالعات و ارتباطات . 
 تغییر سالیانه تورم تولید **

کشاورزی، جنگلداری و »نشان می دهد این شاخص در گروه  1396نگاهی به نرخ تورم تولید در مقایسه با شهریور ماه سال 
 23.7« هتل و رستوران»درصد،  36.5« حمل و نقل و انبارداری»درصد،  61.1« ساخت )صنعت(»درصد،  37« ماهیگیری

»درصد و  دهم درصد بیشتر شد 9« عات و ارتباطاتاطال . 
سایر فعالیت های خدمات عمومی، »درصد،  15.7« بهداشت و مددکاری اجتماعی»درصد،  14.5« آموزش»افزایش در بخش 

درصد بود 25.4« خدمات»درصد و گروه  19« اجتماعی و شخصی . 
ک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات به گزارش ایرنا، به طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده ی

 .قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( نشان می دهد
 .این شاخص می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر برای اطالع زودهنگام از روند تورم به کار برده شود

 

 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن

ایرنا – 9/7/1397تاریخ :   

 وزارتخانه مسئول تعیین تخصیص ارز کاالهای اساسی هستند 3
بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد: سه وزارتخانه صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت، مسئول  -ایرنا -تهران

گیری درباره تخصیص ارز به واردکنندگان کاالهای اساسی و دارو هستند و بانک مرکزی در تعیین مصادیق تصمیم

های یاد شده استتخصیص ارز نداشته و فقط مجری تامین ارز با تایید و مسئولیت دستگاه . 

کرد: روند پرداخت ارز دولتی به  به گزارش ایرنا، روابط عمومی بانک مرکزی روز دوشنبه با انتشار اطالعیه ای اعالم
گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان کاال از تیرماه امسال تغییر کرده و سه وزارتخانه یا شده به عنوان مسئول تصمیم

کنندواردکنندگان کاال، براساس اولویت عمل می . 
ر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار اداره ها، در این اطالعیه آمده است: با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی، دفات

گیری در خصوص بررسی و صدور مجوز برای تخصیص ارز دولتی فعالیت مسئول دو وزارتخانه دیگر به عنوان مرجع تصمیم
کنندمی . 

« اره اینکه ارز موجود در بانک مرکزی تنها تامین کننده ارز کاالهای گروه اول )کاالهای اساسی و دارو( است و هیچ دخالتی درب

 «.اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و فقط براساس تایید وزارت صنعت )مندرج در ثبت سفارش صادره( اقدام می کند
تومان برای هر دالر( وزارتخانه های یاد شده  4200براساس این اطالعیه، تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز با نرخ مصوب دولت )

هایی وزارت صنعت هستند و بنابراین در این ارتباط، بانک مرکزی دخالتی در تعیین مصادیق تخصیص ارز نداشته استبا تایید ن . 

 

 لینک خبر
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 اقتصاد کالن 

 
ایرنا  – 14/7/1397تاریخ :   

 

بورس کاال در هفته گذشته هزار میلیارد ریالی 15معامالت   
تن انواع کاال به ارزش بیش از  167 هزار و 270بورس کاالی ایران در هفته گذشته عرصه داد و ستد  -ایرنا -تهران

هزار میلیارد ریال بود 15 . 
ش داخلی و بخ 2تن انواع کاال در  642هزار و  153به گزارش شنبه تارنمای بورس کاال، در هفته منتهی به دوازدهم مهرماه 

هزار میلیارد لایر به فروش رسید 10صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی به ارزش بیش از  . 
تن  544هزار و  25تن مواد پلیمری،  855هزار و  65تن عایق رطوبتی،  390تن قیر، یک هزار و  523هزار و  49در این تاالر 

تن گوگرد و  300هزار و  11مواد شیمیایی،   .تن گازها و خوراک ها، معامله شد 30
 تاالر محصوالت صنعتی و معدنی  **

میلیارد لایر رقم  641تن انواع کاال به ارزش چهار هزار و  479هزار و  73در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی نیز معامله 
 .خورد

تن آلومینیوم از  500هزار و  2گرانبها و  تن کنسانتره فلزات 9تن مس،  180هزار و  2تن فوالد،  60هزار و  69در این تاالر 
 .سوی مشتریان خریداری شد

 تاالر محصوالت کشاورزی  **
میلیارد لایر  410تن انواع کاال به ارزش  100هزار و  42تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران هفته گذشته شاهد معامله 

 .بود
تن شکر دادوستد شد 700 تن گندم و یک هزار و 400هزار و  40در این تاالر  . 

به گزارش ایرنا، در هفته های گذشته، دولت با هدف شفافیت معامالت محصوالت پتروشیمی و فوالدی در بورس کاال، سقف 
 .معامالت این محصوالت در بورس کاال را برداشت

استفاده از این موضوع، به خرید از پیش از این، سقف معامالت پتروشیمی در بورس کاال پنج درصد در روز بود که دالالن با سوء
 .بورس و فروش آن به نرخ آزاد دست می زدند و مصرف کنندگان واقعی آسیب می دیدند

تومانی، سبب شده بود دالالن با خرید از بورس کاال و فروش  4200فروش محصوالت پتروشیمی در بورس کاال به نرخ ارز 
آن سود سرشاری به دست آورند محصوالت به نرخ ارز آزاد در بازار یا صادرات . 

 .این روند سبب رشد قیمت ها و محرومیت تولیدکنندگان بخش پایین دستی و مصرف کنندگان، از مواد اولیه ارزان شد
انتظار می رود با آزاد شدن سقف معامالت، امکان دسترسی تولیدکنندگان به محصول در بورس افزایش و سود دالالن کاهش پیدا کند 

ریج باعث حذف آنها می شودکه به تد . 

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت
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 قلیم و منابع طبیعیا

 
 ایرنا  – 13/7/1397تاریخ :

  سانتیمتر فرونشست دارند 22برخی نقاط کشور ساالنه 
محدوده )دشت و پهنه( از کشور نشان  ۴0بیش از  نقشه برداری کشور گفت: مطالعه رئیس سازمان -ایرنا -تهران

 سانتیمتر فرونشست داریم که بیشتر آن، مربوط به جنوب غرب تهران 22ساالنه تا  دهد که در برخی مناطقمی
  .است

« دهد که نرخ فرونشست در جنوب غرب میها نشان گیریروز جمعه در گفت وگو با ایرنا عنوان کرد: آخرین اندازه« مسعود شفیعی

سانتی متر در سال است 22تهران نیز  . 
ای است که هرچه به مرکز نزدیک باشد، میزان نشست آن بیشتر استگیرد و به شکل کاسهفرونشست محدوده وسیعی را در بر می . 

احساس نشود زیرا عالئم ظاهری چندانی رئیس سازمان نقشه برداری افزود: میزان فرونشست در کف بیشتر است و ممکن است که 
افتد، اما گاهی با ظاهر شدن شکافهایی در سطح زمین یا َتَرکهایی در دیوار ساختمانها، اثرات در دشتها ندارد و با شیب مالیم اتفاق می

 .تدریجی خود را بروز می دهد
ختمانها، شکست خطوط ریلی و خطوط انتقال گاز، شفیعی توضیح داد: فرونشست گاهی زیانبارتر از زلزله است و موجب تخریب سا

  .آب و نفت و نیز ایجاد فروچاله می شود
های تهران، اصفهان، این مقام مسئول در باره استانهایی که بیشتر در معرض خطر هستند نیز گفت: پدیده فرونشست را در استان

 .خراسان رضوی، قم، همدان، مرکزی و شمال غرب کشور داریم
های آبی کشور پس از نیم قرننقشه پهنهتهیه  **  

آبنگاری  0۶رئیس سازمان نقشه برداری اظهار داشت: در ایران، از اواخر دهه  هیدروگرافی( شروع شد و در آن دوره هدف تهیه )

های تولید شده، تائیدیه مراجع بین المللی اخذ نشده بود، هیچگاه برای نقشه1395نقشه پوششی بود اما تا سال  .  
چارت الکترونیکی 0۴با همکاری کمیته ملی هیدروگرافی در مجموع، حدود 2018تا  ۶201افزود: در سالهای  وی  (ENC)  از خلیج

هزار دالر درآمد حاصل از فروش داشته است 300فارس منتشر شده که تاکنون یک میلیون و  .  
تهیه نقشه دریایی می شد و پیش از آن، نقشه دریای خلیج شفیعی افزود: پس از نیم قرن، برای نخستین بار بود که ایران موفق به 

 .فارس را وزارت دفاع انگلیس و نقشه دریای خز را کشور روسیه تهیه کرده بودند
 سواحل مکران مستعد سونامی است **

ت پوسته زمین شود که در پی حرکت صفحارئیس سازمان نقشه برداری گفت: سونامی به امواج سهمگین آبی به سوی ساحل، گفته می
شوددر منطقه ای دورتر از آن در بستر دریا و یا ماورای آن، ایجاد می . 

گیری امواج تواند موجب شکلکند، میدهد یا پوسته زمین به هر دلیل دیگری مثل آتشفشان حرکت ای رخ وی ادامه داد: وقتی زلزله
 .بسیار بزرگ و سهمگین در مناطق دورتر شود

نواحی مکران سواحلی داریم که به آبهای آزاد متصل هستند و تغییرات پوسته زمین نیز در این مناطق قابل توجه  به گفته شفیعی، در
تواند با وقوع یک زلزله، موجب حرکت موجی عظیم به ساحل شوداست که می .  

ه امکان رخداد، زمان و محل وی درباره بروز سونامی در ایران گفت: سواحل مکران مستعد سونامی است اما در حال حاضر دربار
  .دقیق آن نمی توانیم اظهارنظر کنیم

 تهران تنها یک ایستگاه ژئودینامیک دارد **
های مهم در ها و تغییرات در پوسته زمین دانست و افزود: مطالعه گسلرئیس سازمان نقشه برداری، زلزله را نتیجه حرکت گسل

توانند عامل بروز زلزله باشند بنابراین رصد دقیق رفتار آنها ضروری استیدهد که برخی از آنها ماطراف تهران نشان می . 
ایستگاه تعیین موقعیت  130وی با بیان اینکه در حال حاضر، اعالم زمان و مکان دقیق وقوع زلزله قابل شناسایی نیست، گفت: اکنون 

ایستگاه باشد تا بتوانیم در فواصل نزدیک، تغییرات  00۴کم ای و ژئودینامیک در کشور داریم در حالیکه این تعداد باید دستماهواره
  .گسلها را اندازه گیری کنیم

ایستگاه ژئودینامیک برای پایش  30شفیعی افزود: در استان تهران که به لحاظ اجتماعی، سیاسی و جمعیت، اهمیت بسیاری دارد باید 
ریم. مذاکراتی با وزارت کشور برای همکاری در این باره صورت تغییرات پوسته زمین وجود داشته باشداما فقط یک ایستگاه دا

 گرفته است اما به دلیل بروز مخاطرات مختلف در سال مانند خشکسالی، این موضوع تعویق افتاده است
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. 
پررنگ تری  وی ابراز امیدواری کرد که در یک سال آینده تعداد ایستگاه به حدی برسد که بتوانیم با پایش دقیق حرکات گسلها، نقش

 .در اعالم نظر در مورد پیش نشانگرهای زلزله داشته باشیم و از خسارتها و فاجعه های بزرگ جلوگیری کنیم
 احتمال آتشفشان قله دماوند وجود ندارد **

راساس رئیس سازمان نقشه برداری کشور گفت: چند قله مستعد آتشفشان در کشور داریم که باید به صورت ویژه مطالعه شوند اما ب
  .داده های فعلی خطری درباره آتشفشان دماوند احساس نمی شود

وی افزود: سیلی که هفته های اخیر در این محدوده داشتیم، بیشتر از از گرمای زمین و آب شدن یخها بود ناشی شده بود و منشا آن 
  .آتشفشان نبود

 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 

 
ایرنا  – 8/7/1397تاریخ :   

درصد کاهش باران به پایان برد 10مازندران سال زراعی را با   
کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی مازندران گفت که میزان بارش باران در این استان برای سال زراعی  -ایرنا-ساری

درصد کمتر شد 10نسبت به مدت مشابه سال قبل  97-96 . 
میلی متر در  504به طور میانگین حدود  96رحیم یوسفی زاده یکشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در سال زراعی 

میلی متر بود 560مازندران باران بارید در حالی که میزان بارش در زراعی پیش از آن  . 
درصد و کمترین را مربوط به منطقه  30بارندگی استان را مربوط به ایستگاه امیرآباد در شرق با  وی بیشترین میزان کاهش

درصد اعالم کرد 1.2کوهستانی کیاسر در مرکز با  . 
 238در شهرستان رامسر با یکهزار و  97یوسفی زاده همچنین گفت که بیشترین میزان بارندگی در سال زراعی منتهی به مهر ماه 

ثبت شد میلی متر . 
بود 96به گفته وی، میزان بارش در رامسر هفت دهم درصد بیشتر از سال زراعی منتهی به مهر  . 

درصدی باران نسبت به دوره بلندمدت 22کاهش  **  
مازندران نسبت به دوره بلند  96کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی مازندران همچنین گفت که میانگین بارش باران سال زراعی 

درصد کمتر شد 22ساله( حدود  15اری ) حداقل مدت آم . 
میلی متر اعالم کرد 651وی میانگین بارش باران در بلند مدت را  . 

ماهه آینده بارندگی در مازندران هم گفت: طبق پیش بینی و بررسی نقشه هواشناسی  3این کارشناس هواشناسی در مورد پیش بینی 
در حد نرمال خواهد بودمیزان بارش سه ماهه پاییز در این استان  . 

 .او در عین حال پیش بینی کرد که دمای هوای پاییزی در مازندران نسبت به سال گذشته یک درجه افزایش یابد
مازندران در منطقه معتدل خزری واقع شده است و در سال های نه چندان دور میانگین بارش باران در این خطه شمال کشور به 

رسیدحدود یکهزار میلی متر می  . 

 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی
  

ایرنا  – 8/7/1397تاریخ :   

 مدیریت پایدار جنگل با کمک سازمان های بین المللی اجرا می شود

آبخیزداری کشور اعالم کردرییس سازمان جنگل ها، مراتع و  -ایرنا -تهران طرح مدیریت پایدار جنگل با هدف  :

 2020با همکاری فنی و اعتباری سازمان های بین المللی از سال  حفظ، غنی سازی و توسعه جنگل های سراسر ایران

می شود میالدی اجرایی . 
گاه اعتبارسنجی برنامه مدیریت پایدار جنگل روز یکشنبه در حاشیه افتتاحیه کار« خلیل آقایی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

در ایران که در محل هتل الله تهران برگزار شد، افزود: انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از افزایش سوخت فسیلی با از بین بردن 
ستگاه ها و نهادهای جنگل ها و مراتع شرایط زندگی را برای انسان ها دشوار کرده است بنابراین ما باید تالش کنیم با همکاری د

 .مختلف برنامه ریزی برای حفظ ، توسعه و غنی سازی جنگل ها داشته باشیم
وی اظهار داشت: برنامه ریزی برای مدیریت پایدار جنگل نیازمند همکاری های بین المللی است بنابراین در یکسال اخیر عالوه بر 

ربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( نیز در ایران حضور پیدا کردندسفر به رم داشته ایم، کارشناسانی از سازمان خوا 2اینکه  . 
آقایی تصریح کرد: پیشنهاد ایجاد کارگروه اعتبار سنجی مدیریت پایدار جنگل در ایران به دنبال برگزاری کنوانسیون جلوگیری از 

جنگل ملل متحد و فائو ارایه شد تا با توسعه انتشار گازهای گلخانه ای در پاریس به سازمان های بین المللی همچون دبیرخانه مجمع 
 .جنگل ها بتوانیم انتشار این گازها را کاهش دهیم

میلیون دالر خواهد بود که توسط  87وی اضافه کرد: با آماده شدن سند این پروژه، در مرحله نخست سهم اعتبار خارجی آن به میزان 
میلیون دالر را پیشنهاد  30ی گیرد همچنین ایران نیز برای اجرای این طرح مبلغ صندوق بین المللی اقلیم سبز در اختیار ایران قرار م

 .داده است
 2021یا  2020سال است که از سال  10به گفته وی، زمان شروع این پروژه بین المللی برای مدیریت جنگل های ایران به مدت 

 .میالدی آغاز می شود
کشور جهان، رتبه  20ر توسعه جنگل ها در بین رئیس سازمان جنگل ها با بیان اینکه ایران د را دارد، گفت: براساس قانون  12

هرگونه  1396برنامه ششم توسعه طرح قانون توقف بهره برداری چوب از جنگل های شمال کشور تصویب و از بهمن ماه سال 
 .قرارداد برداشت چوب از جنگل های شمال کشور متوقف شد

رای تامین چوب مورد نیاز کشور و جذب دی اکسید کربن را از دیگر اقدام های انجام شده برای آقایی اجرای طرح زراعت چوب ب
 .حفظ منابع جنگلی در ایران دانست

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح های عمرانی با از بین بردن جنگل ها و مراتع زیان های جبران ناپذیری در پی دارد، افزود: 
مینی هستند و ایجاد اشتغال و فعالیت های اقتصادی در عرصه های منابع طبیعی و از بین بردن پوشش جنگل های ما مخزن آب زیرز

میالدی به  1850سال پیش یعنی در سال  170گیاهی ارزشش با جنگل ها و مراتع قابل قیاس نیست به طور مثال کشور سوئیس در 
طبیعت خود نگهداری می کنند سال است که از 100سال اقدام به کاشت درخت کرد اما  70مدت  . 

وی ادامه داد: امروز عواقب کاهش پوشش گیاهی و جنگل برای مسئوالن کشور روشن است تا جایی که خودشان به دنبال تصویب 
 .قوانین و تخصیص اعتبارهای مناسب برای این بخش هستند

 
 اجرای طرح های آبخیزداری هفته آینده کلید می خورد **

: امسال در حوزه آبخیزداری نیز کارگروه بین المللی با همکاری فائو برگزار شد که برای اجرای این طرح آقایی اظهار داشت 200 
 .میلیون دالر به تصویب رسید تا فائو در بخش های مانیتورینگ، متدولوژی و ریسک و بحران با ما مشارکت کند

هزار  25آینده خبر داد و گفت: قرار شد با بخشی از این اعتبار وی از کلید خوردن اجرای طرح های آبخیزداری در کشور طی هفته 
 .هکتار در زون جنگلی ایران در سراسر کشور توسعه جنگل داشته باشیم که در تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن کمک می کند

 
 درخواست ایران از فائو برای همکاری در مقابله با گرد و غبار  **

مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در بحث ریزگردها و گرد و غبار و طرح های بیابان زدایی نیز سازمان رئیس سازمان جنگل ها، 
های بین المللی از مناطق کشور بازدید کردند و ادعا دارند که ایران در منطقه از پتانسیل خوبی برای تبدیل شدن به مرکزیت 

 .جلوگیری از منشاء گرد و غبار در منطقه برخوردار است
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وی اظهارداشت: از فائو خواسته ایم که از نقش جهانی خود در منطقه برای همکاری دیگر کشورها با هدف جلوگیری از گرد و غبار 
 .کمک کند که امیدواریم پیگیری های منجر به کاهش این معضل در ایران شود

درصد مساحت کشور ایران است که بیش از  82میلیون هکتار معادل بیش از  134براساس آمارها مساحت کل منابع طبیعی کشور 
میلیون هکتار را مراتع تشکیل می دهد 84میلیون هکتار را بیابان و  32میلیون هکتار آن را جنگل،  14 . 

به گزارش ایرنا، کارگاه اعتبار سنجی برنامه مدیریت پایدار جنگل در ایران امروز یکشنبه )هشتم مهرماه( با حضور نمایندگان 
بین المللی در محل هتل الله تهران افتتاح شد و به مدت سه روز برپاست سازمان های . 

 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

ایرنا  – 9/7/1397تاریخ :   

 خندق ها گلستان را می بلعد
اما دست به دست هم دادن  فرسایش خندقی پدیده جدیدی در جغرافیای استان گلستان نیست -ایرنا  -گرگان 

اثر مخرب آن را در این دیار شتاب بخشیده است به طوری  عوامل طبیعی و عملکرد نادرست انسان در محیط زیست،

کارشناسان نابودی تدریجی منطقه دور از ذهن نیست که به باور برخی . 
، زمان آغاز این مدل از فرسایش نامشخص و بخشی از رخدادهای طبیعی زمین است اما دخالت بی اندازه در طبیعت به گزارش ایرنا

  .و دست درازی به آن با تغییر پوشش گیاهی بر تعداد خندق های استان گلستان افزوده است
آن موجب تغییرهای بارز در زمین و پسرفت  فرسایش خندقی از جمله انواع فرسایش آبی و تشدید شونده ای است که بروز و گسترش

 .زمین ها می شود
 .در میان فرآیندهای مختلف تخریب زمین، فرسایش خاک بزرگ ترین تهدید برای حفاظت از خاک و آب به حساب می آید

و استفاده مداوم از فرسایش خاک در بیشتر مناطق جهان در دهه های اخیر به دلیل فشار جمعیت بر منابع محدود که منجر به افزایش 
 .زمین کشاورزی شده، شتاب بیشتری گرفته است

از بین رفتن ساالنه میلیون ها تن خاک از مراتع و مزارع ایران واقعیت تلخی است که از فقر پوشش گیاهی و فرسایش عاید کشور 
ثیر انواع فرسایش با شدت های مختلف میلیون هکتار آن زیر تا 125میلیون هکتار گستره کشور،  165می شود و برآورد شده که از 

  .است
فرسایش خندقی در این میان از انواع فرسایش آبی است که از مهم ترین چالش های تهدید کننده تهیه غذا، سالمت انسان ها و بوم نظام 

ر استبه شمار می آید و این پدیده در مناطقی که تغییرهای کاربری اراضی و اقلیم در آنها وجود دارد، مشهودت . 
خندق ها کانال عمیقی در جهت شیب هستند که به طور عمومی به وسیله روان اب به وجود می آیند و اغلب جریان دایمی ندارند و به 

 .عواملی مانند زمین شناسی، خاک، اقلیم، پوشش گیاهی و پستی و بلندی بستگی دارند
هه ها در اثر شدت جریان آب ایجاد می شود که در این فرسایش این فرسایش در اثر حمل خاک توسط آب های جاری و ایجاد آب را

برابر رسوب بیشتر تولید کند 50کانال های عبور آب بزرگ تر از فرسایش شیاری بوده و قادر است تا  . 
ُپرشدن مخازن سدها، کاهش ظرفیت انتقال آب راهه ها و تخریب اراضی کشاورزی پایین دست از پیامدهای دیگر این نوع از 

 .فرسایش است
در شکل گیری و گسترش فرسایش خندقی در استان گلستان عوامل شیب، متوسط ارتفاع، بارندگی ساالنه، جهت دامنه ها، نوع واحد 

  .سنگی، نوع خاک، تراکم و نوع گیاهی و کاربری اراضی بسیار موثر است
خندق  400گو با ایرنا از وجود بیش از دو هزار و کارشناس آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در گفت و

 20متر و عمق بیش از  200کوچک و بزرگ در مناطق شمال و شرق استان خبر داد و گفت: طول برخی از این خندق ها بیش از 
 .متر است و همچنان در حال گسترش و افزایش هستند

ناشی از آن درگیرند اما مقدار، اندازه و تاثیر آنها بر اساس پوشش محمد عباسی افزود: کشورهای زیادی در دنیا با خندق و تبعات 
  .گیاهی، اقلیم، خاک و شیب زمین ها متفاوت است

وی توضیح داد: این نوع از فرسایش قابلیت های اقتصادی خاک را از بین برده و حاصلخیزی آن را نابود می کند و در نهایت به 
های گسترده می انجامد بروز آسیب های اجتماعی مانند مهاجرت .  

این کارشناس که مطالعات علمی خود را در مقاطع ارشد و دکترای دانشگاه با موضوع خندق های گلستان انجام داده است، افزود: 
آغاز فرسایش های خندقی در اثر دو عامل آبی و بادی است که در گذر زمان و عوامل متعدد به ایجاد خندق های کوچک و بزرگ 

شود منجر می .  
عباسی ادامه داد: تغییر رژیم بارش و تغییر الگو از باران هایی با شدت کوتاه به بارش های کوتاه اما با حجم بیشتر موجب پاشیده 

  .شدن ذرات خاک در لحظه برخورد قطرات آب شده و شروعی بر یک فرسایش بزرگ و وسیع تر است
ک دانه ها از سطح خاک جدا و به مناطق پایین دستی منتقل می شود که اگر وی گفت : در پی این گونه بارش ها، ذرات مستعد خا

  .نتوان در زمان مناسب جلوی این گونه فرسایش ها را گرفت، امکان ایجاد خندق های بزرگ و کوچک غیر ممکن نیست
به شرایط اولیه برگرداند اما بی  این کارشناس افزود: استفاده از ادوات زراعی در مراحل اولیه فرسایش می تواند خاک را تسطیح و

توجهی به این پدیده و نبود برنامه های جامع برای مدیریت خندق ها می تواند منجر به افزوده شدن بر تعداد و طول، عرض و عمق 
  .این پدیده ها شود
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ادن جریان روان آب و شست و عباسی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل ایجاد خندق ها، فرسایش های شیاری است که موجب به راه افت
  .شوی خاک شده و بستر زمین را برای ایجاد یک پدیده جغرافیایی آسیب زننده فراهم می کند

وی گفت: حذف پوشش گیاهی، تعلیف بیش از اندازه در مراتع، جنگل زدایی و شخم اراضی شیب دار در جهت شیب با کمک به 
ی تشدید کننده ایجاد و گسترش خندق ها هستند که می تواند موجب جاری شدن بیشتر کانالیزه شدن جریان آب از جمله عوامل انسان

  .روان آب بیشتر، شست و شوی خاک های مستعد و در نتیجه بسترسازی برای ایجاد خندق ها شود
مین هم بسترهایی کارشناس آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان یادآورشد: به جز عوامل روی زمینی، در زیرز

  .برای ایجاد خندق ها وجود دارد که یکی از آن ها الیه های ایجاد کننده است
عباسی افزود: آهکی بودن پوسته خاک به عنوان فرسایس پذیر و قابل حمل ترین نوع خاک در کنار تکثر عوامل انسانی تخریب کننده 

ریزش یکباره به ایجاد خندقی بزرگ منجر خواهد شدروی زمین، موجب از بین رفتن استحکام سطح خاک شده و با  .  
به گفته وی ، اجرای طرح های بندخاکی با هدف تثبیت خاک و جلوگیری از گسترش حرکت خندق ها از جمله راهکارهای موثر 

  .برای کاهش خسارت های این پدیده است
قطع راه ارتباطی یک روستا با اراضی کشاورزی و  او ادامه داد: برخی خندق ها در گلستان منجر به دوپاره شدن یک روستا،

خسارت های مشابه دیگر شده که اگر برنامه ای برای مهار این خندق ها وجود نداشته باشد، تبعات اجتماعی ناشی از هدر رفتن زمین 
  .های حاصلخیز کشاورزی مناطق گوناگون استان را زیر تاثیر قرار خواهد داد

بع طبیعی و آبخیزداری گلستان از سال های گذشته و با هدف کاهش این خسارت ها اقدام به ایجاد بندهای عباسی گفت: اداره کل منا
خاکی به عنوان موثرترین عامل جلوگیری از حرکت و رشد خندق ها در مناطق گوناگون استان کرد که نتایج مثبت حاصل از آن به 

  .افزایش بازدهی زمین ها و اراضی کشاورزی منجر شد
ی یادآورشد که اقدام به موقع برای تثبیت خندق ها با احداث سازه ها و یا بندهای خاکی، امکان بازگشت خاک و بهره برداری و

  .دوباره از آن را امکان پذیر خواهد کرد
بارش ها اگر کارشناس آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان توضیح داد: با شرایط جدید اقلیمی و تغییر الگوی 

 .فعالیت ها و تخریب انسانی طبیعت را مدیریت نکنیم با ایجاد خندق های بزرگ و عمیق، مرحله بحرانی پیش رو خواهیم شد
هزار هکتار به دلیل شرایط طبیعی و تخریب های انسانی صورت  700عباسی افزود: حدود یک سوم از گستره استان گلستان برابر 

جاد خندق را دارد که با اجرای طرح های پیشگیرانه مانند بوته کاری و مقاومت سازی خاک با توسعه گرفته در طبیعت ظرفیت ای
  .پوشش گیاهی تالش می کنیم این آسیب به حداقل برسد

ش معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز به ایرنا گفت: امکان اجرای طرح های پیشگیرانه برای بی
از دو هزار خندق گلستان با اعتبارهای کنونی وجود ندارد اما تالش می کنیم با اولویت بندی و ساخت سازه های مناسب در حاشیه 

 .مناطق مسکونی از بروز خسارت این پدیده ها به جوامع انسانی و اراضی کشاورزی جلوگیری کنیم
عدد از این  172آغاز شد که تاکنون  1378ن برای مهار خندق ها از سال عبدالرحیم لطفی ادامه داد: احداث بندهای خاکی در گلستا

  .سازه ها در مناطق گوناگون ساخته شد
بند خاکی برای مهار خندق ها در گلستان آغاز شده که در صورت تزریق بیشتر  8وی توضیح داد: امسال هم عملیات ساخت 

ود داردبند خاکی دیگر نیز وج 15اعتبارات امکان ساخت حداقل  . 
معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: در کنار اجرای این طرح های عمرانی، بوته کاری و 

توسعه پوشش گیاهی در مناطق باالدستی هم در اولویت قرار دارد که توسعه آن می تواند منجر به تثبیت هرچه بیشتر خاک و کاهش 
ها در پایین دست شودامکان ایجاد خندق  .  

همچنین استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: خندق ها عوارض طبیعی زمین ناشی از تخریب طبیعت هستند که 
اگر در مراحل اولیه مدیریت نشوند، کنترل خسارت های آن در آینده به صرف هزینه های بسیار زیاد و ساخت سازه های متعدد 

داحتیاج دار . 
محسن حسینعلی زاده ادامه داد: همه خندق های کوچک قابلیت و پتانسیل تبدیل شدن به خندق های بزرگ را دارند و در صورت بی 
  .توجهی به عارضه هایی با شکاف فراوان و عمیق زمین و دارای امکان آسیب زدن جدی به خاک های حاصلخیز تبدیل خواهند شد

دادی از آن ها در شرق استان گلستان ایجاد شده است قابل کنترل نبوده و راهی جز ساخت سدهای به عقیده ،خندق های بزرگ که تع
  .خاکی برای مهار و تثبیت خاک آن وجود ندارد

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: اگر در مراحل اولیه به خندق های کوچک بی توجهی شده و زمینه برای 
به عوارض طبیعی بزرگتر فراهم شود، فقط صرف هزینه های فراوان و ساخت بندهای متعدد خاکی است که می تواند  تبدیل آن ها

 .گلستان را از تبدیل شدن به منطقه ای با خندق های متعدد نجات دهد
ا هر بارش شدید باران و به حسینعلی زاده ادامه داد: خندق های کوچک که برنامه ای برای مهار و کنترل آن ها وجود نداشته باشد ب

 .راه افتادن جریان آب آرام آرام به خندق های بزرگ تر تبدیل شده و با گسترده شدن بیشتر شکاف، امکان کنترل آن دشوار می شود
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وی گفت: تغییر در پوشش گیاهی، بوته کنی و از بین بردن جنگل ها از عوامل اصلی ایجاد خندق است که توسعه پوشش گیاهی به 
سبت ظرفیت مناطق می تواند از ایجاد خندق های جدید و یا گسترش خندق های کوچک جلوگیری کندن .  

بر این اساس و با جمع بندی داده های دستگاه های ذیربط گلستان تخصیص هر چه بیشتر اعتبار برای ساخت بندهای خاکی در کنار 
ثری است که از فرسایش خاک به عنوان یک سرمایه ارزشمند اجرای طرح های تثبیت کننده خاک مانند درخت کاری، عوامل مو

  .مولد و درآمدآفرین جلوگیری خواهد کرد
هزار هکتار از اراضی گلستان به خندق های کوچک و بزرگ نگران کننده و نیازمند برنامه ریزی  700برخورداری ظرفیت تبدیل 

غرافیایی استجامع تر برای کاهش حداکثری خسارت های ناشی از این پدیده ج .  

 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 

 
ایرنا  – 9/7/1397تاریخ :   

 بالیای طبیعی کشور با سامانه ماهواره ای جدید رصد می شود
سامانه پایش »غبار، خشکسالی، حریق و زلزله ذیل ماموریت های  پایش وضعیت ریزگردها، گرد و -ایرنا -تهران

سال پیش کار خود را آغاز کرده است 2تعریف شده که به گفته معاون سازمان فضایی ایران، از « ماهواره ای . 

افزود: این سامانه دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته جهانی فضایی « علی صادقی نایینی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
پایشی در مرکز ماهدشت در استان البرز مستقر است و ریزگرد، گردوغبار، خشکسالی، حریق، زلزله و فرونشست ها را رصد می 

 .کند
معاون توسعه فناوری سازمان فضایی ایران اعالم کرد براساس اطالعات به دست آمده از این سامانه، استان سیستان و بلوچستان 

( از نظر ریزگردها در بدترین وضعیت بین استان ها قرار داردزاهدان(  . 
صادقی نایینی ادامه داد: نتایج پایش وضعیت دریاچه ارومیه با داده های فضایی نشان داد امسال وضعیت این دریاچه با وسعت یک 

کیلومتر، نسبت به پارسال تغییر چندانی نکرده است 700هزار و  . 
هایی در این زمینه هواره ای وضعیت فرونشست زمین و زلزله در دستور کار این سامانه است و نقشهبه گفته وی، اکنون پایش ما

تواند برای ارائه خدمات به نهادهای دیگر مورد استفاده قرار گیردتهیه شده است که می . 
تواند برای های این مطالعات میدادههای میزان تابش خورشید با استفاده از داده های فضایی خبر داد و افزود:  وی از تهیه نقشه

های کشاورزی کاربرد داشته باشدهای خورشیدی و بخشیابی استقرار صفحه مکان . 
هاهای فناور و کسب و کارهای نوپا )استارت آپمعاون سازمان فضایی از ورود شرکت  20استقبال کرد و گفت: این سازمان اکنون  (

کند و سامانه پایشی تحت وب راه اندازی شده استای ارائه میهای ماهوارهپایشخدمت کاربردی با استفاده از  . 
میالدی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد هر سال از چهارم تا دهم اکتبر  1999بر اساس قطعنامه ای که سال 

 .هفته جهانی فضا نام دارد ()دوازدهم تا هجدهم مهرماه
با  1957تالش بشر برای دستیابی به فضا است؛ چهارم اکتبر  2ا به عنوان هفته فضا، گرامیداشت علت انتخاب کردن این روزه

راه برای اکتشاف در فضا باز شد 1پرتاب نخستین ماهواره زمینی به نام اسپوتنیک نیز معاهده ای در مورد اصول  1967دهم اکتبر  .

صلح آمیز از فضای ماورای جو امضا شدمشخص کننده حدود دولت ها در اکتشافات فضایی و استفاده   

 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

ایرنا  – 8/7/1397تاریخ :   

 رییس سازمان هواشناسی: تغییر اقلیم، امنیت ملی را تهدید می کند
تهدیدی برای امنیت ملی کشور باشد،  گفت: تغییر اقلیم می تواندرییس سازمان هواشناسی کشور  -ایرنا -تهران

ایجاد شرایط زندگی بهتر استفاده کنیم بنابراین باید از فرصت های احتمالی برای . 
کارگاه اعتبارسنجی برنامه مدیریت »امروز )یکشنبه( در حاشیه آیین گشایش « داود پرهیزگار»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

ر جنگل در ایرانپایدا میلیمتر کاهش پیدا کرد؛ به طوری که از سال های  50سال گذشته میانگین بارش در ایران  50افزود: در  « 86 
 .با پدیده خشکسالی روبرو شدیم 1387-

( ترسالی نداشتیم و پارسال خشک ترین سال را گذراندیم1396تا  1387سال )از  11وی یادآوری کرد: به مدت  .  
ارزیابی پیوسته از اثرات تغییر اقلیم در بخش های مختلف کشور، سازگاری با آن و استفاده از فرصت های احتمالی،  این مسوول

تالش و برنامه ریزی برای رفع اثرات زیانبار، کاهش تولید گازهای گلخانه هایی و استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر را از 
دانستراهکارهای مقابله با تغییر اقلیم  . 

پرهیزگار توضیح داد: ارزیابی پیوسته و مستمر ما از تغییر اقلیم در بخش های مختلف نشان می دهد ادامه این روند می تواند باعث 
 زمهاجرت روستاییان به شهرها شود، بنابراین ما نباید با تغییر اقلیم سرجنگ داشته باشیم؛ بلکه باید با آن سازگار شویم و با استفاده ا

ت های احتمالی شرایط را برای زندگی آسان کنیمفرص . 
 

 هشدار برای جنگل های زاگرس **
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: منطقه زاگرس با بیشترین افزایش دما و افت بارش روبروست که یک تهدید جدی برای جنگل 

 .های کشور به شمار می رود
« ل ها آمادگی بیشتری برای آتش سوزی دارندبه سبب خشکسالی های مستمر در بخش های مختلف، جنگ ». 

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر کشورهایی که در معاهده پاریس تعهد کرده اند تولید گاز گلخانه ای را کاهش بدهند، 
شاهد افزایش پنج درصدی میانگین دمای جوی خواهیم شد 2100به تعهد خود را عمل نکنند در سال  . 

بازنگری پروژه های عمرانی براساس تغییرات اقلیمی تاکید و اضافه کرد پرهیزگار بر باید کمک کنیم عامل اصلی تغییر اقلیم که  :

همان دی اکسید کربن است، کاهش یابد؛ بنابراین باید به سمت استفاده از انرژی های پاک همچون انرژی آب، باد، زمین گرمایی، 
ش مصرف نفت می شوداتمی و غیره گام برداریم که باعث کاه . 

 چالش انتشار گازهای گلخانه ای **
 2030رییس شورای عالی جنگل نیز در این آیین گفت: بر اساس تعهدی که ایران به کنوانسیون تغییرات اقلیمی داده است باید تا سال 

 .میالدی چهار درصد از انتشار گازهای گلخانه ای کاهش یابد
« قلیمی یکی از چالش های جدی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای استافزود: تغییر ا« کامران پورمقدم . 

وی تصریح کرد: حفظ پوشش جنگلی سبب ذخیره سازی کربن در خاک می شود و نقش تعیین کننده ای در کاهش اثر تغییرات اقلیمی 
 .دارد

 قدردانی فائو از اقدام های ایران برای کنترل ریزگردها  **
و بار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در تهران گفت: ایران سرمایه گذاری زیادی برای مدیریت پایدار جنگل نماینده سازمان خوار 

 .کرده و برای کنترل ریزگردها فعالیت های بسیاری داشته است
« یی را برای حل تصریح کرد: اکنون همه کشورها با مساله تغییر اقلیم به طور جدی روبرویند؛ بنابراین باید سازوکارها« رائو ماتا

 .مشکالت آب و هوایی طراحی کنیم که این امر تالش های ملی و بین المللی را می طلبد
ماتا پروژه بین المللی مدیریت پایدار جنگل در ایران را جزو پروژه های خاص برای کاهش گازهای گلخانه ای برشمرد و گفت: 

ه های مشترک بر تغییرات آب و هوایی به ویژه در بخش کاهش گازهای ایران با برنامه ریزی برای توسعه جنگل ها و تدوین پروژ
 .گلخانه ای تمرکز ویژه ای دارد و این پروژه کمک می کند به هدف برسیم

 14درصد مساحت ایران است که بیش از  82میلیون هکتار معادل بیش از  134براساس آمارها، مساحت کل منابع طبیعی کشور 
میلیون هکتار را مراتع تشکیل می دهد 84میلیون هکتار را بیابان و  32گل، میلیون هکتار آن را جن . 

کارگاه اعتبارسنجی پروژه بین المللی مدیریت پایدار جنگل در ایران امروز )یکشنبه( گشایش یافت و به مدت سه روز در هتل الله 
 .تهران ادامه دارد
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مع جهانی جنگل و همچنین نمایندگان سازمان هواشناسی، وزارت نفت و نماینده سازمان خواروبار کشاورزی )فائو(، نماینده مج
 .سازمان حفاظت محیط زیست در این آیین شرکت دارند
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

ایرنا  – 9/7/1397 –تاریخ   

درصد کم کرد 70طرح حفاظت مشارکتی تخریب اراضی ملی را   
آبخیزداری کشور از اجرای طرح حفاظت  معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و -ایرنا -تهران

درصدی تخریب عرصه های منابع طبیعی کشور خبر داد 70از  میلیون هکتار و کاهش بیش 22مشارکتی در  . 
 400دوشنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، مسعود منصور گفت: ت کنون عالوه بر طرح های مرتعداری بیش از  به گزارش

 .هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی برای احیا، توسعه و حفاظت در اختیار مجریان و جوامع محلی قرار گرفته است
ار جنگل نشین و عشایر تجهیزات مرتبط با سوخت به ویژه انرژی های هزار خانو 10سال گذشته برای بیش از  2وی ادامه داد: در 

 .پاک همچون آبگرمکن های خورشیدی تهیه شده است تا از قطع درختان و تخریب جنگل جلوگیری شود
 کمربند سبز مرز مستثنیات و :منصور ایجاد کمربند حفاظتی را در افزایش ضریب حفاظتی اراضی ملی بسیار مهم دانست و گفت

هزار کیلومتر کمربند در کشور ایجاد  20اراضی ملی را مشخص می کند و در قالب نهال کاری به مرحله اجرا در می آید و تاکنون 
 .شده است

این مسوول افزود: رعایت اصول فنی در بهره برداری از معادن مورد توجه سازمان جنگل هاست اما احیا و بازسازی آنها پس از 
اری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار داردبهره برداری با همک . 

طرح ملی کاداستر اراضی ملی با همکاری ادارات کل ثبت اسناد و امالک کشور در حال اجراست که تاکنون بیش  :وی اضافه کرد

ی ذیربط و تامین اعتبارات میلیون هکتار از اراضی ملی زیر پوشش این طرح قرار گرفته که امیدواریم با همکاری دستگاه ها 32از 
 .الزم بقیه اراضی ملی نیز زیر پوشش این طرح قرار گیرد

قانون حفاظت از جنگل  56دبیرخانه کمیسیون هیات های تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده  400منصور از فعالیت 

خاص نسبت به اجرای مقررات قانون ملی شدن اراضی ها و مراتع در کشور خبر داد و تصریح کرد: این کمیسیون ها به اعتراض اش
 .رسیدگی می کنند که این اقدام راهی برای کاهش عوامل تخریب به عرصه های ملی قلمداد می شود

درصد مساحت ایران است  82میلیون هکتار معادل بیش از  134به گزارش ایرنا، براساس آمارها، مساحت کل منابع طبیعی کشور 
میلیون هکتار را مراتع تشکیل می دهد 84میلیون هکتار را بیابان و  32یلیون هکتار آن را جنگل، م 14که بیش از  . 

اجرا شد 139۴-139۶طرح حفاظت مشارکتی در دوره سه ساله  . 

 

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

ایرنا  – 10/7/1397تاریخ :   

 محققان راهکار مقابله با تغییر اقلیم در کشاورزی را ارایه دهند
تغییر اقلیم در بخش کشاورزی هشدار  معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت نسبت به پیامدهای -ایرنا  -اهواز 

یافتن راهکاری در این زمینه شد داد و خواستار ورود محققان برای مطالعه و . 
ایرنا عباس کشاورز روز سه شنبه در همایش یک روزه کلزا در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی خوزستان، با بیان اینکه به گزارش 

اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی کامال محسوس است، افزود: تحقیقات برای بررسی اثرات ناشی از تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی، 
 .ضروری است

یم یک پدیده جدی در بخش کشاورزی است گفت: تغییر اقلیم شرایط بارندگی و تیپ آن را تغییر داده و دما وی با بیان اینکه تغییر اقل
 .را نیز برهم زده است که این مساله نیازمند تحقیقات خیلی سریع و پیشنهاد راهکار است

ت و افزود:خوزستان بیش از کشاورز در ادامه کمبود آب و اشتغالزایی را از موضوعات جدی بخش کشاورزی در کشور دانس
درصد آب های جاری وجود ندارد و  35سایران این مشکالت را حس کرده زیرا برخالف تصور همه، در این استان سیالب و 

 .بحران گرد و غبار نیز ناشی از نبود آب است
کرد: مساله آب را در کشور باید  وی با بیان اینکه نخستین وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تقویت امنیت غذایی در کشور است اضافه

 .جدی بگیریم و رویکردهای گذشته خود را واکاوی کنیم، با مدیریت آب می توان به امنیت غذایی نیز دست یافت
معاون وزیر جهاد کشاورزی، با رد نظریه برخی کارشناسان مبنی بر ممانعت از کشت برخی محصوالت و واردات آنها، گفت: ما به 

تمکین نکرده ایم زیرا به جز هلند، لوکزامبورگ و فلسطین اشغالی، همه کشورهای دنیا داشتن امنیت غذایی را مورد  نظر این افراد
توجه قرار داده اند؛ به طور نمونه آنهایی که درباره گندم نظر می دهند آیا می توانند به ترکیه گندم صادر کنند؟ و آیا می توان به 

 سادگی به ژاپن برنج صادر کرد؟
به گفته وی، همه کشورهای دنیا به فراخور اقلیم و شرایط اقتصادی، برای خود نسخه تولید روغن و کنجاله پیدا کرده اند و برخی از 
آنها سویا، نخل روغنی، آفتابگردان و... را انتخاب کرده اند؛ در کشور ما نیز بهترین نسخه، کشت کلزا است که هم پایداری خاک و 

تامین می کندهم نیاز روغن را  . 
کشاورز، دیگر وظیفه وزارت جهاد کشاورزی را حفظ منابع کشور دانست و گفت: بخش کشاورزی مجاز نیست هر کاالیی را به هر 

 .قیمتی تولید کند و حفظ منابع طبیعی، خاک و آب و نیروی انسانی باید مورد توجه قرار گیرد
مد کشاورزان بیان کرد و افزود: کلید افزایش درآمد، افزایش بهره وری وی سومین وظیفه وزارت جهاد کشاورزی را افزایش درآ

 است زیرا توسعه زمانی اتفاق می افتد که فعاالن اقتصادی پس انداز مکفی
 .داشته باشند

ی کشت دانه های روغنی در دنیا آسیب شناسی شده و به شورای عالی امنیت ملی پیشنهادات 86کشاورز همچنین بیان کرد: از سال 
ارایه شده است، این در حالیست که مجلس شورای اسالمی هیچگاه از وزارت جهاد کشاورزی درباره حجم زیاد واردات روغن و 
هزینه این واردات، سوال نکرده است؛ ما به دالیل این امر واقف هستیم و می دانیم که ورود به این جریانات هزینه باالیی دارد و 

یمآماده پرداخت این هزینه هست . 
وی افزود: آسیب شناسی موفق نبودن کشت دانه های روغنی در کشور نشان می دهد که آب و قطعه بندی زمین، باعث شده این کشت 

 .در ایران رونق نگیرد
 طرح کاهش خطرپذیری دیم **

م در اثر تغییر اقلیم معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از اجرای یک طرح امیدبخش برای کاهش آسیب پذیری تولید محصوالت دی
فصل زراعی باعث شد که برای به حداقل رساندن شکنندگی محصوالت دیم امیدوار شویم 2خبر داد و گفت: تجربه  . 

ساله خود دانست و افزود: کشاورزان دیم پرخطرپذیرترین فعاالن کشور هستند و این بخش  40وی کشت دیم را از دغدغه های 
اری در جامعه دارداثرات اجتماعی و اقتصادی بسی . 

کشاورز درباره راهکار کاهش آسیب پذیری محصوالت دیم بیان کرد: نیاز به داشتن چهار دوره محصول در کشت دیم )همانند کشت 
آبی(، کشت علوفه، برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از باران، کشت با کارنده از راهکارهایی است که می توان به این هدف 

 .دست یافت
شاورز ادامه داد: ادارات جهاد کشاورزی شهرستان ها امسال به صورت نمونه، زمین هایی را به کشت دیم با این شیوه اختصاص ک

 .دهند
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هزار هکتار، رتبه دوم در تولید این محصول در کشور را پس از استان  35هزار تن کلزا و سطح زیر کشت  31خوزستان با تولید 
 .گلستان دارد

 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 8/7/1397اریخ :   

 کلزاکاران هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند
یک مقام مسئول گفت:با توجه به اتمام تاریخ کشت کلزا در برخی استان های کشور، کشاورزان هشدارهای 

 .هواشناسی را جدی بگیرند
صنعت،تجارت و کشاورزی مسعود حقیقت مدیر کل شبکه پایش هواشناسی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

،اظهار کرد: با توجه به تاریخ کشت کلزا در استان های نوار  درباره آخرینتوصیه های هواشناسی به کشاورزان ،خبرنگاران جوان
ن غربی،آذربایجان شرقی و اردبیل به کشاورزان توصیه می شود که از کشت در این مناطق اجتناب کنند شمال غرب کشور،آذربایجا

 .و در غیر این صورت دچار خسارت خواهند شد
در قسمت های شمال شرق استان کرمانشاه به پایان رسیده است،افزود: البته کشاورزان در  کشت کلزا وی با اشاره به اینکه تاریخ

مهر به کشت محصول ادامه دهند 13مرکزی این استان می توانند تا قسمت های  . 
آبان می توانند به کشت در  25مهرماه و قسمت های جنوبی تا  16به گفته حقیقت کشاورزان در قسمت های شمالی استان فارس تا 

 .این مناطق ادامه دهند
 بیشتر بخوانید: کشاورزان هشدارها را جدی بگیرند/ افت دما در نیمه شمالی کشور

به شالیکوبان  مازندران گیالن و مدیرکل شبکه پایش هواشناسی در پایان تصریح کرد: با توجه به بارش باران سیل آسا در استان های
 .پیش بینی می شود که مراقب برنج های انباشت شده خود در فضای باز باشند

 
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان – 14/7/1397تاریخ :   

کنند داران سوخت مورد نیاز خود را تهیههشدارهای هواشناسی به کشاورزان/ گلخانه  
یک مقام مسئول گفت: با توجه به بارش باران در نیمه شمالی کشور، کشاورزان و دامداران هشدارهای هواشناسی را 

 .جدی بگیرند

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمسعود حقیقت مدیر کل شبکه پایش هواشناسی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

خبر داد و گفت: طی دو تا سه روز آینده، رگبار باران، تگرگ و  نوار شمالی کشور ، از استمرار بارش باران درخبرنگاران جوان

ها در شمال شرق دور و سیالبی شدن رودخانهکاهش دما در نوار شمالی کشور وجود دارد که با این وجود احتمال آب گرفتگی معابر 

.از انتظار نیست درجه ای دما طی دو روز آینده در استان های البرز،  15تا  10وی از بارش باران همراه با کاهش محسوس 

.تهران، غرب سمنان و قم خبر داد ب گرفتگی حقیقت درباره آخرین توصیه های هواشناسی به دامداران و عشایر افزود: با توجه به آ

شود که به دام های خود اجازه ندهند که از آب جمع شده باران استفاده کنندو عشایر توصیه می دامداران رودخانه ها به بیشتر .

شود که به گفته وی، به گلخانه داران کشور توصیه میت دما در نیمه شمالی کشوربخوانید: کشاورزان هشدارها را جدی بگیرند/ اف

نسبت به محافظت و ترمیم سازه های گلخانه های خود اقدام کنند و با توجه به افت محسوس دما سوخت مورد نیاز خود را تامین 

.کنند وجه به شرایط جوی، از باغداران تقاضا می شود که کشور گفت: با ت باغداران مناطق شمالی این مقام مسئول طی هشدارهای به

وی در پایان تصریح کرد: اگر کشاورزان هنوز نسبت به برداشت ذرت .طی دو الی سه روز آینده از هرس باغات خود اجتناب کنند

 .علوفه ای خود در مزارع اقدام نکردند، توصیه می شود که قبل از وقوع سرما حتما این کار را انجام دهند
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 اقلیم و منابع طبیعی 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/7/1397تاریخ :   

میلیارد ریالی وقوع سیل طی شش ماه اول سال 2۴60خسارت   

استان کشور خبر داد 16مورد سیل در  106میلیارد ریالی وقوع  2۴60حسین پور از خسارت  . 

مدیرکل دفتر کنترل  ،به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پورگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باش به گزارش
استان کشور  1۶رخ داده در کشور، در  سیل مورد 10۶سیالب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: 

یزد، قزوین، تهران، اردبیل، البرز، خراسان شمالی، کردستان، شامل استان های سمنان، اصفهان، گلستان، کهگیلویه و بویر احمد، 
 .چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، همدان، هرمزگان و گیالن به وقوع پیوسته است

در سال جاری افزود: استان های سمنان، اصفهان و گلستان شاهد بیشترین رخداد سیل در  وقوع سیالب حسین پور با تشریح فراوانی
بودنداین مدت  . 

میلیارد لایر خسارت به تاسیسات زیربنایی، اراضی کشاورزی، عرصه های منابع طبیعی و  2۴۶0وی اضافه کرد: سیل های مذکور 
 .حوزه های آبخیز وارد نموده است

سارات کاهش خ مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری با اشاره به اثربخشی طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در پیشگیری و
میلیون متر مکعب از حجم سیالب های مذکور توسط طرح های آبخیزداری و آبخوانداری کنترل شده است که  19تصریح کرد؛  سیل

 .این حجم رواناب در صورت عدم مهار توسط سازه های آبخیزداری منجر به بروز و تشدید خسارات سیل می گردید

حوزه های آبخیز تحت پوشش عملیات آبخیزداری و آبخوانداری گزارش شده استوی اضافه کرد؛ کمترین میزان خسارت وارده در  . 

کنترل سیالب و  حوزه آبخیز در کشور از محل صندوق توسعه ملی تحت پوشش برنامه های 287حسین پور گفت: در سال جاری 
با مشارکت مردم قرار دارد آبخوانداری . 

 لینک خبر 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها

 
 خبرگزاری فارس  – 11/7/1397تاریخ : 

  هزار تومانی قیمت زعفران/ بورس قیمت طالی سرخ را شفاف کرد ۴00نقش دالالن در کاهش 
باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در  فارس، محمدعلی طهماسبی معاون به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری

کیلو قیمت زعفران را کاهش  هزار تومان در هر ۴00های گذشته دالالن توانستند تا خبرنگاران گفت: در ماه جمع

متعادل و شفاف کند ها رادهند اما ورود زعفران به بورس توانسته قیمت .  
ه اندازه صادرات را افزایش داده است، گفتوی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که افزایش ارز تا چ افزایش قیمت ارز در  :

درصدی صادرات زعفران کشور  30هزار تومان هم رسید، موجب افزایش  19تا  1۶تومان به  200هزار و  ۴های گذشته که از ماه
  .شد

داخل را با مشکل مواجه کند، وجود ندارد؟پاسخ اندازه صادرات که تأمین نیاز طهماسبی در پاسخ به اینکه آیا نگرانی از افزایش بی
سازی در مورد کاالهای اساسی به طور کامل انجام شده و پیش از این هم وزیر جهاد کشاورزی درباره کافی بودن داد: ذخیره

سازی اعالم کرده و هیچ مشکلی از این نظر وجود نداردذخیره .  
دهد، گفت: صادرات و ارزآوری بیشتر نویدی از افزایش تولید در سال آینده میخبرنگار فارس از طهماسبی پرسید که آیا افزایش 

یابد، سطح زیر کشت و تولید را برای سال آینده افزایش خواهند طبیعی است زمانی که درآمد کشاورزان و صادرکنندگان افزایش می
  .داد

تر کرده و رغبت آنها را رات را برای صادرکنندگان جذابهای گذشته افزایش چند برابری نرخ ارز، صادطی ماه به گزارش فارس،
بیشتر کرده است، اما در صورتی که کنترل صادرات انجام نشود، احتمال خالی شدن کاالهای اساسی وجود دارد که در این حالت و با 

تری وارد کنیمشویم که با قیمت باالتر و با شرایط سختتوجه به شرایط فعلی مجبور می .  
ها ریشه دوانیده و نه تنها زعفران کشور که به عنوان طالی سرخ معروف ی دیگر داللی در بخش کشاورزی همانند سایر بخشاز سو

ها هم داللی به معضل اصلی تبدیل شده است. دالالن در اکثر مواقع قیمت محصول را از پای مزرعه تا بازار است، در سایر حوزه
دهنددرصد افزایش می 300  

  
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/7/1397تاریخ :   

 افزایش قیمت آجیل و خشکبار به ایستگاه آخر رسید
در روزهای اخیر،افزایش قیمت آجیل و خشکبار در پی سقوط نرخ دالر توقف کرده است که انتظار می رود طبق وعده 

 .مسئوالن این روند ادامه یابد
، در ماه های اخیر، حباب قیمت آجیل و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

شود این اقالم به عنوان خوراکی لوکس در سبد خانوار محسوب می  خشکبار به دنبال نوسان نرخ ارز به حدی چشمگیر بود که . 
در بازار می  آجیل و خشکبار با وجود آنکه بسیاری از دالالن و سودجویان خبر از ادامه روند افزایش بی حساب و کتاب انواع

نمی دادند،اما با سقوط نرخ دالر تمامی نقشه های آنها بر آب شد چرا که دیگر به بهانه افزایش نرخ دالر و صادراتی بودن این اقالم
نگفتی را به جیب بزنندتوانند سودهای ه . 

1۴0 نرخ هر کیلو پسته  گشت و گذار در بازار نشان می دهد که هم اکنون هزار،گردو  230تا  180هزار ،بادام هندی  200تا  

 1۵0تا  100هزار ،بادام  ۶0تا  30هزار،تخمه ژاپنی  2۵تا  18هزار،تخمه آفتابگردان  ۶۵تا  3۵هزار،تخمه کدو  1۴0تا  100
هزارتومان عرضه می شود 130تا  90هزار،فندق  . 

خشکبار خبر از توقف افزایش نرخ داده اگرچه قیمت ها نسبت به هفته های قبل تغییر چندانی نداشته است،اما رئیس اتجادیه آجیل و
به تعادل خواهد رسید است و می گوید که با استمرار روند کاهش نرخ دالر،قیمت آجیل و خشکبار . 

بازار یکی از مغازه داران ، می گوید: با توجه به قول دولتمردان انتظار می صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  وگو بادر گفت 

هم اکنون خریداری در بازار وجود ندارد  رود که روند کاهش نرخ دالر استمرار یابد چرا که . 
برابری قیمت ها،خانوارها امکان  ۴تا  3در رکود کامل به سر می برد چرا که با افزایش  آجیل و خشکبار بازار وی افزود: هم اکنون

 .خرید این اقالم را ندارند
 :حال به سراغ مسئوالن مسئوالن ذی ربط می رویم تا از تاثیر سقوط نرخ دالر بر بازار آجیل و خشکبار با خبر شویم

اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد در گفت و گو با خبرنگارمحمد ارزانی ممقانی رئیس  توقف افزایش  از صنعت،تجارت و کشاورزی، 

خبر داد و گفت: با توجه به آنکه آجیل و خشکبار کاالی صادراتی محسوب می شود،از این رو با کنترل نرخ  قیمت آجیل و خشکبار
افزایش قیمت آجیل و خشکبار ایست کرده استارز، . 

قیمت آجیل و خشکباردر پی سقوط نرخ دالر به سمت متعادل شدن در  :وی نرخ آجیل و خشکبار را تابع نرخ ارز اعالم کرد و افزود

 .حال پیشروی است
یکه بازار ارز به تعادل نرسد،نمی احمدی با اشاره به اینکه نمی توان نرخ مصوبی برای آجیل و خشکبار اعالم کرد،گفت: تا زمان

توان نرخ مشخصی را برای آجیل و خشکبار اعالم کرد چرا که طی ماه های اخیر، در پی نوسانات ارز نرخ این اقالم ساعتی در 
 .حال افزایش بود

شودبه گفته این مقام مسئول با توجه به نوسان لحظه ای نرخ ارز،اعالم قیمت تنها منجر به آشفتگی بازار می  . 
از ابتدای سال خبر داد و گفت: نوسان شدید قیمت آجیل و خشکبار  درصدی آجیل و خشکبار 300تا  100افزایش  ارزانی ممقانی از

 .در مقایسه با ابتدای سال موجب شده تا فروش مغازه ها به شدت اُفت کند
رند بیان کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار وی با اشاره به اینکه فروشگاه های آجیل و خشکبار در رکود کامل به سر می ب

،تعدادی از واحدهای صنفی آجیل و خشکبار در تعطیلی و نیمه تعطیلی به سر می برند که این امر زنگ خطری برای افزایش 
 .بیکاری در کشور است

اگر تصمیمات ناگهانی از سوی  خبر داد و گفت: با ثبات نرخ ارز پیش بینی می شود که صادرات آجیل و خشکبار وی از رونق
 .مسئوالن دولتی اتخاذ نشود، رونق بازار صادرات ادامه دار شود

 .به گفته رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تا زمانیکه بازار ارز ثابت نشود،به قیمت واقعی نخواهیم رسید
ی هدف نداریم، تصریح کرد: با وجود نوسان نرخ وی در پایان با اشاره به اینکه در پی نوسان نرخ ارز حرفی برای گفتن در بازارها

 .ارز در ماه های اخیر،امکان کنترل بازار وجود ندارد
 نرخ مصوبی برای آجیل و خشکبار نمی توان اعالم کرد

عت،تجارت و کشاورزی،صن مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اینکه عوامل  

تاثیر گذار است،اظهار کرد: با توجه به آنکه مولفه های متعددی از جمله میزان تولید،  افزایش قیمت آجیل و خشکبار مختلفی در
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نمی توان قیمت  نوسان نرخ ارز،سال آور و نا آور تولید و مقدار مصرف در قیمت گذاری آجیل و خشکبار موثر است،از این رو
 .مصوبی را اعالم کرد

درصدی تولید ناشی از  ۶0تا  ۵0وی درباره علل گرانی آجیل و خشکبار در بازار افزود: نوسان لحظه ای نرخ ارز و کاهش 
 .سرمازدگی بهاره دلیل اصلی افزایش قیمت آجیل و خشکبار در بازار به شمار می رود

در بازار استمرار یابد تا با تعدیل قیمت ها و افزایش قدرت  کاهش نرخ ارز تظار می رودبه گفته احمدی طبق وعده های مسئوالن ان
 .خرید خانوار،بازار رونق گیرد

نرخ کنونی اقالم آجیل و خشکبار،خرید و  این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازار در رکود کامل به سر می برد،بیان کرد: با توجه به
و دالالن صورت می گیرد فروش تنها میان واسطه ها . 

میلیون تومان  ۴00تا  300درصد واحدهای صنفی از دریافت جواز انصراف داده اند چرا که با سرمایه  20وی ادامه داد: هم اکنون 
 .نیز نمیتوان یک مغازه آجیل و خشکبار را پر کرد

دای سال خبر داد و گفت: با توجه به نوسان شدید درصدی قیمت پسته،کدو گوشتی و تخمه ژاپنی نسبت به ابت 100افزایش  احمدی از
 .نرخ آجیل و خشکبار ،مشتری در بازار وجود ندارد

تا  17دالر اعالم کرد و افزود: اگرچه صادرات صرفه اقتصادی دارد،اما با احتساب قیمت  12را  نرخ هر کیلو پسته صادراتی وی
ود نداردهزار تومان برای هر دالر در بازار داخل خریداری وج 18 . 

تخمه آفتابگردان، تخمه ژاپنی و بادام زمینی وارداتی است،از این رو با نوسان  وی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه اقالمی نظیر
 .نرخ ارز قیمت این اقالم افزایش چشمگیری در بازار داشته است

 در تولید محصوالت خشکبار کمبودی نداریم
میوه های سردسیری و نیمه سردسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با شکراله حاجی وند مدیر کل دفتر 

وجود ندارد،اظهارکرد:  محصوالت خشکبار با اشاره به اینکه کمبودی در تولید هیچ یک از  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

و توزیع هیچ یک از اقالم خشکبار وجود ندارد که بتواند بر نوسان قیمت ها موثر باشد،اما علی رغم آنکه کمبودی در تولید 
 .سرمازدگی بهاره و اعالم خسارت باغات بهانه ای شد تا برخی واسطه گران با سودجویی از روند موجود قیمت ها را افزایش دهند

اعالم کرد گرانی اقالم آجیل و خشکبار دلیل اصلیبه گفته وی عوامل متعددی نظیر حضور واسطه ها در بازار را  . 
ارتباطی به گرانی دارد،بیان کرد: با وجود آنکه بخشی از تولید پسته و  کاهش تولید پسته حاجی وند در پاسخ به این سوال که آیا

تامین بازار داخل وجود ندارد خشکبار سال گذشته در انبارها موجود است و به تدریج در بازار توزیع می شود،از این رو کمبودی در 
 .که بتواند بر نوسان قیمت تاثیر گذار باشد

 100پسته با کاهش  9این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی،تنش های گرمایی و سرمایی پیش بینی می شود که تولید
هزارتن برسد 170تا  1۵0هزارتنی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  . 

برای شب عید  قیمت آجیل و خشکبار ان در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات فروشندگان مبنی بر نوسان دو تا سه برابریوی در پای
را تایید می کنید؟،تصریح کرد: مطرح کردن چنین موضوعاتی از سوی برخی مغازه داران تنها ایجاد جو روانی به نفع خودشان است 

با آشفتگی بازار به دنبال کسب سودهای هنگفت هستندچرا که این امر صحت ندارد و تنها  . 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/7/1397تاریخ :   

 نرخ فروش قارچ سنخیتی با هزینه تمام شده ندارد

 .یک مقام مسئول گفت: در شرایط کنونی نرخ فروش قارچ سنخیتی باهزینه تمام شده تولید ندارد

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علی صدیق پناه رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ در گفت و گو با خبرنگار

درصد سود  20با احتساب  قیمت تمام شده هر کیلو قارچ ، درباره آخرین وضعیت بازار قارچ اظهار کرد: هم اکنونخبرنگاران جوان

الیکه به سبب کاهش قدرت خرید خانوار کمتر از این نرخ در بازار توزیع می شودهزار تومان است،درح 13تا  12تولیدکننده، وی .

سنخیتی با هزینه تمام شده تولید ندارد،افزود: براین اساس پرورش دهندگان قارچ به سبب بدهی به  نرخ فروش قارچ با اشاره به اینکه

جهاد کشاورزی تقاضا کردیم شرایطی فراهم شود تا بدهی بانک ها با مشکالت متعددی روبرو هستند که از این رو از وزارت 

به گفته صدیق پناه اگرچه با وجود پیگیری وزارت جهاد .تولیدکنندگان استمهال شود تا پرورش دهندگان بتوانند به تولید ادامه دهند

.کشاورزی با این امر موافقت شده است،اما تا کنون به بانک ها ابالغ نشده است از افزایش سه برابری قیمت بسته  این مقام مسئول

قیمت قارچ فله درجه  بندی و نایلون خبر داد و گفت: در واحد های بزرگ تولیدی با احتساب هزینه پرسنل، سربار و ... معدل

تومان به فروش رسد،که  500هزار و  11تا  11تومان است که با احتساب سود حداقل باید  750هزار و  9درب واحد تولیدی  یک

تومانی تولیدکننده است 500ن امر با نرخ فروش قارچ بیانگر زیان حداقل هزار و ای بیشتر بخوانید: قیمت کنونی قارچ جوابگوی .

هزار تن  163ارچ در کشور را وی تولید ساالنه قهزینه تولیدکنندگان نیست/نوسان نرخ دالر جانی دوباره به بازارهای صادراتی داد

اعالم کرد و گفت:با توجه به تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی ناشی از افزایش هزینه های تولید و کمبود نقدینگی 

هزارتن برسد 140برای خرید مواد اولیه و کامپوست پیش بینی می شود که تولید به  . ت صادرا صدیق پناه درباره آخرین وضعیت

افزود: با وجود آنکه در حوزه صادرات چندان فعال نیستیم از این رو معاونت امور گلخانه در حال پیگیری این موضوع است  قارچ

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ در پایان تصریح کرد:با .چرا که حضور در بازارهای صادراتی به نفع تولیدکنندگان است

هزارتن به بازارهای هدف  60درصد تولید معادل  20که ساالنه حداقل   ت گرفته پیش بینی می شودتوجه به برنامه ریزی های صور

 .صادر شود
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باشگاه خبرنگاران جوان – 8/7/1397تاریخ :   

تومان رسید 500هزار و  5قدامات کامیون داران،سیب زمینی را گران کرد/نرخ سیب زمینی به   
یک مقام مسئول گفت: هم اکنون قیمت سیب زمینی تحت تاثیر عوامل مختلف صادرات،اعتراضات کامیون داران و... 

 .با نوساناتی در بازار روبروست
صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار گروه  

عرضه سیب  هم اکنون  ، درباره آخرین وضعیت توزیع سیب زمینی در بازار اظهار کرد:اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ار کاهش یافته استناشی از صادرات این محصول به میدان مرکزی میوه و تره ب زمینی . 

وی افزود: دالالن از سر مزرعه سیب زمینی را برای صادرات از کشاورزان خریداری می کنند که متاسفانه این امر افزایش قیمت 
محصول در بازار را به همراه داشته است و تا زمانیکه همانند گوجه فرنگی صادرات آن ممنوع نشود،این افزایش قیمت ادامه خواهد 

 .داشت
منجر به افزایش قیمت محصول در بازار شده است،از مسئوالن ذی  صادرات سیب زمینی به گفته صابری با وجود آنکه بعد روانی

 .ربط انتظار می رود که صادرات سیب زمینی را ممنوع اعالم کنند تا بازار به تعادل برسد
هزار تومان اعالم کرد و گفت:  4تا  500هزار و  3بار را در میدان مرکزی میوه و تره  نرخ هر کیلو سیب زمینی این مقام مسئول

تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود 500هزار و  5تا  5این درحالی است که با نرخ های  . 
مسئوالن بر سر دالیل افزایش قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگیبیشتر بخوانید: دوئل   

بر نوسان قیمت سیب زمینی در بازار تصریح کرد: عوامل متعددی نظیر  اعتراضات کامیون داران وی در پایان با اشاره به تاثیر
یب زمینی در بازار باال رود بسته بندی،نوسان نرخ ارز،صادرات و مشکالت حمل و نقل همگی دست به دست یکدیگر داده تا قیمت س

در حالیکه با ممنوعیت مقطعی صادرات تا حدودی قیمت محصول همانند سیب زمینی در بازار کاهش می یابد که پس از آن مسئوالن 

 .می توانند مجددا برای صادرات برنامه ریزی کنند
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ایرنا – 8/7/1397تاریخ :   

تومان است 8175سازمان میادین تهران: قیمت مرغ   
 219میدان و  22روز مرغ عرضه شده در  مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران قیمت سازمان -ایرنا  -تهران

تومان اعالم کرد 175نرخ نامه هشت هزار و  بازار میوه و تره بار پایتخت را براساس . 
کیلویی هشت هزار و  ای )نایلونی(به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی این سازمان، قیمت مرغ کامل تازه در بسته بندی کیسه

تومان است 370روزه باشد هشت هزار و  35تا  27تومان و اگر این محصول در شرایطی که  175 . 
هزار  9روزه پاک شده به ترتیب کیلویی  35تا  27براساس این نرخنامه قیمت مرغ کامل تازه پاک شده )بسته بندی بشقابی( و مرغ 

تومان است 300هزار و  9تومان و  100و  . 
بنابر اعالم سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران همچنین مرغ کامل تازه )بسته بندی بشقابی( و مرغ کامل تازه 

تومان و هشت هزار و  290روزه در بازارهای روز پایتخت نیز به نرخ کیلویی هشت هزار و  35تا  27 تومان به شهروندان  490

 .عرضه می شود
 11تومان و مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ویژه  500هزار و  10روز مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک کیلویی همچنین قیمت 

تومان است 600هزار و  . 
میدان و بازار میوه و تره بار در سطح شهر تهران وجود دارد 240به گزارش ایرنا، بیش از  . 

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

خبرگزاری فارس  – 11/7/1397تاریخ :   

۴ وگو با فارس مطرح کرددبیر انجمن وارد کنندگان برنج در گفت   درصدی قیمت برنج خارجی ۴5دلیل رشد  
درصد افزایش  ۴5بیش از  گذشتهگزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت برنج خارجی در یک سال  به

96 ریال در شهریور 551هزار و  56یافته و از کیلوگرمی  رسیده است. این در حالی  97ریال در سال  976 هزار 81به  

درصد رشد قیمت داشته است7ایرانی طی این مدت تنها  است که برنج . 
تولیدکنندگان برنج جویا شدیم اخلی را از دبیر انجمندالیل این افزایش بیش از اندازه قیمت برنج خارجی نسبت به محصول د .  

وگو با فارس گفت: چهار عامل اساسی در این زمینه تأثیرگذار بوده استمسیح کشاورز در گفت . 
* گذاری فصلیممنوعیت واردات در فصل برداشت به جای تعرفه  

شود، قیمت تمام شده واردات این رداشت باعث مینخست اینکه وزارت جهاد کشاورزی با برنامه ممنوعیت واردات در زمان ب
 .محصول افزایش یابد

کند که این در فصل برداشت، ممنوع می گوید: وزارت جهاد کشاورزی معموالً واردات برنج راوی در تشریح چگونگی این مسئله می
کنیم. در همین زمان تقاضا برای برنج در دقیقاً همزمان با رشد تقاضای این محصول در کشورهایی است که ما اقدام به واردات می

این کشورها باال است و محصوالت اندکی هم برای صادرات دارند. بنابراین مجبور هستیم که برنج را با قیمت باالتری خریداری 
 .کنیم

 ارز *
 3700ت. دولت زمانی ارز تاکنون با نوساناتی همراه بوده اس 9۶دهد، از سال ارزی که دولت در اختیار تولیدکنندگان قرار می

  .تومانی به واردکنندگان برنج نداد و آنها مجبور شدند با ارز آزاد وارد کنند
تر باشدشد قیمت واردات گرانتومان بود و این باعث می ۵130تا  ۴200اند نرخ ارزی که واردکنندگان برنج استفاده کرده .  

 اخذ عوارض *
گیرد، به اضافه برای هر کیلو برنج مابهدرصد عوارض می 2۶برنج مسیح کشاورز گفت: دولت برای واردات  التفاوتی هزار تومانی 

شود قیمت واردات برنج در کشور باالتر رودکند و این باعث میدریافت می . 
 روند نامناسب تخصیص ارز *

گفت: دولت در حالی که به کاالهای لوکس دبیر انجمن واردکنندگان برنج به روند نامناسب تخصیص ارز به واردکنندگان اشاره کرد و 
داد که با توجه داد، برای واردات برنج ارزهایی نظیر روبل، روپیه، لیر و وون کره را تخصیص میارزهای مناسب دالر و یورو می

یافتای آنها هزینه واردات افزایش میبه باال بودن نرخ مبادله . 
گذاشتدرصد هزینه اضافی روی دست واردکنندگان می8تا  ۴ها زوی ادامه داد که به علت اختصاص این گونه ار .  

درصد و به اضافه هزار تومان مابه 2۶کشاورز گفت: اخذ عوارض  التفاوت باعث شده انگیزه قاچاق و واردات از مبادی غیررسمی 
اندیشی کندبیشتر شود. دولت برای کنترل این مسئله باید چاره .  

شود که آنها ساالنه صدها میلیارد نفر در بخش خصوصی انجام می ۵0درصد واردات برنج خارجی توسط  8۵وی همچنین گفت: 
 .تومان گردش مالی دارند

سیاست ممنوعیت واردات برنج در فصل خرید توسط وزارت جهاد کشاورزی را نامناسب خواند و   دبیر انجمن واردکنندگان برنج
 2۶عیت باید در فصل برداشت تعرفه فصلی اعمال کند، یعنی اگر تعرفه در سایر فصول بیان داشت: وزارت جهاد به جای ممنو

درصد افزایش دهد که در این صورت تناسب واردات در طول سال برقرار خواهد شد ۴0درصد است در فصل برداشت تا  . 
شده است هزار تن برنج کمتری وارد کشور 1۴۵کشاورز گفت: در شش ماهه امسال نسبت به سال گذشته  . 

 قاچاق مسئله اصلی*
وی همچنین دو مسئله قاچاق و احتکار را برای برای برنج مشکل اصلی خواند و گفت: اکنون بسیاری از انبارها در کشور با ظن به 

ا روانه به بازار دلیل آنها جلوگیری و باند که باید مسیر کارشناسی و دقیق در این باره انجام شود تا از انبار ماندن بیقاچاق پملپ شده
ها متعال شودقیمت . 

با اشاره به اینکه تعامل وزارت جهاد کشاورزی با بخش خصوصی سازنده خواهد بود و راهگشای   دبیر انجمن واردکنندگان برنج
بسیاری از مشکالت این بخش خواهد شد، گفت: متأسفانه وزیر جهاد کشاورزی نگاه مثبتی به بخش خصوصی ندارد و تاکنون 

ایم جلساتی در این زمینه داشته باشیموانستهنت . 
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میلیون تنی برنج در سال ، نیاز به  3میلیون تن است که با توجه به مصرف  2.2به گزارش فارس تولید برنج در کشور ساالنه 
شودمیمیلیون تن برنج وارد کشور  1.2تا  1.1هزارتن برنج در سال است، اما در عمل ساالنه بین  900تا  800واردات  . 

از طرفی سیاست دولت در ممنوعیت واردات در فصل برداشت برنج درست است و برای حمایت از کشاورز داخلی الزم به نظر 
رسد، اما دولت باید فکری هم به مساله تغییر کاربری شالیزارهای شمال به ویالکند، چون با روند کنونی شالیزارها با سرعت می

شوند. اکثر روستاهای شمال با ساخت ویال در شالیزارها چهره روستایی برای همیشه از تولید خارج می فراوان تبدیل به ویال شده و
اند و در اکثر روستاهای شمال چندین برابر خانه روستائیان ، ویال ساخته شده استخود را به چهره دوگانه روستا ویال تغییر داده  

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

ایرنا  – 11/7/1397تاریخ :   

 اخالل دالالن در نظام عرضه نهاده های دامی، مرغ را گران کرد
تهران با اشاره به دالیل نوسانات زیاد قیمت  تهران ـ ایرنا ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

 دالیل این نوسان و افزایش مقطعی قیمت آن اخالل دالالن در نظاماز مهمترین  مرغ طی چند وقت اخیر گفت: یکی
 .عرضه نهاده های دامی بود که باعث گرانی این محصول شد

 
به گزارش ایرنا محمد امامی امین روز چهارشنبه در پایان نشست ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران افزود: اگرچه دولت قیمت 

قیمت ارز مرجع پرداخت می کند اما اشکال هایی در نظام توزیع ناشی از تحوالت اخیر اقتصادی  ارز نهاده های دامی را براساس
 .باعث ورود دالل ها به این بازار شده و این نهاده ها بموقع و با قیمت تضمینی به دست تولید کننده نمی رسد

شاورزی و دیگر بخش های مرتبط با بررسی به گفته وی در این نشست مقرر شد انجمن های صنفی، سازمان تعزیرات، جهاد ک
کارشناسی به سازوکار مشخصی برسند و آن را برای اجرا به این ستاد اعالم کنند تا با تشکیل شبکه تولید و توزیع مناسب رضایت 

 .تولیدکننده و مصرف کننده تامین شود
و سنگین در حوالی شهرری ) کهریزک( خبر داد هزار حلقه الستیک خودرو سبک  110امامی امین همچنین از کشف انباری حاوی 

 .ورود این میزان الستیک به حلقه توزیع که بزودی اتفاق می افتد بازار را متعادل خواهد کرد :و افزود
هزار تن الستیک و نیز ترخیص  147وی همچنین از واردات  هزار حلقه الستیک در آینده نزدیک از گمرک تهران خبر داد و  130

زار الستیک به سوی منطقی و متعادل شدن حرکت می کندافزود: با . 
و در کنار آن رشد هزینه  93معاون استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه افزایش نداشتن قیمت نان از سال 

زود: اتحادیه نانوایان در این های تولید آن از جمله مصارف انرژی باعث شده برخی نانوایی ها کیفیت و وزن نان را کاهش دهند اف
نشست پیشنهادی مبنی بر عرضه نان و تعیین قیمت آن براساس وزن ارائه کرد که این پیشنهاد به کارگروه ملی ارسال و در صورت 

 .تصویب برای اجرا به استان تهران ابالغ می شود
و خاطرنشان کرد: شکسته شدن حباب غیرمنطقی قیمت  امامی امین همچنین کاهش قیمت ارز در بازار را امری مورد انتظار ارزیابی

ارز نشان از افزایش غیرمنطقی و هیجانی قیمت ارز داشت و همانطور که اقتصاددانان مختلف و فعاالن بخش خصوصی بیان کرده 
هزار تومان است 7تا  6بودند قیمت واقعی دالر بین  . 

ت ها از جمله قیمت ارز در بسیاری از بخش ها ناشی از فعالیت زیان بار وی با اشاره به کاهش اخیر قیمت دالر گفت: افزایش قیم
دالالن است و کاهش قیمت های کاالهای مختلف در پی کاهش قیمت ارز نیز از طریق سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و نهادهای 

  .نظارتی مختلف پیگیری می شود
تومان  4200تامین کاالهای اساسی و استراتژیک نیز از سوی دولت با قیمت  معاون استاندار تهران بیان کرد: ارز مورد نیاز برای

 .تضمین شده است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد
امامی امین تصریح کرد: کاهش قیمت کاالهای مختلف در پی کاهش قیمت اخیر ارز نیز بزودی اتفاق می افتد و قیمت ها شکسته 

کشور از طریق دولت و بازار ثانویه تامین می شود و خرید و فروش ارز در کف بازار فقط سه تا خواهد شد چراکه ارز مورد نیاز 
 .پنج درصد نیاز واقعی بازار را تامین می کند

وی تصمیم اخیر سران قوا و تعامل سازنده کشور با اتحادیه اروپا را از جمله عوامل اصلی کاهش اخیر قیمت ارز ذکر و بیان کرد: 

نیازهای ارزی کشور به سمت آرامش حرکت می کند چرخه تامین . 

 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 

خبرگزاری فارس – 10/7/1397تاریخ :   

  جهش قیمت موز، سیب زمینی و رب گوجه در ماه شهریور + جدول
 قبل سال مشابه ماه به نسبت قیمت افزایش بیشترین فارس، در شهریور ماه به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری

( این میوه نسبت به ماه قبل خود  درصد افزایش است. همچنین قیمت 170،۴با « موز»( مربوط به قلم 1396شهریور 

درصدی را تجربه کرده است ۴7.5نیز رشد  . 
ها نسبت به ماه مشابه )مردادتغییر قیمت * ) 

، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به 1397ب بر اساس نتایج به دست آمده در شهریور ماه بدین ترتی
درصد افزایش بوده  24.3با « رب گوجه فرنگی»درصد افزایش و  40.8با « سیب زمینی »درصد افزایش،  47،5با « موز»اقالم 

درصد کاهش قیمت نسبت به ماه قبل داشته اند 5.9« سیب درختی زرد» درصد کاهش و 12.0« خیار»است. در این ماه  . 
درصدی روبرو شد 1۴.1درصدی گوجه فرنگی نسبت به ماه مرداد است. گوشت گوساله نیز با افزایش  17.۶ماحصل این ماه رشد  . 

ها نسبت به مدت مشابه سال قبلتغییر قیمت *   
( مربوط به اقالم 1396ل قبل )شهریور بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سا « درصد افزایش و پس از آن  170،4با « موز

درصد افزایش می باشد 88.4با « سیب درختی زرد»درصد افزایش و  120.7با « پرتقال محصول داخل» . 
قیمت می باشد درصد کاهش 17.8با « پیاز»( مربوط به قلم 1396بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )شهریور  . 

ها نجومی های اخیر ادامه یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز قیمتها به طور مدوام طی ماهبه گزارش فارس، افزایش قیمت
رشد کرده است. البته اقتصاددانان معتقدند که تورم ناشی از افزایش قیمت ارز طی دو ماه آینده تخلیه شده و روند افزایشی تنزل پیدا 

کند با این حال قدرت معیشت و رفاه مردم به یک سوم کاهش یافته استیم . 

 
 لینک خبر 
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ا بازار و قیمت ه  
 

خبرگزاری فارس  – 14/7/1397تاریخ :   

اصالح شود معاون وزیر کشاورزی: بازار زعفران باید احیا و  
معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر ادامه برنامه دولت برای خرید  -ایرنا -تهران 

 .حمایتی و عرضه صادراتی محصول زعفران تاکید کرد و گفت: باید به دنبال احیا و اصالح این بازار باشیم

تن زعفران در بورس کاال فروش  65ستایی ایران، حسین شیرزاد افزود: تاکنون به گزارش شنبه تارنمای سازمان مرکزی تعاون رو
 .رفته و بخش قابل توجهی نیز صادر شده است

  .شیرزاد ادامه داد: دولت عالوه بر خرید حمایتی و عرضه صادراتی، راه اندازی بورس بین المللی زعفران در ایران را دنبال می کند
وستایی ایران درباره چگونگی روند عرضه زعفران روی تابلو بورس در آینده گفت: یگانه مرجع رییس سازمان مرکزی تعاون ر

تعیین قیمت زعفران در جهان، جمهوری اسالمی ایران و بورس بین المللی آن خواهد بود و در عین حال شاهد یک شفافیت کم نظیر 
 .در قیمت و کیفیت خواهیم بود

کرد: در آینده با ایجاد و تجهیز بستر مناسب برای حفظ و نگهداری، زمینه تعادل )قیمت و معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح 
بازار( این محصول را فراهم می کنیم تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان در خرید بموقع هنگام اوج برداشت محصول، منافع مصرف 

ز تجاری قدم موثری برداریمکنندگان را نیز در نظر گرفته و از طریق صادرات آن برای تقویت ترا .  
 .وی تاکید کرد تالش می شود از این پس، صادرات زعفران فقط با گواهی بورس ممکن باشد

درصد تولید جهان را در اختیار دارد و پارسال در  85به گفته وی، ایران به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده زعفران، نزدیک به 
ران رشته ای بریده شامل نگین و شبه نگین )یا سرگل(، رشته ای درجه یک شامل پوشال تن انواع زعف 67چارچوب خرید توافقی، 

  .مرغوب و پوشال معمولی بر اساس استانداردهای ملی از کشاورزان خریداری شد
اورزان هزار تومان از کش 500هزار تا پنج میلیون و  400به گزارش ایرنا، پارسال هر کیلوگرم زعفران به قیمت چهار میلیون و 

 .خریداری شد
تن  200تن در سال های اخیر رسیده است و سالیانه حدود  300به بیش از  1368تن در سال  30ظرفیت تولید زعفران در ایران از 
 .به کشورهای هدف صادر می شود

ز این محصول به تن ا 80طبق آمارها مصرف سرانه زعفران در ایران برای هر نفر یک گرم است که در مجموع سالیانه بیش از 
 .مصرف داخلی می رسد

میلی گرم و ماهانه نزدیک به پنج گرم مصرف شود 20تا  10این گیاه دارویی و نشاط آور روزانه باید  . 
با ماهیت شرکت سهامی دولتی و با هدف توسعه بخش روستایی و کشاورزی  1348سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 

شکل های بخش کشاورزی تشکیل شداز طریق تعاونی ها و ت . 
این سازمان هر ساله با خرید تضمینی برخی محصوالت کشاورزی تالش می کند از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و روستایی حمایت 

 کند

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

 
ایرنا  – 11/7/1397تاریخ :   

 قیمت مواد غذایی با کاهش نرخ ارزها بهبود می یابد
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: مشکل گرانی مواد غذایی با کاهش نرخ ارزهای عمده بهبود  -ایرنا -تهران

 .می یابد

« امروز )چهارشنبه( در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود« محمد آقاطاهر ایی از پایان اردیبهشت ماه شروع افزایش قیمت مواد غذ :

 .شد و در این مدت با اینکه هیچ کمبودی در اقالم خوراکی نداشتیم، اما قیمت ها برخی مواد غذایی رشد کرد
امیدواریم با ادامه این روند قیمت مواد غذایی کاهش یابد و  :وی با اشاره به کاهش قیمت دالر و یورو در روزهای اخیر گفت

با افت آن، نرخ مواد غذایی نیز شکسته شود« افزایش قیمت دالر موجب گرانی است»لیدکنندگان ادعا می کردند همانگونه که تو .  
 واردات رب از افغانستان نداشتیم  **

طی هفته های اخیر پس از افزایش قیمت رب گوجه فرنگی شایعاتی درخصوص واردات رب گوجه فرنگی از افغانستان در فضاهای 
سال گذشته در مقطع زمانی واردات  2شد که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی این موضوع را رد کرد و افزود: مجازی منتشر 

  .رب از چین داشتیم اما واردات از افغانستان صحت ندارد زیرا این کشور توان تولید در این سطح را ندارد
رب گوجه فرنگی بود که پس از ممنوعیت صادرات این مشکل وی تصریح کرد: صادرات گوجه فرنگی یکی از دالیل افزایش قیمت 

  .برطرف شد
به گزارش ایرنا، گمرک جمهوری اسالمی ایران دوم مهرماه بر اساس درخواست سازمان توسعه تجارت، در بخشنامه ای صادرات 

ستفاده ای در تهیه رب گوجه فرنگی گوجه فرنگی را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد اما صادرات گوجه فرنگی تولیدی گلخانه که ا
 .ندارد، با مجوز وزارت جهادکشاورزی از این ممنوعیت مستثنی است

آقاطاهر همچنین درخصوص وضعیت بازار روغن نیز گفت: تعلل در واردات دانه های روغنی سبب شد تعادل عرضه و تقاضای این 
ه باشیممحصول برقرار نشود و به اندازه کافی روغن برای عرضه نداشت .  

وی افزود: البته اکنون محموله دانه های روغنی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته بنابراین در ماه های آینده دیگر مشکلی در این 
  .خصوص نخواهیم داشت

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 

ایرنا  – 11/7/1397تاریخ :   
 

 کاهش نرخ ارز تاثیر بر قیمت کاالهای اساسی ندارد
وزیر جهادکشاورزی گفت: کاهش قیمت ارز تاثیری روی نهاده های وارداتی بخش کشاورزی و کاالهای  -ایرنا -تهران

 .استراتژیک ندارد زیرا این اقالم با نرخ ارز دولتی تهیه و وارد کشور می شود

روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت درباره کاهش نرخ ارز و تاثیر آن « محمود حجتی»ش خبرنگار اقتصادی ایرنا، به گزار
بر روی نرخ نهاده های وارداتی بخش کشاورزی افزود: افزایش قیمت کاالهای اساسی همانند روغن، برنج، مرغ و لبنیات ناشی از 

های دامی این محصوالت با ارز دولتی وارد کشور می شود نوسان نرخ ارز بی مورد است زیرا نهاده . 
وی اظهار داشت: نباید در قیمت گذاری محصوالت کشاورزی انتظار بی موردی در خصوص افزایش یا کاهش نرخ ها داشته باشیم 

آن نباید انتظار کاهش زیرا هزینه های تولید نقش مهمی در قیمت گذاری محصوالت کشاورزی دارد و بنابراین بدون در نظر گرفتن 
 .قیمت ها را داشت

حجتی اظهارداشت: امسال با افزایش قیمت مرغ نسبت به سال گذشته مواجه بودیم که امری طبیعی است زیرا سال گذشته نهاده های 
وارد کشور  تومانی 4200تومان وارد کشور می شد، اما امروز این نهاد ها با ارز  3200طیور همچون ذرت و کنجاله سویا با ارز 

درصدی قیمت این محصوالت ناشی از نرخ ارز می تواند روی محصول نهایی مرغ اثر داشته باشد 30می شود که افزایش  . 
 

 قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی کاهش می یابد **
محصوالت  وزیر جهادکشاورزی دولت تدبیر و امید گفت: نوسان نرخ ارز سبب رشد صادرات و در نهایت افزایش قیمت برخی

 .همچون سیب زمینی و گوجه فرنگی شد و با این اوصاف کاهش نرخ ارز می تواند بر کاهش نرخ ها در بازار داخلی اثر بگذارد
حجتی یادآور شد: با ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی تالش شد تا قیمت این محصوالت در بازار داخلی متعادل شود هرچند که تنها 

ه ای مشمول این ممنوعیت نیستصادرات گوجه فرنگی گلخان . 
 

 برنج خشک برای کاهش مصرف آب در دستور کار است **
وزیر جهاد کشاورزی درباره استقبال نکردن کشاورزان از طرح نکاشت برنج به دلیل اعالم نشدن کشت های جایگزین گفت: کشت 

است اما برای اجرای این طرح باید الزام هایی از این محصول در برخی از استان هایی که در این طرح قرار دارند، کاهش یافته 
 .جمله درآمد کشاورزان مدنظر قرار گیرد

وی افزود: اکنون کشت های جایگزین چغندرقند، کلزا و دانه های روغنی به جای برنج به استان های مختلف کشور معرفی شده است 
ن توسعه پیدا کرده استبه طوری که کشت جایگزین کلزا و دانه های روغنی در استان گلستا . 

هزار هکتار کشت دانه های روغنی فقط در استان گلستان اتفاق افتاده که جایگزین کشت برنج شده  50به گفته حجتی، امسال بیش از 
 .است

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی برنامه کشت برنج خشک را در دستور کار دارد که با بکارگیری سیستم های تحت فشار 
تواند کاهش فوق العاده ای را در مصرف آب به همراه داشته باشدمی  . 

به گزارش ایرنا، طی هفته های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز و رشد صادرات رب گوجه فرنگی و سیب زمینی، قیمت این 
تومان  500هزار و  3 محصوالت در بازار داخلی هر کیلوگرم گوجه فرنگی به بیش از هفت هزار تومان و سیب زمینی به بیش از

 .رسیده بود
میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی زراعی، باغی، دام، طیور و  120طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی ساالنه بیش از 

 .شیالتی در کشور تولید می شود

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت 
 

ایرنا  – 10/7/1397تاریخ  :   

هزار ریال اعالم شد 35نرخ پیشنهادی خرید هرکیلوگرم کلزا   
هزار  35مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تعیین قیمت خرید کلزا هنوز نهایی نشده گفت: قیمت پیشنهادی  -ایرنا  -اهواز 

لایر کمتر نشود 500هزار و  33مه دارد و قرار است نرخ خرید آن از لایر برای هر کیلوگرم بوده اما چانه زنی در این زمینه ادا . 
به گزارش ایرنا علیرضا مهاجر روز سه شنبه در همایش یک روزه کلزا در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی خوزستان، مهمترین 

هزار تن کلزا را  60تولید  اصل را در توسعه کشت کلزا خرید مناسب این محصول دانست و بیان کرد:جهاد کشاورزی خوزستان
 .درسال زراعی جاری تعهد کرده است

 .وی افزود: سال زراعی گذشته، بهترین پرداخت را در خرید کلزا داشتیم و بدهی به کشاورزان تا اوایل شهریور امسال تسویه شد
کارخانجات روغن کشی به دلیل مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از واردات دانه های روغنی گفت: 

 .سود بادآورده، عالقه ای به خرید دانه های روغنی از کشاورزان داخلی ندارند
وی افزود: سه کارخانه بزرگ روغن کشی در خوزستان وجود دارد که در صورت استفاده آنها از محصول کلزای این استان، دیگر 

نیست نیازی به خروج تولیدات خوزستان به سایر استان ها . 
مهاجر با بیان اینکه کشت کلزا با استقبال کشاورزان روبه رو بوده گفت: در استان گلستان صف های طوالنی برای تهیه بذر تشکیل 

هزار هکتار کلزا است، که پیش بینی می شود در سال های آینده شاهد چنین اتفاقی  100شده زیرا تقاضای این استان کشت بیش از 
 .در خوزستان باشیم

وی با تاکید بر رعایت تراکم در کشت کلزا افزود: از نظر روانی کشاورزان دوست دارند مزرعه سبز و پرپشت باشد، این در 
حالیست که استفاده بیش از اندازه از بذر، عملکرد محصول را پایین می آورد؛ از سویی به دلیل تقاضای باال محدودیت تامین بذر 

 .وجود دارد
که همه شهرستان ها باید یک بخش را به صورت آزمایشی اجرا کنند ابیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی تالش دارد مهاجر با بیان این

 .محصول کلزا را نه تنها در شمال خوزستان بلکه در سایر نقاط آن توسعه دهد
 

 درصد خوزستان دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید 66 *
درصد مساحت خوزستان دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید است 66ست گفت: بیش از مدیرکل هواشناسی خوزستان نیز در این نش . 

درصد  31درصد دچار خشکسالی شدید،  40.6درصد مساحت خوزستان دچار خشکسالی خیلی شدید،  26محمد سبزه زاری افزود: 
درصد دچار خشکسالی خفیف است 1.3دچار خشکسالی متوسط و  . 

صدی بارندگی در خوزستان پارسال نسبت به آمار بلندمدت بیان کرد: بیشترین بارندگی در اللی و در 35وی با اشاره به کاهش 
درصد بوده است 28کمترین در آبادان بوده و متوسط کاهش بارندگی در کشور نیز  . 

بزرگ وضعیت  سبزه زاری با بیان اینکه خشکسالی در باالدست حوضه های آبریز خوزستان نیز شدید بوده اضافه کرد: کارون
 .مناسبی ندارد و رودخانه های جراحی و زهره در خوزستان خشکسالی شدید را تجربه کرده اند

درجه سانتیگراد بیشتر شده بود 1.5وی همچنین گفت: دمای تابستان امسال نسبت به دمای بلند مدت  . 
شدید بوده استبه گفته وی، یکی از دالیل آتش سوزی در هورالعظیم همین افزایش دما و تبخیر  . 

سبزه زاری افزود: مدل های هواشناسی نشان می دهد که بارش ها در پاییز امسال نرمال است به این معنی که از دهه سوم آبان شاهد 
 .بارش در خوزستان خواهیم بود

درصد دقت دارند بیان کرد 70وی با بیان اینکه پیش بینی های فصلی  روبه رو است، به خوزستان با خشکسالی هیدرولوژیکی  :

عبارت دیگر حتی در صورت وقوع بارش نرمال بازهم این خشکسالی جبران نمی شود و با توجه به وضعیت نامطلوب سدها، حتی 
 .در بهترین شرایط باز هم به بدهی خواهیم داشت

 
 لینک خبر 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 8/7/1397تاریخ :   

 کاهش قیمت تخم مرغ در بازار/ ممنوعیت صادرات جوجه یکروزه دردسرساز شد
تومان کاهش یافته  ۴00روز گذشته درب مرغداری حدود  20مرغ نسبت به ت: قیمت هر کیلو تخمیک مقام مسئول گف

 .است

وگو با خبرنگارپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتناصر نبی گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

تومان  400روز گذشته درب مرغداری حدود  20نسبت به  قیمت تخم مرغ ، با اشاره به اینکهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

تومان است  100هزار و  7تا  7کاهش یافته است، اظهار کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  . 

وی افزود: اگر بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در کشور به اوج خود نرسد، قیمت تخم مرغ تغییری نخواهد داشت و در غیر این 

شودرو میمرغ به طور خودکار با تغییر و تحوالتی در بازار روبهصورت، نرخ تخم . 

گذار بیش از نیاز مرغداران به آنکه تولید جوجه یکروزه تخمبیان کرد: با توجه  ممنوعیت صادرات جوجه یکروزه پور با انتقاد ازنبی
دهند و حال جای سوال است که این تولیدکنندگان باید چه کار کنند؟ آیا جوجه تولیدی خود را است، اما دولت اجازه صادرات را نمی

 در چاه بیندازند؟

خواهند جوجه گویند که به سبب عدم مجوز صادرات، میبه گفته وی، بسیاری از مرغداران مادر در تماس تلفنی با اتحادیه می
تومانی دور ریخته شود؟ 800هزار و  5یکروزه تولیدی خود را در چاه بیندازند و آیا این منطقی است که هر قطعه جوجه   

یابد/ کمبود واکسن طیور در کشورمرغ ساعتی افزایش میبیشتر بخوانید: نرخ شانه و کارتن تخم  

میلیون جوجه یکروزه به  4مسئول با اشاره به اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ وجود ندارد، بیان کرد: با وجود آنکه ماهانه این مقام 
نشیند، بنا به اعتقاد بنده نه تنها مشکلی در تأمین بازار داخل نداریم بلکه مازاد آن باید به بازارهای هدف صادر شودخط تولید می . 

درصد است؟ 11.3کند که تورم های باالی تولید، دولت بر چه مبنایی اعالم میبا وجود افزایش هزینهپور ادامه داد: نبی  

و تاخیر در اعالم بار به مرغداران تأثیر  های دامیقیمت نهاده به گفته وی، اعتصاب کامیون داران در روزهای اخیر بر افزایش
 .بسزایی داشته است

م گذار استان تهران در پایان تصریح کرد: اگر مازاد تولید تخم مرغ به بازارهای هدف صادر رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخ
دالر خواهد شد، به  1.3یابد که این امر منجر به از بین رفتن مرغدار و واردات با نرخ مرغ در داخل کاهش مینشود، قیمت تخم

مرغ و جوجه یکروزه را بدهد رود که مجوز صادرات محدود تخمهمین دلیل از دولت انتظار می . 

 لینک خبر 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/7/1397تاریخ :   

درصدی نرخ نان در تهران نیست 10خبری از افزایش   
درصدی نرخ نان در برخی استان ها موافقت کرده ،اما تا  10یک مقام مسئول گفت:اگرچه رئیس جمهور با افزایش 

 .کنون اتفاقی در تهران نیفتاده است

صنعت،تجارت و کشاورزی ارقاسم زارعت کار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفت و گو با خبرنگ گروه اقتصادی باشگاه  

ثبات نرخ نان طی سال های اخیر اظهار کرد: با وجود افزایش هزینه های تولید از جمله حقوق  ،با انتقاد ازخبرنگاران جوان
تا کنون تغییری نداشته است 93کارگری، بیمه،آب، برق،گاز و... نرخ نان از سال  . 

هستند چرا که می گویند با قیمت های  به گفته وی روزانه نانوایان متعددی به اتحادیه مراجعه می کنند و خواستارافزایش قیمت نان
 .فعلی دیگر قادر به ادامه تولید نخواهند بود

درصد افزایش یافت که مجددا پس از چند روز بنا به  15 : سال گذشته بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار ،قیمت نانزراعت کار ادامه داد

دستور رئیس جمهور تا بررسی قیمت تمام شده به نرخ قبل بازگشت که متاسفانه بعد از گذشت ده ماه هنوز نرخ نان تغییری نکرده 
 .است

 بیشتر بخوانید: کیفیت نان کاهش یافت/ خبری از یکسان سازی نرخ آرد و نان نیست

در برخی استان ها خبر داد و گفت: اگرچه طی چند روز گذشته معاون وزیر صنعت  افزایش ده درصدی نرخ نان این مقام مسئول از
درصدی نرخ نان در برخی استان ها خبر داد، اماتا کنون اتفاقی در تهران نیفتاده و نرخ های  10فزایش با ا  از موافقت رئیس جمهور

 .قبلی جاری است

وی از افزایش قیمت نان کنجد دار خبر داد و افزود: با توجه به افزایش قیمت کنجد، نان کنجد دار بنا به درخواست مشتری پخته می 
 .شود

نتی در پایان در پاسخ به این سوال که چرا کیفیت نان تولیدی روز به روز در حال کاهش است، تصریح کرد: رئیس اتحادیه نانوایان س
کیفیت نان به آرد و گندم مربوط می شود از این رو اختالط نامناسب گندم های تولیدی با یکدیگر و همچنین عدم توزیع گندم درجه 

ر می رودیک به استان تهران، دلیل اصلی این امر به شما . 

 لینک خبر 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/7/1397تاریخ :   

 عرضه کنونی روغن جوابگوی تقاضا نیست/ احتکار خانگی یکی از عوامل گرانی روغن

کنونی روغن جوابگوی تقاضای موجود در سطح بازار نیست یک مقام مسئول گفت: عرضه . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت باشگاه گروه اقتصادی  

در بازار اظهار کرد: در یک مقطعی تأمین مواد اولیه روغن به بن بست رسید و  گرانی روغن ، با اشاره به دالیلخبرنگاران جوان
 .در نهایت به واسطه کمبودی که در بازار به وجود آمد، قیمت افزایش یافت

بازار نیست، افزود: از مسئوالن ذی ربط انتظار وی با اشاره به اینکه عرضه کنونی روغن جوابگوی تقاضای موجود در سطح 
رود، این اطمینان خاطر را به مردم بدهند که کمبودی در بازار وجود ندارد و جای هیچ گونه نگرانی نیستمی . 

ا در سطح بازار سوءاستفاده برخی افراد و اختالف قیمت محصول از مغازه به مغازه دیگر ر کمبود عرضه روغن به گفته آقاطاهر،
 .به همراه داشته است

کارتن روغن از کارخانه را داشته باشد، تنها مقداری کمی  20این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط کنونی اگر مغازه داری تقاضای 
 توان انتظارگیرد، این درحالی است که با فراوانی عرضه و ایجاد رقابت میان فروشندگان میاز این میزان در اختیارش قرار می

 .کاهش و تعدیل قیمت محصول در بازار را داشت

 بیشتر بخوانید: خروج روزانه کاالی ایرانی از مرزها،قیمت ها را باال برد

فزایش قیمت روغن در بازار مطرح و روغن خام را یکی دیگر از دالیل ا های روغنیواردات دانه وی تأخیر مقطعی در تولید و
 .کرد

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرد: فروش تمامی محصوالت باالتر از نرخ مصوب غیرقانونی است، از این رو مسئوالن 
چرا که در  ذی ربط به جای آنکه به دنبال مجرم باشند، باید علت اصلی چنین اتفاقاتی را در بازار بررسی و درصدد رفع آن باشند

های اخیر چنین موضوعاتی در سطح بازار رخ نداده استسال . 

در بازار موثر است، تصریح  آقاطاهر در پایان در پاسخ به این سوال که آیا احتکار خانگی از سوی خانوارها درافزایش قیمت روغن
دازه آغاز شده است که از دولتمردان انتظار کرد: از یک ماه گذشته، در تمامی کاالهای مصرفی احتکار خانگی و خرید بیش از ان

رود به مردم اطمینان خاطر دهند که کمبودی در بازار وجود نداردمی  

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 

 
 خبرگزاری فارس – 12/7/1397تاریخ : 

  میلیون دالر اعتبار برای اجرای پروژه های آبخیزداری در کشور 200اختصاص 
 پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی خلیل آقایی در بازدید از پروژه های به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از

این مبلغ با عنایت مقام معظم  : آبخیزداری شهرستان مشگین شهر در حوزه رضی چایی با بیان این مطلب ، افزود

محقق شده است رهبری، همکاری دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی  . 
ندگی در حال انجام حوزه در قالب دو هزار کارگاه ساز ۶۴0شهرستان کشور و در  3۵0وی گفت : هم اکنون عملیات آبخیزداری در 

 . است
رئیس سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد : خوشبختانه روند اجرای پروژه های آبخیزداری در استان اردبیل 

 . نیز از وضعیت مناسبی برخوردار است
از اهداف اجرای پروژه های  آقایی جلوگیری از فرسایش خاک ، کنترل سیالب ، افزایش آبهای زیر زمینی و ایجاد اشتغال را

آبخیزداری بیان کرده و افزود : همزمان با اتمام سازه های آبخیزداری در استان اردبیل عملیات بیولوژیکی از جمله کشت گیاهان 
 دارویی نیز در اطراف حوزه آغاز خواهد شد

 
 لینک خبر
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  برنامه و سیاست ها
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 8/7/1397تاریخ :   

 نیازمند برنامه ریزی دقیق در صنعت طیور هستیم
رضایی گفت: برنامه ریزی برای دو محصول اصلی گوشت مرغ و تخم مرغ در صنعت طیور از حساسیت زیادی برخوردار 

 .است

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش به نقل از وزارت جهادکشاورزی، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی  

وزارت جهاد کشاورزی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دفتر امور طیور و زنبور عسل این وزارتخانه اظهار کرد:ایران کشور 

یور از حساسیت زیادی برخوردار در صنعت ط وسیع و بزرگی است و برنامه ریزی برای دو محصول اصلیگوشت مرغ و تخم مرغ

 .است

 .وی افزود:تصمیم گیری و برنامه ریزی دقیق و به موقع باعث ارتقاء و رشد این صنعت بزرگ می شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد با همکاری تشکل ها و با برنامه ریزی و استفاده از علم و تکنولوژی های روز 

در کشور باشیم عت طیورصن شاهد رشد و توسعه . 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 

ایرنا  – 10/7/1397تاریخ :   

 همکاری های ایران و عمان در زمینه شیالت گسترده تر می شود
شیالت با سفر قائم مقام وزارت  زمینه در عمان سلطنت و ایران اسالمی جمهوری های همکاری – ایرنا –دوحه 

 .کشاورزی و شیالت این کشور به تهران گسترده تر می شود

به گزارش روز سه شنبه سفارت ایران در مسقط ، در دیدار حجت االسالم و المسلمین محمدرضا نوری شاهرودی سفیر ایران در 
ت وگو درباره همکاری های دو کشور در زمینه همکاری مسقط با 'حمد العوفی' قائم مقام وزارت کشاورزی و شیالت عمان ضمن گف

 .در زمینه آبزیان مقرر شد مقام عمانی در راس یک هیات از بخش خصوصی این کشور تا پایان سال جاری به ایران سفر کند
این اقدام را گام مهمی  این گزارش می افزاید، سفیر ایران در این مالقات با اشاره به تسهیالت اخیر دو کشور برای تردد اتباع خود ،

برای توسعه روابط دو جانبه قلمداد کرد و طرف عمانی نیز آمادگی کشورش را برای توسعه و گسترش همکاری ها به خصوص در 
حوزه های آبزیان ، صیادی ، سرمایه گذاری مشترک ، فرآوری آبزیان و همچنین عالقه این کشور برای تاسیس کارخانجات مشترک 

الم نمودکنسروسازی اع . 
به عمان سفر و در دیدار با مقام های این کشور راههای توسعه  1395حسن صالحی رییس سازمان شیالت ایران دی ماه سال 

 .همکاری های دو کشور را بررسی کرد
و  وی در این دیدار عالقه مندی کشورمان را نسبت به توسعه همکاری با بخش خصوصی این کشور ، همکاری در زمینه تحقیقات

 . ارزیابی ذخایر مشترک میان دو کشور اعالم کرد
صالحی همچنین از تمایل شناورهای صیادی ایران برای حضور در بندر صالله و آمادگی بنادر صیادی چابهار، جاسک و بندرعباس 

رورش آبزیان و تجارت ها برای پگذاران عمانی در این مکانبرای همکاری با تجار عمانی در زمینه تجارت آبزیان و حضور سرمایه
آوری آبزیان خبر داد و از چند بندر صیادی مدرن این کشور بازدید کردو عمل . 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
 

ایرنا  – 9/7/1397تاریخ :   
 

تولیدکنندگان و پیمانکارانبسته دولت برای جبران چالش های  2  
بسته برای جبران چالش های واحدهای تولیدی و  2رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت  -ایرنا -تهران

 .پیمانکاران در نظر گرفته که از آغاز نیمه دوم امسال کلید خورده است

با فعاالن بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، امروز )دوشنبه( در نشست صبحانه کاری « محمد باقر نوبخت»به گزارش ایرنا، 
یکی از این بسته ها معطوف به مشکالت واحدهای تولیدی است تا چالش های واحدهای  :صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود

 .تولیدی جبران شود
نکاران منظم نیست و عالوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه پیمانکاران را همکاران دولت دانست و گفت: معموال پرداخت های پیما

این مشکالت، آنها با چالش افزایش هزینه تولید، مصالح و مواد مواجه شده اند؛ بنابراین یک بسته نیز برای پیمانکارانی در نظر داریم 
 .که در این ارتباط با ما همکاری می کنند

غ خواهد شدنوبخت اظهار داشت: این دو بسته پس از مشورت با فعاالن بخش خصوصی ابال . 
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت مصمم است از نیمه دوم امسال پنج بسته سیاستی را برای حل مشکالت اقتصادی مردم 

 .اجرا کند
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اکنون در حال وارد شدن به دومین مرحله تحریم آمریکا هستیم که بر ترغیب و حتی تهدید 

الملل، هماهنگی و همراهی داشته باشندها تالش می کند تا با او در این اقدام غیرانسانی و غیرقانونی و خالف عرف بینهمه کشور . 
نوبخت اظهار داشت: طبیعی است در چنین شرایطی شما فعاالن اقتصادی از جایگاه مسئولیت اجتماعی برای اینکه مردم کمتر آسیب 

تی منعکس کنیدببینند، نظارت خود را به بخش دول . 
وی اضافه کرد: شاید از یک جهت این جلسه بسیار مفید باشد چون ما از دو منظر بنگاه و دولت به یک واقعیت اقتصادی نگاه و آن 

 .را تحلیل می کنیم
معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در جلسه امروز به بخش اول وظیفه دولت می پردازیم یعنی تعادل 

بازارها؛ اکنون در بعضی بازارهای چهارگانه دچار عدم تعادلیم؛ بازار پول ما دچار عدم تعادل است و آثار و عدم تعادل آن را در 
 .بازار ارز مشاهده می کنیم

زار کاال نوبخت اظهار داشت: بازار سرمایه نیز با اقبال همراه شده که می توان از آن برای حل مشکالت بازار پول استفاده کرد؛ با
  .نیز به دلیل موضوع نقدینگی و اثرات آن در بازار ارز، دچار چالش هایی شده که باید به آن بپردازیم

هزار  200نوبخت، بازار کار را از دیگر بخش های مهم برشمرد و گفت: گرچه عدم تعادل در این بازار چیزی حدود سه میلیون و 
ته افزایش قابل توجهی داشته استبیکار است اما جمعیت شاغل در سال های گذش . 

هزار نفر از  100تا  80هزار نفر بود و حدود  200تا  150معاون رئیس جمهوری گفت: جمعیت فعال ما در سال های پیش در حد 
 آن مشغول به کار می شدند و همین تعداد به جمعیت بیکار اضافه می شد اما در پنج سال گذشته جمعیت جویای کار افزایش یافته

است؛ بطوری که در هر سال افراد جدیدی به عنوان جمعیت فعال به بازار کار مراجعه می کردند و با تالش زیاد، بخش بزرگی را 
 .مشغول بکار می کردیم

هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کنیم؛ با این حال  710هزار نفر جمعیت فعال در سال گذشته، توانستیم برای  736نوبخت گفت: از  30 
هزار نفر بودند، اضافه شد 200هزار به جمعیت بیکار که سه میلیون و  40تا  . 

« هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می کردیم اما همچنان به جمعیت بیکار سه میلیون و  700با وجود آنکه در سال های اخیر برای 

شدهزار نفر دیگر اضافه می 40تا  30هزار نفری، سالی  200 . 
هزار نفر مشغول کار شدند اما همچنان جمعیت بیکار ما نگران کننده  757امسال براساس گزارش مرکز آمار وی خبر داد: در بهار 

 .است؛ با این حال، این بازار هم در شرایط تهدید کنونی برای ما اهمیت زیادی دارد
کردند و یکی از فعاالن اقتصادی همزمان با ارایه گزارش های اشتغال آفرینی توسط نوبخت، فعاالن بخش خصوصی به کنایه تشویق 

صبر کنید آقای نوبخت؛ اینجا کالس درس نیست؛ همه کارخانه های ما ریزش نیروی انسانی داشته است؛ داستان به »به گالیه گفت: 
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 .«ما نگویید
 .در این بین حتی زمزمه هایی برای ترک نشست از سوی حاضران در جلسه مطرح می شد اما این اتفاق رخ نداد

ایجاد فرصت شغلی به جای خود؛ درباره اشتغال منفی می خواهم صحبت کنم که »س سازمان برنامه و بودجه در این زمینه گفت: رئی
دوستمان به من کمک کردند؛ واحدهای تولیدی ما در معرض اشتغال منفی قرار دارد؛ بنابراین باید خیلی فراتر از آنچه در بودجه دیده 

مین دلیل به این جلسه آماده ایم تا با همفکری هم این بخش را حل کنیمشده احساس خطر کنیم؛ به ه .» 
سیاست های ما برای تنظیم بازار ارز در حال انجام است و همکاران ما در بانک مرکزی از طریق اتخاذ »نوبخت اضافه کرد: 

مان برنامه و بودجه که به نوعی متولی سیاست سیاست های مناسب پولی و ارزی باید آن را به سرانجام برسانند؛ ما باید از منظر ساز
 «.های مالی هستیم، به گونه ای عمل کنیم که در کنار برنامه جاری، بتوانیم آثار سوء بوجود آمده را هم جبران کنیم
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 برنامه ها و سیاست ها 
 

خبرگزاری فارس  – 11/7/1397تاریخ :   

  ها متقاضی تعرفه ترجیحی در کشاورزیسند همکاری کشاورزی بین ایران و ترکیه امضا شد/ ترک 3
 هایسند همکاری در حوزه 3فارس، امروز وزیران کشاورزی ایران و ترکیه  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری

تهران امضا کردند طبقه وزارت جهاد کشاورزی در 16باغبانی، دامپزشکی و زنبورداری در ساختمان  .  
های کشاورزی هم اعمال شوددر این نشست وزیر کشاورزی ترکیه درخواست کرد که تعرفه ترجیحی در حوزه .  

ها دو کشور ایران و ترکیه دوست در همه حوزه :وی همچنین با انتقاد از سقف مبادالت تجاری در حوزه تجاری ایران و ترکیه گفت

هایی صورت گرفته استکاریرسد در بخش کشاورزی کمروابط بسیار خوبی دارند، اما به نظر می .  
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به درخواست تعرفه ترجیحی ترکیه در حوزه کشاورزی گفت: ما برای تأمین نیازهای 

ر داخل محذوراتی داریم و در حال حاضر امکان اعمال تعرفه ترجیحی در حوزه کشاورزی وجود نداردکاالهای اساسی د .  
گذاری های خوبی داشته باشیم و از سرمایهتوانیم همکاریحجتی همچنین گفت: ما در حوزه فنی، آموزشی، تحقیقاتی و عملیاتی می

کنیمترکیه استقبال می .  
در این زمینه حاضریم از ای جلوتر از ایران است، گفت:های گلخانهبیان اینکه ترکیه در زمینه فعالیتوزیر جهاد کشاورزی ایران با

  .تجربیات شما استفاده کنیم
هایشان در زمان تحریم و در حال حاضر از ایران حمایت کردحجتی همچنین از دولت و ملت ترکیه به خاطر حمایت . 

وانند در حوزه گیاهان دارویی تولید، فناوری و بازاریابی این محصول همکاری داشته باشندتوی همچنین گفت: ایران و ترکیه می .  
های دامی اقداماتی داشته است، گفت: ایران و ترکیه در زمینه قرنطینه حجتی با بیان اینکه ایران در حوزه مبارزه با بیماری

ند همکاری خوبی داشته باشدتواهای دامی، آنفلوانزای پرندگان و تب برفکی هم میبیماری .  
وگوهای این اجالس از مهر در اجالس رسمی در ایران شرکت کنند که محور گفت 1۴قرار است کشورهای عضو اکو روز شنبه 

های دامی استجمله مبارزه با بیماری .  
نی کردشان از بخش باغبانی ایران تشکر و قدرداحجتی همچنین از مسئوالن کشور ترکیه به خاطر حمایت .  

وی گفت: یکی از پروفسورهای بخش کشاورزی ترکیه اطالعات خوبی درباره پیوندزنی گردو ارائه کرد که این توانسته مشکل ما را 
  .درباره درختان با گلهای زودرس برطرف کند

ادگی الزم را دارد، گفت: های گفته شده آمبکر پاک دمیرلی وزیر کشاورزی ترکیه هم با بیان اینکه ترکیه برای همکاری در حوزه
  .کارشناسان ما هم آماده هستند، تا از تجربیات ایران در حوزه گیاهان دارویی استفاده کنند

دانیم که ایران به سالمت گیاهان و امنیت غذایی اهمیت زیادی قائل است و وی گفت: انتظار تعامل بیشتری با ایران داریم و می
گذاری از سوی دو کشور بااهمیت خواهد بود و ایران و کنیم. سرمایهذایی در شرایط فعلی درک مینگرانی ایران را درباره امنیت غ

های بسیار مناسبی دارندترکیه در زمینه تجارت کشاورزی زمینه  
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/7/1397تاریخ :   

الملل در حوزه دامپزشکیلزوم افزایش سطح ارتباطات بین  
اندازی آزمایشگاه الملل نظیر تسهیل فرایند واردات و صادرات و راهپور گفت: افزایش سطح ارتباطات بینرفیعی

 .همکاری در منطقه امری ضروری است

صنعت،تجارت و کشاورزیگزارش خبرنگار به پور رئیس سازمان علیرضا رفیعی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

های مختلف همچون آنفوالنزای فوق حاد شاهد اپیدمی بیماریدامپزشکی در همایش روز ملی دامپزشکی اظهار کرد: اگر اکنون 

های بی وقفه جامعه دامپزشکی استپرندگان در کشور نیستیم، دلیل این امر ناشی از تالش . های وی با اشاره به اینکه فعالیت

یلیاردها دوز واکسن درو، شود، افزود: بر این اساس نظارت بر مدامپزشکی در کمیت و کیفیت با تفکر بهداشت محوری انجام می

گیردخام دامی با این تفکر صورت می مواد غذایی و صدها واحد فعال در حوزه دامپزشکی و فرآوردهای رفیعی پور ادامه داد: هم .

المللی الزم است که بر اساس نیازهای روز کشور اقداماتی را انجام هزار نفری دامپزشکی در سطح ملی و بین 37اکنون خانواده 

هندد . ها در سطح ملی، مدیریت منابع اعتباری، انسانی و امکانات و تجهیزات امری به گفته وی، تدوین و بازنگری دستورالعمل

.ضروری است اقتصاد   المللی را امری ضروری دانست و افزود: سازمان دامپزشکی با شورایاین مقام مسئول توجه به حوزه بین

ایی انجام داده که امیدواریم در این زمینه موفق عمل کنیمهریزیالمللی دامپزشکی برنامهبین رفیعی پور در پایان با تأکید بر افزایش .

اندازی الملل تصریح کرد: بر این اساس به دنبال تسهیل فرایند واردات، صادرات، ترانزیت و همچنین راهسطح ارتباطات بین

 .آزمایشگاه همکار هستیم
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 برنامه و سیاست ها 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/7/1397تاریخ :   

هکتار گلخانه تا پایان سال 700هزار و  2احداث   
هزار  2یک مقام مسئول گفت: براساس برنامه های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه و بازسازی گلخانه ها،امسال 

هکتار به سطح گلخانه ها افزوده می شود 700و  . 

وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با غالمرضا تقوی مدیر کل دفتر امور گلخانه ها،گیاهان دارویی و قارچ خوراکی 
 13را بیش از  سطح زیرکشت گلخانه های کشور ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

رد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی دو برنامه توسعه و اصالح و بازسازی گلخانه ها را در دستور کار خود هزار هکتار اعالم ک
هکتار اصالح و بازسازی خواهد شد 452هکتار واحد جدید احداث و  700هزار و  2قرار داده است که براین اساس امسال  . 

د افزود: با وجود آنکه بخشی از سازه ها و تجهیزان وارداتی است، از در احداث گلخانه های جدی تحوالت ارزی وی با اشاره به تاثیر
 .این رو ممکن است بخشی از پیش بینی مورد نظر ما محقق نشود

تقوی با اشاره به اینکه حوزه بازار تعیین کننده احداث گلخانه های کشور است،بیان کرد: اگر محصوالت گلخانه ای در حوزه 
نوسان نرخ ارز کمترین اثر گذاری را در احداث واحدهای جدید خواهد داشت،کمااینکه حوزه   ته باشد،صادرات جاذبه اقتصادی داش

 .گل و گیاه در دوران طالیی خود در طول تاریخ به سر می برد

از هزار مترمکعب فضای ب 18به ازای هر هکتارسبزی و صیفی از  مصرف آب به گفته این مقام مسئول با توسعه گلخانه ها میزان
هزار متر مکعب در فضای گلخانه تقلیل می یابد 9به  . 

نداریم،افزود: پس از بررسی درخواست متقاضیان، در صورت اقتصادی  اعطای تسهیالت گلخانه وی با اشاره به اینکه محدودیتی در
ود نداردبودن طرح نسبت به قیمت تمام شده فروش،محدودیتی در اخذ تسهیالت نسبت به توسعه کشت گلخانه ها وج . 

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها،گیاهان دارویی و قارچ خوراکی در پایان نقدینگی الزم برای احداث هر هکتار گلخانه را حداقل یک 
میلیارد تومان اعالم کرد 20میلیارد ومان و حداکثر  . 
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 برنج
 
 

خبرگزاری فارس  – 11/7/1397تاریخ :   

۴ وگو با فارس مطرح کردبرنج در گفتدبیر انجمن وارد کنندگان    درصدی قیمت برنج خارجی ۴5دلیل رشد  
درصد افزایش  ۴5بیش از  گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت برنج خارجی در یک سال گذشته به

96 ریال در شهریور 551هزار و  56یافته و از کیلوگرمی  رسیده است. این در حالی  97ریال در سال  976 هزار 81به  

درصد رشد قیمت داشته است7ایرانی طی این مدت تنها  است که برنج . 
تولیدکنندگان برنج جویا شدیم دالیل این افزایش بیش از اندازه قیمت برنج خارجی نسبت به محصول داخلی را از دبیر انجمن .  

ین زمینه تأثیرگذار بوده استوگو با فارس گفت: چهار عامل اساسی در امسیح کشاورز در گفت . 
* گذاری فصلیممنوعیت واردات در فصل برداشت به جای تعرفه  

شود، قیمت تمام شده واردات این نخست اینکه وزارت جهاد کشاورزی با برنامه ممنوعیت واردات در زمان برداشت باعث می
 .محصول افزایش یابد

کند که این در فصل برداشت، ممنوع می اد کشاورزی معموالً واردات برنج راگوید: وزارت جهوی در تشریح چگونگی این مسئله می
کنیم. در همین زمان تقاضا برای برنج در دقیقاً همزمان با رشد تقاضای این محصول در کشورهایی است که ما اقدام به واردات می

ور هستیم که برنج را با قیمت باالتری خریداری این کشورها باال است و محصوالت اندکی هم برای صادرات دارند. بنابراین مجب
 .کنیم

 ارز *
 3700تاکنون با نوساناتی همراه بوده است. دولت زمانی ارز  9۶دهد، از سال ارزی که دولت در اختیار تولیدکنندگان قرار می

  .تومانی به واردکنندگان برنج نداد و آنها مجبور شدند با ارز آزاد وارد کنند
تر باشدشد قیمت واردات گرانتومان بود و این باعث می ۵130تا  ۴200اند واردکنندگان برنج استفاده کردهنرخ ارزی که  .  
 اخذ عوارض *

گیرد، به اضافه برای هر کیلو برنج مابهدرصد عوارض می 2۶مسیح کشاورز گفت: دولت برای واردات برنج  التفاوتی هزار تومانی 
شود قیمت واردات برنج در کشور باالتر رودکند و این باعث میدریافت می . 

 روند نامناسب تخصیص ارز *
دبیر انجمن واردکنندگان برنج به روند نامناسب تخصیص ارز به واردکنندگان اشاره کرد و گفت: دولت در حالی که به کاالهای لوکس 

داد که با توجه یه، لیر و وون کره را تخصیص میداد، برای واردات برنج ارزهایی نظیر روبل، روپارزهای مناسب دالر و یورو می
یافتای آنها هزینه واردات افزایش میبه باال بودن نرخ مبادله . 

گذاشتدرصد هزینه اضافی روی دست واردکنندگان می8تا  ۴ها وی ادامه داد که به علت اختصاص این گونه ارز .  
ن مابهدرصد و به اضافه هزار توما 2۶کشاورز گفت: اخذ عوارض  التفاوت باعث شده انگیزه قاچاق و واردات از مبادی غیررسمی 

اندیشی کندبیشتر شود. دولت برای کنترل این مسئله باید چاره .  
شود که آنها ساالنه صدها میلیارد نفر در بخش خصوصی انجام می ۵0درصد واردات برنج خارجی توسط  8۵وی همچنین گفت: 

 .تومان گردش مالی دارند
سیاست ممنوعیت واردات برنج در فصل خرید توسط وزارت جهاد کشاورزی را نامناسب خواند و   دبیر انجمن واردکنندگان برنج

 2۶بیان داشت: وزارت جهاد به جای ممنوعیت باید در فصل برداشت تعرفه فصلی اعمال کند، یعنی اگر تعرفه در سایر فصول 
ایش دهد که در این صورت تناسب واردات در طول سال برقرار خواهد شددرصد افز ۴0درصد است در فصل برداشت تا  . 

هزار تن برنج کمتری وارد کشور شده است 1۴۵کشاورز گفت: در شش ماهه امسال نسبت به سال گذشته  . 
 قاچاق مسئله اصلی*
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ری از انبارها در کشور با ظن به وی همچنین دو مسئله قاچاق و احتکار را برای برای برنج مشکل اصلی خواند و گفت: اکنون بسیا
دلیل آنها جلوگیری و با روانه به بازار اند که باید مسیر کارشناسی و دقیق در این باره انجام شود تا از انبار ماندن بیقاچاق پملپ شده

ها متعال شودقیمت . 
بخش خصوصی سازنده خواهد بود و راهگشای با اشاره به اینکه تعامل وزارت جهاد کشاورزی با   دبیر انجمن واردکنندگان برنج

بسیاری از مشکالت این بخش خواهد شد، گفت: متأسفانه وزیر جهاد کشاورزی نگاه مثبتی به بخش خصوصی ندارد و تاکنون 
ایم جلساتی در این زمینه داشته باشیمنتوانسته . 

میلیون تنی برنج در سال ، نیاز به  3ه به مصرف میلیون تن است که با توج 2.2به گزارش فارس تولید برنج در کشور ساالنه 
شودمیلیون تن برنج وارد کشور می 1.2تا  1.1هزارتن برنج در سال است، اما در عمل ساالنه بین  900تا  800واردات  . 

ظر از طرفی سیاست دولت در ممنوعیت واردات در فصل برداشت برنج درست است و برای حمایت از کشاورز داخلی الزم به ن
رسد، اما دولت باید فکری هم به مساله تغییر کاربری شالیزارهای شمال به ویالکند، چون با روند کنونی شالیزارها با سرعت می

شوند. اکثر روستاهای شمال با ساخت ویال در شالیزارها چهره روستایی فراوان تبدیل به ویال شده و برای همیشه از تولید خارج می
اند و در اکثر روستاهای شمال چندین برابر خانه روستائیان ، ویال ساخته شده استانه روستا ویال تغییر دادهخود را به چهره دوگ  

 
 لینک خبر 
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 برنج 

 
 ایرنا  – 10/7/1397تاریخ : 

مازندران وارد بازار شد« دونوج»برنج   
هزار هکتار از شالیزارهای استان وارد بازار  30از حدود مازندران با آغاز برداشت شالی « دونوج»برنج  -ایرنا  -ساری 

 .شد
 .به گزارش خبرنگار ایرنا، برنج دونوج )رتون( از پرورش دوباره ساقه های شالی پس از برداشت محصول اول به دست می آید

هزار لایر  130تا 125م برنج طارم محلی دونوج که این هفته به بازار آمده است در حال حاضر به طور متوسط حدود هرکیلوگر
 .خرید وفروش می شود

علت باال بودن قیمت برنج دونوج در مقایسه با دیگر ارقام، تولید آن به صورت بیولوژیکی و استفاده نکردن از سموم، برخورداری 
 .از ارزش غذایی زیاد ،کیفیت بهتر و داشتن عطر و طعم مناسب تر است

هزار لایر در  110وبی های استان مازندران نشان می دهد که برنج طارم محلی کشت اول گزارش میدانی خبرنگار ایرنا از شالیک
 .هر کیلو گرم خرید و فروش می شود

برداشت کشت اول شالی از شالیزارهای مازندران اوخر ماه تیر آغاز شد و بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی اکنون به پایان 
 .رسیده است

هزار هکتار از شالیزارهای استان کشت دونوج داشته اند،  30کشاورزی مازندران با بیان اینکه امسال حدود  رئیس اداره برنج جهاد
هکتار از این مزارع در حوزه آبریز هراز برداشت شده است 51گفت: تاکنون  . 
ن برداشت شودهزار تن برنج سفید دونوج از شالیزارهای مازندرا 60نژاد پیش بینی کرد دکه حدود ابراهیم قربان . 

هزار هکتار هم پس از برداشت محصول کشت اول، دوباره نشا کاری شده است، گفت که بزودی  25وی با بیان اینکه امسال حدود 
 .نیز آغاز می شود ( برداشت کشت دوم برنج ) نشا دوباره

 پایان برداشت شالی در مازندران  **
هکتار اراضی شالیزاری قابل برداشت در  828هزار و  202با اعالم این که از رئیس اداره برنج جهاد کشاورزی مازندران همچنین 

هکتار باقی مانده که مربوط به مناطق  10هکتار کار برداشت پایان یافته، گفت که فقط  818هزار و  202استان تاکنون در 
 .کوهستانی شرق استان است که شالی های دیررس دارند و در حال برداشت است

های هکتار از شالیزارهای مازندران به روش سنتی و بقیه به روش مکانیزه به وسیله کمباین 315هزار و  18: امسال وی افزود
 .مخصوص برداشت شده است

درصد برنج کشور را تامین می کند42مازندران ساالنه با تولید حدود یک میلیون تن ،  . 
 لینک خبر 
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 پنبه
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/7/1397تاریخ : 

هزارتن می رسد/کاهش قاچاق پوشاک یک راه برای رسیدن به خوداتکایی 55تولید پنبه به   
ک مقام مسئول گفت:امسال پیش بینی می شود که میزان تولید پنبه تصفیه شده قابل مصرف صنعت نساجی همانند ی

هزارتن برسد 55تا  50سال گذشته به  . 
تجارت و کشاورزیصنعت، محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه ایران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

اظهار کرد: امسال پیش بینی می شود که میزان تولید پنبه تصفیه شده قابل  تولید پنبه ، درباره آخرین وضعیتخبرنگاران جوان
هزارتن برسد 55تا  50مصرف صنعت نساجی همانند سال گذشته به  . 

هزارتن پنبه  65تا  60هزارتن اعالم کرد و افزود: طبق سنوات گذشته با احتساب تولید داخل  120وی نیاز ساالنه صنایع نساجی را 
 .مورد نیاز صنعت نساجی باید وارد کشور شود

شرایط مساعد  هزارتن پنبه وارد کشور شده است،بیان کرد: در صورت 30کاویانی با اشاره به اینکه در شش ماه ابتدای سال 
هزارتن پنبه دیگر وارد کشور شود 30اقتصادی پیش بینی می شود که  . 

در استان گلستان خبر داد و گفت: استان های فارس،سمنان واردبیل نیز از اول آبان بتدریج  برداشت پنبه این مقام مسئول از آغاز
 .برداشت خود را شروع خواهند کرد

کتار اعالم کرد و افزود: سطح زیر کشت پنبه نسبت به سال های قبل تفاوت چشمگیری هزار ه 74را  سطح زیر کشت پنبه وی
 .نداشته است

دچار آسیب شده است،درحالیکه  تولید پنبه به گفته کاویانی امسال در استان های گلستان و خوزستان به سبب شیوع آفت تا حدودی
هم ترین مراکز تولید،عملکرد مناسب استدراستان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و فارس به عنوان م . 

کاویانی با اشاره به اینکه ایران در زمره تولید کننده پنبه در جهان به شمار می رود،اظهار کرد:این درحالی است که واردات و قاچاق 
 .بی رویه پوشاک ،تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از صنایع نساجی را به همراه داشته است

صادر شد که درنهایت این امر موجب شد تا  82در سال  واردات پنبه پنبه ادامه داد: علی رغم مازاد تولید، مجوز مدیرعامل صندوق
 .کشاورزان رغبتی به کشت پنبه نداشته باشند

شودبیشتر بخوانید: چگونه پنبه طالی سفید زده شد؟/ وقتی پنبه به راحتی از مدار صادرات خارج می  
 5ا نرخ در سال های اخیر افزود: این درحالی است که هم اکنون هر کیلو محصول ب نرخ خرید تضمینی وش پنبه وی با انتقاد از ثبات

تومان توسط بخش خصوصی خریداری می شود که انتظار می رود با این وجود سطح زیر کشت پنبه برای سال  200هزار و  5تا 
 .زراعی آینده افزایش و نیاز به واردات کاهش یابد

ینی پنبه همانند سایر محصوالت در کشور وجود دارد،بیان کرد: اگر قیمت تضم خودکفایی تولید پنبه کاویانی با اشاره به اینکه پتانسیل
کشاورزی مناسب باشد،به سبب افزایش سطح زیر کشت پنبه ، صد درصد نیاز کشور از تولید داخل تامین خواهد شد چرا که پتانسیل 

 .تولید و صادرات پنبه در کشور وجود دارد
درصد باالتر از قیمت خرید تضمینی از  55 تا  50این مقام مسئول در ادامه افزود: با توجه به آنکه پنبه تولیدی کشاورزان 

کشاورزان خریداری می شود، از این رو این امر می تواند برای کشاورزان رغبت کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت را باال 
 .برد

و تورم را دلیل  با هزینه های تولید قیمت خرید تضمینی وش پنبه وی واردات بی رویه پنبه در سال های اخیر و نبود تناسب افزایش
 .اصلی کاهش تولید پنبه در کشور اعالم کرد

کاویانی با اشاره به ضرورت تناسب قیمت میان نخ و پنبه با لباس تولیدی صنایع نساجی گفت: صنعت نساجی یکی از اشتغال زا ترین 
خود کار نمی کندصنایع در کشور به شمار می رود که متاسفانه به دلیل قاچاق بی رویه پوشاک با تمام ظرفیت  . 
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مدیرعامل صندوق پنبه در پایان با اشاره به تاثیر افزایش کیفیت در کاهش وارداتی قانونی و غیرقانونی پوشاک تصریح کرد: صنایع 
نساجی با افزایش کیفیت تولید محصوالت خود می تواند رغبت خریداران را به خرید لباس داخلی افزایش دهد که این امر در کاهش 

پوشاک تاثیر بسزایی دارد واردات . 
 

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی

 
 خبرگزاری فارس – 12/7/1397تاریخ : 

  میلیون دالر اعتبار برای اجرای پروژه های آبخیزداری در کشور 200اختصاص 
 پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی خلیل آقایی در بازدید از پروژه های به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از

ر حوزه رضی چایی با بیان این مطلب ، افزودآبخیزداری شهرستان مشگین شهر د این مبلغ با عنایت مقام معظم  : 

محقق شده است رهبری، همکاری دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی  . 
حوزه در قالب دو هزار کارگاه سازندگی در حال انجام  ۶۴0شهرستان کشور و در  3۵0وی گفت : هم اکنون عملیات آبخیزداری در 

 . است
ازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد : خوشبختانه روند اجرای پروژه های آبخیزداری در استان اردبیل رئیس س

 . نیز از وضعیت مناسبی برخوردار است
آقایی جلوگیری از فرسایش خاک ، کنترل سیالب ، افزایش آبهای زیر زمینی و ایجاد اشتغال را از اهداف اجرای پروژه های 

زداری بیان کرده و افزود : همزمان با اتمام سازه های آبخیزداری در استان اردبیل عملیات بیولوژیکی از جمله کشت گیاهان آبخی
 دارویی نیز در اطراف حوزه آغاز خواهد شد

 
 لینک خبر
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 تامین منابع مالی 

 
 ایرنا  – 13/7/1397تاریخ : 

درصد کاهش یافته است 19حجم مخازن سدها   
در شرایطی آغاز می کنیم که  را 97-98مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: سال آبی  -ایرنا -تهران

درصد کاهش یافته است 19حجم مخازن سدهای کشور  . 
 

چهاردهمین نمایشگاه صنعت روز جمعه در نشست خبری که در حاشیه « هامحمد حاج رسولی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
میلیون  810میلیارد و  19، افزون بر 97-98آب و تاسیسات آب و فاضالب برگزار شد، افزود: موجودی مخازن در اول سال آبی 

میلیون مترمکعب بود 320میلیارد و  23مترمکعب است در حالی که مدت مشابه سال گذشته حدود  . 
درصد نسبت به سال آبی قبل از آن کاهش پیدا کرد 33رودی سدهای کشور نیز و 96-97وی یادآور شد: در سال آبی  . 

میلیمتر، سال گذشته را  171ها درباره آخرین بارندگی ها و وضعیت شرایط آبی کشور نیز گفت: با میانگین بارندگی حاج رسولی
 2اده است؛ یعنی در مدت نیم قرن، فقط ساله اخیر، رتبه چهل و هشتم را به خود اختصاص د 50پشت سر گذاشتیم که در آمارهای 

بود که نسبت به سال قبل،  96-97سال بارندگی ها کمتر از سال آبی   .درصد کاهش نشان می دهد 21
 96درصد کاهش تولید انرژی برقابی داشتیم، گفت: بر اساس سال شمسی، در سال  25، حدود 96-97وی با بیان اینکه در سال آبی 

میلیون مگاوات ساعت تولید انرژی  16معادل  95انرژی هفت درصد کاهش داشت؛ به نحوی که در سال  تولید 95نسبت به سال 
این رقم به  96داشتیم اما در سال   .میلیون مگاوات رسید 15

ها درباره طرح های سدسازی نیز گفتحاج رسولی طرح سدسازی نیمه کاره و در دست ساخت در کشور وجود دارد  109اکنون  :

درصد دارند 50طرح از آنها پیشرفت های باالی  52که  . 
الزاما باید حداکثر تا پایان  -که هدف تامین آب شرب دارند  -سد از این سدها  43وی افزود: بر اساس اولویت بندی وزارت نیرو، 
 .برنامه ششم توسعه وارد مدار بهره برداری شود

رد تومان اعتبار نیاز دارد که با توجه به اولویت آنها، به هر طریق باید هزار میلیا 15طرح به حدود  43به گفته وی، تکمیل این 
 .تامین شود

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره تامین اعتبار این شرکت گفت: بخشی از منابع ما 
درصد( از طریق اسناد خزانه اسالمی،  35تا  30) رت اوراق مشارکت و بخشی نیز به صورت نقدی تامین درصد به صو 50تا  45

 .می شود که تقریبا صد درصد منابع نقدی به تملک اراضی مردم اختصاص می یابد
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: اسناد خزانه اسالمی که به تولیدکنندگان، پیمانکاران و مشاوران پرداخت می شود، 

له دارد؛ برای جبران این مساله با سازمان برنامه و بودجه در حال مذاکره هستیم که هزینه های تنزیل این سررسیدهای یک تا سه سا
.اوراق را تامین کنیم المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب روز چهارشنبه به گزارش ایرنا، چهاردهمین نمایشگاه بین 11 

المللی تهران های بینشرکت داخلی و خارجی در محل نمایشگاه 244رکت وزیر نیرو و مشا« رضا اردکانیان»مهرماه با حضور 
.آغاز به کار کرد شرکت داخلی و خارجی حضور  244المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب در این دوره از نمایشگاه بین

شرکت خارجی هستند 28شرکت از داخل کشور و  216اند که از این تعداد پیدا کرده . 
هزار مترمربع دایر خواهد بود که در این دوره آخرین دستاوردهای  21المللی به مدت چهار روز در فضایی به وسعت اد بیناین روید

های زدایی آب، شیرآالت، سامانههای تصفیه، فیلتراسیون و نمکصنعت آب و تاسیسات فاضالب شامل لوله و اتصاالت، سامانه
گیری و تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات صنعتی در معرض دید صنعتگران و ازهاتوماسیون، ابزارهای دقیق، سیستم اند

.بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت کشور خارجی شامل ایتالیا، چین، آلمان، اتریش، ترکیه، دانمارک، اسپانیا، هلند،  12نمایندگان 

ه کشورهای آلمان، چین و ترکیه به صورت ویژه )پاویون انگلستان، یونان، آمریکا و فرانسه در این دوره از نمایشگاه حاضر هستند ک
.اختصاصی( در این دوره حضور دارند های تخصصی گری دولت و سپردن حوزههدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، کاهش تصدی

 .به بخش خصوصی ذکر شده است این امر در راستای توجه ویژه دولت تدبیر و امید به فعاالن بخش خصوصی است
میزبان متخصصان صنعت آب و فاضالب  17تا  9المللی صنعت آب و تاسیسات و فاضالب همه روزه از همین نمایشگاه بینچهارد
 است

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 

ایرنا  – 10/7/1397تاریخ :   

قمی پرداخت شد میلیارد ریال تسهیالت به روستاییان ۴50  
میلیارد ریال تسهیالت برای  500معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: درسال جاری  -ایرنا -قم

میلیارد ریال آن پرداخت شده است ۴50روستاییان قم مصوب شده بود که تاکنون  . 

عه روستایی و مناطق محروم کشور با به گزارش ایرنا، سید ابوالفضل رضوی عصر سه شنبه درجلسه نشست صمیمی معاون توس
کارآفرینان قم در فرمانداری این شهر افزود: بانک های عامل باید با کارآفرینان روستایی همکاری کنند تا این مبلغ باقی مانده در 

 .مرحله نخست پرداخت شود
هزار میلیارد لایر  34شده بود که تاکنون  هزار میلیارد لایر برای وام های روستاییان و عشایر ابالغ 60وی اضافه کرد: در کشور 

 .آن پرداخت شده است
 2معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: در صورتی که بانکها تاخیر در پرداخت تسهیالت داشته باشند 

شوددرصد جریمه خواهند شد چرا که این امر باعث می شود تا طرح ها به کندی و با گرانی اجرا  . 
به گفته وی، بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید جزء بانک هایی پرداخت کننده تسهیالت به 

 .روستاییان هستند
درصد  10میلیارد لایر با سود  10وی بااشاره به بازپرداخت تسهیالت گفت: سرمایه در گردش در مورد قانون اشتغال پایدار تا سقف 

ماه تنفس در بازپرداخت است 6داکثر و ح . 
ماه تنفس است که تا پنج سال نیز تمدید شده است  6وی بیان داشت: سرمایه ثابت بستگی به نوع طرح های تولیدی روستایی با حداقل 

 .ضمن این که زنان بی سرپرست تا سقف سه میلیارد لایر تسهیالت را می توانند با ضمانت وثیقه دریافت کنند
به مالیات صفر درصد در طرح های تولیدی اشاره کرد و گفت: در کلیه روستاهای کشور هرواحدی که بر مبنای اشتغال رضوی 

 10احداث می شود تا پنج سال با مالیات صفر درصد محاسبه می شود همچنین برای واحدهای تولیدی در مناطق محروم کشور تا 
درصد مالیات با ضریب صفر درصد محاسبه می شوند 15دی تا سال و صاحبان مدارک دانش بنیان باطرح ها تولی . 

وی تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد کارآفرین روستایی باید در قم تشکیل تا از هر دهستان و از هر رشته تولیدی یک نماینده 
 .انتخاب شود تا این گونه مسائل و مشکالت را با حضور مدیران و مسئوالن استانی پیگیری کنند

وی خاطرنشان کرد: همچنین باید هر صنفی اتحادیه ای تشکیل دهند و بر اساس آن با یکدیگر هم افزایی و همکاری کنند تا منجر به 
 .توسعه پایدار در استان قم شود

ملی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه بخشی از مشکالت از ناآگاهی و بی اطالعی از دستورالعمل های 
 .است گفت: روستاییان باید نسبت به مشکالت و چالش های پیش روی خود مطالبه گر باشند و از مسئوالن مربوطه پیگیری کنند

وی ادامه داد: روحیه امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه به صورت دوسویه از سمت مردم و دولت اجرایی شود تا از این 
خگویی در برابر مردم کنندطریق مسئوالن اقدام به پاس . 

در این جلسه کارآفرینان روستایی مشکالتی از جمله صدور مجوزها، ضمانت های بانکی، دریافت سریع بازپرداخت تسهیالت، 
 .انشعاب های روستایی، امور مالیاتی، بیمه ای و امور مالیاتی را مطرح کردند و خواستار رسیدگی مسئوالن امر شدند

 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 

ایرنا  – 12/7/1397تاریخ :   
 

 هزار میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران کشور پرداخت شد 110

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت -ایرنا  -قزوین   هزار میلیارد تومان از110تاکنون  :

پایان مهر تمامی بدهکاری دولت به آنها پرداخت خواهد شد مطالبات گندم کاران کشور پرداخته شده و تا . 
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت پنجشنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین افزود: تمامی مطالبات گندم 

د لایر است که قول می دهیم تا پایان مهرماه نسبت به پرداخت و تسویه حساب هزار میلیار 126کاران کشور در خرید تضمینی گندم 
  .تمامی آنها اقدام کنیم

  .معاون رییس جمهوری ادامه داد: این میزان پرداختی نسبت به مدت مشابه سال های گذشته یک ماه جلوتر است
دشمن مناسب است،افزود: تاکنون با وجود تحریم ها و وی با بیان اینکه وضعیت ذخایر ارزی و پولی در کشور برخالف تبلیغات 

فشارهای اقتصادی همه یارانه ها حتی بدون تاخیر یک روزه به وقت پرداخت شده و در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز 
  .مشکلی نداشتیم

فرهنگیان پرداخت شده است و پرداخت هزار میلیارد لایر از پاداش بازنشستگی  36نوبخت همچنین گفت: تا شهریور ماه امسال 
  .پاداش بازنشستگی سایر دانشگاه ها از جمله علوم پزشکی نیز در دستور کار است

وی ادامه داد: باید بپذیریم که اقتصاد کشور در این شرایط با توجه به تکانه ها و تحریم ها در وضعیتی دشواری دارد و باید با سرعت 
ه از این مرحله سخت گذر کنیمبیشتر و با سیاست های سنجید .  

بدون شک باید با تالش بیشتر همکاران ما بویژه در بانک مرکزی وضعیت بازار ارز و پول شرایط  :نوبخت خاطر نشان کرد

  .مطلوب تری پیدا کند که امیدواریم در آینده نه چندان دور به طور کامل به این هدف دست یابیم
 270ایط سخت با تدابیر دولت سیاست های مالی کشور در حوزه اعتبارات هزینه ای اجرا شده و این مسئول یادآور شد: در این شر

  .هزار میلیارد لایر نیز برای طرح های عمرانی پرداخت شده است
درصد در پرداخت ها رشد داشته ایم 400این مسئول ادامه داد: در حوزه تخصیص منابع و اعتبارات امسال نسبت به سال گذشته  .  

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: باید قبول کنیم بخشی از اقتصاد کشور دچار شوک و تکانه شده است و باید به 
  .سرعت این تکانه ها را در واردات و صادرات و کسب وکار برطرف کنیم

ت بودجه شرایط خوبی را طی معاون رییس جمهوری گفت: خوشبختانه تا امروز در حوزه سیاست های مالی و در پرداخت و دریاف
هزار میلیارد لایر از منابع پیش بینی شده در بخش های  680ماه نخست امسال بالغ بر یک هزار و  6کرده ایم به گونه ای که طی 

  .مختلف تحصیل شد
در آیین  معاون رییس جمهوری عصر امروز برای بهره برداری از یک واحد تولیدی با سرمایه گذاری خارجی و همچنین شرکت

  .آغاز عملیات یک طرح دیگر با سرمایه گذاری خارجی در شهرک صنعتی کاسپین به استان قزوین سفر کرده است
روزه خود به استان قزوین در یادواره شهدای روستای خیارج در شهرستان بویین زهرا  2نوبخت قرار است فردا جمعه در ادامه سفر 

  .نیز حاضر شده و سخنرانی کند

 
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 

 
ایرنا -  8/7/1397تاریخ :   

 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شد 50

صندوق توسعه  هزار میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع 30مدیرعامل بانک کشاورزی اعالم کرد: با پرداخت  -ایرنا -تهران

هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری کشور ایجاد شد 50ملی، بیش از  . 

گفت: مرحله نخست پرداخت تسهیالت توسعه اشتغال پایدار « روح اله خدارحمی»به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک کشاورزی، 
موفقیت انجام شدروستایی و عشایری از محل منابع صندوق توسعه ملی، در بانک کشاورزی با  . 

میلیارد لایر  762هزار و  29طرح به مبلغ  256هزار و  10وی اظهارداشت: عملیات مربوط به پذیرش، بررسی و تصویب تعداد 
از طرح های مربوط به طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری که از طرح های اولویت دار سال جاری دولت تدبیر و امید 

با موفقیت به انجام رسید و عملیات این مرحله از طرح در بانک کشاورزی تمام شدبه شمار می رود،  . 
هزارمیلیارد لایر 16طرح با مبلغ  714مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: از طرح های یاد شده پرداخت تسهیالت به هشت هزار و 

هزار میلیارد لایر در 10وه ملی با مبلغی حدود طرح مصوب کارگر 86انجام شد و تشریفات مربوط به سایر طرح ها نیز از جمله 
 .بانک کشاورزی در دست انجام است

رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی گفت: این بانک آماده انعقاد قرارداد با مجریان طرح ها را دارد و پرداخت تسهیالت بالفاصله پس 
 .از عقد قرارداد، انجام خواهد شد

میلیارد 1.5شتغال پایدار روستایی با اذن رهبر معظم انقالب و از محل تخصیص معادل ریالی خدارحمی اضافه کرد: اعتبار طرح ا
 .دالر اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی و برای امیدآفرینی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری کشور تامین شده است

هزار  50دارد و با جذب کامل اعتبار یاد شده، ظرفیت بیش از  وی گفت: بانک کشاورزی عاملیت نیمی از اعتبار مذکور را بر عهده
 .شغل جدید در مناطق روستایی کشور ایجاد شده است

خدارحمی افزود: عملیات پذیرش و بررسی طرح های اشتغال زا کماکان در شعب بانک کشاورزی ادامه دارد و مرحله دوم پرداخت 
ش ماهه دوم سال انجام خواهد شدتسهیالت این طرح با اختصاص اعتبار جدید در ش . 

میلیارد دالر از منابع صندوق  1.5به گزارش ایرنا، اجرای طرح اشتغال فراگیر از تابستان سال گذشته و با تصویب الیحه برداشت 
صندوق  توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با عاملیت بانک توسعه تعاون، پست بانک، کشاورزی و

کارآفرینی امید کلید خورد و با توجه به زمانبر بودن فراهم شدن زمینه های اجرا و تصویب آیین نامه های مرتبط با آن در دولت، از 
وارد مرحله عملیاتی شد 96بهمن  کمک به افزایش عدالت اجتماعی و رفع محرومیت، حفظ محیط زیست و ارزش های قومی،  

ری از مهاجرت از اهداف اجرای این طرح استفرهنگی و اجتماعی و جلوگی . 
( به طرح های کوچک  97لغایت تیر 96ماهه گذشته ) بهمن  6میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت توسط بانک کشاورزی در  800

یلیارد م 200و بزرگ به منظور توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری کشور اختصاص یافت که از این میزان مبلغ یکهزار و 
 .تومان عالوه بر مبلغ مزبور تا پایان امسال به متقاضیان پرداخت می شود

سهم بانک کشاورزی از دریافت اعتبار برای طرح توسعه پایدار روستایی در مرحله نخست سه هزار میلیارد تومان بود که پیش از 
ر گرفته استهزارمیلیارد تومان برای طرح های کوچک و بزرگ در اختیار بانک قرا 2این  . 

میلیارد دالر از منابع ارزی صندوق  1.5آغاز شد و مبلغ  1396طرح توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری بهمن ماه سال 
 .توسعه ملی توسط بانک مرکزی تبدیل به لایر و در اختیار چهار بانک قرار گرفت که یکی از آنها بانک کشاورزی است

اضیان باید توجیه اقتصادی داشته باشد و این تسهیالت شامل طرح توسعه اشتغال مناطق روستایی طرح های معرفی شده از سوی متق
هزار نفر می شود که این طرح ها شامل ایجاد گلخانه های کوچک، متوسط و بزرگ، کشت و  10و عشایری دارای جمعیت کمتر از 

شود که البته طرح های بزرگ در کارگروه ملی مورد بررسی و فراوری گیاهان دارویی و استفاده از دام های اصالح نژاد شده می 
تصویب قرار می گیردکشت و فرآوری گیاهان دارویی و ایجاد کسب و کارهای کوچک از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی 

وری گیاهان محسوب می شود و ایران به دلیل برخورداری از آفتاب مناسب و اقلیم متفاوت دارای ظرفیت خوبی در کشت و فرآ
شعبه بانک کشاورزی در سراسر کشور فعال است که با تدوین برنامه بهینه سازی شبکه تالش داریم  1900اکنون  دارویی است

ما در یکدیگر ادغام و یا کاهش دهیشعبه ر 150تا  100ساالنه  . 
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 لینک خبر 

 تامین منابع مالی 
 

ایرنا  -  11/7/1397تاریخ :   

 میلیون دالر برای طرح های آبخیزداری هزینه می شود 200
میلیون دالر  200آبخیزداری از اختصاص  معاون وزیر کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و -ایرنا  -اردبیل 

کشور خبر داد طرح های آبخیزداری اعتبار از صندوق توسعه ملی برای اجرای . 
 

به گزارش ایرنا، خلیل آقایی روز چهارشنبه در بازدید از طرح های آبخیزداری شهرستان مشگین شهر استان اردبیل افزود: این 
 .اعتبار با درخواست دولت، تصویب مجلس شورای اسالمی و موافقت مقام معظم رهبری اختصاص یافته است

حوزه و دو هزار کارگاه سازندگی در  650شهرستان کشور،  350های آبخیزداری در وی بیان کرد: اکنون عملیات اجرای طرح 
 .حال انجام است

او جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل سیالب، افزایش ذخایر آب های زیرزمینی و ایجاد اشتغال را از جمله اهداف اجرای طرح های 
 .آبخیزداری کشور ذکر کرد

طرح های عمرانی در حوزه آبخیزداری استان اردبیل مطلوب است، افزود: همزمان با اتمام سازه  آقایی با بیان اینکه روند اجرایی
 .های آبخیزداری در استان عملیات بیولوژیکی از جمله کشت گیاهان دارویی در آنها آغاز خواهد شد

و محیط زیست کشور از روز سه  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی
 .شنبه در اردبیل در حال برگزاری است

 
 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 خم مرغت
 

 اری فارس خبرگز – 14/7/1397تاریخ : 

  مرغ استجهان در تولید مرغ و تخمکشور نخست  10ایران جزو 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز وزیر جهاد کشاورزی در مراسم روز ملی دامپزشکی که با عنوان 

« گفت: به رغم المللی رازی تهران برگزار شد،های بینهمایش در سال« دامپزشکی، امنیت غذایی، اقتصاد مقاومتی

هایی در بخش کشاورزی وجود دارد که در این که در بخش کشاورزی داشتیم اما هنوز نارساییهای زیادی پیشرفت

ها دولت، مجلس و بخش خصوصی سهیم هستند و باید دست به دست دهیم تا این مشکالت را از سر راه نارسایی

  .تولید برداریم
اضر ایران جزو های بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در حال ححجتی همچنین به پیشرفت کشور نخست جهان در تولید مرغ  10

شودمرغ است و یکی از صادرکنندگان عمده لبنیات در منطقه محسوب میو تخم .  
  .وی گفت: این موفقیت مرهون تالش دامپزشکانی است که در صف نخست تولید محصوالت دامی قرار دارند

دارد که اهمیت این در تامین امنیت غذایی و محصوالت   ولیدات دامی وجودمیلیارد دالر ت 15ادامه داد: در کشور بیش از   حجتی

  .پروتئینی جامعه بسیار باال است
از نقش و سهم دامپزشکان  تاکنون :کرد و گفت وزیر جهاد کشاورزی به نقش دامپزشکان در تامین اهمیت غذایی در کشور اشاره

اندکشور کمتر گفته شده و آنها گمنام مانده .  
تی با تاکید به نقش و اهمیت دامپزشکانحج ها و تامین پروتئین افزود: دامپزشکان کشور سهم بسیار مهمی در سالمتی، تغذیه انسان 

زنندجامعه دارند و نقش آنها در اقتصاد جامعه غیرقابل انکار است و آنها اقتصاد ملی و پایداری واحدهای تولید را رقم می .  
آنفلوانزای پرندگان اشاره کرد که توسط دامپزشکان کشور کنترل شده است مه به بیماریوزیر جهاد کشاورزی در ادا .  

به گفته وزیر جهاد کشاورزی آنفلوانزای پرندگان چند سالی است که کشور را درگیر کرده بود و بیماری در سال گذشته به اوج رسید 
مرغ مشهود است و های کشور شد در قیمت مرغ و تخمی از مرغداریو هنوز هم آثار این بیماری که باعث از بین رفتن تعداد زیاد

  .حتی تاثیر آن در سبد خانوارهای کشور هم وجود داشته است
ها بسیار تواند تاثیر آن در تولید و مقابله با بیماریوزیر جهاد کشاورزی از نبودن بذر ژنتیکی در حوزه دام و طیور انتقاد کرد که می

های گذشته روی آن به خوبی کار نشده استآن به عنوان یک غفلت یاد کرد که در سالزیاد باشد و از  .  
ها از سراسر کشور بودند و در تولیدکننده برتر کشور تقدیر و قدردانی شد. این تولیدکننده 9وزیر جهاد کشاورزی از  پس از سخنرانی

دامپزشکی حضور داشتبین آنها یک خانم جوان هم به عنوان کارآفرین برتر در حوزه  .  

 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/7/1397تاریخ : 

 ایران رتبه چهارم جهانی در تولید سیب را داراست
یک مقام مسئول گفت: ایران از نظر تولید سیب رتبه چهارم پس از چین،آمریکا و هلند را به خود اختصاص داده 

 .است

گفت و گو با شکراله حاجی وند مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و نیمه سردسیری وزارت جهاد کشاورزی در 
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار میلیون و  5در جهان را  سطح زیرکشت باغات سیب ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ایران بعد از چین و هند رتبه سوم از نظر سطح زیر کشت باغات را به خود اختصاص داده هزار هکتار اعالم کرد و افزود:  300
 .است

میلیون تن اعالم کرد و گفت: ایران از نظر تولید رتبه چهارم پس از چین،آمریکا و هلند را  90را حدود  تولید سیب جهانی وی
 .داراست

هزارتن  321میلیون تن و صادرات  3.4هزار هکتار با تولید  237را  94حاجی وند سطح زیر کشت باغات سیب ایران در سال 
 252، 96هزارتن و سطح زیر کشت سال  354میلیون تن و صادرات  3.4هزارهکتار با تولید  249، 95،سطح زیر کشت سال 
هزارتن اعالم کرد 604میلیون تن و صادرات  3.7هزار هکتار با تولید  . 

هزارتن در چند  800در سال گذشته خبر داد و گفت: از مجموع محصول سال گذشته حدود  ت سیبصادرا این مقام مسئول از رکورد
ماهه نخست سال صادر شد چرا که طبق روال همه ساله بخشی از سیب تولیدی هر سال در اوایل سال بعد به بازارهای هدف صادر 

 .می شود

کرد و افزود: با توجه به وضعیت مناسب تولید سیب،انتظار می رود وی تولید سیب در سال جاری را بیش از سه میلیون تن برآورد 
که موانع صادراتی همانند سال گذشته با حمایت دفتر توسعه صادرات،گمرک،حفظ نباتات،دفتر بین الملل و سایر واحد های مرتبط حل 

 .شود تا بتوان بخشی از سیب تولیدی امسال را نیز صادر کرد

در استان آذربایجان شرقی خبر داد و  سامانه خرید سیب صنعتی سیری و نیمه سردسیری از راه اندازیمدیرکل دفتر میوه های سرد
گفت: امسال برای اولین بار در استان آذربایجان شرقی با حمایت سازمان جهاد کشاورزی ، اتحادیه و کارخانه های استان سامانه 

ا سیب صنعتی در کنار خیابان ها عرضه نشود و مستقیما کارخانه ها خرید سیب صنعتی به صورت پایلوت راه اندازی شده است ت
 .محصول را از باغدار خریداری کنند

وی در پاسخ به این سوال که آیا سرمازدگی بهاره در میزان تولید سیب تاثیری داشته است،بیان کرد: اگرچه سرمازدگی زودرس 
هزارتن کاهش یابد،اما به سبب آنکه تولید این محصول  600تا  500بل بهاره موجب شد تا تولید سیب نسبت به مدت مشابه سال ق

 .بیش از سه میلیون تن است از این رو سرمازدگی نمی تواند تاثیری در بازار داخل داشته باشد

ر هزارتن اعالم کرد و افزود: براین اساس مابقی سیب تولیدی قابل مصرف و ارائه د 300را  مجموع سیب درجه سه حاجی وند
 .بازارهای داخل و خارج است
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این مقام مسئول سیاست بازار در ازای بازار را یک یاز عوامل مهم و کلیدی در موفقیت صادرات دانست و گفت: البته صادرات 
و بخشنامه های   سیب به عوامل دیگری نظیر همراهی و همکاری دستگاه های ذی ربط،تسهیل گری و تسهیل سازی دستورالعمل ها

مسائل قرنطینه ای و رعایت مسائل بهداشتی و همچنین تهاتر سیب با موز تاثیر بسزایی در رونق صادرات این محصول دارد با حفظ . 

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و نیمه سردسیری وزارت جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: برای حفظ بازارهای صادراتی، 
امری ضروری است ازار در ازای بازارسیاست ب تخصیص مشوق صادراتی و استمرار . 

 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/7/1397تاریخ :   

نداریم مشکلی در تامین بازار مرکبات  
یک مقام مسئول گفت:با توجه به شرایط مساعد تولید مرکبات در کشور جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر افزایش قیمت 

 .و کمبود در بازار نیست

صنعت،تجارت و کشاورزی کمال یدالهی رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری باغداران کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه  

خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می شود که مجموع تولید  تولید مرکبات ، از وضعیت مساعداقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
میلیون تن از این میزان به پرتقال و نارنگی شمال کشور  2.5میلیون تن برسد که  4.5کشور به مرکبات در شمال و جنوب 

 .اختصاص دارد

 .به گفته وی با توجه به آنکه تولید مرکبات بیش از نیاز داخل است، از این رو می توان برای صادرات آن برنامه ریزی کرد

دت مشابه سال قبل از عملکرد مناسبی برخوردار است، بیان کرد: امسال پیش بینی می نسبت به م تولید کیوی یدالهی با اشاره به اینکه
هزارتن کیوی در داخل باید مابقی آن صادر  140تا  130هزار تن برسد،که با احتساب سرانه  300شود که میزان تولید کیوی به 

 .شود

 بیشتر بخوانید: تولید مطلوب مرکبات و کیوی در سال جاری/ ضرورت تجدید نظر در صنعت بیمه محصوالت کشاورزی

انتظار می رود که سرمازدگی  یات مدیره اتحادیه سراسری باغداران ادامه داد: با توجه به شرایط مساعدتولید مرکبات و کیویرئیس ه
 .در فصل پاییز نداشته باشیم تا خسارتی از این حیث به باغداران وارد نشود

ی هیچ گونه نگرانی مبنی بر افزایش قیمت و وی در پایان تصریح کرد: با وجود مازاد تولید مرکبات و کیوی بر مصرف داخل، جا
 .کمبود وجود ندارد

 لینک خبر 
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 ولیدات زراعی ت
 

ایرنا – 10/7/1397تاریخ :   

 تعامالت ایران و ترکیه در زمینه گلخانه توسعه می یابد
کمیته همکاری های کشاورزی ایران و  معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در هفتمین نشست -ایرنا -تهران

کارشناسان گسترش می یابدفناوری گلخانه و تبادل  کشور در زمینه 2ترکیه گفت: تعامالت  . 
در نشست مشترک با مشاور وزیر کشاورزی و « محمدعلی طهماسبی»به گزارش سه شنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، 

 .جنگلداری ترکیه افزود: گلخانه ها به عنوان یکی از ارکان اصلی بخش کشاورزی ایران در دستور کار این کمیته قرار گرفته است
تن زعفران تولید  400کی از مهمترین کاالهای صادراتی و با ارزش ایران خواند و گفت: پارسال در ایران حدود وی زعفران را ی

 .شد
درصد زعفران دنیا را تولید می کند و این محصول کم آب بر است 94به گفته وی، ایران  . 

اتی را برای جلوگیری از افت قیمت این طهماسبی تصریح کرد: زعفران ایران وارد بورس شده و وزارت جهاد کشاورزی تمهید
 .محصول و ضرر کشاورزان به اجرا گذاشته است

 زعفران ترکیه تجاری نشده است **
کشور تاکید کرد و گفت: امیدواریم حجم  2مشاور وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه نیز بر گسترش همکاری های کشاورزی 

یابد تجارت محصوالت کشاورزی ایران و ترکیه افزایش . 
« کشور عنوان کرد 2تبادل فناوری ها و اطالعات در زمینه گلخانه ها را از زمینه های مناسب همکاری « محمد تونچ . 

 .به گفته تونچ، ترکیه زعفران تولید می کند اما هنوز به مرحله تجاری شدن نرسیده است
وجود دارد که طبق برنامه ریزی در افق چشم انداز  هکتار گلخانه 500هزار و  12به گزارش ایرنا، اکنون در کشور نزدیک به 

هزار هکتار برسد 48باید به  1404 . 
پارسال سه هزار هکتار زمین در شهرک های کشاورزی با هدف توسعه کشت های گلخانه ای، آبزی پروری و طیور به سرمایه 

ی را نشان می دهد(، رشد پنج برابر1392گذاران واگذار شد که نسبت به آغاز دولت یازدهم )سال  . 
وری، در رونق صادرات نیز تاثیرگذار باشد.سازمان مرکزی تواند عالوه بر کاهش مصرف آب و افزایش بهرهها میاین شهرک

با ماهیت شرکت سهامی دولتی و با هدف توسعه بخش روستایی و کشاورزی از طریق تعاونی  1348تعاون روستایی ایران در سال 
کشاورزی تشکیل شدها و تشکل های بخش  . 

هزار تومان از کشاورزان خریداری شد 500هزار تا پنج میلیون و  400پارسال هر کیلوگرم زعفران به قیمت چهار میلیون و  . 
تن آن  200تن در سال های اخیر رسیده که سالیانه حدود  300به بیش از  1368تن در سال  30ظرفیت تولید زعفران در ایران از 

ف صادر می شودبه کشورهای هد . 
تن از این محصول به  80طبق آمارها مصرف سرانه زعفران در ایران برای هر نفر یک گرم است که در مجموع سالیانه بیش از 

 .مصرف داخلی می رسد
میلی گرم و ماهانه نزدیک به پنج گرم مصرف شود 20تا  10این گیاه دارویی و نشاط آور روزانه باید   

 
 
 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 

 اری فارس خبرگز – 14/7/1397تاریخ : 
 

  مرغ استکشور نخست جهان در تولید مرغ و تخم 10ایران جزو 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز وزیر جهاد کشاورزی در مراسم روز ملی دامپزشکی که با عنوان 

« گفت: به رغم المللی رازی تهران برگزار شد،های بینهمایش در سال« دامپزشکی، امنیت غذایی، اقتصاد مقاومتی

هایی در بخش کشاورزی وجود دارد که در این نارساییهای زیادی که در بخش کشاورزی داشتیم اما هنوز پیشرفت

ها دولت، مجلس و بخش خصوصی سهیم هستند و باید دست به دست دهیم تا این مشکالت را از سر راه نارسایی

  .تولید برداریم
های بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ایران جزو حجتی همچنین به پیشرفت تولید مرغ  کشور نخست جهان در 10

شودمرغ است و یکی از صادرکنندگان عمده لبنیات در منطقه محسوب میو تخم .  
  .وی گفت: این موفقیت مرهون تالش دامپزشکانی است که در صف نخست تولید محصوالت دامی قرار دارند

ن در تامین امنیت غذایی و محصوالت دارد که اهمیت ای  میلیارد دالر تولیدات دامی وجود 15ادامه داد: در کشور بیش از   حجتی

  .پروتئینی جامعه بسیار باال است
از نقش و سهم دامپزشکان  تاکنون :کرد و گفت وزیر جهاد کشاورزی به نقش دامپزشکان در تامین اهمیت غذایی در کشور اشاره

اندکشور کمتر گفته شده و آنها گمنام مانده .  
انحجتی با تاکید به نقش و اهمیت دامپزشک ها و تامین پروتئین افزود: دامپزشکان کشور سهم بسیار مهمی در سالمتی، تغذیه انسان 

زنندجامعه دارند و نقش آنها در اقتصاد جامعه غیرقابل انکار است و آنها اقتصاد ملی و پایداری واحدهای تولید را رقم می .  
شاره کرد که توسط دامپزشکان کشور کنترل شده استآنفلوانزای پرندگان ا وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به بیماری .  

به گفته وزیر جهاد کشاورزی آنفلوانزای پرندگان چند سالی است که کشور را درگیر کرده بود و بیماری در سال گذشته به اوج رسید 
مرغ مشهود است و رغ و تخمهای کشور شد در قیمت مو هنوز هم آثار این بیماری که باعث از بین رفتن تعداد زیادی از مرغداری

  .حتی تاثیر آن در سبد خانوارهای کشور هم وجود داشته است
ها بسیار تواند تاثیر آن در تولید و مقابله با بیماریوزیر جهاد کشاورزی از نبودن بذر ژنتیکی در حوزه دام و طیور انتقاد کرد که می

های گذشته روی آن به خوبی کار نشده استالزیاد باشد و از آن به عنوان یک غفلت یاد کرد که در س .  
ها از سراسر کشور بودند و در تولیدکننده برتر کشور تقدیر و قدردانی شد. این تولیدکننده 9وزیر جهاد کشاورزی از  پس از سخنرانی

  .بین آنها یک خانم جوان هم به عنوان کارآفرین برتر در حوزه دامپزشکی حضور داشت

 

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970714000308/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%88-0-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        1397اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر ماه 

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

 

 

 
 چای

 
 ایرنا  – 8/7/1397تاریخ : 

 کمیته فنی تشخیص چای داخلی در پژوهشکده چای کشور تشکیل شد
در رییس پژوهشکده چای کشور گفت: کمیته فنی تشخیص چای داخلی از خارجی به منظور تسهیل -ایرنا-الهیجان

 .صدور محصول چای و کمک به صادرات کنندگان فعالیت خود را در این پژوهشکده آغاز کرده است
 

محمدنقی پاداشت روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که این کمیته فنی از کارشناسان پژوهشکده چای ، سازمان 
خاطرنشان کرد: پس از رفع ممنوعیت صادرات چای داخلی، وزارت چای کشور و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است 

جهادکشاورزی مرجع تشخیص چای داخلی و خارجی را به پژوهشکده چای کشور محول کرد که کارشناسان کمیته فنی پس از تایید 
دفتر صادرات وزارت  داخلی بودن نمونه های چای پلمپ شده ارسالی از گمرک کشور را بررسی و نتیجه تشخیص نمونه ها را به

 .جهاد وکشاورزی منعکس و از این طریق صدور محموله چای داخلی به گمرکات اعالم خواهدشد
ساعت پاسخ داده می 48تا 24وی اظهارداشت: پس از وصول نمونه های پلمپ شده از گمرکات توسط این پژوهشکده در بازه زمانی 

 .شود تا امکان صادرات چای داخلی فراهم شود
ادآورشد: این اقدام ، صادرات محصول چای داخلی را فراهم می کند تا محصول چای با کیفیت ایرانی به دست مصرف کننده وی ی

 .خارجی برسد
پژوهشکده چای کشور در الهیجان واقع است و فعالیت های علمی و پژوهشی آن در گروه های ژنتیک و بهنژادی ،مدیریت و 

ری پس از برداشت محصول انجام می گیردفناوری تولید ، فیزیولوژی و فناو . 
با عنوان اداره فنی چای زیر نظر سازمان چای در کشور راه اندازی شد و بعد تحت عنوان مرکز  1363این پژوهشکده در سال 

علوم  به پژوهشکده چای تغییر نام داد که از آن تاریخ تاکنون زیر نظر موسسه تحقیقات1394تحقیقات چای فعالیت کرد و در سال 
 باغبانی وزارت جهادکشاورزی فعالیت می کند
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 حبوبات
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 خرما
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/7/1397تاریخ  :

 کاهش تولید خرما در راه است
ناشی از نبود حمایت های الزم وتوجیه اقتصادی تولید پیش بینی دبیر انجمن خرما گفت: با توجه به رهاسازی باغات 

هزارتن برسد 860تا  850می شود که تولید خرما به  . 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اصغر موسوی دبیر کل انجمن خرما در گفت و گو با خبرنگار

سال اخیر،تولید خرما سال به سال در حال کاهش است به طوریکه از یک  15تا  10خبر داد و گفت: طی  ، ازکاهش تولید خرماجوان
هزارتن در سال جاری می رسد 860تا  850میلیون تن به  . 

به سبب نبود توجیه اقتصادی را دلیل اصلی کاهش تولید خرما اعالم کردوی رها کردن باغات از سوی باغداران  . 
هزارتن از این محصول به بازارهای هدف  140هزارتن اعالم کرد و افزود: ساالنه  500در کشور را  مصرف ساالنه خرما موسوی

 .صادر و مابقی به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد
کنندبیشتر بخوانید: صادرکنندگان خرما با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می  

قیمت  وی با انتقاد از نحوه خرید خرما از سوی سازمان تعاون روستایی بیان کرد: با توجه به آنکه سازمان تعاون روستایی با حداقل
حل نخواهد کرد در حالیکه در گذشته خرید محصول از سوی  کشاورزان خریداری و صادر می کند،از این رو این امر مشکلی از

سنت قیمت خرمای صادراتی افزایش یابد 20تجار و کارخانه داران موجب شد تا یک دالر و  . 
منابع در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی قرار دهد و  دبیر کل انجمن خرما در پایان تصریح کرد: اگر همانند گذشته دولت

 سازمان تعاون روستایی از میدان خارج شود،بی شک تولید خرما افزایش می یابد
 

. 
 لینک خبر 
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  خرید تضمینی / خدمات
 

خبرگزاری فارس  – 11/7/1397تاریخ :   

درصدی شیر در کشور/ خودکفایی در تولید شیرخشک 5.7افزایش   
درصدی تولید شیر خبر داده و  5.7درصدی تولید شیرخام در کشور از افزایش  25مقام مسئول با تکذیب کاهش  دو

شودتن شیر خشک تولید می 150ایم و ساالنه خودکفا شده کارخانه تولید شیر خشک داریم و 30گفتند: ما  .  
، مدیرکل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی در برنامه تیتر امشب شبکه صداوسیمابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

 11.7دهد، تولید شیر های میدانی نشان میعث کاهش تولید شیر شده باشد و بررسیخبر گفت: در دو ماه اخیر اتفاقی نیفتاده که با
است 5.7درصد افزایش داشته و میانگین افزایش در کل کشور  . 

دانیم در این دو ماه برای شیر چه اتفاقی افتاده است، شیر کارخانجات تا دو ماه پیش، شیر را پس می زدند و نمی :وی افزود

دنی است و به محض تولید باید به کارخانجات شیر خشک یا محصوالت لبنی تحویل شودمحصولی فاسد ش .  
های دامی حدود ده درصد بهای تمام شده دهد که نهادهمدیرکل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی گفت: محاسبات نشان می

دهدشیر را تشکیل می . 
و شیرخشک آسیب بزنیم و باید به سود منطقی و عرفی در همه بخش ها قانع باشیم و  عباسی گفت: با واردات نباید به صنایع لبنی

  .نباید دامدار متضرر شود
شود، برای کارخانجات عدد بزرگی درصد واردات شیر که دو میلیون تن می 25مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران هم گفت: 

اشته باشیماست، مگر چه اتفاقی افتاده که این قدر کاهش تولید د .  
شودتن شیر خشک تولید می 150ایم و ساالنه کارخانه تولید شیر خشک داریم و خودکفا شده 30االن ما  :مقدسی افزود .  

میلیون دالر صادرات شیر خشک  31ماه نخست،  4رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان این که نباید فرافکنی کنیم افزود: ما در 
درصد کاهش دهند،  6تومان بگیرند و تعرفه واردات را به  4200خواهند برای واردات ارز دات نیست اما میداشتیم و نیازی به وار

کنیمولی ما مخالفیم برای این که ما به اندازه کافی شیر و شیر خشک تولید می . 
ر در سبد غذایی خانوار اهمیت دارد و کالمی مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت گفت: معتقدم نباید فرافکنی کنیم، باید بپذیریم که شی

شود یا سهم آن در سبد خانوار کاهش خواهد یافتاگر این کاال گران شود، قطعا با کاالی دیگر جایگزین می .  
درصد چربی به  40کیلو شیر یک کیلوگرم شیرخشک و یک کیلو گرم خامه  11.5مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت گفت: از هر 

هزار تومان است،  19شد، اما االن حدود هزار تومان می 8در مجموع بهای تمام شده یک کیلو گرم شیر خشک حدود آید که دست می
 .چرا به بهای واقعی تمام شده کاال توجه نمی شود

انجمن باکری دبیر انجمن صنفی لبنی هم گفت: کاهش ارائه شیر به کارخانجات به تولید و ظرفیت شیرخشک ربطی ندارد و دبیر 

کنندتن دریافت می 2500کردند و امسال هزار تن شیر خام دریافت می 5صنفی شیر خشک گفته که پارسال  . 

 

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 

 
ایرنا  -  1۴/7/1397تاریخ :   

 

 خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نیست
گندم نیست و در ظاهر دولت با وجود گذشت دو هفته از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی 

 .قصد دارد با تاخیر در اعالم نرخ،ماجرای دوسال زراعی گذشته را تکرار کند
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار با وجود گذشت دو هفته از آغاز سال اران جوان،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگ 

زراعی جدید، خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نیست و در ظاهر دولت قصد دارد با تاخیر در اعالم نرخ،ماجرای دوسال 
 .زراعی گذشته را تکرار کند

لت موظف است نرخ خرید تضمینی این درحالی است که براساس تبصره شش قانون تضمینی خرید محصوالت اساسی کشاورزی دو
محصوالت اساسی کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور به گونه ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ گاه از 

 .نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی کمتر نباشد
م نرخ تاخیر کند و یا افزایش مطابق با تورم بسیاری از کارشناسان و مسئوالن بر این باروند که اگر دولت امسال باز هم در اعال

نداشته باشد، بی شک خودکفایی این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار میگیرد و مجددا در تامین گندم مورد نیاز داخل 
 .دستمان به سوی کشورهای بیگانه دراز می شود

با  نرخ خرید تضمینی گندم ز آخرین پیگیری ها درباره اعالمحال به سراغ مسئوالن و نمایندگان مجلس شورای اسالمی می رویم تا ا
 :خبر شویم

با انتقاد از تاخیر در  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

اظهار کرد: با وجود تالش های متعدد تشکل های مردم نهاد، کمیسیون کشاورزی و اقتصادی مجلس  نرخ خرید تضمینی گندم اعالم
 .مبنی بر اعالم هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم،اما هنوز خبری اعالم از نرخ های جدید نیست

ده است،پس این طور نمی شود که مسئوالن وی افزود: با توجه به آنکه در قانون خرید تضمینی گندم همه چیز به طور شفاف اعالم ش
 .دولتی هر زمانی خواستند قانون را اجرا کنند

به گفته ایمانی از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون انتظار داریم که با اعمال فشار بیشتر بر دولت مدافع 
باشند کشاورزان حقوق . 

ان اذعان دارند که قیمت در تمامی بخش ها اعم از خودروسازی، کاالهای این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه همه کارشناس
اساسی،کاالهای غیر ضرور،حقوق و دستمزد و...افزایش پیدا کرده است پس چطور می شود که دسترنج یکساله کشاورزان مورد بی 

 .توجهی قرار گیرد
اگرچه کشاورزان همانند کامیون داران در مقابل مجلس و  وی با اشاره به اینکه صدای کشاورزان به گوش کسی نمی رسد،بیان کرد:

جلوی در وزارت خانه اعتصاب نمی کنند،اما از مسئوالن دولتی انتظار دارند که حداقل با نگاه کارشناسانه به این موضوعات 
کنندتوجه  . 

شورای اقتصاد انتظار می رود که در خبر داد و گفت: از مسئوالن  بخش کشاورزی وی از افزایش سرسام آور هزینه های تولید در
 .میدان و عرصه عمل هزینه های تولید را بررسی کنند چرا که کشاورزی تنها کود نیست که به آن یارانه اختصاص می یابد

و همچنین نوسان سرسام آور حقوق و دستمزد،خدمات،سموم و بذور و  درصدی قیمت تراکتور ۴2افزایش  به گفته وی با توجه به
کشاورزان انتظار می رود که نرخی متناسب با هزینه های تولید اعالم شود معیشت . 

را بی انصافی در حقوق کشاورزان دانست و افزود: با وجود آنکه کشاورزان در  نرخ خرید تضمینی گندم ایمانی تاخیر در اعالم
پنجه نرم می کنند تا امنیت غذایی و درجه و سرمای زیر صفر درجه دست و  ۵0شرایط بسیار سخت اقلیمی ،خشکسالی ،گرمای 

 .استقالل کشور حفظ شود،از این رو بی توجهی به این موضوعات امر درستی نیست
را هر چه سریع تر متناسب با هزینه های تولید  نرخ خرید تضمینی گندم وی ادامه داد: کشاورزان متعددی می گویند که اگر دولت

محصول نخواهند کردگذشته اقدام به کشت این اعالم نکند،دیگر امسال همانند سال های . 
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در معرض خطر است،افزود: کوتاهی و بی توجهی دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم،  تولید گندم وی با اشاره به اینکه آینده
محصول در خودکفایی محصول را زیر سوال می برد چرا کشاورزان دیگر فریب سال های قبل را نمی خورند تا اقدام به کشت 

 .مزارع خود کنند و همچنان منتظر اعالم نرخ خرید باشند
گفت: با توجه به آنکه بنیاد توانمند سازی گندمکاران پل ارتباطی میان وی از ارسال نامه های متعدد به مقامات دولتی خبر داد و

وزارت جهاد کشاورزی و  ست جمهوری وکشاورزان و مسئوالن دولتی است، از این رو با ارسال نامه به مقام معظم رهبری،ریا
روز از آغاز سال زراعی  1۴شدیم اما با گذشت  کمیسیون مجلس خواستار اعالم هر چه سریع تر نرخ کارشناسیخرید تضمینی گندم

 .جدید افق روشنی پیش روی اعالم نرخ نیست که این امر اجحاف در حق کشاورزان است
آن سوی مرزها تصریح کرد: اختالف نرخ خرید  قاچاق گندم ر پایان با هشدار نسبت بهرئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران د

گندم به خارج از کشور را افزایش داده است که انتظار می تضمینی گندم با نرخ خرید آن سوی مرزها، انگیزه قاچاقچیان برای خروج
مهلکی به تولید داخل واردکند،جلوگیری شودرود مسئوالن تدابیری بیندیشند تا از این موضوع که می تواند ضربه  . 

 تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی،خودکفایی گندم را نشانه گرفت
اعالم  با انتقاد از تاخیر در صنعت،تجارت و کشاورزی مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار

قانون خرید  نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بی توجهی دولت و شورای اقتصاد و سهل انگاری وزیر جهاد کشاورزی بر اجرای
جای تاسف است چرا که منافع این قانون متوجه بخش کشاورزی است تضمینی گندم . 

یل بی توجهی به قانون تنها در بخش کشاورزی رخ می وی افزود: مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشند که به چه دل
 .دهد؟ چراکه همه ساله کشاورزان مجبورند با التماس حق قانونی خود را از دولت طلب کنند

 اسدی ادامه داد: سال گذشته دولت با نقض قانون خرید تضمینی نه تنها تاریخ اعالم رسمی را به تعویق انداخت،بلکه در یک اقدام
نرخ خرید تضمینی محصوالت را مطابق با تورم که حق مسلم و قانونی کشاورزان بود،اعالم نکرد که این امر مورد انتقاد  ناباورانه

 .شدید کارشناسان بخش و کشاورزان قرار گرفت
ی این احتمال در معرض خطر است،بیان کرد: با توجه به شرایط کنون خودکفایی تولید گندم این مقام مسئول با اشاره به اینکه آینده

وجود دارد که ابر قدرت ها و کشورهای استکباری برای تسلیم شدن در برابر خواسته های نامشروع و غیر قانونی خود بخواهند 
تولید محصوالت  کشور ما را با مسائل غذایی تحت فشار در آورند که از این رو بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری خوداتکایی در

و راهبردی است امری حیاتی اساسی . 
وی با اشاره به اینکه کوتاهی در اجرای قانون خرید تضمینی گندم مقصر و علل مختلفی دارد،بیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی به 

عنوان متولی بخش باید این امکان را داشته باشد که شورای اقتصاد را اقناع کند تا حقوق کشاورزان را بدهد، مقصر دوم نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی هستند که با وجود آنکه ابزار قانونی در اختیار دارند،می گویند شاهد عدم اجرای قانون از سوی  مردم در

مسئوالن دولتی هستند و سومین مقصرخانه کشاورز،نظام صنفی و تشکل های صنفی هستند که در پیگیری حقوق کشاورزان و تامین 
 .خواسته های کشاورزان کوتاهی کردند

شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از کارنامه تاسف بار و خجالت آور نهادهای کشاورزی تصریح کرد: تشکل های ملی عضو 
کوتاهی کردند که این امر خیانت در حق آنهاست در تامین خواسته های قانونیکشاورزان . 

به آن سوی مرزهانرخ پیشنهادی وزارت جهاد باید مالک قیمت گذاری قرار گیرد/ خطر قاچاق گندم   
نرخ تاخیر در اعالم صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت و گو با خبرنگار

در زمان مقرر نرخ پیشنهادی  وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی گندم را به ضرر خودکفایی تولید داخل دانست و گفت: اگرچه
نرخ نیست روز از کشت زراعی سال جدید خبری از اعالم 1۴خود را به شورای اقتصاد داده است،اما با گذشت  . 

م نرخ خرید تضمینی گندم موجب شده تا پایداری تولید در معرض خطر قرار گیردبه گفته وی درنگ دولت در اعال . 
خان محمدی ادامه داد: با توجه به قانون شکنی دولت در دو سال زراعی گذشته،کشاورزان می گویند که اگر امسال دولت بخواهد نرخ 

رندخرید تضمینی را با تاخیر اعالم کند، دیگر تمایلی به کشت این محصول ندا . 
منجر به قاچاق محصول به آن سوی مرزها و  محصوالت استراتژیک نرخ خرید تضمینیبه گفته این مسئول تاخیر دولت در اعالم

 .توسعه کشت بی رویه محصوالت آب بر خواهد شد
ید قیمت گذاری کنندوی ادامه داد : مسئوالن دولتی برای استمرار پایداری تولید باید نرخ خرید را مطابق تورم و هزینه های تول . 

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پایان تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه ریزی باید نرخ پیشنهادی 
قیمت گذاری قرار دهد تا با اعالم نرخ غیر منطقی،کشت  وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و نظر کشاورزان را مالک

استراتژیک و به تبع آن امنیت غذایی کشور خدشه دار نشود محصوالت . 
 

 لینک خبر 
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ایرنا  – 14/7/1397تاریخ :   

 معاون وزیر جهادکشاورزی: صادرات شیرخشک باید آزاد شود
شیرخام به معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی خواستار آزادسازی صادرات شیرخشک شد و گفت:  -ایرنا  -تهران

 .اندازه کافی در کشور وجود دارد و هیچ نیازی به واردات شیرخشک نداریم

در حاشیه آیین روز ملی دامپزشکی در جمع خبرنگاران درباره ادعای « مرتضی رضایی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
تا  20کارخانجات لبنی درخصوص کاهش  بودی در تامین شیرخام کشور نداریم اما با درصدی تولید شیرخام در کشور افزود: کم 25

 .افزایش تعداد خریداران، ورودی شیرخام کارخانجات کاهش پیدا کرده است
کردند اما اکنون تعداد این کارخانجات اصلی به بیش از کارخانه اصلی شیرخام را از دامداران خریداری می 20وی افزود: در گذشته 

مورد افزایش پیدا کرده است 40 . 
عاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام تصریح کرد: اکنون کارخانجات لبنی، شیرخام را به قیمت مصوب از دامداران خریداری م

کنندمی . 
رضایی با اعالم اینکه بخش اندکی از شیرخام تولیدی کشور جذب واحدهای تولید کننده شیرخشک می شود، تاکید کرد: اکنون یک 

ر کشور موجود است که باید به شیرخشک تبدیل و صادر شودمیلیون تن شیرخام مازاد د . 
وی درباره تصمیم دولت برای واردات شیرخشک گفت: بحث واردات شیرخشک هنوز نهایی نشده است اما با پیگیری های وزیر 

 .جهاد کشاورزی قرار است ممنوعیت صادرات این محصول برطرف شود
صنعت، معدن و تجارت با هدف تنظیم بازار داخلی صادرات برخی کاالهای اساسی از به گزارش ایرنا، شهریور ماه گذشته وزارت 

 .جمله شیرخشک را ممنوع اعالم کرد
 هزار مسوول فنی بخش دامپزشکی امنیت شغلی ندارند  7 **

کده دامپزشکی دانش 23رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور نیز در این آیین چالش بزرگ این بخش را آموزش عالی دانست و گفت: 
کنند، بیش از نیاز بازار استدر کشور وجود دارد که دانشجویانی که تربیت می . 

« افزود: رتبه ورودی های رشته دامپزشکی به دانشگاه ها درحدی گسترده است که می تواند از رتبه زیر « محمدرضا صفری

هزار باشد 88تا  1000 . 
کنند که حقوق دریافتی آنان متناسب با کارشان دامپزشکی کشور فعالیت میصفری اضافه کرد: هفت هزار مسوول فنی در بخش 

 .نیست و امنیت شغل ندارند
 بودجه نامتوازن سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت **

صفری سازمان دامپزشکی کشور را به استناد بند ج ماده سه قانون تاسیس خود، همکار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ینه پیشگیری بیماری های مشترک انسان و حیوان عنوان کرددر زم .  

وی این گالیه را مطرح کرد که دامپزشکی متولی پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و حیوان است اما وزارت بهداشت، در 
  .مان و آموزش پزشکی همه بودجه اصلی را دریافت می کند

با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسووالن این بخش در مرکز همایش های رازی به گزارش ایرنا، همایش روز ملی دامپزشکی 
 .تهران برگزار شد

 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/7/1397تاریخ :   
 

هزارتن دانه روغنی در سال جاری ۴50هزارتن رسید/پیش بینی خرید  ۴95و میلیون  9خرید تضمینی گندم به   
میلیارد ریال از گندمکاران  572هزار و  125هزارتن گندم با ارزش  ۴95میلیون و 9یک مقام مسئول گفت:تاکنون 

 .استان های سراسر کشور خریداری شده است
صنعت،تجارت و کشاورزی ان در گفت و گو با خبرنگارمومن نیافر مدیرکل داخلی خرید شرکت بازرگانی دولتی ایر گروه اقتصادی  

 495میلیون و 9اظهار کرد: براساس آخرین آمار تاکنون  خرید تضمینی گندم ، درباره آخرین وضعیتباشگاه خبرنگاران جوان
میلیارد لایر از گندمکاران استان های سراسر کشور خریداری شده است 572هزار و  125هزارتن گندم با ارزش  . 

میلیارد لایر از مطالبات کشاورزان پرداخت و مابقی  109خبر داد و گفت: تاکنون  مطالبات گندمکاران درصد 87وی از پرداخت 
به حساب کشاورزان واریز می شود طبق وعده مسئوالن تا پایان مهرماه . 

 بیشتر بخوانید: آینده خودکفایی گندم در معرض خطر است/کشاورزان سرگردانند
خریداری شود که این میزان  کشاورزان گندم ازهزارتن دیگر  20تا  10به گفته نیافر تا پایان فصل خرید پیش بینی می شود که 

درصدی است 7نسبت به مدت مشابه سال قبل بیانگر رشد  . 
روز از آغاز سال زراعی جدید،نرخ  14بیان کرد: با گذشت  نرخ خرید تضمینی گندم این مقام مسئول با انتقاد از تاخیر در اعالم

ی های صورت گرفته انتظار می رود که هر چه سریع تر شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم اعالم نشده است که با وجود پیگیر
 .های جدید را اعالم کند

هزار  9هزارتن کلزا با ارزش  330بیان کرد: امسال  خرید تضمینی کلزا وی در در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت
هزارتن بود 181سال گذشته تنها  میلیارد لایر از کشاورزان خریداری شد درحالیکه این رقم 83و  . 

مدیر کل خرید داخلی بازرگانی دولتی درپایان از آغاز برداشت سویا طی چند روزآینده خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می شود که 
هزارتن برسد 450مجموع خرید تضمینی دانه های روغنی به  . 

 
 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6689685/%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-%D8%A8%D9%87-9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-495-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-450-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6684105/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6689685/%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-%D8%A8%D9%87-9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-495-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-450-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        1397اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر ماه 

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

 
 
 
 
 
 
 

 خرید تضمینی / خدمات 
 

باشگاه خبرنگراران جوان  – 8/7/1397تاریخ :   

 گندمگاران نگران اعالم نرخ خرید تضمینی گندم هستند
یک مقام مسئول گفت: گندمکاران در نامه ای به رهبر انقالب خواستار اعالم به موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی 

 .گندم از سوی دولت شدند

صنعت،تجارت و کشاورزی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگارعلیقلی  گروه اقتصادی باشگاه  

نرخ خرید تضمینی محصوالت  و سال اخیر نسبت به تعیینبا انتقاد از عملکرد شورای اقتصاد در د ،خبرنگاران جوان

اظهار کرد: با توجه به گرانی جامعه کشاورزی و عملکرد شورای عالی اقتصاد در دو سال اخیر،بنیاد توانمندسازی  کشاورزی

دی با سازمان مدیریت گندمکاران به سبب پل ارتباطی میان دولت و مردم بعد از اعالم پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ، جلسات متعد

 .و برنامه ریزی برگزار کرده و خواستار اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم شده است

:وی از ارسال نامه ای توسط گندمکاران به رهبر انقالب خبر داد و گفت در این نامه خواستار اجرای صحیح قانون خرید  گندمکاران

 . تضمینی از سوی دولت شده اند

انی تعیین منصفانه و اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید خواست تمامی گندمکاران است که به گفته ایم

درنامه تولیدکنندگان به رهبر معظم انقالب، به این موضوع اشاره شده است چرا که استمرار ضریب امنیت غذایی و پایداری تولید به 

 .حمایت های متوالی دولت بستگی دارد

متناسب با شرایط اقتصاد و تورم را یکی از حمایت های دولت تلقی کرد و افزود: با  افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ین مقام مسئولا

توجه به آنکه در دو سال گذشته دولت در اجرای قانون خرید تضمینی کوتاهی کرده است؛بنابراین اگر امسال قیمت متناسب با هزینه 

کشاورزان اقدام به کشت این محصول راهبردی نخواهند کرد های تولید اعالم نشود، . 

وی ادامه داد: اگر شورای عالی اقتصاد، قانون خرید تضمینی را خطاب قرار دهد ، می بایست براساس هزینه های تولید، شرایط 

کند و به پیشنهاد وزارت  اقتصاد و تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ خرید تمامی محصوالت مشمول قانون

 .جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید اهمیت دهد
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گیری درباره قیمت تضمینی گندم به هفته آینده موکول شدتصمیم بیشتر بخوانید:  

تومان  1600سازی گندمکاران با اشاره به اینکه نرخ پیشنهادی ما برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید رئیس بنیاد توانمند

به این نرخ نزدیک بوده است وزارت جهاد کشاورزی بوده است، بیان کرد: این درحالی است که پیشنهاد . 

زی اراضی خود برای کشت سال زراعی جدید هستند،اظهار ایمانی با اشاره به اینکه گندمکاران مناطق سردسیری در حال آماده سا

درصد به نرخ خرید گندم افزوده شود تا عقب افتادگی  25کرد: با توجه به شرایط فعلی و ثبات نرخ گندم در دو سال اخیر حداقل باید 

 .دو سال گذشته جبران شود

برای  تولید گندم اعالم کند، 98-97سال زراعی   ان برایتوم 1600وی ادامه داد: اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را کمتر از 

کشاورز سودی نخواهد داشت که درنهایت آنها به کشت محصوالت دیگر همچون هندوانه، برنج، گوجه فرنگی و... روی خواهند 

 .آورد تا قیمت های فروش جوابگوی معیشت آنها باشد

نرخ خرید تضمینی گندم، عواقب متعددی در برخواهد داشت، افزود:  ی تفاوتی بهرئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان اینکه ب

میلیارد دالر وارد کشور می شد . دولت باید تدابیر  2.6با روی کار آمدن دولت یازدهم حدود هفت میلیون تن گندم با ارزش بالغ بر 

بی رغبتی کشاورزان نسبت به کشت گندم موجب نشود که الزم در زمینه اعالم منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم را اتخاذ کند تا 

 .خودکفایی گندم از بین رود و مجددا به پله اول بازگردیم

درصدی قیمت تراکتور در یک هفته  20درصدی بذر و 12درصدی سموم،  100ایمانی در پایان تصریح کرد: با توجه به افزایش 

یط موجود اقتصاد تصمیمات الزم را اتخاذ کنداخیر از شورای اقتضاد تقاضا داریم که براساس شرا . 

 لینک خبر 
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https://www.yjc.ir/fa/news/6670163/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%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-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 دانه های روغنی

 
 ایرنا  – 12/7/1397تاریخ : 

هزار تن کلزا در کشور پیش بینی شد 600امسال تولید   
مشاور مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه حدود چهار میلیارد دالر  -ایرنا -ساری

هزار تن 600ارز برای واردات دانه های روغنی، روغن و کنجاله صرف می شود، گفت: امسال هدف تولید کلزا در کشور 

برابر افزایش نشان می دهد 2است که نسبت به پارسال حدود  . 

 
زارش ایرنا، شاپور شکاری روز پنج شنبه در گردهمایی کشت پائیزه مازندران با محوریت دانه روغنی کلزا، نیاز ساالنه کشور به گ

هزار تن دانه روغنی کلزا در کشور تولید شده است340هزار تن اعالم کرد و افزود: پارسال 300به روغن را یک میلیون و  . 
کیلوگرم بیشتر نسبت به متوسط دنیا اعالم کرد و گفت: در حال حاضر ، سرانه مصرف  وی سرانه مصرف روغن در کشور را هفت

کیلو گرم است 20روغن درکشور  . 
آغاز شده است، اظهار داشت: بی توجهی به بازرگانی 78شکاری با بیان اینکه طرح توسعه کشت دانه های روغنی کشور از سال 

حصول استراتژیک، روند تولید ان را با فراز و نشیب های زیادی روبرو کردمحصول کلزا و حمایت نشدن به موقع کشت این م . 
مشاور مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با بسته های حمایتی ویژه توانسته سال 

هزار هکتار از زمین های کشور زیر کشت کلزا 174گذشته رکورد سطح کشت کلزا را افزایش دهد، ادامه داد: سال زراعی گذشته 
 .رفته است

هزار 330شکاری تصریح کرد: بر اساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی جاری سطح زیر کشت کلزا باید تا 
 .هکتار برسد

ار کشاورزان قرار گرفته است، درصدی در اختی 50وی با بیان اینکه در سه سال اخیر سه هزار دستگاه ماشین االت با یارانه حدود 

بیان داشت: اعالم بموقع نرخ خرید تضمینی، پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان، تخصیص تسهیالت بالعوض و یارانه ای برای 
تهیه نهاده های کشاورزی بویژه بذر و علف کش و همچنین توجه به کشت مکانیزه از جمله بسته های حمایتی بوده است که به 

ارائه شد کلزاکاران . 
شکاری گفت: افزایش قیمت خرید تضمینی کلزا متناسب با هزینه تولید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد تا انگیزه 

 .کشاورزان برای کشت بیشتر شود
: کشت کلزا به وی از استان های گلستان و مازندران به عنوان استان های مهم تولید دانه های روغنی کلزا نام برد و بیان داشت

 .عنوان کشت دوم باید در زمین های شالیزاری استان های شمالی گسترش بیابد
هزار هکتار محور توسعه کشت پائیزه استان قرار 30بر اساس برنامه سازمان جهاد کشاورزی مازندران کشت دانه روغنی کلزا با 

 .گرفته است
میلیارد لایر تحویل مراکز خرید داده اند860به ارزش  تن کلزا 600هزار و  31کشاورزان مازندران سال گذشته  . 

هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد که با انجام طرح تسطیح و یکپارچه سازی و توجه به برداشت زودتر، دانه  230مازندران 

 روغنی کلزا می تواند به عنوان کشت دوم مورد توجه قرار گیرد
 

 لینک خبر 
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 دانه های روغنی 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/7/1397تاریخ :   

هزارتن دانه روغنی در سال جاری ۴50هزارتن رسید/پیش بینی خرید  ۴95و میلیون  9خرید تضمینی گندم به   
میلیارد ریال از گندمکاران  572هزار و  125هزارتن گندم با ارزش  ۴95میلیون و 9یک مقام مسئول گفت:تاکنون 

 .استان های سراسر کشور خریداری شده است
صنعت،تجارت و کشاورزی ان در گفت و گو با خبرنگارمومن نیافر مدیرکل داخلی خرید شرکت بازرگانی دولتی ایر گروه اقتصادی  

 495میلیون و 9اظهار کرد: براساس آخرین آمار تاکنون  خرید تضمینی گندم ، درباره آخرین وضعیتباشگاه خبرنگاران جوان
میلیارد لایر از گندمکاران استان های سراسر کشور خریداری شده است 572هزار و  125هزارتن گندم با ارزش  . 

میلیارد لایر از مطالبات کشاورزان پرداخت و مابقی  109خبر داد و گفت: تاکنون  مطالبات گندمکاران درصد 87وی از پرداخت 
به حساب کشاورزان واریز می شود طبق وعده مسئوالن تا پایان مهرماه . 

 بیشتر بخوانید: آینده خودکفایی گندم در معرض خطر است/کشاورزان سرگردانند
خریداری شود که این میزان  کشاورزان م ازهزارتن دیگر گند 20تا  10به گفته نیافر تا پایان فصل خرید پیش بینی می شود که 

درصدی است 7نسبت به مدت مشابه سال قبل بیانگر رشد  . 
روز از آغاز سال زراعی جدید،نرخ  14بیان کرد: با گذشت  نرخ خرید تضمینی گندم این مقام مسئول با انتقاد از تاخیر در اعالم

ای صورت گرفته انتظار می رود که هر چه سریع تر شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم اعالم نشده است که با وجود پیگیری ه
 .های جدید را اعالم کند

هزار  9هزارتن کلزا با ارزش  330بیان کرد: امسال  خرید تضمینی کلزا وی در در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت
هزارتن بود 181ل گذشته تنها میلیارد لایر از کشاورزان خریداری شد درحالیکه این رقم سا 83و  . 

مدیر کل خرید داخلی بازرگانی دولتی درپایان از آغاز برداشت سویا طی چند روزآینده خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می شود که 
هزارتن برسد 450مجموع خرید تضمینی دانه های روغنی به  . 

 
 لینک خبر 
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 دانه های روغنی 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 8/7/1397تاریخ :   

 کلزاکاران هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند
یک مقام مسئول گفت:با توجه به اتمام تاریخ کشت کلزا در برخی استان های کشور، کشاورزان هشدارهای 

 .هواشناسی را جدی بگیرند
صنعت،تجارت و کشاورزی نگارمسعود حقیقت مدیر کل شبکه پایش هواشناسی در گفت و گو با خبر گروه اقتصادی باشگاه  

وار ،اظهار کرد: با توجه به تاریخ کشت کلزا در استان های ن درباره آخرینتوصیه های هواشناسی به کشاورزان ،خبرنگاران جوان
شمال غرب کشور،آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی و اردبیل به کشاورزان توصیه می شود که از کشت در این مناطق اجتناب کنند 

 .و در غیر این صورت دچار خسارت خواهند شد
لبته کشاورزان در در قسمت های شمال شرق استان کرمانشاه به پایان رسیده است،افزود: ا کشت کلزا وی با اشاره به اینکه تاریخ

مهر به کشت محصول ادامه دهند 13قسمت های مرکزی این استان می توانند تا  . 
آبان می توانند به کشت در  25مهرماه و قسمت های جنوبی تا  16به گفته حقیقت کشاورزان در قسمت های شمالی استان فارس تا 

 .این مناطق ادامه دهند
 بیشتر بخوانید: کشاورزان هشدارها را جدی بگیرند/ افت دما در نیمه شمالی کشور

به شالیکوبان  مازندران گیالن و مدیرکل شبکه پایش هواشناسی در پایان تصریح کرد: با توجه به بارش باران سیل آسا در استان های
 .پیش بینی می شود که مراقب برنج های انباشت شده خود در فضای باز باشند

 
 لینک خبر 
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 دانه های روغنی 
 

ایرنا  – 10/7/1397تاریخ  :   

هزار ریال اعالم شد 35نرخ پیشنهادی خرید هرکیلوگرم کلزا   
هزار  35مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تعیین قیمت خرید کلزا هنوز نهایی نشده گفت: قیمت پیشنهادی  - ایرنا -اهواز 

لایر کمتر نشود 500هزار و  33لایر برای هر کیلوگرم بوده اما چانه زنی در این زمینه ادامه دارد و قرار است نرخ خرید آن از  . 
سه شنبه در همایش یک روزه کلزا در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی خوزستان، مهمترین به گزارش ایرنا علیرضا مهاجر روز 

هزار تن کلزا را  60اصل را در توسعه کشت کلزا خرید مناسب این محصول دانست و بیان کرد:جهاد کشاورزی خوزستان تولید 
 .درسال زراعی جاری تعهد کرده است

خت را در خرید کلزا داشتیم و بدهی به کشاورزان تا اوایل شهریور امسال تسویه شدوی افزود: سال زراعی گذشته، بهترین پردا . 
مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از واردات دانه های روغنی گفت: کارخانجات روغن کشی به دلیل 

دسود بادآورده، عالقه ای به خرید دانه های روغنی از کشاورزان داخلی ندارن . 
وی افزود: سه کارخانه بزرگ روغن کشی در خوزستان وجود دارد که در صورت استفاده آنها از محصول کلزای این استان، دیگر 

 .نیازی به خروج تولیدات خوزستان به سایر استان ها نیست
طوالنی برای تهیه بذر تشکیل  مهاجر با بیان اینکه کشت کلزا با استقبال کشاورزان روبه رو بوده گفت: در استان گلستان صف های

هزار هکتار کلزا است، که پیش بینی می شود در سال های آینده شاهد چنین اتفاقی  100شده زیرا تقاضای این استان کشت بیش از 
 .در خوزستان باشیم

ت باشد، این در وی با تاکید بر رعایت تراکم در کشت کلزا افزود: از نظر روانی کشاورزان دوست دارند مزرعه سبز و پرپش
حالیست که استفاده بیش از اندازه از بذر، عملکرد محصول را پایین می آورد؛ از سویی به دلیل تقاضای باال محدودیت تامین بذر 

 .وجود دارد
رد مهاجر با بیان اینکه همه شهرستان ها باید یک بخش را به صورت آزمایشی اجرا کنند ابیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی تالش دا

 .محصول کلزا را نه تنها در شمال خوزستان بلکه در سایر نقاط آن توسعه دهد
 

 درصد خوزستان دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید 66 *
درصد مساحت خوزستان دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید است 66مدیرکل هواشناسی خوزستان نیز در این نشست گفت: بیش از  . 

درصد  31درصد دچار خشکسالی شدید،  40.6درصد مساحت خوزستان دچار خشکسالی خیلی شدید،  62محمد سبزه زاری افزود: 
درصد دچار خشکسالی خفیف است 1.3دچار خشکسالی متوسط و  . 

درصدی بارندگی در خوزستان پارسال نسبت به آمار بلندمدت بیان کرد: بیشترین بارندگی در اللی و  35وی با اشاره به کاهش 
درصد بوده است 28آبادان بوده و متوسط کاهش بارندگی در کشور نیز  کمترین در . 

سبزه زاری با بیان اینکه خشکسالی در باالدست حوضه های آبریز خوزستان نیز شدید بوده اضافه کرد: کارون بزرگ وضعیت 
 .مناسبی ندارد و رودخانه های جراحی و زهره در خوزستان خشکسالی شدید را تجربه کرده اند

درجه سانتیگراد بیشتر شده بود 1.5ی همچنین گفت: دمای تابستان امسال نسبت به دمای بلند مدت و . 
 .به گفته وی، یکی از دالیل آتش سوزی در هورالعظیم همین افزایش دما و تبخیر شدید بوده است

به این معنی که از دهه سوم آبان شاهد  سبزه زاری افزود: مدل های هواشناسی نشان می دهد که بارش ها در پاییز امسال نرمال است
 .بارش در خوزستان خواهیم بود

درصد دقت دارند بیان کرد 70وی با بیان اینکه پیش بینی های فصلی  خوزستان با خشکسالی هیدرولوژیکی روبه رو است، به  :

به وضعیت نامطلوب سدها، حتی عبارت دیگر حتی در صورت وقوع بارش نرمال بازهم این خشکسالی جبران نمی شود و با توجه 
 .در بهترین شرایط باز هم به بدهی خواهیم داشت

 
 لینک خبر 
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 دانه های روغنی 
 

ایرنا  – 9/7/1397تاریخ :   

 توسعه کشت کلزا موجب خودکفایی در تولید گندم می شود
گفت: مهمترین دلیل توسعه کشت  و مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی مشاور وزیر -ایرنا -تهران

این محصول است که منجر به تامین امنیت غذایی کشور می شود کلزا، پایداری تولید گندم و خودکفایی در تولید . 
وغنی استان تهران برای سال زراعی به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا مهاجر روز دوشنبه در دومین جلسه ستاد کشت دانه های ر

که در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شد هدف اصلی از تولید کلزا را تناوب و پایداری گندم اعالم کرد و  98 -97
 .افزود: با وجود اعمال تحریم های جدید، تولید حداقل نیاز مصرفی در کشور امری ضروری است

م و بکارگیری روش های علمی، ریزش بذر کلزا بسیار کاهش یافته است و این بذور هیبرید عالوه بر وی ادامه داد: با پیشرفت عل
درجه در برابر سرمازدگی تحمل خواهد داشت 25تراکم پذیری، تا منفی  . 

ی باالی این رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این جلسه افزود: با توجه به نیاز کم کلزا به آب و صرفه اقتصاد
 .محصول، انتظار می رود که در راستای اجرای الگوی کشت توجه ویژه ای به تولید آن شود

کریم ذوالفقاری تاکید کرد: کارشناسان برای ترغیب کشاورزان به کشت کلزا باید کنار کشاورز باشند که در این زمینه فرمانداران 
زا حمایت می کنند که استان تهران با تالش مدیران و کارشناسان یکی از شهرستان های استان از پروژه های شاخص مثل کشت کل

 .استان های موفق در کشت کلزا خواهد شد
هکتاری بصورت پایلوت کشت کلزا در تمام  10تا  5در این جلسه به پیشنهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مزرعه 

شهرستان استان اجرا خواهد شد 16 . 
اون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به برنامه کشت کلزا در سال همچنین مع

اظهار داشت: طبق سهمیه ابالغی باید  98-97زراعی هزار هکتار از اراضی زراعی استان به زیرکشت کلزا برود که تاکنون  10

کتار تقاضایابی صورت گرفته استه76هزار و  2هکتار کشت شده و در سطح  291 . 
به گفته عباسعلی عامری براساس برش شهرستانی، ورامین، ری، پاکدشت، اسالمشهر و پیشوا بیشترین میزان کشت کلزا را خواهند 

 .داشت
 .کلزا یکی از با کیفیت ترین دانه های روغنی به شمار می رود

فاقد کلسترول و همچنین درصد بسیار پایین اسید اروسیک، از کیفیت تغذیه ای روغن کلزا به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده و 
 .باالیی برخوردار است و بین ارقام و در شرایط مختلف، تنوع زیادی در ترکیب اسیدهای چرب آن مشاهده می شود

درصد پوست می باشد 20تا  12درصد پروتئین و  2۴تا  18درصد روغن،  ۵۵تا  2۵دانه کلزا دارای  .  
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 روغن
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/7/1397تاریخ :   

 عرضه کنونی روغن جوابگوی تقاضا نیست/ احتکار خانگی یکی از عوامل گرانی روغن

کنونی روغن جوابگوی تقاضای موجود در سطح بازار نیست یک مقام مسئول گفت: عرضه . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت گاه گروه اقتصادی باش 

در بازار اظهار کرد: در یک مقطعی تأمین مواد اولیه روغن به بن بست رسید و  گرانی روغن ، با اشاره به دالیلخبرنگاران جوان
 .در نهایت به واسطه کمبودی که در بازار به وجود آمد، قیمت افزایش یافت

ار نیست، افزود: از مسئوالن ذی ربط انتظار وی با اشاره به اینکه عرضه کنونی روغن جوابگوی تقاضای موجود در سطح باز
رود، این اطمینان خاطر را به مردم بدهند که کمبودی در بازار وجود ندارد و جای هیچ گونه نگرانی نیستمی . 

در سطح بازار سوءاستفاده برخی افراد و اختالف قیمت محصول از مغازه به مغازه دیگر را  کمبود عرضه روغن به گفته آقاطاهر،
ه همراه داشته استب . 

کارتن روغن از کارخانه را داشته باشد، تنها مقداری کمی  20این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط کنونی اگر مغازه داری تقاضای 
توان انتظار گیرد، این درحالی است که با فراوانی عرضه و ایجاد رقابت میان فروشندگان میاز این میزان در اختیارش قرار می

هش و تعدیل قیمت محصول در بازار را داشتکا . 

 بیشتر بخوانید: خروج روزانه کاالی ایرانی از مرزها،قیمت ها را باال برد

و روغن خام را یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت روغن در بازار مطرح  های روغنیواردات دانه وی تأخیر مقطعی در تولید و
 .کرد

یه بنکداران مواد غذایی تأکید کرد: فروش تمامی محصوالت باالتر از نرخ مصوب غیرقانونی است، از این رو مسئوالن رئیس اتحاد
ذی ربط به جای آنکه به دنبال مجرم باشند، باید علت اصلی چنین اتفاقاتی را در بازار بررسی و درصدد رفع آن باشند چرا که در 

بازار رخ نداده استهای اخیر چنین موضوعاتی در سطح سال . 

در بازار موثر است، تصریح  آقاطاهر در پایان در پاسخ به این سوال که آیا احتکار خانگی از سوی خانوارها درافزایش قیمت روغن
کرد: از یک ماه گذشته، در تمامی کاالهای مصرفی احتکار خانگی و خرید بیش از اندازه آغاز شده است که از دولتمردان انتظار 

ود به مردم اطمینان خاطر دهند که کمبودی در بازار وجود نداردرمی  

 لینک خبر 
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 زعفران
 

 خبرگزاری فارس  – 11/7/1397تاریخ : 

  هزار تومانی قیمت زعفران/ بورس قیمت طالی سرخ را شفاف کرد ۴00نقش دالالن در کاهش 
فارس، محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری

کیلو قیمت زعفران را کاهش  هزار تومان در هر ۴00توانستند تا های گذشته دالالن خبرنگاران گفت: در ماه جمع

متعادل و شفاف کند ها رادهند اما ورود زعفران به بورس توانسته قیمت .  
افزایش قیمت ارز در  :وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که افزایش ارز تا چه اندازه صادرات را افزایش داده است، گفت

درصدی صادرات زعفران کشور  30هزار تومان هم رسید، موجب افزایش  19تا  1۶تومان به  200هزار و  ۴های گذشته که از ماه
  .شد

اندازه صادرات که تأمین نیاز داخل را با مشکل مواجه کند، وجود ندارد؟پاسخ طهماسبی در پاسخ به اینکه آیا نگرانی از افزایش بی
طور کامل انجام شده و پیش از این هم وزیر جهاد کشاورزی درباره کافی بودن  سازی در مورد کاالهای اساسی بهداد: ذخیره

سازی اعالم کرده و هیچ مشکلی از این نظر وجود نداردذخیره .  
دهد، گفت: خبرنگار فارس از طهماسبی پرسید که آیا افزایش صادرات و ارزآوری بیشتر نویدی از افزایش تولید در سال آینده می

یابد، سطح زیر کشت و تولید را برای سال آینده افزایش خواهند انی که درآمد کشاورزان و صادرکنندگان افزایش میطبیعی است زم
  .داد

تر کرده و رغبت آنها را های گذشته افزایش چند برابری نرخ ارز، صادرات را برای صادرکنندگان جذابطی ماه به گزارش فارس،
کنترل صادرات انجام نشود، احتمال خالی شدن کاالهای اساسی وجود دارد که در این حالت و با  بیشتر کرده است، اما در صورتی که

تری وارد کنیمشویم که با قیمت باالتر و با شرایط سختتوجه به شرایط فعلی مجبور می .  
ه به عنوان طالی سرخ معروف ها ریشه دوانیده و نه تنها زعفران کشور کاز سوی دیگر داللی در بخش کشاورزی همانند سایر بخش

ها هم داللی به معضل اصلی تبدیل شده است. دالالن در اکثر مواقع قیمت محصول را از پای مزرعه تا بازار است، در سایر حوزه
دهنددرصد افزایش می 300 .  
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 زعفران 
 

خبرگزاری فارس  – 14/7/1397تاریخ :   

 معاون وزیر کشاورزی: بازار زعفران باید احیا و اصالح شود
روستایی ایران بر ادامه برنامه دولت برای خرید معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون  -ایرنا -تهران 

 .حمایتی و عرضه صادراتی محصول زعفران تاکید کرد و گفت: باید به دنبال احیا و اصالح این بازار باشیم

تن زعفران در بورس کاال فروش  65به گزارش شنبه تارنمای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد افزود: تاکنون 
ته و بخش قابل توجهی نیز صادر شده استرف . 

  .شیرزاد ادامه داد: دولت عالوه بر خرید حمایتی و عرضه صادراتی، راه اندازی بورس بین المللی زعفران در ایران را دنبال می کند
یگانه مرجع  رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره چگونگی روند عرضه زعفران روی تابلو بورس در آینده گفت:

تعیین قیمت زعفران در جهان، جمهوری اسالمی ایران و بورس بین المللی آن خواهد بود و در عین حال شاهد یک شفافیت کم نظیر 
 .در قیمت و کیفیت خواهیم بود

تعادل )قیمت و معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در آینده با ایجاد و تجهیز بستر مناسب برای حفظ و نگهداری، زمینه 
بازار( این محصول را فراهم می کنیم تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان در خرید بموقع هنگام اوج برداشت محصول، منافع مصرف 

  .کنندگان را نیز در نظر گرفته و از طریق صادرات آن برای تقویت تراز تجاری قدم موثری برداریم
ات زعفران فقط با گواهی بورس ممکن باشدوی تاکید کرد تالش می شود از این پس، صادر . 

درصد تولید جهان را در اختیار دارد و پارسال در  85به گفته وی، ایران به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده زعفران، نزدیک به 
مل پوشال تن انواع زعفران رشته ای بریده شامل نگین و شبه نگین )یا سرگل(، رشته ای درجه یک شا 67چارچوب خرید توافقی، 

  .مرغوب و پوشال معمولی بر اساس استانداردهای ملی از کشاورزان خریداری شد
هزار تومان از کشاورزان  500هزار تا پنج میلیون و  400به گزارش ایرنا، پارسال هر کیلوگرم زعفران به قیمت چهار میلیون و 

 .خریداری شد
تن  200تن در سال های اخیر رسیده است و سالیانه حدود  300به بیش از  1368تن در سال  30ظرفیت تولید زعفران در ایران از 
 .به کشورهای هدف صادر می شود

تن از این محصول به  80طبق آمارها مصرف سرانه زعفران در ایران برای هر نفر یک گرم است که در مجموع سالیانه بیش از 
 .مصرف داخلی می رسد

میلی گرم و ماهانه نزدیک به پنج گرم مصرف شود 20تا  10باید این گیاه دارویی و نشاط آور روزانه  . 
با ماهیت شرکت سهامی دولتی و با هدف توسعه بخش روستایی و کشاورزی  1348سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 

 .از طریق تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی تشکیل شد
محصوالت کشاورزی تالش می کند از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و روستایی حمایت  این سازمان هر ساله با خرید تضمینی برخی

 کند

 لینک خبر 
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 زعفران 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/7/1397تاریخ :   

درصدی صادرات در شش ماهه ابتدای سال 30تن می رسد/رشد  ۴00تولید زعفران به   
تن خواهد  ۴00یک مقام مسئول گفت:براساس پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی،تولید زعفران در سال جاری به 

 .رسید

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

در سال  رت جهاد کشاورزی،تولید زعفرانمهر ماه خبر داد و گفت: براساس پیش بینی وزا 20، از آغاز برداشت زعفران از جوان
تن خواهد رسید 400جاری به  . 

نسبت به مدت مشابه سال قبل،احتمال متعادل شدن قیمت در بازار وجود دارد افزایش تولید زعفران به گفته وی با توجه به . 

اعالم کرد و افزود: این درحالی است هزار تومان  500میلیون و  9میلیون و حداکثر  5را  نرخ هر کیلو طالی سرخ حسینی حداقل
میلیون تومان اقدام به عرضه زعفران در بازار می کنند، اما کسی خریدار محصولشان نیست 10که دالالن با نرخ های باالی  . 

میلیون تومان 12درصدی قیمت زعفران در بازار/ حداکثر نرخ هر کیلو طالی سرخ  40بیشتر بخوانید: افزایش   

اهش ارز لایر و افزایش در نیمه اول سال خبر داد و گفت: با توجه به ک صادرات زعفران درصدی 30این مقام مسئول از رشد 
هجوم آوردند چرا که می توانند نصف   ارزهای خارجی،سایر کشورها به خرید تمامی کاالهای صادراتی ایرانی از جمله زعفران

 .قیمت سال گذشته محصولشان را خریداری کنند

صادرات طالی  ر نکنند،روند رشدوی در پایان تصریح کرد: اگر دالالن اقدام به عرضه زعفران با نرخ های غیرمنطقی در بازا
ایرانی در نیمه دوم سال نیز استمرار خواهد داشت سرخ . 

 لینک خبر 
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 سالمت

 
 خبرگزاری فارس  – 14/7/1397تاریخ : 

  العمل ملی داشته باشیمهای دامی باید دستوربرای کنترل سریع بیماری 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در مراسم روز ملی دامپزشکی که با عنوان 

المللی رازی برگزار شد به نقش دامپزشکی در حراست و های بیندر سالن همایش« تیدامپزشکی، امنیت غذایی و اقتصاد مقاوم»
ها سران سه قوه هم حضور یابندصیانت از جان و مال مردم اشاره کرد و گفت: به خاطر این اهمیت انتظار داریم در این نشست . 

، تهدیدهای سخت و نرم و بیوتروروژیک دانستوی کار دامپزشکان کشور را نوعی مقابله با جنگ نرم اقتصادی، بیوتروریسم . 
المللی انجام شود اشاره کرد و گفت: ایران با وجود دشمنان رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین به کارهایی که باید در حوزه بین

های آزمایشگاه شبکهالمللی خود باشد و این بسیار مسئله ضروری است. همچنین باید باید به دنبال افزایش سطح ارتباطات بین
 .دامپزشکی توسعه یافته و با همکاری کشورها آزمایشگاه مرجع و مورد تأیید داشته باشیم

المللی انجام شود، گفت: ایران باید در حوزه واردات و صادرات و حمل دام با پور در ادامه کارهایی که باید در حوزه بینرفیعی
ت دام تسریع و توسعه یابدکشورها همکاری خوبی داشته باشد تا تجار . 

ها هایی در سطح ملی تدوین شود تا به کنترل سریع بیماریوی همچنین به کارهای در حوزه ملی اشاره کرد و افزود: باید دستورالعمل
طور کامل انجام شودمنجر شود. همچنین مدیریت منابع اعتباری و انسانی و تجهیزات به . 

ین گفت: تولید بذر ژنتیکی دام و طیور در کشور باید توسط کارشناسان و متخصصان تقویت رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچن
های گذشته روی آن به خوبی کار نشده استشود که در سال . 

های ها در بخش تولید، بهداشت و بازار رویش جدیدی داشته باشد تا در کنار بخش دامپزشکی موفقیتپور گفت: باید مدیریترفیعی
ا کسب کنیمبزرگی ر . 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اهمیت دامپزشکان کشور گفت: موفقیت جامعه دامپزشکی در کنترل بیماری آنفلوانزا فوق 
 .حاد پرندگان بسیار بزرگ و امتحان سختی برای کشور بود

ها و عملیاتی کردن برخی کارها آموزش کمیتهاستان به درستی انجام شد و با  1۶وی گفت: تشخیص آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 
 .این تهدید با موفقیت پشت سر گذاشته شد

کنندبینی و کنترل بیماری سپری میپور خانواده دامپزشکی تمام طول سال را در پیشبه گفته رفیعی . 
دامپزشکی و برخی از  مراسم روز دامپزشکی امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسئوالن، فعاالن و پیشکسوتان حوزه

کشورهای عضو اکو برگزار شد. تعدادی از کشورهای عضو اکو که قرار است فردا به میزبانی ایران اجالس داشته باشند، امروز در 
 .این مراسم شرکت کردند

 
 لینک خبر 
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 سالمت 
 

خبرگزاری فارس  – 11/7/1397تاریخ :   

  آیندالمللی/ اعضای اکو شنبه به ایران میهای بینادامه همکاری ایران با سازمان
الملل های تخصصی، روابط عمومی و امور بینسازمانفارس، امروز مدیرکل  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری

های اقتصادی، به ایران همکاری دامپزشکی کشور اعالم کرد: روز شنبه اعضای کشورهای عضو اکو، سازمان سازمان

وگودامپزشکی بحث و گفت آیند تا درباره موضوعات مختلف حوزهمی   .و توافقاتی صورت گیرد 
شود اما کند ایران را در جهان منزوی کند، برگزار میاجالس در شرایط حساسی که آمریکا تالش می بهمن عابدی کیاسری گفت: این

المللی خود را در هر شرایطی حفظ خواهد کردهای بیناین اجالس پیام روشنی به همه آنها است که ایران کماکان همکاری . 
شودعضو این سازمان محسوب می 10از  دبیرخانه دائمی سازمان اکو در ایران قرار دارد و ایران یکی . 

اند که شرکت آنها در این اجالس کامالً قطعی های خود را ارسال کردهکشور از اعضای اکو بلیط 6به گفته بهمن عابدی تاکنون 
  .است

ایران اعضای سازمان  کشورهای ترکیه، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان و
 .اکو هستند

کشوری که بلیط آنها برای حضور در اجالس اکوی روز شنبه تأیید شده شامل کشورهای ترکیه، ازبکستان، قزاقستان، افغانستان،  6

 .آذربایجان و ایران هستند
شرح زیر اعالم کرد: در این هایی را که قرار است در این نشست دنبال شود به های تخصصی دامپزشکی برنامهمدیرکل سازمان

های تب برفکی، نشست برنامه مبارزه با بیماری PPR شود. همچنین قرار است با اعضای ، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بررسی می

  .اکو درباره ایجاد آزمایشگاه مرجع بین کشورهای عضو مذاکره صورت گیرد
ها و ایجاد گواهی بهداشتی واحد دام نقشه راه مبارزه و کنترل بیماریعابدی گفت: همچنین با کشورهای عضو در حوزه ترانزیت 

های لبنی و همکاری در حوزه دارو و واکسن نیز مدنظر قرار وگو خواهد شد. همچنین توسعه تجارت گوشت و فرآوردهبحث و گفت
گیردمی .  

لی است و این مسأله برای ما بسیار حائز اهمیت است الملهای بینوی همچنین خاطرنشان کرد: تالش و سیاست امروزه ایران همکاری
اند که بدون همکاری کشورها قادر به ادامه حیات نخواهد بود. به این نتیجه رسیده« بهداشت جهانی دام»های جهانی مانند البته سازمان

مهر در هفته دامپزشکی برگزار شود 16و  15، 14قرار است اجالس اکو روزهای  .  
یت این اجالس گفت: آخرین اجالسی که سازمان اکو برگزار کرده بوده مربوط به عابدی در اهم آنتالیای ترکیه بود و این  2009

شودسال بعد در تهران برگزار می 9اجالس حدود  .  
کمیسیون اتحادیه المللی خود را ادامه دهد، گفت:کمیته تب برفکی های بینکند تا روابط و همکاریوی با بیان اینکه ایران تالش می

ای در ایران برای کنترل تب برفکی برگزار کندتصویب کرد تا اجالس منطقه 97در اردیبهشت  OIE اروپا در اجالس اردیبهشت . 
 اتحادیه اروپا به دنبال برگزاری اجالس تب برفکی در ایران*

دهد و ما هم با وزارت امور خارجه در نجام میعابدی گفت: اتحادیه اروپا در حال حاضر هماهنگی برگزاری اجالس را در ایران ا
  .حال تعامل هستیم که این اجالس برگزار شود

های آمریکا و قطع مبادالت بانکی آیا امکان توسعه تجارت گوشت و وی در پاسخ به سؤال فارس که با توجه به احتمال تحریم
ها و دارو، واکسن و رسیدن به گواهی بهداشتی بارزه با بیماریهای مهای لبنی وجود دارد، گفت: بیشتر تالش ما در حوزهفرآورده

  .واحد با این کشورها است که توسعه و تجارت را تسهیل خواهد کرد
هایی را مطرح کردید تا نظر سازمان اکو برای این اجالس جلب شد، ها و شاخصعابدی در پاسخ به سؤال دیگر فارس که چه ویژگی

یران از نظر جغرافیایی بسیار حائز اهمیت است با مرزهایی که با پاکستان داریم و دروازه ورود به گفت: جایگاه استراتژیک ا
کشورهای اتحادیه اروپا هستیم اینها برای اعضا بسیار مهم بود ضمن اینکه هماهنگی، مدیریت و نیز تأمین مالی هم مهم بوده که 

  .توانستیم این اجالس را در ایران برگزار کنیم
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 سالمت 
 

خبرگزاری فارس  – 1۴/7/1397تاریخ :   

درصد عشایر از آب آشامیدنی بهداشتی  72برخورداری   
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی جمشیدی مسئول سابق بسیج عشایر کشور امروز در بیست و 

های انقالب اسالمی با محوریت روستاها، عشایر و جهادسازندگی در روستای گلحصار شهرری پنجمین نشست شنبه

شد که معموال یک تیمسار بازنشسته مسئولیت عشایر را به دامداران متحرک گفته میگفت: قبل از انقالب به عشایر 

شدگرفت که هدف رژیم، خلع سالح عشایر بود، اما خدماتی به آنها ارائه نمیعهده می . 
درصد از  ۶7درصد از انرژی برق و  ۶۴درصد عشایر از آب آشامیدنی بهداشتی،  72وی افزود: امروزه به برکت انقالب اسالمی، 

  .مخابرات برخوردار هستند
درصد عشایر از خدمات خانه بهداشت عشایری  ۶0های مواصالتی برخوردارند، درصد عشایر از جاده 9۶وی تأکید کرد: 

سال باسواد هستند ۶درصد عشایر باالی  ۶3برخوردار بوده و در حالی که میزان باسوادی در عشایر تنها یک درصد بود، امروز  .  
روزی مرکز شبانه 138روزی برای تحصیل فرزندان عشایر بود، امروز ادامه داد: قبل از انقالب در کل کشور یک مرکز شبانهوی 

  .برای آموزش فرزندان عشایر در کشور وجود دارد
انوی عشایری، خانم باختر گو به ندای امام خمینی)ره( بودند، گفت: اولین شهید بهای لبیکجمشیدی با بیان اینکه عشایر از اولین گروه

بیگلری بود که سالح شوهرش را گرفت و با رژیم گذشته مبارزه کرد و خود نیز شهید شد و سپس بانوی تبرزن، خانم فرنگیس 
  .حیدرپور اولین زن عشایری بود که به جنگ سربازان بعثی رفت

عشایر در تنگه خوزستان شکست خورد و هدف آنها در جنگ با  13۴1مسئول سابق بسیج عشایر تأکید کرد: رژیم گذشته در سال 
کردکرد که همه آنها را سر به نیست میخلع سالح عشایر بود و بعد به بهانه مذاکره، برخی از سران عشایر را به تهران دعوت می .  

دعوت به مذاکره دشمن جمشیدی افزود: این درس بزرگی است که برای امروز باید بگیریم که گول مذاکره دشمن را نخوریم، گاهی 
 .به معنای سر به نیست کردن ما است

سواد به عنوان شاه کشور انتخاب شد و در دوران حکومت ها سر کار رفت که یک آدم بیوی ادامه داد: رژیم گذشته توسط انگلیسی
 پهلوی با عشایر کشور جنگ و ستیز داشتند و قصد آنها خلع سالح عشایر بود

 
 

 لینک خبر 
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 سیب زمینی
 

باشگاه خبرنگاران جوان – 8/7/1397تاریخ :   

تومان رسید 500هزار و  5قدامات کامیون داران،سیب زمینی را گران کرد/نرخ سیب زمینی به   
یک مقام مسئول گفت: هم اکنون قیمت سیب زمینی تحت تاثیر عوامل مختلف صادرات،اعتراضات کامیون داران و... 

 .با نوساناتی در بازار روبروست
صنعت،تجارت و کشاورزی حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار گروه  

عرضه سیب  هم اکنون  ، درباره آخرین وضعیت توزیع سیب زمینی در بازار اظهار کرد:اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ول به میدان مرکزی میوه و تره بار کاهش یافته استناشی از صادرات این محص زمینی . 

وی افزود: دالالن از سر مزرعه سیب زمینی را برای صادرات از کشاورزان خریداری می کنند که متاسفانه این امر افزایش قیمت 
افزایش قیمت ادامه خواهد محصول در بازار را به همراه داشته است و تا زمانیکه همانند گوجه فرنگی صادرات آن ممنوع نشود،این 

 .داشت
منجر به افزایش قیمت محصول در بازار شده است،از مسئوالن ذی  صادرات سیب زمینی به گفته صابری با وجود آنکه بعد روانی

 .ربط انتظار می رود که صادرات سیب زمینی را ممنوع اعالم کنند تا بازار به تعادل برسد
هزار تومان اعالم کرد و گفت:  4تا  500هزار و  3در میدان مرکزی میوه و تره بار را  ینینرخ هر کیلو سیب زم این مقام مسئول

تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود 500هزار و  5تا  5این درحالی است که با نرخ های  . 
 بیشتر بخوانید: دوئل مسئوالن بر سر دالیل افزایش قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی

بر نوسان قیمت سیب زمینی در بازار تصریح کرد: عوامل متعددی نظیر  اعتراضات کامیون داران وی در پایان با اشاره به تاثیر
دست یکدیگر داده تا قیمت سیب زمینی در بازار باال رود بسته بندی،نوسان نرخ ارز،صادرات و مشکالت حمل و نقل همگی دست به 

در حالیکه با ممنوعیت مقطعی صادرات تا حدودی قیمت محصول همانند سیب زمینی در بازار کاهش می یابد که پس از آن مسئوالن 

 .می توانند مجددا برای صادرات برنامه ریزی کنند
 

 لینک خبر 
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 شیالت

 
 ایرنا  – 11/7/1397تاریخ : 

در اختیار شیالت قرار می گیرد فروند شناور تندرو گلف 50  
فروند شناور تندرو گلف  50مسلح گفت:  رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای -ایرنا -تهران

فروند آن تحویل  15اختیار سازمان شیالت ایران قرار می گیرد که تاکنون  تولید داخل برای گشت زنی دریایی در

شده است داده . 
امروز چهارشنبه در حاشیه افتتاح سومین نمایشگاه بین المللی « امیر رستگاری»ش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امیر دریادار به گزار

در تهران در جمع خبرنگاران افزود: سازمان صنایع دریایی عالوه بر ساخت « شیالت، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته»
ی، سال گذشته با انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان شیالت ایران، ساخت شناورهای تندرو را شناورهای مورد نیاز نیروهای مقتدر دریای

 .در دستور کار قرار داد
فروند دیگر از این شناورهای تندرو به سازمان شیالت ایران تحویل داده شود تا  20تا  15وی ابراز امیدواری کرد تا آبان ماه امسال 

از ماهیگری و صیادی مورد استفاده قرار گیردبرای دریابانی و حفظ و حراست  . 
 ساخت کشتی های صیادی صنعتی در دست مذاکره است**

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ساخت کشتی های صیادی صنعتی برای سازمان شیالت 
 .ایران در دستور کار قرار دارد و اکنون در حال مذاکره هستیم

ماه آینده مذاکره های مربوط به  2به گفته رستگار، اعتبار این بخش قرار است از محل صندوق توسعه ملی تامین شود که امیدواریم تا 
 .آن انجام و نهایی شود

ه وی اظهار داشت: امروز در زمینه کشتی سازی در کشور هیچ نکته مبهمی وجود ندارد و دانش فنی الزم را دارا هستیم به طوری ک
امروز ساخت انواع سازه های دریایی توسط متخصصین داخلی کشور قابل انجام است و فقط در تامین برخی تجهیزات همچون دیزل 

 .های دریایی با توان قدرت باال ناچار به واردات هستیم
 

فروند شناور دریایی در قالب طرح تحول صنایع دریایی کشور  176تولید  **  
بانی نیروهای مسلح گفت: سال گذشته در نهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست اسحاق معاون وزیر دفاع و پشتی

فروند شناور برای شرکت ملی  176جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری طرح تحول صنایع دریایی کلید خورد که مقرر شد تعداد 
وعه کشتی سازی داخل کشور ساخته شودنفتکش، وزارت نفت و سازمان بنادر دریانوردی توسط چهار مجم . 

امیر دریادار رستگاری تصریح کرد: در این طرح بحث جایگزینی شناورهای استیجاری که اکنون در سکوهای فراساحل جمهوری 
 .اسالمی ایران در خلیج فارس خدمات رسانی می کنند، مطرح است

«  100احلی در این مناطق وجود دارد که ساالنه بیش از چند فروند شناور استیجاری خدماتی سکوهای فراس 80اکنون بیش از 

 «.میلیون دالر ارز کشور بابت اجاره این شناورها خارج می شود
وی اظهار داشت: ساخت این شناورها می تواند عالوه بر جلوگیری خروج ارز از کشور، در ایجاد اشتغال و همچنین بلوغ دانش فنی 

کشتی سازی موثر باشدو تخصصی و فناوری کشور در حوزه  . 
امیر رستگاری یادآور شد: ساخت این شناورهای دریایی در شهریورماه امسال با حضور وزیر صنعت، معد ن و تجارت به طور 

فروند  44فروند به وزارت نفت و  26فروند شناور به سازمان صنایع دریایی،  76فروند شناور،  176رسمی کلید خورد؛ از مجموع 
دریانوردی مربوط می شود که در قالب یک برنامه سه ساله ساخته می شوندسازمان بنادر  . 

میلیارد یورو برآورد کرد 1.5وی اعتبار مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از این طرح را بالغ بر  . 
المللی شیالت، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابستهبه گزارش ایرنا، سومین نمایشگاه بین  (Ifex 2018)  ماه امسال به مهر14تا  11از

تا  9مدت چهار روز از ساعت  شرکت داخلی  80المللی تهران برپاست؛ در این نمایشگاه بیش از های بیندر محل دائمی نمایشگاه 17

های ایران، ترکیه، یونان، نروژ و هلند حضور دارندو خارجی از کشور . 
المللی و ، بازاریابی و شناخت امکانات تجاری و تولیدی در عرصه داخلی و بینی و فنیهای اقتصادتبادل افکار و توسعه همکاری

های داخلی و خارجی در عرصه صنعت شیالت، تقویت و بهبود سیستم ، ارایه آخرین پیشرفتایجاد بستر صادرات محصوالت شیالت
های جدید، تقویت آموزش و ، معرفی پتانسیلآوری و بازاریابی، ارتقا دانش فنی در تولید، عملتوزیع و تسهیل ارتباطات تجاری و فنی
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سازی و ترویج الگوهای بهینه مصرف پروری، ایجاد زمینه اشتغال بیشتر در صنعت شیالت کشور، فرهنگترویج کاربردی آبزی
یشگاه استهای از جمله اهداف برگزاری این نماها و تشکلهای بیشتر میان سازمانغذاهای دریایی و هماهنگی . 

کنندگان تجهیزات صیادی، فرآوری محصوالت شیالتی، های متنوع کاالیی نظیر تولیدکنندگان و توزیعاین نمایشگاه در گروه
، آالت و صنایع پرورش ماهیان زینتی و تجهیزات آکواریومدهندگان غذاهای دریایی، تولیدکنندگان ماشینتولیدکنندگان و ارایه
های شیالتی، تولیدکنندگان و ارایه دهندگان تجهیزات پرورش و آالت حمل و نقل و انتقال آبزیان و فرآوردهتولیدکنندگان ماشین

پروری و پرورش ماهی در دهندگان آبزیان، تجهیزات آبزینگهداری آبزیان، تأسیسات و تجهیزات برودتی مرتبط با صنعت، پرورش
پروری، ندگان بچه ماهی، تولیدکنندگان خوراک آبزیان و مواد غذایی مکمل آبزیقفس، صنایع پایین دستی دریایی، تکثیر و تولیدکن

بندی، ارایه و خدمات دامپزشکی و بهداشت دارویی، های آب، صنایع بستهتولیدکنندگان و ارایه دهندگان تجهیزات و ادوات تصفیه
ها، مؤسسه های ی آبزیان، پرورش جلبک، بانکها، تشکالت و جراید مرتبط، بازار الکترونیکی خرید و فروش کاالهاسازمان

ها در حال برگزاری استها و، سازماناعتباری و بیمه  
 

 لینک خبر 
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 شیالت 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/7/1397تاریخ :   

 تولید ماهیان گرم آبی کاهش یافت
باتوجه به کمبود بارش و عدم آبگیری سایت استان خوزستان به دلیل اختصاص نیافتن آب از یک مقام مسئول گفت: 

درصدی تولید روبرو هستیم 30تا  25وزارت نیرو،با افت  . 

جارت و کشاورزیصنعت،تحسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

،خبرنگاران جوان خبر داد و گفت: با توجه به کمبود بارش،سایت استان خوزستان  تولید ماهیان گرم آبی هزارتنی 30تا  25از افت   

عدم آبگیری از تولید خارج شده است به دلیل شوری آب واختصاص نیافتن آب از وزارت نیرو مبنی بر . 

وی از آغاز فصل صید ماهیان گرم آبی خبر داد و افزود:اگرچه امسال نسبت به سال گذشته تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید 
 ماهی گرم آبی باالست،اما تا پایان فصل صید نمی توان پیش بینی کرد که چه اتفاقی در صادرات می افتد؟

شاره به چالش های پیش روی تولیدکنندگان بیان کردآقازاده با ا : ناشی از نوسان نرخ ارز از جمله مشکالت  افزایش قیمت نهاده ها

 .پیش روی تولیدکنندگان است چرا که در برخی مواقع با وجود قیمت باال،پودر ماهی در بازار یافت نمی شود

با  قیمت ماهیان گرم آبی ولیدکنندگان برشمرد و افزود: در برخی مواقعوی نبود ثبات قیمت در بازار را از دیگر مشکالت پیش روی ت
افت شدیدی در بازار روبروست ودر مقابل یک زمانی قیمت ها منطقی است که از این رو تولیدکنندگان سردرگم هستند و نمی دانند 

 که چه اتفاقی در بازار می افتد؟

ماهیان گرم آبی در راه است درصدی تولید 25بیشتر بخوانید: کاهش   

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی ادامه داد: اتحادیه به سازمان شیالت پیشنهاد عرضه مستقیم محصول را داده است که مسئوالن 
محصول با نرخ های واقعی در بازار عرضه   شیالت با این امر موافقت کردند و بدین منظور قرار شد جایگاهی مشخص شود تا

 .شود

به دلیل کوتاه شدن دست واسطه ها با  به گفته وی در پایان با فراهم شدن زیرساخت های از سوی سازمان شیالت،محصوالت شیالتی
 .بهترین کیفیت و کمترین قیمت به مصرف کنندگان توزیع می شود

 لینک خبر 
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 شیالت 
 

 ایرنا  -  11/7/1397تاریخ : 

درصدی صادرات آبزیان در نیمه نخست امسال 20رشد   
میلیون  80صادرات کل آبزیان به بیش از  ایران گفت: از ابتدای امسال تاکنون،رییس سازمان شیالت  -ایرنا -تهران

درصد رشد را نشان می دهد 20گذشته از نظر ارزشی و وزنی  دالر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال . 
شیالت، آبزیان، »مللی روز چهارشنبه در حاشیه افتتاح سومین نمایشگاه بین ال« حسن صالحی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

افزود: در صورتی که میزان تولید با همین روند رشد داشته باشد تا پایان امسال میزان صادرات کل « ماهیگیری و صنایع وابسته
میلیون دالر خواهد رسید 580تا  550آبزیان کشور به  .  

فریم قفس، تور، تجهیزات مورد نیاز و خوراک  وی اظهارداشت: اکنون بخش مهمی از صنایع پرورشی ماهی در قفس، ماشین آالت،
  .آبزیان با مشارکت شرکت های پیش رو و خارجی در داخل تولید می شود اما نیاز داخلی )تقاضا( بیش از میزان تولید است

تولیدات قفس در دریا و آبهای داخلی نصب شده که بخش عمده آن از  500معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآورشد: تاکنون بیش از 
  .داخلی است

« هزار تن باشد که اگر همین روند تولید را پیش بگیریم، این میزان تا پایان برنامه  35تا  25تالش داریم تولید ماهی در قفس بین 

هزار تن خواهد رسید 200ششم توسعه به  .» 
ای واردات تجهیزات شیالتی تامین تومانی بر 4200وی درباره تخصیص ارز دولتی به این بخش گفت: در حال حاضر ارز دولتی 

  .شده و محدودیتی در این بخش نداریم
 تیالپیا تا پایان سال به بازار عرضه می شود  **

رئیس سازمان شیالت درباره تولید ماهی تیالپیا در کشور نیز گفت: با همکاری جدید با موسسه تحقیقاتی علوم شیالتی و محیط 
یالپیا در چهار استان خراسان جنوبی، سمنان، یزد و قم صادر شده استزیست، مجوز تولید و پرورش ماهی ت .  

  .وی اضافه کرد: تا پایان امسال، تیالپیای پرورشی تولید داخل به بازار عرضه خواهد شد
است به گفته وی، واردات تیالپیا از سال گذشته به منظور حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز از کشور ممنوع شده .  

درصدی صادرات میگو طی پنج ماه 100رشد  **  
هزارتن تولید میگو تولید شده که از این میزان  32صالحی ادامه داد: سال گذشته  میلیون دالر صادر  150هزار تن به ارزش  26

  .شده است
امسال میزان تولید میگوی کشور درصد رشد داشته است، پیش بینی کرد،  100وی با بیان اینکه در پنج ماهه امسال صادرات میگو 

هزار تن برسد 40تا  38بین  . 
 پیش بینی تولید پنج تن خاویار پرورشی تا پایان امسال  **

این مقام مسئول در سازمان شیالت ایران گفت: یکی از بخش های اولویت دار ما پرورش ماهیان خاویاری است و اکنون تولید این 
رشی انجام می شودمزرعه پرو 100گونه از ماهیان در  . 

وی افزود: برآوردهای ما نشان می دهد امسال پنج تن خاویار پرورشی در کشور تولید شود، همچنین قرار است تا پایان برنامه ششم 
تن برسد 10توسعه این میزان تولید به  . 

ردانست و اظهارداشترئیس سازمان شیالت ایران، برگزاری چنین نمایشگاه هایی را در دریافت فناوری های نوین موث در این  :

نمایشگاه پرورش ماهی با قالب، صید یال اسبی با قالب در خلیج فارس و دریای عمان و تن ماهیان دریای عمان مورد توجه قرار 
 .گرفته است

المللی شیالت، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته به گزارش ایرنا، سومین نمایشگاه بین (Ifex 2018)  ماه امسال به مهر14تا  11از

المللی تهران برپاستهای بیندر محل دائمی نمایشگاه 17تا  9مدت چهار روز از ساعت  .  
های ایران، ترکیه، یونان، نروژ و هلند حضور دارندشرکت داخلی و خارجی از کشور 80در این نمایشگاه بیش از  . 

المللی و و شناخت امکانات تجاری و تولیدی در عرصه داخلی و بین ، بازاریابیهای اقتصادی و فنیتبادل افکار و توسعه همکاری
های داخلی و خارجی در عرصه صنعت شیالت، تقویت و بهبود سیستم ، ارایه آخرین پیشرفتایجاد بستر صادرات محصوالت شیالت
های جدید، تقویت آموزش و معرفی پتانسیل ،آوری و بازاریابی، ارتقا دانش فنی در تولید، عملتوزیع و تسهیل ارتباطات تجاری و فنی

سازی و ترویج الگوهای بهینه مصرف پروری، ایجاد زمینه اشتغال بیشتر در صنعت شیالت کشور، فرهنگترویج کاربردی آبزی
های از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه استها و تشکلهای بیشتر میان سازمانغذاهای دریایی و هماهنگی . 

کنندگان تجهیزات صیادی، فرآوری محصوالت شیالتی، های متنوع کاالیی نظیر تولیدکنندگان و توزیعشگاه در گروهاین نمای
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، آالت و صنایع پرورش ماهیان زینتی و تجهیزات آکواریومدهندگان غذاهای دریایی، تولیدکنندگان ماشینتولیدکنندگان و ارایه
های شیالتی، تولیدکنندگان و ارایه دهندگان تجهیزات پرورش و تقال آبزیان و فرآوردهآالت حمل و نقل و انتولیدکنندگان ماشین

پروری و پرورش ماهی در دهندگان آبزیان، تجهیزات آبزینگهداری آبزیان، تأسیسات و تجهیزات برودتی مرتبط با صنعت، پرورش
پروری، یدکنندگان خوراک آبزیان و مواد غذایی مکمل آبزیقفس، صنایع پایین دستی دریایی، تکثیر و تولیدکنندگان بچه ماهی، تول

بندی، ارایه و خدمات دامپزشکی و بهداشت دارویی، های آب، صنایع بستهتولیدکنندگان و ارایه دهندگان تجهیزات و ادوات تصفیه
ها، مؤسسه های ک، بانکها، تشکالت و جراید مرتبط، بازار الکترونیکی خرید و فروش کاالهای آبزیان، پرورش جلبسازمان

ها در حال برگزاری استها و، سازماناعتباری و بیمه . 
 

 لینک خبر 
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 شیالت 
 

 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/7/1397تاریخ :

شود/رشد صددرصدی صادرات میگو در سال جاریرضه میتیالپیای داخل تا پایان سال به بازار ع  

استان،تیالپیای داخل تا پایان سال به بازار عرضه می شود ۴صالحی گفت: با توجه به صدور مجوز تولید تیالپیا در  . 

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

درحاشیه سومین نمایشگاه بین المللی شیالت،آبزیان،ماهیگیری و صنایع وابسته اظهار کرد: با وجود آنکه بخش مهم صنایع پرورش 
ا،خوراک و تجهیزات مورد نیاز با مشارکت شرکت پیشرو خارجی در داخل تولید ماهی در قفس نظیر ماشین آالت،فریم قفس و توره

 .می شود،اما تقاضا بیش از تولید است

قفس در دریا و آب های داخلی نصب شده که بخش عمده آن تولید داخل است ۵00وی افزود: هم اکنون بیش از  . 

هزارتن می رسد،بیان کرد: این درحالی است که تا پایان  30تا  2۵ه صالحی با اشاره به اینکه تولید ماهی در قفس تا پایان سال ب
هزارتن ماهی در قفس برآورد شده است 200برنامه ششم توسعه تولید  . 

تومان به اندازه  ۴200معاون وزیر جهاد درباره تخصیص ارز دولتی به بخش قفس گفت: برای تجهیزات مورد نیاز قفس ارز دولتی 
دودیتی در این زمینه وجود نداردکافی تامین شده و مح . 

میلیون دالر آبزیان به بازارهای هدف صادر  80افزود: تابه امروز بیش از  محصوالت شیالت وی درباره آخرین وضعیت صادرات
درصد از نظر وزنی و ارزشی رشد داشته است 20شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  . 

میلیون دالر  ۵80تا  ۵۵0ادرات آبزیان با روند کنونی پیش رود،پیش بینی می شود که ارزش صادرات به صالحی ادامه داد: اگر ص
 .برسد

هزارتن از این میزان با ارزش بالغ بر  2۶هزارتن میگو تولید شد که  32گفت: سال گذشته  میگو وی درباره اخرین وضعیت تولید
میلیوت دالر صادر شد 1۵0 . 

هزارتن خواهد رسید،بیان کرد: بنابرآمار رسمی گمرک در پنج ماهه  ۴0تا  38ه تولید میگو در سال جاری به وی با اشاره به اینک
درصد رشد داشته است 100امسال صادرات  . 

صالحی از تولید تیالپیا داخل خبر داد و گفت: با توجه به کارهای مناسبی که با موسسه تحقیقات علوم شیالت انجام داده 
استان خراسان جنوبی،سمنان،یزدو قم داده شده است که تا پایان سال  ۴از سوی سازمان محیط زیست در  ولید تیالپیات است،موافقت

 .تولید داخل به بازار عرضه و صادر می شود

تن برسد 10تولید خاویار پرورشی تا پایان برنامه ششم به    

انست و گفت: هم اکنون بیش از صد مزرعه خاویاری در وی پرورش ماهیان خاویاری را یکی از بخش های پیشرفته پرورش د
تن برسد ۵کشور داریم که برآورد می شود امسال تولید خاویار پرورشی به  . 

تن برسد 10به گفته معاون وزیر جهاد پیش بینی می شود که تولید خاویار پرورشی تا پایان برنامه ششم به  . 
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با قالب یال اسبی در خلیج فارس و دریای عمان و تن ماهیان در دریای عمان در صالحی ادامه داد: پرورش ماهی با قالب و صید 
 .دستور کار جدی سازمان قرار گرفته است

وی در پایان توسعه همکاری اقتصادی، بازاریابی و شناخت و امکانات تجاری و تولیدی در عرصه داخلی و بین المللی،ایجاد بستر 
پیشرفت های داخلی و خارجی،ارتقای دانش فنی در تولید و بازاریابی را از اهداف  صادرات محصوالت شیالت،ارائه آخرین

نمایشگاه برشمردبرگزاری این . 

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش مهر ماه با  1۴تا  11سومین نمایشگاه بین المللی شیالت و صنایع وابسته از  

شرکت داخلی و خارجی از کشورهای ایران،ترکیه،یونان،نروژ،هلند برگزار شد 80حضور  . 

همچنین در این نمایشگاه گروه های متنوع کاالیی از نظیر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، تجهیزات صیادی، فرآوری محصوالت 
کنندگان بخش های مختلف ماشین آالت و صنایع پرورشی ماهیان شیالتی،تولیدکنندگان و ارایه دهندگان غذاهای دریایی،تولید

نمایشگاه حضور دارندزینتی،تجهیزات آکواریوم،ماشین آالت حمل و نقل آبزیان،فرآورده شیالت و صنایع پایین دست دریایی در این . 

 لینک خبر 
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 شیالت 
 

 ایرنا – 10/7/1397تاریخ : 

منتقل شدپرورش آرتمیا از دریاچه ارومیه به استخرهای خاکی   
رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور تولید آرتمیا در استخرهای خاکی و آبهای شور به سبب  -ایرنا -تهران

مشکالت دریاچه ارومیه را راهی برای تامین غذای زنده آبزیان دانست؛ طرحی که اکنون بخش خصوصی در استان 

 .کرمان آغاز کرده است

« تغذیه آبزیان با غذای زنده»امروز )سه شنبه( در حاشیه همایش ملی « محمد پورکاظمی»ایرنا، به گزارش خبرنگار اقتصادی 
 .افزود: غذای زنده آبزیان همچون آرتمیا و الرو پشه شیرونومید از زمان الروی در صنعت میگو استفاده می شود

ه زندگی در آب های شور عادت دارد اما پارسال آرتمیا یا میگوی آب شور، موجود ظریف و کوچکی از رده سخت پوستان است که ب
 .اعالم شد به دلیل باال رفتن غلظت نمک دریاچه ارومیه همه نمونه های زنده در این دریاچه از بین رفته اند

ده شده خوشبختانه خردادماه امسال رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور به ایرنا اعالم کرد در چند نقطه این دریاچه آرتمیای زنده دی
 .است

 اهمیت تولید غذای زنده در زنجیره تولید محصوالت شیالتی  **
رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور یادآوری کرد: بخشی از غذای آبزیان در داخل تولید می شود و اما عمده محصوالت مورد 

از محل واردات تامین می شود استفاده صنعت میگو و ماهیان زینتی همچون آرتمیا به صورت کپسول منجمد خشک شده . 
پورکاظمی تولید غذای زنده را یکی از مهمترین صنعت ها در زنجیره تولید محصوالت شیالتی همچون آبزی پروری و حفظ ذخایر 

و غذای زنده تضمین کننده رشد، استقامت و ایمنی الرو و بچه ماهیان همچون ماهیان سفید، ماهیان خاویاری  :ژنتیک دانست و افزود

 .برخی کپورماهیان رهاسازی شده در دریای خزر و همه گونه های ماهیان در خلیج فارس است
هزار تن در سال عنوان کرد 32وی تولید میگوی کشور را بیش از  . 

 پرورش ماهیان خاویاری دریای خزر در قفس  **
با تولید تیالپیا در چهار استان یزد، سمنان،  رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور اعالم کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست

خراسان جنوبی و قم که به آبهای طبیعی کشور راه ندارند، موافقت کرده که بخش خصوصی در حال دریافت موافقت های اولیه و 
 .پروانه بهره برداری است

فنی برای تکثیر ماهی تیالپیا به بخش پورکاظمی اضافه کرد: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور نیز به دنبال واگذاری دانش 
خصوصی است و تالش داریم در استان سمنان با همکاری سازمان شیالت ایران و بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان 

 .پایگاهی را برای مولدسازی و اصالح نژاد تیالپیا راه اندازی کنیم
هزار تن گوشت تیالپیا را در دستور کار  30هزار تا  20ساله تولید به گفته وی، سازمان شیالت ایران در مرحله نخست برنامه دو 

 .دارد
رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور تصریح کرد: یکی از گزینه های اصلی ما برای دریای خزر پرورش ماهیان خاویاری از 

 .جمله فیل ماهی ها در قفس است
فس را یکی از مشکالت کنونی دانست و ادامه داد: امیدواریم سازمان شیالت وی کمبود بچه ماهیان خاویاری برای پرورش ماهی در ق

 .ایران و موسسه تاس ماهیان این مشکل را رفع کنند
میلیون قطعه ماهیان زینتی  2هزار تن محصوالت آبزی و  400تولید سالیانه بیش از  **  

میلیون قطعه  2هزار تن محصوالت آبزی و  400ید بیش از معاون ترویج موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت: با توجه به تول
 .ماهیان زینتی تامین غذای زنده نیاز است

« افزود: امروزه یک صنعت جدید و حاشیه ای به عنوان صنعت پرورش غذای زنده در کشور شکل « همایون حسین زاده صحافی

 .گرفته است که می تواند اشتغال مناسبی ایجاد کند
عت میگو و ماهیان زینتی وابسته به غذای زنده آبزیان استبه گفته وی، صن . 

 استان تهران؛ در رتبه دوم پرورش ماهیان زینتی  **
گذاری سنگینی شده و رتبه دوم تولید رییس جهاد کشاورزی استان تهران نیز گفت: در استان تهران برای تولید ماهیان زینتی سرمایه

ستاین گروه از آبزیان را در کشور دارا . 
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« میلیون قطعه بچه  30کنند و بیش از پروری کار میاعالم کرد: بیش از هفت هزار نفر در تهران در صنعت آبزی« کریم ذوالفقاری

شود اما با توجه به محدودیت منابع آبی، به دنبال افزایش تولید آبزی پروری در واحد سطح هستیمماهی تولید می . 
هزار هکتار اراضی آبی و زیرکشت است و پنج  187هزار هکتار می رسد که  2۴0هران به به گفته وی، زمین کشاورزی استان ت

700میلیون و  12هزار تن محصول کشاورزی با ارزش بیش از   شود که بیش از هشت درصد  هزار میلیارد تومان تولید می 
و شرایط تولید آرتمیا و میکروجلبک ها صادرات کشور در محصوالت زراعی، آبزیان، باغی و غیره را به خود اختصاص می دهد 

 .نیز در فضای گلخانه ای مهیاست
درصد گلخانه های کشور در استان تهران واقع  30هزار هکتار دانست و افزود:  12های کشور را ذوالفقاری مجموع مساحت گلخانه

 .شده و از این رو بسیاری از تولیدات این استان، صادرات محور است
2.۵ط تولید در هکتار به ازای هر کیلومتر مکعب آب در استان تهران را این مسوول متوس کیلوگرم اعالم کرد و افزود: متوسط  

کیلوگرم است 1.۶تولید کشوری به ازای هر کیلومتر مکعب آب  . 
»به گزارش ایرنا، امروز )دهم مهرماه( همایش ملی  زنده مانند آرتمیا با محور نقش غنی سازی غذاهای « تغذیه آبزیان با غذای زنده

در تغذیه آبزیان، کاربرد غذاهای زنده در تغذیه و افزایش سیستم ایمنی آبزیان، اقتصاد تولید غذاهای زنده، اکولوژی و بیولوژی 
 .غذاهای زنده و روش های تکثیر و پرورش آنها در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد

ا، روتیفر، جلبک ها )میکروجلبک ها(، کرم سفید، کرم خاکی، کرم فرمیش و کرم توبیفیکس استغذای زنده آبزیان شامل آرتمی  

 

 لینک خبر 
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 شیالت 

ایرنا  – 10/7/1397تاریخ :   

 تعدیل نرخ ارز فرصتی برای توسعه صادرات غذای زنده آبزیان است
معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران گفت: مصرف غذای زنده آبزیان در تولید میگوو برخی  -ایرنا -انتهر

گونه ماهیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین نوسان نرخ ارز می تواند به روند مثبتی برای توسعه تولید و 

 .صادرات این محصول کمک کند

روز سه شنبه در مراسم همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده که در سالن « حسین عبدالحی»اقتصادی ایرنا، به گزارش خبرنگار 
 200فجر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، افزود: مجموع تولید محصوالت شیالتی کشور یک میلیون و 

شودر را شامل میهزار تن است که حدود یک درصد کل محصوالت کشاورزی کشو . 
دهد محصوالت شیالتی درصد از صادرات محصوالت کشاورزی مربوط به بخش صادرات است که نشان می 10وی اظهار داشت: 

ای در کشور داردجایگاه ویژه . 
ل گذشته پروری تشکیل می دهند که ساهزار تن آن را محصوالت آبزی 480این مسئول در سازمان شیالت گفت: از این میزان تولید 

میلیون قطعه ماهی زینتی در کشور  200تن میگو و  500هزار و  32آال، هزار تن ماهی قزل 160هزار تن ماهی گرمابی،  200
 .تولید و بخشی از آنها صادر شده است

استانهای پروری کشور در درصد از محصوالت آبزی  86این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به اقدام های انجام شده، اکنون 
پروری در پرورش ماهی در قفس هستیمشود که در شرایط فعلی در حال توسعه صنعت آبزیساحلی شمال و جنوب کشور تولید می . 

پروری سازمان شیالت ایران اضافه کرد: در بخش تولید میگو، نیاز به رویکرد جدیدی وجود دارد تا همانند دیگر معاون توسعه آبزی
م بیماری ها را کنترل کنیم تا جایی که به دنبال تولید متراکم و کنترل شده هستیم و برای انجام این طرح با بخش کشورهای دنیا بتوانی

 .خصوصی همکاری خواهیم کرد
هزار تن  60هزار هکتار سطح زیر کشت میگو قرار دارد و طبق برنامه ششم توسعه باید تولید این محصول به  11وی گفت: اکنون 

 .برسد
افزود: در بحث بیماری وی اچ اس عبدالحی  (VHS) آال نیز تاکنون خسارت های سنگینی به کشور وارد شده که نیازمند کنترل و قزل

 .مدیریت بیماری به عنوان یک راهکار اصلی هستیم
ن ماهیان وی توسعه ماهیان خاوریاری در شمال کشور را یکی از سیاست های سازمان شیالت ایران برشمرد و اظهار داشت: اکنو

کیلوگرم در حال تولید است 100خاویاری از گونه فیل ماهیان توسط بخش خصوصی و دولتی در وزن های یک تا  . 
آبی نیازمند تغییر رویکرد جدی است که این امر این مقام مسئول در سازمان شیالت ایران بر این باور است بخش تولید ماهیان گرم

های دولت و سازمان شیالت را محقق کنندتوانند سیاستها میمی طلبد زیرا دانشگاه همکاری دانشگاه ها و دانشجویان را . 
هایی برای آموزش به سایر کشورها وری در آب در دستور کار است و برای این مهم گروهوی اظهار داشت: اکنون افزایش بهره

 .اعزام شده اند
نفر  150التحصیالن شیالتی در حدود تصریح کرد: تعداد زیادی از فارغعبدالحی از جذب نیرو در شیالت استان تهران خبر داد و 

اند و بزودی توسط سازمان سنجش شرایط استخدام در استان تهران نیز فراهم می برای استانهای مرکزی و جنوبی کشور جذب شده
 .شود

اکید بر آرتمیا در تغذیه آبزیان، کاربرد غذاهای همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده با محوریت نقش غنی سازی غذاهای زنده با ت
زنده در تغذیه و افزایش سیستم ایمنی آبزیان، اقتصاد تولید غذاهای زنده، اکولوژی و بیولوژی غذاهای زنده و روش های تکثیر و 

زار شدپرورش غذاهای زنده امروز سه شنبه دهم مهر ماه جاری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگ .  
 غذای زنده آبزیان شامل آرتمیا، روتیفر، جلبک ها )میکروجلبک ها(، کرم سفید، کرم خاکی، کرم فرمیش، کرم توبیفیکس است

 

 لینک خبر
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 شیالت 

ایرنا  – 10/7/1397تاریخ :   

گسترده تر می شودهمکاری های ایران و عمان در زمینه شیالت   
شیالت با سفر قائم مقام وزارت  زمینه در عمان سلطنت و ایران اسالمی جمهوری های همکاری – ایرنا –دوحه 

 .کشاورزی و شیالت این کشور به تهران گسترده تر می شود

شاهرودی سفیر ایران در به گزارش روز سه شنبه سفارت ایران در مسقط ، در دیدار حجت االسالم و المسلمین محمدرضا نوری 
مسقط با 'حمد العوفی' قائم مقام وزارت کشاورزی و شیالت عمان ضمن گفت وگو درباره همکاری های دو کشور در زمینه همکاری 

 .در زمینه آبزیان مقرر شد مقام عمانی در راس یک هیات از بخش خصوصی این کشور تا پایان سال جاری به ایران سفر کند
فزاید، سفیر ایران در این مالقات با اشاره به تسهیالت اخیر دو کشور برای تردد اتباع خود ، این اقدام را گام مهمی این گزارش می ا

برای توسعه روابط دو جانبه قلمداد کرد و طرف عمانی نیز آمادگی کشورش را برای توسعه و گسترش همکاری ها به خصوص در 
مشترک ، فرآوری آبزیان و همچنین عالقه این کشور برای تاسیس کارخانجات مشترک  حوزه های آبزیان ، صیادی ، سرمایه گذاری

 .کنسروسازی اعالم نمود
به عمان سفر و در دیدار با مقام های این کشور راههای توسعه  1395حسن صالحی رییس سازمان شیالت ایران دی ماه سال 

 .همکاری های دو کشور را بررسی کرد
ه مندی کشورمان را نسبت به توسعه همکاری با بخش خصوصی این کشور ، همکاری در زمینه تحقیقات و وی در این دیدار عالق

 . ارزیابی ذخایر مشترک میان دو کشور اعالم کرد
صالحی همچنین از تمایل شناورهای صیادی ایران برای حضور در بندر صالله و آمادگی بنادر صیادی چابهار، جاسک و بندرعباس 

ها برای پرورش آبزیان و تجارت گذاران عمانی در این مکانی با تجار عمانی در زمینه تجارت آبزیان و حضور سرمایهبرای همکار
آوری آبزیان خبر داد و از چند بندر صیادی مدرن این کشور بازدید کردو عمل . 

 لینک خبر 
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 شیالت
  

ایرنا -  8/7/1397تاریخ :   

 ماهیان استخوانی خزر امسال زودتر به سفره ایرانی ها می رسد
صید ماهیان استخوانی امسال زودتر در  شیالت مازندران اعالم کرد که تور صیادان این استان برای -ایرنا  -ساری 

 . آب های دریای خزر پهن می شود
استخوانی از آب های ساحلی دریای خزر در مازندران همه ساله از بیستم ماه مهر به به گزارش خبرنگار ایرنا، فصل صید ماهیان 

 .بعد آغاز می شد و بسته به شرایط مهاجرت ماهیان تا اواخر فروردین یا اوایل ماه اردیبهشت ادامه می یافت
گونه ماهی استخوانی دارد که سفید، کفال و کپور از مهم ترین آنها هستند 15دریای خزر  . 

مدیرکل شیالت مازندران روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت که تعیین روز آغازین فصل صید ماهیان استخوانی با سازمان شیالت 
ایران است و این سازمان هم پانزدهم مهر ماه را برای ورود صیادان پره به دریا برای صید مشخص کرده است که پنج روز زودتر 

 .از سال گذشته است
محمدزاده هدف از این اقدام را ایمن سازی زودتر آب های ساحلی دریا و رودخانه ها برای تخم ریزی ماهیان اعالم کردولی هللا  . 

مهاجرت ماهیان استخوانی دریای خزر بویژه ماهی سفید به رودخانه ها برای تخم ریزی از اواخر اسفند ماه شروع می شود و تا 
امه می یابداواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه اد . 

مدیرکل شیالت مازندران گفت که بر اساس نتایج طرح های تحقیقاتی، زمان مهاجرت ماهیان استخوانی به رودخانه ها برای تخم 
ریزی از نیمه دوم فروردین در سال های گذشته به روزهای نیمه نخست این ماه رسیده در نتیجه باید فصل صید آنها هم زودتر تمام 

 .شود
کرد که موضوع تغییر پنج روزه فصل صید به اطالع شرکت های تعاونی صیادی پره استان رسیده و بر خالف سال های وی تاکید 

 .گذشته به طور یقین فصل صید جدید پانزدهم فروردین به پایان خواهد رسید
رد و افزود: جامعه صیادی محمدزاده بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات صید و صیادی از سوی جامعه صیادی مازندران تاکید ک

 .در کنار شیالت استان در تکثیر و رهاسازی بچه ماهی در دریا و بازسازی ذخایرآبزیان همکاری مطلوبی دارد
وی گفت: دریای خزر همچون استخری است که هر چه در آن کاشته شود و محافظت شود به همان میزان برداشت خواهد شد که 

میلیون قطعه بچه ماهی به روش تکثیرمصنوعی و شیل گذاری)رها کردن ماهیان  90یادی حدود درسال جاری با مشارکت جامعه ص
 .مولد در مناطق مشخصی از رودخانه های شیالتی( به منظور توسعه پایدار صید و صیادی در دریا رها شده است

اهش نرخ بیمه و محاسبه شغل صیادان به مدیرکل شیالت مازندران به اهمیت آسیب شناسی جامعه صیادی از جمله تعدیل صیادان ،ک
برخورد با قاچاقچیان آبزیان دریای خزر نیز همواره مورد توجه یگان حفاظت  :عنوان شغل سخت و زیان آور اشاره کرد و افزود

 .منابع آبزیان است
ان فعالیت دارندشرکت تعاونی صیادی پره در مازندر 54صیاد در قالب  200آمارهای شیالت نشان می دهد چهار هزار و  . 

متر و به طول یک  10صید و ماهیگیری در سواحل دریای خزر به روش ' پره ' است به این صورت که تورهایی با ارتفاع هفت تا 
متری عمق دریا ( ریخته و پس از  14متر به کمک یک قایق به صورت نیم دایره در فاصله مشخصی از ساحل دریا ) 200هزار و 

هیان استخوانی شامل گونه های کفال، سفید و کپور، به وسیله تراکتور به ساحل کشیده میانباشته شدن از ما  .شود
سر صیاد ، فوکا پوش ) صیادان باچکمه های بلند( تور ریز ، چینت چی ) مرمت کار تور ( قایقران و تراکتورران از نیروهای 

  .اصلی در کار صیادی به روش پره هستند
 

 لینک خبر 
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 شیالت 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/7/1397تاریخ :   

 ممنوعیت واردات تیالپیا با اما و اگرهایی همراه است
یک مقام مسئول گفت: نبودن تیالپیا جزو لیست گروه کاالهای ممنوعه بدان معنا و مفهوم است که واردات آن بنا به 

 .شرایطی انجام می شود

یر،پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگارارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکث گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

قلم گروه  1399آنکه دولت واردات  اظهار کرد: با وجود واردات تیالپیا ، درباره آخرین وضعیتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .کاال را ممنوع اعالم کرده،اما تیالپیا جزو آن لیست نبوده است

 .به گفته وی نبودن تیالپیا جزو لیست گروه کاالهای ممنوعه بدان معنا و مفهوم است که واردات آن بنا به شرایطی انجام می شود

جزو لیست کاالهای ممنوعه قرار نگیرد،احتمال ورود آن در صورت مجوز سازمان  اتیالپی قاسمی ادامه داد: بنده معتقدم تا زمانی که

 .شیالت و دامپزشکی و به عبارتی با امضای طالیی این دو سازمان وجود دارد که این امر برخالف سیاست های دولت است

ای از ابهامبیشتربخوانید: ممنوعیت واردات تیالپیا در هاله  

واردات تیالپیا،تولیدکنندگان قزل آال را با مشکالت متعددی روبرو کرده است،بیان کرد: چینی ها با  این مقام مسئول با اشاره به اینکه

 .شمردن دندان ایرانی ها و واردات تیالپیا آماده مصرف،بازار داخل را قبضه کردند و ضربه مهلکی به تولید داخل زدند

در  تیالپیا تکثیر،پرورش و صادرات آبزیان در پایان تصریح کرد: اگرچه سازمان تحقیقات شیالت ادعا می کند کهمدیرعامل اتحادیه 

 بافق یزد تولید کرده است،اما جای این سوال مطرح است که آیا شرایط فراوری مشابه چینی ها فراهم کردند؟

 

 لینک خبر 
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 شکر

 
 باشگاه خبرنگاران جوان – 8/7/1397تاریخ :

 افزایش سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه/ تا پایان سال نیازی به واردات شکر نداریم
هزار هکتار  23هزار هکتار به  17ام مسئول گفت سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه برای سال زراعی جاری از یک مق

 .افزایش می یابد

صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا یزدانی مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

واردات شکر، اظهار کرد: با توجه به ذخایر موجود شکر در انبارها، اتکای ما بر  ، درباره آخرین وضعیتباشگاه خبرنگاران جوان
و نیازی به واردات شکر تا پایان سال نداریم  تولید داخل است . 

ه نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به واردات شکر در سال آینده داشت، افزود: با وجود آنکه برداشت چغندرقند وی با اشاره به اینک
به چه رقمی  شکر چغندری و نیشکر بهاره از یک هفته گذشته آغاز شده است،از این رو باید منتظر ماند و دید که مجموع استحصال

 .خواهد رسید

غندرقند پاییزه خبر داد و گفتیزدانی از افزایش سطح زیرکشت چ  17برای سال زراعی جاری از  سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه :

هزار هکتار افزایش می یابد 23هزار هکتار به  . 

درصدی نرخ چغندر قند 8تا  7نداریم/ پیشنهاد افزایش  98بیشتر بخوانید: نیازی به واردات شکر در سال   

هزارتن چغندر قند تولید شد، بیان کرد: پیش بینی می  20، یک میلیون و 97-96این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال زراعی 
هزارتن برسد 600به یک میلیون و  98-97متوسط میزان تولید چغندر قند در سال زراعی شود که  . 

در سال زراعی جدید چه میزان شکر استحصال خواهد شد، بیان کرد: با  تولید چغندر قند وی در پاسخ به این سوال که از مجموع
چه سطح زیر کشت در استان خوزستان افزایش یابد،میزان  توجه به آنکه متوسط تولید در مناطق مختلف متغیر است و به عبارتی هر

 .استحصال شکر باالتر می رود، از این رو تا پایان فصل نمی توان اظهار نظری راجع به این موضوع داشت

د اظهار کرد: وزارت خانه پیشنها نرخ خرید تضمینی چغندر قند پاییزه یزدانی در بخش پایانی سخنان خود درباره آخرین وضعیت
خود را به شورای اقتصاد اعالم کرده است که انتظار می رود عالوه بر تسریع در اعالم قیمت،پیشنهاد وزارت خانه در شورای 

 .اقتصاد به تصویب برسد

 لینک خبر 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6679281/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6659522/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-7-%D8%AA%D8%A7-8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6679281/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        1397اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر ماه 

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

 شیر و فرآورده ها

 
 خبرگزاری فارس  – 14/7/1397تاریخ : 

 نیازی به واردات شیرخشک نیست/وجود یک میلیون تن شیرخام مازاد برای تبدیل به شیر خشک 

روز ملی دامپزشکی در جمع مرتضی رضایی در در حاشیه مراسم،به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز  

درصد کاهش یافته  25تا  20ها کنند، میزان ورودی شیر به کارخانهلبنی ادعا می های کارخانجات خبرنگاران درباره اینکه 
ورودی شیرخام کارخانجات کاهش اما با افزایش تعداد خریداران،  گفت: هیچگونه کمبودی در تامین شیرخام کشور وجود ندارد است،

 .پیدا کرده است
کردند اما اکنون تعداد این کارخانه اصلی شیرخام را از دامداران خریداری می 20معاون تولیدات امور دامی گفت: در گذشته 

شود ها نسبت به قبل کمترمورد افزایش پیدا کرده که همین عاملی شده سهم کا رخانه 40کارخانجات اصلی به بیش از   
کنندمعاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: اکنون کارخانجات لبنی، شیرخام را به قیمت مصوب از دامداران خریداری می . 

رضایی با اعالم اینکه بخش اندکی از شیرخام تولیدی کشور جذب واحدهای تولید کننده شیرخشک می شود، تاکید کرد: اکنون یک 
د دارد که باید به شیرخشک تبدیل و صادر شودمیلیون تن شیرخام مازاد در کشور وجو . 

وی درباره تصمیم دولت برای واردات شیرخشک گفت: بحث واردات شیرخشک هنوز نهایی نشده است اما با پیگیری های وزیر 
 .جهاد کشاورزی قرار است ممنوعیت صادرات این محصول برطرف شود

ی، رئیس سازمان دامپزشکی، فعاالن و پیشکسوتان این حوزه در سالن همایش روز دامپزشکی امروز با حضور وزیر جهاد کشاورز
های رازی برگزار شدهمایش . 

درصد کاهش یافته و دولت برای  25ها کردند که میزان ورودی شیر به کارخانهبه گزارش فارس، پیش از این صنایع لبنی اعالم می
باید اقدام به واردات شیرخشک بکند  تامین نیاز داخل . 

 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده های دامی 

 
خبرگزاری فارس  – 11/7/1397تاریخ :   

درصدی شیر در کشور/ خودکفایی در تولید شیرخشک 5.7افزایش   
درصدی تولید شیر خبر داده و  5.7درصدی تولید شیرخام در کشور از افزایش  25مقام مسئول با تکذیب کاهش  دو

شودتن شیر خشک تولید می 150ایم و ساالنه خودکفا شده کارخانه تولید شیر خشک داریم و 30گفتند: ما  .  
، مدیرکل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی در برنامه تیتر امشب شبکه صداوسیمابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

 11.7دهد، تولید شیر های میدانی نشان میعث کاهش تولید شیر شده باشد و بررسیخبر گفت: در دو ماه اخیر اتفاقی نیفتاده که با
است 5.7درصد افزایش داشته و میانگین افزایش در کل کشور  . 

دانیم در این دو ماه برای شیر چه اتفاقی افتاده است، شیر کارخانجات تا دو ماه پیش، شیر را پس می زدند و نمی :وی افزود

دنی است و به محض تولید باید به کارخانجات شیر خشک یا محصوالت لبنی تحویل شودمحصولی فاسد ش .  
های دامی حدود ده درصد بهای تمام شده دهد که نهادهمدیرکل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی گفت: محاسبات نشان می

دهدشیر را تشکیل می . 
و شیرخشک آسیب بزنیم و باید به سود منطقی و عرفی در همه بخش ها قانع باشیم و  عباسی گفت: با واردات نباید به صنایع لبنی

  .نباید دامدار متضرر شود
شود، برای کارخانجات عدد بزرگی درصد واردات شیر که دو میلیون تن می 25مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران هم گفت: 

اشته باشیماست، مگر چه اتفاقی افتاده که این قدر کاهش تولید د .  
شودتن شیر خشک تولید می 150ایم و ساالنه کارخانه تولید شیر خشک داریم و خودکفا شده 30االن ما  :مقدسی افزود .  

میلیون دالر صادرات شیر خشک  31ماه نخست،  4رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان این که نباید فرافکنی کنیم افزود: ما در 
درصد کاهش دهند،  6تومان بگیرند و تعرفه واردات را به  4200خواهند برای واردات ارز دات نیست اما میداشتیم و نیازی به وار

کنیمولی ما مخالفیم برای این که ما به اندازه کافی شیر و شیر خشک تولید می . 
ر در سبد غذایی خانوار اهمیت دارد و کالمی مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت گفت: معتقدم نباید فرافکنی کنیم، باید بپذیریم که شی

شود یا سهم آن در سبد خانوار کاهش خواهد یافتاگر این کاال گران شود، قطعا با کاالی دیگر جایگزین می .  
درصد چربی به  40کیلو شیر یک کیلوگرم شیرخشک و یک کیلو گرم خامه  11.5مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت گفت: از هر 

هزار تومان است،  19شد، اما االن حدود هزار تومان می 8در مجموع بهای تمام شده یک کیلو گرم شیر خشک حدود آید که دست می
 .چرا به بهای واقعی تمام شده کاال توجه نمی شود

انجمن باکری دبیر انجمن صنفی لبنی هم گفت: کاهش ارائه شیر به کارخانجات به تولید و ظرفیت شیرخشک ربطی ندارد و دبیر 

کنندتن دریافت می 2500کردند و امسال هزار تن شیر خام دریافت می 5صنفی شیر خشک گفته که پارسال  . 

 

 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها 
 

ایرنا  – 14/7/1397تاریخ :   

جهادکشاورزی: صادرات شیرخشک باید آزاد شودمعاون وزیر   
معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی خواستار آزادسازی صادرات شیرخشک شد و گفت: شیرخام به  -ایرنا  -تهران

 .اندازه کافی در کشور وجود دارد و هیچ نیازی به واردات شیرخشک نداریم

اشیه آیین روز ملی دامپزشکی در جمع خبرنگاران درباره ادعای در ح« مرتضی رضایی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
تا  20کارخانجات لبنی درخصوص کاهش  درصدی تولید شیرخام در کشور افزود: کمبودی در تامین شیرخام کشور نداریم اما با  25

 .افزایش تعداد خریداران، ورودی شیرخام کارخانجات کاهش پیدا کرده است
کردند اما اکنون تعداد این کارخانجات اصلی به بیش از کارخانه اصلی شیرخام را از دامداران خریداری می 20وی افزود: در گذشته 

مورد افزایش پیدا کرده است 40 . 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام تصریح کرد: اکنون کارخانجات لبنی، شیرخام را به قیمت مصوب از دامداران خریداری 

کنندمی . 
ا اعالم اینکه بخش اندکی از شیرخام تولیدی کشور جذب واحدهای تولید کننده شیرخشک می شود، تاکید کرد: اکنون یک رضایی ب

 .میلیون تن شیرخام مازاد در کشور موجود است که باید به شیرخشک تبدیل و صادر شود
نشده است اما با پیگیری های وزیر وی درباره تصمیم دولت برای واردات شیرخشک گفت: بحث واردات شیرخشک هنوز نهایی 

 .جهاد کشاورزی قرار است ممنوعیت صادرات این محصول برطرف شود
به گزارش ایرنا، شهریور ماه گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تنظیم بازار داخلی صادرات برخی کاالهای اساسی از 

 .جمله شیرخشک را ممنوع اعالم کرد
ش دامپزشکی امنیت شغلی ندارند هزار مسوول فنی بخ 7 **  

دانشکده دامپزشکی  23رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور نیز در این آیین چالش بزرگ این بخش را آموزش عالی دانست و گفت: 
کنند، بیش از نیاز بازار استدر کشور وجود دارد که دانشجویانی که تربیت می . 

« دامپزشکی به دانشگاه ها درحدی گسترده است که می تواند از رتبه زیر  افزود: رتبه ورودی های رشته« محمدرضا صفری

هزار باشد 88تا  1000 . 
کنند که حقوق دریافتی آنان متناسب با کارشان صفری اضافه کرد: هفت هزار مسوول فنی در بخش دامپزشکی کشور فعالیت می

 .نیست و امنیت شغل ندارند
وزارت بهداشت بودجه نامتوازن سازمان دامپزشکی و **  

صفری سازمان دامپزشکی کشور را به استناد بند ج ماده سه قانون تاسیس خود، همکار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
  .در زمینه پیشگیری بیماری های مشترک انسان و حیوان عنوان کرد

نسان و حیوان است اما وزارت بهداشت، در وی این گالیه را مطرح کرد که دامپزشکی متولی پیشگیری از بیماری های مشترک ا
  .مان و آموزش پزشکی همه بودجه اصلی را دریافت می کند

به گزارش ایرنا، همایش روز ملی دامپزشکی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسووالن این بخش در مرکز همایش های رازی 
 .تهران برگزار شد

 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها 

 
ایرنا  – 9/7/1397تاریخ :   

هزار تنی شیرخام است 25دلیل واردات شیرخشک، کسری   
کارخانه های لبنی خبر داد و گفت:  درصدی شیرخام تحویلی به 25دبیر انجمن صنایع لبنی از کاهش  -ایرنا -تهران

کشور در شرایط کنونی و افزایش قابل توجه بهای ارز، قابل دفاع و  هزار تن شیرخشک به 25تصمیم برای واردات 

 .درست است
افزود« رضا باکری»به گزارش دوشنبه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت،  ها نشان می دهد میزان شیر تحویلی به بررسی :

ه مرور تاثیر خود را در بازار می گذارددرصدی روبرو شده است و در صورت تداوم این روند ب 25کارخانه های لبنی با کاهش  . 
تواند مانع از بروز کمبود در بازار هزار تن شیرخشک می 25این مقام صنفی اضافه کرد: در چنین شرایطی تصمیم برای واردات 

هزار تن  2 هزار تن شیرخام و کارخانه های تولید شیرخشک به روزانه 19ها کارخانه های لبنی روزانه به شود، زیرا طبق بررسی
 .شیرخام نیاز دارند

دبیر انجمن صنایع لبنی یادآوری کرد: حتی دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نیز در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد دریافت 
ار شیر این کارخانه ها با کاهش روبرو شده و این موضوع موید صحت تصمیمات در این بخش برای پیشگیری از کمبود در باز

 .است
وی گفت: رشد بهای ارز، سبب شده است صادرات همه کاالها از کشور سودآور شود. در چنین شرایطی نباید مرزها باز گذاشته شود 

 .تا اقالم اساسی مثل شیرخشک، بدون محاسبات دقیق نیاز بازار از کشور صادر و کشور با کمبود ناگهانی روبرو شود
« شود آنقدر باالست که افراد انگیزه فراوانی برای این کار پیدا بت به فروش کاال در داخل ایجاد میمابه التفاوتی که از صادرات نس

کنند. همچنین باید توجه داشت حتی اگر کمبودی در بازار نباشد، صادرات فقط با تحویل مابه التفاوت نرخ ارز باید صورت می
 .«گیرد

شود اما ظرفیت نصب هزار تن شیرخشک در کشور مصرف می 70لیانه تا باکری درباره حجم تولید و مصرف شیرخشک گفت: سا
هزار تن است 90شده کارخانه های شیرخشک کشور نزدیک به  . 

به گزارش ایرنا، سوم مهرماه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدید از صنایع پودر شیر در مشهد به عنوان 
خاورمیانه، اعالم کرد: هیچ مشکلی در تامین مواد اولیه و تولید مواد شیر خشک نداریمبزرگ ترین تولیدکننده شیرخشک در  . 

گمرک جمهوری اسالمی ایران بیست و یکم مرداد ماه امسال اعالم کرد صادرات انواع شیرخشک صنعتی و شیر خشک اطفال از 
 .آغاز شهریور ممنوع است

 
 لینک خبر 
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 شیر و فرآورده ها 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/7/1397تاریخ :   

ررسی مشکالت بازار لبنیات/صنایع لبنی در کل زنجیره باید حمایت شودب  

ایت کنیم و نباید برای راضی نگه مدیرکل مرکز بهبود تولیدات دامی گفت: صنایع لبنی را باید در کل زنجیره حم

 .داشتن مشتری ، دامدار متضرر شود

صالح نژاد دام و ، عباسی مدیرکل مرکز اگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

 200میلیون و  10حدود  96بهبود تولیدات دامی در برنامه تیتر امشب در خصوص وضعیت تولید شیر در کشور گفت: در سال 
درصد رشد داشته است 11.7  هزار تن افزایش یافته و 700میلیون و  10 به 97هزار تن شیر در کشور تولید شده که در سال  . 

شده باشد تولید شیر اتفاقی نیفتاده که به باعث کاهش وی گفت: در دو ماه اخیر . 
  

عباسی افزود: کارخانجات تا دو ماه پیش شیر را پس می زدند و نمی دانیم در این دو ماه برای شیر چه اتفاقی افتاده است، شیر 
دمحصولی فاسد شدنی است و به محض تولید باید به کارخانجات شیر خشک یا محصوالت لبنی تحویل شو .   

  
حدود ده درصد بهای تمام شده  نهاده های دامی مدیرکل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی گفت: محاسبات نشان می دهد که

 .شیر را تشکیل می دهد
  

نباید دامدار  در همه بخش ها قانع باشیم و  و شیرخشک آسیب بزنیم و باید به سود منطقی صنایع لبنی عباسی گفت: با واردات نباید به
   .متضرر شود

کیلو است 100کیلو بود و االن  50وی افزود: پیش از انقالب مصرف سرانه  . 

این مقام مسئول تاکید کرد:باید صنایع لبنی را در زنجیره حمایت کنیم و چرا دامدار باید متضرر شود و راضی نگه داشتن مشتری از 
دجیب دامدار باشد و فشار به تولید کننده نیای . 

میلیون و دویست  8بر اساس این گزارش مقدسی رییس انجمن صنفی گاوداران در ادامه تصریح کرد: تولید شیر از یک ماه پیش 
و نیم میلیون تن رسیده است .کارخانجات لبنی تا دو ماه پیش مستقیم شیر را می خریدند ولی االن کارخانجات شیر  7هزار تن به 

را می خرند و کارخانجات لبنی از این چرخه حذف شدند و اظهار می کنند شیر کم شده استمستقیم شیر  گاوداران خشک از . 

میلیون تن می شود ، مگر چه اتفاقی افتاده که این قدر کاهش  2درصدی واردات شیر ، عدد بزرگی است و  25وی ادامه داد:عدد 
  .تولید داشته باشیم

  
تولید می شود شیر خشک تن 150ر خشک داریم و خودکفا شده ایم و ساالنه کارخانه تولید شی 30مقدسی افزود: االن ما  .  

  
میلیون دالر صادرات شیر خشک داشته  31اول   ماه 4رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان این که نباید فرافکنی کنیم افزود: ما در 

درصد کاهش دهند که  6بگیرند و تعرفه واردات را به  تومان 4200ایم و نیازی به واردات نیست اما می خواهند برای واردات ارز 
 .ما مخالفیم برای این که ما به اندازه کافی شیر و شیر خشک تولید می کنیم

تومان بود و  1200تومان بود ولی حداکثر قیمت پرداختی حدود  1440وی گفت :در سال گذشته طبق مصوبه دولت ، شیر به قیمت 
شیر گاودار را پس زدند و شیر روی دست دامدار ماند و دولت مجبور به خرید تضمینی شد در کنار این کاهش ها  1395در سال 
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میلیارد تومان مشوق های صادراتی پرداخت شد و بازارهای  200گرفت و با حمایت دولت پرداخت پول با فواصل چند ماهه صورت 
و دیگر کشورها به دست آمد  روسیه . 

هزار و پانصد تن صادرات داشتیم و تمام این مشکالت به افزایش نرخ ارز بر می گردد و با این  30مقدسی تصریح کرد:سال گذشته 
 1570بود ولی وزیر صمت نرخ  1750تعیین شد ولی قیمت ما  1570ر سال جدید نرخ جدید و د  افزایش صادرات جذاب شده است

 .را اعمال و ابالغ کردند و رابطه دامدار با صنایع شیر خشک مستقیم شد

میلیون دالر صادرات شیر خشک داشتیم ولی در سال حمایت از کاالی ایرانی تمام تالش ها برای آزاد  31وی ادامه داد:امسال 
شیر خشک و دریافت ارز دولتی است ولی ما به اندازه کافی شیر داریم واردات  ردن ک . 

باید بپذیریم که محصوالت لبنی برای سبد  بر اساس این گزارش کالمی مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت در ادامه اظهار داشت: 
تومان را مد نظر  1750تومان اعالم شد ولی دامداران  5701مصرف کاال اهمیت دارد ؛ قیمت شیر در ابتدای سال با بهای تمام شده 

 . داشتند

دالر در بازار جهانی محاسبه می شود و اگر بپذیریم صادرات شیر خشک با دالر  2تا  1وی ادامه داد:اکنون یک کیلو شیرخشک بین 
ه آیا توان خرید این مبلغ را دارد و صادر تومان افزایش داشته ولی مصرف کنند 3500آزاد در بازار جهانی محاسبه شود شیر ما تا 

 .کننده باید مابه التفاوت صادرات را به دولت برگرداند

درصد چربی به  40کیلو شیر یک کیلوگرم شیرخشک و یک کیلو گرم خامه  11.5مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت گفت: از هر 
هزار تومان است، چرا  19هزار تومان می شود اما االن حدود  8دست می آید که مجموعا بهای تمام شده یک کیلو شیر خشک حدود 

 .به بهای واقعی تمام شده کاال توجه نمی شود

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
 

 خبرگزاری فارس  – 14/7/1397تاریخ : 

 نیازی به واردات شیرخشک نیست/وجود یک میلیون تن شیرخام مازاد برای تبدیل به شیر خشک 

روز ملی دامپزشکی در جمع به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز مرتضی رضایی در در حاشیه مراسم، 

درصد کاهش یافته  25تا  20ها کنند، میزان ورودی شیر به کارخانهلبنی ادعا می های کارخانجات اینکه خبرنگاران درباره 
اما با افزایش تعداد خریداران، ورودی شیرخام کارخانجات کاهش  گفت: هیچگونه کمبودی در تامین شیرخام کشور وجود ندارد است،

 .پیدا کرده است
در گذشته معاون تولیدات امور دامی گفت:  کردند اما اکنون تعداد این کارخانه اصلی شیرخام را از دامداران خریداری می 20

ها نسبت به قبل کمتر شودمورد افزایش پیدا کرده که همین عاملی شده سهم کا رخانه 40کارخانجات اصلی به بیش از   
کنندیمت مصوب از دامداران خریداری میمعاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: اکنون کارخانجات لبنی، شیرخام را به ق . 

رضایی با اعالم اینکه بخش اندکی از شیرخام تولیدی کشور جذب واحدهای تولید کننده شیرخشک می شود، تاکید کرد: اکنون یک 
 .میلیون تن شیرخام مازاد در کشور وجود دارد که باید به شیرخشک تبدیل و صادر شود

دات شیرخشک گفت: بحث واردات شیرخشک هنوز نهایی نشده است اما با پیگیری های وزیر وی درباره تصمیم دولت برای وار
 .جهاد کشاورزی قرار است ممنوعیت صادرات این محصول برطرف شود

همایش روز دامپزشکی امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان دامپزشکی، فعاالن و پیشکسوتان این حوزه در سالن 
ازی برگزار شدهای رهمایش . 

درصد کاهش یافته و دولت برای  25ها کردند که میزان ورودی شیر به کارخانهبه گزارش فارس، پیش از این صنایع لبنی اعالم می
باید اقدام به واردات شیرخشک بکند  تامین نیاز داخل . 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 
باشگاه خبرنگاران جوان – 8/7/1397تاریخ :  

 افزایش سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه/ تا پایان سال نیازی به واردات شکر نداریم
هزار هکتار  23هزار هکتار به  17ام مسئول گفت سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه برای سال زراعی جاری از یک مق

 .افزایش می یابد

صنعت،تجارت و کشاورزیعلیرضا یزدانی مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

واردات شکر، اظهار کرد: با توجه به ذخایر موجود شکر در انبارها، اتکای ما بر  ، درباره آخرین وضعیتباشگاه خبرنگاران جوان
و نیازی به واردات شکر تا پایان سال نداریم  تولید داخل است . 

ه نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به واردات شکر در سال آینده داشت، افزود: با وجود آنکه برداشت چغندرقند وی با اشاره به اینک
به چه رقمی  شکر چغندری و نیشکر بهاره از یک هفته گذشته آغاز شده است،از این رو باید منتظر ماند و دید که مجموع استحصال

 .خواهد رسید

غندرقند پاییزه خبر داد و گفتیزدانی از افزایش سطح زیرکشت چ  17برای سال زراعی جاری از  سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه :

هزار هکتار افزایش می یابد 23هزار هکتار به  . 

درصدی نرخ چغندر قند 8تا  7نداریم/ پیشنهاد افزایش  98بیشتر بخوانید: نیازی به واردات شکر در سال   

هزارتن چغندر قند تولید شد، بیان کرد: پیش بینی می  20، یک میلیون و 97-96این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال زراعی 
هزارتن برسد 600به یک میلیون و  98-97متوسط میزان تولید چغندر قند در سال زراعی شود که  . 

در سال زراعی جدید چه میزان شکر استحصال خواهد شد، بیان کرد: با  تولید چغندر قند وی در پاسخ به این سوال که از مجموع
چه سطح زیر کشت در استان خوزستان افزایش یابد،میزان  توجه به آنکه متوسط تولید در مناطق مختلف متغیر است و به عبارتی هر

 .استحصال شکر باالتر می رود، از این رو تا پایان فصل نمی توان اظهار نظری راجع به این موضوع داشت

د اظهار کرد: وزارت خانه پیشنها نرخ خرید تضمینی چغندر قند پاییزه یزدانی در بخش پایانی سخنان خود درباره آخرین وضعیت
خود را به شورای اقتصاد اعالم کرده است که انتظار می رود عالوه بر تسریع در اعالم قیمت،پیشنهاد وزارت خانه در شورای 

 .اقتصاد به تصویب برسد

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 
 باشگاه خبرنگاران جوان – 13/7/1397تاریخ : 

 

یافت صادرات محصوالت شیالتی افزایش  
هزارتن محصوالت شیالتی در پنج ماهه نخست سال بیانگر افزایش صادرات  ۴7یک مقام مسئول گفت: صادرات 

 .نسبت به سال گذشته است

عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت،فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران در گفت و گو با 
داد و   خبر صادرات محصوالت شیالتی ،از افزایشگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  خبرنگار

میلیون دالر به بازارهای  321هزارتن محصوالت شیالتی با ارزش بالغ بر  47گفت: براساس آمار گمرک در پنج ماهه نخست سال 
درصد افزایش داشته است 9درصد و ارزشی  19هدف صادر شد که این میزان از نظر وزنی  . 

اختصاص دارد خوراک آبزیان به گفته وی بیشترین کاالهای صادراتی به انواع ماهی،میگو و سپس . 

و ارزشی  112درصد،میگو وزنی  4و ارزشی  13ر وزنی از نظ انواع ماهی صادراتی گلشاهی ادامه داد: در پنج ماهه ابتدای سال
درصد رشد داشته است 13و ارزشی  49درصد و خوراک آبزیان وزنی  114 . 

میلیون دالر می رسد،بیان کرد: براین اساس میزان  570تا  550این مقام مسئول با اشاره به اینکه میزان صادرات تا پایان سال به 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد خواهد داشت 20نی و وز 11صادرات از نظر ارزشی  . 

ماهیان در اقیانوس هند هزارتن محصوالت شیالتی در سال جاری/ رتبه نخست صید فانوس  200تولید یک میلیون و  :بیشتر بخوانید

 به ایران تعلق دارد

تن قزل آال در پنج ماهه نخست سال خبر داد و گفت: این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل  670هزار و  3وی از صادرات 
درصدی صادرات است 101صادر شده بود که این رقم بیانگر رشد  تنقزل آال 810تنها یک هزار و  . 

کیفیت،فراوری آبزیان در پاسخ به این سوال که اعمال تحریم های جدید می تواند بر صادرات تاثیر گذار باشد،بیان  مدیرکل دفتر بهبود
مشخص نبودن وضعیت پیمان سپاری ارزی،صادرکنندگان در ابهام به سر می برند، از این رو پیش بینی می شود   کرد: با توجه به

 .که تا حدودی صادرات با رکود مواجه شود

وی ادامه داد: براساس تجربه سنوات گذشته، اعمال تحریم های جدید در ابتدا تا حدودی بحث کشتیرانی و نقل و انتقال بانکی را تحت 
 .تاثیر خود قرار می دهد که مجددا بعد از مدتی تجارت راه خود را پیدا می کند

تن انواع  650هزار و  16گفت: در پنج ماهه امسال،  خبر داد و واردات محصوالت شیالتی این مقام مسئول در پایان از کاهش
درصد کاهش داشته است 39درصد و ارزشی  36میلیون دالر وارد کشور شد که از نظر وزنی  37محصوالت شیالتی با ارزش  . 

 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/7/1397تاریخ :

شود/رشد صددرصدی صادرات میگو در سال جاریرضه میتیالپیای داخل تا پایان سال به بازار ع  

استان،تیالپیای داخل تا پایان سال به بازار عرضه می شود ۴صالحی گفت: با توجه به صدور مجوز تولید تیالپیا در  . 

صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

درحاشیه سومین نمایشگاه بین المللی شیالت،آبزیان،ماهیگیری و صنایع وابسته اظهار کرد: با وجود آنکه بخش مهم صنایع پرورش 

م قفس و تورها،خوراک و تجهیزات مورد نیاز با مشارکت شرکت پیشرو خارجی در داخل تولید ماهی در قفس نظیر ماشین آالت،فری

 .می شود،اما تقاضا بیش از تولید است

قفس در دریا و آب های داخلی نصب شده که بخش عمده آن تولید داخل است ۵00وی افزود: هم اکنون بیش از  . 

هزارتن می رسد،بیان کرد: این درحالی است که تا پایان  30تا  2۵پایان سال به  صالحی با اشاره به اینکه تولید ماهی در قفس تا

هزارتن ماهی در قفس برآورد شده است 200برنامه ششم توسعه تولید  . 

تومان به اندازه  ۴200معاون وزیر جهاد درباره تخصیص ارز دولتی به بخش قفس گفت: برای تجهیزات مورد نیاز قفس ارز دولتی 

مین شده و محدودیتی در این زمینه وجود نداردکافی تا . 

میلیون دالر آبزیان به بازارهای هدف صادر  80افزود: تابه امروز بیش از  محصوالت شیالت وی درباره آخرین وضعیت صادرات

درصد از نظر وزنی و ارزشی رشد داشته است 20شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  . 

میلیون دالر  ۵80تا  ۵۵0ه داد: اگر صادرات آبزیان با روند کنونی پیش رود،پیش بینی می شود که ارزش صادرات به صالحی ادام

 .برسد

هزارتن از این میزان با ارزش بالغ بر  2۶هزارتن میگو تولید شد که  32گفت: سال گذشته  میگو وی درباره اخرین وضعیت تولید

میلیوت دالر صادر شد 1۵0 . 

هزارتن خواهد رسید،بیان کرد: بنابرآمار رسمی گمرک در پنج ماهه  ۴0تا  38شاره به اینکه تولید میگو در سال جاری به وی با ا

درصد رشد داشته است 100امسال صادرات  . 

صالحی از تولید تیالپیا داخل خبر داد و گفت: با توجه به کارهای مناسبی که با موسسه تحقیقات علوم شیالت انجام داده 
استان خراسان جنوبی،سمنان،یزدو قم داده شده است که تا پایان سال  ۴از سوی سازمان محیط زیست در  تولید تیالپیا است،موافقت

 .تولید داخل به بازار عرضه و صادر می شود
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تن برسد 10تولید خاویار پرورشی تا پایان برنامه ششم به    

رفته پرورش دانست و گفت: هم اکنون بیش از صد مزرعه خاویاری در وی پرورش ماهیان خاویاری را یکی از بخش های پیش
تن برسد ۵کشور داریم که برآورد می شود امسال تولید خاویار پرورشی به  . 

تن برسد 10به گفته معاون وزیر جهاد پیش بینی می شود که تولید خاویار پرورشی تا پایان برنامه ششم به  . 

قالب و صید با قالب یال اسبی در خلیج فارس و دریای عمان و تن ماهیان در دریای عمان در  صالحی ادامه داد: پرورش ماهی با
 .دستور کار جدی سازمان قرار گرفته است

وی در پایان توسعه همکاری اقتصادی، بازاریابی و شناخت و امکانات تجاری و تولیدی در عرصه داخلی و بین المللی،ایجاد بستر 

شیالت،ارائه آخرین پیشرفت های داخلی و خارجی،ارتقای دانش فنی در تولید و بازاریابی را از اهداف صادرات محصوالت 

نمایشگاه برشمردبرگزاری این . 

،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش مهر ماه با  1۴تا  11بسته از سومین نمایشگاه بین المللی شیالت و صنایع وا 

شرکت داخلی و خارجی از کشورهای ایران،ترکیه،یونان،نروژ،هلند برگزار شد 80حضور  . 

همچنین در این نمایشگاه گروه های متنوع کاالیی از نظیر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، تجهیزات صیادی، فرآوری محصوالت 

اهای دریایی،تولیدکنندگان بخش های مختلف ماشین آالت و صنایع پرورشی ماهیان شیالتی،تولیدکنندگان و ارایه دهندگان غذ

نمایشگاه حضور دارندزینتی،تجهیزات آکواریوم،ماشین آالت حمل و نقل آبزیان،فرآورده شیالت و صنایع پایین دست دریایی در این . 

 لینک خبر 
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 صادرات و ورادات 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 10/7/1397تاریخ :   

 ممنوعیت واردات تیالپیا با اما و اگرهایی همراه است
یک مقام مسئول گفت: نبودن تیالپیا جزو لیست گروه کاالهای ممنوعه بدان معنا و مفهوم است که واردات آن بنا به 

 .شرایطی انجام می شود

تکثیر،پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگارارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه  گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

قلم گروه  1399جود آنکه دولت واردات اظهار کرد: با و واردات تیالپیا ، درباره آخرین وضعیتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .کاال را ممنوع اعالم کرده،اما تیالپیا جزو آن لیست نبوده است

 .به گفته وی نبودن تیالپیا جزو لیست گروه کاالهای ممنوعه بدان معنا و مفهوم است که واردات آن بنا به شرایطی انجام می شود

جزو لیست کاالهای ممنوعه قرار نگیرد،احتمال ورود آن در صورت مجوز سازمان  پیاتیال قاسمی ادامه داد: بنده معتقدم تا زمانی که

 .شیالت و دامپزشکی و به عبارتی با امضای طالیی این دو سازمان وجود دارد که این امر برخالف سیاست های دولت است

مشکالت متعددی روبرو کرده است،بیان کرد: چینی ها با واردات تیالپیا،تولیدکنندگان قزل آال را با  این مقام مسئول با اشاره به اینکه

 .شمردن دندان ایرانی ها و واردات تیالپیا آماده مصرف،بازار داخل را قبضه کردند و ضربه مهلکی به تولید داخل زدند

در  تیالپیا ی کند کهمدیرعامل اتحادیه تکثیر،پرورش و صادرات آبزیان در پایان تصریح کرد: اگرچه سازمان تحقیقات شیالت ادعا م

 بافق یزد تولید کرده است،اما جای این سوال مطرح است که آیا شرایط فراوری مشابه چینی ها فراهم کردند؟

 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 
 ایرنا  – 8/7/1397تاریخ : 

پژوهشکده چای کشور تشکیل شد کمیته فنی تشخیص چای داخلی در  
رییس پژوهشکده چای کشور گفت: کمیته فنی تشخیص چای داخلی از خارجی به منظور تسهیل در -ایرنا-الهیجان

 .صدور محصول چای و کمک به صادرات کنندگان فعالیت خود را در این پژوهشکده آغاز کرده است
 

ایرنا با بیان این که این کمیته فنی از کارشناسان پژوهشکده چای ، سازمان  محمدنقی پاداشت روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار
چای کشور و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است خاطرنشان کرد: پس از رفع ممنوعیت صادرات چای داخلی، وزارت 

شناسان کمیته فنی پس از تایید جهادکشاورزی مرجع تشخیص چای داخلی و خارجی را به پژوهشکده چای کشور محول کرد که کار
داخلی بودن نمونه های چای پلمپ شده ارسالی از گمرک کشور را بررسی و نتیجه تشخیص نمونه ها را به دفتر صادرات وزارت 

 .جهاد وکشاورزی منعکس و از این طریق صدور محموله چای داخلی به گمرکات اعالم خواهدشد
ساعت پاسخ داده می 48تا 24لمپ شده از گمرکات توسط این پژوهشکده در بازه زمانی وی اظهارداشت: پس از وصول نمونه های پ

 .شود تا امکان صادرات چای داخلی فراهم شود
وی یادآورشد: این اقدام ، صادرات محصول چای داخلی را فراهم می کند تا محصول چای با کیفیت ایرانی به دست مصرف کننده 

 .خارجی برسد
در الهیجان واقع است و فعالیت های علمی و پژوهشی آن در گروه های ژنتیک و بهنژادی ،مدیریت و  پژوهشکده چای کشور

 .فناوری تولید ، فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصول انجام می گیرد
عنوان مرکز با عنوان اداره فنی چای زیر نظر سازمان چای در کشور راه اندازی شد و بعد تحت  1363این پژوهشکده در سال 

به پژوهشکده چای تغییر نام داد که از آن تاریخ تاکنون زیر نظر موسسه تحقیقات علوم 1394تحقیقات چای فعالیت کرد و در سال 
 .باغبانی وزارت جهادکشاورزی فعالیت می کند

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

ایرنا  – 10/7/1397تاریخ :   

 محموله گوشت وارداتی در گمرک متوقف شده است

گمرک ایران در حالی از کاهش توقف و نگهداری کاال خبر می دهد که رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده  -ایرنا -تهران

ش در گمرک باقی مانده و تاکنون ترخیص نشده استمی گوید، گوشت منجمد وارداتی با ارز دولتی، از حدود یک ماه پی . 

« روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« منصور پوریان با توجه به اینکه اکنون بخشی از نیاز مصرف  :

یش نامتعادل داخلی گوشت قرمز کشور از محل واردات تامین می شود توقف در ترخیص می تواند بازار این محصول را بیش از پ
 .کند

تن گوشت وارداتی توسط یک شرکت وارد و در گمرک باقی مانده است و این موضوع مربوط  100وی اظهار داشت: اکنون نزدیک 
 .به شرکت های واردکننده دیگر می شود

ن وارد و به وی زمان نگهداری گوشت منجمد را یک سال دانست و تصریح کرد: گوشت های منجمد گوسفندی وارداتی پیش از ای
مصارف خاص، تعاونی ها و دستگاه های دولتی می رسید که در تنظیم بازار این محصول موثر بود، بنابراین در شرایط فعلی بازار 

 .نیاز مبرم به ترخیص و عرضه این کاال داریم
نست و گفت: سازمان پوریان یکی دیگر از مشکالت عرضه گوشت گوسفندی منجمد را بحث قیمت گذاری و توزیع محدود آن دا

حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تالش دارد برای گوشت های گوسفندی منجمد که با ارز یارانه ای وارد کشور می شوند، 
 .قیمت گذاری مشخصی داشته باشد اما این موضوع می تواند بازار سیاه برای این محصول ایجاد کند

تیبانی امور دام نیز با قیمت گذاری گوشت گوسفندی منجمد موافقت نکرده استشرکت پش»به گفته این فعال صنعت گوشت،  .» 
پوریان ادامه داد: به تازگی شرکت پشتیبانی امور دام کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان طی جلسه ای اقدام به قیمت گذاری 

اتی نشده استبرای این محصول کنند که به دلیل تنوع کیفیت و برش تاکنون این مهم عملی . 
هزارتومان و گوشت  35تا  34رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم الشه با دنبه گوسفندی منجمد 

هزارتومان است اما قصابی های سطح شهر  45تا  44هزارتومان و گوشت گرم گوسفندی تولید داخل بین  37گرم گوسفندی وارداتی 
هزارتومان عرضه می کنند 60افت و حذف دنبه این محصول را با قیمت های بیش از  با در نظر گرفتن . 

هزارتومان است اما همین دام توسط  22تا  21وی اظهارداشت: همچنین قیمت هرکیلوگرم دام زنده در دامداری های کشور بین 
هزارتومان عرضه می شود 28تا  27چوبدارها با قیمت هایی بین  . 

اق دام زنده در مرزهای جنوبی افزایش قاچ **  
پوریان درباره قاچاق دام زنده گفت: پیش از این نیز با مشکل قاچاق مواجه بودیم، اما با ممنوعیت صادرات دام زنده، نوسان نرخ ارز 

افزایش و رکود بازار داخلی این محصول اکنون میزان قاچاق دام زنده در مرزهای جنوبی کشور از جمله خرمشهر و شلمچه 
 .چشمگیری پیدا کرده است

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده افزود: قاچاق دام زنده به کویت، عراق ، قطر و عمان افزایش یافته است تا جایی که عراقی 
ندها گوساله و گوسفند را با کمترین قیمت از مرزهای ایران خریداری و با قطعه و بسته بندی کردن به کشورهای خود می بر . 

وی تنها راهکار کاهش قاچاق را آزادسازی صادرات دام زنده عنوان کرد و گفت: صنعت دامپروری نیازمند صادرات و واردات 
 .است بنابراین در صورت آزادسازی واردات دام زنده باید صادرات نیز از ممنوعیت خارج شود

هزار تن آن از محل تولیدات داخلی و بیش  840است که  به گزارش ایرنا، نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور نزدیک یک میلیون تن
هزار تن آن از محل واردات گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد گوساله و حتی دام زنده تامین می شود 100از  . 

 .پیگیری ایرنا از گمرک برای دریافت پاسخ آن تا زمان انتشار این خبر بی نتیجه ماند
اعالم کرد: با پیگیری های گمرک برای کاهش رسوب کاال در انبارهای بنادر و محوطه های  گمرک ایران امروز در اطالعیه ای

گمرکی و تسریع در ترخیص کاالهای مورد نیاز مردم، مهلت قانونی توقف و نگهداری کاال در مناطق و گمرکات به دو ماه کاهش 
 .پیدا کرده که تا یکماه نیز قابل تمدید است

که صاحبان کاال حداکثر تا سه ماه نسبت به اظهار کاالهای موجود در مناطق و انبارهای گمرکی به گمرک  بر این اساس، در صورتی
نکنند، کاال در چارچوب مقررات مشمول قانون متروکه شده و طبق مقررات مربوطه رفتار و به سازمان جمع آوری و فروش اموال 

  .تملیکی اعالم می شود تا بر اساس ضوابط اقدام کند

 لینک خبر 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83051302


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        1397اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر ماه 

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

 صادرات و واردات 

 
ایرنا  – 9/7/1397تاریخ :   

هزار تنی شیرخام است 25دلیل واردات شیرخشک، کسری   
کارخانه های لبنی خبر داد و گفت:  درصدی شیرخام تحویلی به 25دبیر انجمن صنایع لبنی از کاهش  -ایرنا -تهران

کشور در شرایط کنونی و افزایش قابل توجه بهای ارز، قابل دفاع و  هزار تن شیرخشک به 25تصمیم برای واردات 

 .درست است
افزود« رضا باکری»به گزارش دوشنبه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت،  ها نشان می دهد میزان شیر تحویلی به بررسی :

برو شده است و در صورت تداوم این روند به مرور تاثیر خود را در بازار می گذارددرصدی رو 25کارخانه های لبنی با کاهش  . 
تواند مانع از بروز کمبود در بازار هزار تن شیرخشک می 25این مقام صنفی اضافه کرد: در چنین شرایطی تصمیم برای واردات 

هزار تن  2م و کارخانه های تولید شیرخشک به روزانه هزار تن شیرخا 19ها کارخانه های لبنی روزانه به شود، زیرا طبق بررسی
 .شیرخام نیاز دارند

دبیر انجمن صنایع لبنی یادآوری کرد: حتی دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نیز در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد دریافت 
ر این بخش برای پیشگیری از کمبود در بازار شیر این کارخانه ها با کاهش روبرو شده و این موضوع موید صحت تصمیمات د

 .است
وی گفت: رشد بهای ارز، سبب شده است صادرات همه کاالها از کشور سودآور شود. در چنین شرایطی نباید مرزها باز گذاشته شود 

رو شودتا اقالم اساسی مثل شیرخشک، بدون محاسبات دقیق نیاز بازار از کشور صادر و کشور با کمبود ناگهانی روب . 
« شود آنقدر باالست که افراد انگیزه فراوانی برای این کار پیدا مابه التفاوتی که از صادرات نسبت به فروش کاال در داخل ایجاد می

کنند. همچنین باید توجه داشت حتی اگر کمبودی در بازار نباشد، صادرات فقط با تحویل مابه التفاوت نرخ ارز باید صورت می
 .«گیرد
شود اما ظرفیت نصب هزار تن شیرخشک در کشور مصرف می 70درباره حجم تولید و مصرف شیرخشک گفت: سالیانه تا باکری 

هزار تن است 90شده کارخانه های شیرخشک کشور نزدیک به  . 
عنوان  به گزارش ایرنا، سوم مهرماه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدید از صنایع پودر شیر در مشهد به

 .بزرگ ترین تولیدکننده شیرخشک در خاورمیانه، اعالم کرد: هیچ مشکلی در تامین مواد اولیه و تولید مواد شیر خشک نداریم
گمرک جمهوری اسالمی ایران بیست و یکم مرداد ماه امسال اعالم کرد صادرات انواع شیرخشک صنعتی و شیر خشک اطفال از 

 .آغاز شهریور ممنوع است
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 
 ایرنا  – 10/7/1397تاریخ : 

 گمرک: ترخیص محموله های وارداتی گوشت قرمز ادامه دارد
یافته و بر درصد افزایش  26پارسال  ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه 6واردات گوشت قرمز در  -ایرنا -تهران

ترخیص محموله های وارداتی این محصول غذایی هنوز متوقف نشده است پایه اعالم گمرک جمهوری اسالمی ایران، . 
 

هزار تن  72به گزارش ایرنا، گمرک جمهوری اسالمی ایران امروز )سه شنبه( واردات گوشت قرمز از آغاز سال تا اول مهرماه را 
 .اعالم کرد

گونه محموله وارداتی گوشت از گمرک ها متوقف نشده استد بر اساس بررسی های میدانی، ترخیص هیچگمرک همچنین اعالم کر . 
« رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده، دیروز در گفت و گو با ایرنا از توقف یک ماهه محموله گوشت « منصور پوریان

 .وارداتی در گمرک گالیه کرده بود
تن در گمرک تهران بود که در زمان  18این محموله مربوط به یک کانتینر گوشت وارداتی به مقدار  گمرک در این زمینه اعالم کرد:

دهنده ارز تسویه نکرده بود و امکان ارائه کد اظهار به گمرک، تاریخ ثبت سفارش آن منقضی شده و صاحب کاال با بانک ارائه
 .رهگیری بانک را نداشت

« ق مقررات اجازه ترخیص این محموله صادر شد و در چارچوب تسهیالت گمرکی با اینکه پس از ارائه ثبت سفارش معتبر، وف

تنی گوشت وارداتی  18درصد محموله  80واردکننده کد رهگیری بانک را نداشت، کاال به صورت درصدی از گمرک ترخیص و 

یری استدرصد بقیه منوط به تسویه با بانک و ارائه کد رهگ 20تحویل صاحب کاال شد و ترخیص  ». 
 .تاریخ مصرف بیشتر گوشت های منجمد وارداتی نزدیک یک سال است

هزار تن  100هزار تن آن از محل تولیدات داخلی و بیش از  840نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور نزدیک یک میلیون تن است که 
دآن از محل واردات گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد گوساله و حتی دام زنده تامین می شو . 

واردات گوشت قرمز برای تنظیم بازار این محصول افزایش یافت تا مردم بتوانند محصوالت پروتئینی مورد نیاز خود را با قیمت 
هزارتومان  60های مناسب تری خریداری کنند اما همچنان قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله در بازار مصرف بیش از 

 .است
رد: با هدف کاهش رسوب کاال در انبارهای بنادر و محوطه های گمرکی و تسریع در ترخیص کاالهای گمرک ایران امروز اعالم ک

ماه کاهش پیدا کرده که تا یک ماه بیشتر قابل تمدید  2مورد نیاز مردم، مهلت قانونی توقف و نگهداری کاال در مناطق و گمرک ها به 
 .است

تا سه ماه نسبت به اظهار کاالهای موجود در مناطق و انبارهای گمرکی به گمرک  بر این اساس، در صورتی که صاحبان کاال حداکثر
نکنند، کاال در چارچوب مقررات، مشمول قانون متروکه شده و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعالم می شود تا بر 

  .اساس ضوابط اقدام کند
 

 لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 

 ایرنا  – 14/7/1397تاریخ : 

 صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای منوط به مجوز جهاد کشاورزی است
مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه ای به گمرک های اجرایی، صادرات  -ایرنا -تهران

تشخیص مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان ها منوط دانست و گوجه فرنگی گلخانه ای را به 

 .دستورالعمل آن را ابالغ کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیست و هفتم شهریورماه در نامه ای از « محمد شریعتمداری»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
بازار داخلی تا اطالع بعدی صادرات گوجه فرنگی را از همه مبادی  رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران خواست برای تنظیم

  .ممنوع کند
  .البته صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای با توجه به اینکه در تهیه رب استفاده نمی شود مجاز اعالم شد

درصد  175شابه پارسال برابر نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت صادرات گوجه فرنگی در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت م
رشد کرد. همچنین اردیبهشت ماه امسال قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی صنعتی سه هزار لایر بود که در این مدت بیش از پنج برابر 

  .افزایش یافت
ای  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، چهارم مهرماه صدور مجوز صادرات گوجه فرنگی گلخانه« علی اکبر مهرفرد»پس از آن 

سازمان مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان ها واگذار و مالک های تشخیص )شکل ظاهری و وزن(  2را به 
  .را مشخص کرد

امروز نیز مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه ای به گمرک های اجرایی، این دستورالعمل را ابالغ 
 .کرد

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

 ایرنا  – 12/7/1397تاریخ : 

هزار تن کلزا در کشور پیش بینی شد 600امسال تولید   
 مشاور مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه حدود چهار میلیارد دالر -ایرنا -ساری

هزار تن 600ارز برای واردات دانه های روغنی، روغن و کنجاله صرف می شود، گفت: امسال هدف تولید کلزا در کشور 

برابر افزایش نشان می دهد 2است که نسبت به پارسال حدود  . 

 
زا، نیاز ساالنه کشور به گزارش ایرنا، شاپور شکاری روز پنج شنبه در گردهمایی کشت پائیزه مازندران با محوریت دانه روغنی کل

هزار تن دانه روغنی کلزا در کشور تولید شده است340هزار تن اعالم کرد و افزود: پارسال 300به روغن را یک میلیون و  . 
وی سرانه مصرف روغن در کشور را هفت کیلوگرم بیشتر نسبت به متوسط دنیا اعالم کرد و گفت: در حال حاضر ، سرانه مصرف 

یلو گرم استک 20روغن درکشور  . 
آغاز شده است، اظهار داشت: بی توجهی به بازرگانی 78شکاری با بیان اینکه طرح توسعه کشت دانه های روغنی کشور از سال 

 .محصول کلزا و حمایت نشدن به موقع کشت این محصول استراتژیک، روند تولید ان را با فراز و نشیب های زیادی روبرو کرد
روغنی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با بسته های حمایتی ویژه توانسته سال  مشاور مجری طرح دانه های

هزار هکتار از زمین های کشور زیر کشت کلزا 174گذشته رکورد سطح کشت کلزا را افزایش دهد، ادامه داد: سال زراعی گذشته 
 .رفته است

هزار 330د کشاورزی برای سال زراعی جاری سطح زیر کشت کلزا باید تا شکاری تصریح کرد: بر اساس برنامه وزارت جها
 .هکتار برسد

درصدی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است،  50وی با بیان اینکه در سه سال اخیر سه هزار دستگاه ماشین االت با یارانه حدود 

ورزان، تخصیص تسهیالت بالعوض و یارانه ای برای بیان داشت: اعالم بموقع نرخ خرید تضمینی، پرداخت بموقع مطالبات کشا
تهیه نهاده های کشاورزی بویژه بذر و علف کش و همچنین توجه به کشت مکانیزه از جمله بسته های حمایتی بوده است که به 

 .کلزاکاران ارائه شد
جهاد کشاورزی قرار دارد تا انگیزه شکاری گفت: افزایش قیمت خرید تضمینی کلزا متناسب با هزینه تولید در دستور کار وزارت 

 .کشاورزان برای کشت بیشتر شود
وی از استان های گلستان و مازندران به عنوان استان های مهم تولید دانه های روغنی کلزا نام برد و بیان داشت: کشت کلزا به 

 .عنوان کشت دوم باید در زمین های شالیزاری استان های شمالی گسترش بیابد
هزار هکتار محور توسعه کشت پائیزه استان قرار 30رنامه سازمان جهاد کشاورزی مازندران کشت دانه روغنی کلزا با بر اساس ب

 .گرفته است
میلیارد لایر تحویل مراکز خرید داده اند860تن کلزا به ارزش  600هزار و  31کشاورزان مازندران سال گذشته  . 

ارد که با انجام طرح تسطیح و یکپارچه سازی و توجه به برداشت زودتر، دانه هزار هکتار اراضی شالیزاری د 230مازندران 

 روغنی کلزا می تواند به عنوان کشت دوم مورد توجه قرار گیرد
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 8/7/1397تاریخ :   

 کاهش قیمت تخم مرغ در بازار/ ممنوعیت صادرات جوجه یکروزه دردسرساز شد
تومان کاهش یافته  ۴00روز گذشته درب مرغداری حدود  20مرغ نسبت به ت: قیمت هر کیلو تخمیک مقام مسئول گف

 .است

وگو با خبرنگارپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتناصر نبی گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

تومان  400روز گذشته درب مرغداری حدود  20نسبت به  قیمت تخم مرغ ، با اشاره به اینکهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است  100هزار و  7تا  7کاهش یافته است، اظهار کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  . 

وی افزود: اگر بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در کشور به اوج خود نرسد، قیمت تخم مرغ تغییری نخواهد داشت و در غیر این 
شودرو میمرغ به طور خودکار با تغییر و تحوالتی در بازار روبهصورت، نرخ تخم . 

گذار بیش از نیاز مرغداران به آنکه تولید جوجه یکروزه تخمبیان کرد: با توجه  ممنوعیت صادرات جوجه یکروزه پور با انتقاد ازنبی
دهند و حال جای سوال است که این تولیدکنندگان باید چه کار کنند؟ آیا جوجه تولیدی خود را است، اما دولت اجازه صادرات را نمی

 در چاه بیندازند؟

خواهند جوجه گویند که به سبب عدم مجوز صادرات، میبه گفته وی، بسیاری از مرغداران مادر در تماس تلفنی با اتحادیه می
تومانی دور ریخته شود؟ 800هزار و  5یکروزه تولیدی خود را در چاه بیندازند و آیا این منطقی است که هر قطعه جوجه   

یابد/ کمبود واکسن طیور در کشورمرغ ساعتی افزایش میبیشتر بخوانید: نرخ شانه و کارتن تخم  

جوجه یکروزه به میلیون  4این مقام مسئول با اشاره به اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ وجود ندارد، بیان کرد: با وجود آنکه ماهانه 
نشیند، بنا به اعتقاد بنده نه تنها مشکلی در تأمین بازار داخل نداریم بلکه مازاد آن باید به بازارهای هدف صادر شودخط تولید می . 

درصد است؟ 11.3کند که تورم های باالی تولید، دولت بر چه مبنایی اعالم میپور ادامه داد: با وجود افزایش هزینهنبی  

و تاخیر در اعالم بار به مرغداران تأثیر  های دامیقیمت نهاده ه وی، اعتصاب کامیون داران در روزهای اخیر بر افزایشبه گفت
 .بسزایی داشته است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان تصریح کرد: اگر مازاد تولید تخم مرغ به بازارهای هدف صادر 
دالر خواهد شد، به  1.3یابد که این امر منجر به از بین رفتن مرغدار و واردات با نرخ مرغ در داخل کاهش مینشود، قیمت تخم

رود که مجوز صادرات محدود تخم مرغ و جوجه یکروزه را بدهدهمین دلیل از دولت انتظار می . 

 لینک خبر 
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ایرنا  – 9/7/1397تاریخ :   
 

 ساالنه پنج میلیارد دالر محصوالت تراریخته وارد کشور می شود
تراریخته، گفت: ساالنه پنج میلیارد رئیس انجمن ایمنی زیستی کشور با تاکید بر سالمت محصوالت  -ایرنا  -ساری 

 .دالر محصوالت ترا ریخته وارد کشور می شود

بهزاد قره یاضی روز دوشنبه در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: در حالی کشورمان برای 
آمد برای اجرای روش های تولید این نوع محصوالت خرید محصوالت تراریخته این میزان هزینه می کند که دانش و نیروهای کار

  .در داخل وجود دارد
  .وی علت اینکه هنوز در ایران توجهی به تولید محصوالت تراریخته نمی شود را نوعی 'فناوری هراسی ' ذکر کرد

که مخالفان تولید این  رئیس انجمن ایمنی زیستی کشور اضافه کرد: دستکاری در ژن و یا دخالت در کار خلقت خدا ابزاری است
  .محصوالت در کشور سر دادند و باعث شدند تا به این اندازه کشورمان از این فناوری جدید علمی غذایی بی بهره بماند

های علیه این های اخیر شاهد هجمهقره یاضی گفت: برغم اینکه تولید این محصوالت از نظر قانون مشکلی ندارد امادر سال
 .محصوالت هستیم

شود که ساختار ژنتیکی آن از طریق مهندسی ژنتیک تغییر یافته باشد و این حصول تراریخته به آن دسته از مواد غذایی اطالق میم
تغییر معموالً جهت بهبود مقاومت گیاه به برخی آفات یا بیماریهای گیاهی و برای بهبود عملکرد گیاه و بهره وری کشاورز صورت 

گیردمی . 
قانون ایمنی زیستی تولید، کاشت، برداشت، رهاسازی، صادرات، واردات و مصرف محصوالت تراریخته نه تنها براساس ماده دو 

  .مجاز است بلکه دولت را به فراهم آوری تمهیدات الزم برای اقدامات مذکور مکلف می کند
ت که البته این قانون هم هرگز معتقد همچنین آخرین قانون مصوب مجلس درباره محصوالت تراریخته، قانون برنامه ششم توسعه اس

درصدی محصوالت تراریخته نیست و بر اجرای قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران تاکید می کند 100به ممنوعیت  . 
میلیون  1.7به تولید تجاری رسید و برای نخستین بار  1996محصوالت تراریخته نخستین بار در دنیا)در آمریکا و چین( در سال 

کتار از اراضی دنیا به سطح زیرکشت این محصوالت اختصاص یافته . 
محصوالت تراریخته در آمریکا، استرالیا، ژاپن، آلمان، برزیل، آرژانتین اسپانیا، پرتغال، جمهوری چک، رمانی، آفریقای جنوبی، 

ا آن را ندارند اما ایران به این فناوری دست فلیپین، هندوستان و چین تولید می شود و به دلیل پیشرفته بودن این فناوری ، همه کشوره
 .یافته است

محصول تراریخته برای مصرف و واردات مجوز صادر کردند 77طی سالهای اخیر پنج کشور اروپایی برای  . 
انع از قره یاضی گفت: برخی چه در داخل و خارج از کشور ماموریت به تاخیر انداختن ایران برای دستیابی به فناوری را دارند و م

 رسیدن کشور به مسیر تعالی و شکوفایی می شوند

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/7/1397تاریخ :  

میلیون دالر 200صادرات ایران به ترکیه در بخش کشاورزی، حدود   
میلیون دالر صادرات به ترکیه داشتیم که عمدتا در بخش پوست، خشکبار و  200وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود 

است صنعت چرم بوده . 

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمود حجتی در حاشیه دیدارش با  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

از آن مستقیم از  داشتیم که بخشی واردات از ترکیه میلیون دالر ۵00ای خود تصریح کرد: در بخش کشاورزی حدود همتای ترکیه
 .کشور ترکیه است و بخشی دیگر غیر مستقیم است

ها در مبادله کاال نیست و آنچه برای ما اهمیت دارد همکاری در جهت ارتقای بخش کشاورزی دو کشور حجتی افزود: همه همکاری
های فنی، آموزشی، تحقیقاتی و عملیات اجرایی استدر زمینه . 

ای های منطقههای دو کشور ایران و ترکیه در سطوح مختلف به ویژه در بخش سیاسی، نشستریوزیر جهاد کشاورزی گفت: همکا
ای در سطح بسیار خوبی استو فرامنطقه . 

 .حجتی افزود: دربخش کشاورزی نیز امروز هفتمین کمیته راهبری بخش کشاورزی میان دو کشور را داشتیم

ا کشور ترکیه گفت: خوشبختانه در این نشست سه سند همکاری در خصوص مسایل وی با اشاره به مبادله اسناد مختلف در گذشته ب
ها در زمینه زنبورداری مبادله شدمربوط به باغبانی، بهداشت دام و سالمت غذا و همکاری . 

آموزشی  با کشور ترکیه در زمینه مسایل فنی، اجرایی، تحقیقاتی و بخش کشاورزی ها درحجتی با بیان اینکه عالوه بر همکاری
ها مکمل یکدیگر باشند که به عنوان مثال توانند در بسیاری از زمینههایی میان ایران و ترکیه وجود دارد، گفت: دو کشور میهمکاری

توانیم از آنان الگو بگیریمکشور ترکیه دربخش گلخانه توسعه خوبی یافته است که ما می . 

های های خوبی داشته باشیم، افزود: ایران ظرفیتتوانیم همکاریهان دارویی نیز میوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مسایل گیا
توان از آن استفاده کردخوبی در این بخش دارد که می . 

ها آغاز شده است و باید ها در بخش باغبانی میان دو کشور تاکید کرد و گفت: در زمینه فنی در این بخش همکاریحجتی بر همکاری
 .گسترش یابد

وی در خصوص حجم مبادالت کشاورزی میان ایران و ترکیه افزود: حجم مبادالت تجاری میان دو کشور خوب و روزبه روز در 
 .حال گسترش است

 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
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 علوفه
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم 

 
 خبرگزاری فارس  – 12/7/1397تاریخ : 

  درصدی تولید گندم 30برای رشد « سیمیت»همکاری مشترک ایران و مرکز بین المللی 
 پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،کاظم خاوازی در چهارمین جلسه به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از

در هکتار گندم دیم و  درصدی عملکرد 25، گفت: افزایش 1397سیمیت در سال -هماهنگی پروژه مشترک ایران

افزایش عملکرد گندم و "سیمیت با عنوان -مشترک ایران درصدی در زراعت گندم آبی را از اهداف پروژه 30افزایش 

اعالم کرد "زراعی گندم مبنا بهره وری نظام های . 
ورزی است که ضرورت دارد با مشارکت سازمان های جهاد وی افزود: اجرای این پروژه از تاکیدات ویژه وزیر جهاد کشا

 .کشاورزی استان های مرتبط به سرعت فاز اجرایی این پروژه پیگیری شود
های تحقیقاتی مرتبط در اجرای این پروژه بر لزوم جامع نگری و توجه وی با ارائه پیشنهاداتی در خصوص ایجاد نقش آفرینی موسسه

ر این پروژه تاکید کردبه جایگاه آموزش و ترویج د . 
در این نشست، رئیس دفتر مرکز بین المللی ذرت و گندم )سیمیت( در ایران ضمن ارائه گزارشی از میزان پیشرفت پروژه "افزایش 

ساله ایران و سیمیت اشاره کرد ۵0عملکرد گندم و بهره وری نظام های زراعی گندم مبنا" به سابقه همکاری  . 
پروژه را در دو زمینه بهنژادی گندم و کشاورزی حفاظتی دارای دستاوردهای مهمی برای کشورمان دانست و دکتر کمالی اجرای این 

ساله این پروژه را تشریح کرد ۵و هدفگذاری های  . 
 

 لینک خبر 
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 گندم 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 12/7/1397تاریخ :   

 آینده خودکفایی گندم در معرض خطر است/کشاورزان سرگردانند
روز از آغاز سال زراعی جدید،نرخ خرید تضمینی گندم اعالم نشده و بااین  9یک مقام مسئول گفت: با وجود گذشت 

معرض خطر استوجود آینده خودکفایی در  . 
صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

روز از آغاز فصل سال  9اظهار کرد: علی رغم گذشت  نرخ خرید تضمینی گندم خیر در اعالم، با انتقاد از تاخبرنگاران جوان
 .زراعی جدید،نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اعالم نشده است

وی با اشاره به اینکه کشاورزان در سرگردانی و بالتکلیفی به سر می برند،افزود: با وجود مکاتبات صورت گرفته با مجلس،ریاست 
نرخ محصوالت تا این لحظه اعالم نشده، درحالیکه بنابرقانون خرید شورای  مهوری،مقام معظم رهبری ووزارت جهاد کشاورزیج

اقتصاد موظف است حداکثر تا پایان شهریور نرخ محصوالت را اعالم کنند تا براساس آن کشاورزان نسبت به نوع کشت خود 
 .تصمیمات الزم را اتخاذ کنند

برای سال زراعی جدید را تا  ،نرخ خرید تضمینی محصوالت مسئوالن سامان برنامه و بودجه  داد: اگرچه قرار بود ایمانی ادامه
 .اواسط هفته گذشته اعالم می کردند،اما هنوز خبری از این ماجرا نیست

به خارج از مرزها بیشتر بخوانید: چشم انداز روشنی برای اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نیست/هشدار برای قاچاق گندم  
ثبات نرخ خرید تضمینی گندمطی دو سال زراعی اخیر بیان کرد: اگر امسال ماجرای  رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با انتقاد از

تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم همانند دو سال گذشته تکرار شود یا پیشنهاد وزارت جهاد در شورای اقتصاد به تصویب 
بی شک آینده خودکفایی گندم به خطر می افتدنرسد، . 

به گفته وی هم اکنون تمامی کشاورزان نسبت به تصمیم شورای اقتصاد برای اعالم نرخ خرید تضمینی محصول نگرانند و هیچ چشم 
 .انداز روشنی از آینده ندارند

 1700اعم از بذر،کود،سم و...،تصویب نرخ  ورزینهاده های کشا این مقام مسئول ادامه داد: با وجود افزایش چشمگیر قیمت تمامی
هزار تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم،جوابگوی هزینه کشاورزان نخواهد بود 2یا  . 

از دولت تقاضا دارند که هر چه سریع تر نرخ خرید  کشاورزان :رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پایان تصریح کرد

ا آنها از این بالتکلیفی دربیایند،ضمن آنکه نمایندگان مجلس که ناظر بر اجرای قانون هستند باید از حقوق محصوالت را اعالم کنند ت
 .کشاورزان دفاع کنند و نگذارند این قشر همانند سال های گذشته در این شرایط اقتصاد متحمل زیان شوند

 
 لینک خبر 
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 گندم 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/7/1397تاریخ :   

هزارتن دانه روغنی در سال جاری ۴50هزارتن رسید/پیش بینی خرید  ۴95و میلیون  9خرید تضمینی گندم به   
میلیارد ریال از گندمکاران  572هزار و  125هزارتن گندم با ارزش  ۴95میلیون و 9یک مقام مسئول گفت:تاکنون 

 .استان های سراسر کشور خریداری شده است
صنعت،تجارت و کشاورزی ان در گفت و گو با خبرنگارمومن نیافر مدیرکل داخلی خرید شرکت بازرگانی دولتی ایر گروه اقتصادی  

 495میلیون و 9اظهار کرد: براساس آخرین آمار تاکنون  خرید تضمینی گندم ، درباره آخرین وضعیتباشگاه خبرنگاران جوان
میلیارد لایر از گندمکاران استان های سراسر کشور خریداری شده است 572هزار و  125هزارتن گندم با ارزش  . 

میلیارد لایر از مطالبات کشاورزان پرداخت و مابقی  109خبر داد و گفت: تاکنون  مطالبات گندمکاران درصد 87وی از پرداخت 
به حساب کشاورزان واریز می شود طبق وعده مسئوالن تا پایان مهرماه . 

 بیشتر بخوانید: آینده خودکفایی گندم در معرض خطر است/کشاورزان سرگردانند
خریداری شود که این میزان  کشاورزان م ازهزارتن دیگر گند 20تا  10به گفته نیافر تا پایان فصل خرید پیش بینی می شود که 

درصدی است 7نسبت به مدت مشابه سال قبل بیانگر رشد  . 
روز از آغاز سال زراعی جدید،نرخ  14بیان کرد: با گذشت  نرخ خرید تضمینی گندم این مقام مسئول با انتقاد از تاخیر در اعالم

های صورت گرفته انتظار می رود که هر چه سریع تر شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم اعالم نشده است که با وجود پیگیری 
 .های جدید را اعالم کند

هزار  9هزارتن کلزا با ارزش  330بیان کرد: امسال  خرید تضمینی کلزا وی در در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت
هزارتن بود 181ال گذشته تنها میلیارد لایر از کشاورزان خریداری شد درحالیکه این رقم س 83و  . 

مدیر کل خرید داخلی بازرگانی دولتی درپایان از آغاز برداشت سویا طی چند روزآینده خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می شود که 
هزارتن برسد 450مجموع خرید تضمینی دانه های روغنی به  . 

 
 لینک خبر 
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 گندم 
 

ایرنا  -  1۴/7/1397تاریخ :   
 

اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نیست خبری از  
با وجود گذشت دو هفته از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نیست و در ظاهر دولت 

 .قصد دارد با تاخیر در اعالم نرخ،ماجرای دوسال زراعی گذشته را تکرار کند
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار با وجود گذشت دو هفته از آغاز سال گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

دوسال زراعی جدید، خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نیست و در ظاهر دولت قصد دارد با تاخیر در اعالم نرخ،ماجرای 
 .زراعی گذشته را تکرار کند

این درحالی است که براساس تبصره شش قانون تضمینی خرید محصوالت اساسی کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی 
محصوالت اساسی کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور به گونه ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ گاه از 

رم اعالمی بانک مرکزی کمتر نباشدنرخ تو . 
بسیاری از کارشناسان و مسئوالن بر این باروند که اگر دولت امسال باز هم در اعالم نرخ تاخیر کند و یا افزایش مطابق با تورم 

اخل نداشته باشد، بی شک خودکفایی این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار میگیرد و مجددا در تامین گندم مورد نیاز د
 .دستمان به سوی کشورهای بیگانه دراز می شود

با  نرخ خرید تضمینی گندم حال به سراغ مسئوالن و نمایندگان مجلس شورای اسالمی می رویم تا از آخرین پیگیری ها درباره اعالم
 :خبر شویم

با انتقاد از تاخیر در  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

اظهار کرد: با وجود تالش های متعدد تشکل های مردم نهاد، کمیسیون کشاورزی و اقتصادی مجلس  نرخ خرید تضمینی گندم اعالم
هنوز خبری اعالم از نرخ های جدید نیست مبنی بر اعالم هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم،اما . 

وی افزود: با توجه به آنکه در قانون خرید تضمینی گندم همه چیز به طور شفاف اعالم شده است،پس این طور نمی شود که مسئوالن 
 .دولتی هر زمانی خواستند قانون را اجرا کنند

نون انتظار داریم که با اعمال فشار بیشتر بر دولت مدافع به گفته ایمانی از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قا
باشند کشاورزان حقوق . 

این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه همه کارشناسان اذعان دارند که قیمت در تمامی بخش ها اعم از خودروسازی، کاالهای 
شود که دسترنج یکساله کشاورزان مورد بی اساسی،کاالهای غیر ضرور،حقوق و دستمزد و...افزایش پیدا کرده است پس چطور می 

 .توجهی قرار گیرد
وی با اشاره به اینکه صدای کشاورزان به گوش کسی نمی رسد،بیان کرد: اگرچه کشاورزان همانند کامیون داران در مقابل مجلس و 

کارشناسانه به این موضوعات جلوی در وزارت خانه اعتصاب نمی کنند،اما از مسئوالن دولتی انتظار دارند که حداقل با نگاه 
کنندتوجه  . 

خبر داد و گفت: از مسئوالن شورای اقتصاد انتظار می رود که در  بخش کشاورزی وی از افزایش سرسام آور هزینه های تولید در
دمیدان و عرصه عمل هزینه های تولید را بررسی کنند چرا که کشاورزی تنها کود نیست که به آن یارانه اختصاص می یاب . 

و همچنین نوسان سرسام آور حقوق و دستمزد،خدمات،سموم و بذور و  درصدی قیمت تراکتور ۴2افزایش  به گفته وی با توجه به
 .معیشت کشاورزان انتظار می رود که نرخی متناسب با هزینه های تولید اعالم شود

زان دانست و افزود: با وجود آنکه کشاورزان در را بی انصافی در حقوق کشاور نرخ خرید تضمینی گندم ایمانی تاخیر در اعالم
درجه و سرمای زیر صفر درجه دست و پنجه نرم می کنند تا امنیت غذایی و  ۵0شرایط بسیار سخت اقلیمی ،خشکسالی ،گرمای 

 .استقالل کشور حفظ شود،از این رو بی توجهی به این موضوعات امر درستی نیست
را هر چه سریع تر متناسب با هزینه های تولید  نرخ خرید تضمینی گندم گویند که اگر دولتوی ادامه داد: کشاورزان متعددی می 

محصول نخواهند کرداعالم نکند،دیگر امسال همانند سال های گذشته اقدام به کشت این . 
خ خرید تضمینی گندم، در معرض خطر است،افزود: کوتاهی و بی توجهی دولت در اعالم نر تولید گندم وی با اشاره به اینکه آینده

خودکفایی محصول را زیر سوال می برد چرا کشاورزان دیگر فریب سال های قبل را نمی خورند تا اقدام به کشت محصول در 
 .مزارع خود کنند و همچنان منتظر اعالم نرخ خرید باشند
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اد توانمند سازی گندمکاران پل ارتباطی میان گفت: با توجه به آنکه بنیوی از ارسال نامه های متعدد به مقامات دولتی خبر داد و
وزارت جهاد کشاورزی و  کشاورزان و مسئوالن دولتی است، از این رو با ارسال نامه به مقام معظم رهبری،ریاست جمهوری و

ل زراعی روز از آغاز سا 1۴شدیم اما با گذشت  کمیسیون مجلس خواستار اعالم هر چه سریع تر نرخ کارشناسیخرید تضمینی گندم
 .جدید افق روشنی پیش روی اعالم نرخ نیست که این امر اجحاف در حق کشاورزان است

آن سوی مرزها تصریح کرد: اختالف نرخ خرید  قاچاق گندم رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پایان با هشدار نسبت به
گندم به خارج از کشور را افزایش داده است که انتظار می وجتضمینی گندم با نرخ خرید آن سوی مرزها، انگیزه قاچاقچیان برای خر

 .رود مسئوالن تدابیری بیندیشند تا از این موضوع که می تواند ضربه مهلکی به تولید داخل واردکند،جلوگیری شود
 تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی،خودکفایی گندم را نشانه گرفت

در گفت و گو با خبرنگار مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از تاخیر در اعالم  صنعت،تجارت و کشاورزی 

قانون خرید  نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بی توجهی دولت و شورای اقتصاد و سهل انگاری وزیر جهاد کشاورزی بر اجرای
ف است چرا که منافع این قانون متوجه بخش کشاورزی استجای تاس تضمینی گندم . 

وی افزود: مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشند که به چه دلیل بی توجهی به قانون تنها در بخش کشاورزی رخ می 
 .دهد؟ چراکه همه ساله کشاورزان مجبورند با التماس حق قانونی خود را از دولت طلب کنند

 ه داد: سال گذشته دولت با نقض قانون خرید تضمینی نه تنها تاریخ اعالم رسمی را به تعویق انداخت،بلکه در یک اقداماسدی ادام
ناباورانه نرخ خرید تضمینی محصوالت را مطابق با تورم که حق مسلم و قانونی کشاورزان بود،اعالم نکرد که این امر مورد انتقاد 

قرار گرفت شدید کارشناسان بخش و کشاورزان . 
در معرض خطر است،بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی این احتمال  خودکفایی تولید گندم این مقام مسئول با اشاره به اینکه آینده

وجود دارد که ابر قدرت ها و کشورهای استکباری برای تسلیم شدن در برابر خواسته های نامشروع و غیر قانونی خود بخواهند 
تولید محصوالت  مسائل غذایی تحت فشار در آورند که از این رو بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری خوداتکایی در کشور ما را با

امری حیاتی و راهبردی است اساسی . 
وی با اشاره به اینکه کوتاهی در اجرای قانون خرید تضمینی گندم مقصر و علل مختلفی دارد،بیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی به 

ولی بخش باید این امکان را داشته باشد که شورای اقتصاد را اقناع کند تا حقوق کشاورزان را بدهد، مقصر دوم نمایندگان عنوان مت
مردم در مجلس شورای اسالمی هستند که با وجود آنکه ابزار قانونی در اختیار دارند،می گویند شاهد عدم اجرای قانون از سوی 

رخانه کشاورز،نظام صنفی و تشکل های صنفی هستند که در پیگیری حقوق کشاورزان و تامین مسئوالن دولتی هستند و سومین مقص
 .خواسته های کشاورزان کوتاهی کردند

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از کارنامه تاسف بار و خجالت آور نهادهای کشاورزی تصریح کرد: تشکل های ملی 
کوتاهی کردند که این امر خیانت در حق آنهاست اندر تامین خواسته های قانونیکشاورز . 

 نرخ پیشنهادی وزارت جهاد باید مالک قیمت گذاری قرار گیرد/ خطر قاچاق گندم به آن سوی مرزها
نرخ تاخیر در اعالم صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت و گو با خبرنگار

در زمان مقرر نرخ پیشنهادی  وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی گندم را به ضرر خودکفایی تولید داخل دانست و گفت: اگرچه
نرخ نیست روز از کشت زراعی سال جدید خبری از اعالم 1۴خود را به شورای اقتصاد داده است،اما با گذشت  . 

وی درنگ دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم موجب شده تا پایداری تولید در معرض خطر قرار گیرد به گفته . 
خان محمدی ادامه داد: با توجه به قانون شکنی دولت در دو سال زراعی گذشته،کشاورزان می گویند که اگر امسال دولت بخواهد نرخ 

به کشت این محصول ندارند خرید تضمینی را با تاخیر اعالم کند، دیگر تمایلی . 
منجر به قاچاق محصول به آن سوی مرزها و  محصوالت استراتژیک نرخ خرید تضمینیبه گفته این مسئول تاخیر دولت در اعالم

 .توسعه کشت بی رویه محصوالت آب بر خواهد شد
تورم و هزینه های تولید قیمت گذاری کنند وی ادامه داد : مسئوالن دولتی برای استمرار پایداری تولید باید نرخ خرید را مطابق . 

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پایان تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه ریزی باید نرخ پیشنهادی 
غیر منطقی،کشت قیمت گذاری قرار دهد تا با اعالم نرخ  وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و نظر کشاورزان را مالک
 .محصوالت استراتژیک و به تبع آن امنیت غذایی کشور خدشه دار نشود
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 گندم 
 

ایرنا  – 12/7/1397تاریخ :   
 

 هزار میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران کشور پرداخت شد 110

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت -ایرنا  -قزوین  هزار میلیارد تومان از 110تاکنون  :

بدهکاری دولت به آنها پرداخت خواهد شد پایان مهر تمامی مطالبات گندم کاران کشور پرداخته شده و تا . 
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت پنجشنبه شب در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین افزود: تمامی مطالبات گندم 

و تسویه حساب هزار میلیارد لایر است که قول می دهیم تا پایان مهرماه نسبت به پرداخت  126کاران کشور در خرید تضمینی گندم 
  .تمامی آنها اقدام کنیم

  .معاون رییس جمهوری ادامه داد: این میزان پرداختی نسبت به مدت مشابه سال های گذشته یک ماه جلوتر است
وی با بیان اینکه وضعیت ذخایر ارزی و پولی در کشور برخالف تبلیغات دشمن مناسب است،افزود: تاکنون با وجود تحریم ها و 

اقتصادی همه یارانه ها حتی بدون تاخیر یک روزه به وقت پرداخت شده و در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز فشارهای 
  .مشکلی نداشتیم

هزار میلیارد لایر از پاداش بازنشستگی فرهنگیان پرداخت شده است و پرداخت  36نوبخت همچنین گفت: تا شهریور ماه امسال 
نشگاه ها از جمله علوم پزشکی نیز در دستور کار استپاداش بازنشستگی سایر دا .  

وی ادامه داد: باید بپذیریم که اقتصاد کشور در این شرایط با توجه به تکانه ها و تحریم ها در وضعیتی دشواری دارد و باید با سرعت 
  .بیشتر و با سیاست های سنجیده از این مرحله سخت گذر کنیم

شک باید با تالش بیشتر همکاران ما بویژه در بانک مرکزی وضعیت بازار ارز و پول شرایط بدون  :نوبخت خاطر نشان کرد

  .مطلوب تری پیدا کند که امیدواریم در آینده نه چندان دور به طور کامل به این هدف دست یابیم
 270رات هزینه ای اجرا شده و این مسئول یادآور شد: در این شرایط سخت با تدابیر دولت سیاست های مالی کشور در حوزه اعتبا

  .هزار میلیارد لایر نیز برای طرح های عمرانی پرداخت شده است
درصد در پرداخت ها رشد داشته ایم 400این مسئول ادامه داد: در حوزه تخصیص منابع و اعتبارات امسال نسبت به سال گذشته  .  

ی از اقتصاد کشور دچار شوک و تکانه شده است و باید به وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: باید قبول کنیم بخش
  .سرعت این تکانه ها را در واردات و صادرات و کسب وکار برطرف کنیم

معاون رییس جمهوری گفت: خوشبختانه تا امروز در حوزه سیاست های مالی و در پرداخت و دریافت بودجه شرایط خوبی را طی 
هزار میلیارد لایر از منابع پیش بینی شده در بخش های  680نخست امسال بالغ بر یک هزار و  ماه 6کرده ایم به گونه ای که طی 

  .مختلف تحصیل شد
معاون رییس جمهوری عصر امروز برای بهره برداری از یک واحد تولیدی با سرمایه گذاری خارجی و همچنین شرکت در آیین 

ر شهرک صنعتی کاسپین به استان قزوین سفر کرده استآغاز عملیات یک طرح دیگر با سرمایه گذاری خارجی د .  
روزه خود به استان قزوین در یادواره شهدای روستای خیارج در شهرستان بویین زهرا  2نوبخت قرار است فردا جمعه در ادامه سفر 

  .نیز حاضر شده و سخنرانی کند
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 گندم 
 

ایرنا  – 9/7/1397تاریخ :   

 توسعه کشت کلزا موجب خودکفایی در تولید گندم می شود
گفت: مهمترین دلیل توسعه کشت  مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی -ایرنا -تهران

منجر به تامین امنیت غذایی کشور می شوداین محصول است که  کلزا، پایداری تولید گندم و خودکفایی در تولید . 
به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا مهاجر روز دوشنبه در دومین جلسه ستاد کشت دانه های روغنی استان تهران برای سال زراعی 

الم کرد و که در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شد هدف اصلی از تولید کلزا را تناوب و پایداری گندم اع 98 -97
 .افزود: با وجود اعمال تحریم های جدید، تولید حداقل نیاز مصرفی در کشور امری ضروری است

وی ادامه داد: با پیشرفت علم و بکارگیری روش های علمی، ریزش بذر کلزا بسیار کاهش یافته است و این بذور هیبرید عالوه بر 
تحمل خواهد داشتدرجه در برابر سرمازدگی  25تراکم پذیری، تا منفی  . 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این جلسه افزود: با توجه به نیاز کم کلزا به آب و صرفه اقتصادی باالی این 
 .محصول، انتظار می رود که در راستای اجرای الگوی کشت توجه ویژه ای به تولید آن شود

یب کشاورزان به کشت کلزا باید کنار کشاورز باشند که در این زمینه فرمانداران کریم ذوالفقاری تاکید کرد: کارشناسان برای ترغ
شهرستان های استان از پروژه های شاخص مثل کشت کلزا حمایت می کنند که استان تهران با تالش مدیران و کارشناسان یکی از 

 .استان های موفق در کشت کلزا خواهد شد
هکتاری بصورت پایلوت کشت کلزا در تمام  10تا  5ن جهاد کشاورزی استان تهران، مزرعه در این جلسه به پیشنهاد رئیس سازما

شهرستان استان اجرا خواهد شد 16 . 
همچنین معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به برنامه کشت کلزا در سال 

میه ابالغی باید اظهار داشت: طبق سه 98-97زراعی هزار هکتار از اراضی زراعی استان به زیرکشت کلزا برود که تاکنون  10

هکتار تقاضایابی صورت گرفته است76هزار و  2هکتار کشت شده و در سطح  291 . 
خواهند  به گفته عباسعلی عامری براساس برش شهرستانی، ورامین، ری، پاکدشت، اسالمشهر و پیشوا بیشترین میزان کشت کلزا را

 .داشت
 .کلزا یکی از با کیفیت ترین دانه های روغنی به شمار می رود

روغن کلزا به دلیل داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول و همچنین درصد بسیار پایین اسید اروسیک، از کیفیت تغذیه ای 
کیب اسیدهای چرب آن مشاهده می شودباالیی برخوردار است و بین ارقام و در شرایط مختلف، تنوع زیادی در تر . 

درصد پوست می باشد 20تا  12درصد پروتئین و  2۴تا  18درصد روغن،  ۵۵تا  2۵دانه کلزا دارای  .  
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 گوجه فرنگی
 

 ایرنا  – 14/7/1397تاریخ : 

گلخانه ای منوط به مجوز جهاد کشاورزی استصادرات گوجه فرنگی   
مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه ای به گمرک های اجرایی، صادرات  -ایرنا -تهران

گوجه فرنگی گلخانه ای را به تشخیص مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان ها منوط دانست و 

غ کرددستورالعمل آن را ابال . 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیست و هفتم شهریورماه در نامه ای از « محمد شریعتمداری»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران خواست برای تنظیم بازار داخلی تا اطالع بعدی صادرات گوجه فرنگی را از همه مبادی 

  .ممنوع کند
فرنگی گلخانه ای با توجه به اینکه در تهیه رب استفاده نمی شود مجاز اعالم شد البته صادرات گوجه .  

درصد  175برابر نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت صادرات گوجه فرنگی در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 
ه هزار لایر بود که در این مدت بیش از پنج برابر رشد کرد. همچنین اردیبهشت ماه امسال قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی صنعتی س

  .افزایش یافت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، چهارم مهرماه صدور مجوز صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای « علی اکبر مهرفرد»پس از آن 

یص )شکل ظاهری و وزن( سازمان مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان ها واگذار و مالک های تشخ 2را به 
  .را مشخص کرد

امروز نیز مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه ای به گمرک های اجرایی، این دستورالعمل را ابالغ 
 .کرد
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 گوجه فرنگی 

 
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 13/7/1397تاریخ : 

 صادرات گوجه فرنگی گلخانه بهانه ای برای دور زدن قانون
تا یک مقام مسئول گفت:طی نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی گلخانه 

 .اطالع ثانوی شدیم،تا برخی افراد به بهانه این مصوبه قانون را دور نزنند

صنعت،تجارت و کشاورزی رضا نورانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

اظهار کرد: بنابر مصوبه اخیر صادرات گوجه فرنگی  صادرات گوجه فرنگی گلخانه ، با انتقاد ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
میان رخ دهد به طوریکه هر  گلخانه هیچ گونه محدودیتی ندارد،اما به سبب شفاف نبودن قانون ممکن است سو استفاده هایی در این

 .گوجه فرنگی به بهانه گوجه فرنگی گلخانه از مرزها خارج شود

خواستار ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی گلخانه تا   وی افزود: در چند روز اخیر طی نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت
زننداطالع ثانوی شدیم،تا برخی افراد به بهانه این مصوبه قانون را دور ن . 

در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی،قیمت محصول در  کاهش تولید گوجه فرنگی نورانی از
تومان در سطح شهر عرضه می شود که این امر به  500هزار و  4تا  4بازار کاهش چشمگیری نداشته است و هم اکنون با نرخ 

 .کاهش تولید در سال جاری باز می گردد

درصدی نرخ گوجه فرنگی در بازار/کندی صادرات، سیب زمینی را ارزان کرد 40بیشتر بخوانید: کاهش   

حصوالت کشاورزی ادامه داد: با توجه به آنکه برخی مسئوالن از افزایش تولید گوجه فرنگی نسبت به مدت رئیس اتحادیه ملی م
و در کنار  مشابه سال قبل خبر می دهند، از این رو خواستار ممنوعیت صادرات هستیم تا ببینیم علت اصلی افزایشقیمت گوجه فرنگی

؟آن رب گوجه و سایر مشتقات در بازار چه بوده است  

تا اطالع ثانوی هستیم چرا  وی در پایان تصریح کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار ،خواستارممنوعیت صادرات سیب زمینی
 که این محصول قوت اکثر مردم است و ممنوعیت صادرات آن تا حدودی می تواند حباب کاذب قیمت در بازار را بشکند
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 گوشت قرمز
 

 ایرنا  – 10/7/1397تاریخ : 

 گمرک: ترخیص محموله های وارداتی گوشت قرمز ادامه دارد
درصد افزایش یافته و بر  26پارسال  ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه 6واردات گوشت قرمز در  -ایرنا -تهران

ترخیص محموله های وارداتی این محصول غذایی هنوز متوقف نشده است جمهوری اسالمی ایران،پایه اعالم گمرک  . 
 

هزار تن  72به گزارش ایرنا، گمرک جمهوری اسالمی ایران امروز )سه شنبه( واردات گوشت قرمز از آغاز سال تا اول مهرماه را 
 .اعالم کرد

گونه محموله وارداتی گوشت از گمرک ها متوقف نشده استترخیص هیچ گمرک همچنین اعالم کرد بر اساس بررسی های میدانی، . 
« رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده، دیروز در گفت و گو با ایرنا از توقف یک ماهه محموله گوشت « منصور پوریان

 .وارداتی در گمرک گالیه کرده بود
تن در گمرک تهران بود که در زمان  18تینر گوشت وارداتی به مقدار گمرک در این زمینه اعالم کرد: این محموله مربوط به یک کان

دهنده ارز تسویه نکرده بود و امکان ارائه کد اظهار به گمرک، تاریخ ثبت سفارش آن منقضی شده و صاحب کاال با بانک ارائه
 .رهگیری بانک را نداشت

« موله صادر شد و در چارچوب تسهیالت گمرکی با اینکه پس از ارائه ثبت سفارش معتبر، وفق مقررات اجازه ترخیص این مح

تنی گوشت وارداتی  18درصد محموله  80واردکننده کد رهگیری بانک را نداشت، کاال به صورت درصدی از گمرک ترخیص و 

درصد بقیه منوط به تسویه با بانک و ارائه کد رهگیری است 20تحویل صاحب کاال شد و ترخیص  ». 
گوشت های منجمد وارداتی نزدیک یک سال استتاریخ مصرف بیشتر  . 

هزار تن  100هزار تن آن از محل تولیدات داخلی و بیش از  840نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور نزدیک یک میلیون تن است که 
 .آن از محل واردات گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد گوساله و حتی دام زنده تامین می شود

ظیم بازار این محصول افزایش یافت تا مردم بتوانند محصوالت پروتئینی مورد نیاز خود را با قیمت واردات گوشت قرمز برای تن
هزارتومان  60های مناسب تری خریداری کنند اما همچنان قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله در بازار مصرف بیش از 

 .است
ر انبارهای بنادر و محوطه های گمرکی و تسریع در ترخیص کاالهای گمرک ایران امروز اعالم کرد: با هدف کاهش رسوب کاال د

ماه کاهش پیدا کرده که تا یک ماه بیشتر قابل تمدید  2مورد نیاز مردم، مهلت قانونی توقف و نگهداری کاال در مناطق و گمرک ها به 
 .است

الهای موجود در مناطق و انبارهای گمرکی به گمرک بر این اساس، در صورتی که صاحبان کاال حداکثر تا سه ماه نسبت به اظهار کا
نکنند، کاال در چارچوب مقررات، مشمول قانون متروکه شده و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعالم می شود تا بر 

  .اساس ضوابط اقدام کند
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  گوشت قرمز
 

ایرنا  – 10/7/1397تاریخ :   

 محموله گوشت وارداتی در گمرک متوقف شده است
گمرک ایران در حالی از کاهش توقف و نگهداری کاال خبر می دهد که رئیس مجمع ملی صادرکنندگان  -ایرنا -تهران

گمرک باقی مانده و تاکنون ترخیص دام زنده می گوید، گوشت منجمد وارداتی با ارز دولتی، از حدود یک ماه پیش در 

 .نشده است

« روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« منصور پوریان با توجه به اینکه اکنون بخشی از نیاز مصرف  :

متعادل داخلی گوشت قرمز کشور از محل واردات تامین می شود توقف در ترخیص می تواند بازار این محصول را بیش از پیش نا
 .کند

تن گوشت وارداتی توسط یک شرکت وارد و در گمرک باقی مانده است و این موضوع مربوط  100وی اظهار داشت: اکنون نزدیک 
 .به شرکت های واردکننده دیگر می شود

د و به وی زمان نگهداری گوشت منجمد را یک سال دانست و تصریح کرد: گوشت های منجمد گوسفندی وارداتی پیش از این وار
مصارف خاص، تعاونی ها و دستگاه های دولتی می رسید که در تنظیم بازار این محصول موثر بود، بنابراین در شرایط فعلی بازار 

 .نیاز مبرم به ترخیص و عرضه این کاال داریم
گفت: سازمان  پوریان یکی دیگر از مشکالت عرضه گوشت گوسفندی منجمد را بحث قیمت گذاری و توزیع محدود آن دانست و

حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تالش دارد برای گوشت های گوسفندی منجمد که با ارز یارانه ای وارد کشور می شوند، 
 .قیمت گذاری مشخصی داشته باشد اما این موضوع می تواند بازار سیاه برای این محصول ایجاد کند

ی امور دام نیز با قیمت گذاری گوشت گوسفندی منجمد موافقت نکرده استشرکت پشتیبان»به گفته این فعال صنعت گوشت،  .» 
پوریان ادامه داد: به تازگی شرکت پشتیبانی امور دام کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان طی جلسه ای اقدام به قیمت گذاری 

شده استبرای این محصول کنند که به دلیل تنوع کیفیت و برش تاکنون این مهم عملیاتی ن . 
هزارتومان و گوشت  35تا  34رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم الشه با دنبه گوسفندی منجمد 

هزارتومان است اما قصابی های سطح شهر  45تا  44هزارتومان و گوشت گرم گوسفندی تولید داخل بین  37گرم گوسفندی وارداتی 
هزارتومان عرضه می کنند 60و حذف دنبه این محصول را با قیمت های بیش از با در نظر گرفتن افت  . 

هزارتومان است اما همین دام توسط  22تا  21وی اظهارداشت: همچنین قیمت هرکیلوگرم دام زنده در دامداری های کشور بین 
هزارتومان عرضه می شود 28تا  27چوبدارها با قیمت هایی بین  . 

م زنده در مرزهای جنوبی افزایش قاچاق دا **  
پوریان درباره قاچاق دام زنده گفت: پیش از این نیز با مشکل قاچاق مواجه بودیم، اما با ممنوعیت صادرات دام زنده، نوسان نرخ ارز 

و رکود بازار داخلی این محصول اکنون میزان قاچاق دام زنده در مرزهای جنوبی کشور از جمله خرمشهر و شلمچه افزایش 
گیری پیدا کرده استچشم . 

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده افزود: قاچاق دام زنده به کویت، عراق ، قطر و عمان افزایش یافته است تا جایی که عراقی 
 .ها گوساله و گوسفند را با کمترین قیمت از مرزهای ایران خریداری و با قطعه و بسته بندی کردن به کشورهای خود می برند

ا راهکار کاهش قاچاق را آزادسازی صادرات دام زنده عنوان کرد و گفت: صنعت دامپروری نیازمند صادرات و واردات وی تنه
 .است بنابراین در صورت آزادسازی واردات دام زنده باید صادرات نیز از ممنوعیت خارج شود

هزار تن آن از محل تولیدات داخلی و بیش  084به گزارش ایرنا، نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور نزدیک یک میلیون تن است که 
هزار تن آن از محل واردات گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد گوساله و حتی دام زنده تامین می شود 100از  . 

 .پیگیری ایرنا از گمرک برای دریافت پاسخ آن تا زمان انتشار این خبر بی نتیجه ماند
: با پیگیری های گمرک برای کاهش رسوب کاال در انبارهای بنادر و محوطه های گمرک ایران امروز در اطالعیه ای اعالم کرد

گمرکی و تسریع در ترخیص کاالهای مورد نیاز مردم، مهلت قانونی توقف و نگهداری کاال در مناطق و گمرکات به دو ماه کاهش 
 .پیدا کرده که تا یکماه نیز قابل تمدید است

کاال حداکثر تا سه ماه نسبت به اظهار کاالهای موجود در مناطق و انبارهای گمرکی به گمرک  بر این اساس، در صورتی که صاحبان
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نکنند، کاال در چارچوب مقررات مشمول قانون متروکه شده و طبق مقررات مربوطه رفتار و به سازمان جمع آوری و فروش اموال 
  .تملیکی اعالم می شود تا بر اساس ضوابط اقدام کند
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 گوشت مرغ
 

ایرنا  – 11/7/1397تاریخ :   

 اخالل دالالن در نظام عرضه نهاده های دامی، مرغ را گران کرد
تهران با اشاره به دالیل نوسانات زیاد قیمت  تهران ـ ایرنا ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

 از مهمترین دالیل این نوسان و افزایش مقطعی قیمت آن اخالل دالالن در نظام مرغ طی چند وقت اخیر گفت: یکی
 .عرضه نهاده های دامی بود که باعث گرانی این محصول شد

 
د تنظیم بازار در جمع خبرنگاران افزود: اگرچه دولت قیمت به گزارش ایرنا محمد امامی امین روز چهارشنبه در پایان نشست ستا

ارز نهاده های دامی را براساس قیمت ارز مرجع پرداخت می کند اما اشکال هایی در نظام توزیع ناشی از تحوالت اخیر اقتصادی 
نده نمی رسدباعث ورود دالل ها به این بازار شده و این نهاده ها بموقع و با قیمت تضمینی به دست تولید کن . 

به گفته وی در این نشست مقرر شد انجمن های صنفی، سازمان تعزیرات، جهاد کشاورزی و دیگر بخش های مرتبط با بررسی 
کارشناسی به سازوکار مشخصی برسند و آن را برای اجرا به این ستاد اعالم کنند تا با تشکیل شبکه تولید و توزیع مناسب رضایت 

ده تامین شودتولیدکننده و مصرف کنن . 
هزار حلقه الستیک خودرو سبک و سنگین در حوالی شهرری ) کهریزک( خبر داد  110امامی امین همچنین از کشف انباری حاوی 

 .ورود این میزان الستیک به حلقه توزیع که بزودی اتفاق می افتد بازار را متعادل خواهد کرد :و افزود
و نیز ترخیص  هزار تن الستیک 147وی همچنین از واردات  هزار حلقه الستیک در آینده نزدیک از گمرک تهران خبر داد و  130

 .افزود: بازار الستیک به سوی منطقی و متعادل شدن حرکت می کند
و در کنار آن رشد هزینه  93معاون استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه افزایش نداشتن قیمت نان از سال 

ید آن از جمله مصارف انرژی باعث شده برخی نانوایی ها کیفیت و وزن نان را کاهش دهند افزود: اتحادیه نانوایان در این های تول
نشست پیشنهادی مبنی بر عرضه نان و تعیین قیمت آن براساس وزن ارائه کرد که این پیشنهاد به کارگروه ملی ارسال و در صورت 

ابالغ می شودتصویب برای اجرا به استان تهران  . 
امامی امین همچنین کاهش قیمت ارز در بازار را امری مورد انتظار ارزیابی و خاطرنشان کرد: شکسته شدن حباب غیرمنطقی قیمت 

ارز نشان از افزایش غیرمنطقی و هیجانی قیمت ارز داشت و همانطور که اقتصاددانان مختلف و فعاالن بخش خصوصی بیان کرده 
هزار تومان است 7تا  6دالر بین بودند قیمت واقعی  . 

وی با اشاره به کاهش اخیر قیمت دالر گفت: افزایش قیمت ها از جمله قیمت ارز در بسیاری از بخش ها ناشی از فعالیت زیان بار 
های دالالن است و کاهش قیمت های کاالهای مختلف در پی کاهش قیمت ارز نیز از طریق سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و نهاد

  .نظارتی مختلف پیگیری می شود
تومان  4200معاون استاندار تهران بیان کرد: ارز مورد نیاز برای تامین کاالهای اساسی و استراتژیک نیز از سوی دولت با قیمت 

 .تضمین شده است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد
یمت اخیر ارز نیز بزودی اتفاق می افتد و قیمت ها شکسته امامی امین تصریح کرد: کاهش قیمت کاالهای مختلف در پی کاهش ق

خواهد شد چراکه ارز مورد نیاز کشور از طریق دولت و بازار ثانویه تامین می شود و خرید و فروش ارز در کف بازار فقط سه تا 
 .پنج درصد نیاز واقعی بازار را تامین می کند

اتحادیه اروپا را از جمله عوامل اصلی کاهش اخیر قیمت ارز ذکر و بیان کرد:  وی تصمیم اخیر سران قوا و تعامل سازنده کشور با

 .چرخه تامین نیازهای ارزی کشور به سمت آرامش حرکت می کند
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
 

 ایرنا  – 10/7/1397تاریخ : 

 معاون خصوصی سازی: فساد در واگذاری مغان و المهدی دروغ است
خصوصی سازی بروز فساد در واگذاری  معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان -ایرنا -تهران

های سازمان در هیچ نهاد اتهامی درباره واگذاریتا امروز هیچ ایراد و  :شرکت های مغان و المهدی را رد کرد و گفت

ای تایید و تصدیق نشده استمحکمه و . 
درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر بازگشت احتمالی مجتمع « داوود خانی»به گزارش سه شنبه تارنمای سازمان خصوصی سازی، 

ای که العی در دست نیست اما باید پرسید، وقتی پروندهآلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به دولت افزود: از جزییات این موضوع اط
در هیات داوری یکبار مطرح و رای قطعی در مورد آن صادر شده است، چرا باید دوباره بر سر همان موضوع دعوای دیگری 

 مطرح کرد؟
گوید، ها سخن میواگذاریخانی تصریح کرد: هر شخصی که نسبت به واگذاری مجتمع المهدی اعتراضی دارد، به نوعی از عناد با 

اندزیرا هیات واگذاری و نهادهای نظارتی این واگذاری را تایید کرده . 
ای باشد، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. بنابراین اینکه همواره بر وی اضافه کرد: اگر قرار بر تکرار دائمی اغراض شخصی عده

ن اعالم شده است، پافشاری شود با شک و تردید مواجه استتکرار اتهامی که یکبار با رای قطعی هیات داوری فرجام آ . 
معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی تاکید کرد انگیزه اشخاصی که از آرای قانونی تمکین 

که پیش از این در سوابق آنان  هایی استکنند و منافع شخصی و گروهی را پیگیری می کنند، بافتن کالهی از نمد برای واگذارینمی
 .امکان ظهور و بروز داشته است

های واگذار شده عنوان کرد: اگر خریداری اقساط خانی درباره فرایند برخورد سازمان خصوصی سازی با تسویه نشدن اقساط دارایی
رفتار کرد، در متن قرارداد و یا دستور خود را پس از واگذاری پرداخت نکرد، ترتیباتی که باید با وی بر اساس قرارداد منعقد شده 

های واگذاری دیده شده استالعمل . 
ها صیانت کرده و تمام قد در برابر هر نهاد و ارگان و ای خود از فرایند واگذاریسازمان خصوصی سازی براساس وظایف اساسنامه

اند، ایستاده استیا اشخاصی که مشمول جبران ضرر و زیان دولت بوده . 
هایی بر زبان برانند که به زیان دولت منجر شودخواهند حرفول ادامه داد: عده ای با فضولی میاین مسئ . 

 واگذاری کشت و صنعت دشت مغان  **
ها به های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی انتقاد کرد و افزود: چنانچه واگذاریخانی به حواشی و انتقادهای پس از واگذاری

ها وجود نداشتگرفت، به طور حتم این موج از اعتراضهای نظامی و خصولتی صورت میا ارگاننهادهای شبه دولتی ی . 
های کشت و صنعت دشت مغان و ادعای دادستان اردبیل درباره دخالت سازمان خصوصی این مسئول درباره اسناد مالکیت زمین

های قابل واگذاری از سوی کارشناسان دادگستری و تصمیم سازی برای واگذاری مجتمع گوشت اردبیل ادامه داد: آماده سازی شرکت
گیرد و سازمان خصوصی سازی به نوعی در جایگاه دبیرخانه ایستاده استگیری در مورد آن در هیات واگذاری صورت می . 

و هیچ اتهامی های سازمان خصوصی سازی در هیچ مرجع و نهادی هیچ ایرادی گرفته نشده وی یادآوری کرد: تا امروز به واگذاری
های کشور به تایید نرسیده استعلیه این سازمان در دادگاه . 

« های سازمان خصوصی سازی از سالمت و شفافیت کامل برخوردار بوده و واگذاری کشت و صنعت دشت بنابراین همه واگذاری

قوانین انجام و برنده آن تعیین شده  هایمغان نیز در کمال صحت و رعایت پیش نیازها در فضای رقابتی و شفاف و همچنین چارچوب

 .«است
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 متفرقه 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/7/1397تاریخ :   

هزارتن می رسد/کاهش قاچاق پوشاک یک راه برای رسیدن به خوداتکایی 55تولید پنبه به   
ک مقام مسئول گفت:امسال پیش بینی می شود که میزان تولید پنبه تصفیه شده قابل مصرف صنعت نساجی همانند ی

هزارتن برسد 55تا  50سال گذشته به  . 

تجارت و کشاورزیصنعت، محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه ایران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

اظهار کرد: امسال پیش بینی می شود که میزان تولید پنبه تصفیه شده قابل  تولید پنبه ، درباره آخرین وضعیتخبرنگاران جوان
هزارتن برسد 55تا  50مصرف صنعت نساجی همانند سال گذشته به  . 

هزارتن پنبه  65تا  60هزارتن اعالم کرد و افزود: طبق سنوات گذشته با احتساب تولید داخل  120وی نیاز ساالنه صنایع نساجی را 
 .مورد نیاز صنعت نساجی باید وارد کشور شود

شرایط مساعد  هزارتن پنبه وارد کشور شده است،بیان کرد: در صورت 30کاویانی با اشاره به اینکه در شش ماه ابتدای سال 
هزارتن پنبه دیگر وارد کشور شود 30اقتصادی پیش بینی می شود که  . 

در استان گلستان خبر داد و گفت: استان های فارس،سمنان واردبیل نیز از اول آبان بتدریج  برداشت پنبه این مقام مسئول از آغاز
 .برداشت خود را شروع خواهند کرد

کتار اعالم کرد و افزود: سطح زیر کشت پنبه نسبت به سال های قبل تفاوت چشمگیری هزار ه 74را  سطح زیر کشت پنبه وی
 .نداشته است

دچار آسیب شده است،درحالیکه  تولید پنبه به گفته کاویانی امسال در استان های گلستان و خوزستان به سبب شیوع آفت تا حدودی
مهم ترین مراکز تولید،عملکرد مناسب استدراستان های خراسان شمالی،خراسان رضوی و فارس به عنوان  . 

کاویانی با اشاره به اینکه ایران در زمره تولید کننده پنبه در جهان به شمار می رود،اظهار کرد:این درحالی است که واردات و قاچاق 
 .بی رویه پوشاک ،تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از صنایع نساجی را به همراه داشته است

صادر شد که درنهایت این امر موجب شد تا  82در سال  واردات پنبه ق پنبه ادامه داد: علی رغم مازاد تولید، مجوزمدیرعامل صندو
 .کشاورزان رغبتی به کشت پنبه نداشته باشند

شودبیشتر بخوانید: چگونه پنبه طالی سفید زده شد؟/ وقتی پنبه به راحتی از مدار صادرات خارج می  

 5با نرخ در سال های اخیر افزود: این درحالی است که هم اکنون هر کیلو محصول  نرخ خرید تضمینی وش پنبه وی با انتقاد از ثبات
تومان توسط بخش خصوصی خریداری می شود که انتظار می رود با این وجود سطح زیر کشت پنبه برای سال  200هزار و  5تا 

 .زراعی آینده افزایش و نیاز به واردات کاهش یابد

مینی پنبه همانند سایر محصوالت در کشور وجود دارد،بیان کرد: اگر قیمت تض خودکفایی تولید پنبه کاویانی با اشاره به اینکه پتانسیل
کشاورزی مناسب باشد،به سبب افزایش سطح زیر کشت پنبه ، صد درصد نیاز کشور از تولید داخل تامین خواهد شد چرا که پتانسیل 

 .تولید و صادرات پنبه در کشور وجود دارد
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درصد باالتر از قیمت خرید تضمینی از  55ا ت  50این مقام مسئول در ادامه افزود: با توجه به آنکه پنبه تولیدی کشاورزان 
کشاورزان خریداری می شود، از این رو این امر می تواند برای کشاورزان رغبت کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت را باال 

 .برد

د و تورم را دلیل با هزینه های تولی قیمت خرید تضمینی وش پنبه وی واردات بی رویه پنبه در سال های اخیر و نبود تناسب افزایش
 .اصلی کاهش تولید پنبه در کشور اعالم کرد

کاویانی با اشاره به ضرورت تناسب قیمت میان نخ و پنبه با لباس تولیدی صنایع نساجی گفت: صنعت نساجی یکی از اشتغال زا ترین 
خود کار نمی کند صنایع در کشور به شمار می رود که متاسفانه به دلیل قاچاق بی رویه پوشاک با تمام ظرفیت . 

مدیرعامل صندوق پنبه در پایان با اشاره به تاثیر افزایش کیفیت در کاهش وارداتی قانونی و غیرقانونی پوشاک تصریح کرد: صنایع 
نساجی با افزایش کیفیت تولید محصوالت خود می تواند رغبت خریداران را به خرید لباس داخلی افزایش دهد که این امر در کاهش 

ت پوشاک تاثیر بسزایی داردواردا . 

 

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 

ایرنا  – 101/7/1397تاریخ :   

 هزار هکتار از اراضی کشاورزی رفع تداخل شد 360
کشاورزی دارای مشکل تداخل در کشور  هزار هکتار اراضی 360رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت:  -ایرنا  -تبریز

ماه گذشته تعیین تکلیف شد 30در  . 
هزار هکتار  800میلیون و  4تداخل اراضی آذربایجان شرقی افزود: تاکنون علیرضا اورنگی روز سه شنبه در جلسه کارگروه رفع 

  .از اراضی کشاورزی که مشکل تداخل داشتند در کارگروه های رفع تداخل بررسی شده است
وی با بیان اینکه مشکل مالکیت اراضی و بحث اراضی ملی همواره در حوزه تولید کشاورزی وجود دارد و در بسیاری موارد 

جب کندی و یا توقف فعالیت ها و نارضایتی سرمایه گذاران می شود، گفت: به همین دلیل با تصویب و ابالغ قانون، دستگاه قضایی مو
این اختیار را به وزارت جهاد کشاورزی داده است تا به پرونده های حقوقی در این بخش ورود و احکام الزم را پس از بررسی ها 

  .صادر کند
این اقدامات در قالب کارگروه رفع تداخل اراضی و با حضور دستگاه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، وی ادامه داد: 

  .ثبت اسناد و امالک، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی استان ها انجام می شود
ردن اراضی و در عین حال حفظ و حراست اورنگی هدف اصلی از این برنامه را رفع موانع تولید در بخش کشاورزی و سنددار ک

  .اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان کرد
سال  2.5وی خاطرنشان کرد: رفع تداخالت اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان یکی از بزرگترین اقدامات دولت است که از 

  .گذشته با جدیت در حال پیگیری است
ت در زمینه تداخالت اراضی ناشی از قوانین ضعیف و موازی کاری ها در سال های وی به اختالفات ملکی بین کشاورزان و دول
قانون رفع موانع تولید و تدوین و ابالغ آیین نامه و دستورالعمل ها، نیازی به مراجعه  54گذشته اشاره کرد و افزود: با تصویب ماده 
  .افراد و کشاورزان به دستگاه قضایی نیست

ی با بیان اینکه سنددار کردن زمین های کشاورزان نیز در دستور کار این دولت است، گفت: رفع تداخالت رئیس سازمان امور اراض
  .در زمین های ملی، مسیر را برای سنددار کردن زمین های کشاورزان باز می کند

ن تعیین تکلیف شده استماه گذشته به اندازه دو دهه گذشته اراضی دارای تداخل کشاورزا 30اورنگی خاطرنشان کرد: در طول  .  
میلیون هکتار از زمین های کشاورزی از  7وی درباره اجرای طرح حدنگاری )تهیه نقشه ثبتی( در زمین های کشاورزی نیز گفت: 

برای سنددار شدن در دستور کار قرار دارد که سه میلیون هکتار آن تاکنون در سامانه ثبت اسناد کشور نهایی شده و  94سال 
به تدریج سند مالکیت دریافت می کنند کشاورزان .  

 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 9/7/1397تاریخ :   
 

 بسته معیشتی اقشار کم درآمد مناسب این قشر نیست
ای که دولت تهیه کرده بیشتر برای حمایت از اقشار متوسط جامعه است و دردی از کم در آمدها شافعی گفت: بسته

 .دوا نخواهد کرد

نعت،تجارت و کشاورزیص به گزارش خبرنگار غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

ی در ساختمان این نهاد برگزار شد، اظهار کرد: در حال تهیه بسته حمایت نشست هم اندیشی که با حضور رئیسسازمان برنامه و بودجه
های دولت و مردم باشدبرای اقشار ضعیف جامعه هستیم تا هم راستا با برنامه . 

ای که دولت تهیه کرده بیشتر برای حمایت از اقشار متوسط جامعه است و دردی از کم در آمدها دوا نخواهد کردوی افزود: بسته . 

تومانی بررسی شود ۴200ارز  ز اصلی بهریزی صحیح نیاز اصلی جامعه و نیاشافعی در پایان گفت: باید با برنامه . 

 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

ایرنا  – 10/7/1397تاریخ :   

هزار هکتار بنه زار خراسان جنوبی خسارت زد 30تشی به   
تشی )سیخور( تاکنون  رئیس اداره جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: -ایرنا  -بیرجند 

هزار هکتار از جنگل های بنه استان خسارت های جبران ناپذیری زده است 30به  . 

این جانور سبب شده تعداد زیادی از درختان بنه  :به گزارش ایرنا عباسعلی محمودی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت

تا  400شهرستان نهبندان که از  ابود شودسال سن داشتند، ن 800 .  
وی بیان کرد: تشی جانوری است که از ریشه و پیاز گیاهانی مانند زعفران و سیب زمینی تغذیه می کند ولی به دلیل تغییر شرایط 

  .اقلیمی و خشکسالی ها و افزایش این گونه از حیوانات به درختان هجوم می آورند و باعث خشکی آنها می شوند
ع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: عالوه بر درختان بنه، تشی خسارت های شدیدی به رئیس اداره جنگل اداره کل مناب

  .محصوالت زعفرانی کشاورزان وارد کرده است
بحرانی شده است گفت: راهکارهایی برای حفظ  94وی با بیان اینکه موضوع حمله تشی ها به درختان و مزارع استان از سال 

اعتبارات زیادی می طلبد در حالی که در این زمینه اعتباری تخصیص داده نشده است درختان بنه داده شده که .  
میلیون  300میلیارد و  23محمودی ادامه داد: برای اجرای سنگین چین دور درختان، تورهای گابیونی و حصارکشی درختان بنه 

ختان جلوگیری کردتومان اعتبار موردنیاز است تا بتوان از هجوم این جانوران و آسیب به در .  
وی گفت: روش های دیگری مانند شکار، زنده گیری و استفاده از مواد دورکننده هم وجود دارد که مورد تایید محیط زیست نیست و 

  .باعث آسیب رسیدن به محیط می شود
ین نوع جانور به جنگل های رئیس اداره جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیان کرد: بخش بزرگی از خسارت های ا

بنه در شهرستان های نهبندان و درمیان وارد شده است و اگر شرایط به همین منوال ادامه داشته باشد و اعتباراتی در این خصوص 
تا سه برابر خواهد رسید 2در نظر گرفته نشود به زودی خسارت ها به  .  

در استان کرمان وارد کرده بود که بعد از بحرانی شدن موضوع، به این وی افزود: قبل از خراسان جنوبی تشی بیشترین آسیب را 
  .استان اعتبار اختصاص یافت و طرح تور مرغی اجرایی شد

محمودی گفت: با توجه به شرایط محیطی موجود تجدید حیات گونه بنه امکان ندارد و اگر نابودی این درختان ادامه داشته باشد به 
نه ارزشمند خواهیم بودزودی شاهد انقراض این گو .  

ساله تشی و زادآوری آنها که در هر سال یک تا چهار بچه می زاید خطر جدی برای  15وی اظهار داشت: با توجه به طول عمر 
شود که مسئوالن باید فکر جدی در این زمینه داشته باشند درختان بنه استان محسوب می .  

کند و نباید آن را با جوجه تیغی اشتباه گرفت تانداران متمایز میخارهای بلند روی بدن تشی او را از سایر پس .  
های ها و زمین  کند، گاهی نیز پیرامون باغ ها اعم از جنگلی، کوهستانی، استپی و بیابانی زندگی می این جانوار در بیشتر زیستگاه

شودکشاورزی ساکن می  .  

 

 لینک خبر 
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باشگاخ خبرنگاران جوان  -  14/7/1397تاریخ :   

مرغ در دنیا هستیم/سازمان دامپزشکی از کمبود اعتبارات رنج کشور اول تولیدکننده گوشت مرغ و تخم 10جزء 

بردمی  

کشور اول  10اکنون یکی از صادرکنندگان بزرگ لبنیات در منطقه هستیم، ضمن آنکه جزء گفت: همحجتی  

رویممرغ در دنیا به شمار میتولیدکننده گوشت مرغ و تخم . 

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ؛ محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

در فرهنگ عمومی، اظهار کرد: در سطح فرهنگ عمومی نقش و  دامپزشکان مراسم روز ملی دامپزشکی با انتقاد از سهم کمرنگ
در فرهنگ عمومی گفته نشده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالیکه آنها سهم باالیی  سهم دامپزشکان آنطور که باید و شاید

 .در سالمت جامعه دارند

وی افزود:با توجه به آنکه دامپزشکان سهم باالیی در سالمت جامعه دارند اما کمتر مورد توجه قرار می گیرند، درحالیکه غفلت آنها 
المت جامعه وارد کندمی تواند آثار زیان باری به س . 

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، نقش باالی دامپزشکان در اقتصاد جامعه عالوه بر پایداری اقتصاد موجب شد ارزش تولیدات دامی از 
میلیارد دالر فراتر رود 15 . 

زای حاد پرندگان روبرو بودیم حجتی درباره آخرین وضعیت آنفلوانزای حاد پرندگان در کشور بیان کرد: در چند سال گذشته با آنفلوان
توان خسارت های سال نمیکه این بیماری در سال گذشته به اوج خود رسید و آثار سوئی بر واحدهای تولیدی وارد کرد که تا سال

دران کروارده بر واحدها را جب  

ها با قیمت باالیی تخم مرغ را به گفته وی، شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان و اثری که بر تولید ملی گذاشت، موجب شد خانوار
مرغ در بازار هستیم و این در حالی است که به نقش دامپزشکان توجه عملی نداریمخریداری کنند که کماکان شاهد افزایش قیمت تخم . 

ی آنطور که برد، گفت: در شرایط کنوناز کمبود منابع و اعتبارات رنج می سازمان دامپزشکی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه
دانشی نیست، بلکه ناشی از کمبود توجه به باید و شاید نتوانستیم واکسن مورد نیاز کشور را تولید و تکثیر کنیم که این امر دلیل بر بی

 .این بخش است

ی است که های گذشته واردکننده لبنیات بودیم، تصریح کرد: این در حالوزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به اینکه درسال
مرغ در دنیا به کشور اول تولیدکننده گوشت مرغ و تخم 10اکنون یکی از صادرکنندگان بزرگ منطقه هستیم، ضمن آنکه جزء هم

های موجود از سوی رود که نارساییرویم که این صنعت روز به روز در حال گسترش است و به هرحال انتظار میشمار می
دولت و ... مرتفع گرددهای ذیربط همچون مجلس، دستگاه  

 لینک خبر 
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ایرنا  – 8/7/1397تاریخ :   

 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شد 50
میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع صندوق هزار  30مدیرعامل بانک کشاورزی اعالم کرد: با پرداخت  -ایرنا -تهران

هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری کشور ایجاد شد 50توسعه ملی، بیش از  . 
گفت: مرحله نخست پرداخت تسهیالت توسعه اشتغال پایدار « روح اله خدارحمی»به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک کشاورزی، 

وق توسعه ملی، در بانک کشاورزی با موفقیت انجام شدروستایی و عشایری از محل منابع صند . 
میلیارد لایر  762هزار و  29طرح به مبلغ  256هزار و  10وی اظهارداشت: عملیات مربوط به پذیرش، بررسی و تصویب تعداد 

ولت تدبیر و امید از طرح های مربوط به طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری که از طرح های اولویت دار سال جاری د
 .به شمار می رود، با موفقیت به انجام رسید و عملیات این مرحله از طرح در بانک کشاورزی تمام شد

هزارمیلیارد لایر 16طرح با مبلغ  714مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: از طرح های یاد شده پرداخت تسهیالت به هشت هزار و 
هزار میلیارد لایر در 10طرح مصوب کارگروه ملی با مبلغی حدود  86ها نیز از جمله  انجام شد و تشریفات مربوط به سایر طرح

 .بانک کشاورزی در دست انجام است
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی گفت: این بانک آماده انعقاد قرارداد با مجریان طرح ها را دارد و پرداخت تسهیالت بالفاصله پس 

 .از عقد قرارداد، انجام خواهد شد
میلیارد 1.5خدارحمی اضافه کرد: اعتبار طرح اشتغال پایدار روستایی با اذن رهبر معظم انقالب و از محل تخصیص معادل ریالی 

 .دالر اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی و برای امیدآفرینی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری کشور تامین شده است
هزار  50ت نیمی از اعتبار مذکور را بر عهده دارد و با جذب کامل اعتبار یاد شده، ظرفیت بیش از وی گفت: بانک کشاورزی عاملی

 .شغل جدید در مناطق روستایی کشور ایجاد شده است
خدارحمی افزود: عملیات پذیرش و بررسی طرح های اشتغال زا کماکان در شعب بانک کشاورزی ادامه دارد و مرحله دوم پرداخت 

ین طرح با اختصاص اعتبار جدید در شش ماهه دوم سال انجام خواهد شدتسهیالت ا . 
میلیارد دالر از منابع صندوق  1.5به گزارش ایرنا، اجرای طرح اشتغال فراگیر از تابستان سال گذشته و با تصویب الیحه برداشت 

توسعه تعاون، پست بانک، کشاورزی و صندوق  توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با عاملیت بانک
کارآفرینی امید کلید خورد و با توجه به زمانبر بودن فراهم شدن زمینه های اجرا و تصویب آیین نامه های مرتبط با آن در دولت، از 

وارد مرحله عملیاتی شد 96بهمن  . 
های قومی، فرهنگی و اجتماعی و جلوگیری از کمک به افزایش عدالت اجتماعی و رفع محرومیت، حفظ محیط زیست و ارزش 

 .مهاجرت از اهداف اجرای این طرح است
( به طرح های کوچک  97لغایت تیر 96ماهه گذشته ) بهمن  6میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت توسط بانک کشاورزی در  800

میلیارد  200ه از این میزان مبلغ یکهزار و و بزرگ به منظور توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری کشور اختصاص یافت ک
 .تومان عالوه بر مبلغ مزبور تا پایان امسال به متقاضیان پرداخت می شود

سهم بانک کشاورزی از دریافت اعتبار برای طرح توسعه پایدار روستایی در مرحله نخست سه هزار میلیارد تومان بود که پیش از 
های کوچک و بزرگ در اختیار بانک قرار گرفته استهزارمیلیارد تومان برای طرح  2این  . 

میلیارد دالر از منابع ارزی صندوق  1.5آغاز شد و مبلغ  1396طرح توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری بهمن ماه سال 
است توسعه ملی توسط بانک مرکزی تبدیل به لایر و در اختیار چهار بانک قرار گرفت که یکی از آنها بانک کشاورزی . 

طرح های معرفی شده از سوی متقاضیان باید توجیه اقتصادی داشته باشد و این تسهیالت شامل طرح توسعه اشتغال مناطق روستایی 
هزار نفر می شود که این طرح ها شامل ایجاد گلخانه های کوچک، متوسط و بزرگ، کشت و  10و عشایری دارای جمعیت کمتر از 

فاده از دام های اصالح نژاد شده می شود که البته طرح های بزرگ در کارگروه ملی مورد بررسی و فراوری گیاهان دارویی و است
کشت و فرآوری گیاهان دارویی و ایجاد کسب و کارهای کوچک از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی  تصویب قرار می گیرد

تفاوت دارای ظرفیت خوبی در کشت و فرآوری گیاهان محسوب می شود و ایران به دلیل برخورداری از آفتاب مناسب و اقلیم م
شعبه بانک کشاورزی در سراسر کشور فعال است که با تدوین برنامه بهینه سازی شبکه تالش داریم  1900اکنون  دارویی است

شعبه را در یکدیگر ادغام و یا کاهش دهیم 150تا  100ساالنه  . 

 لینک خبر 
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ایرنا  – 8/7/1397تاریخ :   

 هزار هکتار زمین برای احداث شهرک های کشاورزی شناسایی شد 50
هزار هکتار اراضی در کشور برای احداث و ایجاد  150های کشاورزی گفت: شهرک مدیرعامل شرکت -ایرنا  -سنندج 

 .شهرک های کشاورزی شناسایی و استعداد یابی شده است
استان کشور برای اجرای شهرک های  32علی اشرف منصوری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در 

یی شده اندهزار هکتار از عرصه ها نیز برای اجرا و توسعه این طرح شناسا 150کشاورزی برنامه استعداد یابی انجام شده که  . 
وی افزود: این شرکت مادر تخصصی اکنون بدنبال موضوعاتی از جمله تامین آب، تعیین حریم های ارضی و اخذ مجوزهای الزم از 

 .وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست است
میزان شهرک منصوری تاکید کرد: پیش بینی می شود در صورت موافقت سازمان حفاظت محیط زیست مشکلی در احداث این 

 .کشاورزی در کشور وجود نداشته باشد
هزار هکتار شناسایی شده ایجاد شده و سه هزار  150هزار هکتار از  15شهرک کشاورزی به وسعت  130وی یادآور شد: تاکنون 

هکتار آن نیز به سرمایه گذاران برای احداث گلخانه های تولیدی واگذار شده است 800و  . 
های کشاورزی کشور با بیان اینکه شهرک های کشاورزی طرحی جدید است که به دنبال ایفای نقش شهرک رئیس هیات مدیره شرکت

 .خود در اقتصاد کشور می شود، گفت: این شهرک ها در بخش گلخانه ای، دامپروری و شیالت فعالیت می کنند
 10در شهرک های شیالتی در هر مزرعه حدود  شغل مستقیم و غیر متسقیم و 20وی اضافه کرد: در هر هکتار شهرک های گلخانه 

هزار هکتار اراضی شناسایی شده، تعداد قابل توجهی شغل ایجاد می شود 150شغل پیش بینی شده که در صورت تحقق  .  
منصوری در خصوص برنامه این شرکت برای استان های مرزی افزود: برای استان های مرزی ایجاد این شهرک ها در حاشیه 

هکتار زمین در استان های کردستان، آذربایجان غربی، ایالم و  600هزار و  2های مرزی در نظر گرفته شده که تاکنون رودخانه 
 .سیستان و بلوچستان و اردبیل شناسایی شده است

 هکتار است که پس از تخصیص آب از سوی وزارت نیرو 900وی یادآور شد: سهم استان کردستان از این میزان اراضی، حدود 
 .قابل اجرا و بهره برداری است

هکتار ایجاد  48شهرک در بیجار و دهگالن به وسعت  2به گزارش ایرنا، در بخش شهرک های کشاورزی استان کردستان هم اکنون 
 .شده است
یون و تن سبزی و صیفی و یک میل 700هزار متر مربع و تولید سالیانه چهار هزار و  187واحد گلخانه به مساحت  67هم اکنون 

هزار شاخه گل و گیاه در استان وجود دارد 700 . 
 577متر مربع با ظرفیت تولید ساالنه سه هزار و  705هزار و  32واحد پرورش قارچ خوراکی و صدفی به مساحت  9در کنار آن، 

 .تن قارچ خوراکی نیز در استان مشغول فعالیت هستند
هزار تن انواع  350هزار بهره بردار است که ساالنه بیش از  70ا بیش از هزار هکتار اراضی باغی ب 43استان کردستان دارای 

 .محصوالت باغی در آنها تولید می شود
هزار هکتار زمین قابل کشت مرغوب و مستعد یکی از قطب های تولید محصوالت  200کردستان با داشتن بیش از یک میلیون و 

هزار تن انگور دیم رتبه دوم کشوری را به خود  45ید ساالنه بیش از کشاورزی کشور است بطوریکه باغداران استان با تول
 .اختصاص داده اند، سیب، گالبی، زردآلو، هلو، شلیل، بادام، گیالس، آلبالو، آلو و گردو از دیگر محصوالت باغی کردستان است

دهزار تن به کردستان تعلق دار 47همچنین رتبه اول تولید توت فرنگی با تولید بیش از  . 
برابر میانگین کشوری است 2میلی متر یعنی  540میانگین ساالنه بارش باران در استان کردستان بیش از  . 

 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 11/7/1397تاریخ :  

هاها در استفاده از شیرهای برگشتی کارخانهتخلف سنتی فروشی  
ر گیرد، ها مورد استفاده قراشجاعی گفت: اگرچه لزوما این طور نیست که در لبنیات سنتی، شیرهای برگشتی کارخانه

دهداما در برخی موارد این تخلفات رخ می . 

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، شاپور رضا شجاعی رئیس جامعه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

دامپزشکان ایران در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی دامپزشکی برگزار شد، با اشاره به اینکه بحث آنفلوانزای صنعت طیور 
جهانی است، اظهار کرد: تمامی کشورهای صنعتی با این موضوع درگیرند و صنعت طیور کشور طی چند سال اخیر از این قاعده 

 .استثنا نیست

ریزی سازمان دامپزشکی و زای حاد پرندگان یکی از موضوعات مهم صنعت دامپزشکی است که با برنامهبه گفته وی، آنفلوان
رود امسال شاهد تلفات کمتری باشیمهای تخصصی طیور انتظار میکمیته . 

حدهای کبابی وا  شجاعی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اطمینان خاطری مبنی بر عدم استفاده از گوشت االغ در
توان به مردم داد، بیان کرد: اگر مردم از واحدهای دارای مجوز، اقدام به خریداری مواد پروتئینی و کباب کنند جای هیچ گونه می

نگرانی نیست چرا که عمدتا در واحدهای غیرمجاز و فاقد پروانه چنین اتفاقاتی رخ می دهد که اطالع رسانی مردم و برخورد 
تاثیر بسزایی در کاهش این موضوع داردواحدهای مسئول  . 

وی با اشاره به اینکه طرفدار عرضه لبنیات سنتی در بازار نیستیم، افزود: جامعه دامپزشکی و سازمان دامپزشکی نظر مساعدی بر 
اشت با طرفدار لبنیات پاستوریزه است و تنها به سبب اختالف نظر وزارت بهد  موضوع عرضه لبنیات سنتی در بازار ندارد و

 .دامپزشکی برخوردی با واحدهای سنتی فروش صورت نگرفته است

رئیس جامعه دامپزشکان ایران ادامه داد: البته اختالف نظر سازمان دامپزشکی با وزارت بهداشت مانع رسیدگی به این موضوع 
توسعه نظارت امری جدی استشود چرا که در صورت بازدید، با متخلفان برخورد جدی صورت خواهد گرفت که از این رو نمی . 

باشگاه خبرنگاران جوان وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا شیرهای سنتی همان شیرهای برگشتی کارخانه هاست،  

ورد استفاده قرار گیرد، اما در برخی موارد ها ماگرچه لزوما این طور نیست که در لبنیات سنتی، شیرهای برگشتی کارخانه  افزود:
دهداین تخلفات رخ می . 

گردد که خانوارها از های لبنی در لبنیات سنتی به انصاف واحد صنفی باز میبه گفته شجاعی، استفاده از شیرهای برگشتی کارخانه
این موضوع را اعتبار سنجی کنند  توانند تاحدودیروی کیفیت محصول می . 

ه دامپزشکان ایران با اشاره به ضرورت بکارگیری ساز و کارهای مشخص بیان کرد: هم اکنون در کشورهای پیشرفته رئیس جامع
بندی و ارائه کننده نهایی با کد روی محصول به سهولت قابل تشخیص است، از این رو کشور ما با کمک سیستم توزیع از تولید، بسته

ه این سمت و سو حرکت کند تا شاهد ارتقای کیفیت محصوالت باشیمبخش خصوصی و اختصاص بودجه مناسب باید ب . 

بندی بندی در کشور نداشتیم، اما اکنون با ارائه و توزیع مرغ بستهسال گذشته مرغ بسته 8تا  7وی در پایان تصریح کرد: اگرچه طی 
 .سیستم تولید تا توزیع قابل رؤیت است

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/7/1397تاریخ :  

 

مرغ در دنیا هستیم/سازمان دامپزشکی از کمبود اعتبارات رنج کشور اول تولیدکننده گوشت مرغ و تخم 10جزء 

بردمی  

شور اول ک 10اکنون یکی از صادرکنندگان بزرگ لبنیات در منطقه هستیم، ضمن آنکه جزء حجتی گفت: هم 

رویممرغ در دنیا به شمار میتولیدکننده گوشت مرغ و تخم . 

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار کشاورزی در  ؛ محمود حجتی وزیر جهادگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

در فرهنگ عمومی، اظهار کرد: در سطح فرهنگ عمومی نقش و  دامپزشکان مراسم روز ملی دامپزشکی با انتقاد از سهم کمرنگ
سهم دامپزشکان آنطور که باید و شاید در فرهنگ عمومی گفته نشده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالیکه آنها سهم باالیی 

ارنددر سالمت جامعه د . 

وی افزود:با توجه به آنکه دامپزشکان سهم باالیی در سالمت جامعه دارند اما کمتر مورد توجه قرار می گیرند، درحالیکه غفلت آنها 
 .می تواند آثار زیان باری به سالمت جامعه وارد کند

اقتصاد موجب شد ارزش تولیدات دامی از به گفته وزیر جهاد کشاورزی، نقش باالی دامپزشکان در اقتصاد جامعه عالوه بر پایداری 
میلیارد دالر فراتر رود 15 . 

حجتی درباره آخرین وضعیت آنفلوانزای حاد پرندگان در کشور بیان کرد: در چند سال گذشته با آنفلوانزای حاد پرندگان روبرو بودیم 
توان خسارت های سال نمیوارد کرد که تا سالکه این بیماری در سال گذشته به اوج خود رسید و آثار سوئی بر واحدهای تولیدی 

 وارده بر واحدها را جبران کرد

به گفته وی، شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان و اثری که بر تولید ملی گذاشت، موجب شد خانوارها با قیمت باالیی تخم مرغ را 
حالی است که به نقش دامپزشکان توجه عملی نداریممرغ در بازار هستیم و این در خریداری کنند که کماکان شاهد افزایش قیمت تخم . 

برد، گفت: در شرایط کنونی آنطور که از کمبود منابع و اعتبارات رنج می سازمان دامپزشکی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه
شی نیست، بلکه ناشی از کمبود توجه به دانباید و شاید نتوانستیم واکسن مورد نیاز کشور را تولید و تکثیر کنیم که این امر دلیل بر بی

 .این بخش است

های گذشته واردکننده لبنیات بودیم، تصریح کرد: این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به اینکه درسال
مرغ در دنیا به تخم کشور اول تولیدکننده گوشت مرغ و 10اکنون یکی از صادرکنندگان بزرگ منطقه هستیم، ضمن آنکه جزء هم

های موجود از سوی رود که نارساییرویم که این صنعت روز به روز در حال گسترش است و به هرحال انتظار میشمار می
های ذیربط همچون مجلس، دولت و ... مرتفع گردددستگاه . 

 لینک خبر 
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 متفرقه 

 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 14/7/1397تاریخ :   

 

 چارچوب مشخصی در توسعه کشاورزی کشور نداریم
کیخا گفت:با توجه به آنکه کشاورزی بر پایه مدیریت و سیاست گذاری علمی اداره نمی شود از این رو در توسعه مبانی 

 .چارچوب مشخصی نداریم
رت و کشاورزیصنعت،تجا به گزارش خبرنگار  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  احمد علی کیخا رئیس کمیسیون  

با انتقاد از این مسئله که مدیریت و سیاست گذاری علمی در  روز ملی دامپزشکی کشاورزی مجلس شورای اسالمی در همایش
د،اظهار کرد: براین اساس به صورت موضوعی برحسب توانمندی برخی مدیران خاص اقداماتی کشاورزی کشور صورت نمی گیر

انجام می شود اما نمی دانیم در ده سال آینده کشاورزی در روستاها چه وضعیتی دارند چرا که در توسعه مبانی چارچوب مشخصی 
 .نداریم

ال پیش در ایران ایجاد شد در حالیکه کره جنوبی در آن زمان س 90وی افزود: به عنوان مثال موسسه تحقیقات سرم رازی حدود 
 . چنین امکاناتی را نداشت،اما هم اکنون از امکانات زیادی برخوردار است

کیخا با انتقاد از فعالیت موسسه تحقیقات رازی گفت: همان طور که از اسم آن مشخص است، وظیفه این موسسه خلق واکسن های 
آنکه به فعالیت تولید واکسن بپردازد،از این رو موسسه تات و سازمان دامپزشکی با همکاری یکدیگر باید این جدید در کشور است نه 

 .موسسه را وارد مسیر اصلی خود کنند
وی ادامه داد: هم اکنون برای تامین بخش اعظم واکسن خود به خارج وابسته هستیم در حالیکه این موسسه می تواند دانش تولید و بی 

ی از واردات را در کشور ایجاد کندنیاز . 
 

 لینک خبر 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 

 خبرگزاری فارس  – 1۴/7/1397تاریخ : 

  مسئول فنی حوزه دامپزشکی امنیت شغلی ندارند 7000 :رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور

های محمدرضا صفری امروز در مراسم روز ملی دامپزشکی که در سالن همایش به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
های ما به حل خرید و فروش علم رازی برگزار شد، گفت: در حال حاضر هیچ خرد جمعی برای رفع مشکالت وجود ندارد، دانشگاه

ظار رفع مشکالت کشور را داشتتوان انتها به این روشی که ادامه دارد نمیاند واز این دانشگاهو مدرک تبدیل شده . 
 23با بیان اینکه آموزش عالی در حوزه دامپزشکی گرفتاری زیادی دارد، اظهارداشت:   :رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت

کنند بسیار بیشتر از نیاز بازار استدانشکده دامپزشکی در کشور وجود دارد که دانشجویانی که تربیت می . 
کنند اما مسئول فنی در حوزه دامپزشکی فعالیت می 7000گفت: ه دامپزشکان کشور هیچگونه امنیت شغلی ندارند،صفری با بیان اینک

کنند اصال متناسب نیستاز یکساعت آینده خودشان خبر ندارند. حقوقی هم که دریافت می . 
تاسیس خود، همکار وزارت بهداشت است، قانون  ۵صفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دامپزشکی به استناد بند 
گیردکشد اما وزارت بهداشت بودجه اصلی را میگفت: بخش دامپزشکی اکنون متولی کار است و تمام زحمات را این بخش می  

در حوزه  صفری با بیان اینکه کشور ما با مسائل مختلفی مواجه است که این مسائل نیازمند تغییر هستند، افزود: نیاز به این تغییرات
 .دامپزشکی نیز احساس می شود

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور همچنین با بیان اینکه مفهوم با سواد بودن امروز بسیار تغییر کرده است، گفت: امروز با سواد 
های خود تغییری در پیرامون خود ایجاد کندگویند که بتواند با آموختهبه کسی می  

باید در این حوزه تغییر جدی ایجاد کنند بنابراین دامپزشکان کشور هم  
. 

 لینک خبر 
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 مصاحبه , سنخرانی , بازدید ها 
 

 خبرگزاری فارس  – 1۴/7/1397تاریخ : 

  شودکشاورزی کشور علمی مدیریت نمی 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس امروز در مراسم روز به گزارش 

 های زیادی صورت گرفته و در حوزهدر حوزه توسعه کشاورزی پس از انقالب تالش اگرچه :ملی دامپزشکی گفت
خش اتفاق نیفتاده است و آن طور ب عملکرد محصوالت هم وضعیت بهتر شده است، اما به نظر من توسعه واقعی در این

کشاورزی دست پیدا کنیم رفت نتوانستیم به توسعهکه انتظار می .  
میلیمتر که حدود  ۵00گفت: مثال در سفری که اخیرا به کردستان داشتم، خاک این منطقه عالی برای کشاورزی است و بارندگی  کیخا

اما کشاورزان ما هنوز به عنوان قشر مرفه جامعه نیستنددو برابر میانگین کشور است در این منطقه وجود دارد،  .  
های اگرچه بسیاری از تصمیمات و سیاست :وی با اشاره به اینکه اشکاالتی در بخش کشاورزی و توسعه این بخش وجود دارد، گفت

این بخش استخارج از بخش کشاورزی به این حوزه تأثیر گذاشته است، اما بخشی از این مشکالت مربوط به داخل  . 
شود، کارها وی ادامه داد: حرف من این نیست که کاری در این حوزه انجام نشده، اما کشاورزی کشور به صورت علمی مدیریت نمی

شودبه صورت اتفاقی و موردی و برحسب خاص انجام می .  
ایمیدهایم و به یک چارچوب خاصی نرسدر حوزه نظری مبانی کشاورزی، ضعیف عمل کردهکیخا گفت: .  

سازی کشور که در سال از عمر مؤسسه تحقیقات و سرم 90  گوید: بیش ازرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مثالی می
دادند مربوط به بخش تولید گذرد؛ اخیرا در بازدیدی که از این مؤسسه داشتم، اما گزارشاتی که میاندازی شده است میراه 1303سال 

است که این مؤسسه تنها باید به بخش تولید بپردازد؟ بود، سؤال این  
اند و من این مسئله را به وزیر کیخا ادامه داد: مسئولیت اصلی این مؤسسه تحقیقات بوده، اما آنها کمتر به حوزه اصلی خود پرداخته

ای اطالع دادمجهاد کشاورزی هم در نامه .  
اینکه  های نوین نیست، گفت:شود برآمده از فناوریی که در حوزه کشاورزی انجام میهایها و مدیریتگذاریوی با بیان اینکه سیاست

های مختلف بگیریم کافی نیست و این ما در زمان تخصیص بودجه در مجلس بیاییم و مسائلی را مطرح کنیم که بودجه برای بخش
  .منجر به توسعه بخش نخواهد شد

های به روز امروز تبیین کنند و الزامات آن را مطالبه های خود را براساس فناورینامهوی از تمام دامپزشکان کشور خواست تا بر
  .کنند

امروز مراسم روز دامپزشکی با حضور وزیر کشاورزی، رئیس سازمان دامپزشکی، کارشناسان، متخصصان و فعاالن این حوزه و 
ر شدهای رازی برگزاتعدادی از نمایندگان کشورهای اکو در سالن همایش  
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ا مصاحبه , سخنرانی , بازدید ه  
 

خبرگزاری فارس  – 12/7/1397تاریخ :   

ایران در تولید ذرت در جهان  62شود /جایگاه سیزدهمین کنفرانس ذرت آسیایی در هند برگزار می  
اکتبر معادل  8اعالم کرد: « سیمیت»المللی ذرت و گندم الملل خبرگزاری فارس، مرکز بینبه گزارش گروه اقتصاد بین

شودمهر سیزدهمین کنفرانس ذرت آسیایی در هند برگزار می 16 . 
های تخصصی در زمینه ذرت برای غذا، تغذیه، تقویت و امنیت زیست محیطی داده خواهد شددر این کنفرانس مشاوره . 

واهد شدمهر در لدهیانای هند برپا خ 18تا  16اکتبر یعنی  10تا  8این کنفرانس دو روزه است و از  . 
هدف این کنفرانس این است که تولیدکنندگان عمده کشورهای آسیایی را در این کنفرانس دور هم جمع کند تا درباره مسائل و مشکالت 

وگو کننداین بخش گفت ها برای افزایش این محصول نیز در آسیا بحث خواهد شدهای آینده و چالشفرصت . . 
های بسیار زیادی درباره اصالح ذرت و کشاورزی های اخیر افزایش یافته و فرصتسال اهمیت تولید ذرت در آسیا به سرعت در

اندالمللی در تحقیقات ذرت وارد شدهپایدار و سیستم تولید بر اساس ذرت در منطقه آسیا وجود دارد در این زمینه مؤسسات بین . 
 .آمریکا بزرگترین تولید کننده ذرت در جهان است

 25المللی برای افزایش سال است همکاری دارد و اخیرا پروژه مشترکی را با این مرکز بین 50المللی سیمیت بینایران هم با مرکز 
برنددرصدی تولید گندم آبی پیش می 30درصدی تولید گندم دیم و تا  . 

شودمی ایران در تولید ذرت جایگاه مناسبی ندارد و ششمین کشور بزرگ وارد کننده این محصول در جهان محسوب . 
عنوان کرد 62فائو سازمان خواربار و جهانی در گزارش اخیر خود جایگاه تولید ایران را در بین کشورهای جهان   

 
. 
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 مصاحبه , سخنرانی , بازدید ها 

 
خبرگزاری فارس  – 11/7/1397تاریخ :   

  آیندالمللی/ اعضای اکو شنبه به ایران میهای بینادامه همکاری ایران با سازمان
الملل روابط عمومی و امور بینهای تخصصی، فارس، امروز مدیرکل سازمان به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری

های اقتصادی، به ایران همکاری دامپزشکی کشور اعالم کرد: روز شنبه اعضای کشورهای عضو اکو، سازمان سازمان

وگودامپزشکی بحث و گفت آیند تا درباره موضوعات مختلف حوزهمی   .و توافقاتی صورت گیرد 
شود اما کند ایران را در جهان منزوی کند، برگزار میاسی که آمریکا تالش میبهمن عابدی کیاسری گفت: این اجالس در شرایط حس

المللی خود را در هر شرایطی حفظ خواهد کردهای بیناین اجالس پیام روشنی به همه آنها است که ایران کماکان همکاری . 
شودمان محسوب میعضو این ساز 10دبیرخانه دائمی سازمان اکو در ایران قرار دارد و ایران یکی از  . 

اند که شرکت آنها در این اجالس کامالً قطعی های خود را ارسال کردهکشور از اعضای اکو بلیط 6به گفته بهمن عابدی تاکنون 
  .است

 نکشورهای ترکیه، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان و ایران اعضای سازما
 .اکو هستند

کشوری که بلیط آنها برای حضور در اجالس اکوی روز شنبه تأیید شده شامل کشورهای ترکیه، ازبکستان، قزاقستان، افغانستان،  6

 .آذربایجان و ایران هستند
در این  هایی را که قرار است در این نشست دنبال شود به شرح زیر اعالم کرد:های تخصصی دامپزشکی برنامهمدیرکل سازمان

های تب برفکی، نشست برنامه مبارزه با بیماری PPR شود. همچنین قرار است با اعضای ، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بررسی می

  .اکو درباره ایجاد آزمایشگاه مرجع بین کشورهای عضو مذاکره صورت گیرد
ها و ایجاد گواهی بهداشتی واحد ه و کنترل بیماریعابدی گفت: همچنین با کشورهای عضو در حوزه ترانزیت دام نقشه راه مبارز

های لبنی و همکاری در حوزه دارو و واکسن نیز مدنظر قرار وگو خواهد شد. همچنین توسعه تجارت گوشت و فرآوردهبحث و گفت
گیردمی .  

برای ما بسیار حائز اهمیت است  المللی است و این مسألههای بینوی همچنین خاطرنشان کرد: تالش و سیاست امروزه ایران همکاری
اند که بدون همکاری کشورها قادر به ادامه حیات نخواهد بود. به این نتیجه رسیده« بهداشت جهانی دام»های جهانی مانند البته سازمان

مهر در هفته دامپزشکی برگزار شود 16و  15، 14قرار است اجالس اکو روزهای  .  
آخرین اجالسی که سازمان اکو برگزار کرده بوده مربوط به عابدی در اهمیت این اجالس گفت:  آنتالیای ترکیه بود و این  2009

شودسال بعد در تهران برگزار می 9اجالس حدود  .  
المللی خود را ادامه دهد، گفت:کمیته تب برفکی کمیسیون اتحادیه های بینکند تا روابط و همکاریوی با بیان اینکه ایران تالش می

در اجالس اردیبهشتاروپا   OIE  ای در ایران برای کنترل تب برفکی برگزار کندتصویب کرد تا اجالس منطقه 97در اردیبهشت . 
 اتحادیه اروپا به دنبال برگزاری اجالس تب برفکی در ایران*

وزارت امور خارجه در  دهد و ما هم باعابدی گفت: اتحادیه اروپا در حال حاضر هماهنگی برگزاری اجالس را در ایران انجام می
  .حال تعامل هستیم که این اجالس برگزار شود

های آمریکا و قطع مبادالت بانکی آیا امکان توسعه تجارت گوشت و وی در پاسخ به سؤال فارس که با توجه به احتمال تحریم
دارو، واکسن و رسیدن به گواهی بهداشتی ها و های مبارزه با بیماریهای لبنی وجود دارد، گفت: بیشتر تالش ما در حوزهفرآورده

  .واحد با این کشورها است که توسعه و تجارت را تسهیل خواهد کرد
هایی را مطرح کردید تا نظر سازمان اکو برای این اجالس جلب شد، ها و شاخصعابدی در پاسخ به سؤال دیگر فارس که چه ویژگی
بسیار حائز اهمیت است با مرزهایی که با پاکستان داریم و دروازه ورود به  گفت: جایگاه استراتژیک ایران از نظر جغرافیایی

کشورهای اتحادیه اروپا هستیم اینها برای اعضا بسیار مهم بود ضمن اینکه هماهنگی، مدیریت و نیز تأمین مالی هم مهم بوده که 

  .توانستیم این اجالس را در ایران برگزار کنیم
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صاحبه , سخنرانی , بازدید ها م  
 

 ایرنا  – 11/7/1397تاریخ : 

می گیردفروند شناور تندرو گلف در اختیار شیالت قرار  50  
فروند شناور تندرو گلف  50مسلح گفت:  رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای -ایرنا -تهران

فروند آن تحویل  15اختیار سازمان شیالت ایران قرار می گیرد که تاکنون  تولید داخل برای گشت زنی دریایی در

شده است داده . 
امروز چهارشنبه در حاشیه افتتاح سومین نمایشگاه بین المللی « امیر رستگاری»ا، امیر دریادار به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرن

در تهران در جمع خبرنگاران افزود: سازمان صنایع دریایی عالوه بر ساخت « شیالت، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته»
تفاهم نامه ای با سازمان شیالت ایران، ساخت شناورهای تندرو را  شناورهای مورد نیاز نیروهای مقتدر دریایی، سال گذشته با انعقاد

 .در دستور کار قرار داد
فروند دیگر از این شناورهای تندرو به سازمان شیالت ایران تحویل داده شود تا  20تا  15وی ابراز امیدواری کرد تا آبان ماه امسال 

د استفاده قرار گیردبرای دریابانی و حفظ و حراست از ماهیگری و صیادی مور . 
 ساخت کشتی های صیادی صنعتی در دست مذاکره است**

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ساخت کشتی های صیادی صنعتی برای سازمان شیالت 
 .ایران در دستور کار قرار دارد و اکنون در حال مذاکره هستیم

ماه آینده مذاکره های مربوط به  2این بخش قرار است از محل صندوق توسعه ملی تامین شود که امیدواریم تا  به گفته رستگار، اعتبار
 .آن انجام و نهایی شود

وی اظهار داشت: امروز در زمینه کشتی سازی در کشور هیچ نکته مبهمی وجود ندارد و دانش فنی الزم را دارا هستیم به طوری که 
ه های دریایی توسط متخصصین داخلی کشور قابل انجام است و فقط در تامین برخی تجهیزات همچون دیزل امروز ساخت انواع ساز

 .های دریایی با توان قدرت باال ناچار به واردات هستیم
 

فروند شناور دریایی در قالب طرح تحول صنایع دریایی کشور  176تولید  **  
سال گذشته در نهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست اسحاق  معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت:

فروند شناور برای شرکت ملی  176جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری طرح تحول صنایع دریایی کلید خورد که مقرر شد تعداد 
ر ساخته شودنفتکش، وزارت نفت و سازمان بنادر دریانوردی توسط چهار مجموعه کشتی سازی داخل کشو . 

امیر دریادار رستگاری تصریح کرد: در این طرح بحث جایگزینی شناورهای استیجاری که اکنون در سکوهای فراساحل جمهوری 
 .اسالمی ایران در خلیج فارس خدمات رسانی می کنند، مطرح است

«  100دارد که ساالنه بیش از چند  فروند شناور استیجاری خدماتی سکوهای فراساحلی در این مناطق وجود 80اکنون بیش از 

 «.میلیون دالر ارز کشور بابت اجاره این شناورها خارج می شود
وی اظهار داشت: ساخت این شناورها می تواند عالوه بر جلوگیری خروج ارز از کشور، در ایجاد اشتغال و همچنین بلوغ دانش فنی 

 .و تخصصی و فناوری کشور در حوزه کشتی سازی موثر باشد
میر رستگاری یادآور شد: ساخت این شناورهای دریایی در شهریورماه امسال با حضور وزیر صنعت، معد ن و تجارت به طور ا

فروند  44فروند به وزارت نفت و  26فروند شناور به سازمان صنایع دریایی،  76فروند شناور،  176رسمی کلید خورد؛ از مجموع 
که در قالب یک برنامه سه ساله ساخته می شوند سازمان بنادر دریانوردی مربوط می شود . 

میلیارد یورو برآورد کرد 1.5وی اعتبار مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از این طرح را بالغ بر  . 
المللی شیالت، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابستهبه گزارش ایرنا، سومین نمایشگاه بین  (Ifex 2018)  ماه امسال به رمه14تا  11از

تا  9مدت چهار روز از ساعت  شرکت داخلی  80المللی تهران برپاست؛ در این نمایشگاه بیش از های بیندر محل دائمی نمایشگاه 17

های ایران، ترکیه، یونان، نروژ و هلند حضور دارندو خارجی از کشور . 
المللی و شناخت امکانات تجاری و تولیدی در عرصه داخلی و بین، بازاریابی و های اقتصادی و فنیتبادل افکار و توسعه همکاری

های داخلی و خارجی در عرصه صنعت شیالت، تقویت و بهبود سیستم ، ارایه آخرین پیشرفتایجاد بستر صادرات محصوالت شیالت
های جدید، تقویت آموزش و رفی پتانسیل، معآوری و بازاریابی، ارتقا دانش فنی در تولید، عملتوزیع و تسهیل ارتباطات تجاری و فنی
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سازی و ترویج الگوهای بهینه مصرف پروری، ایجاد زمینه اشتغال بیشتر در صنعت شیالت کشور، فرهنگترویج کاربردی آبزی
های از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه استها و تشکلهای بیشتر میان سازمانغذاهای دریایی و هماهنگی . 

کنندگان تجهیزات صیادی، فرآوری محصوالت شیالتی، های متنوع کاالیی نظیر تولیدکنندگان و توزیعه در گروهاین نمایشگا
، آالت و صنایع پرورش ماهیان زینتی و تجهیزات آکواریومدهندگان غذاهای دریایی، تولیدکنندگان ماشینتولیدکنندگان و ارایه
های شیالتی، تولیدکنندگان و ارایه دهندگان تجهیزات پرورش و ل آبزیان و فرآوردهآالت حمل و نقل و انتقاتولیدکنندگان ماشین

پروری و پرورش ماهی در دهندگان آبزیان، تجهیزات آبزینگهداری آبزیان، تأسیسات و تجهیزات برودتی مرتبط با صنعت، پرورش
پروری، نندگان خوراک آبزیان و مواد غذایی مکمل آبزیقفس، صنایع پایین دستی دریایی، تکثیر و تولیدکنندگان بچه ماهی، تولیدک

بندی، ارایه و خدمات دامپزشکی و بهداشت دارویی، های آب، صنایع بستهتولیدکنندگان و ارایه دهندگان تجهیزات و ادوات تصفیه
ها، مؤسسه های بانکها، تشکالت و جراید مرتبط، بازار الکترونیکی خرید و فروش کاالهای آبزیان، پرورش جلبک، سازمان

ها در حال برگزاری استها و، سازماناعتباری و بیمه  
 

 لینک خبر 
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 مصاحبه , سخنرانی , بازدیدها 
 

ایرنا – 17/7/1397تاریخ :  

تهران برگزار می شوداجالس دامپزشکی کشورهای عضو اکو در   
مدیرکل سازمان های تخصصی سازمان دامپزشکی کشور گفت: اجالس دامپزشکی کشورهای عضو اکو  -ایرنا -تهران

مهرماه با حضور ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و ایران در تهران برگزار می  16تا  1۴

 .شود
امروز )چهارشنبه( در نشست خبری افزود: این اجالس در سطح رئیسان « بهمن عابدی»، به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا

دامپزشکی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( برگزار می شود و قرار است به موضوعاتی از جمله مدیریت 
ینه ترانزیت دام زنده بپردازدبیماری های فرامرزی، ایجاد آزمایشگاه های مرجع بین کشورهای عضو و همکاری در زم .  

و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، دستیابی به  (PPR) وی ادامه داد: تدوین نقشه راه مبارزه و کنترل بیماری های تب برفکی، پی پی آر

ییسان گواهی بهداشتی واحد، تجارت گوشت و مواد لبنی و همچنین همکاری در زمینه دارو واکسن از دیگر موضوعاتی است که ر
  .دامپزشکی کشورهای عضو اکو در این اجالس مورد بحث و بررسی قرار می دهند

کشور حاضر در نشست تهران اتخاذ کنند، کل اعضای اکو موظف به اجرای آن هستند 6به گفته وی هر تصمیمی که این  .  
رهای عضو در حوزه توسعه همکاری وی اظهارداشت: بخش اکو دامپزشکی از مدتی پیش تعریف شده که مسئوالن دامپزشکی کشو

سال پیش در آنتالیای ترکیه برگزار شد 10های دامپزشکی فعالیت می کنند؛ نخستین نشست دامپزشکی اکو  .  
عابدی با اشاره به اینکه بیماری های دامی مرز نمی شناسد گفت: بدون همکاری بین المللی امکان موفقیت در اقدامات ملی مبارزه با 

دامی وجود نداردبیماری های  .  
( 1964) 1343ای است که سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال سازمان همکاری اقتصادی )اکو( یک سازمان اقتصادی منطقه

کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان،  1372ریزی کردند؛ پس از فروپاشی شوروی، در سال آن را پایه
زبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستندقرقیزستان، ا . 
میلیون نفری و مساحتی وسیع از کشورها با امکانات نفت، گاز و صنعت را در بر می  330عضو، جمعیتی  10اکنون با این سازمان 

 گیرد
 

 .لینک خبر 
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 نهاده
 

 ایرنا  – 8/7/1397تاریخ : 

 افزایش همکاری ایران و برزیل برای تامین نهاده های کشاورزی
برزیل برای تامین نهاده های  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: همکاری های ایران و -ایرنا -تهران

یابد کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی افزایش می . 
« رودریگو دی آزردو سانتوس»کت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی در جلسه مشترک با به گزارش یکشنبه تارنمای شر

سفیر برزیل در تهران، افزود: راه های توسعه روابط تجاری و تسهیل صادرات و واردات نهاده های کشاورزی با برزیل بررسی و 
 .تصمیم های مناسبی در این زمینه اتخاذ شده است

رکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد، برخی مدیران شرکت های پتروشیمی و وزارت امورخارجه در این نشست که در ش
  .حضور داشتند

میلیون و  2طبق آمارها، بخش کشاورزی کشور سالیانه به چهار میلیون تن کود پایه )اوره، فسفاته و پتاسه( نیاز دارد که فقط نزدیک 
ی گیرد؛ زیرا میانگین مصرف کود در بخش کشاورزی ایران نسبت به میانگین جهانی هزار تن در اختیار کشاورزان قرار م 400
تر است و آنان بیش از این میزان کود مصرف نمی کنندپایین . 

هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در ذخایر راهبردی خود دارد که بدون هیچ افزایش قیمتی در اختیار  300کشور 

ی گیردکشاورزان قرار م . 
کارگزاری اقدام به توزیع کود،  3400شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای ارایه خدمات مناسب به کشاورزان، با فعال کردن 

هزارنفر از کشاورزان عضو  100بین یک میلیون و  1559آزمون خاک، مشاوره مصرف کود و حتی فروش تلفنی کود با سامانه 
 .باشگاه کشاورزان کرده است

هماهنگی با سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، قیمت کودهای یارانه ای امسال افزایش نمی یابد و ثابت می ماند براساس . 
 

 لینک خبر 
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 نوغان
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 گزارشات جهانی
 

 خبرگزاری فارس  – 13/7/1397تاریخ : 

  دهدنمی« بازدید»ها اجازه نمایشگاه مواد غذایی فرانسه به ایرانی
نمایشگاه  خبرگزاری فارس گفت: گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از شهروندان تهرانی در تماس با به

کندگاه پذیرش نمیعنوان بازدیدکننده در این نمایش ها را حتی بامواد غذایی سیال فرانسه ایرانی . 
دار بلکه حتی به عنوان ویزیتور هم ها را نه تنها به عنوان غرفهنامی که به این منظور وجود دارد ایرانیوی افزود: در سایت ثبت

کندثبت نمی .  
وگو ند، گفتبرهایی که تور نمایشگاه مواد غذایی سیال فرانسه پاریس را میخبرگزاری فارس برای پیگیری این موضوع با شرکت

 .کرد
توانند با عنوان کند اما میدار قبول نمیها را به عنوان غرفهها به خبرنگار فارس گفت: نمایشگاه فرانسوی ایرانییکی از این شرکت

ایمنام کردهبازدیدکننده در این نمایشگاه حضور داشته باشند و حتی ما تور برای این منظور ثبت . 
کنیمنام نمیچون زمان برای گرفتن ویزا و هماهنگی گذشته است ثبتوی اضافه کرد: اما اکنون  . 

نامی به این پاسخ نهایی خبرنگار فارس برای بررسی بیشتر موضوع به سایت سیال مراجعه کرد و پس از انجام مراحل مختلف ثبت
 .رسید

 
 لینک خبر 
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 گزارشات جهانی 
 

خبرگزاری فارس  – 11/7/1397تاریخ :   

  ها متقاضی تعرفه ترجیحی در کشاورزیسند همکاری کشاورزی بین ایران و ترکیه امضا شد/ ترک 3
 هایسند همکاری در حوزه 3فارس، امروز وزیران کشاورزی ایران و ترکیه  اقتصادی خبرگزاریبه گزارش خبرنگار 

تهران امضا کردند طبقه وزارت جهاد کشاورزی در 16باغبانی، دامپزشکی و زنبورداری در ساختمان  .  
عمال شودهای کشاورزی هم ادر این نشست وزیر کشاورزی ترکیه درخواست کرد که تعرفه ترجیحی در حوزه .  

ها دو کشور ایران و ترکیه دوست در همه حوزه :وی همچنین با انتقاد از سقف مبادالت تجاری در حوزه تجاری ایران و ترکیه گفت

هایی صورت گرفته استکاریرسد در بخش کشاورزی کمروابط بسیار خوبی دارند، اما به نظر می .  
خواست تعرفه ترجیحی ترکیه در حوزه کشاورزی گفت: ما برای تأمین نیازهای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به در

  .کاالهای اساسی در داخل محذوراتی داریم و در حال حاضر امکان اعمال تعرفه ترجیحی در حوزه کشاورزی وجود ندارد
گذاری بی داشته باشیم و از سرمایههای خوتوانیم همکاریحجتی همچنین گفت: ما در حوزه فنی، آموزشی، تحقیقاتی و عملیاتی می

کنیمترکیه استقبال می .  
در این زمینه حاضریم از ای جلوتر از ایران است، گفت:های گلخانهوزیر جهاد کشاورزی ایران بابیان اینکه ترکیه در زمینه فعالیت

  .تجربیات شما استفاده کنیم
ن در زمان تحریم و در حال حاضر از ایران حمایت کردهایشاحجتی همچنین از دولت و ملت ترکیه به خاطر حمایت . 

توانند در حوزه گیاهان دارویی تولید، فناوری و بازاریابی این محصول همکاری داشته باشندوی همچنین گفت: ایران و ترکیه می .  
ن و ترکیه در زمینه قرنطینه های دامی اقداماتی داشته است، گفت: ایراحجتی با بیان اینکه ایران در حوزه مبارزه با بیماری

تواند همکاری خوبی داشته باشدهای دامی، آنفلوانزای پرندگان و تب برفکی هم میبیماری .  
وگوهای این اجالس از مهر در اجالس رسمی در ایران شرکت کنند که محور گفت 1۴قرار است کشورهای عضو اکو روز شنبه 

های دامی استجمله مبارزه با بیماری .  
شان از بخش باغبانی ایران تشکر و قدردانی کردتی همچنین از مسئوالن کشور ترکیه به خاطر حمایتحج .  

وی گفت: یکی از پروفسورهای بخش کشاورزی ترکیه اطالعات خوبی درباره پیوندزنی گردو ارائه کرد که این توانسته مشکل ما را 
  .درباره درختان با گلهای زودرس برطرف کند

های گفته شده آمادگی الزم را دارد، گفت: میرلی وزیر کشاورزی ترکیه هم با بیان اینکه ترکیه برای همکاری در حوزهبکر پاک د
  .کارشناسان ما هم آماده هستند، تا از تجربیات ایران در حوزه گیاهان دارویی استفاده کنند

به سالمت گیاهان و امنیت غذایی اهمیت زیادی قائل است و دانیم که ایران وی گفت: انتظار تعامل بیشتری با ایران داریم و می
گذاری از سوی دو کشور بااهمیت خواهد بود و ایران و کنیم. سرمایهنگرانی ایران را درباره امنیت غذایی در شرایط فعلی درک می

های بسیار مناسبی دارندترکیه در زمینه تجارت کشاورزی زمینه  
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 گزارشات جهانی  
 

ایرنا – 17/7/1397تاریخ :  

 اجالس دامپزشکی کشورهای عضو اکو در تهران برگزار می شود
مدیرکل سازمان های تخصصی سازمان دامپزشکی کشور گفت: اجالس دامپزشکی کشورهای عضو اکو  -ایرنا -تهران

مهرماه با حضور ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و ایران در تهران برگزار می  16تا  1۴

 .شود
نشست خبری افزود: این اجالس در سطح رئیسان  امروز )چهارشنبه( در« بهمن عابدی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

دامپزشکی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( برگزار می شود و قرار است به موضوعاتی از جمله مدیریت 
  .بیماری های فرامرزی، ایجاد آزمایشگاه های مرجع بین کشورهای عضو و همکاری در زمینه ترانزیت دام زنده بپردازد

ادامه داد: تدوین نقشه راه مبارزه و کنترل بیماری های تب برفکی، پی پی آروی   (PPR)  و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، دستیابی به

گواهی بهداشتی واحد، تجارت گوشت و مواد لبنی و همچنین همکاری در زمینه دارو واکسن از دیگر موضوعاتی است که رییسان 
این اجالس مورد بحث و بررسی قرار می دهنددامپزشکی کشورهای عضو اکو در  .  

کشور حاضر در نشست تهران اتخاذ کنند، کل اعضای اکو موظف به اجرای آن هستند 6به گفته وی هر تصمیمی که این  .  
وی اظهارداشت: بخش اکو دامپزشکی از مدتی پیش تعریف شده که مسئوالن دامپزشکی کشورهای عضو در حوزه توسعه همکاری 

سال پیش در آنتالیای ترکیه برگزار شد 10دامپزشکی فعالیت می کنند؛ نخستین نشست دامپزشکی اکو های  .  
عابدی با اشاره به اینکه بیماری های دامی مرز نمی شناسد گفت: بدون همکاری بین المللی امکان موفقیت در اقدامات ملی مبارزه با 

  .بیماری های دامی وجود ندارد
( 1964) 1343ای است که سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال تصادی )اکو( یک سازمان اقتصادی منطقهسازمان همکاری اق

کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان،  1372ریزی کردند؛ پس از فروپاشی شوروی، در سال آن را پایه
اکو پیوستندقرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان  . 

میلیون نفری و مساحتی وسیع از کشورها با امکانات نفت، گاز و صنعت را در بر می  330عضو، جمعیتی  10اکنون با این سازمان 
 گیرد
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 گزارشات جهانی 

 
ایرنا  – 9/7/1397تاریخ :   

 ایران عضو شورای بین المللی روغن و کنسرو زیتون شد
مجری طرح زیتون وزارت جهادکشاورزی، از تصویب الحاق ایران به موافقت نامه جدید شورای بین  -ایرنا  -تهران 

 .المللی روغن و کنسرو زیتون خبر داد

گفت« پریچهرسیدرحمت اله »به گزارش دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی،  موضوع الحاق ایران به موافقت نامه بین المللی  :

روغن و کنسرو زیتون پس از بررسی و تصویب در دولت به مجلس شورای اسالمی ارسال و مصوب شد و مورد تایید شورای 
 .نگهبان قرار گرفت و چندی پیش تشریفات قانونی آن توسط وزارت امور خارجه کشور انجام شد

شورای بین المللی روغن و کنسرو زیتون در موافقت نامه خود تغییراتی را در زمینه نقش هایی که  2015: در سال وی اظهار داشت
 .این شورا می تواند داشته باشد و استانداردها و تعاریف در حوزه زیتون ایجاد کرد که باید به تصویب کشورهای عضو می رسید

به معاونت حقوقی رییس جمهوری ارسال شد و پس از پیگیری های  95نامه در سال به گفته وی، از این رو، موضوع این موافقت 
شهریور ماه امسال تشریفات قانونی آن از سوی وزارت امور خارجه ایران انجام شد 20زیاد در  . 

روغن و کنسرو پریچهر افزود: براساس شرایط جدید این موافقت نامه و پذیرش آن، ایران به عضویت خود در شورای بین المللی 
 .زیتون ادامه می دهد و بزودی پذیرش این موافقت نامه توسط ایران به سازمان ملل متحد اعالم خواهد شد

وی تصریح کرد: اعضای این شورای بین المللی می توانند از خدمات و ظرفیت های آن شامل همکاری های فنی بین المللی برای 
ه و تکنولوژی، گسترش تجارت روغن و کنسرو زیتون، به روز کردن استاندارها و افزایش اجرای پروژه های تحقیقاتی، انتقال تجرب

 .کیفیت این محصول استفاده کنند
مجری طرح زیتون وزارت جهادکشاورزی، دسترسی به آخرین آمار در حوزه کشت و تولید روغن و دانه زیتون، برگزاری 

ژرم پالسم را از دیگر مزیت های عضویت در شورای بین المللی روغن و کنسرو بازدیدهای میدانی، ایجاد کلکسیون ارقام و تبادل 
 .زیتون عنوان کرد

به طور رسمی به شورای بین  78وی گفت: ایران با توجه به برنامه های توسعه ای زیتون و در راستای بهینه سازی تولید در سال 
 .المللی روغن و کنسرو زیتون پیوست

کشور دیگر جهان عضو این  15وغن و کنسرو زیتون در مادرید اسپانیا است و عالوه بر اتحادیه اروپا، مقر شورای بین المللی ر
 .شورا هستند

هزار  55هزارتن میوه زیتون در سطح  85به دلیل سرمازدگی و تنش های آب و هوایی نزدیک  1396به گزارش ایرنا، در سال 
ی تولید میوه را نسبت به سال قبل از آن نشان می دهدهزارتن 11هکتار باغات بارور تولید شد که کاهش  . 

حدود  95طبق آمارها سال   40تا  35درصد آن به کنسرو زیتون و  65تا  60هزارتن میوه زیتون در کشور تولید شد که بین  96

 .درصد آن به روغن زیتون تبدیل شده بود
ن در سال است که نزدیک یک سوم آن در داخل کشور تولید هزار ت 12تا  500هزار و  11سرانه مصرف روغن زیتون کشور بین 

 .و بقیه نیاز مصرفی از طریق واردات تامین می شود
کیلوگرم است درحالی که در بیشتر باغ های زیتون کشور عملکرد تولید  1700میانگین جهانی عملکرد تولید زیتون در هر هکتار 
 .کیلوگرم در هکتار برآورد می شود 2100زیتون 

کارخانه روغن کشی و هشت هزار کارگاه تولیدی کنسروی در مناطق زیتون خیز کشور از جمله زنجان، قزوین و گیالن فعال  42

 .هستند
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	اهواز - ایرنا - معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت نسبت به پیامدهای تغییر اقلیم در بخش کشاورزی هشدار داد و خواستار ورود محققان برای مطالعه و یافتن راهکاری در این زمینه شد.
	کلزاکاران هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به اتمام تاریخ کشت کلزا در برخی استان های کشور، کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
	هشدارهای هواشناسی به کشاورزان/ گلخانهداران سوخت مورد نیاز خود را تهیه کنند
	یک مقام مسئول گفت: با توجه به بارش باران در نیمه شمالی کشور، کشاورزان و دامداران هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
	خسارت ۲۴۶۰ میلیارد ریالی وقوع سیل طی شش ماه اول سال
	حسین پور از خسارت ۲۴۶۰ میلیارد ریالی وقوع ۱۰۶ مورد سیل در ۱۶ استان کشور خبر داد.

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	نقش دلالان در کاهش ۴۰۰ هزار تومانی قیمت زعفران/ بورس قیمت طلای سرخ را شفاف کرد
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در جمع خبرنگاران گفت: در ماههای گذشته دلالان توانستند تا ۴۰۰ هزار تومان در هر کیلو قیمت زعفران را کاهش دهند اما ورود زعفران به بورس توانسته قیمتها را متعا...
	افزایش قیمت آجیل و خشکبار به ایستگاه آخر رسید
	در روزهای اخیر،افزایش قیمت آجیل و خشکبار در پی سقوط نرخ دلار توقف کرده است که انتظار می رود طبق وعده مسئولان این روند ادامه یابد.
	نرخ فروش قارچ سنخیتی با هزینه تمام شده ندارد
	یک مقام مسئول گفت: در شرایط کنونی نرخ فروش قارچ سنخیتی باهزینه تمام شده تولید ندارد.
	قدامات کامیون داران،سیب زمینی را گران کرد/نرخ سیب زمینی به 5 هزار و 500 تومان رسید
	یک مقام مسئول گفت: هم اکنون قیمت سیب زمینی تحت تاثیر عوامل مختلف صادرات،اعتراضات کامیون داران و... با نوساناتی در بازار روبروست.
	سازمان میادین تهران: قیمت مرغ 8175 تومان است
	تهران- ایرنا - سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران قیمت روز مرغ عرضه شده در 22 میدان و 219 بازار میوه و تره بار پایتخت را براساس نرخ نامه هشت هزار و 175 تومان اعلام کرد.
	دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در گفتوگو با فارس مطرح کرد ۴ دلیل رشد ۴۵ درصدی قیمت برنج خارجی
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت برنج خارجی در یک سال گذشته بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته و از کیلوگرمی ۵۶ هزار و ۵۵۱ ریال در شهریور ۹۶ به ۸۱ هزار ۹۷۶ ریال در سال ۹۷ رسیده است. این در حالی است که برنج ایرانی طی این مدت تنها ۷درصد رشد قیمت دا...
	اخلال دلالان در نظام عرضه نهاده های دامی، مرغ را گران کرد
	تهران ـ ایرنا ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران با اشاره به دلایل نوسانات زیاد قیمت مرغ طی چند وقت اخیر گفت: یکی از مهمترین دلایل این نوسان و افزایش مقطعی قیمت آن اخلال دلالان در نظام عرضه نهاده های دامی بود که باعث گرانی این ...
	جهش قیمت موز، سیب زمینی و رب گوجه در ماه شهریور + جدول
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در شهریور ماه بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (شهریور ١٣٩٦) مربوط به قلم «موز» با ١٧٠,٤ درصد افزایش است. همچنین قیمت این میوه نسبت به ماه قبل خود نیز رشد ۴۷.۵ درصدی را تجربه کرده است.
	معاون وزیر کشاورزی: بازار زعفران باید احیا و اصلاح شود
	تهران - ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر ادامه برنامه دولت برای خرید حمایتی و عرضه صادراتی محصول زعفران تاکید کرد و گفت: باید به دنبال احیا و اصلاح این بازار باشیم.
	قیمت مواد غذایی با کاهش نرخ ارزها بهبود می یابد
	کاهش نرخ ارز تاثیر بر قیمت کالاهای اساسی ندارد
	تهران- ایرنا- وزیر جهادکشاورزی گفت: کاهش قیمت ارز تاثیری روی نهاده های وارداتی بخش کشاورزی و کالاهای استراتژیک ندارد زیرا این اقلام با نرخ ارز دولتی تهیه و وارد کشور می شود.
	نرخ پیشنهادی خرید هرکیلوگرم کلزا 35 هزار ریال اعلام شد
	کاهش قیمت تخم مرغ در بازار/ ممنوعیت صادرات جوجه یکروزه دردسرساز شد
	یک مقام مسئول گفت: قیمت هر کیلو تخممرغ نسبت به 20 روز گذشته درب مرغداری حدود 400 تومان کاهش یافته است.
	خبری از افزایش 10 درصدی نرخ نان در تهران نیست
	یک مقام مسئول گفت:اگرچه رئیس جمهور با افزایش 10 درصدی نرخ نان در برخی استان ها موافقت کرده ،اما تا کنون اتفاقی در تهران نیفتاده است.
	عرضه کنونی روغن جوابگوی تقاضا نیست/ احتکار خانگی یکی از عوامل گرانی روغن
	یک مقام مسئول گفت: عرضه کنونی روغن جوابگوی تقاضای موجود در سطح بازار نیست.

	برنامه ها و سیاست ها
	اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار برای اجرای پروژه های آبخیزداری در کشور
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی خلیل آقایی در بازدید از پروژه های آبخیزداری شهرستان مشگین شهر در حوزه رضی چایی با بیان این مطلب ، افزود : این مبلغ با عنایت مقام معظم رهبری، همکاری دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی م...
	نیازمند برنامه ریزی دقیق در صنعت طیور هستیم
	رضایی گفت: برنامه ریزی برای دو محصول اصلی گوشت مرغ و تخم مرغ در صنعت طیور از حساسیت زیادی برخوردار است.
	همکاری های ایران و عمان در زمینه شیلات گسترده تر می شود
	دوحه – ایرنا – همکاری های جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در زمینه شیلات با سفر قائم مقام وزارت کشاورزی و شیلات این کشور به تهران گسترده تر می شود.
	2 بسته دولت برای جبران چالش های تولیدکنندگان و پیمانکاران
	تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت 2 بسته برای جبران چالش های واحدهای تولیدی و پیمانکاران در نظر گرفته که از آغاز نیمه دوم امسال کلید خورده است.
	۳ سند همکاری کشاورزی بین ایران و ترکیه امضا شد/ ترکها متقاضی تعرفه ترجیحی در کشاورزی
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز وزیران کشاورزی ایران و ترکیه ۳ سند همکاری در حوزههای باغبانی، دامپزشکی و زنبورداری در ساختمان ۱۶ طبقه وزارت جهاد کشاورزی در تهران امضا کردند.
	لزوم افزایش سطح ارتباطات بینالملل در حوزه دامپزشکی
	رفیعیپور گفت: افزایش سطح ارتباطات بینالملل نظیر تسهیل فرایند واردات و صادرات و راهاندازی آزمایشگاه همکاری در منطقه امری ضروری است.
	احداث 2 هزار و 700 هکتار گلخانه تا پایان سال
	یک مقام مسئول گفت: براساس برنامه های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه و بازسازی گلخانه ها،امسال 2 هزار و 700 هکتار به سطح گلخانه ها افزوده می شود.

	برنج
	دبیر انجمن وارد کنندگان برنج در گفتوگو با فارس مطرح کرد ۴ دلیل رشد ۴۵ درصدی قیمت برنج خارجی
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت برنج خارجی در یک سال گذشته بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته و از کیلوگرمی ۵۶ هزار و ۵۵۱ ریال در شهریور ۹۶ به ۸۱ هزار ۹۷۶ ریال در سال ۹۷ رسیده است. این در حالی است که برنج ایرانی طی این مدت تنها ۷درصد رشد قیمت دا...
	برنج «دونوج» مازندران وارد بازار شد
	ساری - ایرنا - برنج «دونوج» مازندران با آغاز برداشت شالی از حدود 30 هزار هکتار از شالیزارهای استان وارد بازار شد.

	پسته
	پنبه
	تولید پنبه به 55 هزارتن می رسد/کاهش قاچاق پوشاک یک راه برای رسیدن به خوداتکایی
	یک مقام مسئول گفت:امسال پیش بینی می شود که میزان تولید پنبه تصفیه شده قابل مصرف صنعت نساجی همانند سال گذشته به 50 تا 55 هزارتن برسد.

	تامین منابع مالی
	اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار برای اجرای پروژه های آبخیزداری در کشور
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی خلیل آقایی در بازدید از پروژه های آبخیزداری شهرستان مشگین شهر در حوزه رضی چایی با بیان این مطلب ، افزود : این مبلغ با عنایت مقام معظم رهبری، همکاری دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی م...
	حجم مخازن سدها 19 درصد کاهش یافته است
	تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: سال آبی 98-97 را در شرایطی آغاز می کنیم که حجم مخازن سدهای کشور 19 درصد کاهش یافته است.
	450 میلیارد ریال تسهیلات به روستاییان قمی پرداخت شد
	قم- ایرنا- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: درسال جاری 500 میلیارد ریال تسهیلات برای روستاییان قم مصوب شده بود که تاکنون 450 میلیارد ریال آن پرداخت شده است.
	110 هزار میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران کشور پرداخت شد
	قزوین - ایرنا - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون 110هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران کشور پرداخته شده و تا پایان مهر تمامی بدهکاری دولت به آنها پرداخت خواهد شد.
	50 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شد
	تهران- ایرنا- مدیرعامل بانک کشاورزی اعلام کرد: با پرداخت 30 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، بیش از 50 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری کشور ایجاد شد.
	200 میلیون دلار برای طرح های آبخیزداری هزینه می شود
	اردبیل - ایرنا - معاون وزیر کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از اختصاص 200 میلیون دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری کشور خبر داد.

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	ایران جزو 10 کشور نخست جهان در تولید مرغ و تخممرغ است

	تولیدات باغی
	ایران رتبه چهارم جهانی در تولید سیب را داراست
	یک مقام مسئول گفت: ایران از نظر تولید سیب رتبه چهارم پس از چین،آمریکا و هلند را به خود اختصاص داده است.
	مشکلی در تامین بازار مرکبات نداریم
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به شرایط مساعد تولید مرکبات در کشور جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر افزایش قیمت و کمبود در بازار نیست.

	تولیدات زراعی
	تعاملات ایران و ترکیه در زمینه گلخانه توسعه می یابد
	تهران- ایرنا- معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در هفتمین نشست کمیته همکاری های کشاورزی ایران و ترکیه گفت: تعاملات 2 کشور در زمینه فناوری گلخانه و تبادل کارشناسان گسترش می یابد.

	تولیدات دام و طیور
	ایران جزو 10 کشور نخست جهان در تولید مرغ و تخممرغ است

	چای
	کمیته فنی تشخیص چای داخلی در پژوهشکده چای کشور تشکیل شد
	لاهیجان-ایرنا-رییس پژوهشکده چای کشور گفت: کمیته فنی تشخیص چای داخلی از خارجی به منظور تسهیل در صدور محصول چای و کمک به صادرات کنندگان فعالیت خود را در این پژوهشکده آغاز کرده است.

	حبوبات
	خاک
	خرما
	کاهش تولید خرما در راه است
	دبیر انجمن خرما گفت: با توجه به رهاسازی باغات ناشی از نبود حمایت های لازم وتوجیه اقتصادی تولید پیش بینی می شود که تولید خرما به 850 تا 860 هزارتن برسد.

	خرید تضمینی / خدمات
	افزایش ۵.۷ درصدی شیر در کشور/ خودکفایی در تولید شیرخشک
	دو مقام مسئول با تکذیب کاهش ۲۵ درصدی تولید شیرخام در کشور از افزایش ۵.۷ درصدی تولید شیر خبر داده و گفتند: ما 30 کارخانه تولید شیر خشک داریم و خودکفا شدهایم و سالانه 150 تن شیر خشک تولید میشود.
	خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست
	با وجود گذشت دو هفته از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست و در ظاهر دولت قصد دارد با تاخیر در اعلام نرخ،ماجرای دوسال زراعی گذشته را تکرار کند.
	معاون وزیر جهادکشاورزی: صادرات شیرخشک باید آزاد شود
	تهران- ایرنا - معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی خواستار آزادسازی صادرات شیرخشک شد و گفت: شیرخام به اندازه کافی در کشور وجود دارد و هیچ نیازی به واردات شیرخشک نداریم.
	خرید تضمینی گندم به 9 میلیون و 495 هزارتن رسید/پیش بینی خرید 450 هزارتن دانه روغنی در سال جاری
	یک مقام مسئول گفت:تاکنون 9 میلیون و495 هزارتن گندم با ارزش 125 هزار و 572 میلیارد ریال از گندمکاران استان های سراسر کشور خریداری شده است.
	گندمگاران نگران اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستند
	یک مقام مسئول گفت: گندمکاران در نامه ای به رهبر انقلاب خواستار اعلام به موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت شدند.

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	امسال تولید 600 هزار تن کلزا در کشور پیش بینی شد
	خرید تضمینی گندم به 9 میلیون و 495 هزارتن رسید/پیش بینی خرید 450 هزارتن دانه روغنی در سال جاری
	یک مقام مسئول گفت:تاکنون 9 میلیون و495 هزارتن گندم با ارزش 125 هزار و 572 میلیارد ریال از گندمکاران استان های سراسر کشور خریداری شده است.
	کلزاکاران هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند
	یک مقام مسئول گفت:با توجه به اتمام تاریخ کشت کلزا در برخی استان های کشور، کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
	نرخ پیشنهادی خرید هرکیلوگرم کلزا 35 هزار ریال اعلام شد
	توسعه کشت کلزا موجب خودکفایی در تولید گندم می شود
	تهران- ایرنا- مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مهمترین دلیل توسعه کشت کلزا، پایداری تولید گندم و خودکفایی در تولید این محصول است که منجر به تامین امنیت غذایی کشور می شود.

	روغن
	عرضه کنونی روغن جوابگوی تقاضا نیست/ احتکار خانگی یکی از عوامل گرانی روغن
	یک مقام مسئول گفت: عرضه کنونی روغن جوابگوی تقاضای موجود در سطح بازار نیست.

	زعفران
	نقش دلالان در کاهش ۴۰۰ هزار تومانی قیمت زعفران/ بورس قیمت طلای سرخ را شفاف کرد
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در جمع خبرنگاران گفت: در ماههای گذشته دلالان توانستند تا ۴۰۰ هزار تومان در هر کیلو قیمت زعفران را کاهش دهند اما ورود زعفران به بورس توانسته قیمتها را متعا...
	معاون وزیر کشاورزی: بازار زعفران باید احیا و اصلاح شود
	تهران - ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر ادامه برنامه دولت برای خرید حمایتی و عرضه صادراتی محصول زعفران تاکید کرد و گفت: باید به دنبال احیا و اصلاح این بازار باشیم.
	تولید زعفران به 400 تن می رسد/رشد 30 درصدی صادرات در شش ماهه ابتدای سال
	یک مقام مسئول گفت:براساس پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی،تولید زعفران در سال جاری به 400 تن خواهد رسید.

	زیتون
	سلامت
	برای کنترل سریع بیماریهای دامی باید دستورالعمل ملی داشته باشیم
	ادامه همکاری ایران با سازمانهای بینالمللی/ اعضای اکو شنبه به ایران میآیند
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز مدیرکل سازمانهای تخصصی، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: روز شنبه اعضای کشورهای عضو اکو، سازمان همکاریهای اقتصادی، به ایران میآیند تا درباره موضوعات مختلف حوزه دامپزشکی بحث و...
	برخورداری ۷۲ درصد عشایر از آب آشامیدنی بهداشتی
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی جمشیدی مسئول سابق بسیج عشایر کشور امروز در بیست و پنجمین نشست شنبههای انقلاب اسلامی با محوریت روستاها، عشایر و جهادسازندگی در روستای گلحصار شهرری گفت: قبل از انقلاب به عشایر دامداران متحرک گفته میشد که مع...

	سیب زمینی
	قدامات کامیون داران،سیب زمینی را گران کرد/نرخ سیب زمینی به 5 هزار و 500 تومان رسید
	یک مقام مسئول گفت: هم اکنون قیمت سیب زمینی تحت تاثیر عوامل مختلف صادرات،اعتراضات کامیون داران و... با نوساناتی در بازار روبروست.

	شیلات
	50 فروند شناور تندرو گلف در اختیار شیلات قرار می گیرد
	تهران- ایرنا- رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 50 فروند شناور تندرو گلف تولید داخل برای گشت زنی دریایی در اختیار سازمان شیلات ایران قرار می گیرد که تاکنون 15 فروند آن تحویل داده شده است.
	تولید ماهیان گرم آبی کاهش یافت
	یک مقام مسئول گفت: باتوجه به کمبود بارش و عدم آبگیری سایت استان خوزستان به دلیل اختصاص نیافتن آب از وزارت نیرو،با افت 25 تا 30 درصدی تولید روبرو هستیم.
	رشد 20 درصدی صادرات آبزیان در نیمه نخست امسال
	تهران- ایرنا- رییس سازمان شیلات ایران گفت: از ابتدای امسال تاکنون، صادرات کل آبزیان به بیش از 80 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی و وزنی 20 درصد رشد را نشان می دهد.
	تیلاپیای داخل تا پایان سال به بازار عرضه میشود/رشد صددرصدی صادرات میگو در سال جاری
	صالحی گفت: با توجه به صدور مجوز تولید تیلاپیا در ۴ استان،تیلاپیای داخل تا پایان سال به بازار عرضه می شود.
	تولید خاویار پرورشی تا پایان برنامه ششم به ۱۰ تن برسد

	پرورش آرتمیا از دریاچه ارومیه به استخرهای خاکی منتقل شد
	تهران- ایرنا- رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تولید آرتمیا در استخرهای خاکی و آبهای شور به سبب مشکلات دریاچه ارومیه را راهی برای تامین غذای زنده آبزیان دانست؛ طرحی که اکنون بخش خصوصی در استان کرمان آغاز کرده است.
	تعدیل نرخ ارز فرصتی برای توسعه صادرات غذای زنده آبزیان است
	تهران- ایرنا- معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران گفت: مصرف غذای زنده آبزیان در تولید میگوو برخی گونه ماهیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین نوسان نرخ ارز می تواند به روند مثبتی برای توسعه تولید و صادرات این محصول کمک کند.
	همکاری های ایران و عمان در زمینه شیلات گسترده تر می شود
	دوحه – ایرنا – همکاری های جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در زمینه شیلات با سفر قائم مقام وزارت کشاورزی و شیلات این کشور به تهران گسترده تر می شود.
	ماهیان استخوانی خزر امسال زودتر به سفره ایرانی ها می رسد
	ساری - ایرنا - شیلات مازندران اعلام کرد که تور صیادان این استان برای صید ماهیان استخوانی امسال زودتر در آب های دریای خزر پهن می شود .
	ممنوعیت واردات تیلاپیا با اما و اگرهایی همراه است
	یک مقام مسئول گفت: نبودن تیلاپیا جزو لیست گروه کالاهای ممنوعه بدان معنا و مفهوم است که واردات آن بنا به شرایطی انجام می شود.

	شکر
	افزایش سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه/ تا پایان سال نیازی به واردات شکر نداریم
	یک مقام مسئول گفت سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه برای سال زراعی جاری از 17 هزار هکتار به 23 هزار هکتار افزایش می یابد.

	شیر و فرآورده ها
	نیازی به واردات شیرخشک نیست/وجود یک میلیون تن شیرخام مازاد برای تبدیل به شیر خشک
	افزایش ۵.۷ درصدی شیر در کشور/ خودکفایی در تولید شیرخشک
	دو مقام مسئول با تکذیب کاهش ۲۵ درصدی تولید شیرخام در کشور از افزایش ۵.۷ درصدی تولید شیر خبر داده و گفتند: ما 30 کارخانه تولید شیر خشک داریم و خودکفا شدهایم و سالانه 150 تن شیر خشک تولید میشود.
	معاون وزیر جهادکشاورزی: صادرات شیرخشک باید آزاد شود
	تهران- ایرنا - معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی خواستار آزادسازی صادرات شیرخشک شد و گفت: شیرخام به اندازه کافی در کشور وجود دارد و هیچ نیازی به واردات شیرخشک نداریم.
	دلیل واردات شیرخشک، کسری 25 هزار تنی شیرخام است
	تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع لبنی از کاهش 25 درصدی شیرخام تحویلی به کارخانه های لبنی خبر داد و گفت: تصمیم برای واردات 25 هزار تن شیرخشک به کشور در شرایط کنونی و افزایش قابل توجه بهای ارز، قابل دفاع و درست است.
	بررسی مشکلات بازار لبنیات/صنایع لبنی در کل زنجیره باید حمایت شود
	مدیرکل مرکز بهبود تولیدات دامی گفت: صنایع لبنی را باید در کل زنجیره حمایت کنیم و نباید برای راضی نگه داشتن مشتری ، دامدار متضرر شود.

	صادرات و واردات
	نیازی به واردات شیرخشک نیست/وجود یک میلیون تن شیرخام مازاد برای تبدیل به شیر خشک
	افزایش سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه/ تا پایان سال نیازی به واردات شکر نداریم
	یک مقام مسئول گفت سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه برای سال زراعی جاری از 17 هزار هکتار به 23 هزار هکتار افزایش می یابد.
	صادرات محصولات شیلاتی افزایش یافت
	یک مقام مسئول گفت: صادرات 47 هزارتن محصولات شیلاتی در پنج ماهه نخست سال بیانگر افزایش صادرات نسبت به سال گذشته است.
	تیلاپیای داخل تا پایان سال به بازار عرضه میشود/رشد صددرصدی صادرات میگو در سال جاری
	صالحی گفت: با توجه به صدور مجوز تولید تیلاپیا در ۴ استان،تیلاپیای داخل تا پایان سال به بازار عرضه می شود.
	تولید خاویار پرورشی تا پایان برنامه ششم به ۱۰ تن برسد

	ممنوعیت واردات تیلاپیا با اما و اگرهایی همراه است
	یک مقام مسئول گفت: نبودن تیلاپیا جزو لیست گروه کالاهای ممنوعه بدان معنا و مفهوم است که واردات آن بنا به شرایطی انجام می شود.
	کمیته فنی تشخیص چای داخلی در پژوهشکده چای کشور تشکیل شد
	لاهیجان-ایرنا-رییس پژوهشکده چای کشور گفت: کمیته فنی تشخیص چای داخلی از خارجی به منظور تسهیل در صدور محصول چای و کمک به صادرات کنندگان فعالیت خود را در این پژوهشکده آغاز کرده است.
	محموله گوشت وارداتی در گمرک متوقف شده است
	تهران- ایرنا- گمرک ایران در حالی از کاهش توقف و نگهداری کالا خبر می دهد که رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده می گوید، گوشت منجمد وارداتی با ارز دولتی، از حدود یک ماه پیش در گمرک باقی مانده و تاکنون ترخیص نشده است.
	دلیل واردات شیرخشک، کسری 25 هزار تنی شیرخام است
	تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع لبنی از کاهش 25 درصدی شیرخام تحویلی به کارخانه های لبنی خبر داد و گفت: تصمیم برای واردات 25 هزار تن شیرخشک به کشور در شرایط کنونی و افزایش قابل توجه بهای ارز، قابل دفاع و درست است.
	گمرک: ترخیص محموله های وارداتی گوشت قرمز ادامه دارد
	تهران- ایرنا- واردات گوشت قرمز در 6 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 26 درصد افزایش یافته و بر پایه اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، ترخیص محموله های وارداتی این محصول غذایی هنوز متوقف نشده است.
	صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای منوط به مجوز جهاد کشاورزی است
	تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به گمرک های اجرایی، صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای را به تشخیص مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان ها منوط دانست و دستورالعمل آن را ابلاغ کرد.
	امسال تولید 600 هزار تن کلزا در کشور پیش بینی شد
	کاهش قیمت تخم مرغ در بازار/ ممنوعیت صادرات جوجه یکروزه دردسرساز شد
	یک مقام مسئول گفت: قیمت هر کیلو تخممرغ نسبت به 20 روز گذشته درب مرغداری حدود 400 تومان کاهش یافته است.
	سالانه پنج میلیارد دلار محصولات تراریخته وارد کشور می شود
	ساری - ایرنا - رئیس انجمن ایمنی زیستی کشور با تاکید بر سلامت محصولات تراریخته، گفت: سالانه پنج میلیارد دلار محصولات ترا ریخته وارد کشور می شود.
	صادرات ایران به ترکیه در بخش کشاورزی، حدود ۲۰۰ میلیون دلار
	وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود ۲۰۰ میلیون دلار صادرات به ترکیه داشتیم که عمدتا در بخش پوست، خشکبار و صنعت چرم بوده است.

	صنایع غذایی
	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	همکاری مشترک ایران و مرکز بین المللی «سیمیت» برای رشد 30 درصدی تولید گندم
	به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،کاظم خاوازی در چهارمین جلسه هماهنگی پروژه مشترک ایران-سیمیت در سال ۱۳۹۷، گفت: افزایش ۲۵ درصدی عملکرد در هکتار گندم دیم و افزایش ۳۰ درصدی در زراعت گندم آبی را از اهداف پروژه مشترک ا...
	آینده خودکفایی گندم در معرض خطر است/کشاورزان سرگردانند
	یک مقام مسئول گفت: با وجود گذشت 9 روز از آغاز سال زراعی جدید،نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده و بااین وجود آینده خودکفایی در معرض خطر است.
	خرید تضمینی گندم به 9 میلیون و 495 هزارتن رسید/پیش بینی خرید 450 هزارتن دانه روغنی در سال جاری
	یک مقام مسئول گفت:تاکنون 9 میلیون و495 هزارتن گندم با ارزش 125 هزار و 572 میلیارد ریال از گندمکاران استان های سراسر کشور خریداری شده است.
	خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست
	با وجود گذشت دو هفته از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست و در ظاهر دولت قصد دارد با تاخیر در اعلام نرخ،ماجرای دوسال زراعی گذشته را تکرار کند.
	110 هزار میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران کشور پرداخت شد
	قزوین - ایرنا - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون 110هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران کشور پرداخته شده و تا پایان مهر تمامی بدهکاری دولت به آنها پرداخت خواهد شد.
	توسعه کشت کلزا موجب خودکفایی در تولید گندم می شود
	تهران- ایرنا- مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مهمترین دلیل توسعه کشت کلزا، پایداری تولید گندم و خودکفایی در تولید این محصول است که منجر به تامین امنیت غذایی کشور می شود.

	گوجه فرنگی
	صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای منوط به مجوز جهاد کشاورزی است
	تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به گمرک های اجرایی، صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای را به تشخیص مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان ها منوط دانست و دستورالعمل آن را ابلاغ کرد.
	صادرات گوجه فرنگی گلخانه بهانه ای برای دور زدن قانون
	یک مقام مسئول گفت:طی نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی گلخانه تا اطلاع ثانوی شدیم،تا برخی افراد به بهانه این مصوبه قانون را دور نزنند.

	گوشت قرمز
	گمرک: ترخیص محموله های وارداتی گوشت قرمز ادامه دارد
	تهران- ایرنا- واردات گوشت قرمز در 6 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 26 درصد افزایش یافته و بر پایه اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، ترخیص محموله های وارداتی این محصول غذایی هنوز متوقف نشده است.
	محموله گوشت وارداتی در گمرک متوقف شده است
	تهران- ایرنا- گمرک ایران در حالی از کاهش توقف و نگهداری کالا خبر می دهد که رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده می گوید، گوشت منجمد وارداتی با ارز دولتی، از حدود یک ماه پیش در گمرک باقی مانده و تاکنون ترخیص نشده است.

	گوشت مرغ
	اخلال دلالان در نظام عرضه نهاده های دامی، مرغ را گران کرد
	تهران ـ ایرنا ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران با اشاره به دلایل نوسانات زیاد قیمت مرغ طی چند وقت اخیر گفت: یکی از مهمترین دلایل این نوسان و افزایش مقطعی قیمت آن اخلال دلالان در نظام عرضه نهاده های دامی بود که باعث گرانی این ...

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	متفرقه
	معاون خصوصی سازی: فساد در واگذاری مغان و المهدی دروغ است
	تهران- ایرنا- معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی بروز فساد در واگذاری شرکت های مغان و المهدی را رد کرد و گفت: تا امروز هیچ ایراد و اتهامی درباره واگذاریهای سازمان در هیچ نهاد و محکمهای تایید و تصدیق نشده است.
	تولید پنبه به 55 هزارتن می رسد/کاهش قاچاق پوشاک یک راه برای رسیدن به خوداتکایی
	یک مقام مسئول گفت:امسال پیش بینی می شود که میزان تولید پنبه تصفیه شده قابل مصرف صنعت نساجی همانند سال گذشته به 50 تا 55 هزارتن برسد.
	360 هزار هکتار از اراضی کشاورزی رفع تداخل شد
	تبریز- ایرنا - رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: 360 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارای مشکل تداخل در کشور در 30 ماه گذشته تعیین تکلیف شد.
	بسته معیشتی اقشار کم درآمد مناسب این قشر نیست
	شافعی گفت: بستهای که دولت تهیه کرده بیشتر برای حمایت از اقشار متوسط جامعه است و دردی از کم در آمدها دوا نخواهد کرد.
	تشی به 30 هزار هکتار بنه زار خراسان جنوبی خسارت زد
	بیرجند - ایرنا - رئیس اداره جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: تشی (سیخور) تاکنون به 30 هزار هکتار از جنگل های بنه استان خسارت های جبران ناپذیری زده است.
	جزء 10 کشور اول تولیدکننده گوشت مرغ و تخممرغ در دنیا هستیم/سازمان دامپزشکی از کمبود اعتبارات رنج میبرد
	حجتی گفت: هماکنون یکی از صادرکنندگان بزرگ لبنیات در منطقه هستیم، ضمن آنکه جزء 10 کشور اول تولیدکننده گوشت مرغ و تخممرغ در دنیا به شمار میرویم.
	50 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شد
	تهران- ایرنا- مدیرعامل بانک کشاورزی اعلام کرد: با پرداخت 30 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، بیش از 50 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری کشور ایجاد شد.
	50 هزار هکتار زمین برای احداث شهرک های کشاورزی شناسایی شد
	سنندج - ایرنا - مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی گفت: 150 هزار هکتار اراضی در کشور برای احداث و ایجاد شهرک های کشاورزی شناسایی و استعداد یابی شده است.
	تخلف سنتی فروشیها در استفاده از شیرهای برگشتی کارخانهها
	شجاعی گفت: اگرچه لزوما این طور نیست که در لبنیات سنتی، شیرهای برگشتی کارخانهها مورد استفاده قرار گیرد، اما در برخی موارد این تخلفات رخ میدهد.
	جزء 10 کشور اول تولیدکننده گوشت مرغ و تخممرغ در دنیا هستیم/سازمان دامپزشکی از کمبود اعتبارات رنج میبرد
	حجتی گفت: هماکنون یکی از صادرکنندگان بزرگ لبنیات در منطقه هستیم، ضمن آنکه جزء 10 کشور اول تولیدکننده گوشت مرغ و تخممرغ در دنیا به شمار میرویم.
	چارچوب مشخصی در توسعه کشاورزی کشور نداریم
	کیخا گفت:با توجه به آنکه کشاورزی بر پایه مدیریت و سیاست گذاری علمی اداره نمی شود از این رو در توسعه مبانی چارچوب مشخصی نداریم.

	مرکبات
	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	کشاورزی کشور علمی مدیریت نمیشود
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس امروز در مراسم روز ملی دامپزشکی گفت: اگرچه در حوزه توسعه کشاورزی پس از انقلاب تلاشهای زیادی صورت گرفته و در حوزه عملکرد محصولات هم وضعیت بهتر شده است، اما به نظر من توسعه ...
	سیزدهمین کنفرانس ذرت آسیایی در هند برگزار میشود /جایگاه 62 ایران در تولید ذرت در جهان
	به گزارش گروه اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس، مرکز بینالمللی ذرت و گندم «سیمیت» اعلام کرد: 8 اکتبر معادل 16 مهر سیزدهمین کنفرانس ذرت آسیایی در هند برگزار میشود.
	ادامه همکاری ایران با سازمانهای بینالمللی/ اعضای اکو شنبه به ایران میآیند
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز مدیرکل سازمانهای تخصصی، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: روز شنبه اعضای کشورهای عضو اکو، سازمان همکاریهای اقتصادی، به ایران میآیند تا درباره موضوعات مختلف حوزه دامپزشکی بحث و...
	50 فروند شناور تندرو گلف در اختیار شیلات قرار می گیرد
	تهران- ایرنا- رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 50 فروند شناور تندرو گلف تولید داخل برای گشت زنی دریایی در اختیار سازمان شیلات ایران قرار می گیرد که تاکنون 15 فروند آن تحویل داده شده است.
	اجلاس دامپزشکی کشورهای عضو اکو در تهران برگزار می شود
	تهران- ایرنا- مدیرکل سازمان های تخصصی سازمان دامپزشکی کشور گفت: اجلاس دامپزشکی کشورهای عضو اکو 14 تا 16 مهرماه با حضور ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و ایران در تهران برگزار می شود.

	نهاده
	افزایش همکاری ایران و برزیل برای تامین نهاده های کشاورزی
	تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: همکاری های ایران و برزیل برای تامین نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی افزایش می یابد.

	نوغان
	گزارشات جهانی
	نمایشگاه مواد غذایی فرانسه به ایرانیها اجازه «بازدید» نمیدهد
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از شهروندان تهرانی در تماس با خبرگزاری فارس گفت: نمایشگاه مواد غذایی سیال فرانسه ایرانیها را حتی با عنوان بازدیدکننده در این نمایشگاه پذیرش نمیکند.
	۳ سند همکاری کشاورزی بین ایران و ترکیه امضا شد/ ترکها متقاضی تعرفه ترجیحی در کشاورزی
	به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز وزیران کشاورزی ایران و ترکیه ۳ سند همکاری در حوزههای باغبانی، دامپزشکی و زنبورداری در ساختمان ۱۶ طبقه وزارت جهاد کشاورزی در تهران امضا کردند.
	اجلاس دامپزشکی کشورهای عضو اکو در تهران برگزار می شود
	تهران- ایرنا- مدیرکل سازمان های تخصصی سازمان دامپزشکی کشور گفت: اجلاس دامپزشکی کشورهای عضو اکو 14 تا 16 مهرماه با حضور ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و ایران در تهران برگزار می شود.
	ایران عضو شورای بین المللی روغن و کنسرو زیتون شد
	تهران - ایرنا - مجری طرح زیتون وزارت جهادکشاورزی، از تصویب الحاق ایران به موافقت نامه جدید شورای بین المللی روغن و کنسرو زیتون خبر داد.


